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2,000,000 žmonių 
Anglijoj be darbo

I’INIGŲ SIUNTIMAS LIE
TUVON AMERIKOS PAĖ
STU JAU ATIDAROMAS.

Pradedant 15 spalių š. m. 
e pinigų siuntimas iš Ameri

kos Lietuvon, pašto perlai-

4
plėši

Metai X^|ll

SOCIALISTAI REIKA
LAUJA VISUOMENĖS . 

DARBŲ.

kos Lietuvon, pašto perlai
domis (International Po- 

SOVIETU RUSIJA NETE- stal Money Orders) yra ofi- 
KO GERO DRAUGO, cijaliai užvedamas.

tu- ■ i Pinigai bus priimama vi-itri en°£lvn laštu^doleri^.O
Lritten buvo labai karštas 
sovietų Rusijos šalininkas 
ir visuomet stojo užtai, kad 
Amerika pripažintų Mask-

cijaliai užvedamas.
Pinigai bus priimama vi- 

išmokama Lietuvoje litais, 
skaitant lygiai 10 litų už 
vieną dolerį. Pats persiun
timas remsis išimtinai ant

Valstybė turi paskirti pi
nigų tiltams, kanalams ir 
kitokiems pagerinimams.
Anglijoj dabar didelė be- vos valdžią. Bet šią vasarą SSmėjT‘,^fu^jo"7itra- 

važiavo Rusijon, . pamatė & ££ ^'1-
bolševikų tvarką, ir sugri- *- - — -
žo visai kitokios nuomonės. 
Atvažiavęs j Washingtoną, 
ši panadėlį jisai nuėjo pas 
prezidentą Coolidge’ą ir pa
sakė, kad dabar jis busiąs 
didžiausis Rusijos pripaži
nimo priešas, pakol tenai 
viešpataus bolševikai. Jis 
makosi važinėjęs po Rusiją 
ištisu du mėnesiu, ir persi
tikrinęs, kad bolševikų val
džia "laikosi tik ant žmog- _ 
žudystėš ir vagystės," kad toks: 
Rusijos liaudis tai valdžiai; 
priešinga, ir kad bolševikų; 
amžius esąs neilgas.

*■

darbe. Apskaitoma, kad 
dabartiniu laiku tenai ran
dasi nemažiau kaip 2,000,- 
000 žmonių be darbo. Val
stybė moka bedarbiams pa
šalpą, bet pragyventi iš jos 
labai sunku. Vasarą buvo 
da pusė bėdos, bet žiema, 
kuomet reikia kuro ir šil
tesnių drapanų, bedarbiams 
bus didelis vargas.

Todėl šiomis dienomis so
cialistai padavė Anglijos 
parlamente naują sumany
mą šitai padėčiai pagerint. 
Jie pareikalavo, kad nuo 
šalčio ir bado darbininkus 
apsaugotų valstybė. Darbi
ninkams reikalinga he pa
šalpa, ne buržuazinė labda
rybė, sako socialistai, bet VOKIEČIAI BĖGA ŠVEI- 
darbas. Vietoj mokėti pa- CĄRĮJON.
šalpą, valstyb^ turi paskir- jš žeiievbs pranešama,

šo, todėl Įspėjama, kad paš- 

nas, tiksliai ir aiškiai nura
šytas antrašas asmens, ku
riam pinigai yra siunčiami.

(Letuvos Infor. Biuras.)

500,000,000 MARKIŲ 
Už $1.

Pereitą sąvaite ant Nevv 
Yorko biržos vokiečių mar
kės buvo parduodamos po 
500 milionų už 1 dolerį. Ki
lų šalių pinigų kursas buvo

Anglų 1 svaras .... $4.54
- Francų 100 frankų ..5.85

Belgų 100 frankų .. 4.92
Italų 100 lyrų...........4.45
Olandų 100 guldenų 39.27
Rumunų 100 lėjų..........46
Čeko-Sl. 100 kronų .. 2.98

’ ■**“*'V A**' Vu.l* JJ***'“ Z^vllvV-VO pi <Mlt7d.<UIlcĮ) ; _ __ . | J
ti pakankamai pinigų visuo- kad jau kelios savaitės kaip Švedų 100 krojidių. 26.49 
menės darbams, būtent til- vokiečių šeimynos, turtin- panų 100 kronenų. .li.oe 
tams, tuneliams, uostams. g0S ir biednos,bėga dideliais; Lietuvių ±00 litų .. 10.00 
mokykloms statyti ir kito- būriais iš savo tėvynės į ---------------mokykloms statyti ir kito
kiems pagerinimams. Tuo
met išmokėti valstybės pini
gai nenueis veltui, ir darbi
ninkai galės užsidirbti sau 
pragyvenimą.

San Queqtino kalėjime, 
Californijoj, 
geležinių 
bert Wilson, 
gyvos galvos 
žmogaus.

Uždarytas ztarp stiprių 
sienų ii- dabojamas ginkluo
tų sargų, šitas "dūšių gany
tojas" turbut priėjo prie iš- 

i iš tenai 
vilties, todėl 
ti visą teisy-

dabar sėdi už 
tų kun. Her- 

smerktas iki 
ž užmušimą

vados^ kad išeiti 
jam jau nėra 
geriaus pasak 
bę

Ir pereitą š 
ko įdomią išpažintį? 
prisipažino, kad jis netiktai 
žmogų užmušė, bet jis buvo 
dar vadas vagių šaikos, ku
ri apiplėšė visą eilę krautu
vių, paštų ir bankų. Trijų 
metų laikotarpyje musų 
kompanija padarė $16,000,- 
000, pasakė kun. Wilsonas.

Štai keletas "darbelių,” 
kurie buvo atlikti kun. Eli
sonui vadovaujant:

Los Angeles mieste api
plėšta paštas ir pagrobta 
$1,500,000.

Cincinnati mieste užpul
ta ir apiplėšta pašto veži
mas, iš kurio pagrobta $200, 
000. i-

Chicagoje iš pašto iš
plėšta $80,000.

San Franciscoje apiplėš-

KALINIAI NUPLAKĖ 
POLICIJOS VIRŠININKĄ

Pittsburgh, III. — Perei
tą sąvaitę čia tapo areštuo
tas ir uždarytas kalėjimani 
vietos policijos viršininkas, j 
Monroe Owens. Jis kaltina
mas sumušimu žmogaus. 
Kalėjime buvo da 9 kaliniai, 
kuriuos pats Owens buvo 
pirma areštavęs. Jie nutarė 
dabar jam atsilyginti. Jie 
tuojaus sudarė savo "teis
mą” ir pripažino, kad jis 
yra kaltas už "Įsilaužimą 
kalėjimai!.’’ Jie uždėjo jam

Klaipėdos klausimas— 
neatimamas mazgas,

40,000 RUSŲ PASIKĖLĘ 
VAŽIUOT AMERIKON.

Iš Berlino pranešama, 
kad Rusijoj dabar esą užsi
rašę 40,000 žmonių, kurie 
nori važiuoti i Suvienytas 
Valstijas. Kelionė lekuo
sianti $100 nuo galvos. Tū
los laivų kompanijos jau

------------ ---------

LIETUVA NORI TARP
TAUTINIO TEISMO.

$10 pabaudos, o kada jis at-| pienuojančios atidaryti tie- 
sifisikp nabanda ližmn- iiinm'no Kniio 15 A'lvic’nc i

yaitę jis atli-
Jisai

sisakė šitą pabaudą užmo
kėti, jie nutarė išperti jam 
kaili. Jie pririšo ji prie ce
lės ir Įpylė 25 bizūnus. Poli
cijos viršininkas bliovė 
kaip jautis.

SUBANKRUTIJO CO- 
LUMBIJOS GRAMAFO- 

NŲ KO.
Kolumbijos Gramafonų 

Kompanijos skolininkai pa
davė ją bankruto teisman, 
ir teismas jau paskyrė jai 
"resyveri.” Sakoma, kad 
kompanija turi $20,000,000 
skolų.

Šita kompanija yra išlei
dus daug ir lietuviškų re
kordų gramafonams.

sioginę liniją iš Odesos i 
New Yorką.

ATMETĖ 48 VALANDŲ 
ĮSTATYMĄ.

Ši panedėli Maine’o vals
tijoj gyventojai balsavo, ar 
priimti 48 valandų darbo 
sąvaitės Įstatymą, ar atmes
ti. Nors rašant šitą žinią vi
si balsai da nesuskaityti,

Įbet kiek jau suskaityta, tai 
didžiuma prieš ^statymą. 
Mat, Maine’o valstija apgy
venta daugiausia farmerių, 
ir jiems 48 valandų sąvai- 
tė nepageidaujama.

t

Sulvg b^eica- DOVIDO NAMŲ "KARA- jtą Hale Brolių departamen- 
‘ ' LIŪS" PABĖGO AUST- ltine krautuve, is kurios pa-

VOKIEČIAI IŠMOKĖJO
JAU $2,000,000,000.

Reparacijų komisija Pa
ryžiuje paskelbė peržiūrėtą 
savo apyskaitą, 'kuri paro
do, kad 30 birželio šių metų 
Vokietija buvo išmokėjus 
savo pergalėtojams jau fe.- 
213,670,000 aukso markių, 
arba apie 2 bilionu dolerių 
Amerikos pinigais skaitant.

1,900,000,000 aukso mar
kių vokiečiai yra užmokėję 
grynais pinigais, 3,250,000,- 
000 markių yra davę prekė
mis, o likusioji suma skai
toma laivais, telegrafo vie
lomis, kasyklomis ir kito
kiais dalykais.

Iš to grobio, kuris buvo 
plėšte Vokietijai išplėštas, 
daugiausia gavo Francuzi- 
ja ir Belgija; Anglija gavo . . . - , . - .
daug mažiau, o Amerika T*
negavo nieko, išskyrus tuos 
vokiečiu laivus, kuriuos ji 
užgrobė savo uostuose karo n a|Q ,
mctu- _________ _  galės matyti

akimis. Žinoma, kunigams 
PANIKA ANT LONDONO šitokia žinia nepatiks, nes

Šveicariją, 
rijos įstatymų, risi jie yra'-------  -------
Įleidžiami kaipo turistai; RALIJON.
(keleiviai), bet darbo žmo-; "Keleivyje,, buvo jau ra- 
nėms leidžiama apsistoti šyta apie ta "karalių” Pur- 
tiktai du mėnesiu, taip kad llell. kuris Michigano vals- 
jie nepakenktų Šveicarijos ti.joj buvo įkūręs "Kara- 
darbininkams, nes dabartį- liaus Dovido Namus" ir pri- 
niu laiku ir be to jau Švei- viliojęs Į tą klioštorių jaunų 
carijoj esą 100,000 bedar- merginu "čystijo" joms 
bių. Daugelis tų darbininkų kraują. Kada "šventos Įstai- 
atvažiuoja iš Vokietijos be g0S” ištvirkimas išėjo aikš- 
skatiko. nes visus savo pi- tėn, buvo išleistas va rantas 
nigus išleidžia kelionei; to- ("karalių" Purnellį areštuo- 
del kur jie dėsis, kada po ti, bet jis pabėgo.
dviejų mėnesių jiems reikės i Dabar atėjo iš Australi- 
išvažiuot, sunku Įsivaizdim jos žinių, kad jis tenai, 
ti. f , ‘---------------

i MYLIOS ILGIO TRAU
KINYS.

Didžiausis pasauly gelž- 
D-ras Max Thorek, kuris kelio traukinys buvo suda- 

dabar randasi Paryžiuje, rytas šiomis dienomis Ka- 
sakosi bandysiąs dėti nėrę- nadoje ant Canadian Paci- 
giams bezdžionų akis. Jis fic gelžkelio. Jis susidėjo iš 
darė bandymus ant žuvų ir 125 prikrautų. kviečiais va- 
žiurkių, ir sako, kad bandy- gonų ir savo ilgumu užėmė 
mai davę gerų pasekmių, ištisą mylią. Vienok jį trau- 
Bezdžionės kraujas žmogui kė tiktai vienas garvežys:

BEŽDŽIONĖS AKJS NE 
BĖGIAMS.

PAKĖLĖ BROCKTOND 
ŠIAUČIAMS ALGĄ.

Visos Brocktono čevery- 
kų dirbtuvės, kurios pri- 
klauso prle Brocktono fab
rikantų asociacijos, pakėlė 
savo darbininkams 10 nuo
šimčių algos, kuri 1922 me
tų pavasarį buvo numušta.

grobta $45,000.
Tos pačios firmos krautu

vė apiplėšta Clevęlande; pa
griebtų pinigų suma tikrai 
nežinoma.

Be to da apiplėšta daug 
pavienių asmenų.

Wilsonas yra pilnai Įšven
tintas kunigas ir per 16 me
tų yra kunigavęs Detroite, 
Clevelande ir San Diegoj.' 
Jis gal ir šiandien butų mo
kinęs žmones "krikščionis-, 
kos doros" ir keikęs "bedie
vius," .

ORGANIZUOS STAMBIŲ 
PRAMONIŲ DAR

BININKUS.
Amerikos Darbo Federa

cijos konvencija Portlande, _ ____________ _________
Ore., nutarė pradėt orgarti-1 i>abar batsiuviai gaus to

kią mokestį, kokią gaudavo 
karo metu.

zuoti stambiųjų pramonių 
darbininkus, būtent, audek
linių pietų valstijose, paka
vimo pramonių, plieno dirb
tuvių ir ofisų tarnautojus.

NENORĖJO MOKYKLOS, 
GAVO KALĖJIMO.

Netoli Sunderlando far- 
merys Fenscik atsisakė leis
ti savo dukterį mokyklon.

PER JŪRES ŠAUDYS 
PERKŪNAIS I PRIEŠĄ.

Stanford Universiteto (Jis buvo pašauktas teisman 
, (Californijoj) < profesorius pasiaiškinti ir pasakė, kad 

’iRyan skaitė anądien Amen- iš mokyklos nesą žmonėms 
kos Elektros Tnžinierijos jokios naudos ir jis savo 
Institute lekciją apie naują dukters tenai neįeisiąs. Teis

’iTnphntn atradimą elektros srity. At- mas uždėjo jam $20 pabau-
jei nebūtų patekęs be- ragtas esag jtaisvmas, ku- dos. Farmerys pasakė tos 

l?^^žiuiUkalėj?mMS^’riuo vadoVau jauties galima į pabaudos nemokėsiąs, už ką 
visam amžiui Kaiejiman uz tniri rmiotaica v™.! tano nasoomtas belaneren.

He’rtert^ ™ išnaikinti i KARVE SPYRĖ. UŽSIUE-

! Ne$?

rastas esąs įtaisymas,’ ku- dos. Farmerys pasakė tos

Lenkai tenai reikalauja sau 
specialių teisių.

Klaipėdos klausimas te
bėra da neišrištas, ir kažin 
kada ji išriš. Dabar Amba
sadorių konferencija Pary
žiuje pavedė šitą reikalą 
Tautų Lygai. Bet Lietuva 
norėtų, kad Klaipėdos klau
simas butų pavestas Tarp
tautiniam Teismui Haago- 
goje išspręsti.

Kalbėdamas su Bostono 
”Monitor" korespondentu, 
Lietuvos atstovas p. Naru
ševičius Londone pasakė, 
kad Lietuvai dabar yra sta
tomi du pasiūlymai: vienas, 
kad tūla Klaipėdos uosto 
elalis butų išnomuota len
kams ant 99 metų, o antras, 
kad uosto Valdyboje butų 
duotas lenkams balsas.

Lietuva negali priimti 
nei vieno tų pasiūlymų, nei 
kito, sakol p. Naruševičius. 
Negali dėlto, kad įsileidus 
uosto 'Valdybon lenkų at
stovą, butų trukdoma Lie
tuvos savistovybė: o išleidus 
tūlą dali uosto lenkamsmuo- 
mon ant 99 metų reikštų, 
kad Lietuva stato lenkų rei
kalus Klaipėdoje aukščiau 
kitų tautų reikalų. Lietuva 
gi gali lenkus vaišinti tik
tai lygiai su kitomis tauto
mis.

Klapėdos uostas yra ly
biai svarbus Rusijai, kaip ir 
Lenkijai. Ir jei Lietuva pri
pažins tenai lenkams pir
menybę, tai kągi galėtų pa
sakyti rusai? Jie galėtų pa
reikalauti sau tokių pat tei
sių.

Darydama tarp Rusijos 
ir Lenkijos pasirinkimą 
Lietuva sykį jau buvo pra
radus sayo nepriklausomu 
bę, sako Naruševičius, to
dėl dabar ji jokių pusiavi- 
mų nedarysianti.

Klaipėdos kraštas tuo tar
pu gyvena vargingai. Ir jis 
negalės .atsigauti, pakol te
nai nebus padaryta reika
lingų Įmonių. Dabar tenai 
nėra elevatorių grūdams 
supilti, ir tiktai vienas ge
ležinkelis eina per Latviją. 
Lietuva esanti nutarus ties
ti Į Klaipėdą du geležinke
liu, bet pakol to krašto atei
tis nėra galutinai išrišta, 
Lietuva nenori darbo pra
dėti.

^ad^SuSZ”*^^ toki prietaisą, kujtapo pasodintas belangėm 

sėbrų, būtent F 
Cox’ą.

Kaip pradėjo jegamastis 
AVilsonas savo "nuopelnus” 
pasakot, tai išpasakojo ne
tik tą, kas buvo atlikta, bet: 
ir tą, kas buvo da pienuoja-: 
"’pien^iama buvo užpulti Irai žinomas, nes tai ,»»>»» »u..a.K...v u.o.«s. 

ir apiplėšti Suvienytų Vals- i miestas, apie kurį savo lai-j ŽMONIŲ ŽUVO SU
’ J LAIVU.

Dabar -Shenandoah” vai-i, APie. n.u0 Flor’-

’SHENANDOAH" LAKS- į pereitą sąvaitę sudegė visa 
TYS ORU. jKitmano farma. Ugnis kilo

Amerikos lietuviam* žo-jiš tvarto- ^an^ė spyrė i Iik- 
}is "Shenandoah" labai ge-:tarn.ę’ 

Pienuojama buvo užpulti p ai žinomas, nes tai yra. lgnis s 
i_ . ’ * . . . . _ ,
tijų pinigyną Woshingtonc,;ku sukosi visas musų išeivi-; 
ir kai kuriuos bankus ant'josjudėjimas. 
Wall Streeto New Yorke. j „akr-SAiA neraitė savai-
n ^tba't tsp?iozij? antiriį Amerikojkarini^oria“ * a“dra s"da“*® anŠ1'-,‘ 
Mali Streeto, kun anais me-?!s Amerikos, Karinis ouai „ę.. of gverett’» 
tais sudrebino visą New Zepel”10.? 1V0’ ^??eri ;os- " __________
Yorką ir užmušė apie PRIGĖRĖ 5 ATEIVIAI,
žmonių, kaip dabar Pas>r°- "?" ,Pereito nedėldienio naktj
do irgi buvo sunsta su kun.-d^tfc todėl nutarta kad I)etroito prig6rė

_ ......... ........................ M ilsono planais. Nitro gbr’lE„^u 1 Rs vaiClas labdl ;ki ateiviai, kurie bandė slap
jos. Uždraudus svaiginan- -cerinas buvo jo paties parų-: 1 • persikelti iš Kanados Į

pintas ir skiriamas užpuoli-j Suvienvtas Valstijas. Jie i-
mui, tik vežimas pirma lai-.$25 UŽ PAINTĘ KRAUJO ^ valtyje be žiburio ir 

i._j , Puskvortis šviežio žmo-ant jų užėjo didesnis laivas,
kokiais darbais gaus kraujo vertas $25.; Valtis tapo sudaužyta ir 5

priežasties, kode! jos akįs 6.000 BAČKŲ ALAUS Iš- 
negalėtų žmogui prigyti.* VERSTA SRUTYNĄ N 
Taigi galimas daiktas, kad Cfevelande blahyhės a_ 

’ Kzdžaonės gentai išveilė srutynan 15.- bezdzaones tiRro

alaus, verto po $50 už bač-
ianmfllaki saoKia zuna ką. Alus buvo padarytas

RINKOS. n£vn nn-l^isv Brewing Co. bravore
Londone ant vienos gat- veikslą” ir su^monke" ne- ive(^im^ prohibici-

vės, kur parsiduoda visokie mainas Bet Uždraudus svaiginau-
naminiai gyvūnai ir paukš- ^“nepaiso čius «ėriraus P^vinėti,
.-.„i . 1,« J mOKSias kunigų nepaiso, v norrlirhrlavn ta

Jau ne vienam seniui buvo 
Įdėti beždžionės inkstukai, 
ir davė gerų rezultatų.

ko: "Žemė dreba! Žemė 
dreba!" Žmonės pametę sa
vo vežimus ir klėtkas pra
dėjo bėgti vieni per kitus ir 
kilo tikra panika. "Dailv 
Mail” sako, kad 60 žmonių 
buvo sužeista, daugybė šu- .
niūkų ir kačiukų užmindžio koma City. Vanduo pakilo 
ta, paukščiai išlakstė. Spė- 14 pėdu ir vis kila aukščiau, 
jama, kad šauksmas apie Vietomis patvinusi upė sie- 
"žemės drebėjimą" buvo kia 7 mylių pločio. Žmonės 
vagių darbas. bėga iš miestų į kalnus.

bravoras perdirbdavo tą
alų Į "arti-alų” (near beer), ko^eksphodavo. 
ištraukdamas iš jo visą ai- 
koholį. Bet tas darbas bra
vorui neužsimokėdavo ir jis 
nutarė šitą biznį uždaryti. UŽGRIUVO GELEžINKE- Bostono. Kraujas var- ko, kad jie buvo susitarę suOKLAHOMOJ POTVYNIS.

Oklahomos valstijoj pa- Liko da 6,000 bačkų geroj 
tvino upės ir užliejo Okla- 5 ” ’

> •

* Tai ve. 1
užsiima "doros mokytojai’’ Tiek ji kainuoja šv. Luko Ii- žmonės potamsiai žuvo, šeš- 

---------------- gonbutis New Bedforde, ne- tas buvo ištrauktas. Jis sa-

į i in TUNELIS tojamas kitiems, žmonėms, tulu kanadiečiu, kad jis
aiaus. Bravoras užklausė j kurie jo permažai turi, juos išmugeliuotų Ameri-
blaivvbės valdininkų, ką jie, Pereitą sąvaitę Japonijoj Nors ligonbutis senai jau kon, už ką jie sutiko užmo- 
nori su juo daryti. Taigi at- vėl buvo žemės drebėjimas, savo pasiūlymą paskelbė, keti jam kelis tūkstančius 
važiavo anądien blaivybės Nuo šito drebėjimo užgriu- bet da niekas neatsišaukė, dolerių jiersikėlus šion pu- 
agentai ir visą alų išleido vo gelžkelio tunelis po kai- kas norėtų parduoti paintę sėn. Įvykusioj nelaimėj žu- 
laukan. nu Fudžijama. Į kraujo už $25. vo ir pats kanadietis.

5 ŽMONĖS KRITO NUO 
DEGTINĖS.

Pana, III. — Pereitą są
vaitę čia nusinuodijo degti
ne 5 žmonės, o 6 sunkiai ser
ga. Šitos degtinės jie gavo 
nas tūlą Tokolv. kuris laiko 
čia "minkštųjų" gėrimų 
parliorą. Tokolv pabėgo ir 
valdžia dabar jo jieško.

FORDAS ATIDUOS SAVO 
PELNUS VALDŽIAI.
Automobilių farbrikan- 

tas paskelbė, kad jis atiduo
siąs valdžiai visus savo pel
nus, padarytus karo metu. 
Tai bus svarbus argumen
tas už Fordą prezidento 
rinkimais.

I
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DAUGIAU ŠLIAK1O
NONSENSŲ.

Prispirtas prie sienos,

Bet? dabar pasirodo, kad 
"Laisvė” melavo. Pasirodo, 
kad Lietuvos kaliniai pra
keikia ne socialdemokratus, 
bet kaip tik tą kompaniją, 
prie kurios "Laisvė” pri-

straipsniai, ^kuriuos Lietu
vos laikraščiai deda ant pir
mų puslapių, yra tokie nuo
bodus ir skysti, kad žmo
gus tik pavargsta skaityda
mas. Dėlto žmonės jų ir ne
skaito.

lynų gyslų, po akims išsišo
vusiu, kuriom pasižymi 

"Sandaros” redaktorius pa-i nordikų rasė .
galios prisipažino, kad jjs! South Bostone mes mate- 
buvo pavogęs iš musų laik- n-e viena sandaneti
raščio "Maikio su Tėvu" pa-'su. įmovusiomis.melyno- 
sikalbėjimą. Prisipažinęs/.n!S gyslomis po akimis, bet 
prie kaltės, jis bando pasj.jzmones sako, kad ir tos bu- 
teisinti, bet tas pasiteisini-į vo. gautos saliune, o ne nuo 
mas baisiai žioplas. Jis da-i Pr*£,nuPao- . .
ro lygiai taip, kaip tas čigo- Bet juokas i šalį, o kas 
nas, kuris nutvertas ant s ve-, yra "nordikų rase?” To tur- 

‘ ! būt nežino ir pats ’ Sanda
ros” redaktorius.

Mokslas dalija žmoniją iš 
viso tiktai į 5 rases, būtent:

1. Kaukaziečių arba 
do-germanų rasė;

2. Mongolų rasė;
3. Negru rasė;
4. Malajų rasė;
5. .

timo arklio, pradeda tą ark
lį niekinti, buk jis niekam 
nevertas ir nėra ką jį vogti. 
Taip daro ir tautininkų or- 
ganėlio redaktorius. Ir jis 
sako:

"Maikės* nėra ką vogti, nes 
tai šlamštelis, panašus 'Sau
lės,’ 'Baltruvienei.' Tai gelto
nosios žurnalistikos apsireiš- 

' kimas, tvirkinantis visuome
nės skoni. Vietoje tyro humo
ro, sveiko juoko, čia tik kvai
las tuščiažodžiavimas, kurs 
patinka tuščioms galvoms.”

Ir vis dėlto "Sandaros" 
vedėjas šitą "šlamštelį" bu
vo pasivogęs ir dėjo ji į savo 
laikraštį! Jei jau ištikrujų 
"Maikio ir Tėvo" pasikalbė
jimas yra toks "kvailas tuš- 
čiažodaavimas’’, jei jis išti
krujų "tvirkina visuomenės 
skonį,” tai kokiems galams 
ponas šliakys jį vogė ir dėjo 
į savo "Sandarą?” Kokiems 
galams jis dabar deda pana
šų pasikalbėjimą "Kazio su 
Dėde?” Ar tam, kad ištvir
kinus savo sandariečių sko
nį? Ar gal tam, kad paro
džius^ jog ir sandariečių 
"tuščios galvos?"

Ponias .šliaky, ar tamsta 
matai, į kokią žioplą padėtį 
save statai?

