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LENKAI PARDUODA .JA 
AMERIKOS KAPITALIS

TAMS.

s BOLŠEVIKAI SIUNČIA 
ATSTOVĄ PAS PO

PIEŽIŲ.
Londono žiniomis, bolše

vikų užsienio reikalų komi
saras čičerinas išsiuntęs 
pas popiežių savo atstovą

Iš medžių Bialovėžos gi- tikslu padaryti su Vatikanu 
rioj auga pušįs, eglės, ąžuo- taikos sutartį. Mat bolševi-

DIDELIS POTVDUS 
ITAUJOJ.

ŽUVO 700 ŽMONIŲ.

Trįs kaimai visai nušluoti 
nuo žemės veido.

Ji randasi palei Nemuną ir 
yra Lietuvos turtas.

Lenkijos Spaudos Biuras 
Londone paskelbė, kad Len
kų valdžia duodanti Ameri
kos kapitalistams teisių iš
naudoti per eilę metų Bia- 
lovėžos girias, kurios suda
ro vieną didžiausių {miškų 
plotą visoj Europoj. Sako
ma, kad už šitas koncesijas 
Amerikos piniguočiai duodą 
Varšuvos valdžiai $40,000,-" 
000. Derybos da nepabaig
tos, bet esą vilties, kad miš
kai bus parduoti, nes nusi- 
bankrutijusiems Varšuvos 
ponams labai reikia pinigų, 
o tu miškų jiems nėra ko 
gailėtis, nes tai vogtas daik
tas.

Bialovėžos giria guli tarp 
Nemuno, Bugo ir Pripečio 
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25 MERGINOS NORĖJO 
PABĖGTI Iš KALĖJIMO.

„Keleivyje” buvo rašyta, 
kad Chicagoie tapo suimta 

.su plėšikais jauna lietuvai- 
‘tė, Ona Barauskiutė ar Ba- 
; ranauskiutė. Uždaryta mer- — 
įgų kalėjime, ji suorganiza- 
•vo 25 kalines ir nutarė bėg
ėti.. Tuo tikslu surišo kalėji- 
• me matroną ir surišus 15

Washingtone atsidarė
68-tasai Kongresas.

POSĖDŽIAI GALI TĘS
TIS IKI KITO RUDENS.

PATARIA BO1KOTUOT 
KIAUŠINIUS.

Chicagos miesto tarybos 
komiteto sekretorius Joseph 

- , - . . Ruslikevicz pataria boiko-
puo antru lubų nėr langą ir tuot kiaušinius, nes tenai 
.. t - b susitveręs spekuliantu sin-

| viršininkas ir pasaukęs po- .dikatas, kurio tikslu esą su- 
I 11 Zhv en > I o <■ 1 r zx Li a_zw* rf-fc i • X . • * > • v • • *

klausinius, u 
paleido ffslvbc vs.ndpns < >vvn*L*'P<^kui pskclti Ju Khidh iki18 KOMISARŲ NUTEIS- Kaimai Dezzo. C?rna irMLSBJ1$£1V YB86 «-00 už tuziną. Sindikatas 

.. .................................... n^°žJK0S nušIuoti: Trylikos'mėnesiu laiko
Iš 500 ’?>VntojuUSDezzo:ta^y’ l»'«i®.nt. -------- ------------------------- -

kaimo išliko tiktai 3^ i«»!,Jie jau turi 30,000,000

lai, uosiai, beržai, juodalks- kai nori, kad popiežius pri- Smarkus lietus naskntinė 
niai, epušės, liepos, guobos, pažintų juos de jure, o jie “ • Smai, epuses, liepos, guonos, pažinių juos ue jure, o jie mjs diennmiu TtaliLU ™ ;1I1C 11 surijus ubukai, klevai ir daugybė ki- sutinka iš savo pusės pripa- pjmdė dideli notvini mar^Ų norėjo nusileisti
tokių. Kadangi žemė labai žinti popiežių, kaipo katali- mo Kionvip pai-;i?Q riJXjnuo antru lubų »er langą ir 
trąši ir drėgnumo niekad kų bažnyčios galvą ir liausis ežere vanduo iše-rinC-P d m v i^^gti. ®et. kalėjimo
nestinga, tai visi medžiai persekioję katalikų kunigus ]ju j]yir. mum Lna viršininkas ir pašaukęs po-
auga labai dideli ir tiesus. Rusijoj. & XraX°voS Sudrta’^4 SU’aikŽ b^im*
KiJCudomoc unin f o nimn _____________________ • i . ■ _-¥ v c* o. .. ,,Rašydamas apie tą girią, 
lenkų rašytojas Sienkevi- 
Čius sako: „...Kita girios 
ypatybė yra medžių augš- 
tumas. Siekdami prie sau
lės šviesos, kurios tiktai vir
šūnėmis gali užgriebti, me
džiai čia nesikeroja į šakas, 
bet sauja tiesiai aukštyn il
gais ir tiesiais kamienais, 
visai be šakų, ir tik ant pat 
viršūnių išsišakoja žaliomis 
karūnomis. Liepos, kurios 
musų daržuose duoda tiek 
daug pavėsio plačiomis sa
vo šakomis, čia panašios į 
siaurus aukštus topelius. 
Yra vietų, kur miškas susi
deda iš vienų tik liepų:

TA SUŠAUDYMUI.
Spalio mėnesyje Maskvo

je buvo nuteista sušaudy
mui 18 komisarų už vagys-

ir
• pirkti visus
i paskui pakelti ju kaina iki 

__ :___ 5
1 susidedąs iš 7 pelnagrobių, 
kurie nutarę iki Kalėdų pa
daryti ant kiaušinių $9,000.-

Republikonų yra didžiumą, 
bet jie suskilę, ir tuo naudo* 

jasi demokratai
šį panedėlį Washingtone 

susirinko 68-tasai Kongre
sas, tai yra, Suvienytų Val
stijų parlamentas. Iš pir
mos dienos prasidėjo aštri 
partijų kova. Kada reikėjo 
Atstovų Butui išsirinkti 
naują pirmininką, višę die
ną ėjo balsavimai, ir nei 
viena pusė negalėjo gauti 
pakankamos balsų, didžiu, 
mes, kad galėtų pastatyti 
savo pirmininką. Nors re
publikonų yra nepalygina
mai daugiau, bet jie suski
lę; taip vadinamieji „pro* 
gresyviai republikonai” vi
suomet priešinasi dešiių&j 
jam savo sparnui, o demo
kratai tuo pasinaudodami 
stengiasi pravesti savd pir
mininką. Net senis Bryanas 
atvažiavo į Washingtoną 
demokratanis Vaųiandavot. 
Jisai pataria jiems geriaus 
paremti repuMikbnų „maiš
tininkus” ir išrinKti jųjų 
žmogų į pirmininkus, jei 
savojo negalima bus praves
ti.

Senate partijų pasidali
nimas nėra taip griežtas.

Ateinančiais metais bus 
prezidento rinkimai, todėl 
Kongrese bus daug ginčų, 
nes kiekviena partija norės 
Pasirodyt geresne. Kad pa
traukus savo pusėn žmones, 
dabartinė republikonų val
džia pataria numažinti mo
kesčius ant pajamų (Inco- 
me Tax) beveik per pusę. 
Kitos frakcijos žada raiką-

i je 13 blaiiTbės agentu už- gOje iškėlę kainą iki 80 cen- 
yo nuautos nuo komi-'‘Vuzin^ H "
ir prigėrė 100 žmonių. Bu-S!!? 7£vne< K Wa»h- Įal:ks.. .k.pusinius toliaus 
^fžnvoT 100 T™ kaina taoia!lsPl"fek^nH
700 auku. ‘SVIS0 padarO'ya«žios agentai konfiskavo (i(!el.io tJinui j£įe,

Tas ežeras buvo dirbti- ^bravora i^rata^ Xi-! i“ k,a"šilliV pirkti dabar 
nis ir stovėjo 6,000 pėdu I^bal- .nt^anki kon-'L m?z,?u’la. o kur gali-
aukščiau iuriu Davfršiaus“'^^ V? * lnt ia .V. kon nia, tai visai be m ansieiri 
irT J ų fiskuotų turtų, suristų su
nnn naii apVmas M esavo. svaigalų pramone, esą už; 
000.000 lirų. Muro šiene, ^.OOT.OOO. I
kuria jis buvo uzprudytas, į _ _________
turėjo 4 mylias ilgio, ir 105 GUBERNATOR1US 
pėdas storumo. Is kitų pu- ’ ą REžTTTOTAS. I
t^Ui e^eras .^Pvo. apsuptas Laikraščiai praneša, kad • 

te"“ Indianos valstijos guberna- ti -Plėšiku' Rojaus” varta 
torius tapo areštuotas,uz Paskutinėlįis dienomis 
vagystes, pinigų pasisa\ įni-; buvo nušauti ant subway 
mą ir dokumentų klastavi- . ■ • - • • . . .
ma. Kaucijos jam nustaty
ta ‘$25,000.

TIKIMA SIPOLIT1M U 
KALINIŲ AMNESTIJOS _______ vxv

Prezidentas C oolidge pa- ku į kailių krautuvės langą

Bet dabar žinios iš Maskvos sudarė Cornos kaimą, bu- į
sako, kad mirties bausmė 
jiems tapo pakeista 10 metų 
kalėjimo.

NUTEISTAS Už SI BIAU- 
ROJIMĄ MERGINOS 

KŪNO.
„Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kad Clevelande tapo 
areštuotas tūlas Wild, kuris

ma, tai visai be jų apsieiti.

• !

upių. Gardino gubernijoj, merginos Marės
ir nuo amžių buvo Lietuvos auhS^&. ųgiOv, tartum iai Šankinu kuno vartja 
turtas. Prie tos girios pri- XĮįnStl^^’ir Sniti ftenu užtai’ kad atsisakė už jo 
klauso ir Lietuvos didžiūnų W jn uzaengti vienu i)hbar teismas atra-
Tiškevičių šeimynos miškų Į^įu. s^?u-. Ąžuolas šitoj 
dalis - ; ginoj nekreivuoja. nesisu-

Dabartiniu laiku apskai- ^a. m^zgais, bet išauga 
tomą, kad Bialovėžos girios įun po
plotas užima nemažiau kaip į® mastų iki pirmutinių sa- 
470 keturkampių mylių plo-’^- -^aVnas diskas, visomis 
tą. Seniaus ji buvo da didės-stengiasi praši
ną. Užtai Lietuva ir buvo;^stl I
pągarsėjusi, kaipo neperei
namų girių kraštas.

Bialovėžos giria yra žino
ma netiktai Lietuvos gy
ventojams, bet ir kitų šalių 
žmonėms. Nesykį moksli
ninkai iš užsienio važiavo 
tyrinėti jos augmenų ir gy
vūnų. Pavyzdžiui, 1887-18- 
88 metų ekspedicija surin
ko vienų tiktai grybų 308 
rūšis (gatunkus); šiaip gi 
visokių augmenų surinkta 
1,337 rušįs.

Bialovėžos giria vra gar
si netiktai savo ploto didu
mu ir augmenų įvairumu; 
ji yra garsi da ir tuo, kad 
ji yra vienatinė vieta, kur 
iki šių laikų užsiliko da tau
rai (zubras), didžiausis vi
soje Europoje gj-vunas. Be 
tauro da gyvena briedis, 
šernas ir kitokie keturko-' 
jai, kurie kitur senai jau iš
nyko.

Apskaitoma, kad Bialovė
žos girioje yra:

Taurų apie 450;
Briedžių su viršum 1,000; 
Stirnų apie 1,000.
Beto dar yra daugybė 

šernų, barsukų, lapių, ūdrų, 
kiaunių, šeškų ir kitokių. 
Seniaus šitoj girioj buvo ir 
elnių, ką liudija tankiai at
randami tenai jų ragai, bet 
dabar jie išnykę. Meškos 
buvo siutinai išnaikintos 
tarp 1820 ir 1830 metų, ir 
i uo M laiko jos čia nesi vei
sia, tik retkarčiais iš kitur 
užklysta. Nuolatinės^ abla- 
vos ant vilkų ir tuos žymiai 
sumažino; bet lūšiai yra da 
gana skaitlingi. Lūšys yra 
tos pačios šeimynos žvėris, 
prie kurios priklauso lauki
nė katė, leopardas ir tigras. 
Tai yra labai plėšrus sutvė
rimas ir kartais šoka net 
ant briedžio.

tekėti. Dabar teismas atra
do Wildą kaltu, bet kadan
gi jis padavė apeliaciją, tai 
bausmės jam neskyrė, tik 
pastatė po $5,000 kaucijos. 
Prisaikintųjų suolas buvo 
sudarytas iš 6 vyrų ir 6 mo
terų, ir mergina parodė 
joms ant savo kūno išplau
tas raides ”J-I-M.”

NEW YORKAS PLĖŠIKU 
ROJUS.

New Yorke tiek pririšo 
plėšikų ir jų amatas tenai 

įturi tokio pasisekimo, kad 
tas miestas pradeda jau įgy-Į

(šviesą, taigi išauga laibas,
Į aukštas, ir tik pasiekęs sau
lės pradeda augti-storyn”. * ,,,

Vienu žodžiu, Bialovėžos,13 MET^MERGAITe GA- 
girioje amžiai sudėjo Lietu-O 1° METŲ KALĖJIMO, 
vai neapkainuojamus gam- j Cedar Rapids, Ia. —F.________________ „ , Frei- 
tos turtus. Ir dabar sveti- da Denton, 13 metų mergai- 
mi tuos turtus užgrobę par- tė, čia buvo nuteista ant 15 
duoda Amerikos * kapitalis- metų kalėjiman užtai, kad 
tams už $40,000,000! padirbtais čekiais apgavo

Tai tokia krikščioniškam keliatą žmonių.
pasaulyje teisybė!

MIESTO GATVĖMIS 
PLAUKIOJA LABAI.

SUGAVO ŽMOGŽUDĮ.
• Kelliher, Minn.
Leonard Portano, susiginči- 

Per Filipinų salas perėjo jęs su savo kaimynais dėl 
tokia baisi audra su lietum, 15 metų merginos, nušovė 
kad Manilos miestas likos čia 4 žmones. Jis buvo pabė- 
užlietas ir visas susisieki- gęs Į kalnus, liet tapo sugau- 
mas telegrafu, telefonu bei tas. Vietos žmonės rengiasi 
gelžkeliu buvo pertrauktas, jį nulinčiuoti.
Vietoj gatvekarių, miesto^ ----------------
gatvėmis pradėjo plaukioti • PALEIDO 500 DARBI- 
laivai. Lietus buvo toks* 
smarkus, kokio iki šiol žmo
nės da nebuvo matę.

•Tulas

NINKU.
Pennsylvanijos geležinke

lio kompanija praleido 500 
darbininkų iš savo dirbtu
vių Wilmingtone, I)el.. nes 
biznis nesitaiso. Dėl tos ži-

• 4 X 1 1 W

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
FRANCUZIJOJ.

Šiomis dienomis Francu- jnios ant New Yorko biržos 
zijoj drebėjo žemė palei Is- tuojaus pradėjo bristi viso- 
panijos rubežių. Didelių ne- ” ’ 
laimių nebuvo, bet kai ku
riose vietose sutruko namų 
sienos ir nukrito nuo lenty
nų puodai.

kių kompanijų akcijos.

PHILADELPHIJOJ 20 
ŽMONIŲ MIRĖ NUO 

MUNŠAINO.
Pereitą nedėldieni Phila- 

delphijoj da du žmonės mi-

susirinkdavo vanduo, že- 
miaus ežero, klonyje stovė
jo kaimai ir ūkininku lau
kai.

Nelaimės vieton tapo iš
siųsta kariuomenė ir išva
žiavo pats karalius.

stoties 2 banko pasiuntiniai 
i ir pagrobta $43,600. Tuo pa
čiu laiku banditai užpuolė 
Wardo kepyklų kasierių ir 
atėmė $18,000. Ant Fifth 

jave, banditai įvažiavo tro-200 PATRIOTŲ SUDAU- ;
♦ ..'vedė tam tikrai komisija: jr pakol savininkai apsižiu-

Transilyamjoj, netoli peržiūrėti visas peticijas rėj0> paVOgė iš lango už 
šalmas stoties, nuvirto aną- (je} paliuosavimo politinių $£5 000 kailiu 
dien nuo bėgių prekių trau- jęaiinių^ kurių da nemažai i ’ _L__
kinvs n- Įsii'ito upėn. Tyri- sėdi Amerikos kalėjimuose SUVALGOMA 8.000,000,000 
nejant pasirodė, kad bėgiai nuo Pasaulinio Karo. Komi-i BANANU
buvo paliuosuoti nuo špatų, sija susideda iš protestąnų| Vienas bankas New Yor- 
ir Kad šita darbą vra atli- (vyskupo, buvusio karo sek- ke surinko įdomiu skaitli- xia«x-iju» reuM-
kęs Austrijos patriotas Le-.retoriaus Bakerio ir genesnių apie bananų "prekybą.Rauti įvedimo buvusiems ka
rius* Prieš5 įSr^^TYansUra r°° -Jie | Pasirodo, kad pirmu kartu Išeiviams bonuso, kad tuo
riųs. Prieš karą Transilva- įįį politinius kaliniįs pa-J į

2 ' _ iš
pietų Amerikos 1884 me
tais. Dabartiniu laiku čionai 
įvežama apie 8,0(X),000,000 
bananų kas metai, jas val
go daugiausia biedni žmo
nės, nes jos skaitomos pi
giausiu vaisium. Bet kad ir 
pigios bananos, o ris dėlto 
už jas sumokama milionai 
dolerių. Dabartiniu laiku 
jos parsiduoda tarp 30 ir 4C 
centų tuzinui. Skaitant tik 
po 30 centų, ir tai už 8 bilio- 
nus bananų pareina apie 
$100,000,00. Bet minėtojo 
banko raportas sako, kad 
nupirkti 8 bilionus bananų 
pietų Amerikoj dabartiniu 
laiku pareina tiktai apie 
820,000,000. Vadinasi, apie 
$80,000,000. kas nors ant jr 
uždirba. Sakoma, kad Uni- 
ted Fruit Co., kuri daugiau
sia bananų čionai importuo
ja, kas metai padaro ant ji 
kalnus aukso. Ir tai vis i? 
biednų darbo žmonių, nes 
turčiai bananii nevalgo.

dabar ji tapo atiduota Ru-! paliuOsuos.
m unijai. Kad atsilyginus, _________ _
užtai rumunams, šitas Aus-, MILIONAI IŠLEIDŽIAMA 
trijos Datriotas suorganiza-j NIEKNIEKIAMS.
vo 200 vyru, ardo Transil-I Suvienytų Valstijų vai-

pereitais metais šios šalies 
moteris išleido .$145,000,009 
kvepantiems muilams ir 
$63.000,000 visokiems tepa
lams. pudroms, nerf urnoms 
ir kitokiems niekams.

Be to da Amerikos mote-

vanijoį geležinkelius * pas-'j-j *ortas parodo, kad
Viii iilncia Qiiriii7iiciiic rmn. 1 . . ~ .1 * >• _kui plėšia sudužusius trau
kinius.

budu patraukus savo pusėn 
buvusių kareivių balsus. 
Bet valdžios partija tam 
nriešinsis, nurodydama, 
kad įvedus ex-kareivių bo- 
nusą, mokesčių nebus gali* 
ma sumažinti, o reikės juos 
la padidinti.

Be to da turės kilti imig
racijos klausimai, prohibi- 
:ijos klausimai, ir daug ki
tų.50 LAIPSNIŲ ŽEMIAU 

ZERO.
Alaskoje prasidėjo 'dideli 

šalčiai. Pereitą subatą Yu-1 __ ____ ___
kono Klonyje temperatūra j rjs nešioia ant plauku plo- 
nupuolė 50 laipsnių žemiau į šilko tinkielius, kad plau- 
zero, kas reiškia 82 laipsniu - kaj gražiai stovėtų. Tiems 
šalčio sulyg rahrenheito. {tinkleliams pereitais metais 

;jos išleido $150,000,000.
Vaikai ir merginos Ame

rikoje mėgsta čiulpti tani 
tyčia sutaisytą kramtomą
ją gumą (chevving gum), 
kuri parsiduoda po 5 cen
tus pakeliui. Ir tos gumos 
pereitais metais buvo išpir
kta ųž $100.000,000.

10 ŽMONIŲ NUŠAUTA 
MĖTOJ STIRNŲ.

Per medžioklės sezoną, 
kuris pasibaigė 30 lapkri
čio, Maine’o valstijoj šį ru
denį buvo nušauta 10 medė
jų. Pereitą rudenį 9 buvo 
užmušti.

AIRIJA GAVO $50,000,000 . .......... ........
PASKOLOS. !rė nuo munšaino. Tas pada-

Pereitą sąvaitę Airių vai-: ro išviso 20 mirčių bėgiu 
stybė išleido namie pasko-1 dviejų savaičių, 
los bonų už $50,000,000 ir įl -------- —-----
vieną sąvaitę žmonės tuos 12 ŽMONIŲ MIRĖ NUO 
bonus išpirko.

PAKĖLĖ 12,000 DARBI
NINKŲ ALGAS.

Chicagos. Burlingtono ir (_________ .....................
Quincy geležinkelio komDa- gai buvo susirgę. Policija l iausis armijos inžinierius, 
niia pakėlė 12.000 savo dar- sako, kad šitie nuodai buvę ir jis reikalaus, kad Kone- 
bininkų algą dviem centais „importuoti” ' Philadelphi- resas šitokią sumą paskir- 
į valandą. . jon iš kitur. tų. ... ___

MUNšAINO.
Philadelphijoj paskutinė

mis dienomis mirė 12 žmo
nių nuo nuodingos degtinės.

$63,328.065 UOSTAMS IR 
KANALAMS.

Amerikos uostams ir van
dens keliams pagerinti at
einančiais metais reikės

įKeliasdešimts kitu navojin-! $63,328,065. Taip skaito vy-

DIDELIS GAISRAS 
DETROITE.

Pereitą sąvaitę Detroito 
sudegė Suvienytu Valstijų 
muitinė, imigracijos stotis, 
Detroito — Windsoro laivų 
prieplauka ir daug gyvena- magazinas su 500,000 buše- 
mųjų triobų. Nuostoliai šie- lių komų (kukurūzų) 
kia $1,500,000. Ugnis kilo iš Nuostoliai apskaitomi i $1,- 
perkaitinto sargo pečiaus. 000,000.

SUDEGĖ 500,000 BUŠE
LIU KORNŲ.

Nashville. Tenn.—Perei
tą sąvaitę čia sudegė javi

PROVIDENCE’O ŽMO
NĖS PUOLA BANKUS.
Providence’o mieste tarp 

’monių kilo baimė, kad ban
kai nepradėtų bankrutyt, 
'odei didelės minios pradėjo 
gulti ant bankų ir reikalau
ji savo pinigų. Iš Columbus 
Exchange Banko į keturias 
dienas žmonės ištraukė 
*250,000. Jau trįs bankai 
turėjo išmokėti žmonėms 
linigus.

AUDEKLINĖS GALI 
UŽSIDARYTI.

Pietinėse valstijose šįmet 
neužderėjo bovelna, todėl 
:os kaina labai pakilo ir dei 
■<>s priežasties šį rudeni ža
da užsidaryti daug audekli
nių Naujojoj Anglijoj.
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NUKABINKIT ŠVENTŲ- nuo žvdu; jo tikras vardas 1 
JŲ PAVEIKSLUS. lyra Jehova. Ir visam šven- 

Nukabinkit nuo savo šie-
nų šventųjų paveikslus ir iš-.ru? lietuvio., šventas Kazį* 
meskit laukan visus dievu- mieras, kuri musų kunigai 
* •• - - taip garbina, irgi ne lietu-

Įvis; jis buvo lenkų karalai
tis. Taigi lietuviškai šven
tieji negali išrodyt, nes jie 
ne lietuviai. Didžiumoje jie 
žydai ir todėl žydiškai išro
do, o juo labiau, kad žydai 
juos fabrikuoja.

Ne tame tačiaus yra blo
gumas, kad tie paveikslai 
turi žydišką išvaizdą, bet 
tame, kad musų žmonės 
skaito juos didžiausia šven
tenybe ir atsiklaupę lenkia 
prieš juos galvas. Ir reikia 
pasakyti, kad šitą niektiky- 
bą palaiko mifcų žmonėse ne 
žydai, bet patįs katalikų ku
nigai ir jų bažnyčia. Juk ir 
jos sienos išdabintos tokiais 
paveikslais ir balvonais.

kus, nes jie gadina namų iš
vaizdą.

Tokį patarimą duoda ka
talikams švento * Juozapo 
brostvos organas ”Darbi
ninkas” 24 lapkričio nume
ry.

Jis kalba apie namų pa
puošimą apskritai, ir reikia 
pripažinti, kad jis čia pasa
ko daug tiesos. Musų žmo
nės kartais išleidžia namaža 
pinigų namams papuošti, 
bet neturėdami ištobulinto 
skonio, priperka tokių da
lykų, kūne sugadina namus. 
Pavyzdžiui:

"Rakandai brangus, nors tan
kiai būna be skonio sumaišyti 

' su labai pigiais daiktais. Ypa
tingai traukia akį kalendorių 
galybės ir visokie spalvuoti gi
minių paveikslai. Taip blogai 
būna padaryti, kad veidai jo
kios išraiškos neturi, atrodo 
kaip tikri blynai (atsiprašaus 
už išsireiškimą). Svečias kaip 
tik akį užmeta ant jų, supran
ta, kad šeimininkė neturi jo
kios sąvokos apie skoni. Daug 
kaltinti jos negalima, nes gal 
niekuomet neturėjo progos pa
matyti gražesnės tvarkos. Bet 
vis-gi, jei taip augštai statosi, 
tai ir turėtų šį tą išmanyti ir 
apie skonio dalykus. Patar
čiau daugumą šitų paveikslų 
atiduoti kam nors. Geriau bu
tų, jeigu jie pakabintų kokius 
nors gamtos vaizdelius”.

Netik tų paveikslų būna 
ant sienų perdaug, bet—

"Dar visokiu mažmožių bū
na pridėta salione, kur tik 
randama tuščios vietos: spal
vuotų vazonu, batuku. puode
lių, popierinių gėlių. Mat nesi
gaili žmonės dešimtukų mėtyt 
į balą! Gaila darbo padėto 
prie gėlių dirbimo. Jokios gė
les netinka salionui—nei po
pierinės, nei audeklinės, nei 
vaškinės. Vien tik gyvosios 
gražiai ten dera.

"Ant piano turi būt koma- 
žįausia daiktų, nes pirma — 
yra negražu, antra -- kenkia, 
piano balsui. Gaidoms vieta ne 
ant piano, bet tam tikroje šė- 
pdėje.

