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BET TAI ESĄs SUKILU
SIŲ KAREIVIŲ ŽYGIS.

Taikos konferencija yra nu
tarusi, kad Vilnius priguli 

Lietuvai.m

Associated Press žinių 
agentūra praneša iš Rygos 
šitokių žinių:

”Sulyg išleisto lenkų pra
nešimo, 5 valandą po pietų 
pereitoj pėtnyčioj lenkų ge
nerolas Želgauskis su dviem 
divizijom lieaivių ir baltgu- 
džių užėmė Vilnių.

"Generolas Sikorskis, ku
ris vadovauja lenkų armijai 
šiaurės fronte, sako, jog ge
nerolas Želgauskis buvo pri
verstas rezignuoti tame 
fronte nuo savo komandos, 
idant išpildžius savo kariu- 
menės reikalavimą, kad jai 
butų leista paimti Vilnių ir 
duoti 'gyventojams patiems 
apsispręsti.’

”Lenkų generalio štabo 
atašės prie taikos konferen
cijos Rygoje sako, jog jie 
nieko nežiną, ar Lenkijos 
karinė vyriausybė darys ko
kių žingsnių, kad sukilusią 
savo kariumenę iš Vilniaus 
prašalinti, ar ne. Generalis 
lenkų štabas ir visi jų taikos 
delegacijos nariai pastaruo
ju laiku tikrino, kad Vil
niaus lenkai imti visai ne
ketiną ; jie sakė, kad jų ar
mija einanti visai kiton pu
sėn — Minsko linkui.

''Pranešimas apie Vil
niaus paėmimą yra visai 
trumpas. Kaip buvo didelis 
kariumeriės spaudimas, ku
ris privertė generolą žel- 
gauskį geriau rezignuoti, 
negu eiti Lietuvos sostinėn, 
smulkmenų nėra.

”Pranešdamas apie Vil
niaus paėmimą, lenkų ra
portas podraug, skelbia, jog 
lenkai pranešė Lietuvos val
džiai, kad dabar jie esą pasi
rengę Varėnoje rišti Lietu
vos-Lenkijos nesutikimus.”

Redakcijos pastaba: Šita 
žinia labai supainiota. Ji sa
ko, kad lenkų generolas pa
ėmęs Vilnių su lietuvių-balt- 
gudžių kareiviais. Čia turi 
būt kokia nors klaida. Beto, 
žinia sako, kad generolas 
Želgauskis, nenorėdamas 
eiti ant Vilniaus, rezigna
vęs nuo komandos. Rezigna
vo, ir vis dėlto Vilnių paė
mė. Kaip visa tai suprasti, 
nežinia. Tik tiek aišku, kad 
Vilnius jau lenkų rankose.

Kita žinia iš Varšuvos sa-
ko: Lenkijos užsienio minis- 
teris kunigaikštis Sapieha 

j čia paskelbė, jog derybos su 
j Lietuva dėl mušiu paliaubos 
ir demarkacijos linijos tarp 
tų dviejų šalių kariumenių 
jau pasibaigė. Lenkų dele
gacija -atsisakė pripažinti 
Lietuvos taikos sutartį su 
Sovietų Rusija.

FRANCUZŲ PULKININ
KAS PASKIRTAS VIL
NIAUS GUBERNATO

RIUM.
Londono "Times” kores

pondentas praneša iš Kau
no, kad Lietuvos valdžia pa
sitraukė iš Vilniaus pereitoj 
pėtnyčioj, kaip tik gavo ži
nių, kad priešas artinasi. 
Vilniaus valdžią paėmė į sa
vo rankas sąjungininkų •at
stovai. Pulkininkas Rebuel, 
franeuzų karinės misijos 
viršininkas, tapo paskirtas 
Vilniaus gubernatorium.

Išrodo, kad pakol galuti
nai nebus nuspręsta, kam 
šitas miestas turi prigulėti, 
Lietuvių valdžia Vilniun ne
grįš.

RUSAI PRADĖJO NAUJĄ 
' OFENSIVĄ.