Bet tai da ne viskas. To- 
liaus tautininku gazietos 
rašytojas da daugiau nesą
monių pripasakoja. Pavyz
džiui, jis tvirtina, kad Lie
tuva išsilaikys, nes... lietu
viai turi mėlynas akis. Gal 
netikit? štai jo žodžiai:

"Lietuva išsilaikys nepri
klausoma. Štai delko. Lietuviai 
yra mėlynakiai—tai nordikų 
rasės. Nordikai ir yra valdan
čioji rasė. Pažiūrėkite i Mas- 
kaiiją, kurioje didžiumoje ai- ’ 
piniečiai susimaišę su mcngo- ] 
lais (totoriais), ir pamatysite, 
kad tenai patįs nemoka valdy
tis: pirmiau Maskoliją valde 
vokiečiai valdininkai, dabar— 
žydai.”

Čia ponas šliakys ir pats 
parodo, kad jis šneka nesą
monę. Nes rusai yra( švie
siaplaukiai, mėiynaml, o 
bet gi jie vaidytis nemoka; 
juos valdo žydai, kurių akįs 
juodos^

Bet klausykit toliau, o 
bus daugiau juokų:

Mėlynos akįs, o ypatingai 
mėlyni paakiai, tar aukštos 
kilmfe ženklas. "Dėl jų mė
lynų akių ir išsišovusių mė
lynų gyslų ir viso svieto 
aristokratai vadinasi ’mė 
lyno kraujo’, ” sako ponas 
Šliatars. 
i Reiškia, lietuvių tauta ir 
gi priklauso prie "mėlyn- 
kraujų aristokratų”, ku
riems yra lemta pasaulis 
valdyti. Ir .todėl ponas Šlia
kys meldžia "įsitėmyt"’ 
kad —

"Būdami 'nordikų—tvarka^ 
dariu—rasės, lietuviai mokės 
susitvarkyti, nepaisant kokias 
kliūtis jiems darys lenkų po
neliai. Lietuva į savo valdžią 
neįsileisi svetimųjų, kaip yra 
padarę jos kaimynės." .

Bet pats ponas šliakys, 
matyt, nepriklauso prie tos 
šaunios "nordikų rasės*’, 
nes pas jį nesimato nei tvaf' 
kingumo, nei gabumų. Juk 
iei jis butų tikras "nordi- 

. kas", tai jis nebūtų savo biz- 
nelio Shenandoah’ryje pra
kišęs. Tas faktas, kad jis 
negalėjo išlaikyti "Darbi
ninkų Vilties", verčia ma
nyti, kad jis nėra "nordi- , -----
kas", taigi ir ne lietuvys. kaliniai nenorį pašalpos.

Pagalios, jis neturi ir tų mė- klauso. Jie prakeikia bolše- 
—i.. ižciSA. vikug ,

Savo "Atvirame laiške
Lietuvos darbininkams”.til- 
pusiame kauniškėj "Lietu
voje," politiniai kaliniai nu
rodo, kaip skaudžiai jie bu
vo bolševikų apgauti.Trokš- 
dami pagerinti darbininkų 
būvį, jie įtikėjo bolševikų 
agitacijai, pateko į jų eiles 
ir pakliuvo kalėjimam Ir 
tik atsidūrę nelaimėn jie pa
matę tikra bolševikų veidą. 
Jie pamatė, kad tie šuleriai 
varo savo bolševikišką agi
taciją ne dėlto, kad pageri
nus Lietuvos darbininkų 
būvį, bet vien dėlto, kad 
už tą agitaciją Maskva 
iiems apmoka. Kitaip sa
kant, lietuviški' komunistail 
yra nusamdyti Trockio 
agentai ir loja už pinigus.

Taip sako politiniai Lie
tuvos kaliniai, kurie patįs 
nešė komunistų vėliavą. 
Pirma jie to nematė.

"Bet ko nematėme laisvėje 
būdami,” jie sako, "tai čia ka
lėjime pamatėme, kad siu 'ko
votoju’ tikslą* ne i.................
buri gerinti, o gauti tam tik-: 

Į ra mokesni...
"žodžiu sakant, pamatėme,’ 

kad musu ----- ----------
jantis ir dirbantis už gauna- kad ponas Smetona, buvęs 
mas iš tam tikro šaltinio ’kom- Lietuvos prezidentas ir kle- 
pensacijas’ gaivalas, savo di- ” ’ ’ ’ •
džiumoje yra tinginių gaiva
las, nenešantis visuomenei, 
ypač darbininkų visuomenei, 
jokios naudos, kad to gabalo 
'kova’ tai daugiausia tik jfesi- 
pelnvmo 'kova'.

"Ir štai šiandien mes sėdė
dami kalėjime, aiškiai pama
tėme, kad užuot atnešę darbi
ninkų klasei naudą, mes taš
kėmės surcngtoj komintemo 
makalienėj, pamatėme, kad po 
komunizmo kauke slepiasi 
baisi netolerancija ir priespau
da nuomonių' galvotojams. c 
dar giliau... banditizmas, šan
tažas ir net vagystės...

"Jau pusė su viršum metų, 
kaip mes atvirai i akis 'tik
riems kovotojams’ tą teisybę 
esame pasakę ir sykiu pareiš
kę, kad mes nieko bendra su 
jais nenorime turėti...”

Prašome įsitėmyt šitą 
faktą: jau pusė su viršum 
metą, kaip politiniai Lietu
vos kaliniai pareiškė, kad 
jie nieko bendra su komu
nistais nenori turėti, o 
"Laisvė" meluoja, buk Lie
tuvos kaliniai atmetę social
demokratus!

Žinoma, kalėjime gali bū
ti vienas-kitas komunistų 
fanatikas,kuris ir dabar na- _ _ „ .
sakys, kad socialdemokra- Klaipėdos aukas atidavė ku-

Amerikos indijonų

in-

ra-
se.

! Tokio daikto, kaip "nordi- 
! kų rasė", visai nėra. Nordi- 
ikos vardu yra buvus tiktai 
aktorka Amerikoje.

"Sandaros” redaktorius 
turbut skaitė ar girdėjo nuo 
ko nors apie senovės skan
dinavus (Norse), ir turbut 
jis juos vadina "nordikų ra
se". Bet sulyg rasės, jie yra; 
ne "nordikai”, o indo-ger- 
manai, arba indo-europie
čiai.

Prie indo-europiečių šei
mynos priklausom taipgi ir 
mes, lietuviai, ir lenkai, ir 
rusai, ir kitos Europos tau
tos, išskyrus tiktai finus, 
vengrus ir bulgarus, kurie 
priskaitomi prie mongolų 
rasės.

Taigi nesąmonę "Sanda
ros’’ redaktorius kalba, kad 
lietuviai yra kitokios veislės 
žmonės, negu rusai arba 
lenkai. Nesąmonė taip pat, 
kad tik vieni "nordikai” yra 
mėlynakiai ; ir da didesnė 
nesąmonė, kad tik vieni mė
lynakiai yra geri valdinin
kai.

Rusai yra mėlynakiai, o 
valdytis nemoka. Pati "San
dara" sako, kad pirma juos 
valdė vokiečiai, dabargi žy
dai, o žydai yra juodaakiai.

Japonai taip pat yra juo
daakiai, o smarkesnių ir su- 
maningesnių žmonių už 
juos nelabai rasite.

Tuo tarpu giminingi japo
nams kynai yra taip ištyžę, 
kad savo kojomis nepastovi.

Šitie faktai aiškiai paro
do, kad akių spalva nieko 
bendra su žmogaus ar tau
tos gabumais neturi. Geni
jus gali būt lygtai juoda
akis, kaip ir mėlynakis; ir, 
antraip Vertus, abudu gali 
būt lygus liurbiai.

Todėl "Sandaros" pasa
kymas, jog Lietuva išsilai
kys dėlto, kad lietuviai yra 
mėlynakiai, yra daugiau ne
gu juokingas. Sunku net 
suprasti, kaip senas žmogus 
gali tokią nesąmonę ir pa
sakyti! Juk visi žino, kad 
Lietuva sykį jau buvo pa
vergta, o juk lietuvių akis ir 
tuomet buvo tokios nat, kaip 
dabar. Ir jei dabar Lietuva 
iš po svetimo jungo pasiiiuo- 
savo, tai ne dėl savo akių, 
bet ačiū Rusijos revoliuci
jai. Jei Revoliucija nebūtų 
caro valdžios nušlavusi, tai 
ant Lietuvos sprando ir 
šiandie sėdėtų caro žanda- 
ras.

Tegul ponas šliakys šitą 
faktą sau užsirašo, tai kitą
syk gal nepripasakos tokių 
nonsensu kokių jis dabar 
pripasakojo.

LIETUVOS KALINIAI 
PRAKEIKIA BOLŠE

VIKUS.
Nelabai senai Brooklyno 

"Laisvė" rasė, buk Lietuvos 
galintai atsisakę priimti so
cialdemokratų siūlomą 

jiems pašalpą. Anot "Lais
vės,” iš "kruvinų rankų”

>'

RUSIŠKA DVASIA.
Tūlas A. J. K. "Naujieno 

se” į.i—• 
komunistai kitas tautas už
taria, o iš savosios tyčioja
si? Pavyzdžiui,

"Kai anuomet Chicagos lie
tuviai rengė protesto demons
tracijas prieš lenkų grobiko 
Želigovskio įsiveržimą i< už
ėmimą Vilniaus, tai lietuviu 
bolševikai tyčiojos iš tų žmo
nių, kurie gynė Lietuvos ne
priklausomybę. O kai Airijos 
žmonės kovojd prieš Angliją 
už savo krašto nepriklauso
mybę, tai mūsiškiai bolševikai 
airiams pilnai pritarė.”

Lietuvių komunistai taip 
daro dėlto, kad jie užsikrė
tę rusiška dvasia. Tą dva
sią labai puikiai yra nupie
šęs pačių rusų rašytojas ir 
prie to da bolševikų bend
radarbis ‘Gorkis. Anot Gor
kio, ji veikia taip: kas savo 
—spiauk; kas svetima—pa
gerbk!

šia šventoji sustiprintų jų 
1 ___
ninkai atrado labai krikščio
nišku ir visi kai vienas jam, 
kaip ir pirmajam įnešimui, 
karštai pritarė ir Įiavedė ap
skrities valdybai juos tuojau 
vykinti.”

Taigi dabar tėmykit: jei 
pamatysit kokią varną, tai 
žinokit, jog tai Dvasia Šven-

1 1 1* 4- * i ta nusileidžia ant kun. Ke-klausia, kode! lietuvių mxxio nprrut4kKui imie+ni „x‘ mesio nepnetenųi

darbininku SKANDALAS DĖL KLAI
PĖDOS# AUKŲ.

Dėl Klaipėdos auku kila 
S’ S£iku£'didelis skambalas. Pasirodo,

tų "rankos kruvinos.” Bet 
tai nereiškia, kad visi poli
tiniai kaliniai yra tokie des- 
peratai. -

ŽMONĖS NESKAITO 
LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ

Lietuvos darbininkas 
"Naujienose” rašo:

"Lietuvos laikraščiu padė
tis kcl-kas visai nekokia. Yra 
žinoma, kad iš dabar gyvuo
jančių ' lietuvių laikraščių nė 
vienas nepadengia leidimo iš
laidų.ir leidėjams duoda defi
cito. Visi jie laikosi ne is pre
numeratos bei skelbimų mo
kesčių, bet susispietusių prie 
redakcijų tam tikrų žmonių 
grupių pajinėmis įnasomis bei 
jų aukomis, neminint valdžios 
oficiozo 'Lietuvos,' kuri yra 
leidžiama valstybės lėšomis.

Tokia Lietuvos laikraščių 
padėtis dėlto, kad visi jie ma
žai teturi skaitytojų. • Dėlto 
nestebėtina, kad nuo spaudos 
atgavimo 1904 metų ligi šiol 
neišsilaikė pradėjęs tuomet 
eit nei- vienas: lietuvių dienraš
tis — norą Jų pekiek ir tetu
rėjom." ?

Laikraščius Lietuvoje 
skaitą beveik vieni inteli
gentai. Ūkininkai ir darbi
ninkai jų neprenumeruoją. 
Vieni jų neturi laikoj - kiti 
neturį pinigų. Bet svarbiau
sia priežastis esanti ta. kad 
Lietuvos laikraščiai rašomi 
nesuprantama t žmonėms 
kalba ir apie nesupranta
mus dalykus. Žinių juose 
kaip ir nėra. Tie sieksniniai

I

rikalų lyderis, nusuko 50,- 
000 litų, kurie buvo ameri
kiečių ir kitų sudėti Klaipė
doj liuosavimo ' reikalams. 
Negana to, 20,000 litų pasi- 
glemžusi da 'Lietuvos karo 
intendantūra.

Apie tai dabar praneša 
Vvriausis Mažosios- Lietu
vos Gelbėjimo Komitetas iš 
Klaipėdos. Savo atsišauki
me "Amerikos Lietuvių 
žiniai" komitetas sako, 
kad sukilimo metu Klai
pėdos revoliucionieriai 
neturėjo drapanų ir 
arklių kanuolėms traukti, o 
ponas Smetona, pasiėmė jų 
aukas ir atidavė savo ka- 
marotui kunigui Tumui ne
va "Rytams vaduoti." Ne
labai senai Lietuvos laik
raščiai rašė, kari tas kleri
kalas (Smetona) pasisavi
nęs visas amerikiečių au
kas, kurios esant jam pre
zidentu buvo siunčiamos jo 
vardu Lietuvos reikalams. 
Buvo sakoma, kad už tuos 
pinigus jis leido su kunigu 
Tumu savo partijos organą 
"Pažangą.” Dabar gi jie ir

nigui Tumui.
Klaipėdos vaduotojai tu

rėjo pasiskolinai 20,000 litų, 
kad nusipirkus reikalingų 
sau arklių. Bet tuos arklius 
iŠ jų atėmė Lietuvos karo 
intendantūra, ir nežiūrint 
visų protestų, neatidubda 
nei arklių, nei 26,000 litų.

Tai ve, kaip Lietuvos šei
mininkai vaišina Klaipėdos 
Kraštą, kuris nesigailėjo 
savo kraujo, kad tik su Lie; 
tuva susivienijus. Nejaugi 
Romos agentai Kaune ši
taip elgiasi tuo tikslu, kad 
Klaipėdą, kaipo protestonų 
šalį, nuo savęs atstumus?

. . Per visuotinus rinkimus
sliti}. sun?a1nv!nc_ 1915 metais reakcininkai ta

po iššluoti laukan, ir darbi
ninkai paėmė parlamenta. 
Išlaikę valdžią per 8 metus, 
šią vasarą gegužės mėnesio 
rinkimuose vėl buvo išrinkta 
darbininkų didžiuma.

Kvinslandijos darbininkai 
turi savo tikslu pakeisti ka
pitalistines įstaigas kopera- 
tyvėmis ir socializuotomis 
organizacijomis, sako drg. 
Theodore. Jie tikisi tatai pa
daryti išplėšdami ekonomi
nes valstybės ir miestų funk
cijas, ir tverdami, pusiau 
valstybinius koperatyvus. 
Iki šiol jų partija buvo dau
giausia užsiėmus leidimu vi
sokių reformų ir ruošimu, 
dirvos socializmui. Tečiaus 
rekonstrukcijos darbą Kvin
slandijos darbininkai ketina 
vykinti ne urnai, bet laipsniš
kai.

Darbininkų valdžia turi 
vesti sunkią kovą su kapita
listais, kurie dėl kiekvienos 
reformos kelia didžiausi 
triukšmą. Nežiūrint kapita
listų priešinimosi, darbinin
kų valdžia įvedė jau sekamų 
pagerinimų:

1. Valstybinis darbininkų
apdraudimas nuo nelaimės; {______________________

2. Pasitraukusieji kapita- i krašto valdonais' pastojo,
listai apdėta mokesčiais; ...................................

3. Municipalizuota priva 
tiniai tramvajai;

NAUJI SOVIETŲ RUSI
JOS PINIGAI.

Spalių mėnesyje 1922 me
tų sovietų Rusijos valdžia 
paskelbė Įstatymą, duodanti 
Valstybės Bankui teisę iš
leisti naujus popierinius pi
nigus, "červoncais" vadina
mus, kurių vertę nutarta pa
laikyti tam tikroj aukštu
moj. Tuo budu jau nuo pe
reitų metų Rusijoj eina dvi 
valiutos — rubliai, kuriuos 
spausdina finansų Komisa
riatas, ir červoncai, kuriuos 
leidžia Valstybės Bankas.

Apie naujus pinigus Ber- 
lino "Rul" rašo:

''červoncas yra bankinė no
ta, atstovaujanti tam tikrą 
aukso vertę, nors Valstybės 
Bankas neprisiima pareįg-os 
išmainyti jį ant aukso,jei žmo
gus atnešęs to pareikalautų. 
Bet kaipo pastovus pinigas, jis 
gali būt mainomas, sulyg die
nos kurso, i sovietu rublius. 
Taigi kuomet rublių vertė nuo
latos krinta, červonco perka
moji gale pasilieka vis ta pati, 
taip kaip dolerio, sterlingo ar 
kitų stiprių pinigu.”

Finansų Komisariato lei
džiamas "Viestnik Finan- 
sov” sako, kad červoncas tu
ris visuomenėj didelio pasi
tikėjimą ir žmonės jį labai 
mėgstą. Tečiaus kol kas tas 
pinigas vaikščiojąs tik Mas
kvoje, Petrograde ir kai ku
riuose kituose centruose. 
Kaimuose červoncų da nesą, 
nes kiekvienas norįs juos 
taupyt, ir todėl iš miestų-jie 
neišeina. Antras dalykas, 
červonco vertė ligi 10 auksi
nių rublių, todėl kaimie
čiams, prie dabartinės jų 
prekybos, tokie pinigai ne
prieinami.

Darbininkų valdžia 
Kviaslasdijoji.

Kvinslandija (Queens- 
land), tai vardas anglų ko
lonijos Australijoj. Nors tas 
kraštas skaitosi Anglijos te
ritorija, bet valdžią tenai 
renkasi ir Įstatymus leidžia 
patįs gyventojai, ir dąbar 
valdžią turi paėmę i Savo 
rankas darbininkai. Apie tai 
lašo Londono žurnale, "The 
Labor Magazine", pats 
Kvinslandijos premjeras, 
drg. Edward Granville The- 
odore. Jis paduoda šitokių 
faktų:

Parlamentinė darbininkų 
partija Kvinslandijoj susi
tvėrė 1893 metais. Neapy
kanta prieš kapitalistų vieš
patavimą ir darbininkų iš
naudojimą Kvinslandijoj 
tuomet buvusi tokia didelė, 
kad pirmais metais 17 Dar
bo Partijos atstovų buvo iš
rinkta į par lamentą. Per il
gą laiką Partija buvo val
džios opozicijoj.

1904 metais darbininkai 
susidėjo su pažangiais libe
ralais ir sudarė valdžią su 
liberalų premjeru, šita koa
licija tvėrė trejatą metų. Per 
tą laiką balsavimas buvo 
daugiau išplėstas, moterims 
pripažinta balsavimo teisės, 
įvesta seniems darbinin
kams pensija ir daug kito
kių socialių ir politinių re
formų padaryta ‘

Bet 1907 metais tarp dar
bininkų ir liberalų kilo prin- 
ciapialis ginčas dėl karaliaus 
žemių perdavimo. Koalicija 
griuvo, ir nuo 1907 metų 
darbininkų partija vėl pasi-

LAIKYS MIŠIAS Už KUN. 
. KEMĖŠIO PRIEŠUS.

Greitu laiku žada būti 
baisiai vožnos ceremonijos: 
už kun. Kemėšio priešus bus 
laikomos šventos Mišios, 
kad Dvasia Šventa apšvies
tų jų razumą.

O tai bus daroma dėlto, 
kad tarp švento Juozapo 
škaplerninkų atsirado to
kių paklydėlių,, kurie Bosto
no kardiriolūi įskundė kun. 
Kemešį kaipo bedievį.

Šitą dalvką svarstė juoza- 
piečių apskričio mitingas ir,; 
kaip "Darbininkas” rašo,—i

"Kalbėtojų jausmai buvo 
pakilę, salėja susidarė’ grau
dus iškilmingas ūpas. Atsisto
ja kaž-kelintas atstovas ir pa
siūlo užpirkti šv. Mišias už ' ..... .
F. Kemėšio priešus; kad Dva- liko opozicijoj.

Amerikos Lie 
tuvių žiniai.
Po daug visokio vargo, 

Vyriausiam Mažosios Lie
tuvos Gelbėjimo Komitetui 
pasisekė atliuosuoti Klaipė
dos Kraštą nuo okupantų ir 
priglausti prie motinos Lie
tuvos. Bet tai tiktai pavir
šutinis išliuosavimas, nes 
beveik viskas liko toj pačioj 
tvarkoj. Vokiškoji kalba 
dar vis tebėra viešpataujan
ti kalba, mokyklose tebemo- 
kįna vien vokiškai. Parašai 
ant gatvių ir užkabų kaip 
buvo vokiški, taip ir pasili
ko. Bažnyčia dar neatskirta 
nuo Prūsų ir nuo Karaliau
čiaus Konsistorijos, ji tebe
varo vokiečių užvestą vokie
tinimo politiką. Kunigus į 
musų kraštą stumia grynus 
vokiečius\iš Vokietijos. Ir 
iš vieno vokiečio kunige 
mums teko Išgirsti štai ko
kį išsitarimą: "Mes po vė
liava juodai-balta-raikiona 
visą svietą apgalėjome, mes 
ir vėl visą svietą apgalėsi
me ir mes ir ant Klaipėdos 
Krašto vėl ponavosime. Tie, 
kurie šiandien šio Klaipėdos

Įbus ugnim ir kardu iš čia 
(išvaryti ir Klaipėdos Kraš- 

, . tas vėl bus vokiškas per il-
4. Įvesta pasenusiems dar- gus amžius.' ‘

bininkams pensija; 1 * _ _ 2____________
5. Įvesta darbininkams ap-; rėme i vateriandą. Bet vos

drauda nuo nedarbo, užde- kelis mėnesius ten išbuvęs, 
dant ant kapitalistų tam tik- musu kunigužis jau sū
rūs mokesčius; -------- -- ‘

Ir taip toliaus. ____  ______
Kaip kapitalistams šitokie savo malonę ir pavelyjo ne- 

dalykai "patinka", galima tik vienam kunigui, bet dar’ 
suprasti iš to, kad kuomet h- jo tėvukui, kuris taipgi 
1920 metais Kvinslandija no-! kunigužis, grįžti atgal į 
rėjo užtraukti Londone pas-; Klaipėdos Kraštą ir čia vo- 
kolą savo darbų išvystymui,!kiškas dūšias vesti i senger- 
tai Londono piniguočiai at-.'manų Valhalą (Rojų). ' 
sisakė jai skolinti. Jie paša- .. .................... ‘ *
kie darbininkų valdžiai, kad 
jeigu ji nori gauti pinigu,tai 
ji turi atšaukti visas refor
mas ir "žalingus” įstatymus. 
Darbininkų valdžia nesutiko 
Londono kapitalistams misi-__________________________
lenkti, ir gavo paskolą New mums dovanotus ir atsiųs- 
Yorke.

Iš pradžių darbininkų val
džios darbus labai trukdė 
aukštesnysis perlamento bu
tas, panašūs Anglijos Lordų 
Rūmams, kur nariai buvo ne 
žmonių renkami, bet buvo 
skiriami visam gyvenimui. 
Tečiaus darbininkai tam tik
ru įstatjunu šitą ponų butą 
panaikino, ir dabar jis jiems 
po kojų nesimaišo.

” Užtai mes tą 
kunigą apkaltinome ir išva-

grįžo atgal i Klaipėdą. Lie
tuvos valdžia parodė jam

dalykai "patinka”,

Taigi reikia pasirūpinti 
musų broliais dar po Vokie
tijos okupacija bevargstan- 
čiais, kurių čia yra apie 
120.000. Tam viskam reikia 
darbo. O darbai ir darbinin
kai turi būti apmokami. Bet

KOVA SU NARKOTIŠKŲ 
VAISIŲ PARDAVĖJAIS.

Suvienytų Valstijų Vete
ranų Biuras veda kovą su 
nariais taip vadinamų "do- 
pe” būrelių.

Per pereitas 40 dienų tų 
"dope" pardavėjų buvo su
gauta daugiau San Francis- 
koj, negu per šešis mėne
sius. ~

Nuo rugpiučio mėnesio, 
tapo pagauta 35 pardavė
jai, su keturiais pirkliais, ir 
konfiskuota suvirs už $12,- 
000 morfino, kokaino ir he
roino vien tik San Francis- 
coj. Vienas pirklys nuteistas 
ant septynių metų kalėji
mam Teismas turės nubaus
ti 37 kitus prasikaltėlius. ,

Gydytojai Veteranų Biu
ro, kurie dirba tik veteranų 
ligonbučruose per visą šalį, 
per ilgą laiką žinojo, jog jų 
aršiausi priešai buvo tie 
pardavinėtojai pavojingų 
narkotiškų vaistų. Gal nėra 
nei vieno ligonbučio šitoje 
šalyje, kur narkotiškų vais
tų pardavėjai kaip nors ne
įsisuktų.

Yra žinomas faktas, jog 
vienos dienos susidūrimas 
su narkotiškais vaistais pa
kenkia gydymą ant kelių 
mėnesių. Ir todėl Veteranų 
Biuro viršininkai supranta 
svarbą ir stengiasi išnaikin
ti kiek galima, visus narko
tiškų vaistų pardavėjus.

F. L. I. S.
y

tus pinigus apie 50,000 litų 
priėmė p. Smetona, būda
mas Lietuvos įgaliotiniu 
Klaipėdoje ir juos pavedė 
kanauninkui Tumui dėl Ry
tų liuosavimo. O mes jau 
tiktai mažą dalelę iš tų 50,- 
000 litų teatgavome. Suki
lėliams sukilimo metu pri
truko netik aprėdų, bet Ir 
arklių dėl guorgolių veži
mo. Gelbėjimo Komitetas 
paskolino 20,000 litų ark
liams nupirkti. Arklius pų 
sukilimo pasisavino inten
dantūra, bet 20,000 litų 
mums ir neatiduoda. Visi 
prašymai lieka ir neria pabos 
jami. Dabar, jei Gelbėjimą 
Komitetas norėtų toliau- 
veikti, tad reikėtų bent tar
nautojams algas užmokėti, 
o dabar tai kai kurie tar-. 
nautojai jau už 7 mėnesius 
jokios algos negavo ir norė
dami išlikti gyvi, turės dar- 
bo kitur jieškotis ir apleisti 
Gelb. Komitetą. Taigi Gelb. 
Komitetas tikisi, kad amerU 
kiečiai, sykį savo stiprią pa
galbą dėl liuosavimo krašto 
suteikę, jie ir dabar neatsi- 
kys savo pagalbos, idant 
mes atsiektumę tai, ko at
siekti trokštame, būtent 
kraštą sulietuvinti.

Su širdingu sveikinimu 
Vyriausis Mažosios Lietu
vos Gelbėjimo Komitetas 
Klaipėdoje; ; į

Martinas Jankus, pirm.i 
Jonas Vanagaitis, sekr. 

Jurgis Lebartas, 
Vilius Šaulinskis.

"Vilnis" ir "Laisvė”, par 
duodamos žinias apie komu
nistų "laimėjimus” , antgal- 
vius deda dviejų colių raidė
mis. Bet kuomet tuos "lai
mėjimus’' priseina atsaukt^ 
tai sustato tokiomis raides 
mis. kurių, be padidinančio 
stiklo nei jžiurėt nęgalifrta.