"Kas link rakandų: salione, 
tai ir-gi kaip kada keistai at
rado. žmonės brangiai užmo
ka už skurinius rakandus, ku
rie netinka tam kambariui, ši
tie rakandai dera tik rūkyme 
kambary. Salione turi būt tik 
audeklu aptraukti rakandai.

"Langams uždangalai netur
tingiems gražiausi yra audek- 
Ifiafoi su kokiu siauru pamar 
ginimu arba "hemstiched" 
(ištrauktais siūlais).

"Divonai išmarginti gėlė 
mis yra prasto skonio dalykai 
Verčiau pirkti truputį bran
gesnių, bet su smulkiais pa- 
marginimais (ne* gėlėmis) 
kurie į akis nepuola.

"šventi paveikslai pas žy
dus pirkti netinka ne tik sa- 
Hone, bet nei vienam bamba 
ry. I juos pasižiurėjus juokti 
Teikta, taip jie žydižkai atro

Prašome įsidomėti, kat' 
šitaip kalba ne koks bedie 
vis, bet tiktų katalikų laik 
raida Visi tie šventųjų ir 
dievų paveikslai yra *7^- 
padaryti, o musų katalikai 
perka juos ir meldžias 
prieš juos, jis sako. Ir ti< 
dievai taip žydiškai išrodo 
kad "Darbininko” rašytoją 
net juokas ima.

Bet kitaip išrūdyti jie ii 
negali, nes beveik visi ji< 
žydai. Pats Kristus buvo žy 
das, jo motina Marija buv< 
žydė, io tėvas Juozapas bu 
vo žydus, šventas Jonas bu 
vo frdaa, šventas Petrai 
tpdas, ir net pats krikščio 
nių Dievas yra paskolintas

j

yra pasakyti jam mandatai, 
kad juo mažiau jis su Stan- 
dard Aliejum kovos, tuo ilgiau 
jis gyvens, kalbant finansų 
prasmėj.

"Tiek pinigu, kiek turi Stin- 
nes, Rockefcileris galėtų kam 
nors dovanoti 
nejausti.

"Yra didelis 
pinynas, kur 
žmonės, kurie
Rockefelleri arba jo Standard 
Aliejų kovoti.

"Pastudijuok šitą kapinyną, 
, ponas Stinnes. Jis bus tams

tai įdomus ”
Tai reiškia, tegul niekas 

nedrįsta prieš Rockefellerio 
kapitalą kovoti, nes kas tik 
jam pasipriešino, tas buvo 
sunai kitas.

ir nei kiek to

finansinis ka- 
guli visi tie 
kėsinosi prieš

KAM REIKALINGAS LIE
TUVOJ MILITARIZMAS?

Dėl Želigovskio užpuoli
mo Lietuvoje buvo įvestas 
karo stovis ir sudaryta di
delė armija. Civilės piliečių 
teisės tapo nustumtos į už
pakalį, o pirmutinę rietą už
ėmė militarizmas.

Bet karas su lenkais senai 
jau pabaigtas, o karo stovis 
ns dar laikomas ir slegia 

žmones visu savo sunkumu 
Kiekvienas mušeika, kuris 
ik turi prisikabinęs kardą 

:r revolverį, jaučiasi esąs

KAS METAI SI,000,000,000 
NUOSTOLIŲ.

Valdžios ir kitokios sta
tistikos rodo, kad Amerikoj 
kas metai visokie apgavikai 
išvilioja iš žmonių po bilioną ________ 7 v______
dolerių. Ir tų sukčių auko-1 didėlis nonas ir galis kiek
inis paprastai būna darbi- ieną sumušti. Negana to, 
ninkai, kurie nesupranta f i itokia padėtis naikina šalį 
nansinio pasaulio šunybių ekonominiai: tūkstančiai 
Prie neatsargaus, nepatyru- aunu vyrų, kurie galėtu 
šio žmogaus prisiplaka gra dirbti naudingą kraštui dar- 
šiagauda ir pradeda jam Sėdi kazarmėse n^eko 
kalbėti apie tai, kaip galima įveikdami, arba plėšia val- 
greitai pralobti. Štai, sako, ;tvbės butus maršuodami 
Rockefeleris buvo paprastas jokio reikalo pirmyn ir 
darbininkas, bet virto milio tgal. Suvargę ūkininkai ir 
nierium, nes prisipirko gerų Harbininkai tuo tarpu apde- 
aliejaus šėrų. lami nepakeliamais mokes-

Ir taip žmogui Įkalba, kad 'daįSi nes

ten Ožio ar Driežo Aliejaus] ‘iern/algoms/irtukstančiu 
Kompanijos šėrų, tai ir jis kareiviu užlaikvmui. 
pralobs. Žmogus-paklauso ir Į ~_L2___ J___  .2__
sukiša apgavikui visus save -eikalinga?/?,Nauįienos] 
,'inigus. ........................................

Wasbingtone leidžiamas 
unijų laikraštis "The Labor”. 
apskaito, kad už tuos pini
gus, kuriuos apgavikai išvi- 
ioja iš darbininkų, kas me
tai galima butų pastatyti po 
500,000 namų,po$5,000 kiek
vienam namui. Pusė milio- 
no namų, tai butų penki to
kie miestai kaip Kaunas.

Kaipgi darbininkams ap- 
sisaugot nuo šitokių apgavi 
-ų? "The Labor” pataria 
dekados nepirkti iš nepažįs- 
amų žmonių šėrų ir niekad 
ledėti pinigu tenai, kur ža-i 
lama didelių pelnų; kiekvie
ną dolerį dėti Į saugią ban- 
-ą (jei prieinama, tai Į dar 
bininkų banką). O kada su
brinks* keli šimtai ar tuks 
ančiai, tada galima nupirk

ti kokio geležinkelio ar šiaip 
kokios stiprios kompanijos 
xmų, kurie yra gerai gva 
•antuoti ir neša didesnį nuo | 
'imtį, negu bankos moka. ]

Perkant tokį boną, reiki? 
pasiklausti patarimo pas ge 
ai nusimanančius žmones I 
okie bonai yra gd^esni. ši-1 
okį patarimą paprastai ga

lima gauti ir bankoj, kur ju 
pinigai padėti; per banką 

alima tuos bonus ir nupirk
• I
1. I

_ . . ___ , ___ valdžiai reikia
jeigu jis nusipirks kokios :aUg pinigų generolų ir ofi- 
ten Ožio ar Driežo Aliejaus .jeriu algoms, ir tūkstančiu 
Kompanijos šėrų, tai ir jis | kareivių užlaikymui.

Kokiems galams visa tai 

ą klausimą aiškina taip:
"Lietuvos žmonės tolyn vis 

aiškinus mato, kad krašto mi
litarizavimas dabar yra vyki
namas ne dėl baimės pavojaus 
iš lenkų pusės, o tiktai dėl tam 
tikrų vidujinės politikos mo
tyvu. Krikščionys demokratai 
laiko karo stori tarp, kad su 
jo pagalba galėtų lengviaus 
persekioti savo priešus, slo
pinti darbininku organizaci
jas ir varžyti spaudą. Kaip 
jau šioje vietoje buvo rašyta 
spaudos cenzūra iššaukė Lie
tuvoje triukšmingą protestą 
net iš konservatyvių Pažangos 
veikėju pusės.

"Kita priežastis, delko yra 
laikomas karo stovis, randasi 
be abejonės interesuose imli-, 
taristų, kurie traukia tiesiogi 
nę naudą iš to stovio. Kuris 
gi komendantas, papratęs, lyg 
koks carukas, viešpatauti 
Kaune arba kitam mieste, no
rės persiskirti su ta vieta ii 
tapti paprastu piliečiu? -isa 
karinė vyriausybė yra. žino 
ma, priešinga tam, kad butu 
mažinamas karininkų štabai 
ir karpomos išlaidos Krašto 
Apsaugos ministerijai.

'Taigi be aštrios kovos su 
atžagareiviška krikščionių de 
mokratų politika ir su įsigalė 
jusiu militaristų užgaidomi: 
nebus galima pasidėti to, kad 
tas slogutis butų nuversta, 
nuo respublikos pečių”.

Keista, tečiaus, kad prie 
.. ^vaz.avu ’ul“Xbalaikymo Lietuvoje mflitaijo3 mihomenaus Stmne-lj^v d » sudus. Eina U saį0 "Naujienos’.
IS nori čia suorganizuoti aiškina kad Vii-nejaus Mį KSSateitai! i
00,000 kapitalo, šito de i henkų tiktai per karą, it ta: 
Boston American sako: susidėjus su Sovietų Rusija. 
• "Vokietijos Hugo Stinnes I q šitoks dalykų aiškinima 
siunčia į Suvienytas Valstija.' Į kaip tik ir pateisina milita 
tikrus pinigus, daug milionų IrĮzmą Lietuvoje. Jei ka? 
ir pataria organizuoti visasvie tam priešinasi, tai militaris 
tinį karą prieš Standard Alie-jtai tuojaus gali atsakyti 
jų. Jis nori paimti tuos j>ini-|kad toks yra neišmanėlis, 
gus, kuriuos dabar 
dard Oil. ___ ________ r___ _______

"Pono Stinneso sūnūs da-1 Lietuvoje ir jie pripažįsta, 
bar lankosi čia kaipo svečias, Į kad karo jiega būtinai rei- 
ir Suvienytų Valstijų pareiga ‘Kalinga.

ROCKEFELLERIS IR 
IR STINNES.

Šiomis' dienomis į Suv 
Valstijas atvažiavo Vokie-

rizmo prisideda ir komunis 
" Jie

ima Stan |nes, ve, komunistai yra di 
džiausi karo priešai, o betg

* T • A • • •• VV *

RAčKAUSKAS JAU 
KATALIKAS.

Buvęs Amerikos sanda- 
riečių pirmininkas p. K. V. 
Račkauskas jau katalikas. 
Išvažiavęs Londonan prie 
Lietuvos Atstovybės, jisai 
tuojaus nuėjo lietuviu kata
likų bažnyčion ir, kaip išro
do, tapo darbštus kun. Ma
tulaičio parapijon&s.

Apie tai praneša ”Išeivių 
Draugas” 14 lapkričio nu
mery. štai šita žinia žodis i 
žodį:

"LONDON. 4 lapkričio mu
sų bažnytėlės į bu
vo apsilankę kelia tas garbin
gų svečių: p. V. Račkauskas, 
naujai atvykęs prie musų at
stovybės Londone, p. P. Rim
ša, dailininkas iš Lietuvos ir 
dvi paneli iš Amerikos^ kaip 
sakėsi, viena is Chicagos, ki
ta iš Philadelphijos".

Be ”panelių” p. Račkaus
kas niekur neapsieina. Bet 
tai privatinis jo dalykas. 
Pažiūrėkime, ką jis ketina 
veikti parapijos naudai to- 
liaus. Pažiūrėkime, kas pa- 1 I 1 • • -W-X !

go” korespodencijoj:
"LONDON. Pas mus smar-įjau ir Beekas, ir kun. T. Ži- 

kiai rengiamasi prie baliaus, ilmskas, o pasilikęs tik vie- 
kurs atsibus 24 lapkričio. Pa- ■ nas Romanas.
rapijos komitetas iš anksto 
paskelbė programą, iš kurios 
matyti, jog balius bus nepa- IUIS RrtUI1v 
prastas. Kalbės musų gerbia- ka(j Romanas, kuris kontro- 
mas klebonas kun. Matulaitis, į 
bene visi buvusieji Parapiji
nės draugijos pirmininkai... ir 
p. V. Račkauskas”.

Tai ve, kur atsidūrė p. 
Račkauskas! Tai ve, sanda- 
iečių vadas, tai ve tas žmo

gus, kuris nelabai senai da! 
oer ”Sąpdarą” begėdiškai 
mjeižė "Keleivį”, sakyda
mas, kad musų laikraščiui 
”pinigas nesmirdąs” ir kad 
Jei pinigo mes nuolatos mai
tą savo principus.

Mes tuomet'atrėžėm tam 
ponui, kad ne "Keleivis” 
maino principus, bet jis 
tats. Mes nurodėm, kad bu
vo laikas, kuomet sandarie- 
čių lyderis dirbo prie atža- 
zareiviško lietuvių laikraš
čio Peterburge ir už rublį 
tada garbino carą; kad at
važiavęs vėliaus Amerikon 
iel dolerio jisai virto "sočia-! 
listu”, o da vėliaus, kuomet 
oamatė dolerį pas tautinin
kus, buvo jųjų "šampijo- 
nas”. Ir mes pridurėm, kad 
nes visai nesistebėtume, jei 
jis pereitų vyčių pusėn, pa
matęs, kad ir pas juos gali
ma dolerį gauti.

Ir neišėjo metai laiko, o j _ _ _ _
musų žodžiai jau išsipildė! įmokėti. Taigi per Romaną 
Neišėjo metai laiko, o san- ir Audimo B-vė įklimpo, 
lanečių pirmininkas ponas ' Turėdamas 12,000 Audi- 
r’ačkauskas jau sėdi para- j m0 g_vės šėrų, nors ir neuž- 
njonų tarpe ir sykiu su jais mokėtu, Romanas dabar pa
tausosi mišių! Negana to, ‘reikalavęs, kad 21 gruodžio 
is eina kartu su kunigu butų sušauktas tos B-vės 

prakalbų sakyti ir agituoti, akcininkų susirinkimas ir 
kad daugiau žmonių rašytų- bendrovė butųJikviduo- 
•i prie parapijos!

"Išeivių Draugas” sako, 
kad visi pasidarbavusieji j "Lašimu 
parapijos naudai busią pa- turi I 
uošti. , į]

U“ ‘ “ “““ • • *

r p. "Račkauskas 'bus pa- 3,000,000 litų ir išgelbėjus jį 
uoštas 
ais; ka <

as” rąžančius ar pasiūti iš
8enų kunigo kelinių škaple-. - . . ... . M•iai su "zupelnais atlaidais”. Bomano bizniui puikiai se- 

O kaip čia senai tas žmo-!kasi- Kas cia melu°Ja • 
rus "peizavo” bažnyčias ir Į 
kunigus! Kaip čia senai jis $30,000 Už PABĖGIMĄ Iš 
aukė savo raštuose ir kal-l KALĖJIMO.
)ose, kad visi lietuviai rašy-’ §jomis dienomis Honolulu 
usi prie Sandaros, nes tik mieste, ant Hawaii salų, ta- 
oje esąs lietuvių išgany- - - •
nas! / !Waxuo, __

Kaip gali jaustis šiandien įjais kitais pereitą vasarą 
tie žmonės, kurie prisidėjo pabėgo iš Philadelphijos ka
trie Sandaros, manydami, Įėjimo. Jisai prisipažino 
kad ji yra vadovaujama iš- prie pabėgimo ir sako, kad 
tikrųjų rimtų žmonių ir ko- " 
oja su klerikalizmu*/ Kaip 
ie gali jaustis šiandien ma- 
vdami, kad ju vadas pats 

klaupia bažnyčioj ir lenkia 
galvį prieš kunigą?

PRIEŠTARAUJANČIOS 
ŽINIOS APIE ROMANO 

BIZNĮ LIETUVOJE.
Kunigų "Draugas” 30 lap

kričio ant 5-to puslapio iš
spaus bno šitokią žinią:

”V. M. Stulpinas. Liatuvių , 
Prekybos Bendrovės Chicagos 
skyriaus vedėjas, gavo iš p. j 
Romano, B-vės pirmininko, iš 
Kauno pranešimą, kad Bend
rovės statomas milžiniškas 
muro namas jau baigiamas. 
Namas turės paradnas auto-^ ,, 
mobilių krautuves ir B-vės 
raštines.

"Kitą xmetą

Bobrai ir žmonės
Bobrai, tai nedideli van

deniniai žvėriukai, iš kurių 
kailių yra siuvamos moterų 
skrandos, muftos ir kitokia 
garderoba. .Jie gyvena pa
prastai giriuose prie upelių, 

i Hearsto laikraščių bend
radarbis Brisbane daro ši
tokį palyginimą tarp bobrų 
ir žmonių:

Kuomet bobrams reikia 
namų, jie prikerta (dantį-1 
mis) medžių, užprudija upe- į 
lį, ir tuomet daro sau šiltus

i

kodėl didžiuma žmonių ne
turi savų namų. Ir kodėl na
mų paprastai neturi tie, ku
rie kitiems stato palocius?

Tai vra kapitalistinės 
tvarkos ypatybė. Tarpe beb
rų kapitalizmo nėra, ir vi-

• si jie turi sau namus. Bet 
jei tarpe bobrų butų tokia 
tvarka, kaip pas mus, jei 
vieni bobrai butų kunigai^ 
ministeriai, gubernatoriai 

_____________________ ir kitokie ponai, o kiti bob- 
Keistučio^gahių kampe Tarp- jr saugius namelius, į ku2" rai turėtų jiems tarnauti ir 

riuos įnėjimas būna iš po 
vandens. Joks bobras da 
niekad nesiskundė: ’Kur aš 
susirasiu gyvenimui vietą’.

”šita nesąmonė yra palik-

Maironio ir

tautinis Banicas taip pat sta
tys didelį namą, kur bus mo
derniniai įtaisyti bankui kam
bariai.—R."
Taigi, sulvg šito praneši-i

imo, pono Romano bizniui ta žmonėms, kurių miiionai, 
Lietuvoje puikiai sekasi, nežiūrint didelio jų mokslo 
Bet tuo pačiu laiku Bostone ir proto, negali įsigyti nuo- 
gautos iš Lietuvos žinios sa- savų namų net šitoj turtin- 
ko visai ką kitą. Viena tele-i 
grama iš Kauno stačiai skel
bia, kad "Tarpt. Bankas 
vra bėdoj. Kitas praneši- 

sakyta kitojj "Išeinu Drau-jmas sako, kad iš Tarp-
i._ __ _j | tautinio Banko pasitraukęs

i •__ m

puikiai sekasi, nežiūrint didelio jų mokslo

Sutraukus i krūvą visas 
žinias, kokiij šiomis dieno
mis iš Kauno atėjo, išeina,

liuoja ir Prekybos B-vę 
ir tą Tarptautinį Banką, pa
ėmė iš to banko apie 3,000,- 
000 litų kaipo paskolą Bend
rovei.

Valdžios prižiūrėtojai tuo 
tarpu užtiko, kad iš banko 
tiek pinigu išimta, ir parei
kalavo, kad jie tuojaus butų 
sugrąžinti, kitaip bankas 
bus uždarytas. Bet Bendro
vė tų 3,000,000 lit. sugrąžin
ti nebegali, ir Romanas at
sidūrė labai keblioj padėty. 

! Negana to, tas "tarptau
tinis” Romano bankas buvo 
nupirkęs 12,000 Amerikos ir 
Lietuvos Audimo B-vės šė
rų. Tuos šėrus Romanas pa
siėmė, bet pinigai už juos 
pasiliko Romano banke tą
ją sąlyga, kad kuomet Au
dimo B-vei jie bus reikalin-i dimo B-vei jie bus reikalm- 

į gi, tuomet ji juos ištrauks, 
i '

žinodama, kad banke tu
ri pinigų, Audimo B-vė pa
sistatė už keliasdešimts 
tūkstančių sandėlį ir prida
rė daug kitokių išlaidų. Bet 
kada jai prisiėjo dabar iš
braukti savo pinigus, kad 
apmokėjus už įsigytą turtą, 
pasirodė, kad Romano ban- 

jkas negali jai tų pinigų iš-

ta.
Taip vadinamoji Romano 

Bendrovė" irgi 
i būt greit lopoma, 

kad kaip nors atmokėjus 
Taigi reikia manyti, kad Tarptautiniam Bankui tuos

uošti.

I

urvus kasti, tai darbininkai 
-bobrai neturėtų kada išsi
kasti sau urvų, taip, kaip ir 
ir darbininkai-žmonės netu
ri laiko pasistatyt sau pa
stogės.

Taigi lai ponas Brisbane 
isitėmija, jog ne žmonės 
kalti, kad jie neturi sau na- 

bet kalta dabartinė 
rėmėju yra

ir pats ponas Brisbane.
I ,

goj šalyje”.
Tai yra geras palygini- mų, 

mas. Tečiaus ponas Brisba- tvarka, kurios 
ne nepaaiškina priežasties,

.»

i parapijos papuoša- nuo uždarymo.
id jam irgi bus užka-1 Tai šitaip sako Bostone 

intas koks nors ”dirmavo-! žinios. 0 "Draugas”
tuo tarpu skelbia, kad p.

KALĖJIMO.

po areštuotas Louis Ed- 
wards, kuris kartu su pen-

jie užmokėję kalėjimo sar
gams $30,000 už padėjimą 
jiems pabėgti. Buvęs parū
pintas pelenų vežimas, ir 
pasislėpę į tą vežimą jie iš
važiavę iš kalėjimo.

10 m. <oe

PALINKSMINS ŠEIMYNA
Tai Vietrola ir Victor Rekordai! Muzika, pa- 

silinksminimas, netik laike Kalėdų ale per visą 
metą.

čia yra 21 stylius Victrclę nuo $25 ir augš- 
čiau. Kožnas Victroiu pardavėjas parodys juos ir 
pairoj is dėl jūsų.

Nauji Victor Rekordai Dėl Gruodžio
Listo kain.

10 in77121

770-15

77123

<3132

73JO3

10 m. 7oc

Pelkini Ant Kelitj ___
Jonas Butėnas

Prie* Taip Didi Sakranjenia
Joiuis Beūses 

'dylimūuuia — >«azurka
Jolly. Corapaniors

Padėkavonės Dienos — Pelke
Jolly Companions

Namų Pasiilgimo — Maršas
International Cor.<ert J ‘rchefivr;‘.

Minios — Maršas
Kirilloff's Russian Balalaika Orchestra

Kita Victor Muzįka šventėms
Giesmė j Panelę šv.

Naujalio
Skubink Prie Kryžiaus

Naujalio
G ui šiandiena

Siarijona Rakauskaite
Linksni* Diena

Marijona Rakauskaitė 
Baliai Pasibaigus — Vafcas,

Erie Berjj — Oscar Johasoa

10 in.

-73268

Aplink Kalėdų Eglaitę — Mazurka
? Enc Bers — C-----

i šaltyiiiM 
Anthony Sodeika 

Vijo Vilkas Voveraitę 
Anthony Sodeika 

Veronikos — Vairas 
The Happy Trio 

Miela Bohntė — Polka 
The Hapny Trio

Balandis
Žemaičių Sekstetes

Venecijos KarnevaLts 
Mosė Tapicro

Ayvonėli 
Conwav’o Kapeli;* ~

Suktinis (a) KJumpakojis 
Conway’o kapeli ja

Barbora Polka
P. Karterio Banas 

Milifenieriaus Polka 
r. Ranerio Benas

Linksta* Moksleiviu Polka
L. Hilkes’o Benas

Žirnelis Šokis
L. Hilkes’o Benas

Klausk Lietuviškų Rekordu Katalogo — 
dykai aut pareikalavimo.

Osear
72908

73$®8

72326
>♦

72106

73976

10 in. 75c

10 in. 7;
n ..

10 in. 7.7c
99

žiūrėkit po antvožu ir 

ant korčiukės šių Victor 

vaizbaženklfa.

Victor Talking Machine Co.
Catnden, N. J., U. S. A.
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Kas ataka neveikia || 

Ta aiekM nepeOdi H

NORWOOD, MASS.
• Margumynai.

Lapkričio 18 d. čia apsi
vedė „lengvaduonis” sen
bernis J. Tičina su jauna 19 
metų mergina M. Baubliu- 
te. Vestuvės buvo šlapios ir 
iškilmingos. Svečiai buvo 
vaišinami Lietuvių Svetai
nėje.

Nelabai senai apsivedė ir 
vietos r-r-revoliucijonierius 
M. Jo vestuvės irgi buvo iš
kilmingos, su užtektinai
amunicijos. Vestuvėse daly-1 
vavo netik komunistai, bet 
ir guzikuočiai. Kai gerai Įsi- 
šutino, tai komunistų ”pry- 
čeris” kriaučius „pabagas- 
lovijo” jaunavedžius dievo 
žodžiais. Už kiek laiko jau- 
navedis tinkamai savo ”pry- 
čeriui” atsimokėjo, apdau- 
daužydamas jam antausius. 
Mat ris revoliucijoniškai.

« v v

darymu lietuviai neužsiima,' Naujas lietuvis biznierius, 
kas yra irgi pagirtina.

šioj apielinkėj yra nema- dienomis atidarė Real Es- 
žai ir lietuvių ūkininkų, kuštate ofisą Blackston Bil- 
rie gyvena turtingai. dinge, rūmas 616, ant Fifth

Vargo žmogelis. * avė. Tai dar pirmas Pitts- 
--------------- j burgho lietuvis eina Į pana- 

j šų bizni toje didžiulėje lie
tuvių kolonijoje. Jonas Kaz- 
! lauskas yra da jaunas lietu
vis. Jis yra baigęs Pittsbur-

Jonas Kazlauskas šiomis

PITTSBURGH, PA. 
Bitutės choro draugiška 

vakarienė.
Lapkričio 17/d. LMD Na-jgh’o Universitete komerci- 

jme Birutės Choras turėjo Įjos skyrių. Linkime jaunam 
surengęs draugišką vaka-; biznieriui geros kloties, 
rienę savo nariams ir arti-’ 
miems draugams. Susirinkę' SoutsaMies biznierių' vargai 
birutiečiai linksmai žaidė ir Į *r nesutikimas tarp
apie 10 valandą visi buvo Į katalikų.
pakviesti prie vakarienės.' Soutsaidės dalyje lietu- 
Stalai buvo gražiai prireng-į viai turi net 2 bažnyčias: Šv. 
ti ir gėlėmis papuošti. Po i Kazimiero Rymo Katalikų 
vakarienės Choro pirnainin-jir šv. Jurgio Neprigulmin- 
kas pirmiausia pats taręs ,gą arba kaip jie patys ją 
keletą žodžių, kvietė kožną' vadina—Šv. Jurgio Lietu- 
birutietį bei birutiteę iš ei-įvių Tautos Bažnyčia. Tarp į lės tarti po kelis žodžius. į tu abiejų bažnyčių šalinin- 

| Kalbose buvo išreikšta vi- ikų eina atkakli kova ir dide- 
Vietos komunistai smun-j šokią minčių linkui išaugi- ’ lės lenktynės kalektuojant.