Iš Londono pranešama, 
kad pereitą sąvaitę rusai vi
sai netikėtai pradėjo ant 
lenkų nąują užpuolimą piet
vakarių fronte. Užpuolimas 
padaryta nežiūrint to, kad 
Rygoj tarp lenkų ir rusų 
buvo jau pasirašyta paliau
bų sutartis ir delegatai bu
vo jau pasirengę pasirašyti 
laikiną taikos sutartį. Mū
šiai dabar eina Minsko krip- 
tvje ir rusai jau atsiėmei 
Molodečno miestą.

„J _ ________ _____ _ rith the post-’True translation filed with the post
master at Boston. Mass,, on Oetober i master at Boston, o > Ottober ir
13, 1920, as reąuired by the Act of ■ 13, 1920, as reąuired by e Act oi 1 
Oetober 6, 1917. Oetober 6, 191i.

neleidžia raudono- čeko-Slovakija at-
JO KRYŽIAUS TRAUKI-

NIO LENKIJON.
Belgijos Raudonasis Kry-į 

žius nutarė anądien pasiųs-į 
ti Lenkijon traukini su dak-J  ---------- -—-
tariška pagalba. • Baigiant i andai kurstyti visas mažas a j dniaus, kad jie esą pasi- 
tą traukinį ruošti, Vokieti-= tauteles į karę su.Rusija, tai D'žę imti Vilnių vistiek, ar 
ja pranešė Belgijos valdžiai, j čeko-slovakų kabinetas tu- "" -u- -
kad ji to traukinio per savo;rėjo- speciali posėdi tam

Irue translation filed with the post- 
master at Boston, Mass'., on Oetober 
13, 1920, as reąuired by the Act of 

1 Oetober 6, 1917.

PLENUOJA NAUJĄ 
VALDŽIĄ LIETUVOJE.
Lenkų karininkai pasakė 

Londono ’Times” korespon
dentui praėjusį ketvergą 

Kuomet santarvė pradėjo ffeneralio štabo būklėj neto-

sisakč kariaut 
prieš Rusiją.

žemę Lenkijon neleisianti. 
Belgijos valdininkai atsakė, 
kad traukinis eis nieko ne
paisant, bet vokiečių valdžia 
tikrino, kad ji jo neleisianti 
ir gana. Šitas incidentas su
kėlė daug diskusijų tarptau
tinėj finansininkų konfe-1 
rencijoj Bruselyje. Vokiečių 
valdžiai nusiųsta“ protestas. 
Ir nežiūrint Berlino grąsini- 
mų, traukinis išėjo Len
kijon. Kaip su juo bus, da 
nežinia.

Lenkijos valdžia tam pri
tars, ar ne. Sąjungininkų 
"urzgimo” jie nežiūrėsią.

Korespondentas mano, 
kad lenkai eisią tokiu pat 
keliu, kaip ėjo prūsų avan- 
tiurininkas Avalovas-Ber- 
montas, tai yra, kad lenkų 
armija už Nemuno per
trauksianti ryšius su Lenki-

VILNIUS PRIPAŽINTA 
LIETUVAI.

Associated Press agentū
ros žinia iš Varšuvos sako: 
Lietuvių ir lenkų taikos de
legacija nutarė, kad Vil
niaus apskritis turi būt pri
skirtas prie Lietuvos terito
rijos. Sukilę generolo Žel- 
gauskio kareiviai užėmė 
Lietuvos sostinę, kad pareiš 
kus tokiam taikos delegaci
jos nutarimui protestą. Jie 
sako, kad pagal teisybės 
Vilniaus ir Gardino apskri
čiai turi prigulėti Lenkijai.

WRANGELIS PAĖMĖ 
27,000 BOLŠEVIKŲ.

Washingtone gauta žinių, 
kad bėgiu paskutinių trijų 
sąvalčių generolo Wrange- 
lio kariumenė pietų Rusijoj 
paėmusi išviso 27,000 bolše
vikų, 61 kanuolę, 700 kulka- 
svaidžių, 12 šarvuotų trau
kinių, daug vagonų ir inži- 
nų.

BUDENNYJ ATSIMETĖ 
NUO BOLŠEVIKŲ.

Franeuzų karės ofisas 
praneša, kad generolas Bu- 
dennyj, pagarsėjęs bolševi- 
•kų kavalerijos vadas, kuris 
andai išlupo iš Kijevo len
kus ir buvo apsupęs Galici
joj Lvovą, dabar pertrau
kęs su ' Raudonąją Armija 
visus ryšius ir mobolizuojąs 
priešingas bolševikams spė
kas, kad nuvertus Kijeve 
bolševikų valdžią. Taigi iš
rodo, kad jis perėjo Wran- 
gelio pusėn.