A. G.
’ ' ‘ ‘ f *-
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CHICAGO, ILL.

L. S. S. VIII Rajono 
Konferencija.

Rugsėjo 30 d. ”Naujienų” 
name Įvyko L. S. S. Aštunto 
Rajono Konferencija. Kon
ferenciją atidarė Rajono 
Organizatorius drg. J. ViMs 
pirmą vai. po pietų. Delega
tų Įgaliojimų peržiūrėti nu
skirtas d. J. Lapaitis. Nuo 
keturių L. S. S. kuopų dele
gatų Įgaliojimuose sužymė
ta buvo keturiolika delega
tų, bet konferęncijon atsi
lankė tik vienuolika.

Pirmiausia d. P. Grigaitis 
truifipoj kalboj papasakojo 
savo Įspūdžius iš Lietuvos, 
kurių jis gavo ten besisve
čiuodamas. Jam teko daly
vauti ten dviejose Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
Konferencijose, būtent, Ma
rijampolėj ir Kybartuose. 
Drg. Grigaičio pranešimu 
Lietuvos darbininkų, beže
mių ir mažažemių, atstovė 
Socialdemokratų Partija 
stiprėja, auga ir plečiasi, o 
bolševikai smunka. Nežiiu- 
rint kad dvejuose pereituo
se Lietuvos Seimo rinki
muose klerikalai ir komu
nistai vedė šmeižiančią So
cialdemokratų Partiją agi
taciją prieš ir laike rinki
mų, bet socialdemokratai 
nepralaimėjo net ir antruo
se rinkimuose. Tas aiškiai 
parodo, kad Lietuvos darbo 
žmonės remia socialdemo
kratus.

Dar iš drg. Grigačio pasa
kojimų matyt, kad Lietu
vos krikščionių demokratų 
partija stengiasi visas Lie
tuvos mokslo Įstaigas paim
ti Į savo kontrolę ir jose 
auklėti Lietuvos jaunąją 
gentkartę klerikalinėj dva
sioj, ir kad Lietuvoj ran
dasi/ kuniginių mokyklų 
Įsteigtų suaukautais Ame
rikos lietuvių pinigaisu Pa
žangioji gi Amerikos lietu
vių Visuomenės dalis tokių 
mokslo Įstaigų auklėjimui 
socialistinės lietuvių moks
leivijos neturi. Lietuvoj da
bar lankančios vidurines ir 
augštąsias mokyklas jau
nuomenės randasi apie dvi
dešimts du tūkstančiai ir 
kad toji Lietuvos jaunuo
menė veikia, juda.

Plačiau apie Lietuvos 
valstybės socialinių politinį 
ir-ekonominį. gyvenimą’drg. 
Grigaitis aiškins masiniuo
se mitinguose, prakalbose, 
kurios bus greitu laiku Chi- 
cagoj ir apielinkėse. 
; Baigus d. Grigaičiui kal

bėti, buvo rinkimas konfe
rencijos prezidiumo. Pirmi
ninku išrinktas drg. Ska- 
marakas ; spaudos komisi- 
jon-į- J. Lapaitis, A. Ke- 
mėžair J. Mickevičus. 
■perskaičius raštininkui 
pereitos Rajono Konferen
cijos protokolą ir jį priė
mus, Rajono pramogų ko
misija, kuri susidaro iš val
dybos narių, pranešė, kad 
Š. P. Presos piknikas ir kiti 
parengimai davė Rajono iž
dui apie 60 dolerių įplaukų, 
kuriuos pridėjus prie Ap
švietus Kliubo buvusių Ra
jono ižde pinigų susidaro 
122 dolerių suma.

Apšvietos komisija prane
šė, kad laike vasaros karš
čių nebuvo galima rengti 
lekcijų, bet dabar, ateinant 
vėsesniam rudenio ir žie
mos laikui, komisija žadėjo 
darbuotis stropiai. Vietoj 

w K, Misiaus, prie esančių 
* draugų A. Vilio ir A. Banie

nės Apšvietos Komisijon 
darinktas naujas narys drg. 
V. Mišeika.

Rajono vakarui rengti iš
rinkta komisija iš penkių 
draugų: J. Mickevičiaus, I. 
Vilio, F. Skamarako, A. 
Grėbelio ir A Kemėžos.

Cook Kauntės Socialistų
f

ka tie patys draugai — P. 
Grigaitis, J. Bardauskas, A. 
Kemėža, tik turi visi lanky
tis į delegatų susirinkimus, 

šioj konferencijoj buvo 
priduota kuopoms nauja 
LSS. VHI Konstitucija.

Konferencija nutarė pa
raginti L.S.S. Pildomąjį Ko
mitetą, kad išgautų nuo bu
vusio L. S. S. administra
toriaus C. Hermano apys
kaitą, kurios jau kelinti me
tai kaip jis galutinai nepri- 
douda, būtent apyskaitą 
bylos su komunistais dėl at
gavimo L.S.S. turto.

Nors kuopose veikimas 
buvo vasaros laiku silpnas, 
bet kaip pasirodo iš delega
tų pranešimų, dabar jos 
pradedą energingiau dar
buotis. Taipgi buvo priimta 
rezoliucija dėl Įstojančių 
naujai buvusių L.Š.S. drau
gų-
- Ši konferencija buvo ga
na gyva ir rodanti draugų 
pasiryžimą veikti dėl sustip
rinimo L.S.S. kuopų CJhica- 
goj ir apylinkėse. Tatai duo
da geros vilties. ,

Konferencija prasidėjo 
po pirmos valandos, o užsi
darė kaip septintą valandą 
vakaro ir visą laiką drau
gai gyvai svarstė, diskusavo 
įvairius L.S.S. reikalus.

Spaudos Komisija.

Į rengti lietuvišką draugišką! šio SLA. prezidento M. J. 
pasilinksminimo vakarėlį., 
šis vakarėlis atsibus nedė
lioję, 21 d. Spalio (Oct.), So- 

įcialistų Svetainėje, 319 
Grand St. Pradžia vakarė
lio lygiai 3 valandą po pie
tų. Tame vakarėly bus pui
kus programas, kuris susi-

ir tam pradėjo skųstis ir ro
dyt savo kumštį. Nors poli- 
cistas matė, -kad kriaučius 
girtas kai šiaučius, bet jo, 
kaipo pažįstamo, nearešta
vo, tik patarė eiti išsimiego
ti.

Tai šitaip elgiasi ir tokį į 
pavyzdi rodo darbininkams _ ,
komunistu vadai. Jie su ri- dės iš muzikos, dainų, pra- 
sais „kovoja,” visiems kara kalbų ir kitų pamarginimų. 
skelbia ir giriasi „laimėja- i Įžanga visiems dykai, 
rnais,” bet prieš munšainąl Pagalios, noriu atkreipti 
jie vištik neatsilaiko ir mun- broklyniečių domę, kad ši- 
šainas su laiku visus juos iš-tas vakarėlis bus nepapras- 
klos. . ‘ "

Norwoodo Darbininkas.

BROOKLYN, N. Y.
Visi eikite ant lietuviško 

vakarėlio.
Po vasaros karščių, po vi

sų piknikų, i girias išvažia
vimų, jūrėse maudymosi ir ( 
kitų vasaros laiku patogių ' 
praleidimų, dabar, orui atvė 
sus kiekvienam butų smagu 
pasišokti, pasilinksminti ir 
šiaip draugiškai pasikalbė
ti. Bet deja, pas mumis labai 
mažai yra tokių parengimų, 
kur žmonės atėję galėtų 
smagiai pasilinksminti. Tad 
L. S. S. 9 kp. ir pasirišo su-

į tai Įdomus, nes jame muzi
kantai grieš daugiausia lie
tuviškus šokius ir šiaip bus 
žeidžiama Įvairus lietuviški 
rateliai.

I Taigi yra kviečiami ant 
šio vakarėlio visi: merginos, 
vaikinai ir ženoti žmonės 
ateiti ir visiems linksmai 
laiką praleisti.

Rengimo komisija.

Damijonaičio žmona.
Mirė ji savo namuose, 

6725 Stony Island Avė., po 
labai ilgos ir kartu labai 
sunkios ligos. Kiek laiko at
gal, jai besergant, buvo pa
tikusi didelė nelaimė ir pati 
M. J. Damijonaiti. Nelai
mingame atsitikme jis išsi
laužė koją ir delei to ilgą 
laiką gulėjo ligoninėje, o ir 
dabar vos paeina. Dirbdami 
visuomenės labuti turtų ne
susikrovė ir todėl p. p. Da- 
mijonaičiams pastaruoju 

laiku teko dideli vargą kęs
ti.

Velionė paėjo iš Pusta- 
pėdžių kaimo, Vilkaviškio 
apskr. Amerikoje išgyveno 
28 metus. Dr-gas.

Iš KELIONES PO PIETI
NES VALSTIJAS.

žinių žiupsnelis. 
(Tąsa)

Miestas Havana yra 
bos sostinė. Gyventojų ja

me yra 500,000.Žiemos laiku 
gyventojų skaičius padidėja 
beveik du sykiu, nes labai 
daug žmonių privažiuoja iš 
svetur.

N0RW00Drf MASS.
Kaip komunistų vadai 

„kovoja” už darbi
ninkų reikalus.

Kaip komunistai „kovo
ja” už darbininkų reikalus 
ir kas. nuo jų kumščių nu
kenčia 
darbininkai — pamatysite 
iš žemiau aprašyto atsitiki
mo.

7 d. spalių vietinis choras 
buvo parengęs pikniką ant 
finų farmos. "čia kalbėjo ko
munistų „komisaras” * V. 
Bovinas. Jis savo pasekė
jams liepė kovoti, kovoti ir 
kovoti, bet prieš ką kovoti— 
nepasakė. Tik vėliaus, par
važiavęs iš pikniko, pama
čiau, kaip ir su kuo komu
nistų vadai kovoja.

Einu Washington gatve 
ir žvalgausi, žirniu, stovi 
sėli vyrukai ir tarp savęs 
šnekučiuojasi. Prieina prie 
jų vietos komunistų vadas, 
visiems žinomas kriaučius/ 
ir sako: 
gero pddariai

kapitalistai ar

sgandįėą‘da\ig 
įF&e's taip'sū- 

fiksinau, kad Boviną drau
gai nuvežė automobilium į 
So. Bostoną už dyką.” Vie
nas iš vyrukų.atsiliepė: „Ar 
tai Bovinas negalėjo gatve- 
kariu parvažiuot, kaip ir vi
si darbininkai?” Kriaučius 
gi atkirto: „šarap, dur
niau I” Toliau kriaučius pra
dėjo pasakoti, kaip jį ’’krei- 
zis” Frankis norėjęs ant 
Lietuvių salės durimis už
mušti, bet aš, girch, atsilen
kiau ve šitą peiliuką ir no- 
jau jį papiaut. ”Ar jus, vy
rai, manot, kad aš durnas” 
—sako kriaučius, vos ap
versdamas liežuvį.—„Aš ta
da buvau girtas, kaip ir da
bar, aš nesiginu. Ligšiol aš 
mokinau jumis komunizmo, 
o dabar mokysiu faituotis.’’ 
Tai pasakęs jisai sugniaužė 
savo kumštį ir atkišęs rodo: 
”Ve, žiūrėkit, šitaip reikia 
sugniaužti, tai kaip kirsi, 
tai po velpių” iw 
damas kad g 
stovinčiam vyrukui, tas net 
atsilošė. Paskui jisai už-, 
vežė ir Poriliukui. Žiūriu 
ateina didelis, storas buče- 
ris. Kriaučius sugniaužęs 
savo kumštį ir tam movė į 
crutinę. Bet čia dalgis pa

taikė ant akmens. Bučeris 
sako: „Tu netaip kerti, ve 
šitaip reikia”—ir bumtelėjo 
criaučiui į krutinę, kad tas 
net susidrilinkojo, kai vys-

_ kupo kepurė. Tuo tarpu at-
Partijos delegatais pasilie- ėjo ir policistas. Kriaučius

... ir tai saky-

v
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Havana yra labai pramo
ningas miestas. Jis daro biz
nį su visomis dalimis svieto. 
Užvis didžiausias biznis da
romas iš saliunų, kurių yra 
virš 7000. Alus ir degtinė 
yra pardavinėjami netik sa- 
liunuose, bet( grosernėse,. o 
taipgi fruktų krautuvėse. 
Alų geria visi: vyrai mote
ris ir vaikai. Bet girtų nesi
mato niekur. Mat čia žmo
nės žino saika — geria, bet 
nepasigeria. Per šešias sa
vaites būdamas Kuboje ne
mačiau nei vieno nusigėru
sio žmogaus. Kuboje vagys
čių ir muštynių kaip ir nėra. 
Gali eiti dieną ir naktį, kur 
tik nori, niekas tavęs neuž
kabins, nei blogo žodžio ne
pasakys. Skaitant laikraš
čius nepatėmvsi žinios, kad L - mcrveu uu^uyętą, ąu- 
kur nors žmogus butų api- ri yra viena iš brangiausių 
plėštas ar užmuštas. Kubie- bažnyčių pasauly. Ji buvo 
čiai ant visko turi didžiau-; pabudavota 1746 metais, o 
šią laisve, gali daryti, ką tikiperbudavota 1792 metais, 
nori, bet du dalykai tai i Taipgi yra žymi šv. Fran- 
jiems griežtai uždrausta: ciškaus katedra, budavota 
vogti ir muštis. į 1664 m., Plaza de Armas ir

Kubos žmonės labai mvli.^sy1* kitokių mūrų. Mu- 
skaitymą. Havanoj beveik labai stori, iki 5 pėdų 
kas antra valanda išeina stonų, ypatingai bažnyčių.

į tris dalis: Naujoji Hava
na, Senoji Havana ir Palati- 
no Bravorų miestas. Seno
joj Havanoj randasi daugy
bė senovės liekanų, tarp ku
rių žymiausią vietą užima 
Kristopo Kolumbo Katedra 
ir koplyčia, kur yra Ameri
kos atradėjas palaidotas. 
Kolumbas, mirdamas Ispa
nijos kalėjime geležiniuose 
pančiuose, meldė, kad jį pa
laidotų toj žemėj, kurią jis 
taip pamylėjo. Ispanijos val
džia Kolumbo prašymą iš
pildė ir jo lavoną palaidojo 
Kuboje. Kolumbo katedra 
yra neapsakomai graži ir iš
puošta auksu ir brangak
meniais. Iš žymesnių seno
vės liekanų reikia dar pa
žymėti Santa Clara Con- 
vent ir Merced bažnyčią, ku-
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CHICAGO, ILL.
Mirė Marė Damijonaitienė.

2 d. spalio pasimirė gerai 
chicagiečiams- žnoma Marė 
Vosiliutė - Damijonaitienė, 
46 metų amžiaus, žinomo 
lietuviu darbuotojo ir buvu- Havanos miestas dalinasi

4

Senojoj Havanoj gatvės la- 

Į colių pločio, vos vienam 
.žmogui praeiti.
! 'Naujoji Havana atrodo 
irisai kitaip. Gatvės plačios 
■ir švarios. Čia yra puikus 
| universitetas, kur daugybė 
(svetimų šalių studentų stu
dijuoja daktariškus ir gam
tos mokslus. Taipgi čia yra 
puiki valdžios įstaiga naš
laičiams ir mergų kūdi

kiams auklėti. Kuri moteris 
i ar mergina nenori auginti 
'savo kūdikio, atneša jį čio- 
į nais, kur niekas jos nemato, 
įnešus kūdikį Į karidoipų 
pasodina jį į tam tikrą lop
šeli ir pastumia. Tas lopše
lis privažiuoja prie durų, 

' kur automatiškas skambu
sis suskambina. Duris atsi- 
į daro ir lopšelis su kūdikiu 
įvažiuoja i ridų, o motina, 

iniekeno netrukdoma ir ne-
• klausinėjama, išeina.Valdžia 
i suteikia kūdikiui vardą ir 
Įtinkamai jį išauklėja. Sup
rantama, tokis kūdikis už
augęs į vyrą ar moterį, ne- 

, žino, kas yra jo tėvai ir ko-
• kios jis kilmės. *

NaujojoįMJayąnoj randa- 
t si Kapinynas .su neapsako 
mai brangiais-^jninklai  ̂

.y j Vžris.- puikiausi / par“ 
(metasi Į . akį Kubos

' į suotbjų, generolų
jGomez ir Calixto GarCiąi 
Šituos’, paminklus žmones 

j kasdien dabina gyvomis gė4 
lėmis. Taipgi yra pamttrik* 

į las 98 Amerikos jūreiviams^ 
įžuvusiems ant karo Įatvų 
[Maine, kurį ispanai 1898 mį 
į paskandino. Vietos vėdžto* 
į tojai taipgi atkreipia, turis* 
tų atydą į paminklą astuo
niems Havanos universitete 
medicinos skyriaus studę£* 

į tams, kuriuos Ispanijos 
I valdžia nuteisė miriop už iš* 
•juokimą Ispanijos mįlionie- 
riaus laidotuvių. , Vėliaus 

> betgi pasirodė, kad tie Varg
iai studentai būrio nekalti, 
(ir ta pati valdžia, kuri juos 
nužudė, pastatė jiems pa
minklą. šiame kapinyne 
taipgi yra daugybė pamink* 

,lų Kubos revoliucionie
riams, kuriuos Ispanijos ti- 

•ronai nužudė per keturias 
revoliucijas. Kadangi?, kų* 
piečiams laisvė brangiai at^- 
siėjo, tai jie neapsakomai ją 
myli.

- (Bus įdaugiau.)
. . N . . . . A. M. Joch.



Tėmijimas ir kokia 
nauda iš jo.

Tėmijimas, ;
yra labai svarbus gyvenime 
dalykas. Vos kūdikis pra
deda ką-nors suprasti, žiū
rėk, motina jau ir sako: 
"Tėmyk, kur eini, ką da
rai.” Nueina vaikas į mo
kyklą, ir čia tą pačią gies
mę girdi nuo mokytojo. 
"Jeigu nori išmokti, tai tė- 
myk, ką sakau.” Užauga 
į vyrą, ir vėl visur sakoma, 
kad "tėmyk.”

Sakoma, kad atida daug 
prisideda prie laimėjimo 
kovoje už būvį. Kas moka 
geriau į dalykus tėmyti, tas 
greičiau ir išlošia.

Biznierių varžytinėse tė
mijimas šiandien bene pir
mą vietą užima. Kas moka 
geriau žmonių atidą į savo 
tavorą atkreipti, tas dau
giau laimi. Nebereikalo biz
nieriai tokius didelius pini
gus gabiems apskelbimų ra
šytojams moka; mat, nori
ma žmonių akį patraukti.

Jeigu jau šitaip, tai iš- 
tikrųjų verta itin gerai su
žinoti, kas per daiktas ati
da, arba tėmijimas, yra.

Štai sakykime, po obelia 
būrys vaikų žaidžia. Tik šit 
ima ir nukrinta obuolys. Vi
si supuola obuolį pagriebti.

Kas čia pasidarė? Vai, 
jie atkreipė daugiausiai a- 
tidos į obuolį. Todėl ir sa
kykime, jog atida reiškia 
suglaudimą sąmonės, na. ir 
taikymą jos Į vieną punktą. 
Tai panašiai, kaip saulės 
spindulius kad tam tikru 
"saulės stiklu” galima į 
krūvą sukaupti ir tap stip
riais padaryti, jog medis 
ar kit kas lengvai gali užsi
degti.

Bet tokis sąmonės sug
laudimas negali pasidaryti 
iš niekur nieko. Matote, o- 
buolio puolimas ir bumtelė- 
jimas, paskui jo skonis, etc., 
padarė į vaikus įspūdį, va
dinasi, paakstino jų sąmonę. 
Susidarė reikalas savo tuo
laikiniame gyvenime, ar
ba aplinkybėse, permai
nas padaryti. O tai reiškia 
prisitaikyti prie naujų ap
linkybių, ką vaikai tuoj ir 
padarė.

Bet štai, vaikui skauda 
pirštą. Motina sako, "Už
miršk, Jonuk, ir neskau
dės"; o kad Jonukas ištikru- 
njjų greičiau užmirštų, 
duoda jam ką nors tokio ne
paprasto. Visa Jonuko atida 
ten supuola, jis nutįla, nes 
jau taip baisiai piršto ne
skauda.

Šitie pavyzdžiai labai ryš
kiai įrodo, kad atida ištikru- 
jų reiškia vidurinių žmo
gaus dvasios gyvenimo san
tykiu prisitaikymą prie iš
laukinių santykių, prie nau
jų daiktų visokių permainų, 
kurios apie žmogų pasida
ro. Kaip tik spėja žmogus 
ką nors naujo pamatyti 
tuoj, žiūrėk, jis ten jau ir 
tėmyja, vadinasi, taikosi 
prie naujų aplinkybių.

Bet netik žmogaus dvasi
nė pusė, tai yra sąmonė, 
prie naujų aplinkybių taiko
si; tą patį daro ir jo fizinė 
pusė, štai, daleiskime, stip
ri šviesa užgauna žmogaus 
akį—netik akies obuolys, 
bet ir visa žmogaus galva į 
šalį kriptels. Arba lai žmo
gus pamato liūtą—jis dums 
kad net viskas skambės. Va
dinasi, jis taikysis prie prie- 
lankesniij gyvenimo aplin
kybių.

Atida nereiškia, kad mes 
turim tik į vieną daiktą įsi
žiūrėti. šiandien gyvenimas 
yra toks jau komplikuotas, 
kad net skersai gatvės per
einant reikia ant syk kelis 
daiktus tėmyti. Tai reiškia, 
kad žmogus gali savo atidą 
nukreipti net į kelis daik
tus ir veiksnius antsyk.

(nesmagu lovoj aukštininku 
gulėti ir į lubas vėpsoti. Bet 
jis turi taip daryti, nes ki
taip. gal būt niekad nepa- 

• sveiktų.
1 Atida paprastai yra tuo
met geresnė, kuomet žmo
gus iškalno žino, kad jam 
reikės kokį dalyką temyli. 
Ana. moksleiviai; jeigu tik

Kaip buvo užmuštas !'"«%•
V. Aleksa.

arba atida, I Jeigu tėmyjam į kokį nors 
is gyvenime daiktą, tai patys jaučiame,

tarir°vėl*Hi)uolT profesorius pasako apie ką tai ir vei puota, y , bn

"Keleivyje" buvo jau ra
šyta, kad K. Norkaus agen
tūroje Kaune bolševikų a- 
gent: s nušovė Vytautą A- 
leksą, kurio dėdė Z. Aleksa, 
kitaip žinomas kaipo Zig
mas Angarietis' yra bolševi
kų komisaras Rusijoj.

Dabar apie tą kruviną 
nuotikį atėjo platesnių ži
nių. Buvo taip. Rugsėjo 12

♦r

kaip musų atidos stiprumas 
tai kyla, 1 * * 
Kartais atida taip silpnutė 
pasidaro, jog mes matome 
daiktą net nevisai aiškų. 
Vadinasi, musų tėmijimas 
įvairiuoja.

Į vieną daiktą ilgai žiū
rėti, vadinasi, turėti atidą 
nukreipus, mes negalime. 
Tiesa, medėjas sako, kad jis 
paukštį jau visa valanda tė- 
mija. Bet tai visai nereiškia, 
kad jis tėmija vieną ir 1 _ 
patį daiktą. Tai stačiai ne
galima. Jis gal būt kokią 1101 
minutę tėmija 
spalvą, tai sparnu 
jas, tai galvą, tai snapą, etc. 
Tokiu budu jis dažnai maino i 
aplinkybes, na, ir atida prie 
jų kas sykis taikosi.

Mes galime tėmyti netik 
išlaukinius, bet ir viduri
nius daiktus. Ana ve, žmo
gus tėmija į lekiantį orlai
vį, taigi jis turi nukreipęs 
savo atidą į išlaukini daik
tą. Štai, Jonas sėdi ir rimtai 
galvoja, ar jis turi pakanka
mai žinojimo geram straips
niui apie psvchologiją pa
rašyti. ar ne. Jonas turi sa
vo atidą nukreipęs į viduji
nį, arba dvasinį, daiktą.

Tiek kūno, tiek dvasios 
darbui dirbti reikalingas 
geras žmogaus organizmo 
stovis. O kai čia išimtinai 
apie dvasią kalbame, na, 
tai reikalinga., kad nervų 
sistema ir galvos smagenįs 
butų gerame stovyj. Jeigu 
žmogus bus ligoniu, tai abe
jotina, ar jis galės atsakan
čiai dvasios darbą dirbti. 
Gal būt, kad jo atida nebus 
tokia, kokia yra sveikame 
žmoguje. Paprastai sako
me, kad jeigu žmogus tik 
rūgščiu pienu maitinasi, tai 
'is ir rūgštaus pieno min
tis turi. Vadinasi, geras 
maistas yra būtinai reika
lingas, kad padarius žmo
gaus netik kūną, bet ir dva
sią sveiką. Tai matosi mo
kyklose, kur biednų žmonių 
vaikai dažnai negali kaip 
reikiant atidos į daiktus ar! 
veiksnius nukreipti.

Bet akstinas, arba stimu
las, kuris padaro į žmogaus 
dvasią įspūdį, turi ir koky
bėje atatinkamu būti. Žino
me gerai juk, kad mažmo
žiai maža kiek žmonių ati
dą patraukia, kuomet dide
li daiktai daugiau patrau
kia. Vadinasi, dideli daiktai 
stipresnį žmogaus smagenį- 
<e paakstinimą padaro.

Bet svarbiausia* tai kad 
smagenįs turėtų gero peno, 
tai yra, tyro kraujo, sma
gaus ir pakaktino miego, 
įa, ir poilsio. Nualintas, • na, kur reikia atidai sintė- 
lyg žydo arklys, smagenįs zę, o kur analyzę panaudo- 
nesuteiks žmogui geros ati- ti. 
dos. Visas žmogaus kūnas | Al. Mrgeris, med. stud. 
reikalauja pasilsio, bet sme- - _____ _
genis daugiausia. O tai to- 
dėl, kad jos yra delikatnas,! BAIME BE REIKALO, 
smulkus, komplikuotas ir j Milano laikraščiai aprašo 
greitai persidirbąs mecha-, vieną nuotikį, kuris vaizd- 
nizmas. Kas savo smegenis žiai charakterizuoja gyveni- 
:>erdaug kamuoja, tas netik m o teisėtumo sąlygas Itali- 
greitai pasęsta, bet ir savo joj. 
orotą veikiai nusilpnina. I Darbininkas Pačetti grį- 
Mokslas netaip baisiai sme- žo namon. Pasitiko jį kai- 
genis kamuoja; bet rūpės-mynas ir įspėjo: "neik na
ciai, skubinimas. 1-----;~
tai jas ėste ėda.