I-Mat abiem bažnyčiom rei
kia pinigų. Šv. Kazimiero 

: bažnyčia tur daug skolų, o 
’Šv. Jurgio parapija perka!

vietos Komunistai bniun- i šokių minčių hiikui isuujęi-į 
ka, kai supuvusios lepšės?nimo Birutės i dideli Chorą'.! 
Prie to jau ir jie patįs prisi- pauguma birutiecių išsi 
pažįsta, štai Laisvės . No. reį^ jOg birutiečiams rei 
27a tūlas Geležius delei ko- . ’ J ■munistų smukimo labai ai- i^a daugiau pasidar-. 
manuoja. Visi dariniai ro-!^uo^» kad sutrauKus didės-' 
do, kad dar už metų laiko'nj buri jaunimo. Laimingos 
musų L_____1
kai Grigo bitės.

rengė čia savo prakalbas] pasakė dvidešimts keturi nių, pradėjo veržtis priedu- 
temoje: „Ar gyvieji gali su-krikščionybės kūrėjai, Je- 
sikalbėt su numirusiais?” žus ir jo apaštalai, šventas 
Kadangi tema begalo žin- raštas arba biblija sako, 
geidi, ypač tikintiems, tai Į kad Dievas Įkvėpė žmogui 
prakalbas prisirinko daugy- dūšią i jo nosĮ. Sulyg to iš- 
bė žmonių. Atėjo net ir vie- eina, jogei visų žmonių du- 
tinis Romos agentas kun. šios nosyje tupi, čia publi- 
Kelmelis. Prakalbą sakė ka ima gardžiai juoktis ir 
biblijos studentas Muzikan- kai-kurie čiupinėja savo no
tas,kuris po teisybei, yra ne- sis, matomai, jieškodami 
blogas muzikantas ir ant dusios. Kalbėtojas aiškina 
savo instrumento groja ge- toliau: Kunigai muilina pa
rai. Man teko atsisėsti žale šauliui akis, sakydami, jo- 
kunigo Kelmelio ir todėl tu- gei dūšia nemirštanti. Bet 
rėjau progos gėrai i jĮ prisi- šventas raštas sako, kad 
žiūrėti. Ištikro, tai yra juo- žmogaus dusia miršta kar- 
kingas sutvėrimas*: stuo- tu su kunu (Knyga Juozu- 
muo trumpas, atrodo kaip vo, per. 11-11, pusi. 226, pers.

i • u j - i •. tik kelmas, o nosis didelė, 10-40 ir t.t.). Kalbėtojas sa-
, kai bananas. ko, jog pakol dūšia gyva,

na užsiėmimą visa Publika ramiai klau- tai Jai reikia gerai pavalgy-
- sėsi biblisto prakalbos, o t, išsimiegot ir dailiai apsi-

riusoargieus. Run KelmeHs> tartum špil- {engti, kad nuėjus jai ant 
komis badomas, vis raivesi,pokių dusinąs i ją Įsimylėtų 
judėjo, nerimastavo. Kai be-Į 7 apsikabinęs pabučiuotų, 

ar galima su numirusiais [juokiasi, tik tūlos davatkos

riai eina per tuos pačius 
biznierius, o biznieriai, ne- 
nc ridami nusidėti nei vie
niems, nei kitiems, duoda 
abejiems ir skundžiasi, kad 
perdaug tų kolektorių.

Darbai biski sumenkėjo.
Pas mus, Pittsburghe ir 

apielinkėse, darbai biski su
mažėjo. Nekurios dirbtuvės 
sumažino darbininkus.Apie- 
lįnkės minkštųjų anglių ka
syklose darbai irgi sumažė
jo. Nekurios kasyklos liko 
uždarytos, o kitos dirba j 
tik keletą dienų sąvaitėje. 
Bedarbių k61 kas nesiran
da. Mat, didžiuliai stilvor- 
kai dirba pilną laiką, ir to-

paliuosuoti darbininkai stil- 
voikuose gauna užsiėmimą.

NEWARK, N. J.
komis badomas, vis raivesiJsokių dusinąs Į ją Įsimylėtų

Kunigas Kelmelis sukėlė tojas išsyk aiškino apie tai, Čia publika ir vėl gardžiai 
triukšmą biMistų ^.,L.__ _ ____ 1___ * ^1-—

prakalbose. i susikalbėti ir ntirodė, kad raukosi, .o kun.. Kelmelis
Kaip gyvas dar nebuvau daugelis augšto stono vyrų kremta sau liežuvį. Publikai

matęs tokio kunigiško pa- skelbia jogei galima. Taip, Lnu®ira.m)1?us r A?uzlkantas
>ov. siutimo, kokis teko matyt 6 pavyzdžiui, musų kunigai kalbą toliau. Jisai sako Su
j nauja bažnyčią net už 36,- d. lapkričio biblistų prakal- riešai iš sakyklų skelbia, Slt°kiom dusiom tai galima
MII (inl ir įaii rankniniriai hnoA irai UairK dahrkac kad su dūšiomis iie eali su- susikalbėti. Ir mes su jomis000 dol. ir jau rankpinigiai bose, štai kaip dalykas dėjo- kad su dūšiomis jie gali su
yra Įduoti. Taigi vienos ir si. įsikalbėti. Bet pažiūrėkime,
antros bažnyčios kolekte- Lapkričio 6 d. biblistai su- sako kalbėtojas, ką apie tai

rų. Drąsesni pareikalavo, 
kad butų uždegtos šviesos 
ir kad kalbėtojas baigtų sa
vo kalbą. Kai-kurie gi ėmė 
šaukti, kad kun. Kelmelis 
jau pasiuto. Pasirodė švie
sos ir vėl užgeso. Pagalios 
buvo uždegta viename kam
pe lempukė, nuo kurios jau 
matėsi durĮs. Bet kunigo 
jau nesimatė. Jis prisibijo
damas žmonių keršto, ma
tomai. tamsoje paspruko.

Sekančiam nedėldienv 
kun. Kelmelis per pamokslą 
pasakė, jogei jis nedavęs 
tam bedieviui prakalbu 
baigti todėl, jog bijojo, kadi 
jo parapijonai neišeitų iš 
proto. Man teko sužinoti, 
jogei jau apie tuzinas p?.ra- 
pijonų „išėjo iš proto” ir sa
ko: „Verčiau į peklą eisim, 
bet Į tekio Kelmelio mulki- 
nyčią daugiau neisim ir sa
vo pinigų ten nenešim”.

Benediktas Česnulevičius,

z

SO. OMAHA, NEB.
BažuyHaj stebuklas:'dvasia 

šventa ant altoriaus 
pasirodė.

Oi, ta nelaiminga šv. An
tano bažnytėlė! Savo istori
joj ji yra visko mačiusi—ir 
šalto ir karšto. Aną vasarą 
laike didelių kaitrų bažny
tėlės Bokšte kunigėlis gulė
davo, mat ten vėjas daugiau 
Įpūsdavo. Senovės lietuvių 
dievaitis perkūnas sumanė 
kunigėli išgązdint ir tyčio
mis (o gal netyčiomis) Į 
bokštą įšovė. Apart to* 
šventoji ugnelė šią bažnytė
lę yra jau kelis kartus ap
svilinusi.

Lapkričio 18 d. šv. Anta
no bažnytėlėj pasirodė dar 
vienas „cudas”: dvasia šven
ta pavidale ugnelės nusilei
do ant altoriaus. Davatkos 
tai pamatę nulenkė žemai 
galvas ir pradėjo karštai 
melstis. Bet čia butą vieno 
bedieviško vaiko, kuris šito
kį stebuklą paskaitė pavo
jingu ir pribėgęs prie alto
riaus norėjo ugnelę užgesin
ti, bet apdegė pirštus. Vai
kui i pagelbą pasiskubino 
keli vyrai ir ugnį užgniau- . 
žc.

Po pamaldų davatkos iš
ėję iš bažnyčios pradėjo kal
bėti, jog dievas tyčia užlei
do šv. Antano bažnytėlę ko- 
ronėmis, kad parapij’onai 
neišnaikina biblistų ir kito
kiu bedušnikų.

Katalikė V atskaitė.
t, h . ’

SCRANTON, 
Nekrologas.

Šiomis - dienomis 
skyrė su . šiuo pasaid
lietuviai : Stanislovas F 
rotas ir Mateušas Rut

T'?

kalbamės, kol jos gyvos, šil
tos ir malonios. Bet kuomet 
jos numiršta ir atšala, tuo
met su jomis nesusikalbėsi. 
Gyvi su gyvais nevisi susi
kalba, o ką jau kalbėti apie 
numirusius—sako kalbėto
jas. Toliaus jisai tęsia: Visi 
gyviai ant žemės, kaip tai 
kirminai, gyvuliai ir žmo
gus—visi turi tokią pat du- 

Išią. Tai pasakius davatkos 
pradeda nerimauti, o kun. 
Kelmelis jau nenusėdi ant 
vietos. Kad juos nuraminus, 
kalbėtojas priveda vieną 
juoką — pavyzdi apie gy
vas kunigų dūšeles. Vienas 
kunigas gerai išmokino sa
vo parapijps vaikučius tikė
jimo ir pasikvietė vyskupą 
patikrinti jo dūšių ganyto
jiškus darbus. Vyskupas 
paklausė vieno vaiko: „Ko
kia ir kur yra žmogaus dū
šia?” Vaikas nežinodamas 
ką atsakyti, tylėjo. Tada di- 

1 džiausiąs iš viso būrio vai
kų pakilo ir sako: „Aš žinau 
kur būna dūšia”. —„Gerai, 
vaikuti, tai pasakyk”—link
smai pratarė vyskupas. Vai
kas sako: „Vieną kartą vė
lai vakare aš buvau Įlipęs į 

Igrušią klebono sode. Ugi 
žiuriu, klebonas atidarė lan
gą ir iškišo tokią didelę, 
baltą, apie 200 svarų sunku
mo dūšią, pabučiavo ją ir 
sako: ateik, mano dusele'ir 
kitą vakarą”. Kunigas iš
girdęs toki vaiko atsakymą 
vyskupui, paraudo kai kep
tas vėžys ir pastiro, čia 
publika ir vėl pasileido juo- 

' kais, bet davatkoms ir kuni- 
gui Kelmeliui to buvo jau 
pardaug. Viena sena boba 

[pakilus ima šaukti: ”Tu 
'čia ne kunigas ir pamokslų 
mums nesakyk!” Kita vėl 
praduria: „Čia ir kunigėlis 
yra, kaip tu gali taip šnekė
ti!”... Pulkas davatkų ima 
šaukti: „Bedievi, bedievi!”.. . 
Pašoka ir kun. Kelmelis ir 
bėgdamas prie kalbėtojaus 
šaukia: „Tas veidmainys, 
ką jis čionais pliovoja! Vy- ' 
rai, policiją pašaukim, sua- 
reštuokim šitą bedievį...” 
Kalbėtojas rodo kunigui ' 
valdžios leidimą, kad jam j 
leista kalbėti. Kunigas pa; : 
griebia leidimą ir meta į 
kampą, o kalbėtoją pradeda j 
stumdyt ir su lazda suka 
apie galvą. Kunigui į pagal
bą atbėgo keletas davatki- 
nų ir vieni jų Įsikibę kalbė
tojui Į skvernus, kiti i ran
koves, pradeda tempti jį 
nuo pagrindų žemyn. Iš pub- 

I likos pasigirsta balsai, kad 
kunigą Kelmelį reikia pa
leisti stačia galva nuo pa
grindų žemyn. Tuo tarpu' 
katalikai užgesino šviesas. | 
Žmonės, bijodami rmišty* . (Tąsa korespondencijų ant 5 pusi.)

X

komunistai pakriks kloties.

z

X

*S7/ų Gerai Žinomą Rūšių
Kondensuoto Pieno, Mes Gausi

DYKAI D0VAW DYKAI

f

Musų žmonės dabar labai 
daug kalba apie vietos višt- 
vagius. Visi stebisi didžiau
siu nusistebėjimu, kaip ko
munistų ”pryčeris” galėjo 
vištas vogti.

♦ SS

Vietos finai turi Įrengę 
maudymosi kambarius, ku
riuose yra labai patogu iš
simaudyt, ypač ženočiams. 
Eina keisti gandai, buk 
Montellos r-r-revolicijonie- 
riai atvažiuoja i čia su gy
vanašlėmis nuplauti grie- 
kusK Vietos senberniai irgi 
panašiai žada daryti. Ar ne
užklups guzikuočiai?

Nekurios musų moterė-į 
lės labai „gražiai” atsižymi, i 
Palikusios savo šeimynas, 
namie, pačios su burliokais 
daužosi naktimis po gar
mąs ir kitur. Iš tokių mote
rų jau ir svetimtaučiai pra- 

/ deda juoktis. Sarmata jums, 
moterėlės!

Norwoodo grinorkos ap
sirgo vištakių liga. Reika
lingas specialistas dakta
ras, kuris jas nuo tos ligos Į 
pagydytų. Dabar -gi visos 
grinorkos dėvi akinius, ne- i 
paisant kad jie joms visai 
nereikalingi.

Ex-Jaunikis.

• GILBERTVILLE, MASS. 
, . Apie darbus.

* Gilbert Woolen Co. audi- 
nyčiose darbai žymiai page
rėjo. Nors jr pirmiau dirtu- 
vės nebuvo uždarytos, bet 
dirbo tik po tris-keturias 
dienas sąvaitėje. Kartais 
audėjai palaukdavo ir po 
sąvaitę laiko, kol naują var
pą gaudavo. Dabar jau pra
dėta dirbti pilną laiką vi
suose skyriuose. Nors algos 
nekokios, bet dirbant pilną 
laiką galima skursti. Dar
bas kaip vyrams, taip ir 
moterims nesunku gauti, 
bet visa bėda su gyvena
mais namais, kurių nei už 
pinigus negalima gauti pa- 
sirandavoti. šeimininkės 
burdingierių nenori laikyti, 
nes čia daugiausia dirba 
kaip vyrai, taip ir moterĮs. 
Savo vaikučius suveda pas 
vieną moterį, kuri negali 
audinyčioj darbo dirbti, tai 
tokia moteris ir gano pulką 
vaikučių, kai ariu.

Lietuvių čia randasi apie 
20 šeimynų ir 4 pavieniai. 
Visi jie gyvena sutikime. 
Yra ir pasiturinčių lietuviu, 
kurie turi automobilius ir 
nuosavus namus. Munšaino

ŽE APSIMOKA TAUPYTI LEIBELIUS

k

JEI ESATE TAUPI šeimyninkė ir norite gauti pilną vertę savo šeimy
nos reikalams praleidžiamų pinigų, tai pirkite pieno rūšis, kurias čia 

garsiname dėlto, kad jos atatinka kiekvienam virtuvės reikalavimui kur 
tik reikia drauge ir pieno ir cukraus, beto kiekviena Mėsinė turi pinigo 
vertę, šeimyninkės taupo leibelius ir gauna už juos brangias dovanas.

YPATINGAS PASIŪLYMAS
Jei išpildysi kuponą apačioje šio paskelbimo ir prisiusi jį šiandien, tai mes primu

šime jums Paveiksluotą Premijų Katalogą, kartu su Ypatinga Premijų korta, kuri 

skaitysis kaipo 10 dovanotinų leibelių.

Sekamos Pjemiją Krautuvės duos Jums už tą Kortą ir visus Magnolia ar Star 
Pieno fiebefrus, kuriuos: daęj.turėsite, dovanų. Nuo pirkėjo, turinčio 40 ar daugiau 

leihelių. bus priiihama tik viaia Ypatinga Korta.

BOSTONE MUSU DOVANU KRAUTUVĖ RANDASI:
89 Friend Street, arti Hąvmarket Sąuajre. 

tintos DOVANU KRAUTVĖS : 
BRIDGEPORT, CONN.

' 105 Caftgress Street, 
.arti Main Street. 

PROVIDENGE, R. I.

FALL RIVER. MASS.
14—3rd Street,
arti Bedford Street.

NEW HAVEN, CONN.
Iė5 Temple Stfeet. 49 Aborn Street,
arti Crown Street. arti Washington Street.

*■ ;
Mes širdingai užkviečiam jumis aplankyt musų krautuves, nepaisant ar turit lei* 

; bebus ar ne, ir pasižiūrėti, kokių naudingų, ornamentaM&kų ir patraukiančių daiktų 
galite gaut visai dykai už jūsų leibelius.
Jei nėra krautuvės Jūsų miestely, kuri apmokėtų šituos ImbeHus ir Ypatingą Pre
mijų Kortą, pasiųsk juos Į Borden’s Premium Co„ Ine., 44 Hucteon St„ New York 
City, kartu su numeriu tos dovanos, kurią rasi Paveiksluotame Premijų Kataloge, 
ir mes tą dovaną pasiųsime dykai.

z -• •?

Tavo Groseminkas laiko tik vieną ar dvi šitų Borden’s Premi
juotų Kondensuoto Pieno raštų. Prašyk tik tu Bordeno Blėši- 
nių. kurios duoda brangias dovanas už leibelius.

S KUPONAS
Borden’s Premium Co., h»c.. 44 Hudson SU New York. 

Prašau man prisiųsti Premijų Kortą kaip garsinta. 
VARDAS 
ADRESAS (5 Lithaanian)

> KundfptM 
; ų rėdyfy$». 

Mariampoiės pavieto, Pane^ 
M^ė&*mlšž&ąus. Amerikoj* 
iš$rvėito apie* 23 metus. Tih 
rėjo 55 metus. Jo mirtis bu-r 
vo netikėta — mirė staiga* 
visai nesirgęs. Buvo narui 
ir veikėju Lietuvių Tauta- 
nės parapijos. Likosi palai? 
dotas su bažnytinėmis 
eigomis ant Lietuvių Tau
tiškų kapinių.

Mateušas Rutkauskas pa
ėjo iš Suvalkų rėdybos, Vil
kaviškio apskrities, Ameri
koj išgyveno apie 30 metų, 
turėjo 50 metų. Jis irgi mi
rė greitai, nesirgęs. Prigu
lėjo prie Joakimo Lelev«lo 
draugystės. Velionis Rut
kauskas neprigulėjo prie jo
kios bažnyčios, buvo laisvų 
pažiūrų ir linksmo budo 
žmogus. Fąliko dideliame 
nubudime savo mylimą žmo
ną, dukrelę Julytę, kuri yra 
norsė, ir du sunu —Juozą ir 
Alsrirdą. Velionis tapo pir- 

. laidotas be bažnytinių ap
eigų «ut angių kapinių Dun- 
mona» Pa. Badų Juosta.



KELEIVIS4

“Socialistu lizdas” ar 
klerikalų fabrikas?

Nepamatuota ligą j slme nuo žiurkių ir blusų. |

baimė.

4

Musų spauda paragino, 
pažangiąją Amerikos lietu
vių visuomenę, kad parem
tų Mariampolės Reale Gim
naziją, nes tai yra vienati
nė aukštesnė Lietuvoj moks
lo Įstaiga, kur nesišvaisto 
klerikalas su krapylu.

Šitas paraginimas, žino
ma, labai nepatiko gyvojo 
ražančiaus armijai, ir da
vatkų "akademijos” orga
nas "Draugas” 27 lapkričio 
numery jau šaukia, kad 
amerikiečiai tai mokyklai 
neaukautų, nes tai esanti ne 
mokykla, o "socialistų ir 
bolševikų lizdas”, šitą tvir
tinimą jisai remia tuo, kad 
bolševikų užmuštasai Vy
tautas Aleksa buvęs Ma
riampolės Realės Gimnazi
jos auklėtinis ir jis išėjęs iš 
jos bolševikas. Vėliaus jis 
bolševizmo išsižadėjęs, bet 
tai dėlto, kad pamatęs Rusi
joj tikrąjį bolševizmo vei
dą. Ir pats V. Aleksa savo 
išpažintyje pasakęs, kad 19- 
18 ir 1919 metais šita gim
nazija buvusi "socialistų ir 
bolševikų tvirtovė”. Iš to 
jau klerikalų organui aišku, 
kad tokios mokyklos negali
ma remti.

. Bet tuo pačiu laiku kleri
kalai žvejoja Amerikoje pi
nigus savoms mokykloms 
remti, kur fabrikuojami 
Lietuvai klerikalai ir davat
kos. Kodėl tad klerikalų 
fabrikas turėtų būt Lietu
vai geresnis, negu ”socialis- 
tų lizdas”, kaip jie vadina 
Mariampolės Realę Gimna
ziją?

• p Joks "socialistų lizdas” 
negali būt Lietuvai taip pa
vojingas, kaip tos įstaigos, 
kur klerikalai gaminami. 

;Nėssocialistai' yra laisvės 
h- progreso reiškėjai, kuo
met klerikalai yra aršiausi 
laisvės priešai ir reakcijos 
talkininkai.

Juk jų atstovas kun. Lau
kaitis buvo tas žmogus, ku
ris ėjo bučiuoti carui rankų 
ir nešė jam dovanų lietuvių 
tautos vardu. Ir ne kas ki
tas, kaip tas pats klerikalų 
atstovas Laukaitis didžiavo- 
vosi Durnoje, kad, girdi, 
“mes, Lietuvos kunigai, 
uoliai padėjome caro val
džiai malšinti kramolą Lie
tuvoje!” Tai reiškia, kad 
kuomet Lietuvos žmonės, 
socialistų vedami, sukilo ir 
norėjo pasiliuosuoti iš po 
caro jungo, tai Lietuvos ku
nigėliai padėjo caro žanda
rams šitą sukilimą ("kra
molą”) malšinti. I

Arba pasiskaitykit išleis
tą tuomet Seinų vyskupijos 
valdytojo praloto Antana
vičiaus aplinkraštį dėl to 
sukilimo. Kaip jis tenai gar
bina caro valdžią! Caro val
džia esanti geriausia ir iš
mintingiausia; ji paties Die
vo pastatyta, ir todėl socia
listai, kurie prieš ją eina, 
einą prieš patį Dievą! Visus 
šituos dokumentus galite 
rasti "Keleivio” išleistoj 
"Lietuvos Respublikos Isto- 
rijoj”.

Visi šitie dokumentai pa
rodo, kad kunigai buvo ar
šiausi Lietuvos laisvės prie
šai. Jie darė viską, kad ap
gynus caro valdžią. Ir kada 
revoliucija vistiek jų "Die
vo pateptąjį valdoną” nu- •

Tik tokia tauta yra kultu*' 
ringą ir stipri, kuri neuž
miršta savo nuskriaustųjų 
brolių. Neužmirš musų ir, 
kultūrinis pasaulis, jeigu'
matys, kad visi lietuviai,; Dar šiais laikais daugelv- 
už mus. Visi musų reikalą- je vietų randasi neišaiški- 
vimai tuomet turės būti narna, nesuprantama ir ne
tenkinami, musų padėtis, pamatuota baimė baisių
sustiprės. lepidemijinių ligų, šiame

Amerikiečiai lietuviai la- klausime Suv. Valstijų Vie- 
bai daug yra aukoję bend-jgos Sveikatos Biuras praša- 
nems lietuvių reikalams, išginimui nepamatuotos bai
tu šaltinių ir mes gaudavom’—*- ----- > 1

_ ___ ..v... lėšy* už ką Jums širdingai 
stituciją ir pastatyti koki tariame ačiū, bet tie šaltį- 
nors Kapuciną Lietuvos ka- y-ia\Ja^ .•
ralium. ................... ’.......... .............

Vadinasi, tikras Lietuvos 
laisvei pavojus yra ne "so
cialistų lizdai”, bet klerika
lų mokyklos. Ir dėlto kiek
vieno lietuvio pareiga turi 
būti remt Mariampolės Re- 
ilę Gimnaziją, kuri randasi 
Profesinės Mokytojų Są
jungos globoje ir yra viena
tinė laisva mokvkla Lietu- r—-—v. -—:------
voje. Nes tik tokia mokyk-; 
la gali pagaminti laisvų ...... ——
žmonių ir drąsių kovotojų 
'u iuodaja armija.

Taigi remkime Mariam
polės Realę Gimnaziją!

Iksas.
___________________________ i

bar stiprėjant, musų kleri
kalai irgi darosi drąsesni. 
Jie jau drįso išvaikyt žmo
nių išrinktąjį Seimą, kuo
met pamatė, kad jie neturi 
jame didžiumos. Ir jeigu 
jie da daugiau Įsigalės, jie 
galės panaikinti šalies kon-

Kreipėmės tiesioginiai Į 
Jus išdėstvdami musų rei
kalus, bet ne daug atbalsio 
tesulaukėme. Remia mus 
pavieniai asmenys ir kaiku- 
rios organizacijos, nematyt 
tačiaus paramos iš plačiųjų 
Amerikos lietuvių organi
zacijų ir plačiosios visuome
nės. Esate laisvi, galėjote 
sulyg pažiūrų išsiskirstyti

mes pamini keliatą būdų, 
kuriais ši Šalis yra apsaugo
ta nuo tų epidemijų.

Senais laikais, kada dar 
marų priežastis nebuvo ži
nomos, musų protėviai

lite Vilniečius remti, nerei
kalaudami iš musų tokio iš
siskirstymo, nes čia pati 
lietuvybė yra dideliame pa
vojuje, tą lietuvybę suvie- 
nvtom jiegom mes giname 
ir beabejo apginsime, jeigu 
visi lietuviai maruliai ir ma
terialiai mus rems.

Laikinojo Vilniaus Lietu
vių Komiteto Pirmininkas,

D-ras D. Alseika
Iždininkas, Kun. K. Čibiras 
Sekretorius, St. Kainikštis.

Lietuvių Mokslo Draugi
jos ir I>raugijos Nukentėju- 
siems dėl Karo šelpti Cent
ro Komiteto Pirmininkas,

D-ras J. Basanavičius.
Švietimo Draugijos "Ry

tas” Pirmininkas
Kun. Prof. P. Kraujalis.

"Žiburėlio” ir "Agrono
mų” Draugijų Prieglaudų 
Globėjas Konst. Stasys. 

________ | Vilnius, 1923, lapkričio 2 d. 
kūrimo laikų, keletą sykiui . Laikinojo Vilniaus Lietu- 
^ayo vardą ir kaili mainė irivrh Komiteto antrašas: 
dabar, pradžioje rugsėjo: Pcland, Wilno. Domini- 
mėnesio. Lietuvos I 
paskelbė, kad "Laisvė" lai
kinai sustabdyta. Na, ir ge- 
rai padalyta, tik vėl nelai
mė: nuo vilko bėgant —ant 
meškos užbėgta. Klerikalai 
~u visu labu Įsikraustė į 
TJetuvos valdžios leidžiamą 
dienrašti "Lietuva” ir ten 
dabar viešpatauja — spaus
dindami vien 1 
kalams patinka. Dienraščio ! 
"Lietuvos” redaktorium pa-

fauno “Laisvė ’ pateko 
nelaisvėn.

Ligšiol Lietuvos kunigai 
turėjo savo laikrašti "Lais
ve” vadinamą. Tas jų laik- 
"aštis buvo kaipo krikščio
nių demokratų organas ir 
pliaukšdavo tokius niekus, 
kad net stebėtis reikdavo, 
kaip žmogus gal taip kvai
lai rašyti. Kartais tas laik
raštis būdavo dvasiškas, 
kartais svietiškas, o kartais 
nė šioks nė toks — nė vel
nias nė gegutė! Jis ėjo 
maždaug nuo Lietuvos isi-i

kunigai • kanska 12 m. 23
(parašyti vardą ir pavar- 

kurio nors iš virš pasi
rašiusiųjų).