Generolas Semionovas Si
bire taipgi paskelbęs savo 
paklusnumą Wrangeliui. 
Bolševikų priešai prie Juo
dųjų juriu paėmė jau Niko
lajevą, didžiausi Juodųjų 
jūrių uostą.

INDIJOJ SUKILIMAS.
Iš Kalkutos (Indijoj) pra

nešamą, kad Lakimpuro 
apskrity prasidėjo darbinin
kų • sukilimai. Apie 7,000 
darbininkų pareikalavo 
daugiau algos ir prasidėjo 
riaušės. Penki žmonės buvo 
sužeisti.

Deodame darbininkai su
naikino perdėtinio namus. 
To padėjėjas, du policmanai 
ir policijos superintenden
tas, kurie nuvyko tenai iš 
Dibrugaro, buvo sumušti. 
Daug krautuvių išplėšta. 
Kariumenė atvykus arešta
vo 50 žmonių.

Žinios iš Bomba jaus sako, 
kad streikų epidemija ir te
nai platinasi. Sustreikavo 
gazo ir geležinkelių dirbtu
vių darbininkai. Mieste 
tamsu. Pašto ir telegrafo 
tarnautojai senai jau strei
kuoja.

REVOLIUCIJA PRIEŠ 
SOVIETŲ VALDŽIĄ 

AUGA.
Jei tikėti- Varšuvos ži

niom, tai revoliucija prieš 
bolševikų valdžią kilusi jau 
r Nižniam Novgorode.
Sukilimas, kuriam vado

vauja socialrevoliucionie- 
riai, apėmęs jau daug kai
miečių ir plintąs į visas pu
ses.

Žinios sako, kad sukilė
liai apskelbę jau ir naują 
valdžią, kurion ineina Mar- 
tovas, Petrovskis, černo- 
vas ir Maria Spiridonova.

Šitas sukilimas esąs pra
dėtas daugiausia dėlto, kad 
griuvus bolševikų valdžiai, 
neduoti generolui Wrange- 
iui ir kitiems kontr-revoliu- 
cionieriams paimti Rusijos 
zairą į savo rankas. Savo 
sostinę revoliucionieriai ke
tina įsitaisyti Nižniam Nov- 
gor.ode, 265 mylios į šiaur
ryčius nuo Maskvos.

Kopenhagoje gautos ži
nios sako, kad didelis sukili
mas prasidėjęs Maskvoje.

RUSIJOJ PASKELBTA 
MOBILIZACIJA.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad sovietų valdžia paskel
busi naujokų mobilizaciją. 
Šaukiami kariumenėn visi 
piliečiai, gimusieji 1886 
1887 ir 1888 metuose. ’

i ~r X •. — —

klausimui apkalbėti, ir iš
nešė tam tikrą rezoliuciją. 
’’Mes tikėjomės”, sako čeko- 
slovakų valdžia toj rezoliuci 
joj, ”kad keturių metų ka
rės baisenybės panaikins 
karės dvasią ant visados, ir 
kad šalis pripažins, jog ka- . . .
rėš pasekmės net ir perga- Ja ir veiksianti Lietuvoje 
lėtojams yra skaudžios. savistovia], gal būt plėši- 

”Karė netik naikina me- majs. kaip darė bermonti- 
džiaginius turtus, bet nelei- mnkai- Esą kalbama, kad 
džia žmonėms dirbti papra- susikoncentravusi t Ašmenoj 
sto jų darbo ir trukdo’ka- knkU gauja tuojau apskelb- 
riaujančioms tautoms tvar- kianti naują valdžią Lietu- 
kyti savo valstybes ir vy- v0Je ir ta valdžia užvesianti 
kinti reikalingas sociales,su Lenkija derybas, kad Vil- 
reformas. Todėl išreiškiant mų prijungus prie Lenkijos.