Atida gali būti savaimi, nieko blogo niekam nebuvo 
vadinasi, žmogus iš savo padaręs, bet .su fašistų po- 
liuoso noro vienur ar kitur licija juokai prasti, — į na- 
tėmija. Bet ji gali būti ir mus nėjo. Pragyvenęs pas 
nesavaimi, vadinasi, žmo- draugą kelias sąvaites .ir 
gus priverstas šį ar tą tė- manydamas, kad policija 
myti. Daleiskime, žmogus apie jį užmiršo, jis grįžta 
skaito knygą, na, ir ten sa- namo ir, o, baimė! — jį pa- 
vo atidą sukrovęs laiko. Jis ritinka policininkas... — 
visatai daro savo valia "J 
Bet šitas žmogus jaučia kur ne. 
nors didelio smagumo, na, traukia: "Jieškau jūsų jau 
ir jis ten savo atidą krei- penkta sąvaitė. Jūsų brolis 
pia, kad ir nenorėdamas. Australijoj pasimirė ir pali- 
Arba štai ligoniui baisiai ko jums 26 milionus lyrų.” Maskvos atstovybė. Pako! žiuoja!

jis kitą lekciją skaitys, tąi 
kai ateina tas laikas, tai vi
sa ■’os jų atida būna gėrės- 

[nė.
I Atida yra bendrai surišta
su valia. Juk kai tik žmogus 'dieną, apie 9 valandą ryto, 
kur nors savo atidą nukrei- į Morkaus ofisą atėjo jau- 

:pia tai jis ir savo valią pa-inaSt susitraukęs žydelis, ir 
naudoja, ar taip daryti,, ar.atsistojęs tarp kitų žmonių 
kitaip. Bet kaip aukščiau ipradėjo dairytis. Ofiso tar- 
sakėme, yra ir išimčių; nautojas Šimanskis paklau- 

ta^mogus gah temyti ką nors(sė jo; ”Kuo aš galėčiau 
i kaip tik prieš savo valios tamstai patarnauti?” žyde

lis atsakė: ”Aš noriu matyt

Aleksos kambarvs buvo
paukščio! Atida visados apima du Aleksą.

a L-n svarbiu veiksniu: arba daik- . - -
■tu ^dėstymą arba ! krūvą:ofiso užpakaiyje. j£inant į 
sukaupimą, štai kaip istik-j - J - f
rųjų yra.

Vaikas sl __________
mato kiekvieno trumpo žo- j0 kambarį^

jis buvo su bolševikais, jis 
/o jiems naudingas vai

kinas. Bet susipažinęs su 
slapta bolševikų politika, 
Vytautas Aleksa baisiai ja 
pasibiaurėjo ir pabėgo iš 
Rusijos. Lietuvoje jis keti
no iškelti daug įdomių da
lykų apie bolševikus, taigi 
dabar jis pasidarė pavojin
gas bolševikams asmuo, ir 
spėjama, kad dėlto bolševi
kai iri atsiuntė savo agentą, 
kad jį nušautų. '

Vytautas Aleksa yra bu
vęs ir Amerikoje. Dabar jis 
buvo įstojęs į Lietuvos Val
stybės universiteto teisių 
skyrių. Jis mokėjo lietuvių, 
rusų, vokiečių ir anglų kal
bas, ir buvo labai gabus vai
kinas.

Sako, kad jis paliko para
šęs ilgą savo atsiminimų 
dienyną iš Sovietų Rusijos, 
ir kad tas dienynas esąs jau 
paduotas f spaudą Lietuvo
je ir neužilgo pasirodys 

' laikraščiuose.

Rankų bučiavimas.
Nors ir daug toje sueigoje 
buvo moterų, bet nieks joms 
rankų nebučiavo.

Be to, Amerikoje bučiavi
mus skaitomas labai nehigi- 

Ten net nėra 
* su artimais 

rankų padavi-

Lietuvoje yra įsigyvenęs 
netikęs paprotys moterims 
rankas bučiuoti Rankų bu
čiavimas ypač labai prakti
kuojamas inteligentų tarpe. 
Jeigu kokiame nors inteli
gentų susiėjime nepabu
čiuosi "poniutei” rankos, 
susilauksi daug nemalonu
mų ir gausi ”storžievio”_________________ ______
vardą. suėję artimi pažįstami spau-

Amerikoj rankų bučiavi- dvtų sau rankas. Amerikos 
mas nemarioj. Ir todėl Ame- laikraščiose dažnai būdavo 
rikos lietuviai, sugrįžę Lie- pakeltas klausimas apie 
tuvori. rankų bučiavimo pa- bučkių blogas pasekmes, nes 
protį tankiausia ignoruoja, tuo gali būti perduodama ta 
Užtai Lietuvos ponija žiuri ar kita liga. Svetimą ranką 
i amerikiečius su panieka, dėti prie savo lupų yra visai 
kaipo į "grubi jonus.” 'nehigijeniška ir nekulturin-

Tulas Javonas, matomai ga. Gal toji moteris, kuriai 
amerikietis, rašo "Trimite”) bučiuojama yra džiovininkė 
straipsnį, kuriame smerkia arba bučiuoto.ias džiovinin- 
rankų bučiavimo paprotį, kas. tai tokiu bučiavimu liga 
vadindamas jį nekulturišku greitai gali prilipti ir kitam, 
ir nehigijenišku. Jis sako, j O kas blogiausia, tai kada

Kiekvienoje tautoje ran- tą ranką bučiuoja keli asme- 
dasi įvairių įvairiausių pa-'nys ir vis pataikydami į tą 
pročių. Vieni iš jų yra gerb- patį daiktą paeiliui, 
tini, o kiti visai menkos ver-l Tokiu bddu Amerikos lie
tęs. Kas prie kokių papro- tuviams sugrįžusiems į savo 
čių pripratęs, tas juos ir tėvynę visai negalima šį pa
gerbia. Mahometonai savo protį toleruoti. Pirma, kad 
dievo garbės šventėje įpratę jis yra labai nekultūringas, 
sau nuogą kūną plakti. Jų antra, kad visai nehigijeniš- 
nuo to papročio nė nemanyk įkas. Net aš pats dažnai ven- 
atkalbinti. Jis greičiau tavegiu tokių sueigų, kur dėl ne- 
nudurs, negu paprotį pa-'pabučiavimo moters rankos 
mes. Žydai ypatingoje jų galima susilaukti nemalonu- 
šventėje pripratę sėdėti mų.
ant pelenų, nors jiems tada! Laikas jau butų į rankų 
mirties pavojus gręstų, bet (bučiavimo paprotį žiūrėti 
jie nuo pelenų nepasikels su panieka. Lai jis pasilieka 
iki paprotys nebus baigtas, tik įsimylėjusiems. 
Pas mus, Lietuvoje, ima 
plėstis paprotys rankas bu
čiuoti moterims, tai čia ir, 
noriu apie jį pakalbėti.

Rankų bučiavimas mote

jenišku. ' 
pripratimo 
sveikintis 
mu; ten išrodytų juo
kinga, kad kiekvieną kartą

kiemą. Kadangi pas jį ne sy- 
, . . ,. ,k> ateidavo pažįstamų, tai
kaito knygą. Jis Šimanskis ir žydeli ileido į

pridurti, kad 
1 žydelis ofisan įėjęs stovėjo Į 
su kepure, nors visi kiti te-; 
,nai buvo be kepurių, ir abi
dvi ranki laikė įsikišęs į ki- 
šenius. Kada jam liepta ke
purė nusiimti, jis nusimovė 
ją kairia ja ranka, dešinę 
vis laikė kišeniuje.

Įleidęs žydelį pas Aleksą, 
Šimanskis sugrįžo į prieša- 

|kinį ofisą. Neišėjo gal nei 
minuta laiko, kaip pasigir
do užpakalyje šūvis.

Ofiso vedėjas Puodžiūnas 
ir kiti tarnautojai šoko į už
pakalį ir pamatė Aleksą gu
linti ant grindų, o iš jo akies 
liejosi kraujas, žmogžudys 
buvo jau pabėgęs. Kulij'ka 
išėjo per Aleksos galvą 
kiaurai, paskui išlindo per 
šėpą ir įstrigo į sieną.

Tuojaus buvo pašaukta 
milicija ir dą&taras. Dakta
ras pripažino^ kad kuiipka 
yra perėjus Į®r didžiuosius 
smegenis ir kąd Aleksos gy
vastį jau nebegalima išgel
bėt Nugabentas ligoninėn 
jis mirė už pelikių valandų, 
negalėdamas J pasakyti nei 
vieno žodžio.**

Milicija su šunim leidosi 
jieškoti žmogžudžio, bet 
tas išnyko kaip kamparas, 
ir visi jieškojimai iki šiol da 
nedavė jokių pasekmių. Ma
tyt pabėgimas buvo iškalno 
jau apgalvotas ir gerai or
ganizuotas.

Bėgdamas žmogžudys pa
liko savo kepurę ant stalo. 
Ji buvo da tik ką nupirkta, 
ir išdėta švedų laikraščiais. 
Policija duoda tą kepurę 
pauostyt savo šuniui, o po- 
tam seka paskui jį. Kepurę 
pauostęs, šuo veda per kie
mą, paskui per tvorą į sod
ną, per sodną ant šaligatvio 
ir vidury gatvės sustoja. 
Čia. matyt, laukė užmušėjo 
bolševikų automobilius ir 
pasiėmė jį, nes jo pėdų nuo 
čia šuo jau nesuranda.

žmonės kalba, kad žmog
žudys dabar yra slepiamas 
bolševikų misijos Lietuvoje 
prekybos skyriuje "Vnieš- 
torge,” kur daug ir kitų bol
ševikų agentų buvo slepia
ma ir slapta Rusijon išga
benta. Bet tos misijos nega
lima krėsti, nes, kaip diplo
matinė įstaiga, ji yra nepa
liečiama.

Užką gi bolševikai Vy
tautą Aleksą užmušė? Tai 
yra klausmas, kutą tikrai 
galėtų atsakyti tiktai žmog
žudys ir jo sėbrai. Kiti, gi 
gali tiktai spėjimų daryti. 
O spėjimas yra toks: Vy
tautas Aleksa buvo tapęs 
bolšerikų veikėju ir išvažia
vo Rusijon. .Jis darbavosi 
tenai, rodos, prie savo dėdės 
Zigmo Angaraičio. Jis žino
jo visas Lietuvos bolševikų 
paslaptis ir jų santikius su 
Rusijos bolševikais. Jis taip
gi žinojo, kokias funkcijas 
atlieka Lietuvoje oficialė

i krūvą ir padaro žodį. Jo a- 
tida, beabejo, puola ant ke
lių raidžių, jam tuomsyk 
reikalingiausių. Jis čia dir-l 
ba sintezės, arba į krūvą 
kuopimo darbą.Antraip ver
tus, vaikui skaitant, gal de
šimt ar daugiau visokių da
lykų tai i akis, tai į ausis 
jam lenda. Vis dėlto jis į 
juos atidos neatkreipia. O 
tai reiškia, kad jis pasiren
ka tik vieną daiktą ir į ji 
tėmija. Čia jis dirba analy- 
zės. arba išskyrimo darbą.

Visa tai yra labai svarbu, 
nes tik knygą skaitant, o 
jau daug įvairių dalykų ma
tosi. Jeigu tik pradėsi į vi
sus tėmyti, tai, žinomas 
daiktas, iš skaitymo jokios 
naudos neturėsi. Arba, da
leiskime, žmogus sėdi prie 
lango, skaito knygą, ir žiop
so kur varnos lakioja. Iš jo 
skaitymo nieko gera neišei
na. Arba jei prie mašinos, 
dirbąs darbininkas visur 
dairosi, jis netik mažai ką 
padaro, bet ir tą patį darbą 
sugadina, arba nagus maši
non įkiša. Bet jeigu tik jis 
pasirinks'vieną daiktą, va
dinasi savo darbą, ir į jį tė- 
mvs, jis daugiau padarys, ir 
nesusižeis.

Bet yra vietų, kur reikia 
kaip tik priešingai 'daryti. 
L y. neskirstyti daiktų, bet 
juos į krūvą kaupti. Štai, 
mums reikia pereit skersai 
gatvę, kur daug automobi
lių ir vežimų važiuoja: jei
gu mes tik į vieną daiktą 
tėmysim, kitų "visai nematy
sime, tai tikrai ant ko nors 
užlipsime, arba kiti ant 
mus užlips. Todėl tokiame 
atvėjyj reikia kelis daiktus 
į krūvą traukti, ir į juos vi
sus atidą kreipti.

Patsai gyvenimas moki-

Kunigas prašo siusti 
literatūros i Lietuvą.

Siųskitc ” Keleivį.”

"Garso” 34 nuin. žem. Kal
varijos klebonas kun. Pukys 
nrašo amerikiečių prisiųst į 
Lietuvą perskaitytos litera
tūros. kad tuo budu išnaiki
nus "cicilikėlius”.

Bet kam jau siųst perskai- ’ 
tytą literatūrą, geriau nau
ją.

Kadangi aš kunigu žo- i 
džiams labai tikiu ir laikau 
juos už "šventus”, todėl nie
ko nelaukdamas užrašau į 
Žemaitiją du "Keleiviu”, o 
kaip mainos pradės dirbti, 
tada užprenumeruosiu į Že
maičių Kalvariją dar tris 
"Keleivius”. Aš tikiu, kad 
nuo "Keleivio” išnyks netik 
visi "cicilikėliai,” ; bet ir 
tamsunėliai — fanatikėliai, 
ir kun. Pūkio parapijoj pa
siliks vien tik grynai susi
pratę piliečiai, kurie pamo
kys kunigėlį mandagumo ir 
doros. F. Do—ka.

Laikas jau butų i rankų

Įvairios žinios
Tai bent šuva.

Glasgo\v Herald” prane-

PAGELBOS!

nemiga, mo; pas tave policija.” Są
žinė Pačetti btiVo švari:

"Jus Pačetti?” — "Ne... aš 
” — Policininkas jį nu-

Treji metai štai pasibai
gė, kaip Lietuvos gyvam 
kunui yra padaryta didžiau
sia piktadarystė. Treji me
tai tam atgal žvėriškiausi 
pasauly plėšikai sunkiai su
žeidė tuo laiku silpnesnę už 
save Lietuvą ir suleido na
gus į jos širdį. Jie iki šiol 
laiko tą širdį savo kruvino
se rankose, kankindami ir 
smaugdami ją, kad užslopi
nus jos plakimą. Gyslelę po 
gyslelės plėšia iš jos ir laši
na kraują, kad sunaikinus 
jos gyvybę.

Lietuva sunkiai kvėpuo
ja... Kiekvienas jos drasko
mas širdies krustelėjimas 

padaro jai baisų skausmą, 
kiekvienas gaivinančios 
gyslos išplėšimas supurto 
jos visą jauną kūną. Visa 
jos sveiki stiprus sąnariai 
ir raumenys susitraukia, 
kad sulaikius besiveržančią 
baisią jiegą, reikalingą—le
miančiai valandai

Treji metai didelių kan
čių ir pažeminimo. Treji 
metai skriaudos ir neteisy
bės. Treji metai mirtino pa
siryžimo ir darbo.

Lietuviai! Atminkim spa
liu devintą dieną!

Vilnius —Uetuvos širdis. 
Musų rankose Lietuvos 

gyvybė!.
Lietuviai ar žūt, ar būt! 

A. žemaitis 
L. š. S. Atstovas.

rims plačiai buvo išsiplėto
jęs ricierių gadynėje. Tada ” _
moterys mėgdavo su atsižy- šą nepapratai stebėtiną at- 
mėjųsiais ricieriais koke- įtikimą su vienų šuniu, 
tuoti ~ ir rankos pabučiavi- Vienas Cumberlanao vais
inąsanuomet jas visai suža- tietis varė didelį avių būrį į 
vėdavo. Sis paprotys, kaipo Kesviko rinką parduoti, 
feodalizmo arba baudžiavos ’ 
gadynės

i p .jis laikomas paniekoje, 
kuoniet kai kurie prancūzai, 
r tą kraštą atvykę, bando jį 
imituoti.

Amerikoje rankų bučiavi
mą, apskritai, skaito dide
liu nusižeminimu. Tik ver
gams pritiko bučiuoti po
nams rankas. Jeigu vaikai 
bučiuoja tėvams rankas, 
tad yra suprantama: nes 
vaikai turi nusižeminti 
prieš tėvus. Tačiau dažniau
sia ir vaikai tėvams bučiuo
ja greičiau į veidą, nei į ran
ką, bet taip pat ir ne į lupas. 
(R lupas bučiuojasi tik įsi- 
wydej^ ir vedusieji.) Mote
ris sveikinasi žodžiu ir ran
kų padavimu arba galvos 
lenlamu. Amerikoje rankų 
bučiavimas laikomas žemu 
daiktu ir todėl tenai mote
rims rankų nebučiuoja,nors 
Amerikoje moterys yra ger
biamos geriau negu kur ki
tu. Amerikietė inteligentė 
moteris vargiai duotų savo 
ranką bučiuoti O tikriau 
tas, kuris įsidrąsintų pabu
čiuoti amerikietei ranką, 
gautų per veidą.

Kartą turėjau progos bū
ti vienoje amerikiečių tur
tuolių sueigoje, Detroite. 
Čia moterims rankų niekas 
nebučiavo, šeimininkė sve
čius pasitikdavo ir paprašy
davo į vidų. Kiekvieną iš ei
lės pasveikindavo ir nei vie
nas nebučiuodavo rankos. 
Vyriškis taip pat neturi tei
sės pasiūlyti savo ranką 
sveikintis. Ta pirmenybė 
priklauso moteritns. Kada 
pažįstami suvesdavo į pa
žintį savo pažįstamus su pa
žįstamomis poniomis ar pa-

mojusiais ricieriais su vienu, šuniu.
v.

i parduoti.
Jam padėjo avių sargas — 

šuo. šis valstietisUekana, visai nep- avelių
rigijo amerikiečių gyvenime greit pardavė visą avių ban-

dą kitam valstiečiui, kursai 
tolokai nuo Kesviko gyveno 
Kadangi nupirkusis avis ne
turėjo prie savęs šunies, tai 
pardavėjas sutiko jam pa
skolinti, su sąlyga, kad par
varęs namo aveles, tuojau 
grąžins šunį. Pirkusis avis, 
sykiu su šuniu laimingai 
persigabeno jas namo. Tik 
pardavusis ant rytojaus la
bai nerimavo ilgai nesulauk
damas savo šunies. Jau no
rėjo eiti jieškoti, kaip stai
ga pamatė kad jo šuva veja 
atgal visą tą avių pulką, ku
ri jis anam valstiečiui par
davęs buvo. Pasirodė, kad 
šuva pravertė visą naktį, 
kol išskyrė savo aveles iš 
bendro pulko ii- laimingai 
parginė namo.

I)i> priešingumai.
Nelabai senai Londone 

įvyko ypatingos vestuvės. 
Jaunasis, Robert’as Goudin 
būdamas 42 metų amžiaus, 
svėrė tik 42 svaru, gi jo nuo
taka Ruby Trixy buvo labai 
augšta, per pus už jį jaunes
nė ir svėrė 322 svarus. Ka
dangi nuotaka buvo persto- 
ra, kad galėtų iki jos mažiu
ko vyro galvos susilenkti, 
tai vyrui prisiėjo pasistoti 
ant kėdės, kad po jungtuvių 
pirmų kartą savo žmoną pa
bučiuoti.

Originaius sumanymas.
Viena automobilių bend

rovė Londone nustatė, kad 
kiekvienas šoferis, kuris no
ri gauti sau nuosavybėn 
automobilį — privalo kas 
savaitę mokėti 10 šilingų. 
Kada susirenka suma iki

Nebus jam vakari jos. __________ r___________
Pyteris:—Sei, Styvas varnelėmis, tai supažindintas 

žiuoja ant viso mėnesio ant vyriškis pasisveikindavo su |2000 svarų 77 visi mokėju- 
farmų. Turės gerą vikeiši-jomis galvos .palenkimu. O s ėji po 10 šilingų traukia 
ną. I jeigu perstatytoji ponia ar liosą. Laimingasai, ištrau-

Čalis:—Nereiks jam vi-panelė pasveikindavo ran-' 
keišino: jo boba kartu va- kos padavimu, tai jam tuo 

reikšdavo didelės pagarbos.

kęs auto, lieka savystoviu— 
ir atsiskiria — tuomet eina 
kitų eilė.

»%



KORESPONDENCIJOS. •n-.j-giaus | A. A. JOZAPAS BELEV1ČIUS 
, b? -ki»'- Aš. Marijona Kriušniauskienė. pran

Pnjiišk.tu apš.vedhuui 
aiba našles. kad ir st: vaiku 
tvm-v uKėjirnc, nuo 25 iki 35 metų. 
Mergina a ba naš’ė turi būti links
ma, meili ik mylėtų tik savo vv- 
rų ir vestu dora gyvenimą Aš 
esu va’kinas •!*> metu, turiu pinigų ir 
gerų darbų, nerūkau, nevartoju svai- 

įnylėčhtu apsivedęs gražiai 
Kurios norėtų arčiau su 

suripažint), pri.-iųskite >>a 
Atsakymą duosiu kiekvie- 

paieikalavimo paveiksią
* pilkio čionai mirė Vladas Kiny; 15 d.

Pajieškau dėdės Simano Šneida- 
raičio, paein'< iš Suvalkų rcdyhos, 
Šakių apskričio, Kidulių va1 šėtaus,
Kirklių kaimo, apie trisdešimts me
tų kaip Amerikoj. Jeigu kas apie jį 
žinot, tai meldžiu pranešti. UŽ kų 
busiu lnbu.i dėkinga. Taipgi n 'rėčiau 
ir su kitais giminėm.s t 
sipaziiui. Taipgi paj’eši: 
pusbrolių Nevedauskų Pra 
tarė. Kaunu gubernijos, 
miestą lio 
Marijona EtabuJ.uič

19 Sehoks St., i

iieškoti’ Reikriinira visuomet As Fortuuatao Viš;; ;a-.c < Daj ęš- jiesKUU. AciAmuia* viKTORUOS VI£-
gerai apsižiūrėti pirma, kur de-|Ni ALSKiENf:s »» ♦-*vais /.ai-ckiu- 
di pinigus ir kam pasitiki duo-;tf? B LietnvoK Alytaus apsk Dus
ui ~ įmenu parap., SarapimsKių kaimo,
damas savo Slinkiai uždirbtus • Piasišaiino nuo manės Ii kovu. 1J23, 

i man du vaikučiu. Fortū
natą 8 meni ir Pranuką 1S mėnesių. 
Su savim pasiėmė mergaitę 4 met i, 
vardu Juzė Mergaitės balt: plauks’, 
mėlynos akys, nelabai sveiku, išrod» 
kokių 3 metų; ji pati sveriu apie 150 
svarų, nedidelė, šviesiai geltoni plau
kai, mėlynos akis, meilios iškalbusi j 
linksmaus budo. Prasišalino sų JUO
ZU SKIRKA. (Štai ją paveikslai.) ■

t ,

CHARLESTOWN, MASS.
Teisybė jiems karti.

Kelios sąvaitės atgal bu
vau parašęs i ”Keleivi” ži
nutę apie vietos lietuvių ne
gražius pasielgimus. * Tas 
musų sorkininkams nepati
ko ir jie pradėjo man gra
sinti, šaukdami, buk aš ne
teisybę parašęs. Bet tai 
buvo šventa teisybė parašy
ta. Ir nepaisydamas gra
sinimų, aš blogus vietos lie
tuvių darbus skelbsiu tol, 
kol tie žmonės nepasitaisys.

Štai dar viena negrąži 
naujiena iš musų lietuvių Riehmonde.’" judėjimas 
gyv£*'įn’0,„ ... . , .'sai apsnūdo. D,. Jr« pu„., . j->~

B*. uztanjųo. Kad jonas Grinius ir kiti iau se- tsmavimu. Musų pinigų siunti-’ 
jam įsejus i darbą pas jo nai ilsisi—nusidirbę — ....________

pusnim- tos labui.” Išskyrus bolševi- kad mes darome daug biznio, 
kus, Philadelphijoj niekas tad ir galime pilnai

, . _ .. „. - - . nieko neveikia, visi snau- patarnauti.
tą arba su T. išvažiavusią. \}ž-a

Vyras kelis kartus buvo i t__ ______ ____ ~ _______________
pašaukęs policmaną, kadį tingiau pasakius—agituo-išmoka visose pašto stotyse ir
išvarymų negeistiną sve~ jama tarpe biznierių siit- tankuose, bet mes siunčiame mo. apie a pėdų w’::i sugscui.

‘bet tas nieko negel-[ yertj korporaciją, kurios S pilniausia garantija, kad pi- ,Xikai u^įi^Žkščioįa’t^vV^ 
bėjo* tuomet y\ras ma- tikslu bus Įkinkyti visas ge- nigai-ąezus, nes mus banko re- leidęs lyg kuprotas, iš Lietuvos
tydamas, kad jo moteris resnes jiegas organizacijai žurįai" siekia jau $1,700,000.00. į
labiau linksta , prie meilužio ReaJ Estate, kad pirkimas Baltic Statės Bankas jau isigi- ’ 
i rohtn 1. iuv^ova h. pardavimas nuosavybių ijo toki vardą i -

pasiliktu pačių lietuvių raiir kad jame laiko sudėję savo pi- £ 
, _>se. Kalbama taipgi apie nigus Lietuvos Finansų, PrekyT(o<

virinkime da pereito vasa- skatikus persiųsti Lietuvon ar 
rio mėnesy.., Detektyvai į kitą šalį. Todėl musų širdin- ‘ 
Dravinską vilkte išvilkę ir giausiu patarimu yra kiekvie-

mėnesy... Detektyv 
a išvilkę

vedžioję po miestą lyg pasi- nam: Visokiais piniginiais rei- 
tyčiojimul. • ... ....................... ............. .. A -

Teisme, žinoma, visas da
lykas paaiškės ir, jeigu to
kios, teisėjas, gali tuos, ku
rie iš Bravinsko paroęL^ da
rė, atsakomybėn patraukti. 
Bravinskas gi sako, ką<l..jei- 
gų jisai busiąs ištęismtas, 
tai be atidėliojimo patrauks tarnavo apie 50.000 žmonių ir 
Kubelčiką su pačia ir kitus persiuntė Į Lietuvą ir kitas ša- 
suokalbininkus teisman. lis viršaus du miiionu dolerių ir 

nė vienas centas nėra žuvęs ir 
Tautininkų kolionijoje, kiekvienas, kuris tik turėjo rei- 

“ vi- kalus su Baltic Statės Banku 
Dr. Klimas, yra pilnai užganėdintas jo pa-

Lalais kreipkitės j Baltic Statės 
Lanka, pirma. negu savo pini- 

■gus atiduodate i nežinomas ran 
kas. o tik tuomet bus galima 
kiekvienam teisingą patarimą 
suteikti ir jūsų pinigus apsau
goti. Musų . Bankas arti trijų 
metu, savo gyvavimo laiku pa-

moterį atsilanko į 
kas” T. Daug kartų parėjęs 
iš darbo rasdavo moterį gir-

T., paliko ją ir išvažiavo sa
vo keliais.

Moteris,

• krašto >:u- 
au dviejų 
to ir An- 

Ju:i*a rko
• 42)

Drookiyn, N. Y.

galą ir 
gyventi, 
manim 
veikslą, 
na i ir ant 
sugrąžinsiu.

Jonas G. Gerutis
735 W. 73rd st.. Chicago, Iii.