1

5.000 BEPROČIŲ CON- 
NECTICUT VALSTIJOJ.

Connecticut valstijoj da
bartiniu laiku randasi 5,000

ta kas kleri- įpročių. Šitą žinią paskel- 
ha fnc volcfnnc ChraiboF/tctė tos valstijos Sveikatos 
Departamentas Hartforde.

; Jeigu nebūtų žiurkių arba
kitų panašių gyvūnų, tai ši
tos ligos visai nebūtų. 2iur-Į_______________
kė yra priežastis šios ligos, (yra persekiojami taip pat, f cialdemokratinio
o ne dieviškoji apveizda.

Buvo laikai, kuomet gel
tonasis drugys sukeldavo 
paniką musų pietinėse val
stijose ir suparaližuodavo 
prekybą ir pramonę iki pir
mų šalčių. Po šalčių pasiro
dymo liga išnykdavo. Pani
ka buvo tokia keista, jog 
daugelis mažųjų apskričių 
Įsteigė ginkluotą kvaranti- 
na nuo viso pasaulio. Mes 
dabar žinome, kad tai tam 
tikras uodas platindavomanydavo, jog marai buvot,.

darbas blogų dvasių ir kitų ligQ« ir kad mes geltoną-
jį drugį negalime gauti ki
taip, kaip tik per Įkandimą 
šio uodo. Jeigu nėra uodų, 
tai nėra ir geltonojo drugio. 
Te dėl uodas, o ne dievo ap
veizda yra kalta šios ligos 
platinime.

Tankiai matome baisius 
pranešimus apie šiltinės pa
vojų ir biednesniose miesto 
dalyse kaip kada toji liga ir 
dabar pasirodo. Šiltinė atsi
randa kvarantine Ellis Sa
loje ateivių tarpe. Toks re
tas atsitikimas neturėti! 
būti priežastis ypatingo rū
pesčio. Žinoma, jisai nega
lėtų pagimdyti paniką. Utė
lės perneša šiltinę nuo žmo
gaus į žmogų. Žmonės, ku
rie švariai užsilaiko ir utė
lių neturi, visai gali būti 
ramtis, nes jie šiltinės jo- 

į kiu budu negali gauti. Kur 
nėra utėlių, ten nėrą šilti-

vaidentuvės sutvėrimų. Ki
ti manydavo, kad buvo tei
sėtas pabaudimas už papil
dytas nuodėmes. 1 ^augelis 
tų nuomonių dar randasi 
musų tarpe ir šiandien. Nė
ra stebėtina, jog senovės ir 
viduramžių žmonės bijojo 
epidemijų ir ligų, nes tų li
gų priežastys jiems nebuvo 
žinomos, ir jie nieko nežino
jo apie tuos kelius, kuriais 
tos ligos platindavai. Buvo 
tokių baisių epidemijų, ku
rias dar ir dabar gyvenan-Į 
tieji žmonės atsimena, kaip! 
tai cholera, geltonasis dru-l 
gys, raupai ir šiltinė. Šios 
epidemijos sukeldavo pani
kas, nes tankiai tie marai 
suparaližuodavo prekybos 
judėjimą tam tikram perio
dui. šiandien mes jau ži-‘ 
nom kaip tos ligos platina
si ir kaip jas galime sulai-! 
kyti, todėl neturėtų būt’ iš-.'ne5* L teles, o ne kas kitas 
mintingo pamato panikai,'vra kaltas šiltinės 'platini- 
jeigu kur nors tos ligos ir _
pasirodytų. , -^ziatiška cholera yra už-

Šiandien gerai informuo- krečiama liga kaip šiltinė, 
tas asmuo žino, kad jeigu užsikrečiama geriant 
jis nori sulaikyti raupus ir v rudenį, pieną arba valgant 
apsisaugoti mirties arba užkrėstą valgi. Jeigu 
kūno subiaurinimo, jam rei- Sveikatos Departa-
kalinga būti įčiepytu. Ir jei- i Inėntas su jūsų pagalba pri- 
gu tas ičiepijimas pasek-1 vercjia ,m^stą suteikti tyrą 
mingai Įvyksta, tai jis gaii i Rudeni ir pasteurizubtą 
būti užtikrintas, jog yra ap-l vienintelis pavo-
saugotas nuo raupų. P¥s ^ka, kad valgis gali bu-

Buboniškas maras arba! užkrėstas pardavėjo >arr 
taip vadinamoji juodoji ba plotojo, 
mirtis, yra užkrečiama liga, 
kurią žmonės gauna nuo 
žiurkių, kurios stimpa nuo

Rusijoj socialdemokratai kratai turi slapta dirbti, so- 
r___ • ; j 2 \ , i jaunimo

kaip caro laikais. Daug jau-sąjunga turi 7,000 narių, 
nųjų musų draugų iš sočia- tuo tarpu, kaip koniunis- 
demokratinio Rusijos jauni- tams nei durtuvas nei žval- 
mo sėdi kalėjimuose arba gyba nieko negelbsti, 
vra ištremti Į komunistini Į Dėl vietos stokos negali- 
Sibirą. :ma šito susirašinėjimo pA-

Vienos jaunimo interna-’skelbti lietuvių kalboj. Ir 
cionalas kreipėsi laišku Į gaila, nes tai ne vienam pa- 
Rusijos komunistinio jauni- rodytų, kas tai yra komu- 
mo sąjungą ir prašė užstoti nistinis jaunimas, 
prieš valdžią nekaltai kalti- Lietuvoj, Suvalkijoj, vie- 
namus jaunuosius socialde- nas jaunas "kairysis” išva- 

*“ ” dino mus. žiežirbininkus 
žvalgybininkais. Nei jis, nei 
kas kitas negali Įrodyti, kad 
žiežirbininkai turėtų kokius 
ryšius šu žvalgyba. Tai yra 
paprastas šitų nusibankru- 
tijusių melagių šmeižtas. 
Kas kita Rusų šaly, kur ko
munistai šimtus socialde
mokratų laiko kalėjimuose, 
lyg kokius žmogžudžius. 
Ten negalima atskirti kur 
baigiasi žvalgybininkas ir 
prasideda jaunas "susipra
tęs” komunistas. '

Ad. Andriejunas...
("žiežirba".)

mokratus. Ir ką gi? Komu
nistai, kurie taip tankiai 
apie "bendrą frontą” kalba, 
kurie su liežuviu už visus 
prispaustuosius ir išnaudo
jamus stoja, atsisakė užtart 
už tuos kalinius. Dar dau
giau. Yra žinoma, kad kada 
žvalgyba nori kokį sociaicie- 
nokratą apkaltinti, tad pir- 
na kaltybę išgalvoja. No
gint, ne taip jau sunku grie- 
ką išgalvoti. Taip elgiasi 
uetūvos žvalgyba. Lygiai 
:aip pat elgiasi ir komunis
tų žvalgyba, kurią pirmiau ! 
Rusijoj "čeką” vadino, šito-’ 
i komunistų žvalgyba sura- 
lo daug "prasikaltimų”, su
rado net ir "liudininkų”,’ 
žodžiu, kaip geruose caro 
’aikuose. Rusijos komunisti
nio jaunimo sąjunga pasi- 
įaudojo žvalgybos medžia
ga ir tuo pateisino savo at
sakymą užsistoti už social- 
lemokratus jaunuolius.

Tas pats ir dėl Gruzijos, i ___ _____
kuria komunistai prievarta kje dideli, kad Japonija ren-

JAPONUOS NUOSTO
LIAI

Japonijos nuostoliai dėl 
žemės drebėjimo tapo jau 
suskaityti ir pasirodo, kad 
jie yra baisus. Žuvusių žmo
nių skaičius siekia 245,000, 
tai yra lygiai tiek, kiek visa 

; pastovi Japonijos armija.
Piniginiai nuostoliai to-

valgi. Jeigu

kalinga būti įčispytu. Ir jei- j Jnėntas su jūsų pagalba pri-

Nešiotojas šiltinės ar- 
J ba aziatiškos choleros gali 

______ ?___________  _____ i išrodyti visai sveikas as- 
tos ligos ir blusos perneša uiuo, r.eparodantis šios li
tą ligą žmonėms. Tos blu-|^?s simptomų arba ženklų, 
sos užmuša netik žmones J muktas yra ypatingai ga-
bet ir gyvulius. Mes esame )mas SP šiltine. Gemalus 
jau turėję šį marą prie Ra-! ®er?uo^.a pasvarus pirštai, 
miųjų Jūrių ir Guif of Mexi ikurie čiupinėja valgį, ypa- 
co pakraščiuose. Jeigu

įkupavo ir iki šiandien tebe- gjasi per pus sumažinti sa- 
ląiko. .Jie užkariavo sočiai- Vo laivyno ir karo biudžetą, 
lemokratinę Gruziją. Uzka- pasitikėdama, kad pakol ji 
davimo priežastis buvo ta, atsigaus, kitos valstybės 

’og Gruzija turi naftos, o jes neatakuos, 
komunistams naftos reikia, , 
^ ^odel ir pasiuntė raudo
tąją armiją j Gruzijos že- 
n*ę. Kaip tas primena pasa
tą a$ie vilką ir avį: vilkas 
rirm negu avi piaūti, ją ap
kaltino, o ta avies kaltybė 
buvo tame, kad vilkas ėsti 
įorėjo. Komunistinis jauni
nas ir Gruzijos socialdemo- 
tratarts kaltybių suranda, 
tik visos kaltybės dirbtinos.

> Atsisakius komunistams 
įžtarti prieš Rusijos valdžią 
jaunuosius socialdemokra
tus ir panaudojus jiems pa
siteisinimui melagingą ! 
ivalgybos medžiagą, Vienos 
jaunimo internacionalas 

dar syki laišku atsakė ko
munistams. Tame laiške 
‘rodoma komunistų tvirti- 
limu melagingumas; be to 
pab'kžiama, kad komunis- 
;ai Rusijos socialdemokrat
us persekioja tik iš parti

nio išrokavimo. šalia to 
laiško ištremtieji socialde
mokratai jaunuoliai paskel-

Tų nuotolių iš viso pri- 
skaitoma i 225 bilionų dole
rių, kam nesinori net tikėti. 
Tečiaus reikia neužmiršti, 
kad niekad pasaulio istori
joj nėra žuvę Į vieną popie
ti tiek daug žmonių ir tur- 
ių, kiek žuvo per pastarąjį, 
žemės drebėjimą Japonijoj.

j

^kŪDIK1u\ 
fEROVes skYR1US\

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JU 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS
A,.J

st^’s’daktaraT JokanS Raportas sako, kad pasie-jeo pakraščiuose Jeigu
- kus suaugusio amžiaus, iš maras pasirodytų Atlanti-, ’ Dalent, salotos

kiekvienų 26 žmonių vienas ko uostuose, mes dabar ži- £a" turėti, nors jos
nome, jog juomi negalime i v.ra . geras valgis tu- 

inntis savyje tam tikrą vi
taminą, kuris yra reikalin- 

• gas kunui. Jokis nešiotojas 
.neturėtų valgį savo ranko- 
imis čiupinėti ir visi, kurie 
j valgį ima į rankas, kuošva- 
jriausia tas rankas turėtų

j sisaugojimo būdas prieš 
šiltine., būtent, įčiepijimas. 
Šiandien galime įčiepijimu 
visiškai aosisaugoti nuo šil
tinės. Įčiepijimas yra iš
mintingas būdas apsisaugo
jimui, ypač keliautojams, 
ir tokiu pat budu galime 
apsisaugoti nuo difterijos.

Raunu baimė yra visiškai 
be jokio pamato. Baimė šios 
ligos siekia Biblijos laikus, 

j Tais laikais nelaimingasis, 
kuris tą ligą gaudavo, bu- 

ivo visiškai apleistas ir tan
kiai kiti akmenimis ji už- 
j mušdavo, jeigu jį surasda
vo. šiandien mes žinome, 
jog raupai yra mažiaus už
krečiama liga už džiovą. 
Bet senoji šios ligos baimė' 
dar gyvuoja ir ta nepama
tuota baimė randasi mu- 

Isų tarpe nuo tų laikų. 
Jeigu mes žinotume apsau
gojimus, kuriuos šis kraš- 
;t^s naudoja prieš tos ligos 
įėjima į šita šalį, tuomet vi
sa baimė išnyktų. Suv. Val
stijų Viešos Sveikatos De
partamentas naudoja kva- 
rantiną prieš šitas ligas: 
šiltinę ir geltonąjį drugį ri
šu ose musų uostuose.

F.LJK

didis klerikalų pastumdėlis. 
Dabar visas kleras iš "Lais
vės” pereina Į "Lietuvą” jrp®e’na *s proto.
pradeda rašyti apie dvasias, 
šmėklas, velnius ir vaiduok
lius.

šiaudinis

Vilniaus Lietuvių Atstovy
bės ir Svarbesniųjų Draugi 
jų Atviras Laiškas Ameri
kos Lietuvių Visuomenei.

Broliai ir seseris ameri
kiečiai !

Pastaruoju laiku Vilniaus 
ir Vilniaus krašto lietuvių 
vargai plačiai buvo aprašy
ti spaudoj. Tikimės, kad 
musų varginga padėtis ge
rai visiems yra žinoma ir 
todėl apie tą nebeminėsime. 

J lenkų viešpatavimą yra 
patekusi trečdalis lietuvių 
tautos ir kaip tik ta jos da
lis, kuri yra blogiausiai ma
terialiai aprūpinta, kuri 

_  _ daugiausia nukentėjo nuo 
šlavė, jie"' norėjo ukrauti i karo ir nuo Įvairių šio kraš- 
ant Lietuvos žmonių pečiu i to valdovų. Vilniaus prieg- 
kitą monarchijos jungą ir laudose daugiausia yra naš- 
buvo jau pakvietė kuni- į laičių. Vilniaus krašte ma- 
gaikštį Urachą ant Lietu-’ žiausia šviesos, daugiausia
vos sosto. Tiktai Vokietiios, tokio jaunimo, kuris trokš- 
revoliucija išblaškė jų pla- ta mokslo, bet neturi lėšų

tam mokslui Įgyti. Tą tai Vinūs. __
T«i<n. iri šitie reakcinin- suomenę atstovaudami mes 

kai negalėjo per" ' : T__ ___ ____ v jos vardu turime pilną mo- 
tuvos laisvės, tai ačiū tik ralę teisę priminti visiems 
tam, kad socialistinis judėji- laisviems lietuviams jų par-

0.

Z-

Iš kairės pusės stovi nesenai miręs senelis Charies 
Steinmetz, garsus elektros inžinierius ir išradėjas

I

p. ; _
dirbtinių žaibų ir perkūnų. Jo mažam kūne buvo didelėtam. Kaa sociaiisunis juue.ii- įaiaviema ueiuvimiiD jų pai-j , - . - 1 . 7 - . ----------- -—.

ims tuomet buvo labai įsi-1 eigą ir prašyti moralės ir dvasia. Is dešines puses stovi garsus bevielio telegrafo
siubavęs. Bet reakcijas da- materialės paramos. išradėjas Gudliemo Marconi.

.„r i

I užlaikyti. Dar yra kitas ap- protestą prieš komunistų 
! •_____•• V i rlvqhrro 1 lCt’V-

STRAIPSNIS 49.

DIEGLIAI
Penliuclis skaičius motino skaito 

dieglius "reikalingu piktu”. Tai visai ' 
nėra priprastas dalykas, o dažnai ga
li būti ženklu rimtos ligos.

Diegliam priežasčių gali būti daug. 
Gaii būti todėl, kad pen>taiga atvės i - 

, , . » r*a> kūdikio valgi. Neprisilaikvdama
Pasiuntei kur į UZ- laiko penėjimui taipgi kiekio irgi 

- -- gali būti priežastis.
Tinkamas maistas yra labai svar

bus kūdikiui gaunančiam dieglius. 
Netinkamas penėjimas gali sukietinti 
viduriukus, kas savo keliu suteikia 
dieglius.

Jei tavo kūdikis turi dieglius, pa
žiūrėk, ar kas jo pilvuko neveržia pir- 
miatrsia. L ii rankutes ir kojukės bū
na šiltai. Dažnai, šilto vandens atsi
gėrus arba šilto vandens bor.ka ant 
pilvuko uždėjus, diegliai praeina. Jei 
tas negelbsti, pasirodavyk su gydyto
ju. Niekad neduok vaistų, be daktaro 
patarimo.

Ypatingai prižiūrėk, kad visi žindu
kai ir bonkutčs butų švarios, taip 
kad pilvas negalėtu užsikrėsti.

Pasirenkant kūdikiui maistą vartok 
toki 'pienų, kuris saugus ir liuesas 
nuo blėdingų mikrobų. Eaglc Brand 
Kondensuotas Pienas yra saugus 
maistas ir sykiu sotus.

Dėkingiausių pasekmių buvo nese
nai gauta gydant nedapenėtus vaikus 
su Eaglc Pienu. Mokyklos vaikai ken
tėjusi nuo netinkamo maitinimo iš 
sykio pradėjo gerėti su Eaglc Pienu, 

rio, negu normaliai reikėtų^ Jei turi 
by kokią nuožvalgų, kad tavo vaikai 
nėra iki saiko, pradek duoti jiemr. 
kasdien Eagle Pieną. Tyras oran, už
tektinai miego, geri papročiai taipgi 
svarbus. Vaikams reikia duoti Eaglc 
Pieną du sykiu i diena apart kitų val
gių. Atmiežk du šaukštu Eagle Pie
no su trimi-ėvertimi puodelio šalto 
vandens. Senesni vaikai myli ji 
ginger alc. vynuogių ar vaisių sunka, 
ar su kiaušini’.:. .Jj taipgi patogiai ga
lima vartoti nekurtuose virtuose val
giuose.

Skaityk aitus straipsnius kas są- 
taitę ir pasidėk ateičiau ■

žiaurumą. Tie draugai išvy
ti Į Vladimiro ir Riazanės 
gubernijas. Teisiami nebu
vo, nes mat be teismo ra
miau. - - - ‘
kampi ir ramu. Ištremtieji 
protestuoja, bet ką komu
nistams reiškia protestas? 
Tie juk turi jiegą, o pas ką 
jiega, pas tą ir teisybė.

Vėliau Rusijos ir Gruzi
jos jaunimo socialdemokra
tinės sąjungos taip pat pa
skelbė daug faktų, iš kurių 
matyt, kad tarp Rusijos ko
munistinio jaunimo ir žval
gybos tikrai yra "bendras 
frontas”. Kur fabrike pra
dedi, atsirasti daugiau so
cialdemokratinio jaunimo, 
tu<Į komunistinė žvalgyba 
išlenda su "apkaltinimais” 
—”kontrevoliucninkai”! , __ _

To žodžio užtenka, kad so- •syK.d®!^a* F®*
cialdemokratą patupdyti ’ *’ ''
kalėjimam Maskvoj, Char

kove, Odesoj ir kitur yra 
daug areštuotų musų drau
gų. Kaliniai socialdemokra
tai sėdi mėnesiais, metais 
kalėjimuose be teismo. Bado 
streikai yra paprastas ap
sireiškimas komunistų ka
lėjimuose.

.Gruzijoj, kur socialdemo-
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CHICAGO, ILL. f *
Amalgameitų Unijos 269 o ne kokioms ten mašinoms, 

lietuvių skyriaus 
susirinkimas.

Lapkričio 9 d., Rubsiuvių , . -
Unijos Svetainėje, 1561 N. ,1 in^inT.^*US fe^ami- , 
Robey St., Įvyko Rubsiuvių

Pajieškau savo draugo Mateuso
Giknio. paeina is Kauno red., Redai-.. , , , , . • • -• IGiknio. paeina is Kauno re<l.,dirbt dėl labo organizacijos, i niŲ apsk„ Montviliškių kaimo. Metai 

o ne kokioms ten mašinoms.gyveno Aibany. n. y: kas zi-

Buvo numinuota lokalo 
viršininkai kitiems 1924- 
tiems metams. Kitame susi-

not apie jį, meldžiu pranešti, nes tu
riu svarbu reikalą.

J. GINEITIS
9179 Caedoni Avė, Detroit. Mich.

Pajieškau savo sunaus Kazimiero
Fostprin hvln« varKtniii iBalt^®,niejuno-Pinniau E> veno Ko ‘k*

-—'—'u -v . “O OvlOs t (Klimui forį l»l_ o dabar nežinau kur. Mei-

Unijos 269 Lietuvių Sky- nupirkta pramogų vakarojo 
riaus susirinkimas. Susirin- tikietų už $5.00, Sergančiam!į“''1' 
kimą atidarė pirmininkas nariui Gogeliui nutartą nu- 
V. Prusis. Buvo skaityti ir Prkt šilti baltiniai, 
priimti lokalo ir Pild. Tarv-f šiame susirinkime iš ke- 
bos laikytų susirinkimu ta- turiolikos šimtų narių daly-; 
rimai. Toliaus seilė skaitv- vav? koks šimtas ir tai spe-i 
mas laiškų, genaus pasa
kius, suminėjima.s laiškų, 
nes raštininkas dažnai ne- j 
skaito, o tik praneša nuo ko’ 
laiškas—ir viskas. Vakaro’ 
komisija vėliaus pranešė,' 
kad nuo rengto vakaro liko 
60 dolerių pelno skyriui. 
Knygų peržiūrėjimo komi
sija pranešė, kad viso sky
rius turi apie 500 dolerių iž
de pinigų.

Delegatas A. Čepaitis iš 
Jungtinės Tarybos posėdžių 

/pranešė, kad 269 skyriaus 
duotas Įnešimas, sudarymui 
nuo visų lokalų delegatų fi
nansų patikrinimo kontro
lės, sukėlė delegatų susirin
kime diskusijų, o taipgi na
rių kilnojimosi iš vieno lo
kalo i kitą. Buvę labai dauc 
diskusuota. bet vistik liko 
nutarta, kad dabar Unijos , 
nariams, keliantis }iš vieno' 
lokalo i kitą, reikės turėti tilpo šiame 
paliudijimą nuo savo laka- • 
lo. To pirmiaus nebuvo. Pir 
miaus užteko tik šanos čer 
mano, kad narys galėtų per

—.4 atsišaukti arba jei kas žinot, 
duokit man žinoti, o aš už tai atsily
ginsiu.

JUOZAS BARANAUSKAS
723 Ri<-hmond St, 

Grand Rapids, Mieh.

raji-škau pusbrolių i'etrjškevii i«:. 
paeina iš Vilniaus rėdybos, Aleksan-I- 

.... e mvsko '•alščiaus. Dam- ntor.iu kaim**.
Cianai užmteresuoti virsi- Turiu jiems svarbų reikalų prane-V. 
i’inL-., Meldžiu atsišaukti ai ha i-a« ’uo< ži-
l.inKų nominacijoms. '.rot malonėkit pranešti šiuo ad’e u

šapos Darbininkas, .........Tymnrmj* i:
VINCAS PETRUŠKFATė 115

l?/d Fostcr St, Seraliui.', 1
ST. LOLIS. MO. 

Mirė Ona Macijauskienė.
šiuomi pranešu giminėms 

pažįstamiems, jogei 18 d. lap- Į
ir

kričio šių metu pasimirė mano i*’ Kalendų, prąs ‘ r i ir nr-5tn*st i
mylima moteris Ona Macijaus
kienė, palikdama dideliame nu
liūdime savo vyrą ir keturis su
augusius sūnūs. Ona Macijaus
kienė paėjo iš Suvalkų rėdybos, 
ZapLškių parapijos. Mitkuiių 
kaimo, po tėvais vadinosi Or.aĮ 
Kųzgute.

Norintieji daugiau apie velio
nę sužinoti kreipkitės laišku ar
ba ypatiškai šiuo adresu: Mo
tiejus Macijauskas. 172G North 
12th St., St. Louis, Mo.

rast
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Aš. Lietuvos pilietis Mikas Askki- 
Jti.*. pajieškau sč.vq giminių. sy~venan- 
jcių Amerikoj, luuis Kabinstetn ir jo 
kūnų Juozo, Liudviko ir Adolfo. 1910 
I r.'.ct.iis jie gyvenu fK> šiuo adn-i’i; 
j”. F. )>. N->. (<»•*,wort»i. Giiio. N‘»-
I ra lodama-; ju suras’i laiškais, tai pa- 
Ijieškzu per laikrašti. Mano adre-Įs: 

MIKAS ASKAIJIS
Kampinių kaimas, .ianavo valsčius, 
Mai-iani;>olės apskritis

LlTilUAMA.

Lietuvoj gyvenančios sesers Itatio- 
relė ir (ėa Kalendaitės. jiešHo mo
li* Ret^v Kalendos, gyvenančio Ame
rikoje: rirmiaus gyveno Braddock. 
Pa.. 815 Middle St. Žin jnėiu apie l’e‘- 

_ L,. .....šerne suteikti jo ad- 
Įre.-ą ’r pranešti anie jo likimą šiuo 
i art rašu: 
! PETRONĖLĖ KALENDAITŪ 
jJorjškėiH paštas, Biržu-Pa vu’io a>>-| 
jskrities,. Mekšiiu kaim., I^nia. _ J pajiei)kau bwic Jono ^>1^ ir 

pusbrolių Jono ir Simano .Jcsulaičių: 
visi paeina nuo Mariampolės, Suval
kų gub. Api-' 30 metų iš Lietuves, 
g;, vena Amerikoj. Kas apie juos ži
no malonės pranešti arba patįs lai 
atsišaukia. (5<0

JURGIS ŠEŠTOKAS
38 Katmony St., Montreal. Canada.

1'HILADELPHIECIV ŽINIAI’.
A. A. Garliausko krautuvėje,; 

2662 E.
galit gauti "KELEIVI” ir kitus
laikraščius.

t
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I
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Pajieškau Jono Barpšos. Girininką 
'•.ainio. Garždų valsčiaus, Kauno ridy
kos. Tunu svarbų reikalų iš Lietuvos. 
Meldžia atsišaukti arba k:,, apie ji 
žinote, prisiųskite jo antrašų. (5 •) 

F. IAl’RECKLS
P. O. Rox 162. SVauregan, Conn.

Pajieškau drangų Juozo ir Ki:;- 
n.i»m Jenušu. iš Jnni'-kėlio. Biržų ap
skričio. Turiu si’arbą reikalą. -)>c pa
tys arbr kas apie juos žino malon>-< 
pi-s.reš-ti.