I t ~—

Vėliausios žinios apie 
Vilnią.

riaujančioms tautoms tvar 
kvti savo ’

tvirtą savo įsitikinimą, kad 
kivirčai tarp Rusijos ir Len
kijos gali būt išrišti ramių 
derybų keliu. Mes taipgi 
trokštame, kad Rusija ir 
sąjungininkai išrištų savo 
nesutikimus ramiu budu, 
•nes to reikalauja visos Eu
ropos gerbūvis. Mes da sykį 
oakartojam ir tvirtinam, 
kad linkui Rusijos mes lai
kysimės ramybės politikos 
ir į vidujinius jos reikalus 
nesikišime.”

'•1

KYKUOSE AUGA PRA
MONĖ.

”New York Times” ko
respondentas rašo iš Šang- 
chajo, kad toje apielinkėje 
smarkiai pradeda augti 
pramonė. Medvilnės dirb
tuvės auga visomis pusė
mis, jis sako. Nors mažes
niam laipsnyje, bet taip pat 
greitai plėtojasi mechaniš
koji šilko industrija, miltų 
malūnai ir cukraus dirbtu
vės.

Panašiai esą ir Kynų pie
tuose. į Ameriką ir Angliją 
nuolatos plaukia nauji už
sakymai mašinerijos ir ką 
keli metai atgal kyniečiai 
darydavo rankomis, šian
dien jau ta atlieka mašino
mis. Iki šiol Lynuose jokios 
pramonės nebuvo. Dabar gi 
tenai jau esą apie 2.000.000 
garu varomų varpsčių ir ne 
mažiau kaip 8,000 staklių.

Tiesa, Kynu pramonė te- 
bėra da kūdikystėje, bet ka
dangi darbininkai tenai la
bai pigus ir medžiaga ant 
vietos, tai ji tari labai pato
gios dirvos plėtotis ir grei
tu laiku gali virsti rimta 
konkurentė Amerikos ir 
Anglijos kapitalo".

7,904,270 AUTOMOBILIŲ.
Suvienytose N alstijose 

šiandien yra išviso 7,904,270 
automobilių. Daugiausia jų 
yra Ohio valstijoj. 567,000, o 
mažiausia Nevadoj, nes tik 
»,383. 
Pennsylvanijoj : 
Illinojuje 
New Yorke 
Californijoj 
Michigane 
Tndijanoj 
Massachusetts

Ir taip toliaus.

Lietuvos Informacijos 
Biuras sako, kad leidžiamos 
lenkų žinios, buk Vil
nių užėmę jų armijos suki
lėliai, kurių jie negalėję su
valdyti, yra tikras melas. 
Tautų Lygos komisija Su
valkuose nuo 6 spalių buvo 
mušius sustabdžius. Bet 
lenkai nepaisydami, ką ”en- 
tenta loja,” pradėjo užpuo- 
’imą ant lietuvių visu fron
tu. Per dvi dienas ėjo di
džiausia kova dėl Vilniaus. 
Lietuvos kariumenė ir šau
liai gynė Lietuvos sostinę 
labai narsiai ir nuostoliai iš 
abiejų pusių buvo labai sun
kus.

Iš Londono pranešama, 
jog Lenkija dabar siūlo, 
kad užimtoj lenkų Lietuvoj 
butų padaryta po sąjungi
ninkų priežiūra plebiscitas, 
tai yra, kad butų duota pa
tiems gyventojams nubal
suoti, kur jie nori prisidėti 
— prie Lenkijos, ar prie 
Lietuvos.— •

Anglijos valdžia ketinan
ti pasiųsti Lenkijai aštrų 
irotestą dėl Vilniaus užė
mimo.

Vėliausios žinios iš Var
šuvos sako, kad generolas 
želgauskis prieš užimsiant 
Vilnių rezignavęs iš lenkų 
armijos ir Lenkija dabar 
neturinti ant jo jokios va
lios.

fra 506,08o
497,318
486,262
421,327
351,762
302.308
233.258

Generolas Želgauskis pa- 
•akė, kad jis užėmęs Vilnių 
sulyg Varšuvos įsakymo.

Londone gautos žinio sa
ko, kad kaip tik Želgauskis 
užėmė Vilnių, Lenkijos Sei
mo taryba tuojaus priėmus 
•ezoliuciją, kad Vilnius turi 
būt prijungtas prie Lenki
jos.