— Marijona Kriušniauskienė. prane 
šu riminėms ir pažįstamiem*, kad 
mane brolis Juozapas Beleviėius pasi
mirė 8 d. rugsėjo,palikdamas moterį 
. u dviem vaikeliais dideliam nuliūdi
me. Kas norite atsišaukti, rašykit 
šuo antrašu: (42)

MARIJONA KRIUŠ1NAUSKIENĖ
I’. O. Box 60. Moundsville. W. Va.

mo kursas yra žemiausia deito,; 

žmonėms
i

.*«. Į Mes pasiuDčiam pinigus ne-
čia dabar kalbama, tei-,tik pigiai ir greitai ir Lietuvoje1

”tau-

Pąįicšictu brolio \ !Lx.PO\ I-
1.AKIO, iš Bridgeport, Cmin. I-važia- 
vo į raiškus li)19 tn. ir meKO nu’> to 
laiko negirdėt. Iš ’-ietuvos. Šakių pa- 
rupijos, Suvalkų gub. Kas apie jį ką _ į/Z-į.
r.urs žinot rnalcnėkit tkra iešti. *43)

Pranas Povilaitis i
411-2nd St. So. Bo-tcu. Mass. j fc, ..

; veikslą, 
įžinsiu. ___
!Krank J. Mad son. GOS V.". Federal st.

Yoangstovrn. Ohio.

pajieškua bro-i
Girdėjau kadį 
Meldžiu aisi- 

■’Į žinot praneš-'

Aš, Oną S’ušnienė. 
lio .Antano Skniib-o. 
fcyven" New Y orite, 
šau' ti nrlu- ka® apie 
kit šiuo adiesu:

Ona Sluinienč. • 4Į) i
?35tJ St. Atiben st- Detrvit, Mieii.,

Paiieškaų brol-o MJK.OLO SAMUO
LIO :r rest-rs Jievųs Samuoliutės. Mn- 
rianipolčs apsknč., Kvitikiškio valsč. 
Pataš:nė- kaimo. Brolis girdėjai; gy
veno' Washingt'. n-i, sesute Shenan- 
doah. Pa. Meldžiu patiems atsišauk
ti, arbr. kas pirmas apie juos oiants. 
gaus $5.00 dovanų.

J. Samuolis. 12

Jieškau apsivedimui merginos ar
ba r.ašlės, tąrp 25 ir 35 metų am- 

", Aš esu 35 metų, užsiėmimas 
-- taisau senus ėevęrykus ir parduo

du naujus. Nevartoju svaiginančių 
,i ir rvrv.kau. Tik toms duosiu 

. atsakymą. kurios prisius savo pa- 
turi ant pareikalavimo gių- 

(43).-------- _ _ .

i
i 
I
i 
I

A. A. VLADAS KINY
PflTTSBL'RCH. PA. 12 d. llug- 

___  ; 15 d.
Kugpiučio velionis tapo palaidoti's 
ant katalikišku kapų. Velionis pali
ko apdiaudos linsuranee) ant sesers 
vardo. Gyvas būdamas jis kalbėda
vo, kad turi seserį ir daugiau gimi
nių Amerikoje, ir sulyg jo kalbos! jie 
gyveno apie Cineinnati, Ohio. Jeįgii 
kas žiro kur randasi jo giminės ar^ 
ba sesuo, malonės pranešti, arba pa- 
tvs lai atsišaukia šiuo adresu: '

S. STANION1S (43 j
1131 Rush s?.. N. S.. Pittsburgh, Pa.

REIKALAVIMAI.
DEKSNIO GALINGA 

MOSTIS.

. ’ ’ (B)|
12J63 St. Aubin avė. I 

Hamtraim.’š. Mich.
i l

REIKALINGAS PARTNERIS
■ patentuotų naudingų mašinų. 
« riko j aš viens baigiu tų daruą, 

i Litus kraštus. Klausk per >a*š- 
443)

A. M. PETRAITIS, 
27 Jackson St., Kox 123. 

l.aurence. Mass.

PARDAVIMAI
paeina iš Kauno gab.. Telšių a y 
Kė. Luokės parap, Maluvėrų kai- 

_ ~ • '*■ - SV2-
r 

pla ikai tamsus; vaikščioja galvų n*i- 
■yg kapuotas. Iš Lietuvos jis 

I žinomas šaipo Blindos" šaikos, jis tu- 
Iri '■ suvaržytą koja su tam tikta paa- 
’čiąka. J's tar.-iavo Suv. Vaisi.. laivj- 

. , - - •*.* i.- , . . . -.-i - •• !ne. Kas tokias ypatus patėrarytų. m.l-ir pardavimas nuosavybių jc toki vardą ir uzsitikejinią,'k ■nėkit man ^nįmešti arba vietiniai 
-------•’ ■**’ • •*■... ... ------- - .Jieijai. Kas. pirtnar- praneš, gaus 

yvaną. 5iano-avresas: ..... ■
PORT..; VĮšNIATJSKaS,

- 23. Ižighlai’d Ave„
'' Newi.br l opei Falls, Mass.

APSIVEDIMAĮ
• ■ • t

pnsilikus viena, koše. Kalbama taipgi apie nigus Lietuvos B'inansų, Prekyr u 
tiiojaus nubėgo pas savo Įkūrimą vietinio bespalvio .bos ir Pramonės Ministerija,’ 
meiluži ir parsivedė j) Į savo laikraščio. 7 į Lietuvos Bankas (Emisijos ,
namus. Prasidėjo girtuok-j Girdėjome, kad naujasis Bankas). Lietuvos Kredito Ban-; . 
liavimas ir kitokios orgijos, ‘Komerso "attache’’’ prie at- kas. Lietuvos Prekybos ir Pra- 
kurios tęsėsi iki 2 vai. naK- stovybės Londone, p. V. K. jinoncs Bsjikns, o. ; -,v

.ties Tuo tarpu parėjo na-!Račkauskas, lankėsi pas tu- tas Bankas, New Yorko Vaisti-; 1,00 a - a’ ” 
mo burdmgierius J. M. ir ra-’ius tautininkus Philadelphi-ja ir kt.
do du vyru ir gaspadinę su-į joj ir už gerą pavaišinimą! Kiekvienam lietuviui pilnai 
kritusius skersai lovos. Pa-i prižadėjęs jiems visokių,‘užsimokės kreiptis Į Baltic Sta- 
kilę nuo lovos, jie prikibo galimų ir negalimų malo- tęs Banką visokiais bankiniais' 
prie-J. M., kad ir tas gertų, 'nių. Kas ne kas, bet p. Rač-1 reikalais. Mys Bankas moka 
Matydamas, kad su girtais kauskas ”maloniu” prižadė"^^^ metus už padėtus pinigus; 
negaus rodos o norėdamas ti niekad nesigailėjo it liesi-'taupymo sąskaiton ir nuošim- 
Įiasilsėti, burdingierius. nu-Įg-ai|je Ir,' bė abejonės,* ns’čius priskaito kas mėnesis.: 
tarė eiti nakvoti pas kaimy-, bandys ir Londono 'bizine-!Bankas siunčia pinigus į Lie-- 
nPs'. laiptais pius savo malonėmis apdo/tu va, Lenkiją, Rusiją ir kitas
girtiejie pakvaišėliai ji pas-. vanoti, bet Londono komer-'pasaulio dalis su pilna garanti-į 

.ttimė ir jis nusirito laiptais y^ntai, žinote, ' reikalauja ja. • Parduoda laivakortes ant. 
žėmvTi, sunkiai šusižetsda-*<]aiigjau< negu malonių,-visų linijų. Jei kartais butų ir( 

» i • ,4 11 An&laį daugiau žmo; neįųi“ *
Tai matot, kokie dalykai nekalti Lietuvos Atstatymo! 

._________ Bendrovės nariai. r < Į 
j Ne Bolševikas. |
I----------• *7?':
i KLAIDOS ATITAISYMAS 

PHILADELPHLA, PA. j “Keleivio** 41 num. tilpu- 
Bravinskio-Kubelčiko byla, 'šioj iš I^avvrence’o koresjjon- 

Račkausko ”diplo- Įdencijoj, “Visko po bjskj,” 
matija” ir t.t ‘ Įvyko klaida. Tenai paša*

Trečiadieny, spalio 3 d.,į^''lai, į*
šių metu PhladelphiĮos kri-!^?”: Turėjo būt L. 
minaliniame teisme buvo is- v. , . x .
kelta namų ir nuosavybės ,, M51 
pardavėjo Bravinsko bylą. 
Bravinskas yra L 
pasisavinimu s; 
Kubelčiko pinigų. Bravins
ko advokatas prašė teismo 
bylą atidėti, nes jisai nesąs j

Istorija bylos maždaug { Svarbas huelihis. 
tokia. Kubelčikas. ar geriau; —----------
Kubelčikienė, turi pietinėj: KaiP nekaitą jau. buvo pa- 
dalyj Philadelphijos ant Lee stebėta, kad- # Ariierikoje kas 
streeto keletą namų, ku-Į metai pražūva apie $600,000- 
riuose gyvena išimtinai lie-. žmonių pinigu; ar tai jde- 
tuviat Kubelčikai, nepai-Ham0 i blogus investmentus. ar 
sant prohibicijos, yra užim- tai siunčiant Į Lietuvą ir į kitas 
ti savo saliuno bizniu ir to-“'«,is- Pereitą liepos mėnesį ir 
(iėl kolektavima randų pa-jvūl vienas agentėlis pabėgo su 
vedė Bravinskui. Taigi be- i§100,000 žmonių pinigu,, ku- 
kolektuojant Kubelčikų ran- riuos buvo paėmea persiųsti į 
das, Bravinskas tūlą sumą kitas šalis ir už parduotas rai
šu kolek tu otų pinigų ir pasi- ■'••akortes. Tuo agentėliu yra Ar- 
savinęs. * " įthur Brooks iš New Yorko. <>a-

Bravinskas gi sako, kad’Kn» but« šimtais tokiu ątsiti-
•• • ___ _______ . z_i_s_. .l;—...

dedasi pas dievobaimingą 
astuonių vaikų motiną.

šiaudinis Antanas.

Ja. , , . .
kaltinamai oro dabar nevadovauja, 
aliuninko (J1S vadovauja tiktai L. L.

D.D. Chorą.)
Malūnų Gizelis.

Pajieškau apsb ėdimui niešginos 
ba nešies r>uo 35 iki -49 c&tą. Aš 

vs'kinas 39 metų. Atsršąuku- 
sionrs platesnei žinias suteiksiu' laiš
kais. j : . • . ((42)

Juozapas šrmkus.
P. O. Box 13, . " Kilduv,. Ky.

•:_________—?-------
'■ Pajie.-kau apsivedimui merginos 
ąrba našles, kad ir’ šu vienu tvaiku. 
Aš esu vaikinas 31 pietų, turifi turto

es. - «•
. S.i

PS’l

DARDI ODŲ SAVO DALJ SUDĖS 
fšDIRBYSTĖJ. Sėdės biznis yra iš
dubtas ųerai. Prię-žastis pardavimo 
tume, joųei aš noriu išvažiuoti i ki- 

šalį. St kaina susitnikv.sim. Atsš- 
šaukit š’vo adresu:

T. JASELIUNAS
7 V.’hitr.ey St., ’.Vorcester, Ma s.

*SfSS

vertės Ssj&lO, galių gerai grajįt ant i K reipkitės 
smuiko. Katra mylit. Unksnių gra-| 
žu gyvenimą, atsišaukite žemiau nu
rėdytu adresu. Atsakymų duosiu 

|— I kiekvienai Vaikinų meldžiu lįeraši- 
:-4nėti. * /JO!

»*

I’ \RSfDUODA. Geroje, lietu1 ių ap
gyventoje vietoje mėsos krautuvė su 
visais groserio da'ykais. Parsiduo
da urnai ir pigiai, nes savininkas no- 
yi kuogveiėiausiiii apleisti miestę.

(431)

■ Pajieškau giminių, draugų bei pa
žįstamų, paemanči’i iš Tirkšlių vals
čiaus. Meldžiu" atsišaukti šiuo aure-1 net i. -» -■

TAtviias Tau- sut Ajolph Svirusis «* k /R- Maleckas,
L^LVi^as iau i73^. Uabapsia ave Chicago. III. U Aetn< Su. ' ■NttupU-uę'k.. įCour-

iš kelio,-vienok pilnai apsimoka- 
visais reikalais kreiptis i Bal
tic Statės Banką. Musų Bankas 
atdaras kasdien nuo 9 vai. ly- 

’to,iki 5 vai. po pietų, o subato- 
mis iki 7 vai. vakare.

BALTIC STATĖS BANK
294-8th- Avi. Kamp. W. 25thSt. 

'New York, N. Y.

PAIEŠKOJIMAI i
■ I

AGOTA VALENTAITĖ ir URŠULĖ 
IVANAUSKAITĖ, paeinančios is 
Biržų apskričio. Čipenu valsčiaus. 
Kuąreliškių parapijos, Jlikalaitiškių 
kaimo, pajieškom savo pusbrolio Jo- 
NQ JACKŪNO. Jisai seniau gyveno 
Phiiadelphia, Pa. Turime prie jo 
svarbų reikalo, meldžiame atsišaukti 
vrba kas apie ji žinote praneškite 
šiuo adresu:

M1SS AGOTA VALENTAITĖ 
fcol South avė.. Bridgeoort. Conn.

Pajieškau sarb draugo. Prano B >- 
uno. Jisai .tris metus gyveno Pius- 
t'n, P.u, o čibar nežinau kur jis 

išvažiavo. Turiu prie jo labai svarbu 
reikalą. Meldžiu atsišaukti arba jd- 
gu kas apie jį žinote praneškite m.'.n 
šiūo adresu:

.Ona .Mizurkevičiutė.
it Motgan St. Pittston. Pa.

Aš, Jonas Didžiulis, pajieškau Pi- 
Jušo Vietukuno, (Mariampolea pa
rapijos, Bukoną kjtimo, 16 inct-ą 
tam atjzal gyveno Baltimore, Md. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

JOHN D’J ULES 
1161 Lake Side Avė., 

Los Angeles, Calif.

Aš, Barbora Matlene, pajieškau 
ravo susiedo Adolfu Biiskio. apis 29 
metą gyvena Amerikoje, pirmiau gį - 
veno po numeriu 37 Fartition S", 
HliJson, N. J. Kas apie tą j patą r - 

jisai nepasisavinęs jokių kimų priskaityti. bet Čjonai‘£į£’; “e-džih pranešti man šmo a<!- 

pinigu, ir kad Kubeičikas 1J'es neturime vietos tatai pa-; ’ Mr». Barbora Mąrienė, 
areštavęs ji dėl to, kad jis, ūaryti. nes norime svarbesniais“ 
Bravinskas, Šių metu prad--dniykais pakalbėti. Ir tos žmo-t Pajieškau draugo Viktoro KulR:au- 
žioje ”Building ąnd* Loan'™ prigavystės atsiririka . deltoj
Societv” susirinkime išdi*Į»,kad žmonės perdaug lengvai bū i-as apie 'f žino, malonėkit praneš- 

. .. i---------•2__ -• '-------:*:i.: i.;-i....-l~—.. gražiai ti. Yra svarbišiaiaItouo jo broli \
prigavikui

sęs kritikuoti draugijos di- Pritiki kiekvienam 
rektorius ir priėjo iki to,: mokančiam kalbeli i 
kad buvo na-^kirta net re- ’r nėra gerai informuoti, kur; . ..l\dU -LHivu ta uyu iv...................*. .. ' Aš, Albinas Cunko, pajieskMu savo

iŠ re»- <Jraugo Jono Tumelio, kuris paeinu
" “ . '' “L— —L,

• Lazdininką kaimo. Prieš karą gyve- 
. v, ; noBostone. Aš turiu iš Lietuvos įais-
Musu Baltic Statės Bankas " »?♦ i® brolio Alfonso Tumelie.

Meldžiu atsisukti kuogreiciau.ua, 
arba kas jį žinot, pranetkit šiuo ad
resu: (43)

Albinas Cunko, 
93 Bridge St. Brooklyn. N. V.

So. Boston. Mass. 
. į l O............................ -

■: (42)

J. MINKĄ
260 Park street, La«rence, Mass.

Kurios visas pasaulis laukė ligi 
šioliai, tai iau yra GATAVA. s

DEKSNIO GALINGA .MOSTIS iš
gydo Reumatizmą. Rankų. Kojų gėli
mų.Strėnų skaudėjimą. Sąnarių, Nu
garos. Spraudo, šonų. Raumenų gėlĮ- 
ma, šalti ir taip visokius skausmus, 
(T'i ne Ronasį.

DEKSNIO GALINGA MOSTIS 
yra t'ek verta aukso kiek ji pati svė1- 
:ia. Suyg naudos -gydymo.

Kaina 75 c. S1.50 ir $3.00 Krau
tuvėse arba už $1.60 prisiusime tie
siui iš Laba: atari jos. (530

DEKSN1S OINTMENT CO. Š 
P. O. Box 352. Hartford. Coan.

vizoriai draugijos iždą pa- rri^ia kreiptis, kad tokius ___  ___
tikrinti. Revizija iškėlė ai- Mus tinkamai, ir teisingai, at- 
kštėn baisią betvarkę drau-Jiktų.
gijos finansuose. Kubelči-t 
kas, būdamas tos draugijos 
direktorium, labai ant Bra
vinsko užpyko už jo Įtužą 
ir, kaip kaltinamasai tvirti
na, areštavęs jį neva už 
prigavystę. »

Sakoma, kad Bravinskas 
buvęs suareštuotas ”Buil- 
umg and Loan Society” su-

gyvuoja jau arti trys metai i? 
per tą laiką teko patirti d u u T 
nuskriaustu žmonių. Paplūstai 
žmonės kreipiasi, klausdami .tv- 
dos tiktai tuomet, kai jau per- 
vėlu, kai jau pinigai sukištL,,:os 
kompanijos subankrutinę. ir 
agentėliai su pinigais jau pabė
gę. Tuomet jau nelaikąs pinigu

Pajieškom tėvo Aleko Budginv, 
kuria prasišalino rugpiučio 3 d. šių 
įlietų Mama prasišalino rugsėjo 2' 
d. su tėveliui žinoma ypata, tad no
rim, kad tėvelis atrašytum mumis 
jeigu kur randasi dai gyvas. f13) 

Ona ir Jonas Budgina:- 
sl Porte r st, Cumb.-idge, Mass.

ANT PARDAVIMO DVI 
STUDIJOS. Į

Z-. • . . . 1
Geriausiai jrenjfta ir vienintelė Stu .... «

dija visam mieste, Kulpment, Pa.' K*ns?15
Rand". už mėnesį S20. Parsidnuda oi-; ...................................... . ..................
-.rai. Savin"n‘as važiuoju i Lietuvą :

Antra Studija Philadelphijoj, ant
‘.r<‘ri.-'u<!t,s "atvės ir "erai įren.irta, 
oriešai5; dide!i« teątras ir 3 baząy- .
čies arti. Randa $1S už menes*. Kaina — .—

SlišiO. Saviipnlas pastojo i di- ro Andrew 
' ’ ‘ " _L" _j (42)" ^pccialist-j

RE U. ESTATE ! -VJ? ,tawC: fc“,‘ -»is
ko ir įsgyoo kyla. Naujas .mętoc

NAUJA METODĄ IšGYt
1)0 PATRŪKIMĄ. J

darė operacija bereikalinga.
HANSAS CI1Y. ?.1O. (Speciali 

pranešimas). Naujas išradimas, kit- 
»iam, ekspertu nuomone, nėra ljl- 
gaus gydymui patrūkimo bei . kylete 

tai yra. vėliausias darbas DaktA- 
s. plačiai žinomas Hernw 
šiame mieste. Svarbumį®

[mO|j
įliĮ ■ j

f t V
11 thAJ

PATARTINA 
DARBININKAMS

20 tyrą Turkiškų HELMA- 
RŲ priduos jūsų darbo die
nai daugiau malonu m b.

Turkiškas Tabakas HEL- 
MARUOSE yra tyriausias 
tabakas, kcki jus galite rū
kyti.

*
20 HELMARU kaštuoja 
truputį daugiau negu 20 pa
prastų c ig arėtų ir kiekvie
nas HELMAR yra kelioli
ka kartų geresnis negu bile 
koks paprastas cigaretas.

HELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas ap
saugoja juos nuo susilaužy* 
n»c ir susimankymo.

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDĄ

. Išdirbėjai augščiau
sioS rošlien Turkis 

/nHAlOU'UJA ku ir Egiptiskų Ci- 
* garėtų sviete.

NBNAR

žema—'
dėsnį biznį. Atsišaukit pas

t. L. RLiKOtV, ki.AL liCi-Atc. i, . , - . , .. . -
4719 Melrose SU Philadelphia. Pa. bO įr jsgyoo kyla \au.K.s 

_____________ _________ ;_______ _ P’-ietaisa sveria tik Kelias uncijai 
p>YV'I T*TVICAI________ , Neturi jokiu kietų padušnaičių,

VL t I1N1UA1. guminių diržu, rei šniūrų, nei plį
lengvų išmokėjimų paruavi- ninių bandažų. Ji yra

■nui namas tidur-miesty Nevvtondrabužis, ši met<da; .’privi 
Falls, Ohio. Dirbtuvės ir namai nau
ji statosi j as d:eną, miestas .abai 
■luua. Kas br.s pirmesnis, tas geres
nis. Lietuvio biznieriaus nėra nei vie- 
i<?. o lietuvi’? lotų yra nusipirkusių

■-•uvlrš 1O1'?>.‘ V’šaniė mieste' litrą fc- 
-ografe. Puikus pinigai pikčeraikui.
> ra visokiu tautų. Reikalinga buėe- 
riaus. polraimie, kotelio ir t.t.

Anie- Išlygas klauskite šiuo 
lašu:

a e

OAK LAND CO. 
Box S77, Newton Falls, Ohio.

d
rei šniūrų,

parauki, Uį|i 

tė šimtus natrukimu sergančių žni|- 
nių mesti diržus šalin, nes jie varg
dami šią metodą greitai pagijo. l>ag- 
gclis šių žmonių turėjo sv rijoąišk^s 
nesmagumus nuo patrūkimu ir lai 
kentėjo, kol ner»ra4ėjo gydytis 
rauj'a metodą Daktaro Andrevirs 
troškimu yra pagelbėti kiekvienam 
patrūkimu sergančiam, ir jis pasiųs 
i M-kvienam "Keleivio“ skaitytojui dy 
kai išbandymui savo metodą, kuris 
til: to. pareikalaus ir parašys laišką 
į jo ofisą 220) Koc’ę Dili.. Kansas 

_ Ci'y. Mo. Jis nori parodyti savo me
todą bent vienam žmogui kiekvie
noj apielinkėj. Jei nori prašalint ky- 

. lą be opera rijos, pasinaudok šio <lak- 
jtaro pasiulyniu. Rašyk šiandien.

i

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKI S.
Parašė M. H. Sangerienė.

Knyga papuošta tani tikrais pa-'

Irdama naudingų paturimų ir mote- i 
•im*. i

Kurios da šitos knygos neturit. PIENINĖ FARMA TI R1 BCT PAK- 
eojaus ažsisakykit. Ji kainuoja Sl.OO.BLOTA NE VĖLIAU KAIP 20 D. 

Pmigus galima atsiust’ per ntonev1 ALIO. 1?*23 M. Iš PRIEŽASTIES 
•rderi, arba įdėjus popierinį dolerį į MIRTIES MANO PAČIOS. 130 ak- 
aišką. Adresuok it taip: rM žemės. 65 akrai apsėta javais, lou-

MRS. V. RADAVICH (_ ) kai apvalyti r.uo akmenų, miško yra
4M> N. Elhvood avė.. Baltimore. Md. vertės apie už S2000. daug vaisiniu 

- ------------ ------------------------------------------ ---  medžiu. 2 šeimynų stuba, pardėni iš- 
rz A T rvil/^DT A T r no * Af ; forničiuota. nauji įtaisymai, elektra. KALENDORIAI k924 M. plynas, toiletai ir maudynės. Apart 
Lietuviški sieniniai dideli. Prisių.-k ; 4c yra bamė ir 5 kitokį budinkai su 

-• 1.00 tai gausi I kalendorius, ant ku- r elektros šviesomis. Sykiu su farma 
-ių matysit Lietuvą--Kia i pėdų. Lk i , parsiduoda 19 kerv-ių. 3 arkliai, visto:; 
mergos amerikietė ir lietuvaitė svei- ’r v,s* if^nkiai. t-mma neša į metus 
tinas ir turi abi po didelę vėliavų. aPie dolerius. Tik ti-js mylios
Eroplan'aj, šienpiuviai, artojas. La-: _{n*.es^uį
?»ai dailus. Adresas: ( 14 > " stočiai, iki

J. JERl ŠEVIČIIS,
Bcx 6$, Latvrencę, Mass.

•t ikslais. Išleido F. J. StropienS, pri- FARMOS
: PARSIDUODA FARMA.

Parsiduoda Balandžiai.
I

Lietuviški, su 
šukom, versti
nai balandžiai 
visokių spalvų 
Ant orderio pri- 
siunciu j visas 
dalie Amerikos. 
Su užklausimu 
rašykit laiškus.

(47)

GEORGE BENDORAIT1S
520 HTJson st., M'aterburj. Conn.

viena mylia iki gelžkelio 
dirbtu vių ir krautuvių. 

Kaina už vi-ką, pridedant dar auto
mobiliu. Įvest S2.5OO. Priim
siu protingų nasiulyma. Jeigu užhi- 

: te vėsuotas. telefopuok: 160 Ring y, 
■ Putntun, Conn., po 8:30 vakare.

A. J. KIRTriAN * (H) 
R. F. D.. Putnam. tonu.

I

KNYGOS.
SPECIALUS IŠPARDAVIMAS KNY

GŲ UŽ LABAI ŽEMĄ K AINĄ.
PAVEIKSLŲ KNYGOS. 350 artistiš
kų paveiksiu, kurie perstatų įvairią 
šalių moteris bei merginas gm’name- 
gamtiškame pavidale. Kaina £5.C0 
Musų kaina tikt.-.i ..........   >2.75
LYTIES MOKSLAS. Šitą garsią dak
tarišką knyga parašė Dr. A. J. Kara
lius. Knygoje aprašoma ir paveiks
lais parodoma visos vyru ir moterų 
lytiškos slaptybės. Kaina ... . 
Musu kaina tiktai ......... .............
GYVENIMAS GENOV \ITiS. 
mokinanti ir labai sujudinanti 

i saka, iš senovės laiku. Kaina . 
i ISTORIJA APIE A UI DABĄ 
! Razbaininkų. Yra graži
biška pasaka. Kaina .....................
SEKRETAI i 
pirma lietuvių 
parodo kaip yra galima padaryti r.v>- 
n.us ir kitas visokias štili.a.-. S., pa-

: veikslais. Kama ..... 
į TIKRI JUOKAI. Tai f - - _. . .

S 7.50 
S.,.2o 

Pa- 
h py ■ 

. (CC. 
ir 40 
a ra- 
25c. 

MOKINIMO. T .i vra 
į Raiboje kc.yea, kun

I
I

“GYVENIMAS”
Sveikatos, lyties reikalų ir 

mokslo žurnalas. 
Leidžia ir redaguoja 

DR. A. J. KARALIUS.