I

APSIVEDIMAI

EXTRA!
Kalendoriai ir ĮOO.DOO vokiškų

ABeįrh^ny Avė. visados markiu: kas prisius orderį ant 10 k - 
lendorių ir $2.’ ‘ ‘ ‘ ' ' ------
p^siosii” H> 
vertės pinigų 
binkit. J.

Bok (>S.

FIRMOS

i
A. GARŠVA Į

■?!2 Clmton St, EVnghamton, N. Y. !

Kazimiero Kim-Įtl 

kaimo. atsišaukti i
apie jį žinote malonėki .c ‘ 

.n pranešti, nes turiu svarbu reil 
i 1’ . (50).
MARIJONA STARINSfclENĖ j 

1635 4Voorl St, Phiiadlphia, Pa.

Pajieškau brolio
i aus. Kauno rėdj bos, Tauragė.
I‘varviėi'4 kaimo. Alel.i.'iu atsišaukti 
a i ba kas
n.
ią iš Lietuves.

RED. ATSAKYMAI. I
\ isiems. Kurių raštai ne-j 

t . ’’ Keleivio” nu-i
jiueryje, tilps sekančiuose; 1 
< arguoiėlei, La\vrence,: 
Mass. — Patalpinu* tams-j 

sikelti iš vieno skyriaus i ki-įkrinii-
* į Hiiota ypata galėtų patrauk- 

' Toliaus sekė biznio Vengdą-
to K. Kairio raportas. Jis'JĮ,. h ^k?lu?CT nesmagu- 
praiĮešė. kad Aite išdir-m,J i

bystėj darbai šiuo laiku ei
ną blogai. Dauff kriaučių be j 
darho. Tarp Unijos viršmin-; 
kų. būtent, tarp organiza
toriaus unijiniu šapu Rosen-! 
bliumo ir Unijos manadže-J 
l iaus Levino eina nesutiki
mai ir tie jų nesutikimai ’ 
atsiliepia ir į Uniios eilinius 
narius. Po biznio agento 
Kairio pranešimo kilo n 
riuose didelės diskusijos - 
smerkimas vadų. Bolševi
kiška i-griausmingą spyčių ; 
davė Masson. Girdi, iki šiol 
visi komunistu priešai sakė, j 
kad komunistai srriauna. 
unijas, o dabar, žiūrėkit,! 
sočialistiško nusistatymo 
vadovai griauna uniją. 0 
tai ris todėl, kad mes jiems 
jierdidelcs algas mokam, ir 
t.t.

Jakštas. Rrazvs ir kiti 
agitavo, kad reikia iš Uni
jos tą viršininkų mašiną 
rrąąąlint. Bet gavęs balsą 
buvęs* karštas komunistas 
Vikšris, kuris dabar jau at
simetė nuo ių ir komunistus 
vadina bunčium apgavikų, 
sako: ”Jųs norite iš
Unijos Centro pašalint ma
šiną. o savo lokale patys 
tveriate mašiną... zAr jus 
ileidžiate savo lokale nau
jus narius i valdybą? Ne. 
Tai pirma panaikinkite sa
vo lokale mašiną, o paskui 
galėsit ir iš Centro vyti lau
kan Unijos vadovų mašiną. 
O kadangi lokale jus palai- i 
kot savo mašiną—neduoda- j 
te laisvės, tai kam gi jus 
smerkiate Unijos viršinin
kus ?*’

Dar buvo įrodyta, kad bu- • 
tų Unijos Konstitucijoj Įdė
tas skyrius, pažymint Uni
jos tarnyboj viršininkų bu-i 
vimo terminą. Tuosyk nesu-lj 
sidarvtų taip vadinama um-(,w . ~ .GRAMAFONAI ir rekordai
apie jų masiną—nepatiko.,.’ 
Jie nori visose darbininkiš- 1 
kdle organizacijose turėt 
vien tik komunistišką ma
šiną. Bet mano supratimu, 
visokios Unijoj daromos,1 
taip vadinamos mašinos,— 
ar jos butų komunistų, ar 
kitų — visviena negeras ap
sireiškimas organizacijoj. ( 
.Visi Unijos viršininkai turi

Pajieškau apsivedimui 
nuo 20 iki 30 metų senumo, 

j 29 metu senumo niainervs. 
'atsišauk'i ir su pirmu laišku 

paveikslų. Adresas;
C. SKUGA 

Lochgelly. W. Va.

merginės
Aš e-u
Meldžiu 
prishis- 

(49)

PARSIDUODA KARMA.
ši iarm» yra labu geram stovy ir 

sveikam Krašte. Hondoje. Ji d:i<xia 
gera pelnų. Yra 8 Riteriai orinčių, /t 
airiai Pecan riešutu. 50 mcrir.ių Ivr- 
simmon; yra dnug grep.-ų ir daugybė 
k.’t-ikin vairių.' kurie auga tik šiituo
se k \*štt»se; daug dirbamos žeme... 
) i a. puii jausis namas 14 kambarių ir 
rskųn<h>i,’ hrarnė. 5 vvtii’iakai. 50 viš
tų. 4 kiaa-!ė:-,.3 karvės ir arklys.

Tcji garma ap.-upta kevzriai.s < šė
mis ir puikiai atrodo. Paisiduoda dvi 
sav.nin.ko senatvės pigiai, tit uz $14.- 
O'tk Tai yra gęra proga, todėl pas.- 
s’.ubinkit į tr. naujų lietuvių koloni
jų. Parduoda pats savininkas. i.«zt 

kaltei: godleff
Lake Co, Pilt man. Honda.

«
A F. Gard.r.er

G4RDINER PIANO
COMPANY

472 NVeshninster St., 
PROVIDENCE, K. i.

Nauji Plaver Pianai,
$425.00

I Pajieškau aosivedimui mergini s 
■a našlės, tarp 25 ir 40 metų arv 

Aš esu 39 metų.

Aš. Antonina Stonaitė, pajiešk:;u 
savo brolio Ignaco Stonio, paeina iš 
Kauno rėdybos. Raseinių apskričio, i ,-rTžin
Kražių parapijos. Labai norėčiau su 
juo pasimatyti. Meldžiu atsišaukei, 
šiuo adresu: (50) i

ANTONINA STONAITĖ 
Bos 76a. Irons. Mich.

r r ■*» na Alės, tarp 
žiaus. Aš esu 39 metų, turiu ge-ų 
darbą ir šiek tiek turto; nerūkau 
s aigalų nevartoju. Merginos, katros 
v-turi*“ vaikino ir manot apsive ■ , 
:>.■ - išp’ikit st: pirmu laišku prisivsdr.- 
nios pa-eikslą. kuri ant pareikalav-- 

ner 
(5<»)

PaUiiosios Demoi Kiiedcins.
Duokite jūsų mylimiems drau

gams Columbia Rekordų Kalė
doms. Tai yra puikiausia dovana, 
lad kurie juos gaus, jus busite 
ju mintyje visuomet, kaip gros 
šiuos, rekordus.

Populiariškiausi lietuvių artis
tai padarė šiuos Columbia rekor
dus. Kaip klausysite juos, links- 
minsitės su Kalėdų Šventėmis.

O ypatingai su šiuo puikiu re
kordu Kalėdoms — Rekordas E 
7356 "Gul šiandiena" ir "Sveikas 
Jeriu Mažiausias” įdainuotas -

Jono Butėno. Pirkite ši rekordų šiandiena.
čionai taipgi graži Kalėdoms dovana. Jus stebėsitės 

kai puikiai perstato muzika, kuria mylite išgirst. Taipgi 
ir gražus ant 
.nardavin‘"to.’a 
Rekordų, kad

nažiuros. Eikite šiandien pas Columbia 
ir išgirskite ii. Imkite surašą Columbia 
galėtumėt pasirinkti.

10 coli? 75c.

f Likimai.
E 7869 5okikti-

PLieniunas ir
Lušnakojis.

I Kelmnė
E 7868 11* Virhaliau* į Kaunu.

Į Vosylis ir Lušnakojis.

Į1

1»

E 7602

f Plaukia sau laivelis.
I Aš įsb ilkėiau čigono 

rūbų
Stamųliutė ir
R-idiuskiutč-Biežis.

Gul Šiandiena.
E 7256 Sveikas Jėzau Mažiau* 

stas.
Jonas Butėnas, bas o.

f Piemenėlis. 
E 4415 J P*vasaryj.

Mikas Petrauskas
l tenoras.

E 7603

E 4535

E 4362

E
i Spragilų Daina. 

4272 Strazdelis.
Mikas retrauska*. 

I tenoras.

E 4181

iu; Katros paveikslo 
s:*.:--, tai atsakymo neduosiu.

K. P.
■ 525 Hamilton avė. C'evcknt'L Ohie.

Pajieš'-au draugės apsivedimui. i..:- 
ii n-it linksmo budo, mylėt išeit į i.:- 
silin-'S’n’niTno vietas, tur būt prot.u- 
ga. era-i i> mandagi. Malonės atsi
šaukti mergina ar našlė ir su pirmu 
laišku prašau cridųsti na-ze:kslą. / - 
ri.kyma duosiu kiekvienai. Vyrai lai 
nerašinėj*. J. SAVICKAS

193 Grand St., Brooklvm N. Y. ! 
___ ,__________ .___________________________ __________^2.

GERBIAMI TAUTIEČIAI. VAŽIUO
KIT į FLORIDĄ!

Tai yra valstija, kur per ištisų me
tų žaliuoja medžiai, kur nereikia ant 
žiemos_ anglių pirkti ir pragyveni
mą galima padaryti geresnį ant ūkės, 
nekaip mieste be darbo iš šaltį ken
tėti. Aš turiu dvi ukes ir viena noriu 
parduoti. nes man perdaug apdirbti. 
Ūkė yra 80 akrų, žemė išdirbta, su 
trioboniis, geras namas ir kiti bu
dintai: vanduo dėl gyvulių, gerai 
kiaules auginti, vištas galima perin
ti per ištisus metus, taipgi ralima vi- 
sčkii»e daržoves sodinti ir iaws sėti. 
Norintie’i daugiai’ žiobi rašykit na-:

CH *S. S7MOLIS (5d)
Bov 333. Madison. Florida.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, turi būti moky
ta arba turtinga ir protinga. Aš esu 
vaikinas 33 metų, turiu savo biznį ir 
gc-rokai pinigu. Meldžiu su pirmu 
laišku prisiųsti savo paveikslų. Pas 
mane 
ta.

Kas Padarė Dievus?
DUvn na-^eiks’-i 
♦ris Paneles ?

Kieirvienas Die-

Ka Močiutė Padarei. 
Kaipgi gražu*, gražus.

Staniuliute ir
ir Iiudau-kaitč-Biežis

Jaunavedžio pasiskun
dimą*.

Pas tardytoją. Dialo
gas.

Atliko Juozas Piieniu- 
ras ir Pijušas Lušnako- i — t jis.

Kur Upelis Teka. 
Vilti* “Pasakyk Mano 
Mylimas Krašte".
Jonas Butėnas, basso.

Abito Ežero Bangos. 
Polka Mazurka.
Vilniaus Orkestrą. 

Pilviškių I akas.
Kauno Kapclija.

Columbia Phonof rapb Company, New York

I

>•

J

J1MV M*—*■—  -------------- _ • 1 .v ---------------------------------------
nistams tie visi įrodymai'^ mes užlaikome visus columbia išdirbystcs įlįstame GRAMAFONUS IR REKORDUS.

Lietuviški Rekordai pagaminti žymiausių artistų dainininkų, 
muzikų ir monologistų.

Musų Krautuvėje galite gaut netik tuos Rekordus, kurie yra 
garsinami, bet visus kokie tik lietuvių kalboje yra išdirbti. !š 
visos apielinkės ir iš tolimesnių vietų galite kreiptis pas mus ir 
gausit gera patarnavimų. Taipgi užlaikau lietuvišku Rolių delei 
player pianų. Pagaminta žymiausių artistų dainininkų naujau
sios dainos ir šokiai.

Reikalaidami Mašinų ir Rekordų arba Rolių Katalogo, pri- 
siuskit už 2c. štampų.

GEO. MASILIONIS
233 BROADWAY. —SO. BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 1456 J.

PARBAIGTA 
Nervv Jiega 
Menki Ncn-ai Naikina Sveikatą! Jie 
Padaro Gyvybės Organus Tingiais 

ir Susilpnina Visą Sveikatą.
Imk Nuga-rone’ą Ir Jausies 

Kaip Naujai Gimęs!
;3-Tvnc įuri brangios vertes vaistą

i '.norK g/dytojams nsose ialvse ir j*i 
nuo ncivų sųjnso, kaip štai* practa 

atraitus, silpai neruacig 
3y vy bės ©er%*n -•

pmmo Žodymas. «etxueKa% 
dvasiais slčgit'.as, histęnja* 
fieuralginiat skausmai, ar 
ąopti s v įe a v alinio nuo vargio 
jąuszuas.
Šitas pnkusprepara * as 
t * pjn turi tam tyčia vaistu 
padarymui kraujo «aus»ni. 
raudonu, greitai teMaoėūt; 
jis sugražina raudoną gvein 
katos žeresj nublyškusiemi 
vcid-inis ir hcseics žtuonc- 
sutcikiakmo. Jisšugrąži-a 
energiją ir paj?-c% dir;Aj 
tiems, kurie liko supoaiš. ar 
kerčia nemalones sėkmes 

prastinusios ligos* 
gripo, ar pe3d^jim;> >:

’ i Be to Nuga-Tone turi 
šešis kitus vertingus vais
tus. kirie .nuvalo spuogais 
nuo odos ir p\iilciai veikia 
susirgus nevirškinimu, vi
durių uzkifĮčjimu; tun ne* 
sveiki'S kepenis, galvos 
skaudėiimą. širdies pvkimą 
ar tulžies kliūtį. Nuga* 
Tone padaro kvapą tyra< 
nuvalo apklotą liežuvį, pa. 
didina apetitą, ir sutvarko 
skrandį ir vidurius taip, 
kad jie veikia natūraliai.

Pamėgink Nuga-Tone’ą 
Musu Rizikų

Ntiga-Tone atseina tik $1.00 pakeliui— 
užtenka ?.O dienų: 6 pakeliai tik už K»09- 
Pamėgink Nuga-Tone’ą 20 dienų musą 
rizikų ir jei tau pasekmės nepatiks, sugrąžink 
likusią dali, o mes atiduosime pinigus atgal. 
Pasiųsk ŠHndien—TUOJAUS. Tavo nežus ne 
centas. Nuga-jone yra taipgi pardavinčis- 
mas apt iekose ir yra j u garantu omas, kad 
jis suteiks pilną patenkinimą* arba bus 
pinigai sugrąžintu Pažiūrėk garantijos ant 
kiekvieno pakelio.
•••••••••a •<■•••••••••••■••«••«•■• >■■•■*•«•■••••••

Pažiūrėk garantijos ant 
kiekvieno pakelio.

NATIONAL LABORATORY.
Dep. L D- « -1C1SS. Wabash Avt„ Chiatfa. 

Gerbiamieji: įdedu S---------------- už._.....h:__ „•
pakeli-ius N'jjta-Tone'o. AS imsiu Nęsa-Toneą 
per 30 dienų ir jei man nepatiks, aš likusią daų 
pasiųsiu ir jus man,sugrųsiusite piuąiu* '

B. SiRionantčius

.50 ant kart, tai me r 
kaleudc-ių ir Krio-l 

< bur»Hšku 1. l’asiska- 
JliRl SEVIČILS (5 ) 
La« rence. Mass.

i

Vocalion Gramafonai
$125.00

»- 
$

$ 
$ 
C

A

Dykai Romatizmu | 
Sergantiems.
~ Mes turime naują'

metodą gydymui 10- 
matizmo, kurią m .3 
pasiųsime į namus 
kiekvieno šio laikraščio 
skaitytojo, kuris tik 
pareikalaus. Jeigu jus 
turit skaudėjimą jurų 
muskuluose arba sąna- į 
riuose, jeigu jus ken- j 
čiat skausmą oro per-' 
niailiose, štai proga iš-' 
bandyt naują metouą, ‘ 
kuri atsieina pigiai ir

. „ _ • Jeigu jūsų !
liga yra ir chroniška ir užsisenėjusi 
ir jokios gyduolės jums negeIbįj-4, 
mes patartam išbandyt šią metodą, 
kurią mes pasiunčiam DYKAI išban
dymui.

! DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
I Mes neprašom nuo jūsų jokių pini- 
; gų, tik prisiųskit savo adresą. Mes iš- 
I s:n«ime jums apmokėta pasta DYKAI 
j IŠBANDYMUI musų metodą. šim
tams šita metodą pagelbėjo, pagelbės 
ji ir jums. Nepraleiskit geros progos 
pasinaudoti. Rašykit .šiandien, jeigu 
jus kenčiat nuo romatizmu.

I’LEASANT METHOD CO.
Dept, X-4

į .3621 N. Ashland Avė., Chicago, III.

Męs parduodam ant 
lengvu išmokėjimu.

(52)

1 «

tokio
Hm

Vardas.

Neimkit kitokio, kaip tik ra žibo 
paveikslu.

NEPAPRASTAS BARGENAS J • 
r S20.UU ’Kn--“"’ su i4-’-ą 

p;*—•> Sunai: 
kuri pagelbėjo šimtams.’ 

'"tr asi, ‘'ari ’i« visa sviets. dsn<-” ”■ 
c-jtv“r» ir patsai save nr.si'i-'-o 

iš nieku. Kaina ......................................25c.
PASIKALBfeUM • $ VELNIO SU 

D’FVU.
Kr,.-Zn_s., i.'.i.a šventraščio na-;

- ik~l”- nev-'kslei yra labai ;dor*-s. j 
Knyga 5x8." 32 pusi.................................25c. i

BIBLIJA RIEŠUČIO KEVALE.
Kn-'ga 37-nia's paveiksi:-:s šven-! 

to —*!o FtMiio®. Tainr» 10-ši-nt. ri-j 
—i’-shi Di—b pirriiarkų-draurų.
Knyga 5x8i $5 pr L kiina ..............5O-.
5 egz. dvndąsi wė (ii »t». šit*» kai* •»! 

.tik a~* trumpo 1*i’.o. p»rsii>nt’nin 
i šas »š in. Pinigus siuskit i
nei- Money Oordcr arba American’ 

1 Uxpress. < -)!
! K. BUTKUS
j 42 Maujrr St, Rrooklyn. New York. j

JIEšKAV DARBO KEPTUVŠJI
Moku kept duonas baltes ir juodas, 
darbą padarau gerai. I, S.

168 Hapshire SL, Lavvronce, Mass.

vertės importuoti Armonikai 
parsiduoda tik už $6.95.

bus viskas slaptybėje užlaik.

P. GERUTIS 
Gen. Delivery 

Donmore. Pa.

)49)

PAJIEŠKOM apsivedimui vaikinu 
: ir merginu. Mes jus supažindinsime 
j su mokytais ir turtingais draugais ir 
ir draugėm. Prisiųskite 10c. dėl in
formacijų. Jum apsimoka apie ta da
lyką sužinoti. Mes išlcidžiam savo 
laikrašti "Piršlį". Atskira kopija 10c.

SOČIAI. AID BURBAU
195 W. Monroe St. R. 412, 

Chicago IU. (51)

REIKALAVIMAI.
i
i ,4.. Dykai Vertes $5.

• I Kaino Kalėdų dovanoms ir dėl iš- 
— ■ rlatinimo šarvo biznio, prisiųsiu kiek- 

GVARANTUOJAM $100.63 v’*n.m viena švara aukotos 
AW OAVArrSsi RUBIES TIKRO RUSIŠKO TABA-
AN 1 b^VAlTE^ KO. BAKSUKA CIGARU IR KATA-

Re’kal*ng>_ agentai visose dal 'įej.LIGGA- Priaiesk 35c. markėmis d”? 
Suvienytų \ alstiju pardavimui gTri- apgarsinimo ir prisiuntimo kaštu. 

Reikalaujam arentu. (51«
GEO. STANKS

Room 800 Ižesk 22
*• E. JACKSON BOI LVARD. 

CHICAGO. 1LI,

tai parduudamti Cigarų ir tikto »š 
Lietuvos ir Rusijos impertMC-0 ’ 
Rusiško Tabako. 4a:ris parciduu la 
taip greitai, kaip karšti keiksi i*o 

ant svaro. ‘-0 c. lieka pel".<» 
agentui. Nepaisant, koks tavo už 
(Klimas, tu gali būti musų agen’tt.< 
M es pagelbėsimp tau ir parodys’m-.] 
kai Iu i ^ris valandas padam ti-j
20 dolerių. Mes duosime jums tavo.oi 
$300.00 vertės ant bnrgo per :"O d;e-j 
r.ų. I’risiųsk 6 c. 
palo ir kainų 
laiškais

GEORGE STANKS 
Ruoni soo. |>esk 22

20 E. Jackson Bhd-. Chicago. III.

štampą <k-lei sar.r- 
listo. Atsišaukit t k

<4 •)

PARDAVIMAI

i

- . ■ c c
O C

'■>-, ■ r c
C c

KAIP 
ŽIEMA 
ATEINA
r«"

Bulgarišku

______________ ________I 
Imk jų karštų prit 

gulsiant.

tonikas sutvii-

PARSIDUODA 6 KAMBARIU] 
! NAMAS. 9 akeriai žemės. 1 karve, 30i 
! vištų, bame, elektrikos šviesos. No-I 
rint daugiau informacijų klausk!‘e 
per laiškų. (49)

A. R. P.O. Bųx 13, Mednay, Maus.

PARSIDUODA PIGIAI DUONOS 
KEPTUVfe.

Lietuvių ir lenkų apgyvento j v?-; 
toj. Turim mašinų duonai minky-i ;ri 
trokų duonai išvežioti. Per nedė ų 
iškepam 27 bačkas miltų. Tik viena 
lietuvių keptuvė mieste. Priežastis I 
pardavimo—partnerių nesutikina-;. 
Parduosim labai pigiai.

. G. MIESKINIS ir W. TAMU
LEVIČIUS

‘ 16 Shawmut St., Providcnce, II. L

PARSIDUODA LABAI PELNINGAS 
IŠRADIMAS automobiliu gumų a >- 
saugotojas. Užpatentuotas U. S. P i- 
tent Office ir Canada. Patentas y a 
apkainuotas $25,000, bet laikui pra
ėjus aš žadu apleisti šią šalį ir r*>- 
rėčiau parduot geram 
bai 
dalį 
niu

nužeminta ' aina 
augščiau minėt'’s 
žinių kreipi..:♦.<$ i-

J. M. STAS
252 Bach St., L.i Port-?,

m- 
T.ri-

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKUS. 
Pųrašė M. H. Sangerienč.

-Kųysa npnuo<ta to-'i tikrai* 
o-ikiikiis. IS!*;do F. J. S‘romėnė,
riedama naudingų patarimų ir mote
rim-.

Kurios da šito* ’-nvjj-ns nefur-t. 
‘”O’»us užsisikykit. Ji kainuoja S1.<M) 
Pi n i*-” s i-alimn atsiust* nėr n-.oney 
ę-<*erį, arba idėins nopierinį doleri j 
laišką* A»4»in*

MRS. V. RADAVICH (- )
506 N. Elluaod ava- Baltimore. M I. i

iD3^liti i!
Kiekvienam prisiusime 2 fotogran-; 

jas gražiausių merginų, taipgi kata- i 
logų geriausiai padarytu laikrodžiu, 
fenegrafų ir kitokiu daiktų. Rašyk' 
tuojaus įdėdamas kelias štampas do! 
persiuntimo.

PRACTICAL SALES 
COMPANY.

12l» NORTH IRVING AVĖ 
DEPT. K. CHICAGO. ILL

. r< sni<, sulaikymui 
J Puodukas šių i 
i prieš 
i' inima
; vojingos 
pakelio

' jeigu ji 
didelis 
šaltis 
čių uz-degimą. SutvitrinK savo 
ją. Laikyk savo sistema tvirta, 
m lauk, matyk savo aptiekorių 
jaus.

PASTABA:—Jeigu jūsų distrikte- 
nėra aptiekti, aš su mielu noru pa-’ 
siųsiu jums per paštų vienų didelį ■ 
šeimyniškų pakelį už $1.25, arba 3! 
už. $3.15, arba 6 už $5.25. Adrcs.-i-:’ 
H. H. Von Schlick, President, Ma - 
vėl Products Companv, 45 Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

gulsiant suteikiu dideli j>:ilci>.' 
a ir apsaugoja kartai.-, nuo p 

ligos. Turėjimas ;;<> r.tnl 
Bulgariškos Arbutos- n 

tuo tarpu ncrei'iut'iig:!—yi 
a psi sa ugo j i m as. I ’a p ra s

gali greitai išsivystyti į

Niekuomet pirmiau nebuvo 
pigaus išpardavimo kaip šis. 
siūlome importuotus iš Vicunos »r 
Italijos armonikus už žemiausią kai- 

. ną. Šitie armonikai padaryti iš pir- 
j mos klesos materiolo, o ypaė klevi- 
i šiai, kurie padirbti su didžiausia aty- 
! da geriausių mekanikų. Naujos ma- 
i dus keisai, puikiai išdabinti, 8 bosai, 
! 19 raktų, U žemutinių, paprasta kai- 
: nu $20.00. Specialų kaina laike šio 
mėnesio 'tik $8.95. Tokių., armonikų 

i yra tik pora šimtų. Prishjsk ūOc. per- 
j siuntimo lėšoms. <» už Armonika už* 
1 mokėsi, kai jų aplaikysL Užsiganedi- 
ninias gvarantuotas arba pinigai bus 
sugrąžinti. Rašyk šiandien. (<50)

UN1ON SALES.CO, Ine,
S. Desplaines St, liepi, 217, 

ClliCAGO. ILL.

U* *> t 
piau- Į 
krav.-Į 
Ilgai! 
tuo- i

ITALIŠKI ARMONIKAI.
Mos išdirbame ir importuojame 

šokių rusiu rankomis 
ITALIŠKUS ARMON1KUS.

yra geriausi armonikai svieteTai

Salutazaa ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo; ’

Teikia kiekvienam sveikatų, 
Kurs tik vartoja Saluterą!