Neapolio apielinkėj darbi
ninkai paėmė du Italijos ka- 
•aliaus dvaru. Niekas tam 
nesipriešino. Sicilijoj ūki
ninkai užėmė jau 100 dvarų.

10,000 ANGLIAKASIŲ 
SUSTREIKAVO PENN- 

SYLVANIJOJ.
Wilkesbarre, Pa. — Pe

reitą panedėlį čia su
streikavo 10,000 kietosios 
anglies mainerių. Beveik vi
sos Pennsylvania Coal kom
panijos kasyklos užsidarė. 
Streikuojantis angliakasiai 
turėjo Pittsburge suvažiavi
mą ir nutarė iššaukti pum- 
puotojus, fejermanus ir ma- 
šnistus. Streikieriai nutarė 
neduoti savo susirinkimuo
se balso valstijos darbo de
partamento atstovui Tracy, 
nes jis pasirodęs esąs kapi
talistų reikalų gynėjas.

WEST VIRGINIJOJ 
ŠAUDOSI.

West Virginijos valstijoj, 
Blair miestelyje, šerifas su 
keliais mušeikomis užpuolė 
angliakasių unijos mitingą. 
Darbininkai, matyt, buvo 
apsiginklavę, nes pradėjo 
užpuolikams priešintis ir 
kilo tikras musys. Šerifas 
buvo nušau£as, o trįs jo pa
dėjėjai sužeisti. Iš mainerių 
buvo du pašauti, vienas tur
būt mirs.

KOMUNISTŲ VADAI 
TEISME.

Vyriausiam New Yorko 
valstijos teisme dabar na
grinėjama komunistų vadų, 
Fergusono ir Rutenbergo, 
byla. Jiedu kaltinami už 
"kriminali anarchizmą,” 
kuris reiškia, kad žmogus 
oritaria ir stoja už griovi
mą valdžios spėka. Fergu- 
>onas ginasi pats, be advo
kato, ir reikalavo, kad teis
mas kaltinimą pakeistų, ar
ba prirodytų, jog komunis
tai nori nuversti dabartinę 
valdžią tuo tikslu, kad pas
kui jokios valdžios nebūtų. 
Teisėjas šitą protestą atme
tė, sakydamas, jog pritari
mas spėkos vartojimui reiš
kia anarchizmą, nežiūrint 
ir paskui bus kokia valdžia 
steigiama, ar ne.

Tas pats teisėjas (We- 
?ks), pasiremdamas tuo pa
nų kaltinimu, yra jau nu
teisęs airių vadą Larkiną, 
socialistą Gitlową, ir komu- 
įistą Vinickį.

SUĖMĖ SOCIALISTŲ 
KALBĖTOJUS.

Mount Vernon miėstely- 
e, New Yorko valstijoj, su- 
mta trįs socialistų kalbėto- 
ai užtai, kad sakė prakal

bas ant gatvių be leidimo.
LENKAI PLENUOJA 

LAIVŲ LINIJĄ.
New Yorke * lenkai turi 

sutverę ir inkorporavę ant 
>3,000.000 laivų kompaniją, 
kuri dabar derasi pirmutinį 
:aivą’ plaukiojimui tarp 
New Yorko ir Dancigo.

KVIEČIAI ATPIGO.
Chicagos javų rinkoj kvie

čių kaina nupuolė 10-12 cen- 
‘ų ant bušelio. Miltai taip 
oat atpinga. Bet duona ne
atpinga.

LENKIJA GAUNA 80,000,- 
000 RUBLIŲ AUKSO.

Lietuva bus atskirta nuo
Rusijos "lenkų koridorium”.

Žinios iš Rygos sako, kad 
5 spalių jau pasirašyta lai
kina paliaubų sutartis tarp 
lenkų ir rusų. Sulyg tos su
tarties, mūšiai turėjo susto
ti pereitoj pėtnyčioj. •

Paskui tartasi apie laiki
ną taiką ir šituo klausimu 
taip pat prieita prie sutar
ties. Taikos sutartis turėjo 
būt pasirašyta pereitą ne- 
dėldienį. Konferencijos ko
misijos dirbo visą subatos 
naktį, o nedėlios rytą vėl 
grįžo prie darbo.