“GYVENIMAS’’ — gyverfimo 
laikraštis, kuriam rupi svar

biausi kiekvieno žmogaus rei
kalai. būtent sveikata, lyties 
dalykai ir mokslas.
“GYVENIME“ rasi tai. kas ta

mstai kas diena reikia žino
ti. kas tainistos gyvenimą pa
daro smagesniu, laimingesnių 
ir lengvesniu.
“GYVENIMAS“ neveda kon- 

kr.rencij’os su kitais laikraš
čiais, nes “GYVENIMAS” vi-, 
sais žvilgsniais kitokis, negu 
k iti musų laikraščiai.
“GYVENIMAS” ne politikos ir 

ne partiją laikraštis: jame 
telpa gerai apdirbti ir lengva 
laibt parašyti straipsniai iš 
’veikatos, lyties dalykų ir mok
slo. Viskas parašyta taip, kad 
kiekvienas lengvai skaito irto- 
i i skaityti.

Jei nori susipažinti su svei- 
’. atcs reikalais, lvties dalykais 
ir mokslu, tai “GYVENIMAS“ 
‘amistai būtinai reikalingas. 
"GYVENIMAS” kainuoja tik

tai vieną dolerį metams. Vie
nas numeris 16 centų.

Eina sykį į mėnesį. Adresas: 
“GYVENIMAS”

3393 South Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

! 
I

g

.......... .. S1<S)5
______ ____ yra įinkinys 

daugybės gražiu juokų. Kaina ,. , ofc.
Reikalavimus siųskit” ant šio ad-
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Sveikatos Kampelis. *
. ______......______ *__________ 1 i

—i mos kuopos narių-studentų Į ninką, raštininką, iždininką1 
1 užbaigė mokslą, ir, supran-Jr finansų raštininką.I

regėjimas. Medikališki per-ŠEIMYNOS GYDYTOJAS
Kas nors, kada nors yra 

pasakęs, jok yra tik vienas 
draugas,kuris apie tave vis
ką žino, ir vistiek tave my
li. šeimynos gydytojas yra 
tokios rūšies draugas. Visi 
mes žinom kokią nor 
myną, kuri per visą 
turėjo tik vieną g; 
kuriems tas gydytojas buvo £ 
netik patarėjas ir ištikimas 
draugas, bet ir medikališ 
kas patarėjas. ( . . . - , ,, -

Šiomis dienomis, matyt, t ,.{Jo i
tarp gydytoju yra linkimas’ * , ? N*“,
prie specializavimosi. Dau- (.‘.a^kas‘ betinkamas girde- 
glaus ir daugiaus jaunų vy
rų apleidžia generalę prak
tiką, kad tapus specialistais 
Bet sunku bus apsieiti be 
gero, ;seno šeimynas gydy
tojo. Nesenai vienas gerai 
žinomas gydytojas pareiš
kė: ”Neturiu nor© tapti spe
cialistu, tik noriu'būti -geru 
šeimynos gydytoju, kurio 
žmonės klausia patarimų 
apie viską, nuo ligų iki ypa- 
tiškų dalykų. Mėgstu toki

žiūrėjimai parodė, jog dide
lis nuošimtis vaikų turi Įvai
rias akių bėdas. Geriausia 
nuvesti vaiką pas akiu gy- ’ 
dytoją ir, jeigu reikalinga.

tama, jie atsisveikino su or
ganizacija. palikdami kelis 
jaunuosius savo draugus 
kuopoje. Kuopa tuoj mirė 
ir ".Moksleiviu Keliai” pa-

4. Kuopos viršininkų rin
kimai atsibuna pradžioje 
spalių, mėnesio, vadinasi, su 
pi adžir mokslo metų.

liovė ėję Po to L-entrą vėl siri’nkimSs^ klip^uos' 
sndnrp Valnaraiso 1 kuooa c Jsudarė Valparaiso 1 kuopa jįj__

“iir vėl leido '‘Moksleivių Ke- 
■‘•ius,” kurie buvo spausdina-

nritaikyti tikimus. Dauge-;()ręan0 faktorium buvo 
rs šei-';is m<>Dnų tik žino, jog v^i-lper metu A. A. TuĮvs. 
»4aiką:Jias Re?ąh gera’ matyti, j ‘ ...............

ardytoja ir-KU0TR?t jju jis mokykloje ;sj0 pabaigoje pastangomis
. U...« negali atlikti savo carbo.L.1^r p i

Yra kiekvieno tėvo prieder
mė sužinoti apie savo vaikų 
tekis, pirm negu jie pradeda 
i-ii* ; 2__ 1...1.1-

Ausys yra kitas svarbus

iimas veda prie Įvairių ūž
te ečiamų ligų ir kartais yra 
pasekmė ligotų liežuvėliu ir 
adenoidų.

• Tėvai turėtų atsargiai tė- 
aĮ myti. kaip vaikai kvėpuoja. 

Per burną kvėpavimas rodo 
nesveiką nosies ar gerkles 
padėjimą. Adenoidai ir lie
žuvėlis gali priduoti vaikui 
užkrečiamas ligas ir reika
lauja ypatingos priežiūros, 

i Svai bu prižiūrėti vaiku 
darba ir noriu prie jo past ,6antis- T? **"-
likti” e j f -karną maista ir valgi uei

Šeimynos gydytojas apsi
pažinęs beveik su visa šei
mynos istorija. Kuomet 
mes pas ji nueiname su ko
kia nors nauja liga, jis atsi
mena, jog penki metai at
gal sirgome tokia liga, kuri 
galėtų atsiliepti ant naujos 
ligos ir t. t. Tokiu budu šei
mynos gydytojas daug grei
čiaus gali surasti ligų prie
žastis, negu net ir koks spe
cialistas.

Dėl to ypatiško susidūri
mo ir supratimo vyrų ir mo
terų, kurie Į ji tiki, šeimy
nos gydytojas lošia svarbią 
rolę. Daugelis iš musų pa
sitarę su tokiu gydytoju, 
kuomet buvome suvargę ir 
susirūpinę, pasilikome svei- ,, 
kais ir linksmesniais be jo- Lu1;-' 
kių vaistų. F. L. I. S. Kuai:

| 1923 m. balandžio mėne- 
' ‘ is

^l'u-lės L. P Narmontaitės ir
i K. .J. Semaškos tapo suorga- 
Įnizuota 2 kuopa, kuri nepa- 
| prastai išaugo savo narių 
(skaičiumi. Dabar joje yra 
virš 20 narių pilnai užsimo
kėjusių. 2-ji kuopa auga ir 
auga sparčiu žingsniu. M 
noma, kad chicagiskė kuopa, 
pasieks penkiasdešimts stu-i

I

I
1 ves

tai 'pačios kuopos rei-' 
kalas. į

' f. Pereinant iš vienos 
'kuopos i kitą, reikia prista-j

* 
j

lyti paliudijimas.
7. Kuopai mirus, turtą 

pasiima centras.
čia taipgi yra nurodoma 

duokles, kurias Įstojusieji
nariai užsimoka kuopai, o
kuopos pasiunčia reikiamą
sumą Centrui.

Duoklės.
Kiekvienas R M. S. A. na- 

ir.vs užsimoka doleri metams 
į Trys ketvirtadaliai šitos su- 

,- ... mos (75.) eina Į centrą, o
aentų skaičių. ; vienas ketvirtadalis (25c.)

Įvykus rugp. 18—39 dd.|panieka kuopai, 
seimui Chicagoje tapo pa-į T • , iu .a a — . .taisyta moksleivių Įstatai irigi£ yek^fena7, k^fe

paaukoja šiai organizacijai 
j penkis dolerius kas metai.

2-

seimui Chicagoje tapo pa-į T • . vr ** - .
taisvtr, moksleiviu istatai iri .. , *\ .'^5®* remeJ8ls
pakeista organizacijos už-t2*'" 
vardijimas. Išbraukta žodis r*' > - 5 31 o^gamzacijai
>•. ------

IS 
pažangiųjų.” Dabar užvar

dinta : Lietuvių Moksleivių 
Susivienijimas Amerikoje. 
Žodis pažangiųjų organiza- 
ciioje turėjo maža svarbos,i“ ^raseiuo-
nes i Susivienijimą nėra 7.,. n • i-- - Jas ir auka. Rėmėjas gali

, nė P^angiam moks-|Jj“^e^e- 

prilaiko^ mok^leiiiuš Priklauso, liet
ril.iv„w n.im?zl?1u. kai penkis dole-

irius reikia užsimokėti tam- 
ipant rėmėju.

Moksleivių Fondas yra 
J paremtas ant patikimų žmo- 
‘nių, ką. sudaro alumnai ir

į Tai yra Įsteigta tam tikras 

[rašoma Į "Rėmėjų Skyrių 
ir paskelbiama laikrašeiuo- 
sc, ypač ”M. K.” rėmėjo var
ias ir auka. Rėmėjas gali

’ ' * paaukoti ir

rėmėjų skyrius, kur esti i-
OI_____ • *„

-mokyklos’ vaikų yra \ietoj, (Įrau<i£iama prigulėti nė ka- 
jeigu vaikas turi blogus tta)ikUi ■ - “ • !
dantis, ir dantų Įvairus tru- je;vjui puo paė‘u atveju iš
kilniai nepnziureti. Dauge- itata,- , - - * ’ •
Ivje musų didžiausių miestuku skaWvm0 o^anizaci- 
siandien gydytojai atsar- io5 j atski;as Unes dalis 
g.ai egzaminuoja viešų mo-iVieįok gaH bįt orffanizaci_ 

vai^u> mo~j jos narys ir partinis, tiktai
kyklos metų. Tas^ butų ge- negay moksleivių organiza- 
rai kiekvienoje šalies mo--ejjos vardu veikti kokiai-.-; - , - —— —
kykloję. Jeigu ta mokykla, < nartiiai Centras da- *ur? vard? žmonės. Izdinin- 

savo.vaiką,ir kurio 
reikia nu- 'sjeix-ju Keliai” spausdinami į turtas užtiknna fondo sau- 

- -.j • r- - ! “Naujienose,” kuriuos re- ^um^ &61 gerovę.
h® i daguoja M. Šileikis. Tatai ateitis laukia musų.

Taigi, čia mes ir matome 9 laukimus laii nebus j*os 
reikalą, kad kuo daugiau Rusios aitronmas, o tik jos 
sutverus moksleivių kuopų. TaP_uymas, kad tautos di- 

i Kur tiktai randasi nema-į *v._ ir kultūra pažvelgti 
žiau penkių nafių, ten rei-su. atvira akimi ir tiė- 

’ kia sutverti kuopą. 0 tokių krutinę į platų pasauli, 
miestų ir mokyklų yra daug, i. eij. esame pasiryžę kovoti 

1 čia paduodu Liet. Moks- ■ lr (urbti ne tik sau, o sykiu 
deivių' Susiv. Am. Įstatų iš \r jums. Musų moralinė 

k i t q pirmo skirsnio ištrauką, kur, arbuotė, o jūsų materiali- 
r. k., i. ». t.auoina. nė parama lai sutampa ben-

* - t m c a !dru reikalu. Paaukokite
i . . .. 1 . ,as‘ . Lietuvių Moksleiviu Fondui
i 1. Spiesti hetuvTUS moks- po kiek kas išgaHte/ Jus gė
lei vius i vieną buri. ;raį suprantate^ kaip yra rei-

j 2. Budinti ir stiprinti |au- kalinga parama mokslei- 
__________ įtinę sąmonę pačiuose moks- viui, kuris pats nesipuošda- 

Organizavimąsis. —Fondas.dariuose, juo labiau čia au-.mas žibučiais ir dažnai ne- 
—Ank-n« ________________gūsiuose, ir visuomenėj. maža skursdamas tęsia dan-

Veik;mas ' Kiek »alint dirdbti savi- ti sukandės mokslo dienas.
' Keliais binožais nažvel-'1’^ lavini-; Aukas siunčiant kol kas

vams ^ie Aaikuriuos daly-'gus i lietuvių moksleivių!“TSu^įvieta išeiti i vi- ižd^nko“’T ‘’llzdausko 

’^paritį; knygos ir kiti g^ ^1

daiktai,/;' kuriuos : . 'tėvai vių Progresyvių 
vaikams nuperka, , sudaro vių Susivienijimas,’ 
tik mažą dalĮ prįrengimų Į zacija.

____ 1____ 11 _ . TTX__ T_ *4.2.._______T_?_______

yrą atkreipti atydą Į vaiko 
sveikatą. Net ir šiandien 
yTa-daugelis tėvų, kurie ne
supranta, jog prastos svei
katos vaikas negali užimti 
Savo tinkamą vietą su kitais 
vaikais. Prasta sveikata su
laiko vaiką arba mergaitę 
mokykloje. Jie gerai negali - .
mokintis ir neužilgo pasilie- savo tikslo, jei nepilnai, tai 
ka užpakaly. Ir iš sarmatos nors dalinai, 
baisiai nemyli eiti Į mokyk-j Laikui bėgant organiza- 
lą. Kartais vaikas net neži- cija sustiprėjo ir leido ”Jau- 
no/kodėl jam nesiseka mo- nimo Sapnus,” kaipo orga- 
kintis. Ir todėl nenorėda- nizacijos principų reiškėją, 
mas lanko mokyklą. Yra liet materialiniu žvilgsniu 
svarbu, kad visi tėvai pir- kiltasai darbas neilgai gali- 
miausia apsipažiritų su vai- ma buvo tęsti., ”Jaunimo 
kų sveikata, ir duotų jiems Sapnai” poliovė ėję. Susitvė 
kiiogeriausią ]

i kurią siunti i
,taip nedaro, tai reikia nu- ?<
vesti vaiką I*s gydytoją.; kuriuos‘“re-j* gerovę,
kad uor* !*.0 yesuP*tdasruoja M. Šileikis. 1 Tatai ateitis laukia musu,
ranta, bet vistiek jie to rei- !-................................... .......
kalauja. Ir todėl yra tėvu 
kaltė, jeigu vaikais«negali už
imti tinkamos vietos mokyk
loje.

Su naujais drabužiais, 
naujomis knygomis ir visais 
Litais dalykais pridėkite 
dar svarbesnę priedermę — 

VAIKŲ SVEIKATA MO- *nedlkallsks* egzaminą.

KYKLĄ LANKANT. ;
Mokslo dienos jau prasi- , i i • •

dėjo ir tūkstančiai tėvų pri-; L|etOVU mOKSklVig 
renge savo vaikus lankyti 
mokyklą. Galime sakyti, jog halcac
visi tėvai kreipia svarbią 
atydą Į vaikų gerovę, ir to-

) dėl Suv. Valstijų Viešos
Sveikatos Biuras Washing- 
tone, mano, jog ,neprošali 
paduoti kelis patarimus tė-

gūsiuose, ir visuomenėj. maža skursdamas tęsia dan- 
3. Kiek galint dirbti savi- ’tj sukandęs mokslo dienas.

Aukas siunčiant kol kas

Mokslei' mokslinėmis,?. protekčijo- zacijos. reikalais
•>

_ . .. . . i < reikia
mis, prakalbomis, raštais, kreiptis prie Centro pirmi-orsani* ’ prie veniro pirmi y

g "moksleivių organe ir kitub-Įninkės p-lės L. P. Narmon-
- . .. , >se laikraščiuose etc. taitės. 222? ”

mokvklą. Užvis svarbiausia los organizacijos centras Chicmrn TUbuvo Valparaiso universitę-'. aub%. ?°-' L . ... k -
te, kur susitvėrė, turbūt,-į*}® LMSĄ. Centro Valdyba,
pirma lietuvių moksleivių 
kuopa. -Jos tikslas buvo jktir 
ti lietuvių knygyną, Įvesti 
lietuvių kalbos pamokas 
Valparaiso universitete ir 
ŠĮ tą veikti visuomenės la
bui P>eabejonės, jie atsiekė

taitės. 3223 Paraeil Avė.,

| LIETUVĄ ANT S. S. LEVIATHAN-

Greitas ir Paikas Jarių Milžinas-Laivas
Jeigu norite lankyt Lietuvą šias Kalėdas arba pakviest šeimyną 

renos Tėvynės, negalite pasirinkt greitesnį, dides-.į arba puikesni 
magų laivą kaip LeviathanTJurin Milžinas, negalite gaut daugiau 

už pinigus: dideli kambariai, atskirk kambarin: poroms arba šeimy
noms, dideli dėnys, socialus svetainės, puikus ir įvairus valgia, tarnų 
mandagus patamsi imas u- visokį patogumai, ir keliaujate po priežiū
ra Suvienytų Valstijų Valdžius.

Tų patį patarnavimą ir patogumu gausite ir ant kitų greit.:, di
delių S. V. Valdžios laivų, keliausite per Souchampton arba B’vmen, 

— iš kur šios linijos agentai prižiūrės saugią kelionę į namus.

Dėl trečios klesos kainų ir kitų informacijų rašykite:

UNITED STATĖS LINES
Lokaliai Agentai visuose miestuose.

kUDIKIu 
EROVės skYRIUS

DĖL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIU SVEIKATOS.
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-\j:Uus Miegus Apdraudžia Sveikatų 
Ju^ų Kūdikiui.

Reguliariški laikotarpiai nejuuomo 
miego būtinai reikalingi augančiam 

į kūdikiui. Be ganėtino pasilsio gero 
jpenėjimo ir priežiūras vaisiai dings
ta. Kūdikiui natogiavsia miegoti vie
nam. Kambarį reikia gerai išvėdinti. 
Matracas turi būti lygus ir iš bovel- 
ix»s, plaukų arba vailoko. Paduškcs 
nereikia, bet jei norima lai galin a 
patiesti švarių, sulenkei skarele po 
galva. Miego iššaukimui kambarį rei
kia pritarus:nti. Reikia vengti kūdi
kio supimą ir litus nuraminimo bu
dės. .Ain'dnk, kad nemiegojimas-yra 
išimties paproiis ir turi ui-iti gam
tiškai. Vengk visą gyduolių dei mie
gojimo, nes jos visos labai ;>avėjin
go- rankose neprirj-rūšie asmens.

Tinkamas ralistas ir penėjimas 
daug tur; s:i miegu. Nedaseaėtas kū
dikis bus alkio išbudinamas. Perpe- 

•ao suirimo vi- 
kudikių niekad ne- 

, kaip tiktai dėl penėji- 
del permainymo 

ta
Kūdikiai 

prabusti penėjimo laiku 
Lėtina, kad kudik' 
įpranta miejp 
prabusdamas t 
kury. Šitam, 
migti bent 
r>er dieną, 
augant, 
bet patartina po pietinį 
tęsti iki penkto ar šešto

Jei, po co, kaip nudarei visus pasi- 
s:’.ugojimus, kūdikis vis 
pasirvdavvk su gydytoju. 
Luti yra kokia ussivy 
re-hteda ramiai ilsėti.

SENA PROBLEMA MOTINOMS
Nedspenėjircss yra didžiausias 

priešas bręstančiai merginai, 
viena .motina turi ta pavoją sutikti. 
Ne«erai Įžymus anglų kirurgas pa- 1 
reiškė, kati minios hmstanėię m e r-i 
gaičių yra nedr’.ponėtGs. O biogiausia į 
to dalis yra, kad liga tuoj <k to se- į 
ka. Džiovu ypatingai gresia bręs- į 
iančiems mergaitėms. 1

Svarbiausias žingsnis apsisaugoji- • 
raui yra tinkamas maistas n»ergai- • 
t-l. Pride’iadai '.as Borden's Eagls j 

nr?e jncą vail'o valgių gali bu- " 
ti tikras, kad duodi visus elementus; 

švie-t 
miego, sveiki • 

ri svarba. Bet į 
:o joki- vaikus ne- , 

bėgti nedapeneiimo pasek-

ekspciinrientai tarpa moky- 
nesenai Įrodė, kad Eagle 

... : ne
auklėti su Eag’.e

-‘i

nėta~ bus neramus 
dūriuose. Sveikų 
reikia budint , . _ . _
mo. Vienok, dėl permainymo sušla
pintų drapanų tn taisyklę galima 
peržengti. Kūdikiai tuoj pramoksta 

. .......................... ir nėra ste- 
is po trijų mėnesių 
ištisai visų lutktp 

ik dėl penėjimo pava- 
amzy kūdikis turi pra

du sykiu pu dvi volanai 
ryte ir po pieta. Kūdikiui 

vieno .-riustelėjimo užtenka, 
užmigimų i 

meto.

nerimauja, 
nes gali 

antLJiga, kuri

X1O£$-

^Valdantieji Operatoriui dėl

UNITED STATĖS SHIPPING BOAR1)

75 Statė St.

I

»

.i. Kiek-^

Borden’s 
iu ;

reikalingus vikriam augimai, 
zias oras, užtektinai 
nasilinksminitnai taip; 
be tinkamo m;n 
psąli 
miu.

7'Ickslo 
klos ^aiku ___ _
Pienas ypatingai- veikia gydant 
dapenėjima. Vaikai J “
Pienu du sę k greičiau auga neg-u pa
prastai. Po teisybei, vii’ ’ ” ’ ”
daugiau augo negu paprasta pier.u Į 
išauklėtieji. Jn mokytojai raportuo
ja, kad jie netik geriau išrodė, bet 

o sveikesni ir .greičiau mokinosi.

Čia mes turim proga pamatyti 
žmogiška skilvi, kur kiekvieną 
dieną mes girdim atsitikimų tūk
stančiam žmonių išauga Pinisai- 
dės. Tuojaus pasirodo didžiausias 
pavojus sveikatai, ir gyvasčiai. 
Operacijas darant tankiai žmogus 
nebeatsikelia no operacijos, o 
kad ir atsikelia, tai sveikatos ne
beturi. Taigi, dabar čia parodo, 
kad reikia save gelbėti pirm laiko, 
kol nėra dar prisikabinęs pinisai- 
dis, arba vėžys ir kitos kokios blo
gos ligos prisikabina prie nuslob- 
nusio, nesveiko skilvio. Taigi, 
Brangus Prieteli, atkreipk atydą 
kaslink savo sveikatos ir gyvas
ties. Kada pajaučiate kokių nors 
negerumu savo viduriuose, tai tuo- 
įaus reikalaukite J. Baltrūno Bit- 
teris. Prašalina visas minėtas fi
gas, padaro apetitą, svarumą lie
siems žmonėms ir suteikia dau
giau gyvumo. energijos, prailgina 
gyvenimą. Silpniem, sunvkusiem, 
nervuotiem vyram ir moterim ir 
vaikam nėra nieko geresnio per .!. 
Baltrėno Bitterie, kurį ' žmonės' 
vartoja per 20 metų, per kuri 1000 
vyrų ir moterų apturėjo geresnę 
sveikatą ir prailgino gyvenimą.

Kaina 1 bonka $1.00.
Brangus Prieteli, šitą apskelbimą 

- pasilaikvk ateičiai. ,
SVEIKATOS GELBĖTOJAS 

Drug Chemical Co.
J. Baltrenas, Prop. ' 

2500 tfV. Pershing Rd, Chicago, III.
Phone Lafayettė 0919.

Mass.

Savaitiniai išplaukimai į

north 
GERMAN 

LLOYD

LIETUVĄ
NEW YORK - BREMEN 
ant naujo ir parankaus 

laivo 
"COLĮ .M BUS”

Tai yra didžiausias vokie
čių laivas ir vienos klesos 
kambarėliais laivai. Page
rinti trečios klesos pa- 
rankumai. Kreipkitės prie 
agentų arba į

192 Washington St„ 
Boston. Mass.į 

j I

HAMBURG
S®

be:
•o negu

idutiniskai jie ;

IK. kad jie netik geriau 
b

Skaityk šilus straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

i

o 
j

I

I
Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA. 

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai j PILIAVĄ. 
NEW AMSETRDAM . .Spalių 20 

i VEENDAM .. - " “
ROTTERDAM 
VOLENDAM .

Musų laivai turi geriausius pa
togumus* trečio* kietos pasažie- 
riantSe

Užsisakant vietą kreipkite* prie 
vietos agentų arba pas

HOLLAND ASTERICA LINE
Mass.

iI

■ksleivių fondą.
Kas gali Į L. M. S. A. 

priklausyti.
L. M. S. A. priklausyti ga

li: (a) vidurinių (High 
School), aukštųjų (College 
and University) ir akredi- 

~ ™ -------- rs™ • r--,"2" -------- ituotll meno mokyklų stu-
. priežiūrą, re da viena kuopa Chicagoj. dentai; (b) alumnai; ir (c) 

Taip darant, visas ateinan- veikimas buvo menkas. Ka-'pertraukę mokslą (kurie 
tis metas bus daug lengves- talikai iš sykio neprisįdejo Jį- ir vsi nradėti molto, 
nis. Nelauk, pakol koks nors prie pažangiųjų moksleivių ja e^i) moksleiviai, 
trukumas priverčia vaiką organizacijos, o sutvėrė sa- 
pasilikti Užpakaly. Geriau-, vo organizaciją. Moksleivių komaV 
šia nusivesti vaikus pas šei- skaičius tada buvo palygi-1 
mynos gydytoją ir tegul gv - namai nemažas, 
dytojas juos pilnai ir tinka-, Apie 1917 metais chica- 
maį peržiūri. Turime atsi- giečių moksleivių kuopa,ku- 
inint, jog mažiausi truku- ri si 
mai* kartais pavirsta Į dide- organą pavadintą ”Mokslei-‘riai. 
liūs. . . ,vių keliai,” kuris b----- 1 °
. Viena iš rimčiausių prie- spausdinamas ”Naujieno- laikyti re‘___

- ------- __i. x-------• kiu studentų.
-3

rnas vidurines ir aukštąsias;
mokyklas.

6. L. M. S. A. neskaito sa-.
VO tikslu leistis Į partijų,.statistikų, mėlynakiai kareviai yra 
frakcijų ar sektų reikalus, p

7. Leisti organą kaipo
reiškėją organicijos princi
pų. _

8. Įsteigti ir palaikvti mo-i1 f • __J * I
I
II
i
I
i

t

*--------  - .i —y oi-.............. —

ARžINOT, KAD —
Sulyg Suvienytų Valstijų Armijos 

statistikų, mėlynakiai kareviai yra 
geriausi šaudytojai? iš 1000 pasižy
mėjusių šaudyme kareivių. 605.41 bu
vo mėlynakiai ir 394.59 rudakiai. 
Negrų rasėj iš 1000 žmonių ,974.19 
yra rudakiai ir tik 2 d.81 mėlynakiai' 
Ar žinot, kad Ilelmar Cigaretai tv-rt 
giriausj tabako skoni ir yra padary
ti iš 100'ž tyro Turkiško tabako
l — -

TaL Beach UU

B.11. FRIEDMM
8PSC1AL1STAS VENEBI6KŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo lig* ir 

Reu mat ižam.
Valaado*: Nuo • ryto IU

• vakar*.
1I6» WASHINGT0N IT. 

BOSTON. MASS.

♦II i 
i i

Antrame skyriuje yra sa<

EKONOMIŠKOMS sEI- 
MININKfeMS.