— ■ *.■' •
Sa) atarų Riterį žmonės vartoja jota 

per 15 metų nuo visokių pilvo liglj.it 
gėrisi jo stebėtinoms pasekniinris, 
sadangi neranda jam lygaus, nąi ui 
j; viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 
budį, o mes užtikrinam, kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
’ik viduriu nesmagumų jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau- 
damas tikro Salutaras, o jei jis netn- 

■- ,, i retų, kreipkis tiesiai prie išdirbijųnos žemesnes negu kitųt isdnbejų., n^aniaPs savo Rptiekoriaua adtį. 

jnai užganėdinti visur. Rašyk šiandien k/lauk katalogo, kurį pasiunčiam Į s*- adresuoaamas sia p* 
, „J Knygos ir! įjykaI. (52) į SALUTARAS
plunksnų samnalu. (- »! RITATTA SERENELLI & CO. | DRUG & CHEM1CAL CO, Ine,

American Fcalher & Pillow Co. I 817 Blue Island Avė, Lept. 24, L>ept. 1S
IV,>l. C, Nashville, T.nn. Chicago, III. T 797 S. Ilabted Si, CMcaflt, IA

NAUJU FLUNlįSNU LOVOS 
Gauk Didele Rarger.u Knv 
ga Dykai apie nauja?, sa-i 
nitnres plunksnų lova.-:. > 

"taškas ir patalus. Mu-j 
išdtrbystės kainos nu-: 
tintos. Mes duosime!

jums musų plunksnas I — 
ant 10 dienų išbandymvi! Ant 10 metų gvarantuoti. Mu >\’ ’ 
ir apmokėsimo persinnai- . 
mo lėšas. Musų kostume-

lygaus, n*i ui 
igk įsigyti jo

lietuviui už !;*•
sumos, “plot’ uI ręikąlaLdaTuas Bargenų 

•iškp. (50)
;vičit s

11,1.

d

liglj.it


KAS GIRDĖTI LIETUVOJE I
(Iš Lietuvos laikraščių.)

Užsienio paskola
23 milijonų litų sumoje 

žadama gauti iš Anglijos 
medžiagos ir mašinų pavi
dale. Paskola bus sunaudo
ta naujų gelžkelių Lietuvo
je tiesimui. Be to. sekan
tiems metams 
tikslui paskirta 24.474,324 
litų iš 1924 biudžeto.

Lietuvos iždo apyvarta.
Rugsėjo mėn. siekė 25,- 

‘'35.307 lit. 30 cent. Grynų 
' ajamų tą mėnesi buvo 14,- 
'14,481 lit. 65 cent. Atskai- 

• ius to mėnesio išlaidas, spa- 
•io m. 1 d. liko 527,524 lit. 24 

kalbamam centai.

66 naujų karininkų
Aukštuosius karininkų t

kursus šiemet baigė 66 ka-.f
• • -ą •rininkai.

Studentai.
Lietuvos Universitete ■ 

šiais metais rudens semest
re yra 1366 studentai ir 219 
laisvųjų klausytojų, šių 
metų pavasario semestre. 
studentu skaičius siekė 956., *

»

rreiėiausia jurų kelionė 
L-tuvcs ir Amerikos, 
smulkesnių informacijų, 
ate susižinoti su musų 
agentu arba musų raš-

Xe\v Yorko. 
€

■>er 
teki

r r i. r t v t ?

£
s

Iš MELIižlU ŠIO LAIKRAŠČIO SKAITYTOJI; 
kurie kenčia nuo Romatizmo. Strė
nų Skaudėjimo (Lumbagui, Podag
ros (Gout). parašyti man laišką, pa
dedant savo vardą ir aiškų adresą, 
o aš prisiųsiu dykai vieno dolerio ver
tės bonką išbandymui mano Rheu- 
matizmo Gyduolių. Aš noriu praša
limi romatizmą nuo kenčiančių sa
vo lėšomis. Jus pamatysite, ką gali 
pridaryti Kuhn’s Rheumatic Keniedy. 
Aš esu tikras, kad bus geros pasek
mės ir jus patįs į taj įsitikinsite pir
ma, negu duosite man bent vieną cea-

KALĖDŲ PLAUKIMAI 
Į Lftrrt VĄ.

Bu* sneciališki 
plaukimai Kale
nu teiki. • 
1.EV1ATHAN iš
plauks liruodžio 
1 diena. PRESI- 
i»ENT ARTlllR 
Gruodžio 5 die
ni?. GEORGE

o ASlilNGTON 
Gnivdžio 13 d. 
Taipgi ir kiti iž

as sujungimas su 
Angliją arba Breaie- 

siiiagumais kvliavi- 
Valdžios laivų: Dide- 

Poron.s . ir famiJi- 
vien tik jiems, 

pasivaikščiojimo dėnvs.

įvairus valgiai.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vatetų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisc-nėjusia reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo p'au- 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių .slapiiugų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo Jei vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 

telefoną uždyką. Todėl, jeigu m rite gaut gerus vaistus ir suėė- 
dyt pinigus, tad ateikite j AIT1EKĄ po nun-eriu

160 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

’ranmzu—Lietuvių Drau
gija.

Girdėt Kaune susitvėrusi 
ar iki šiol negirdėta Lietu
ti te Prancūzu — Lietuvių 
ra ugi ja. Jos grynai visuo- 
eniniai — politinis tiks- 
s. Draugijos pirmininku 
:ąs išrinktas Kauno 
istras J. Vileišis.

Plėšikus gaudo.
Pareina žinių, kad

bur-

Pareina žinių, kari Tau- 
įgės banditu dalis sugau-

Persija pripažino Lietu- į>' ii’ kitu pavardės sužino-j 
v « ru ;.»w- ria.vą de jure.

Lietuvos vvriausybe gavo,
»
i
I
i

iš Persijos užsienių reikalų 
ministerio p. Mossadeghos- 
Saltan pranešimą, kad Per
sija pripažino Lietuvą de ju
re.

Naujas Amerikos konsulas.
Dabartinis Amerikos kon

sulas Lietuvai p. Edwards 
gavo nauja paskyrimą būti 
Amerikos konsuiu Vokieti
joje, Breslavo mieste. Jo vie
ton yra paskirtas p. John

Šiaulių apskrity pastaro
ms dienomis suimti plėši
ai Balsis ir Vainauskas.
Panevėžio apskr. plėšikai 

Sirov’as ir .^armalov’as sėdi 
: įdėjime ir laukia teismo.

>

šlapias ruduo.
šiemet Lietuvoje nepa

prastai šlapias ruduo. Be
veik kasdien palyja ir paly
ja. Vasara buvo nesausa, o 

uduo visai patižęs vande-

i

E. kelį dabartinis Ameri-(niu- Žmonės skundžiasi, kad 
ko3 konsulas Breslave. suvalyti

____  j-r tokiu budu‘bulvių—svar- 
liraiipe kensulatas. jbiausio Lietuvoj maisto pro- 

Portugalijos vyriausybė ’j’ukto, — valymas užsitęs 
nutarė įsteigti Kaune savo vėlybo rudens ir
konsulata. Konsulu paskir- ‘slapiasi suvalius, yra ma
tas p. P. Vap. Jis netrūkus'fo»a. JU daug supus, 
atvyks j Kauną. į Kainos bulvių nevisai pi-

I ios. Už 6 pudus ima po 8 
ptus. Panemunėj (prie Kau- 

’mano ‘o) daug bulvių perka i lie-Nauja gimnazija
"Mildos” draugija ------- . „

steigti Kaune pedagoginę uviskos mampolkes bravo- 
suaugusiems gimnaziją. ir gerus pinigus moka. 
Mokslas prasidėsiąs sekan- j -en. žmones ūkininkai is 
čiu metu pradžioje. ! laęios apiehnkes bulves ve-

* ‘J,________  ‘ ir pila— mažiukes, su ze-
Savivaidybėms pagelba. • ' * • j •

■ ----- —; — visos girtybes die-
vaičiui Bachui tinka. Dar- 

burokų, kopūstų,

Nesenai Ministerių Kabi-, .
nitas apsvarstęs sunkią sa-/ - -
vivaHybių padėtį, nutarė /ovių: _
ioms pažibėti, suteikiant «orkų šiemet Lietuvoje ne 
pinigini paramos šiems ^augiausia. Sausas pa- 
ketams iki 1V> milijono li-ivasans nedavė gerai įdieg
tu Parama buš suteikta iš ii—daug nudžiūvo. O slapia 
tu sumų, kurias valstybė tu-, vasara ir ypač dabar ruduo 
- -• • • '---—y—net daržovėms neaugi-

nedapildvtas buvusiasGyvenimas, jyac var-
— Į guoliams dabar Lietuvoje

j eina visai į normą. Bet ūki
ninkai tai skundžiasi, kad

ri gauti kaipo primokėjimą 
uz i #
rekvizicijas.

Degtinės monopolio 
įvet£i>ras.j 5 ,A-;;

Kauno "miestifi, jo apšfcri- f bus ? 
čiui ir kitų miestų eilei,, su ( ___ 
Kauno apskričiu rubežiuo-, 
jaučių, degtinės monopolio 
diena* nustatyta lapkričio 
10 d- Iki šios dienos pasai- i 
lietose srityse visi privatus 
įfeįtinės fabrikai turės su- į 
stoti. Juose pagaminta deg
tine turės būti išparduota. 
Kitose Lietuvos' dalyse dag
tinės . monopolis bus vėliau 
įvestas.

j
> t „ z _ . ; - ' »■ '
i sunku gyventu Kasžin kas

Pranės Brolis.

!S
plaukimai.
Lietu ca
Ui- Na
mo ant S. V
ii kainbaria

joms kambariai v
i*UB£O3 Į

>*3?Ry:'a vimas *na nuariu tarnų.

United Statės Lines
75 Statė Sireėt. Koste4. Mass. 

Lcka:tei ugen ai visuose miestuose.
Vaktentieii Operatoriai dvi

UNITED STATĖS SHTPPING 
ROARD.

CUNARD
AR NORITE ATSIIMTI 
gimines i Ameriką?

2629 Lietuviai atvažiuos į čia 
šį meta.

Leisk musų, raštinei Kaune 
pagelbėti Jūsų giminėms iš
gauti paspomts ir vizas ir tin
kamai juos prirengti į kelionę.

Nereikia laukti <lei vietos, 
turintiems t'unard linijos laiva
kortes. Cumu-d laivas išplaukia 
iš Europos kas kelintą dieną. 
C tinai d laivakortės vra veros 
kelion.i ant AQt IT.ĄN1A, 
BERENK ARI A ir MAlllETA- 
NiA, f 
tarp i.i<

Dvi 
malonė! 
vietiniu 
tinėje.
Cunard Line
126 Statė Si,
Boston. Mass.

LLOYD
LAIVAKORTĖS

Jusu giminėms Lietuvoie per
BREMENĄ

Ant naujausio ir geriausio vo
kiečių laivo

COLUMBUS
arba ant kitų vienos klesos lai
vų. Autorizuota Linija Lietuvos 
Valstybės de! Emigracijos. Dė
lei informacijų kreipkitės pas 
agentus arba i

NORTH GERMAN LLOYD
192 IVashington SŪ,

Bjston, Mass.

GARDŽIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS

JIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žolių
JIS priduoda gerų apetitą prie valgio, sudrutina 

dirgsnius ir suteikia ramų miegą.
TORAH GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.

Vartokite TORAH, o persitikrinsite kiek jis priduos 
Jums sveikatos ir ramumo.

TORAH COMPANY
28 SCHOOL ST CAMBRIDGE, MASS.

(HARRIMAN LINE) JOlNTrTCRViCEU/lTtt **J 
'HAMBUfiGM^MCANIJNE

1KI OPIAUSIAS KELIAS |

LIETUVA
Laivai išplaukia kas sąvaite. 

Geriausi musų 1
"Resolule”.

"Albert Baliin”.
vezr. J. Ii ir 
rilis. Taipgi

”Moitni Clay" 
"H'estjJkalia”,

rtearingia”.
UNITED AMERICAN L1NES 

JULIUS ROTTENBERG. 
Hanover St.. Kastan. Mass. 
arba pas kitus agentus.

I - ■.

;vai
'Ręliance".
"Deutsrhiand" 

ii.i klesti pasažie- 
poouleria: laivai 

’Cleveland”. 
’Ransa” ir

i

I

Trumpas ir tiesus kelias, per 
Rotterdamą, i ii iš visų kraštų.

LIETUVOS
Savaitiniai išplaukimai. Puikus 
parankamai.

Mes nagelbstun išgauti rei
kalingus dokumentus (šelpimo 
afideivitusi. Musų reprezentan
tai aprūpina pasažierius visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai keliones.

Kainas ir laivų išplaukimus 
pasiunčiarri ant pareikalavimo.

Dėlei rezervai š ių ir informa
cijų kjeipkitės prie bile vieno 
vietinio agento arba i
HOLLAND AMERICAN LINE 
89 Statė Street, Boston, Mass.

Ir aš tikra, tą uarbą atliks 
Kuhn's Rheunmuc Reaiedy. 
Romatizmas tųj' išeū. jeigu 
jus paliuosuosit nuo skausmo 
ir kentėjimu. Mano gyduolės 
panaikina skaudžius dieglius.

Nebandykite prašalinti roniatir- 
mo per kojos ar skūrą su pagelba 
plastcrii! ar kitokią daiktu. Neban
dykit išvilioti jį su linimentąis, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvjt jį su užkalbėjimu. Bet 
jąs prūalot jį prašalint. Ji.s yra 
kraujuje ir jus turite vyti jį lau
kai:.

muskulų gėlimą, gerkles sutinimą ir sąnarių sustingimą.

Aš NORK’ TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man-pavelysit. Aš galiu daug prrrodyt į vieną savaitę ir 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums dykai vieno dolerio 
vertės buteliuką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus 
vartojot. Jeigu jus nevartojot mano gyduolių, jus nežinot ką jos 
gali padaryti. Perskaitykit musų d / / S 
pasiūlymą žemiau ir reikalaukite //*/{ s
jų tuojaus. V. '

REGULERIS $1.00 BUTELIS Už 25 CENTUS.
Mes norime, kad jus išbandytuinet Kuhn’s Rheumafcic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmas gali būt praša
lintas, ir mes nenorim uždirbt ant išbandymo. Išbandykit—tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabaigus gydymą, o tas suteiks 
mums peluą. Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaigs. Ne-; 
nesiunčisme mažą buteliuką, kuris neturi vertės. l«'t siunčiame pi! 
nes niieros butelį, kokie parsiduoda aptiekose už dorelį, šis butelis 
25c. persiuntimo ir supakavimo sunkus ir mes turime užmikėti Dė
dei Šamui už persiuntimą. Todėl jus privalote prisiųsti išlaidoms, o 
tuojaus aplaižysite vieno dolerio vertės butelį dykai. Priimant ne
reikės mokėti nieko.

PRISIŲSK KUPONĄ 
Kuhn Remedy Ce.. 

Dept. B. VV.
Aš turiu Romatizmą ir no
riu dolerio vertės butelį 
Kuhn’o Kheumatiškų gy
duolių kaip paskelbta. 
Siunčiu 25c. persiuntimo 
lėšoms, supakavimo ir t.t. 
Dolerinis butelis tori būt 
prisiųstas dykai.

VARDAS

MIESTAS

VALSTIJA
Gatvė ar 
R. F. D. —

KUHN REMEDY CO., 1855 MBwaukee Ave..CHICAGO.

DIDŽIAUSIA PROGA PASAULY!
šis pasiūlymas geras tik iki 15 d. Gruodžio.

1 TIKRAS GEGUTĖS LAIKRODIS — 
LANGTIESĖS DĖL DVIEJŲ LANGŲ TIK 

Už $6.98.

PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ I KLAIPĖDĄ ir KITUS POE
TUS. PARTRAUKIMAS GIMINIŲ Iš LIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGU. NOTARIJALIŠKAS BIURAS. PRIRENGUSIAS 
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir PIGUS PATARNAVIMAS. 
RAŠYKIT MUMS DĖL RODOS ir PATARIMO, O NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:

INTERNATIONAL TRAVEL BURBAU.
13S RAST ttnd STREET, —NEW YORK. N. Y.

Į~ F. AP. R1CHTER ž CO, 4:h St., BROOKLYN, N. Y.

GEGUTĖS LAIKRODIS vienas parsiduoda po $6.50. Niekuomet savo 
gyvenime jus neturėjot tokios progos taip pigiai pirkti daiktus — tai be
veik dykai. Gegutes Laikrodis padirbtas iš itališko riešuto medžio, ranko
mis artistiškai išpjaustytas. Užsisuka vogomis, kukuoja ir skambina valan
das ir pusvalandžius. Gerai eina ir laiką visuomet rodo teisingai, šis laikro
dis turi savo vertę ir visu yra mylimas. Žinokit, kad yra nė žaislas, bet tik
ras Gegutės Laikrodis. Su juo kartu duodame puikias gvarantuotas Ląng- 
tieses, gražiais padabinimais, viename šmote vienam langui, 50 colių pIoč;<S, 
9 pėdų ilgio, tik baltos spalvos. Puikus mezginiai ir yra gražus makrai. Jos 
netik stiprios, bet ir puikiai padabina langus. Jos patrauks visų praeivių 
ir kaimynų akis. Vertė šitų trijų daiktų beabejonės yra tris sykius daugiau, . 
negu mes prašom. Nesiųsk iškaino nei vieno cento, tik prisiųsk savo vardą 
ir adresą. Ir kuomet aplaikysit Gegutės Laikrodi ir Langtieses savo namuo
se, tuomet užmokėsite $6.9$ ir keletą centų už persiutima. Jeigu nebū
sit užganėdinti, pinigai bus sugrąžinti. Neatidėliokit, bet rašykit šiandien į ~ 

LUKUS SALES Cfk .L'- (->
Dept. 213, CHICAGO, ILL.1513 EMMA ST.

Nesitik nei cento! 25 daiktai
DIDELIS PASIŪLYMAS TIK ANTIMATRASK PATS SAVO LAIMĘ!

ĮKAITYK NAUJĄ KNYGĄ

Hiptybts Buitmiaiių ir Raganų
ATGAL GityiN<MAŠ NUMIRĖLIŲ (NUMIRĖLIŲ LAIsKAI) ARBA 

BUDAS DARYMO Bt'RTŲ. SPIRITIZMO. IŠVEDIMAS l’IMGŲ I« 
METIMAS KORTŲ.

šitoje Knygoje yra keliasdešinits įvairiu recepta-pamokinimų. kaip da
ryti burtus: kortų pagalba atspėt savo laimę ar nelaimę liksmn. ši ui Knyga 
verta tūkstančius dolerių, bet mes parduodame, su prisiuntimu, UŽ: Si.lM) 
TIKTAI! Dek doleri laiškan, aiškiai parašyk savo adresą ir adresuok. ' <5ri)

visai
DIENU.AR JUS NORIT PADAROT

SAU EKSTRA PINIGU?
Moteris gali pa-teryli irt > į 13.00 

iki $25.00 ant sąvaitės liuosu-savo 
laiku, ausdama kartelinius pagraži
nimus, kaip tai juosteles, tarbeie.,, 
braslietus, laikrodėliams dirželius ir 
t.L. tą viską labai lengva padaryti 
ant musų

SIMPLEX KAR1ELINIŲ 
STAKLIŲ

žukliavimas.
Rugpiučio mėnesyje Klai

pėdos žvejai pagavo Balti
jos juroj 132,600 kilogr. žu-’ 
vų, Kuršių jlankoje 212,625 
kilogr., vidaus vandenyse 
92,600 kilogr.*-viso 437325 
kitogržmų, 291,595 litų ver
tės. I

__ [jtau-jokitėš patarimu tūkstančių kita
Pinigines paramos kasa. : ir neapleiskit^

Klaipėdoje prie Krašto ‘
Direktorijos steigiama 
^Krašto Pagalbos Kasa”. 
Jos tikslas duoti kredito vi
soms visuomeninėms orga
nizacijoms ir įstaigoms.
r* mm

Pavadurimiia pakeitė.
Klaipėdos Krašto Direk

torija, pritariat vyriausia
jam valdžios įgaliotiniui, 
Krašto Teismo Direktorių 
pavėlino Krašto Teismo 
Pmktentu.

Jeigu Jus Turit
Romatizmą

IšKlRPKIT §1 APSKELBIMĄ 
75c. Dėžute dykai kiekvienam 

kenčiančiam.

LIET8V1ĮI iCRTDHW BENDRIJA
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Kad parodyt svarbumą musų bargeno, mes išsiųsime jums per paštą 
DYKAI išegzaminavimui musų 21 akmens Paauksuotą Laikrodėlį, puikiai 
išpiaustytuose lukštuose, gvarantuota ant 20 metų, kurio kainą mes numu- 
šėm beveik ant puse^. Tai yra labai purkos laikrodėlis. Prie to mes duo
sime 25 daiktus viski dykai. Laikrodėlis yra vidutinio didumo, 16 su ižo, 
kaip tik vyrams tinka, nei perdidelis, nei permažas. Už' šitą laikrodėlį 
lies galėtame gauti $25.00, bet kadangi jų daug turime- ir mums pinigai 
yra reikalingi, tai parduodame už pusę kainos ir dar duodame tokias 
dideles dovanas, štai dovąnos: Paauksuotas retežiis, saugi britva, kurios 
i ‘‘ ‘ ‘ •. ’ . ‘‘ .
$1.25; imituotas penkių šūvių 32 ’alibro revolveris, žiūronas, kišeninis 

įveiksiu ant užpakalio, šukos, naujas kišeninis muzikali* 
-.—‘lis, fontanTnė plunksna.

UYKAI išegzaminavimui musų 21 akmens Paauksuotą Laikrodėlį, puikiai 
išpiaustytuose lukštuose, gvarantuotą ant 20 metų, kurio kainą mes numu- 
šėm beveik ant puse^. Tai yra labai puikus laikrodėlis. Prie to mes duo
sime 25 daiktus visai dykai. laikrodėlis yra vidutinio didumo, 16 sako, 
kaip tik vyrams tinka, nei perdidelis, nei permažas. Už' šitą laikrodėlį 
|>es galėtume gauti $25.00, bet kadangi jų daug turime ir mums pinigai 
yra reikalingi, tai parduodame už pusę kainos ir dar duodame tokias 
dideles dovanas, štai dovąnos: Paauksuotas retežėlis, saugi britva, kurios 
paprasto kaina $1.00, puikus skutimosi puodukas su šepetuku kainuoja 

veidrodis su paveikslu ant užpakalio, šukos, nai 
instrumentas, imituotas bransalietiais iaikrodėl r ________  r_____ _t
kryželis, pypkė, peiliukas, branrattetm, paauksuotas arba Freaeh Ivory, , 
budnikas su bankete, špiliui su baltu akmenėliu, rankovėms guzikai, kal- 
nieriui guzikai ir puikus žiedas, vertės $5.00. Tik šios dovanos' vertos 
$25.00, o mes sykiu su minėtu laikrodėliu viską atiduos i m tik už $1235 
tičjnsį iškirpę prisius žemiau paduotą kuponą. Be kupono viskas

Tik Hkšrpkit ku)x>ną iš šio apskelbimo ir siuskit šiuo adresu:

62$ EIGHT AVĖ*

Jus net nusistebėsi!, ko
kius gražius daiktas jus 
galit padaryt savo namuo
se. Karkliniai daiktai yra 
labai branginami ir lengva 
yra bilo kui juos parduoti 

wn uždaroiu.
Simoles Karie’i.nės Stak

lės vra užbaigtos visais at
žvilgiais, su visais nurody
mais, su adatomis ir su 
pradžia audimo. Kartu pri
siunčiamos spalvuotos pa- 
trinos i5 daugybė kartelių 
(kurių užteks padarymui 
keleto daiktų)

KAINA TIK $1.98.
Su persiuntimu)

Pinigai buria .sugrąžinti, jeigu ne- 
užsiganėdinsit. Prisiųsk 20c. stampo- 
mis arba sidabru, o' apteikęs prtam- 
kėū $1.7$

Jeigu pinigus prisiusi iškaino. mor 
grisiųsime ekstra pakelį adatų dykai, 

iųsk užsakymą ŠIANDIEN. (.) 
ROYAL BEAD CO., 

12»6 N. LINCOLN ST Dept 122 
CHICAGO. ILLINOIS.

<^t^m5>^*******************^*^^*****************^^m^k^****^*^^^
I

629 Eight Avė.

smarkus diegliai, nemalonus 
nepraeis _ patįs.

ŠJ KUPONĄ ir SUTAUPYK $3.00
‘.................. 'UU tik $3.00. s

CO.

I Tie
Įf^nanų skausmai

SIŲSK

<

ŠTAI VILTIS
Nepaisant ką jus bandėt pirmiau, 

rašykit šiandien reikalaujant pilnos 
mie-os 75c. dėžutės Delano dėl Roma
tizmo DYKAL Išbandykit šiad gyduo
les ū- paskui spręskit apie jas. Ponas 
Delano tiek pasitiki šiomis gyduolė
mis. kad jis nori, joy kiekvienas ken-' 
čiantte nuo romattzroo pasinaudotų 
jomis ir prašalintų skausmą — pirm 
negu išleis bent vieną centą* lškirp- 
kit šį apskelbimą :r prisiųskit jį 
mums su savo vardu ir pilnu adresu. 
Jeig-a jus norit, galit pririųst mums 
19c. įtampomis pagelbėti apmokėti 
perriur.timą.

F. H. Delano,
729 W., Griifin. Souare Bldg., 

SyracuiC, N. Y.
Aš galiu pasiusti tik vieną dėžutę 

ant kiekvieno adreso.

IX i! i
1. Kad po Naujų Metų "Kardus” bus du doleriai?
2. Iš kur Dievas gavo 10 Dievo prisakymų?
3. Kodėl atidavė Maižiui, ne Lietnvos kun. Vytautui?
4. Kada ir kode! katalikų kunigai pavogė nuo Jlaižiaus

S
riyakymų?
iode! šventieji mergų bijojo ir niekados ąe-tiniaur5.?”

6. Kodėl tetonas šventiems tėvams mergas pindavo 1 
,7. Kame yra skirtumas tarp JO Dievo prisakyrAu ir 10 

prisakymu?
0. Ar nori žinoti kiek popiežius.'tarėjo piečių ir vaikų?
9. Kodėl Dievas žmonėms x*ri(W^a?
10. Ta ir daug gražių paveiksiu rasi *Kw.-fe"
11. "Karias” doleri? metams, po Naujų -'rietu bus du 
Užsirašyk "Kardą” tuoj. Prisiųsk dolerį.

"KARDAS”. s
3210 S«. HALSTED ST

r >

doleriui.

CHICAGO, ILL.

budnikas su bankete, špilka su balta akmenėliu, nurkovėms guzikai, kal
niečiui guzikai ir puikus žiedas, vet tčs $5.00. T»„ uvvanos vertos 
$25.00, o messykiu su minėtu laikrodėliu viską atiduos i m tik už $1235 

$1535. Už šį kuponą mes atrokuojaM* 3 dolerius/ Neširskit pinigu iškaino.

UNTON MAIL OBDER CO.
Dept. 157, MILWAUKEE. WIS.

Kaina be kupono • $15.0&, «u kuponu
UNTON MAIL ORDER

1Wt- Milwankee, Wis.
Meldžiu prisiimt mo ši 21 akmem paauksuotą laikrodėlį ir 25 

daiktus dovanų. Sis kuponas vertaa$3.00, o aplaikęs daiktus užmokėsiu 
už viską $12.95. Jei®* aš nebūčiau t»Is daiktais užganėdintas, aš pa
siųsiu jūo3 atgal rr jus sugrašinstt man pinigus.