Finansinis klausimas ’ iš
rišta be didelio sunkumo. 
Lenkai iš pradžios reikalavo 
300,000,000 rublių aukso, 
bet paskui susitaikė ant 80,- 
000,000 rublių, kuriuos so
vietų valdžia turės išmokėti 
Lenkijai grynu auksu.

Abelnai imant, bolševikai 
pasidavė lenkams visuose jų 
reikalavimuose. Taikos są
lygas diktavo ne rusai, bet 
lenkai. Tomis sąlygomis, 
Lenkija praveda sau antrą 
"koridorių’’ prie Baltijos 
jūrių. Tas "koridorius” pra
sidės nuo Lenkijos rube- 
žiaus ir eis tarp Lietuvos ir 
Sovietų Rusijos iki Daugu
vos.

Tuo budu, Lietuva ir So
vietų Rusija bus atskirtos 
viena nuo kitos. Per šitą že
mės ruožą, kuris apjuosia iš 
pietų ir rytų visą Lietuvą, 
lenkai turės tiesioginį susi
siekimą geležinkeliu su Lat
vija. Latviai lenkų "kori
doriui” esą priešingi ir pro
testuoja prieš jį.

PORTUGALIJOJ STREI
KAS.

Pietinėse Portugalijos 
provincijose streikuojantįs 
darbininkai pradėjo vartoti 
sabotažą ir sunaikino daug 
geležinkelių medžiagos. 
Kiek ir kokių darbų darbi
ninkai streikuoja, žinios ne
pasako, tik pranešama, kad 
valdžia mobilizavusi kari
nius telegrafistus oficialėms 
telegramoms siųsti. Tas rei
škia, kad telegrafo tarnau
tojai irgi streikuoja.

ŠVEDIJOJ ATŽAGAREI
VIAI LAIMĖJO.

Šiomis dienomis Švedijoj 
buvo rinkimai, kuriuose at
žagareiviai laimėjo keliatą 
vietų nuo socialistų ir libe
ralų. Iš tos priežasties buvo 
manoma, kad ministerių ka
binetas, kurio pirmininku 
yra socialistas Branting, at
sistatydins. Tečiaus dabar 
oficialiai pranešama, kad 
kabinetas pasilieka.

182 MYLIOS J VALANDĄ.
Franeuzų lakūnas De Ro- 

manet pralėkė į valandą 182 
mylias. Tai yra naujas grei
tumo rekordas.



RELE TVI?

APŽVALGA
MIL1ON1ERIU ŠALIS.
Kuomet tyrinėjimai pa

rodo, jog Rusija šiandien 
yra didžiausio vargo ir ne
laimių kraštas, tuo pačiu 
laiku apie ją galima pasa
kyti, kad tai "milionierių 
šalis!” Tik pasiklausykit. ką 
rašo iš generolo AVrangelioj 
užimtos teritorijos Bostono j 
"Evening TranscripUo" ko-| 
respondentas B. F. Kos-j 
poth:

"Šitas pasakiška- Krymo pi-i 
nigu nupuolimas sudaro keistą 
situaciją. Pavyzdžiui, šiandien 
aš pirmu kartu savo gyvenime 
esu milionierius. Aš retai Kada 
turiu mažiau ka’p 1.0)0.000 
palaidų rublių save ktšeniuje, 
o kartais du ir tris milionus. 
Anądien man teko būti vienos 
amerikiečių firmos ofise, kaip 
įnėjo susilenkęs žinotus, neš
damas didelę naštą pakietų. ir 
suvertęs juos an: stalo sun
kiai atsiduso. Aš sužinojau, 
kad jis čia atnešė apie Soo.OOCt.- 
0oų rublių, kad užmokėjus už 
$10,000 vertės Amerikos pre
kes.

"Anądien aš pajieškojau per 
laikraščius sau sekretoriaus, 
kuris galėtų man Kas rytas iš
versti rusų laikraščius, ir pa
siūliau algos į mėnesį 300.000 
rublių, kas Amerikos pinigais 
reiškia 12 dolerių. Pas mahe 
atsišaukė šimtai kandidatų — 
generolų, pulkininkų, kunigaik
ščių. kunigaikščiučių ir tt.