šiais laikais, jeig-u tik norima, Ka
lima sumažini pragyvenimo išlaidas, 
pasirenkant tokius <laiktes, kurie .skė
te ikia jums daugiausia vertės už jū
sų pinigus. *■

Vienas iš svarbiausia daikt*. kuris 
jums kasdien yra leikalitiga-* jūsų 
virtuvėj — tai yra pk*as. Daug kar
tu jus negalit* gauti Išvietio pieno. 
Jus privalote tada vartoti Konden
suota Pieną. Bordeno Kondensuotas 
Pienas yra eknnomiikiausis vartoji
mui. Jame yra daugiausia cukraus. 
Išmintingas šeimininkės todėl ir per
ka Bordeno pieną, kuris yra skelbia
mas musų laikraštyje. Pirkdamos 
jos netik gaunu geriausį pienų, bet 

* už jo leibeiius dar gauna paikių do- 
' vanų.

BORDENO KOMPANIJA, kad «B»-

L. M. S. A. organizavimosi 
pamatai.

Turime atsi-'giečių moksleivių kuopa,ku- 1. šitą organizaciją šuda- p»5nžnSSdaX?*ii:**Sžiniiiao XiiiniMki*

.. Spalių 2“ 
Lapkričių .1 

Lapkričio 10 
f: -t’

žalčių vaikų nepasisekimo se”. Bet apie 1919 metų 
mokykloje vra netinkamas vasarį, daugiau kai pusė 1- 
~ y 7 ’■<

udarė centrą, leido savo ro kuopos ir pavieniai na- geruma šio® kompan.7
----------feŽaTJSfc■<» 

' postuiyin*. Perskaityk jį ir apsina- 
ž)i»k su Rordeno pienu.

Jūsų gtvsemč turi b»nt Ąvi rūšis 
šio pieno. Visuomet rrikatavk |*re- 
niinm Condensed Pieno, *o Kordono

buvo | 2. Kuopą sudaryti i 
jieno- laikyti reikia nemažiau

ir pa- 
nemažiau pen-
- -

Perskaityk jį ir apsina- 
>rdeno pienu.

u Visuomet
ir.'.Ano ______? p»wn conoenaea mena, iKuopa išrenka pirmi- rantu ir su <tevam> Meiliai*.

UNITEDAMERICANL1NES, 
(HARRIMAN LINE) 

JOINT SERV1CE WITH , 

HAMBl'PGAMEPKANLINTi 
Trumpiausias kelias j 

LIETUVĄ 
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo Piero 86, North 
River, pėda nuo 46 gatvės, ■ 
New YbSke. Geriausi musu i 
laivai į J

”Resolutc”. "Relianee”, 
"Albert Ballin”. 
"Deutschiand” 

veža I, II ir III kiesų pasa- 
žięrius. Taipgi popuieriai 

JALyai ’Mount Clay”, B 
’X:leveland”. ’ Mestphalia”, |

■ ”Hairia.^ ir ”Thuriugia”.

UNITCB JdK&ICAN LINES
_a JULIUS Rottenberg. . 
||260 Hanover St.Boštbn. Man. ! £ 

arba pas kitus agentu*. • |

CUNARD
H BOSTONO I LIETUVĄ 

per LiverpooL 

cnt naujų, didelių, paikių aliejų 
• varomu laivų;

SAMARIA ............. Lapkričo 6 
\NSONIA .................... Gruodižio 8

Greitas patarnavimas Į Lietuvą ir 
į visas Baltijos valstijas. Paikios vie
tos, £eras valgis.

Taipgi iš New Yorko, ypatiškai 
prižiūrėta kelionė į Lietuvą ir visą3 
Baltijos valstijas kas utarninką ant 
trijų marių milžinų, su persėdimu 
Southamptone.

MAURETANIA, AQUFFANIA, 
f BERENGARIAJ

Tąippri reguliariai išplauktaai tie
siog į Hamburgą ant naują aliejum 
deginamų laivų.

3-čia klesa: 
Į Hamburgą 103.56 
J Piliavą 106.50

■ ■ ■
CUNARD piniginiai orderiai išmo

kami Lietuvoj greitai, -užtikrintai, 
gerai. Dėl informacijų kreipkitės prie 
vietinio agento arba j

CUNARD STEAMSH1P CO., LtdJ, 
126 SUte St,

Boston, Mass.

a
z

LAIVAKORTES.-PINIGU SKNUMAS
PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ I KLAIPĖDĄ ir KITUS POR- 
TUS. PARTRAUKIMAS GIMINIŲ 15 LIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGŲ. NOTARIJALIŠKAS BtURAS. PRIRENGIMAS . 
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir PIGUS PATARNAVIMAS. 
RAŠYKIT MUfcS DĖL RODOS ir PATARIMO, O NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:

INTERNATIONAL TRAVEL BURBAU.
NEW YORK. N* Y.

I

Karės taksai 15.00.
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Nuga-Tone

Rado pamestą kūdikį
18 d. rugsėjo

’T eiti į plačią visuomenę. Ir 
j čia Rektorius nurodo į svei- KAUNAS. J“

7 J 7 . 7 T7" Kauno stot, sargas rado pa
ti viešų paskaitų, (ir visą mestą kudiki ant vagono’ 
eilę kitų priemonių), kas vė- stabdžio Kauno stoty. Kudi- 
liau gal, išsiplės Į Liaudies bUVo gerai aprūpintas,' 
Universitetą. suvyniotas skara, bonkutė

Kviesdamas studentus pieno ir 10 litų. Sustatytas
prie sunkaus darbo, Rėkto- protokolas. Kūdikis perduo
tus pabriežia ir pavyzd- tas trečion nuovadon, kudi- 
žias irodo, kad to darbo rei- kio pametimo priežastis ne- 
kia ‘ imtis pirmiausia netu- išaiškinta. — motina neras- 
rint omeny iš jo pelno, nes ta. Gelž-tis
tik tokio darbo vaisiai žmo- ---------------
nijai atneša naudą. OKUPUOTOJE LIETU-

Po prakalbų Universiteto, VOJE.
senato sekretorius prof. La- . .
šas praneša sekančiai*: Lietuvius tremia.

IT A C /'lOflUTn I M* f *ia Rektorius nurodo i svei-KAo ulKDkri LIETUVOJE I Universiteto, minti dary-
•ifi sriouii įvoclro itii (iv* VISJ1 

' v • (Iš Lietuvos laikraščių.) |

Pusprotis atkasinėdavo i patsai šovikas. Žudymosi 
jaunų moterų lavonus, 'priežastis dar neišaiškinta. 
Kauno kapinyne pagau

tas pusprotis Zigmas Ma- 
jevvskis, kuris naktimis ka-, -- i—--v---- ;-
pinyne atkasinėdavęs jau- mis kai kuriuose laikraščio- 
nas numirėlės, su kuriomis se žiniomis apie tariamus 
nepadoriai elgdavęsis. Blon-'prajovus ar vaidenimus, 
dines, kurios jam tik patik-j Kaune pradėjo kursiruoti 
davę, jispuošda\ęs įvairiais gandai, buk Utenoje vienos 
papuošalais nuo kitu lavonų 'mokyklos trečios klasės mo- 
paimtais. Hera laiką tasJkmys, miegodamas viską 
"vampyras” buvęs didžiau-Į darąs, ką tik jam palieptą 
sios baimės priežastimi kai- 
kuriems tos apylinkės gy
ventojams. Pagaliau jis su
imtas ir 
lėjiman. 
pusėtinai

"Nepaprastas” vaikas.
Sąryšy su pasklydusio-

MKDtClNOS DAKTARAS

LEO J.PODDER
1.4 PETROGRADO 

Protacriuft daktarą Kolegijoj 
SPECIALISTAS VYRU ir 
MOTERŲ LIGŲ, TAIPGI 

KRAUJO ir SKUROS 
LIGŲ. .

Gydo, reikalai esant, sn 
X-Ray ir elektra.

69 CHAMBERS STREET, 
Pilone: Ilaymarket 3390. 

Ofiso valandos:
8—9 A.M. 2—3, 7—8 P.M. | 

BOSTON. ’
Kalba rusiškai ir lenkiškai. I

NEPAPRASTAS BARGEN \S 
$20.00 vertės importuoti Ar u 

parsiduoda tik už

I

pasodintas ka- 
Z. Majevskis 
yra apšvies

tas žmogus, buvo seniau, 
rodos, Balbieriškio valš- 
čiaus raštininku, bet pamišo 
ir nenubudamas vienoj vie
toj ėmė po svietą bastytis. 
Gal nenormalus negyvų 
blondinių medžiojimas, jį 
vertė toly^žiui mainyti sa
vo buvimo vietą. Šiaip jisai 
būdavo ramus ir gana man
dagus.

pašaliniai. Taip, pav., liepia 
jam skaityti svetima kalba 
knygą ir ji ją skaitąs. Nors 
nemiegodamas visai tos 
kalbos nemokėjęs. Arba nei 
kiek nemokėdamas skam
binti, miegodamas, kada 
jam paliepia kokias arijas 
skambinti, jis puikiai tai at- 
atliekąs-Ir daug panašių da
lykų. Visa tai darąs tik tuo
met, kai menuo šviečia.

įdomi tragikomedija

i

Prašymų viso paduota 6-; Švenčionių gimnazijos di- 
48, kurių 173 dar neišspręs-' 
ta. Priimta: Teologijos—fi
losofijos fakultetan 55 stud. 
Humanitarinių mokslų 62, 
Teisių 116, .Matematikos — 
gamtos 71 (matėm. — fiz. 
23, fizik.— chemijos 10, bio
logijos 20, miršk. 18), Me
dicinos f ak. 111 (medic. 67: 
farmac. 12, veter. 5, odont. 
27), Technikos fakult. 57. 
Priimtųjų skaičiuje yra 45 
laisvieji klausytojai.

rektoriui Untuliui ir moky
tojui Butkui, tame krašte 
?imusiems ir augusiems, o- 
kupantų valdžia Įsakė ap

leisti Vilnijos kraštą.

Lietuvių mokyklos Vilniuje
Vytauto Didžiojo Gimna

zijoje yra 522 mokiniai.Vie
ni mokiniai mokinasi 
tais, kiti po pietų.

ry-

Niekuomet pirmiau net 
pigaus išpardavimo kaip 
siulopie importuotus 
Italijos armonikos už žemiau 
r.ų. šitie armonikai padaryti 
mos klesos materiokž, c ypz 
šiai, kurie padirbti su d:dz:au 
da geriausių mekanikų. 
dos kuisai, puikiai išdabint 
19 raktų, 
na $20.iK>. .Specialu kaina 
mėnesio tik S8.95. Tokių 
yra tik pora šimtų. Prisius!; 
siuntimo lėšoms, o už 
mokėsi, kai ją aplrikysi. Užsiv 
nimas gvarantuotas arba pin:v 
sugražinti. Rašyk ši-nnuien. t 

UNION SALES C<K Ine
15 S. Desplaiaes St,, Dept. 2!«, 

cniCAGO. ILL.

iš Vieunos 
'4 
t s 

■ ----, kl
18’U 

Naujos 
,3 b 

14 žemutinių, parasta 
laike 
nrmonil.ų
50c. per- 

Annon«ka uz- 
ančdi- 
ai bus 

»-* J

n.- 
uir- 

k- v: -Mazgok- 
Nebraižyk 

Savo Dantų
Kuomet jūsų ran
kos susipurvina ar 
valot jas trindami 
su smėliu ? Lauki
niai taip darydavo, 
bet civilizacija Į to 
vietą panaudoja 
muilą.

Kaip ankstyvieji 
laukiniai mazgoda- 

; vosi rankas, ir jus 
šiandien galit pa
imt stiprų, žvyruo
tą dantų valytoją 
ir- nušveisti nuo 
dantų jų delikatną 
palivą — tečiau tas 
yra pavojinga.

Colgate’s nuvalo ir 
nuskaidrina dantis 
bet netrina ar ne
suraižo jų. Dakta
rai ir Dentistai vi
sur rekomenduoja 
Colgate’s. Pirk tū
belę šiandien.

Geri Dantįs, 
Gera Sveikata.

Neimkit kitokio, kaip tik sa šiuo 
1X paveiksiu.

X

itališki armonikai.
Mes Išdirbame ir importuojame vi

sokių rūšių rankomis dirbtus 
ITALIŠKUS ARMONIKl S.

Tai yra geriausi armonikai sviete. 
Ant 10 metų gvarantuoti. Musų kai
nos žemesnės negu kitų išdirbę jų. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei
kalauk katalogo, kuri pasiuntiam 
DYKAI. (44)

RUATTA SERENELLI & CO.
817 Blue Island Avė, Dept. 24, 

Chicago. IlL

Salute.-di ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą 
Kurs tik vartoja Salutarą?

Salutarą Biterį žmonės vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ii 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis 
kadangi neranda jam lygaus, nei ui 
jj viršesnio. Pasistengk Įsigyti j< 
butelį, o mes užtikrinam. kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėję 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
są, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMICAL CO, Ine, 

Dept. 18
170? S. Hristed St, Ckiean. IlL

Už mokslą teisia.
Niekad istorijoje nėra bu

vę, kad okupantai persekio
tų pavergtojo krašto pilie
čių švietimas}. Viduram
žiuose, baisiausių inkvizici- 
jų laikais, nieko panašaus 
nėra buvę. Dabar dvidešim
tame amžiuje mokslo, prog
reso ir laisvių gadynėje mo
kytis draudžia. Tai daro len
kai okupuotoje Lietuvoje. 
Rugpipčio 27 d. Švenčionė
liuose okupantų teismas tei
sė p-lę EI. Steckvtę už savo 
namuose vaikų mokymą. 
Aiškiai teisėjui buvo įrody
ta, kad ten jokios mokyklos 
nebuvo ir tai jiš pats pilnai 
pripažino, bet viš tik baus
mės nepakeitė ir paliko tą 
pačią 22,000 1. mk.

Kipro Petrausko koncertai 
Vokietijoj.

Paskutinėms dienomis 
Vokietijos laikraščiai (Per
linei- Tageblate N r. 434 Į 15 
IX — 23 m.) ir kiti plačiai 
rašo apie žadamus daryti 
didesniuose Vokietijos mies
tuose (Berline, Dresdene. 
Leipcige ir kitur) Valstybi
nėse operose Kipro Petraus
ko koncertus.

Iki pradės veikti Lietuvos 
opera, dainininkas žada ap
lankyti su gastrolėmis visus 
Vokietijos žymesniuosius 
teatrus. Re to, iš Vokietijos 
Petrauskas dar važiuos Ita
lijon, iš kur jau grįž i Lie
tuvą.

tramvajuje.
Vieną dieną važiavo Kauno 
tramvajuje, tarp kitų pilie
čių,, vienas ponas ir šalia jo 
viena panelė. Toji panelė 
kažko krustelėjo ir piktai 
žvilkterėjo į šalia sėdinti 
poną. Po valandukės vėl tas 
pat pasikartojo. Panelė dar 
nervmgiau pažiurėjo į tą po 
ną. Truko vėl valandėlė — 
panelė tekšt šalia sėdinčiam 
piliečiui i žandą. Šis užside

ngė, pašoko — kilo tarpusa
vis skandalas. Tuo jaus su- 

l stabdo tramvajų, pašaukia
Arielkėlė gelbėtoja- i miliciją ir klausia panelės, 

ŽIOGAIČIAI. Mažeikių ap- k°del Ji>m kirto į žandą, 
skr. čonai bene bus vienas 0 sl: Aš ne gatvių valkata, 
iš tamsiausių Lietuvos kam- kad tamsta gnaibytum man 
pelių. Žmonės tamsus. T ^jjf-' blauzdas, kad..., ir Lt.. Pi- 
raščiu beveik niekas neima. * ketis atsako nieko nežinąs 
Randasi ir tokiu, kurie iš- lr ™eko nedaręs. Netrukus 
ganymą vien "arielkėlėj” paaiškėjo, kad žydelka bu- 
mato. Kartą skundžiasi vie- y?. P° tramvajaus suolu pa
nas ukminkas. kad sūhkųš kisus savo žąsiną, kuris sna- 
dabar laikai užėjo ir Lt. Aš pu baksnojo ir žnaibė jai 
nurodžiau, kad dalį tos sun- kojas. Panelė sumišus pau- 
kybės nusikračiuis, reika- ,° tramvajuj net pakietą, 
iinga "kareemėlėms ’ duoti kuij pasivijęs berniukas jai 
ramybę. O jis man atšovė :,aJ}°av®. Abudu, anot zinan- 
”Arielkėlė mus tik ir gelbė-l cių,,don ir malonus zmo- 
ja nuo to ’smako’ ’’ (sup- .
rask —valdžios). Gėda vy- Gerai ir didvyriškai pa- 
raįt »nele savo garbe gynė, bet..

tUO|
Nušovė savo tėvą. 

įPAAŽERJAI, Vilk, apskr.

Lietuvos Lmversitete Jieriu k 17 vai.
Pras,dei°- • .Jkėzas Adolfas Priešpilis nu- 

IJniyefsjtetas pradejb g0Vė saVo tėvą Andrių' už

Norėjo nusiskandinti.
KAUNAS. Viena 18 metų 
mergina, netekusi darbo 
(buvo tarnaitė) norėjo nu
siskandinti. Vidunaktį pra
eiviai rado ją netyčiomis til
to bekiupančią ir besimel
džiančią, pirm pasiskandy- 
siant. Nusiųsta tėvų globai 
apie Kėdainius.

Galu gale laikas jau sup- Pries išdykėli žąsiną, 
rasti, kad blaivi tauta—mu- tarpu gi nukentėjo nekal-; 
su ekonominės gerovės pa- tas pdietis, gaila...

Galvanauskas išvažiavo 
Latvijon ir Estijon.

KAUNAS. Lietuvos Minis-' 
teris Pirmininkas ir Užsie- 

nių Reikalų Ministeris, p. 
Galvanauskas išvažiavo 

valstybiniais reikalais Lat
vijon ir Estijon. Apsilanky
mas prasitęs keliolika die
nų. Tame laikotarpy Minis
terijos valdytoju paliktas 
Politikos Departamentp 
rektorius, p. Balutis.

Di-

Prieglaudą persekioja
Švenčionyse yra lietuvių 

□rieglauda. Ten ^aikomi na
šlaičiai prižiūrimi ir auklė
jami. Jų dalis mokinasi lie
tuvių gimnazijoje. Dabar 
okupantai sumanė tuos vai
kus, kurie lietuvių gimnazi
joje mokinasi, perkelti į 
lenkų prieglaudas. Tai šlvk- 
ščiausios okupantų represi
jos.

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuc 
k ylos. Ji yra taip padaryta, kad kart* 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resnė negu diržas. . Joki* diržų ai 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne- 
* ‘ojimuL Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORIES
3058 Stuart BHc, SL Loato. Mo

Pasekne pe 2i Sem 
artegrąžlaaiaejrafe 
olalinit •

grindas. šistas,
'■ TU" ' '
’ "S ■’ - ’ f •

_ ii
. ■ r

•VKova su bedieviais, i
icriainAS prauejy šovė savo tėvą Andrių už

najjtfš- -mokslo metus įskil- tai> kad tėvas'jį kete kart 
Sš 7Sn.?nkn ““S?. l,P>verslĮ«t° senato-gerokai pabaudes. Jis kalti.

^dcnl1 i"““ Spam&AbuiluPlS! 
brolio i Klimus, toetmetaip 15 rugsėjo dieną, 12 valan- įėjime Vedama tardvmas 
Ungvąi viskas sekas ,kaipda atitagė^ Rėkto- J veqama taiq^as-
čia vargštri F valstiectuTte- r*US *£■ ^m^SLP^anešda' Lietuvos fašistai grūmoja 
čia vaigsui xan>ueciui te ma^ einamam versite- jvdomc
ko gerokai pasigrumti su #o statutu šiems metams' zyaams.
dvasišku tėveliu, kol buvo lektoriumi vra išrinktas KAUNAS. Nesenai po V. 

leista bjiti krikšto tėvu. Čepinskis, kuri «•“ u.ž™u®im« ““s?.**-
?Vni?as prašė užimti vieta ir prade- palydo atsišaukimą

Fe!įu'\. j°-Š ils. ein?^ Pn®.s ti eiti pareigas. Užėmęs vie- 
baznycią, skaitąs* ir plati- -................................
nąs bedieviškus raštus, pri
klausąs bedieviškai parti
jai, kuri norinti, kad kūdi
kiai butų krikštijami... pąs 
viršaitį^ siūlė prisidėti prie 
darbo federacijos, nes ir ji 
esanti ekonominė partija ir 
L t. Bet valstiečiui nelabai 
nusigandus ir tur būt nusi
bodus kūdikio kliksmo klau
syti, kunigėlis bent kiek su
minkštėjęs pasakė tą kartą 
leisiąrbuti krikšto tėvu, bet 
ateity tai turįs atminti. Ir 
ėmė krikštyti kūdikį, pūs
damas į jį keršto ir neapy
kantos dvasią, o knyga ran
koje jo drebėjo kaip drebu
lės lapas. Paparčio žiedas.

Priekabių įieško.
Švenčionių apsk. Kaltinė

nuose yra lietuvių mokykla. 
Jos vedėja, mokManinskai- 
_tę, okupantai jieško būdų iš
kelti. Tu® pasižymi praėju- 
nis- Svenėjcki, kuris čia ei
na mokytojo pareigas. Jis 
kada sumanęs renka nuo /' 
mokinių pinigus neva kny- F 
goms pirkti ir surinktus pi- J 
nigus' sau pasisavina, šisai į 
neva mokytojas pasižymi ir 
kitais nešvariais darbais. . . --- ------- - ..

-lun pagelbėjo šimtams. JeigByjįusų 
■'”l’ga yra ir chroniška ir užsis^ųjjjr 

ir jokios gyduolės jums negeffic

D
J

A
sa

mainose, štai ptoga iš
bandyt naują mėtodą, 
kuri atsieina plfffei ir

iną^jdsų 
rUkžąna- 

. . „ jfs>ken- 
čiat -skausmą oro zper- 

bdffdyt naują mėto-Ją,

tiks 
r į . riamus
Nevieno šio laikraščio 

skaitytojo, kuyis' tik 
pareikalaus. Jejgą jus 
turit skaudėj i: 
muskuluose ar! 
riuose, jeigu ;

*

PADARA HRST4, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIU? NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; tap

damas neaiška mintę ir nusilpnėtą kaną; pasibolis 
imant vaistus dėl padidinimo, veiklumo ir vaistua svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- ' 
sesi visai nauju žmogų Į JK .sncs ii d<*imtf'$ vizų žmogens lijrtų1 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomutavimas viduriu, antai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžims, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, ncuralgia, stokis energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoii. paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir nzužtektinios cirkulacijos 
kraujo. *

Kožna dali) kūno ir kožna jo veikme remiasc ant nervu pajiegos, i 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas. inkštus ir f 
grobus, širdęs plakimo, kraujo eirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikata duadanėiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytii 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fosforą-raaistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms. pastiprin grobus teip. 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui v 
auodiniez atmatas. Niera daugiam ražu ir auputimu, niera smir- . 
danėio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingų 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietų pastiprintų miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins eirkulavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu nr.igdr: 
daromu peprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, pnu v. 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems. _ ...

MUSU ABSČrtJUTISKA GVARANC1JA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.CO) no-c-is 
už bookute. Kožna boakute talpina Aevynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno meres. 

' gydymo. Gulėte pirkti šešes boakutos. arba tašius menesius gydymo už peakiur 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dieeu ir jeigu ne busi užganedėr iat vn- 
sekmiu, sugrąžink boakute ir ptaeer •,**» ūmai eugrąžatase juau pinigus. NagrJitD

tą Rėkt. Čepinskis kvietė vi
sur pareikšti padėkos atli
kusiam taip didelį pradžios 
Universiteto kūrybos darbą 
(plojama) ir pareiškė, kad 
esant taip geriems visų pro
fesorių santykiams ir ge
riems norams, tas pareigas 
imasi su džiaugsmu.

Po to naujas Rektorius 
padarę ilgoką , labai gražią.

' prieš žydus, kuriuos išvadi
nę "smarvėmis, parazitais, 
biaurybėmis, parkais, česna- 
nako mėgėjais" ir kitais sa
vo fašistinio leksikono var
dais, pagalios žada išvaryti 
i Palestiną pavartodami te
rorą prieš terorą. Atsišau
kimas pažymėtas rugsėjo 13 
d. 1923 m.

laši
- .g.. » ir jokios gyduolės jums negelbėjo,

Lauk išvarė. njes patariam išbandyt šią metodą,
. . i , • kurią mes pasiunčiam DYKAI išban-Vilniaus inspektorius pa- dymui 

šalino vietos Čižiūnų moky- dykai musų lėšomis. 
to ja lietuve. Jos vieton len- Mes neprašo™ nuo jūsų jokių pini- 

jni, tik pnsiuskit savo adresą. Mes iš- 
kę atsiunti Žmones 1S nuu-. siusime jums apmokėta paštu DYKAI 
ios mokytojos pareikalavo i išbandymui musų metodą, šim- 

, Y, i J •• - tams šita metodą pagelbėjo, pagelbės
Ryto draugijos rasto, ai ,1 ir jums. Nepraleiskit geros'progos 

tikrai ji yra mokytoja. Len-p'®^^^ 
kė iš ten pasižymėjimo ne-j pleasant method co. 
turėjo, tat čižiuniškiai pata-! Dept. x-4
rė jai geruoju išsinešdinti. 3624 N- Ashland Ave- Ch,,a^°-I,L

ir turiningą prakalbą apie 
Universiteto užduotis. Po 
paskutinio karo Europoj 
prasidėjo suirutė, kuri grę- 
šia pavojumi visai Europos 
ir viso pasaulio kultūrai. 
Tokiais momentais — isto
rija ir daugiau jų žino ■—vi- 
sada iškildavusi dar Plato
no paskelbtoji idėja, — idė
ja jaunuomenės auklėjimu.
■   — _ — - 

apie 3 vai. p. p ~Trakų gat- Lietuvos universitetas. Tas

Nušovė ir nusišovė.
KAUNAS. Rugsėjo 14 d. Tuomi turi rūpintis visi ir 
apie 3 vai. p. p. Trakii gati- Lietuvos universitetas. Tąs 
vėj beeidamu du kariškiu pareigus — mokslo ir auklė- 
kažin už ką susiginčijo ir jimo — Lietuvos Ūniver?L 

vienas jų šovė i kitą. Maty- tetas gali atlikti. Bet UfiF 
damas, kad jo draugas k& versiteto darbas negalįs bu
to negyvas — nusišovė ir ti tiktai jo sienose, jis turįs *

»• -

j
r

Gatve ir numeris.

Miestas.., --....

prapuldyti vien# centą. Mea imame’ riziką.fT-----------_
'tational Laboratorjr, L. 21—*

Gerbiamieji: įdedu čionafs $
Naga-Tone.

........ ..
P$TSIUSK SAVA PASTEUAVIMO ANT TUO KUPONĄ.

■ ]018 S. ;Wabash Avė., Chicago, D! 
ir meldžiu prisiųsti maa

Vardas ir pavardi

muzifcalis

Nesiusk nei cento! 25 į. . . . . . . . . . . . . .
DIDELIS P ASIUL Y M AS TI lt 6®- V/ ' .