Mano vardas
Adresas
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SVEIKATOS 
KAMPELIS.
TRACHOMA IR APSI

SAUGOJIMAS NUO JOS.
Trachoma yra užkrečia

ma akių liga, ši liga yra taip 
sena, kaip ir pati istorija. 

«, Bet jos užkrečiamumas pri
pažintas tik dabartiniais 
laikais, ir tik nesenai pradė
tos daryti pastangos sulai
kyti jos išsiplėtojimą. Nei 
vienas trachoma sergantis 
ateivis neįleidžiamas į šią 
sali. Daugelis valstijų ban
dė sulaikyti šitą ilgą priim
damos Įstatymus ir regu
liacijas, bei pirm priėmi
mo dabartinių reguliacijų ir 
pastangų prižiūrėti jas, tra
choma tvirtai apsistojo to
limose apielinkėse ir ten ro
dėsi per daugeli metų.

Mes nežinome, koks orga
nizmas pagimdo trachomą. 
Tik žinome, kad joje yra 
koks nors organizmas, nes 
liga užpuola visą šeimyną 
arba būrelius žmonių, kurie 
drauge praleidžia laiką. 
Trachoma užpuola visų am
žių žmones. Mes žinome 
apie budus, kurie platina 
trachomą. Ašaros trachoma 
sergančių yra ]>avojingos, ir 
liga gali būti pernešta pirš
tais, skepetaite, abrusu ir 
Įvairiais kitais daiktais. Tie, 
kurie tyrinėjo ligą vietose, 
kur ji pasirodė, skaito abel- 
ną abrusą, kaipo didžiausią 
trachomos nešiotoją.

Nesunku pažinti tracho
mą. Užkrėstas jaučia aštrų 
skaudėjimą, akys karštos, 
tartum žemių prikrėstos. 
Liga povaliai apima akies 
vokos pamušalą, viršus tam
pa nelygus ir greitai krau
jas teka. Akies voko pamu
šalo kraujagyslės būna ap
temptos, pasirodymas krau
jagyslių tai—trachomos
svarbi ypatybė. Tas pamu
šalas gali būti aksominis ar
ba panašus į avietę, arba 
gali būti žilas, šviesus, rau
donas grūdelis. NesykĮ pa
sitaiko, jog Įkiršimas akies 
obuolio nuo to grūdelio pa
gimdo votis. Tos votys truk
do- regėjimą. Kartais aklu
mas yra trachomos pasek
mė. Žmogus gali trachoma 
sirgti per metus; gali atneš
ti daug nelaimės šeimynai 
ir draugams.

Kad apsisaugoti tracho
mos, pirmiausia reikia ne
vartoti abrusu ir kitų pana
šių daiktų, kuriuos vartojo 
liga apsikrėtęs asmuo. Jei
gu vaikai trachoma serga, 
turi būti sulaikyti nuo mo
kyklos. Trachoma sergan
čius reikia nuo visų atimti. 
Vitsi ąbrusai, vieši gėrimo 
stiklai, ir vieši mazgojimo 
skudurai turėtų būt išnai
kinti iš kiekvienos civilizuo
tos šalies. Jeigu trachoma 
pasirodytų kokioj nors vie
toj; svambu parūpinti tai li
gai klinikas. Galų gale, tos 
klinikos atneša daug gero, 
hės netik tie, kurie kenčia 
nuo trachomos, gauna pa
lengvinimą, bet ir sveiki bū
na apsaugoti nuo neatsargių 
ligonių. Tas. svarbu ypatin
gai biednose vietose.

Suv. Valstijų Viešos Svei
katos Biuro Division of 
Quarantine užsiima sulai- 
kytnu ir nukreipimu traeHb- 
mos. Tame darbe Viešos 
Sveikatos Biuras veikia per 
daugelį metų; Pereitais me
tais buvo šeši ligonbučiai, 
Jęurie gydė trachomą. Tie 
ligonbučiai randasi Green- 
ville, Jackson ir Pikesvillė, 
Ky., La Moure, N. t>., Rus- 
seville, Arkansas, ir Morris- 
town, Tenn.

Raportuota^ jog per me
tus išgydoma taiji keturių 
Įr penkių šimtų ligonių.

Suv. Valstijų Viešos Svei
katos Biuras bendrai veikia 
su įvairių valstijų sveikatos 

■biurais, kur tik ta liga pasi- 
F.L.LS,rodo,

r

f

I

ffrangiis Turtai Jau Atrasti - Jie Randasi Knygose - Aušros Knygyne.
Lietuviai mylinti šviesą ir mylinti tie.-ą, Aušins Knygynas vėl jums teikia naują progą Įsigyti daug knygų, geru knygų ir Jums reikalingų knygų — už gana numažintą kainą, šitame 
sąraše rasite apie šimtą skirtingų knygų ir apie pusę iš jų yra tik-ką atėjusios iš Lietuvos: nesenai parašytos ir naujai atspausdintos. Peržiūrėkite atydžiai šitų visų knygų sąrašą, o 
rasite sau gana daug tokiu knygų, kurių ieškojote ir negalėjote gauti, bet kurios Jūsų gyvenime yra būtinai reikalingos. Imantiems iš šito sąrašo knygų pilna kaina už $60.00 ATIDUO
DAM Už $50.00 arba imantiems nors vieną knygą iš žemiau tilpstančio knygų sąrašo gaunasi už* nupigintą kainą, kaip kad yra pažymėta prie kiekvienos knygos. Todelei knygynams, 
skaitykloms be* šiaip buleliui draugu susitarus ir susidėjus po kelis dolerius! yra proga Įsigyti gerų knygų, daug knygų ir tiktai mokant už knygas pusę kainos kiek knygos yra ver-

na daug tokiu knygų, kuriu ieškojote ir negalėjote gauti, bet kurios Jūsų gyvenime yra būtinai reikalingos. Imantiems iš šito sąrašo knygų pilna kaina už $60.00 ATIDŪO-

tės. šitų knygų nuptginimas tęsis tiktai iki NAUJŲ METŲ SAUSIO 1 DIENOS. 1921. Perlai skubinkitės užsisakyti šitų

t

Rankvedžiai, Kalbamoksliai, Vadovėliai 
Mokykloms ir tt.

šitame skyriuje tiipstančios knygos yra Įvaints žodynai, 
vadovėliai pradedamosioms mokykloms; vadovėliai augštes- 
nėmsiems mokykloms; gramatikos ir sintaksės geriausių 
musų kalbininkų. Vargai bent viena mokykla, kurioje 
yra mokinama gryna lietuvių kalba, galėtų apsieiti nevar
tojusi žemiau tilpstanėių knygų kalbos mokslo reikalui. Io- 
delgi mokytojams lietuvių kalbą ir mokiniams lietuvių kal
bos verta Įsigyti nors dalį šitų knygų kol dar jų kainos at
pigintos._________ _______ __________________________________
žodynas Angliškai-Lietuviškos Kalbų (Dalis 11). Sutaisė 
A. Lalis. Visi angliški žodžiai išguldyti j lietuvišką kalbą. 
Apd., pusL$35. Kaina $6.50; iki Naujų Alėtų Saus. 1 <1. 
Žodynas Lietuviškai Angliškos ir Angliškai Lietuviškos Kal
bų. Sutaisė A. Laii; (Abi dalys vienoje knygoje — pilnas 
žodynas). Pusi. 1274. Kaina $10.00; iki Naujų Metą — Sau
sio 1 dienai tik------ ---- ----—-■— -------;................. ............... $7AK
Lietuvių Kalbos (bainatska. Parašė Rygiškių*Juuas. 
gramatika, tai pii.>ia lietuvių kalbos gramatika, syki 
ir lietuvių kalbos sintaksė. Kaunas, 1922. Puslapių 280 
daryta. Kaina $2.5'>; iki Naujų Metų — Sausio i <1. j 
Aritmetikos Uždavinynas — Dalis I ir II. Sutaisė H 
šiotas. Gera knyga t— .
Puslapių 200.' Abi knygos'apdarytos i vieną 
iki Naujų Alėtų — Sausio 1 dienai tik ...... .. ............
Aritmetikos Teorija. Sutaisė A. Smetona. Tjlžėje. 1922 Pus
lapiu 1397Kaina 90c.; iki Naujų Alėtų —_Sausio 1 d. tikjiOc. 
Kankvedis Anglų Klibos. Sutaisė J. Laukis. Is jo gailina 
mokintis be pagelios mokytojo. Pusi. 310, apdaryta. Kaina 
$2.50; iki NaująJMetųSausio 1 dienai tik ........... $2.06 
Chrisiomatija— Dalis! ir II. “A augo Aiokykla . Kalbus 

‘ ‘ ' ašė J. Jablanskas. Kaunas. 1922. Pusla- 
Sausio 1 dienai 
„.....r:z..$žAi’) 

Lietuvių Kalbos Vadovėlis. Paruošė J. Aiurka. Dviejose k—>■ 
sese — I, H, III ir IV mokslo metams. Tinkama vos prade 
dantiems lietuviu • alba mokintis ir jau biski prą.siiayir.u- 
sietus. Kaunas, 19r2. Puslapių 500. Kaina $2.25: iki Naujų 
Metų — Sausio 1 dienai tik .............. ...............-........ - r-
Lietuvių Kalbos Gramatika. Naujas pertaisytas įej-ab- a 
Sutaisė J. Domij orai lis. Kaunas, 1922. Puslapiu 12t Kuir

šita 
u yra 
). Ap- 
$2k00

Ma
šiotas. Gera knyga dėl lavinimosi rokundų. Kaunas, 1921.

_ __________  _ t. Kaina $L.*>;*****'* *-z’
Sausio 1 dienai tik ........  - - $l.uv

; a

mokslo reikalui, para-------_.....
pių 5-10. Kainu $4.00; iki Naujų Metų

75c; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai Jik ..„.^
Lietuvių Kalbos Sintaksė. Paruošė P. Klimas. Katin
Puslapiu 56. Kainą. 3-5 centai; iki Naujų Alėtų 
dienai tik .....    —................. -....... .

Sa
i

Skaitymai. Paruošė P. Klimas. Geriausios lietuvių 
pamokos.* Tilžėje, 1220. Pusi. 292. Kaina S1.25; iki I- 
Metų — Sausio 1 .'ienai tik------- ----- _..... —.-. ..........
Buhalterija. Paruošė Ilgūnas. Tilžėje, 1921. Puslapiu i S 
Kaina $1; iki Naujų Metų — Sausio i dienai hk r ■_
Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Pagal Stuobrį suiaisė 
S. P. Tananevičius. C'hicago, III., 1909. Puslapių 102. Karna 
<50 centų; iki Naujų Metų — - Sausio 1 dienai tik — Ine 
Lotynų Kalbos Vadovėlis. Sutaisė Jokantas. Kaunas, 1922. 
Puslapių 120. Kaina 75 centų; iki Naujų Metų — Sausio 1 
dienai tik .......     y................   6-bc.
Geometrija. Sutaisė ?L šikšnys. Trečioji dalis. Kaunas, 1922 
Pusi 124. Kaina 9;’ centų; iki Naujų Metų — Sausio 1 die- 
nai tik_________ __ m................ ................ ................—..........   75c.

• Algerbros Uždavinynas. Sutaisė Pr. Mašiotas. Dalis 1 ir II. 
Apdarytos Į vieną. Kaina $1.75; iki Naujų Metų — Sausio 
1 dienai tik'___ L...:.................... —------------ ----—............. „.jp.,50
Chemijos Vadovėlis. Sutaisė V. Bukas. Kaunas, 1922. Pusi. 
192. Apdaryta. Kaina $1.75; iki Naujų Melų — Saūsic 1 die
nai tik ................... i............................ ..............—r--------—.......  $1.50
Rusiškai Lietuviškas žodynas (Kišeninis). Paruošė A. Va
gelė ir Strazdas. Puslapių 252. Kaina $1,00; iki Naujų Me
tų — .Sausio 1 dienai tik  ............ —2.—.-----------—— 80c.

Lietuvos Įstatymai. Sistematizuotas Įstatymų, instrukcijų 
rinkinys. Pusi. 1081. Kaina $4; iki Naujų Metų — Sausio 
1 dienai tik............ ........................................ ................ ... ......
Artistiškų Paveikslų Knyga — i-iolerų bei merginų, šioje 
knygoje telpa 350 artistiškų paveikslų, gaminti didžiausių 
artistų sviete. Paveik lai yra gamtiški—gryni. Po paveiks
lais aiškinimai anglų kalba. Gražiais storais apdarais. Kai
na $5; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai_tik.............  $1.00

.’-ri abrozai — did. Lietuvos kunigaikščių: Algirdas, Gedi
minas, Vytautas ir Keistutis, šitie visi paveikslai yru tinka
mi papuošti namus, ofisus, svetaines ir it. Kaina $2; iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai visi 4 paveikslai..... -r $1.50
Biblija Arba Pilnas šventas Raštas Seno ir Naujo Testa
mento. Knyga didelė virš 1100 puslapių, juodais audimo ap
darais. auksinio titulo anspauda. rausvi lapų kraštai. Sykiu 
su Biblija laiidasi ir Biblijos rodykle, su kurios pagalba 
lengva ieškomi dalykai Biblijoje surasti. Kaina $5; iki Nau
jų Metų — Sausio i dienai tik........ ................. ......—........ $4.00
Vokiečių Okupacija Lietuvoje. Paveikslai ir aprašymai. Su- 
rengė J. šiiietis Knyga turi 190 paveikslų iš vokiečių okir- 
pa.c».i< 
aprašymu. Kn

;k

Vilniaus
pė*.y<*s^ j\ 

r iriu y g r

diueli
:* t Nauju

knygų patys, raginkite užsisakyti ir save kaimynus.

Istorija Abelna. Parašė Dr. A. Bacevičius. Pusi. 498. Apda
ryta Kaina $2.75; iki Naujų Metų — Sausio 1 d. tik $2.00 
Istorija Suvienytų Valstijų. Prie galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų konstitucija. Pusi. 364. Apdaryta. Kaina $2.25; 
iki Naujų Alėtų — Sausio 1 dienai tik .......... $1.75
Istorija Chicagos Lietuvių. Pusi. 580. Apdaryta. Kaina $3: 
iki Naujų Alėtų — Sausio 1 dienai tik ................  $1.75
Ethnologija arba Istorija apie žemės Tautas. Pagal Haber- 
land. paraše Šernas. Su daug paveikslų. Pusi. 667. Apdary
ta. Kaina $ 1; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik . $3.00
Lietuvių Protėviai Parašė Dr. Jonas Šliupas. Knyga istoriš
ka ir gana didelės svarbos. Pusi. 283. apdalyta. Kaina $2; 
iki Naujų Metą — Sausio 1 dienai tik......................„T S1.75
Geografija arba žemės Aprašymas. Pagal kitus parašė šer
nas. Su daug- paveikslų; pusi. 469. Apdaryta. Kaina $4; iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik--------------------------- $2.75

. .s Okupacija Lietuvoje. Paveikslai ir aprašymai. Su- 
J. šiiieiis Knyga turi 190 paveikslų iš vokiečių oktr- 

s lai
"iiyga didelio formate. Kaunas, 1922, pusi. 190. 

.$(■>• ik Naujų Alėtų
Albumas.

Binkis u
1 ‘tą Su 2
: i Oi KiUiO.
iieilĮ

ir tek pat puslapiu su lietuvišku ir anglišku

Sausio 1 dienai tik........ $4.<K
Vilnius 1623-1923’’ Istorijos Apžvalga 
Tt.rulio Prapredtikcijos iš BulKakc, 

: ženraųnras, Berlyne 1923. Puslapių 
Tali paveiksią’ raišuoti. Kaina $10;

Sausiu 1 dienai Lik ..........   $7.iX)
a,į, Paiitihn- Lakiu A. Viiiric k.-.t.i 
raizuiiojami ?-i.- iu’'v-jite:*.;. Kam 
cų — Sausio 1 dienai tik..... .......... .
Gyvenimo MokyKia i rsi ,p.i
Naujų Alėtą — Sausio- i dienai im ..

1- .k u i v v a r juoi ■ -s. .At • 
o $2. )0 : ik i Naują Me- 
....________ __ _ $2.U0
<• . iVlK: .’ $2 >0, iki

. ... ..... 1... $2.00
Naujas Pilnas Orakulas aro. ra•< u :rara; . 
žiu knyga. Taipgi praktiška < . (' 1 :
te, su paveikslais. Surinki: ir 
Lattivi^-. ra iai aidzit-iisič.- 1 
bi*-.'tii h dch.aziiiysies (ic/rai, 
6x9 colius Peiikta nauji laio. 
.vaujų ivičiu — SatiSiC □įe-iis.i 
žinynas, Knyga 
geeg-rarijos, 
maksi 
ts. 
ka

%

>

Beletristika
šitame skyriuje randasi i-aštai visų geriausiu musu rasė jų. 
Krėvės, Vienuolio. Lazdynu Pelėdos, Putino ir kitų, čia taip
gi randasi geriausiu romanų, apysakų, legendą ir tt. Peržiū
rėjęs šito sąrašą ir atradęs sau tinkamų veikalų užsisaky
kite tuoj kol dar jų kainos atpigintos. " ____
Krėvės Raštai. Trijuose tomuose, apdaryta vienoje knygoje. 
Tilžėje, 1922. Pusi. 700. Kaina $1.50; iki Naują Metu — 
Sausio 1 dienai tik...............................  1........$4.00
Lazdynų Pelėdos Raštai. Keturi tomai, apdaryta į dvi kny
gas. Tilžėje, 1922. Pusi. 950. Kaina $5; iki Nauju Alėtu — 
Sausio 4 dienai tik _________________ ________ ____ *.........$4.50
lvanhove. Parašė \Vaiter Scott. Romanas dviejose knvgose, 
apdaryta i vieną. Tilžėje, 1922, pusi. 450. Kaina $2.50; iki 
Naują Atytą — Sausio 1 dienai tik__________ J_______$2.00
Vienuolio Raštai. Dvi knygos apdarytos į vieną. Tilžėj, 1922? 
pusi. 560. Kaina $3; iki Nafajų Metu — Sausio 1 d. tik $2.50 
žmonių Poezijos Antologija. Binkio tekstas, Šimonio pieši
niai. Leipcinge, 1923, pusi. 196; didelio formato. Kaina $3;

Metą — Sausio 1 dienai tik ..... .......  $2.50
šventas Petras Ryme. Parašė II. Sinkevičius. A’ilniuje, 
1908 pusi. 230, apdaryta. Kaina $1.25; iki Naują Alėtų — 

l*k .$L00
Karo lakas. Parašė AIayne lieid. Išeiviai iš į'ransvalijoš? 
Tilžėje, 1921, pusi. 192. Apdaryta. Kaina $1.50;. iki Nauju 
Alėtų p Sausio 1 dienai tik........................ $1.2-5
.♦š Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių. Pasakos surinktos 
d-10 Basanavičiaus. Pusi. 470. Apdaryta. Kaina $2.70; ik? 
Naujų Alėtų — Sausio 1 dienai tik__________ _______\ $2.00
Kaistas — The Jungle. Parašė Ūpton ŠinclairT Pusi. 335^ 
Apdaryta. Kaina $2.50; iki Naują Alėtu — Sausio! d. $1.75 
Rymas. Parašė Einil Zola. Pusi. 432, apdarytaTKaina"įŽūjOj 
iki Naujų Alėtų — Sausio 1 dienai tik......................  $2.00
Iš Mano Atsiminimų. ParašėDr. V. Pietaris? Su autoriaus 
paveikslu. Telpa gana daug žingeidžių apysakų. Pusi. 301, 
apdaryta. Kaina $2; iki Naują Aisty — Sausio 1 d. tik $1.50 
Lietuviškos pasakos {vairios. Surinko Dr. LBasanavi^ūš. 
'3^5»s apysakos randasi 4 knygose ir tose 4 knygose yra 
virš 700 apysakų. Visos 4 knygos apdarytos; Pusi, visose 
knygose yra 1300. Kaina visų 4-riu knygų $9; iki Naujų 
Alėtą -j- gausio 1 dienai-tik ____ $Loo
Putino Raštai. Dviejose knygose apdaryta' i viena. Tilžėje,* 
1922, pusi. 480. Kaina $2.50; iki Nauju Alėtu —'Sausio 1 
dienai tik ..........,__________ ___________________________  $2.00
Skalpų Aiedžio to jai. Paraše AIaynelleidrTilžėjė'i11^22, pusi; 
219, apdaryta. Kaina $1:50; iki Naujų Metu — "Sibsid į die- 
tyh bk ........—...------------ ——.......................... .$1.25
Š$kstwrfto Skrudžas. Parašė Čarlas Dikensa^TilžėjS J922, 

Kaina. 75c.; iki Nauju ASetą:— Sausio 1 d.
Pampėjęs Galas. Paiašė.Eug’ Tilrra Romanaš?Tilžėje?19?2- 
Pušiž200, apdaryta. Kaina $1:73; jki Nauju Alėtu»-ra- $ą*i5io ...... ........

troE'ų č.'.slap- 
in Deh.ažinys- 

r.:-, kailių X 
ki.yga.

. i <? matus 
na SJ-; iki 
...... . $4.00
. <v>>i i .ii i]os, 

ircs ir kitų 
..pie įveik a-

v

i
į

žinių iš riiii..h 
ticnomijos. anim t i 

į bei ju šakų: rinkinys 
juduZ gyd'.Tr.vSi. vaisi 
;2, EkinirJkagis, c r.ri-ii 

L.“’ suruko
-SąSL-lj* lxl. s

Vainių Vx*miii4si,o h* i<an
. "L jAC. i > -t,

6K1
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Ecstoicgijs s? Cfet»g rafijos, 
Gamtos Mokslai

ib.«iygUS is i. 1C£ ijSšk gCvį,. .silJU_ ii gaiilius 
Kurios ; »ik alingos visiems TuoLsI-j ieško- 

m. apšviestiems; ir siekiantiems prie apšvie
tę knygų kuūdaugiausiai patys ir įa-

♦
Slljih-f -E; ! >,; <•.- 
mokslu, Knygos 
tu o jam s. visier

Todcigi Įsigykite
ginkite užsisakyti kitus kai da jų kainos atpigintos.
to.

irvine zyąi pavasari, vasarą ir 
‘K^giiĮšą *1921. Su paveikslais.’ 

$17-5; iki -Nauju. Metų — Sau- 
— -----$l.o0

AugaiųTizioiogija. Paruošė Ai. Stankevičįuš. Vilniuje;1920. 
Pusį.4-34i apdalyta Kaina $1.50; iki Naujų Melu , x

5^!yI*aĮĮQoK.Vasiliauskas ir J. Janušonis. Įžy- 
auguty enrestomatijh.- TijSejęį 

' ’fenytal Kama $2 į-fkrNąufu Metu — Saų»
- • .^ra.-ršSįg

A k

Šausiu
$1.25

l

Naujas .Lietuviška Kalhamokslis. Prirengė Petras Grąžby- 
lys. Tilžėje, 1903. T'uslapią 115. Kaina 45 centai; iki Naujų 
Metų — Sausio 1 dienai tiktai___------- .......----------- -----  40c.
Zoologijos Sistematikos Terminu žodynėlis. Pėruošė 
tostas. Kaunas, 19 '0. Puslapių 144. Kaina 75c.; iki Nąįijų 
Metu — Sausio 1 č. ienai tik • '

Uit’

Sausio ... $1.75

M
i

. Sykiu su Globų s ų graži 
paslatvmo. Kaina >20.00;iki Naujii Metų

HIGIENA
$

w. 2 į?

1%------

i k s P
MiS

Sviėt

E

Irti

ny- 
Ina
įOO
Fer.

____________ „os Visiems -.“sVĮdįįj 
k#na» ir ligotiems. Sveiki kad nesirgti?, Į 

• Kroti kad skaitydami išsigydytu. Plsim- ♦ 
pinkite- užsisakyt i kol dar jų kainoj pigios. į 

f ' Knygos Apie Sveikatą ir Ligas ’ "
Lyties Mokslas^ šitą garsią knygą parašę Dr. A. Karatu. 
Šita knyga yra pirma pas lieuvius knygoje, aprašįCra: 
įvairios lyties ligos. Įvairus lyties sudėjimai. Knyg iam* 
Ji auJi ilga dėl vyrą ir -moterų, jaunu ir senu, vedusių ir liMį* 
vedusių, sveiką ir ligotą. Su daug paveikslą. Pus£ 400, 

jdaiyta. Kaina $7; iki Naują Metų — Sausio 1 d; tik 
Moteris.’jvs gyvenimo sritis Žr-jos paslaptys. Paraš§ DT;7|. 
•žozanas. Pust. 73. Apdaryta. Kaina-$1; iki Naują Metu rt 
Saiisio 1 dienai tik.,........ .....____ ___________________ -_____ L... ?5ė.

t? $2; iki 
2.. $1.75

Įvairios Knygos irKit-Kas. ‘
čia randasi Albus.ai, žemės Globusai, žinynai.
Paveikslai, Biblijos ir ti. Peržiūrėkite atydžiai t r radu si 
reikalingų prekių užsisakykite tuoj kol jų kaines atpiginti) 
žemės GlbbnsasfFamas lietuvių kalba. Vjšos pasaulioWt- 
pep* iemiapiai rar. .asi ant šito Giobuso? šitoks GiobušąstyJ- 
netu rastis kiekvieno lietuvio name. Ne tik bus gražiu.pa- 
ipuosaht kiekvieno namo, bet sykiu ir viso pasaulio majfos 
jasis prieš akis. Sykiu su G lobu s ų graži medinė koja dėl 
paslatvmo. Kaina $20.00;iki Naujii Metų — Sausio 1 die
nai tik____ .—;2..................... ——................  —............$1340
Lietuvos Steigiamojo Seimo Darbai. Pradedant sū pinpu 
posėdžiu 4920 mėty ir baigiant su 212 posėdžiu 1922. Viso 
43 knygos. Su d ar?! o s j 5-kis tomus drūtais apdarais iri di
delio formato. Pa: siduoda visos sykiu. Tai yra istoriškas 
dokumentas lietu-1, i u tautos. Kaina $30.00; iki Naujų Sietų 
—Sausio 1 dienai tik ------------------------ ____ ___ _____ $2-5.00

Pinigus siųskite sykiu su knygų užsakymu, — u------------- *---------- —--------- -------------------------------- ... —.
Mnsn knygyne Tandasi šimtai kitų knygų apart čia garsinant v reikale klauskite Aušrts Katalogo. Taipgi musu knygyne randasi daug dainų su gaidomis 

atskiro damų katalogo. 1 Lapkus siųskite šituo antrašu:

uose v. zaksevskks, Dvrknygds. 
na $1.25; iki Naujų Melų

$1.00
‘TSįraliauciujė, ,19^j

Lyties Mokslas
* -JH.

Sveikata arba tiesos ir trumpas kelias ą 
Dr. A. L. Graičiunas. Pusl.>Į89, apdaryta. Kali 
Naują Metą — Sausio 1 dienai tik ----- J..
“Gyvenimas”. Sveikatos, Lytiem Reikalą, Mokslo mėnesinis 
žurnalas. Leidžia ir redaguoja Dr. A. J. Karalius. Kaina $1; 
iki Naują Metų — Sausio 1 dienai tik ___________ ;—4 75c.

. fcnedna pinifus. 
retink dainą Uankity

■> •« • ‘ *• -V* * G -t;' f
geriaunia money ttrderty arha gękty. Piiiigmi yityiėiaiit laiSką reikia registruoti, kitaip mes netttaatane už fernutas pinigus.

Aušros Knygynas, 321O South Halsted St• 9
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Vietinės Žinios

PRAKALBOS!

ros tautos ir per ilgus me
tus tarp savęs kariavo. Žy
dai buvo kilę iš Judos, o ga
lilėjiečiai iš jo brolio Izrae- 
liaus.

i Taigi, jei toks žmogus, 
kaip Kristus, ištikrųjų yra 
buvęs, tai jis buvo galilėjie- 

' tis. Bet ar Kristus ištikrųjų 
■ gyveno, ar ne, tai kitas 
klausimas. Prelegentas vi- 

Isai netvirtino, kad Kristus 
buvo. Jis tik sakė, kad da- 
leidžiant jog jis buvo, tai 

i jis i -rigulėjo prie Izraeliaus 
vaikų.

Salė buvo
ir paskaita publikai labai 

į patiko. Prie Mokslo Drau- į 
Į gijos prisirašė daug naujų , 
5 narių.

i1 
i

I

pilna žmonių*

Kalbės drg. Grigaitis, 
"Naujienų” redaktorius 

iš Chicagos.
So. Bostone drg. Grigai

tis kalbės du kartu, pėtny- 
čios vakarą ir nedėlios va
karą.

Pėtnyčioj, 7 gruodžio, pra
kalbos bus Idetuvių Salėj, Į 
7:30 vai. vakare. Čia jas 
rengia LSS. 60 kuopa. .

Nedėlios vakarą, 9 gruo-; 
džio, kaip 7:30. prakalbos 
bus Lietuvių Žinyčioi. ant 
Broad way, pirmos durys 
nuo pašto. Čia prakalbas 
rengia So. Bostono Lietuvių 
Mokslo Draugija.

Cambridge’uje svečias . ...
kalbės ateinančio j nedėlioj ?z vistų vogimą |
)M) pietų 2 valandą. Rhodes' T£,SIP^ tečiaus Žirnine-, 
Įlallėj, po Nr. 40 Prospect į? Įsteismo. nes nebuvo liu-, 
st. Prakalbas rengia LSS. ^une
71 kuopa. .....

„ ; „ . , naši. Ziunnskas
Montelloj dig- Grigaitis t )u lietuviai,

žiurinskas išteisintas.
Pereitam "Keleivyje” bu

vom rašę, kad Norvvoode 
3'tapo areštuotas K. Žiurins- 

iitcid vkm-u suganą.
po pietų 2 valandą, Rhodes' Teismas tečiaus Žiuiinz,-

kalbės panedėly, 10 gruo
džio Tautiškam Name, 7:30 
valandą vakare. Prakalbas 
rengia susidėję socialistai 
ir šiaip pažangus žmonės.

Haverhillvje prakalbos: 
bus ateinantį utarninką. 11 
gruodžio. Lietuvių Kliubo 
salėj, 7:30 vai. vakare.
. Turbut nereikia jau kar
toti, kad drg. Grigaitis da
bar tik sugrįžo iš Lietuvos, 
kur savo akimis matė musu 
žmonių: gyvenimą, ir todėl 
galės teisingai mums ji nu
sviesti. Geresnio kalbėtojo 
už drg. Grigaiti lietuviai! 
neturi, todėl tikimasi, kad 
jo pasiklausyti susirinks vi 
si vietos lietuviai.

kas tas vištas vogė. Vadi- ; 
naši. Žiurinskas nekaltas, 

juu kili lietuviai, kurie bu- 
Jvo kartu su juo areštuoti, 
' taipgi išteisinti.

"Žiurinskas buvo "Kelei
vio” redakcijoj ir prašė avie 
tai pranešti, nes žinia apie 
jo areštavimą galėjo pa
kenkti jo vardui.

Prie to da žiurinskas pa
aiškino, kad dabar jis nesąs Į 
joks komunistas ir komu-' 
nistiškos "Laisvės" jau ne
skaitąs.

ATSIDARO LIETUVIŲ 
KALBOS MOKYKLA.

Mokslo Draugija organi
zuoja- lietuvių kalbos ir ra
šybos mokyklą vaikams ir 

■ suaugusiems.’ šio ketvergę j 
vakarą Lietuvių Žinyčioj; 
bus pirmutinis Mokyklos 
susirinkimas. Todėl tėvai, 

■čnerSu “HaiTera įtetauti? ĮkuHe.hori savo.vaikiniu? 
' • - - į pamokyti prigimtos kalbo>,

; tegul atsiveda juos tą vaka
rą ir prirašo. Tegul ateina 
taip pat ir dideli. Ičurie nori' 
nesimokyti lietuvių grama
tikos. aritmetikos (rokun- 
dų) ir kitokių dalyki]. Susi
rinkimas prasidės 7:30 vai.

4 ■ i -
Majoras atsisakė su lenkų Į

: Lenkijos generolas Hal- 
fer gavo Bostone skaudų 
moralj antausi. Ir šitą smū
gį jam surengė niekas ki
tas. kaip tik musų ir ukrai
niečių bei žydų protestai. 
Kuomet susirinkę majoro 
ofise žydai. Galicijos rusi
nai ir "Keleivio” atstovai 
lietuviu vardu pareiškė pro
testą dėl gen. Haliero priė
mimo, majoras atsakė, kad 
uždaryti miesto durų tam 
generolpalaikiui jis negalė
siąs, tečiaus kviesti jo ne- 
kviesiąs. Ir kada atvykus 
jam Bostonan pereitą savai
tę vietos lenkai norėjo nu
vesti ji pas miesto majorą, 
jis atsisakė tenai eiti, pasi
aiškindamas. kad Habai 
sergąs”. Bet ištikrųjų gen. 
Ilalleras nesirgo, tik neno
rėjo eiti, kad nebuvo majo
ro kviečiamas.

Ta nati vakara legiionie- 
riai iškėlė jam pietus, ii\te- 
nai Halleras apie savo ”li-Į 
ga” i

į

pasius jusu do ertus namo

1

Kuomet jūsų pinigai siunčiami į Lietuvą pe1' T jo iii 
National Bank. jus gaunat bitą už kiekvieną doleri. J 
gausit žemą kursą ir greitą persiuntimą.

N

Thc

o f boston
7v FEDERAL STREET

Skyriai:

(Filijos pažymėtos * būna atviros ir sukatos vakarais).

#•

4

Į
I i ą 
i

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 Purmcnter St., Boston, Man. 
(Prie Hanover St.)

Tt-1. Richmond C68. (.)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak.

15 ML..K STREET 
’ROSLINDALE. 1 BELGRADE AVĖ 
BRIGHTON, 309 \VASHINGTON ST. 

’ALLSTON, 13o BR1GH1ON AVĖ.

115 SU.UMER STREET
UTHAM’S CORNER. DARCHESTER 
r IELD’S COKNF-R. bOP.t'HESTER 

’HIDE PARK. 1219 RIVER ST.

I«

Didžiausias Bankas
Ji- ■ iį

J
US dirbat sunkiai už jūsų dolerius. Saugokit juos. 

Siųskit jūsų pinig i,s» Kalėdom pęr The First National 
liauk, o jūsų doleriai bus apsaugoti. Tai yra didžiau
sias Bankas Naujojoj Anglijoi, su astuoniais skyriais, 
kad suteikus jums greitą ir atydu patarnavimą

Piunąstykit apie patogumą ir ,iu.-:u gi

minią džiaugsmą aplaikius justi «k>xa- 
nas-p:nigus. Atneškit pinigus per.- 
tinuii i Lietuvą j 70 Fecleral Strm ’ 
ti Pašto Ofiso) arba i artimiau.-' 
skyrių.

Didžiausias Naujosios Anglijus Bankas yra pasirengęs 
jums patarnauti.

First National Bank

!

II
I
i
tosi Vladek Zbyško su atva
žiavusiu jg Europos vokie
čiu ir Gardini su tulu indu- 
su. Laimėjo Zbyško ir Gar
dini.

šiame ketverge Grand ačiū visiems

I.
Mokyklai, 

piera 88.50.
Mokytojams ĮlM.&o.'
Pabaigimo mol^klc.s vakarėlio su

rengimas S2dJ<0.-7-vi59 įiiaidų : $1S6.- 
77. . . ■j--' .

Mokyklos iž»le jieka šllG.1*-.
Vardan niokj'kics tariame širdingai 

_ri_ L!__ _ aukotojams. Tikimės.
ODera House irgi bus ido- K? i-teng.ėme pa-

. .1 . _ * laikyti mokyklą ©dėsniam skaičiui
mios nstynes. ■ -

knygos, paišeliai ir po- PARSIDUODA GREITAI GKOSER-

j vaikučių.

I
BALSAVIMAS !

IdeL Labdarybės Dr-jos - 
^alsavimas pyks 7 gruo-; IDITlff ABN* VAimAC I 
džio, pėtnyčios vakare, nuo' Aviui AHI liAvl/Uv*

S. D. M. Valdyba:
Pirm. A. -Juedgudis,

Kas.. Ant.
Itašt. B*-, Kftntjjjnaš.

Kas..Ant. JioKevičius.

I 
I

7 iki 10:30. svetainėj kam
inas E ir Silver gatvių. Visi 
vyrai ir motens nariai, ma
lonėkit ateit balsuot, kad iš
rinkt tinkamą valdybą.

Rašt. K. žibikas.

NĖ ir Bl'čERNĖ. Kuris nori toki, 
l-iznio, gera prgjj.i; yra visi naujau 
si įtaisymai. Biznis eina gerai. Par
davimo priežastis — savininkas ser
ga.
P. K. 159 Dcręhester st. So. Bosion. 

T?l. So. Boston 15iO-W.

ANT PARDAVIMO
namas 0 šeimynų, po 5 kambarius ir j

‘ du namai po 7 kambarius. Raudos nc-
" Parduosim už

tri'
ar-

: ša $135.90 j irėnesj.
i $10.000. Visi tie namai randasi
i riausioj apieiinkėj South Bostone 
j ti Lenkiškos Eaž nyėios ir mokyklos, 

—- j Andrev Souare.
Priežastis pardavimo—turiu bizni. 
Apžiūrėt namus galite nedčlioj .>

» panedėlyj. Kreipkitės:
I
i

. I

'ni. So. B^tton X
’IAKTARAR

A. L. KAPOČIUS
L1ETVVYS DENTISTAS. 

VALANDOS Nuo • iki 12 «m«.

N«o 2 iki * «ak 
NEDALIOMIS 
iki 1 v. pa t>r«tw

Seredomis iki 12 dieno.
Ofisas "Kreivio” name ,

X5! Broad a*y. tarpe C ir D •» i
SO. BOSTON. M4S.S l

PLAČIAI PAGARSĖJUS 
L1MMEMAS

Naudojamas uuo Uū^giaiuių suil 
ir musku'ų.

Nuo skaidmų knitinėje ir peviav®*. 
Kuomet reumatizmas jiusų muskulus 

sutraukia ; mazgų.
Nuraminimui d“cbanėių, darančių 

ueura Įgijus gnai bym ų.
Nuo išnarinimu ir numušitnų. 

Nuo diesHų ir '-kaisraų. 
Patriukit juoiui — Pravys ^kausnių 

iuliu.
Vism-met laikykite bonk^ po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada j’-s 
jums bus rvikaliugas.

5’c. ir 70c. už bor.k-1 aptiekos^ 
F. AD. RICHTER & CO. 

104.114 So. 4th St.. Brooklyn. N.Y.
■. .'i,, r-. .....

KYLA IŠGYDOMA 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
•ylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
^ridėjus nenusenka ir tuo budu ge- 
-esne negu diržas. Jokių diržų ar 
-prenžinų netari. Minkšta, lengva ne
bojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar- 
^e. Gauta aukso medalius. Mes pri
busime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABOKA TORIES
tor.X Stuart BM*. St. U»ui«. M«.

Lietuvis Optometrūtas

DR. L GOLDEN *
Bostone: 99 Green Street

Valandos: iki 4 ir 7 iki 8 P. M.
Telefonas Haymarket 2288.
Koxbury: 16 Crauford St. 

Netoli \Varren Street 
Va’andos: nuo 8 iki 9 ryte, 1 
iki 2 ir 9 iki 10 vai. vakare

Telefonas Roxbury 0131. 
KALBU RUSU. LENKŲ IR 
LIETUVIŲ KALBOMIS.• —........ .

ii'-——- 

Ji** •?•-.» * -i--*-

1

1
I

IvL: 1110

Dr. David W. Rcsen
Kulba Lietuviškai. Lankiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS 1B 

SLAPTAS LIGAS.
VALANDOM.

Nuo 8 iki t‘> ryto.
Nuo 2 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 8 vakar*.
*21 HANOVER ST.

BOSTON. MASS. J

Telefonas 5I12*W. €

Dr. L Gorman-6ymauskas |
LIETUVIS

Valandom: nuo
nuo
nuo

DENTISTAS |
10—12 dienų; ė
2—5 j>o pietų; b 
6—8 vakare;

Nedėliotai* nuo 10—12 dienų. S
r <05 N. Main st. kam p. Broad »t. sj 

»? MONTELLO. MASS.

PIERRE CARTIER'S

GYDUOLĖS
NUO VISOKIŲ SILP-

; numų
Padirbtos jos yra iš senų sarsiu 

gyduolių nuo. persišaldymo ir viso
kių negalių. Jo« sįddrutiiui kūnų ir 
suteikia stiprumą. Jos apsaugoja nuo 
persišaldymo ir kitų ligų, pasidėka- 

■vojant savo gaivinantiems sudėti
niams.

Malonios gerti ir gairinančios.
STEPHAN F. CHAMBERLAIN 

Andre*' Sųuare. So. Boston, Mass.

PLUNKSNAS, Puktis. Padus kas. 
Patalus. Katdras ir visokias !o\ų 
jrėdnes. parduodam pigiausiai. Krc-iy-

tkitos ypatiškai arba rašykit:

1i1 —— —... r-9.........
T. CHiKOFSKY

271 Dover St„ S». Boston.
Antros lubos.Kas pasiųs pinigus dabai-, 

tai Jus giminės dar gaus 
ant Kalėdų, o Jus gausite 
labai puikų, speciališkai 
pieštą dėl Baltic Statės Ran
kos, kalendorių.

Siunčiame pinigus į Lie
tuvą, Rusiją, Lenkiją ir j 
visas pasaulio dalis, —dole
riais ir litais. ,

Parduodame laivakortes 
ant visų linijų.

Priimame pinigus taupy
mo sąskaitoje, už kuriuos 

Įmokame 4'ž, priskaitant 
j irie sumos kas mėnuo.

>.o) Baltic Statės Bankas yra 
•('*J vienintelis Lietuvių Valsty- 
2Y.. Rnrjl'no z~xc»zx 4-rvz-G.^

mes parariame kožnam lie- 
riui kreiptis visokiais pini- 
giškais reikalais į BALTIC 
STATĖS KANKA, kur gau
site teisingą ir draugišką 
patarnavimą,

Rankas atdaras kas dieną 
nut- 9 iš ryto iki 5 vai. vaka-

i

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS BAKBERIS. 

kuris galėtų dirbti pėtnyėios va
karais ir subatoje visą dieną; 
užmokestis gera.

REIGALINGAS KRIAl ČILS, 
kuris norėki prosyti ir senus 
taisyti. Galima dirbti vaka’-ais 
ir galima pasidaryti gerą sa
vaitinę mokesti. Klauskit pas 

L. SILK INIS
705 Main St. Cambridge, Mass.

Išeg-zaminucjtų akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atiiiesinu 
ir anibiyopiškose (aklose) aky
se sugTųžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAšAKARNIK O. D.
417 Broad »ay, So. Boston. Mass 
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Simono 1 Bukanto Mokvk- 
tos 1923 m.

Aukojo mokyklai sekančiai:
Liet. Balso I>raugija
i >LK. Vv tauto ..........................
I.>t. U kęsu Draugija .... 
.A.C.W. Liet. SLjrius ............
S.I. . v. Kazimiero Draugija 
.A LTS. Mot. 78 kp..................
’ LTS. 7 kp....................................

Surengto; SDM. vakarienėje 
17 d.

A. Ivaškevičius..............
A. Jankauskas ............
< >. Ivaškevičienė ....
P. S. Palionis ............

Po si.OO J. Vienvs.
’7. Darnusis. N. Rastenis,

T-'ierė. A. Erainvs, A. S;
' ■ ' ra. K. G?

Ivanauskas. '

Pirkite Kalėdines Štampas 
—pagelbėkit kovoti su 

džiova.
Bostono drau
gija kovai su 
džiova (Tuber- 
culosis Associ- 
ation) kas me
tas prieš Kalė
das išleidžia

kalėdines štampas, kurias 
žmonės pirkdami pagelbsti 
tai draugijai kovoti su džio
va. Visi pinigai surinkti už 
šių metų kalėdines štampas 
eis užlaikymui Prendergast 
Freventorium institucijos 
Mattapane. kurioje yra gy
domos džiova sergančios 

užmiršo. I pietus legijo-{^lipusios mažos mergai- 
nieriai pakvietė ir Bostono’tęs. Jeigu visuomene šią* 
majora Curlev. Bet p. Cur- draugiją gausiai parems- 
lev atsisakė su lenkii gene-, ^ant kalėdines štampas, 

atmetė? Tai \u\< pm^įą " j kįą;l^t Instituciją ir ber
nams toks smūgis, kokio jie mukams. kurių irgi nema- 
nesitikėjo. i skaic1?. džiova sunaikina Į

 ‘jaunose dienose. Taigi, pir- 
\ . , , . „ kitę kalėdines štampasKristus nebuvo zj-dau, s gelbėkite kovoti su džiova.

Bagocius. :&
Pereitą nedėldienį AIoks-' 

lo Draugijos surengtam va
kare Lietuvių žinyčioj adv. 
Bagočius skaitė paskaita _________ _
apie tai. ar Kristus buvo Pereitoj sąvaitėj Bostone'Armanicnė. smulkių 
žydas, ar ne. Pasiremdamas buvo net dvejos ristynės: " * ,3o'au:1? S1inn,tta 
Biblija ir Katalikų Enci- Grand Opera House ir Me- 
1 lonedija jisai išvedė, kad chanicks Building’e. Grano 
Kristus buvo ne žydas, bet Opera House ant programo 
galilėjietis. Jis nupiešė ant buvo net penkios poros: 
juodos lentos tų laikų Pa- Stanley Stasiak su Milo 
justinos žemlapi ir parodė, Steinborn. Taramaschi su
]:ad žvdų tauta tuomet gy- milžinu turku, Albright su
- enn Palestinos pietuose, o 
Galijeja buvo šiaurėse. 
Nors abidvi tos tautos buvo 
kilusios iš bendro kamieno, 
taip kaip lenkai ir rusai pa
eina iš bendros slavų šeimy
nos, tečiaus jos buvo atski-

rota pietauti. ir pakvietimą!tai draugija pabudavos to-

?20.0f 
>'! 5.1H
> 15.(K
Š’5.0f
S 15.0 
SiOA 
S i 7.00 
birže 

š.m. aukojo sekančios ypatos.C 1 . . i

/. sa binis Bankas rytuose, todėl
1‘clt iltis.: 
Sa Olai; ■- 
/irius. K. 
■droli-mė. 
. I’. Jan

us. A. Gabrėnas. M. Žilinskienė, K.
Gedminienė, V. Ivaškevičienė. .1. Ėr.z-i 
mauskas. Suaukuota smulkių 
Liko pelno nuo vakarienės .$30.44. Vi-j 
so nuo surengto vakaro $7fi.75.

.. 24 <!.
t mokvkl? aukojo: \I. Ka- 
5.00. P.-» S2: < *

i. Tvanaus! ienė. K. Kulienė. P. Vai- 
auskas, M. Bratėnienė S 1.-50. P«

A. Sinkevičius, A. Mačinskas., 
Kontrimienė. S. V. isy. J. Pohl,

.i.
! >•

| Dr. H. M. Landau 
$ GYDYTOJAS IR C HIRURGAS 
*' 220 Hanover

Telefonas
V Specialistas
X slaptų ir

...........................-"

St.. Boston. Mass. 
Richmond 0380 ■ 
vyrų ir moterų 
chroniškų ligų

s

ė
*$i ♦*

EUKOPĖAN FEATHER 
IMPOR-TING HOUSE 

Lo well Street. Boston, Mass.

u)ko penio nuo vasarienes vi-j
! r-c nuo surengto vakaro $7fi.75. 
j Parengtame vakarėlyje rogp. 24 <1. 

-P2-j pabaigiant mokyklą aukojo: H. Ku- 
!rigienė 
Ii,'

SPORTAS ‘į į'^nirimionė. S. V. isy. J. Pohl. A.j

Pereitos sąvaitės ristynių Į AnnGT'ktokeričk^v^Gud^Aj 

pasekmės. j Sabt-lls. O. Matuzevičicnė. K. fJalt.u-l
į šiene. -T. Savickiene. ■>. Soniukcvičius.! 

‘ i surinkta >2.-
v .au,.u •■'■inn'is $32.30.

i Surinkta A. Juodgudiio ir A. Sen
kevičiaus nu, So. Bostono lietuviu, 
Ęiznicriiv A. Ašmenskis vedėjas i.ic-‘ 
tuvių Rakandų Krautuvės SlO.CO.j 
Aukcjo po R.j.OO: S. Vilaišys, valgių 
krautuvninkas. K. Šidlauskas j 
korius. Baltic Statės 
Clseika ir Mikalonis,

Guelette, Donnell su Moore 
ir Cora Livingston su p-le 
Mercerou. Pergalėtojais iš
ėjo : Stasiak, Taramaschi, 
Al brigu t, Donnell ir Cora 
Livingston.

Meehanicks Builcluigę ri-

I.»ci

iv tumi tj v»ii. vč 
cl Mažrikienj. re. o Subatomis iki 7 vai 

vakare.
BALTIC STATĖS BANK 

294 Eight Avenue, 
krmpa? W. 25tb St 
Nevv Y ci k, N Y.

PARDAVIMAI
LR0SERNŽ ir BUčER- 

. a utie- Ne ant pardavimo už puse 
____ na’nTc^rd£p£ kainos z savininkaf turi tuo 

iTkJ’*’?5 ?<■________________p^avėj" jaus išvažiuot i kitą vietą.0^. J. M. Di.is, laikn.dir.mka;. -2. /s-s* t? ožį. «*■
Fo £1.00: h. St. Custorn Taj’.or. J.- 
Griniškis. P. Akuncvičius. J. G. .G:.- 
pu-žis. J. Kropas, J. Ma.gllionis, A. F. 
Rodis, S. šalnienė. J. Landžius. M.l\ 
--viso surinkta $44.00. Viso šiais me
tais £260.05. Likę is 1922 metų SU
SO—viso icisrų S302.85.

T. P. Tumia, laikrodininkas, auko
jo m^ykios naudai auksini pranza-i 
lietų vertės $10.00. ■ ,

S. D. M. Išlaidos 1923 nu
C*,r.b' psdsrrni’i mokyklrė ši?'J?!

Klauskit 675 E 8th st 
So. Boston, Mass.

PARSIDUODA KRAUTUVE
12 metų kaip tas biznis uždėtas 

'as pats savininkas ir niekad pirm t 
< buvo išstatytas pardavimui. Tu- 

būt parduotos greitai. Daroma 83,00: 
biznio n<;r mėnesi.

J. N. TURAUSKAS 
M itin SU Caaibridge, Mass.

fe? Porfer 1511 SL
j
i

g Valandos: nno 9 ryte iki 8 vak. 
X Nedėldieniais iki 5 vakare.
X Patarimai dykai. (—)
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MOTERIMS IR MERGINOMS!
ai js?s turit Geltonus plaukus! O gal jus plauku vra juodi! 
li-auniiai Rud>. ar Auksines panos; Rausvi plaukai ar Visiš- 
......-.--i! 1 ienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūty, neleisk 

;naikinti jų gražumo!
atliks tai. jei iųs tik laika nno laiko juos nau losite.

c
K:

kai Raudoni! 1 ____________
pleiskanoms sunaikinti jų gražumo!

Nežiurint, ar jus savo plaukus dar tcln^lėvit sunintus į ar su
suktus i mazgą, ar gal jau esat tnmrppj nusikiriT. vienok jus nega- 
iitc daleisti. kad nešvarios, iškrikę n’riskanos sugacl.* tu jūsų išvaiz
da ! Jums nereikės kentėti ne<mag»mx> dėlei niežėjimo ir besi lapino 
galvos ooos, jei naudosite Ruffles.

Y^tikėkit musŲ žodžhri, Nusipirkit <55e. horkn ir paėjom per
sitikrinkite, kad R*rffle» yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu vra 
puikiausiu plaky tonikų, kokį tik kada esate naudoję! Gadina 
gauti aptiekose.

F. AD. RICHTER & CO.
194-114 So. 4th Street Brooklrn. N. Y.

Ar

MEDICINOS DAKTARAS

Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado
PROFESORIUS GYDYTOJŲ IR CHIRUP.GŲ KOLEGIJOS 

Specialistas Slaptų ligų moterų šrvyrų, kraujo ir skuros. Kalba len
kiškai ir rusiškai.

Telefonas Haymarket 3390
69 CHAMBERS STREET. BOSTON, MASS.

Bargenas Maliavą ir Geležmiii Daiktii! 
Jeigu jus norit sutaupyt pinigų ant maliavų ir geležinių daiktų, 
užeikit į musų krautuvę, o mes parodysim, kaip jųa galit tatai 
atlikt.

Daugelis musų kainų yra 25% žemesnės, negu jus mokat ki
tose krautuvėse. Pas mus yra pilnumoje visokių maliavų, gele
žiniu daiktų, plunibingų ir elektros prietaisų.

Už dyką ant vieton pristatymas.
Telefonai: Beach 5353—5352.

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

Arti Dover St. Eleveito Stoties.
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