V

DYKAI išegzaniinavimiri lrnusų 2T ai 
išpiavstytuoše lukštuose; gvarant-aots 
šom beveik ant pusės. Tai yrh labai 
snne 25 daiktus visai dykai.. I.aikrodėiis yra .vidutinio didu 
kaip tik vyrams tinka, nei perdidelis, nei_' perrtažas. Už. i 
įneš galėtume gauti $25.00, bet kadangi ją daug- turime fr mt# 
vra reikalingi, tai parduodame nž pusę kainos ir „dar 
dideles dovanas, štai dovanos: Paauksuotas retežėlis-, 
paprasta karna $1.00, puikus skutimosi.; puodakas sa; 
$1.25; imituotas penkių šūvių 32 kalibro rev41wris.į ž 
veidrodis su paveikslu ant užpakalio, šūkos, naujas' kišeninis 
instrumentas, imituotas branzalietinis laikrodėlis, fontaninė p)Lmk«*A, 
kryželis, pypkė, peiliukas, branzalietas, paauksuotas arba French Tvory, 
budnikas su bankele, špilka su baltu akmenėliu, rankovėms, guzikai, tai
meriui guzikai ir puikus žiedas, vertės $5.00. Tik šios dovanos vertės 
$25.00, o mes sykiu su minėtu laikrodėliu viską atiduosim tik už $1235 

- tiems, kurie iškirpę prisius žemiau paduotą kuponą. Be kupono viskas
$15.95. Už ši kuponą mes atrokuojam 3 dolerius. Nesiųskit pinigų iškalr.o.
Tik iškirpkit kuponą iš šio apskelbimo ir siųskit -šiuo adresą:

r ' . UNION MAIL ORDER CO.
«20 EKIHT AVĖ. Dept. 157, MILWAUKEE, WIS.

SIUSK 
Kaina be

dėl;

ŠĮ KUPONĄ ir SUTAUPYK $3.00 
kupono $15.95, su kuponu tik. $3.00. i

UNION MAIL ORDER CO.
Dept 157, Mjlvankee, Wis.

man šį 21 akmens paauksuotą laikrodėlį ir 25 
kuponas vert»e?3.00, o apteikęs daiktus užmokėsiu 

jeigu aš nebūčiau tais daiktais užganėdintas, aš pa-

629 Eight Avė,
Meldžiu prisiust 

daiktus dovanų, šis 
už viską $12.95. _
siųsiu juos atgal ir iii s sufr*šin»it man pinigus.

Mano vardas ....................... ....i'....................
Adresas ............................................... ...... ................... ..



I KEtETVTfl ■
v | Darbininkas užsimušė [kęs ant tilto. Jos

VlftillIAC 71111AC prie statomojo ant Post-įhai vIvUUvv ttuUlwį0^ce skvero budinko ši pa- 
: nevėli užsimušė darbininkas 

-- - - - - - - Olivaro. Jisai vežė karutiMajoras nesutinka kelti P»';^"ementu‘an't t«flulobu;kelinta valan’da. 
.u.. ' Ku(Hnet jis įssiemęs savo

‘laikrodėli, kita mergina už
ėjusi jam iš užpakalio ir kir
tusi kažin kokiu Įrankiu 
l>er galvą. Apsvaigintas jis 
kritęs ir netekęs žado. Mer
ginos tada iščiupinėiusios 
jo kišenius. išėmurios 100 
doleriu pinieat. nukabinu- 

__________ sios laikrodėli ir iritokiur
Praleido ant mergų .$50.000 dahku>. Kada jfa atsipeikė

buvo dai- kaucijos. Jo sėbras Rubinas |OLS Imvfl dttvas PerkllMI? ’
ir galėjo taip pat suimtas ir pastatv- 1WS WY0 aiCYaS reriunis*

i būt nuo 20 iki 25 metų am- tas po $10,000 kaucijos. n . 7 ° ~ .
•žiaus. Jis sako, kad viena jų Peršautas policmanas -da- P?rk^“s bT **"*?«? f*0*-
invUmeimKi nvio in ir .w W emali " a •_ CW 5*08 lietuvių dievas. Jisai globo-

prie jo ir pa- bar guli ligonbutyje. Jis sa-

Ik manam, algas. j platformas > ir nukrito nuo 
Miesto Tarybos narys Ha-Stėnai. Krisdamas žemyn jis 

gan Įnešė rezoliuciją, ragi
nančią majorą pakelti Bos
tono policmanams algas iki 
$6 dienai. Tas reikštų $2.190 
metams. Dabar didžiausia 
policmano alga yra 81,800, 
o mažiausia — $1,400 me
tams, arba $4.48 dienai.

Bet majoras Curley sako, 
kad jis šitą pasiūlymą al
mėsiąs, nes miestas neturįs 
pinigų.

"įnešti politiniais išroka- 
vimais rezoliuciją,kad mies
to tarnautojams butų pakel
tos algos, tai labai lengvas 
daiktas," sako majoras, "bet 
kas kita surasti toms al
goms pinigų. Miestas yra 
korporacija, kurios reika
lai yra pavesti tarybos na
riams ir majorui. Jų parei
ga yra žiūrėti, kad korpo
racijos išlaidos nebūtų di
desnės kaip Įplaukos. O 
miestas savo Įplaukų padi
dinti negali, nes jos suside
da beveik iš vienų taksų^Ir 
tam tikrų koncesijų."

atsimušė i geležinius bal
kius ir i kelias minutas mi
rė. Po šitos nelaimės kiti 
darbininkai buvo atsisakę 
tęsti darbą toliau, ir tik la
bai formano prašomi grįžo 
prie darbo.

Ant North Stationo tapo 
areštuoti keli gelžkelio dar
bininkai, nes paaiškėjo, kad 
jie išvogė iš American Ex- 
presso vagonų $50.000 ver
tės prekių. Vienas jų prisi
pažino, kad vogtus daiktus 
jie išpardavę ir išleidę ant 
savo meilužių.

ięs, merginu jau nebuvę.

v o užpuolikus pažino

AR ŽINOT, KAD —
Vokietijos dist;P.to Ruhio tfvv^n-

~?una rsguiiares pv.-c;ja< pie- 
iHUnu, bulvių kitų produktu? 

iygjąi riia.
w.'°. kan. Ar žinot, kad iš visų viga- 
ytų pobLka daujrąuiįa ■pasirenka 
le.iuar Turkišku* cigaretes,” turi? 
n. genaus:?

Tikras KurasNew
England 

COKEjo lietuvių tautą tuomet, kuo-1 
met ji buvo laisva ir galinga.! 
Todėl Perkūno ir dabar lietu- • 
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, kaip jis išrodė. į 
kokiu stebuklų jisai darė ir kaip 
senovės lietuviai jį garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, kaip jis su
naikino pasaulį, ir kaip paskui 
ant tuščios žemės sutvėrė lie
tuvių tautą?

į Ar žinot apie dievą Pa
trimpą?

’ Ar žinot ką veikdavo vyry 
dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis 
ir Pizius, arba moterų deivės 
Gabija, Jura. Laumė, Milda ir 
kitos?

Jei to nežinot, o norėtumėt 
žinoti, tai išsirašykit knygą 
vardu "Kokius Dievus žmonės 

iZTStomom Mass. Garbino Senovėj?”
i Toj knygoj yra aprašyti ne
liktai visi senovės lietuvių die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau-

, tų. pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščionių gadynės, 

/fenai rasite aprašyta iš viso 
i apie 400 Įvairių dievu. Podraug 

U4 j: susipažinsit ir su tomis tauto- 
i------- .mis. kurios tuos dievus garbino,į

atsirado ir; 
jy jau Į

HavENGMOCoa yra geriausias kuras, 
tikras mokslo ir prityrimo produktas 

tavfiNGMOCM yra specialiai išdirbtas 
kuras, kad pasitikti reikalavimus 
Naujosios Anglijos namų.

DRvEngmmGOB yra tyras ir kietas ku
ras, duoda daug karščio, mažai pe
lenų. Nekenkia puodams

NUT—FLRNACE—EGG

New Encland Coke
111 Dcvuashire St.. Boston. Maaa.

Main 8532 — TELEFONAI — Main W2X

NĖLAl.MiNGlAl SI ŽMONĖS 
PASAULYJE.

Giituokliai yra nelaiuiiu^iau.- 
niončs pasauly. nčra lain-.in<?es- 

ai už girtuoiius ir tie. kurie nemok.', 
r.šyti, nes pasaulis nuo jų yra uzsi- 
'ližęs. Vienok, kas nori būti prakil
nu, gali išmokti skaityti ir rašyti 

su pagelba rankvedžių ir rašomųjų 
mašinėlių. Vyrai ir moteris lengvai 
gali drukuoti laiškus, kam tik nori. 
Reikalaukite drukuojamų mašinėii: 
įas mane.

STASYS POCIUS 
185 Washing»on St.________ _

prankSĮasF
Ką tik atidariau baėerne ir 

ernę. kur galite gauti visokios 
os. Viskas švaru ir šviežia.

Lietuvius prašau remti savuosius. 
JONAS JAKsTYS.

257 Fifth St. Kampas f’. St.
So. Boston. Mass.

gro

i

g SO. BOSTON HARDWARE CO.
Ar jus žinot tą, kad pirkdami tavorą kitur permokate ir 

&Įj negaunate pinigų vertės ta vorą?
Ateikite pas mus, mes užlaikom įvairių tavorų: pentų, 

gy varnisių, visokių aliejų. Apart to, visokių geležinių 
gS įrankių plumeriams, mašinistams ir mūrininkams. Vis
gi ką gvarantuojame ir gražiname pinigus už netikusius 

daiktus.
| SO. BOSTON HARDWARE CO.

J. Klimas, P. Bolys, Savininkai.
P 379 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. !

p Tel. 0122

Neteko fordo. gavo per pa
kauši ir ant galo da tapo 

uždarytas belangėn.
-John K. Dolan. geras vy

ras ir dievobaimingas kata
likas, kuris gyvena Roxbu- 
ryje po numeriu 17 Hutch- 
ins avė., sako, kad šis pa
saulis yra niekai. Tik i>asi- 
mislvkit: Dolan turėjo ge
rą fordą. turėio laikrodi ii 
gyveno sau be jokių trobe
lių ; dabargi nėra nei fordo. 
nei laikrodžio, prie to da 
skauda sumuštas pakaušis 
ir prisiėjo belangėj nakvo
ti’ ’

O tas atsitiko ve kaip: 
y 12 spalių buvo Kolumbo 

Diena. Tai yra didelė airių 
katalikų šventė, ii- Dolanas 

i norėjo truputi pasilinks
mint. Nuo linksmybės jam 
truputi apsisuko galva ir 
jis nebegalėjo su savo forJu 
susikalbėt: kai jis pasuka Į 
viena pusę, tai fondas eina 

;i kita: kai jis nori važiuot 
__ . _ ^.W4M.A tiesiai, tai fondas traukiasi
Mergina pavogė s>28.0w). atbu!as. Pamatė Dolanas 
Pereitą sąvaitę Bostone ant saidvoko tris vyrus ir 

buvo areštuota ž\delkaitė {^ko* "Sei, ^rentai ar neoa" 
Bose Fritz užtai, kad is sa- Jėtumet jus parvežti mane 
vo darbdavio Solomono pa- namo." 
vogė $28,000. Ji buvo pas ji j Rodos, kad tie "frentai" 

i to tik ir laukė. Jie tuoj susė
do i Dolano fordą ir visi nu- 

; važiavo. Bet vietoj namo, 
Jie nuvežė ji i -Jamaica 

Pereitą sąvaitę Bostono'Plain. ir lordas pradėjo 
policija sučiupo tūlą Edwar-; bėgti taip greitai, kad besi- 
da F. Tate, kuris nakties sukanti Dolano gaiva pra- 
laiku bandė Įsilaužti i seifą dėjo da daugiau suktis. Jis 
saldainių krautuvėj ant , pradėjo rėkti, liet tuo tarpu 
VVinter streeto. įkaž kas jam barkštelėjo per

Kas mano, kad plėšikai 
visuomet yra šiurkštus, ne-Į 
tašyti žmonės, tai turėtų pa
matyti šitą vagišių—tai yra 
tikras ponaitis! Dailus siu-: 
tas. kišeniuje šilkinės piršti 
naitės. ant L ’ 7 _________ _________________
nančiakos, šilkiniai marški-!je, bet ir tie kažin kur din- 
niai viršuje ir apačioje, ir go. Prie to visko atėjo da 
l’ennsyvanijos Hotelis. vie- .beširdis policmanas ir nuga
nąs puikiausių New Yorkojbeno Dolaną belangėn už- 
viešbučių yra jo pastovi gy- ■ 
venimo vieta. ‘

|

Katilo sprogimas sugriovė 
namą.

Tūlo McCue namuose Wa- 
tertowne ši panedėli sprogo 
karšto vandens katilas (tan
kai prie virtuvės pečiaus, ir 
sprogimas buvo toks smar
kus, kad suardė visą dviejų 
gyvenimų namą. Savininkas 
apskaito savo nuostolius i 
$5,000.

Tekstilės fabrikantų kong
resas ir tarptautinė paroda, žydų rabinas gavo "džėlos”

Lapkričio 29 dieną Bosto- Bostono žydų rabinas Šo
ne prasidės visos Amerikos lomon Mitchell tapo nuteis- 
medvilnės audimo fabrikan- tas užsimokėti $100 pabau- 
tų kongresas, ir tuo pačiu dos ir atsėdėti 3 mėnesius 
Mechanics Buildinge bus belangėj užtai, kad pardavi- 
atidaryta audimų paroda, nėjo šnapsą. 
kuri tęsis iki 3 lapkričio. Pa
rodoje bus visokių audimų 
ir mezginių iš Italijos, Ja
ponijos, Francuzijcs, Angli
jos ir kitų šalių.

L ~' — ■ IJlLąYy IVUJlUk? lUvč UlvvUd {$<4 
D A DU A ITTIff A T ^ur j°s gyveno, kaip atsir_J_ 
1 AJUIAVULAI į kaip išnyko (nes daug j.

_________ į nebėra).
___, » j : Knyga netikybinio pobūdžio.I arsiduoda rakandai. ^ grynas mokslas. Ją perskai- 

IjOva. kamodė, rakincė-; tęs galėsi stoti į mskusijas ir 
”as. gramafonas SU rekor- sukirsti kiekvieną kunigą, 
jais r 
mse kainos. Klauskite "Ke-^va ir aiškia kalba, ant dailios 

’pivin" rcdakeiioi ;popieros. turi apie 300 pusla-e.\io reoaKujoj._________ skaitvmo ir kainuoja tik_
PARSIDUOD A BEKERNė. j tai $1.00. Tas pats dailiai apda-

Lietuviais apgyventoj anieib.kčj. >rvta?> $1.25. Jis gaunamas ”Ke- 
lizr.is geras i- p-giai pars:duo<ia. Į, ■ • rpdakeiioi N’n«in«k r>i 
’iskas yru kėš parduodama. Parsi-! ° reaaKCIJOJ. AUslŲsK pi-
'uodą del*o. kad savininkas tur kitu ’ UlgUS, IT tUOJHUS gausi Kliyga. 

’)iznį. Kas nor dasižinot plačiau, te-
ui rasn šiuo adresu: <45)Ioj:-d -i . q d n

T. H. 255 Broatiway,So Eioston. ^iass. į 2«j*) nroadway« So. BObton* Mass

. i

visi kaip nauji — UŽ į Veikalas yra parašytas labai

Tat So. Boetoa 50«-W
DAKTARAS

Munšainu užsinuodijo 14 
žmonių.

Per Kolumbo šventę Bos
tone užsinuodijo namine 
degtine 14 žmonių. Dvylika 
ligonių nugabenta i miesto 
iigonbuti, o du Į Havmarke- 
to pagalbos stoti, ir tenai 
jiems išpumpuota munšai- 
nas. Daugiausia užsinuodi- 
jimų buvo South Bostone, 
kur airiai katalikai norėjo 
linksmai praleisti Kolumbo 
dieną (jie turi ir organiza
cija "Kolumbo Vyčių" var
dui. Tarp užsinuodijusių 
čia buvo net 14 metų am
žiaus mergaitė.

knygvedė ir kasierka.

Sugavo džentelmaną — 
plėšiką.

SOUTH BOSTONE NAU
JIENA.

Ar jus žinote, kad GALINIS D. 
Vidurinis parvažiavo iš Lietuvos ir 
„•srvežė savo draugams daug naujie
nų. o taipgi i- tu britvų. ką skusda- 

o pirrautin? Lietuvoj prezide | n 
Smetoną, ta dideliu vyrų žemės na- 
'alninką. Parvežė ir dainų, ką Lie- 
uvos kareiviai dainuoja. Tai di’.bar 

lis atidarė barzdaskutyklą ir. stum
iamas dainuoja. Užeikite, o jis ap
kirps plaukus, apskųs ir padainuos.

Ant gatvės aštuntnos po Na. 515 
ŽILAS GALINIS <43)

515 8th SU So. Boston, Mass.

pakauši, ir viskas sutemo.
Kada vėliau Dolanas pra

regėjo. nebuvo jau nei jo 
"frentų." nei fordo. Norėjo 
jis pažiūrėti kiek laiko, pa
sirodė. kad ir laikrodžio ne- 

kojų' šilkinės bėra. Turėio jis S-50 kišeniu- 
ilkiniai marški-'je, bet ir tie kažin kur din-

BRONIS KONTR1M
Constabie. Justicė ef the Peace. 

Rea! Estate aad lnsurance.
i.-ados esu gatavas jums patarnąu- 

kogeriausiai.” Kreipkitės i Lietu-

361 West Broadway, 
South Boston. Mass.

Tel. S. Bvston 060o ar
S. Boston 2483-VV

1

■išką Agentūrą.

36,806 prasižengimai 
Bostone?

Per sukakusius dabar 
1922—1923 teismo metus 
Bostone buvo papildyta 36,- 
806 kriminaliai prasižengi
mai, kas reiškia 1,400 pikta
darybių daugiau, negu me
tai pirmiau. Taip parodo pa
skelbtas dabar miesto teis
mo metinis raportas. Vadi
nasi, katalikiškas Bostono 
miestas progresuoja... i at
bulą pusę.

Merginos sumušė ir apiplė
šė vyrą.

Charlestowne ant tilto 
buvo užpultas ir apiplėštas 
ana nakti William C. Muli.

tai. kad girtas voliojasi ša
lia kelio. Ištikimųjų, pasau
lis yra netikęs!

>«

Ireg. S. V.

5r tuojaus rajav'anu maloniai de- * 
rlnanti ritama besiskleidžiant;P» skau' • 
dam vivta- kuri suteikia .
««• : Visiškai nėra reikalo kankinu* 
turint po ranka tokią tikrą pagaloą. • 

rmliriT tikrai pagribėa ir J 
jums. kata jisai pagelbėjo r.esuska’-t<> 
miem tukManciam žmonių P**” 
metų. Visuomet laikykite jo •
parankioje vietoje. •

35c. ir 7Ve. už bonką aptieKO«e. e
F. AD. R1CHTER * CO. .

104-114 So. 4d> SU ■rooklm. N.T. .

TIK P ATRINKT JUOMI .
K-.wmet jos kankina skaudos ataka* 

nmaiatišk-ą skausmu, ar uipuola neu- 
ralirija. strėndiegfiR sxaudann •
r-ui ir muskuiai-kokia nęipsąkoma, . 
palengvinimas patiriama, tvirtai patn- 
nant su

Pat. Biure. «

Poli c m ano užpuolikas po 
$20,000 kaucijos, 

žydelis Grossman. kuris 
Koxburyie andai nakties 

Ir jis sako, kad šitą šposą laiku peršovė policmaną 
jam iškirtusios dvi jaunos McGillicuddy, tapo areštuo- 
merginos, kurias jis susiti- tas ir pastatytas po $20,000

I

►
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Ar visi žinot?
Kad Mikas Korinas užlaiko REAL 

ESTATE ir INSURANCE įstaigą no 
numeriu 179 NORFOLK STREET, 
PORCHESTER, MASS. Ar visi ži
not kad per Miką Koriną geriausiai 
piikti Namus ir Apdrausti-lr.šurinti 
r.’jo ugnies ir nelaimių. Ar visi žinot 
kad per Miką Koriną galima gauti 
visokių namų Colonial mados, naujų 
medinių i“ »- — -- —
kad priemiestyje 
gyventi

Taigi 
lenkyti 
vi:ną.

179 NORFOLK "ŠTRĖLT 
Tel. Dorchester

4

<

L

ir mūrinių. Ar visi žinot 
. ra daug ramiau 

ir gerus vaikus išauklėti, 
kviečiame pas mumis atsi- 
ir gausite teisingą

MICHAEL CORAN

A. L. KAPOČIUS
UETUVYS DENT1STAS.

VALANDOS Nuo • Ud 11 41m«.

Nuo 1 iki » v ak 
NEDĖLJOMIS: 
IU 1 v. pu alėtu

Šaradomis iki 12 dia*.
Ofisau -Keleivio” narna 

tsi BreMvay, tarpe C ir D et 
SO. BOSTON. MA8&

patarna- 
(45)

7401

... ................... . ................ .

Bargenas Maliavą ir Geležiniii Daiktu!
Jeigu jus norit sutaupvt pinigų ar.t maliavų ir geležinių daiktų, 
užeikit į musu krautuvę, o mes parodysim, kaip jus galit tatai 
atlikt.

Daugelis musų kainų yra 25'1 žemesnės, negu jus mokat ki
tose krautuvėse. Pas mus yra pilnumoje visokių maliavų, gele
žinių daiktų, plumbingų ir elektros prietaisų.

Už dykų ant vietos pristatymas.
Telefonai: Beach 5353—5352.

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 IVASHLNGTON ST. BOSTON, MASS.

Arti Dover SL Eleveito Stoties.

►

►
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į:

Karčiama ant ratu lėšavo 
Joškei $100.

•Joselis Goldštein, cibuli- 
zuotas Lietuvos pilietis, at
važiavęs Amerikon norėjo 
greitai pralobti ir Įsitaisė 
karčiamą ant ratų. Nusi
pirkęs seną Fordą, jisai pri
krovė jj munšaino ir pradė
jo daryti Cambridge’uje biz
nį. Bet policija jį sugavo ir 
rado apie 40 galionų nami
nio snapso. Jis buvo areš
tuotas ir nugabentas Į teis
mą, kur turėjo užsimokėti, 
$1000 pabaudos. Nekoks 
biznis.

gMSSSKlI Parsiduoda Pigiai!
Beveik naujas 5 šeimynų kamoiirs narnas su krau*uve: p<? •'■-\:us 
kambarius su maudynėmis, skalbynėmis. pečiais, etc.; geroj vietoj So. 
Bostone: geros rendos; ant gTeito pardavimo kaina tik si 
lengvos išlygos.
3-jų šeimynų. 1G kambarių namas su v;-ais r.aųios .adynė- 
(improvements l šildomas pečius; geras šmotas žemC- ir arti 
way, So. Bostone, kaina $10,500; $2500 įnešti. Kreipkitės i

IVAŠKEVIČIAUS OFISĄ
361 West Broad^ay, South Boston. Mass.

arba
1 JO Tremont Street. Room 598. Bosion.

i'ai.-ai.- 
Brcau-

I
i

hI

Tel. South Boston 3520
Residence Aspinvall 0870

S. N. Puišinte-Shallna 
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Broadway. So. Boston. Maso.

Room 2.

Tel.: Richmond 1419

Dr. David W. Rosen.
ir'

2 110 Tremont Street. Room Uosion. C

Sučiupo automobilių ir du 
troku su degtine.

Praėjusio nedėldienio nak
tį netoli Bostono policija su- 
čiimo 7 vyrus, kurie vežėsi 
prisikrovę iš boto 1.800 ga
lionų degtinės. Policija at
ėmė iš jų automobilių ir du 
troku, kuriuose šita degtinė 
buvo sukrauta. Visi septyni 
šmugelninkai buvo žydai.

; Lietuviškai - Lenkiška Aptieka

I
Į' Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite
(i ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso- 
Į; kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusiu reuma

tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų.. Taipgi turime nuo visokių slaptingų .Į 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes ’ 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus ’ ' 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir suče- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKA po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
__

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai 
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS. 

VALANDOS.
Nuo 8 iki 10 ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakar*.
321 HANOVER 8T, 

BOSTON. MASS.

■VC.AzJ '/? rS» Cr^T/5''*

Klabėkite pas apflekorifc*.

PLUNKSNAS, Bukus. Paduškas, 
Patalu?. Kaldras ir visokias lovų 
jrėdnes. parduodam pigiausiai. Kreip
kitės vpatiskai arba rašykit:

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKAp

•J

Telefoną# 51I2*W. $

I.IETUVfS DENTISTA8
V^l»n3.ra- nuo h)—12 dieną; 

• nuo
nuo 6—8 vakare;

2—5 p<> pietų; 
IIUO O--- O ,4*«ic;

Nedčlinmis nuo 10—12 dieną, 

n 705 N. Main st. kamp. Broad sL 
3 MONTELLO, MASS.

’5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO . 
■>;£,. ŠEIMYNOS SVEIKATA. »

J >

•>
■>'•5

ir reumafisko uždėjimo jąiima 
pasekninjai išjydyb s*

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis

_____ __ R A' 5 
gotHARDOL EUROPEAN FEATHER 

I.MPORT1NG HOLSE 
Leaei! Street. Boston. )!*.<*.

f*

5
t

'1

Galit dėvėti naujai guprtMyrą .rin*n : St-kli’ri 
Jnjjų piršt:.’ najra’ rali hi:ti puikiai L'ipali "uoti. Ir 
Bet — jei jūsų galva pilna — uri

K4 tokiam pt’jr.a. y* ?»»ic j ~ n».
padaryt? srerą impresija, nueis rtB*k;/s. jei 

ir ti cešt^rias pleiskanas ju t kasbjub. Nauduk

[Gau—ssįžak***] RįrffleS
y-P.-: ku. n<rt;r»::iĮ prūsą ! l’Žlafkykit savo k t.] rM/aruo?.’. Tik r: t: 
Lit tfaivon kiekvieną vakarą per kokia lepinu, ritinu ir
L^Iinc’s nrą’imtj savo skrjižčlę k ir. P ci*krtHOH išnyks Į
ir rm to. viskn« kn re’iria daryti, tai r tk arė u fa patrinti za’vos o* n «■:

<to-*ri;r.’ n i kuomet plriskanoj Jus neką.įkirs. Kokj skirtum is L;-’ '
F. AD. RICKTER & CX>« 104-114 So. 4tii SU Brookhm. N. T.

Ištikint** Irtiimenfti*

Geres valsfes Jėl susimušimo, 
įsukimo, iiflimo. roarnoi? Š!y*w> 

skai> si'rė-.osc ir šonuose.
| Dr 1. Gorman-GiMSkas < -
g į
i

“BOSTONE 
RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 

AMERIKOS DAKTARŲ. 
Užlaikom visokius vaistus, nuo Įvairių ligų. 

Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus. 
Tikra Lietuviška TREJANKA........................... 5<

Prisnmčiame Vaistus ir per paštą.

Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS”.

Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra
šykit pas mus, mes turime. Atsakymui prisiųsiu t 
pašto ženklelį.

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.