"Sevastopolis man yra pi-j 
giausis miestas pasaulyje.; 
Kambarys i dieną man atsieina i 
tik 10.000 rublių, už 2.000 rub
lių gaunu gerus pusry čius, o 
už pietus ir vakarienę retai ka
da užmoku daugiau, kaip 15,- 
000 rublių. Už 25 rusiškus pa
pirosus aš moku apie 1.500 rub. 
o už dėžutę degtuku — 2»>) rb. 
Paprasta rusiška stiklinė ar
batos kainuoja 500 rublių. Už 
keturis knypkius petnešom aš 
užmokėjau anądien 400 rublių; 
o už pusę tuzino Giliette beit- 
vos ašmenų — lO.OOv ru’oiiu.

"Gal amerikiečiams išrodys. 
kad tai yra baisiai didelės kai
nos; bet kuomet žmogus var
tai miiionais. tai tūkstančiai 
nedaug tereiškia."
Ištikrujų, tas skamba lyg 

kokia pasaka iš "Tūkstan
čio Naktų."

DEMOKRATAI GALI SU- 
MUŠT RE PUBLIKOMS.
Iki šiol S. V. visuomenės 

nuomonė buvo tokia, kad a- 
teinančiuose rinkimuose lai
mės republikonai. Republi- 
konus remia stambusis ka
pitalas ir jo apmokamoji 
spauda. Buvusieji iki šio 
valstijų rinkimai beveik vi
sur davė republikonaifls di
džiumą. Demokratai laike 
Wilsono administracijos la
bai susikompromitavo ir vi
suomenei ikirėjo. Visa to 
akvvaizdoje buvo manoma, 
kad rinkimams atėjus "Asi
lo Partija" bus palaidota.

Bet pastaromis dienomis 
dalykai pradėjo kitaip virs
ti. Pasirodo, kad republiko
nai peranksti pradėjo rinki
mų kampaniją. Jie buvo ga
tavi rinkimams jau šešios 
savaitės pirm laiko. Ir jeigu 
tuomet butų buvę rinkimai, 
jie butų laimėję be jokios 
abejonės. Bet dabar visa jų 
kampanijos "amunicija’’ jau 
iššaudyta. Jie nieko nauja 
visuomenei neturi pasakyti. 
Ir jų kampanijos vedėjai ne
beišmano, kas reikia daryti, 
kad palaikius visuomenės 
užinteresavimą republikonų 
partija. Tai yra lygiai tokia 
padėtis, kaip teatre, kuomet 
vaidinimas pasiekia augš- 
čiausio laipsnio pirmam ak
te. Paskutinio akto publika 
tuomet jau nenori žiūrėti. 

’ Tuo tarpu demokratai da
bar tik pradeda savo kam
paniją išvystyt. Ir publikos

i doma dabar krypsta dėme 
kratų pusėn. Taigi, jei kaip, 
republikonai da gali būt su- 

Į mušti.
Susipratę darbininkai, ži- 

’noma. nebalsuos nei už re- 
publikonų Hardingą. nei už 

: demokratų Coxą. Jie bai- 
į suos už socialistų kandidatą 
i Debsą. Bet susipratusių 
(darbininkų da nėra tiek 
Idaug. kad jie galėtų savo 
'balsais nusverti rinkimus.

ŠMEIŽIA DEBS k
Frainistai. kurie kitaip 

vadinasi "komunistais.” iš- 
pradžios tikrino, jog Debsas 
einąs su jais. Debsas. jie sa
kė. yra revoliucionierius ir 
su socialistais jis negalįs ei
ti Jeigu, girdi, jisai dabai 
tiems "smalaviriams” prita
ria. tai tik dėlto, kad nežino, 
jog kairiasparniai nuo jų 
jau atsimetė ir. Frainai va
dovaujant. įkūrė "komunis
tų partiją.’’ Kaip tik jis apie 
tai sužinosiąs, jis tuoj prie 
"komunistų" prisidėsiąs.

Bet Debsas ir sužinojo, ir 
ristiek prie jų neprisidėjo. 
Jisai priėmė Socialistų Par
tijos kandidatūrą į prezi
dentus ir dabar pasakė, kad 
jis atmeta ir Trečiąjį Inter
nacionalą. kurį sudaro įvai
riu šalių komunistai.

Pakol frainistai tikėjos, 
kad Debsas eis su jais, tai jie 
jį gĄTė ir garbino: bet kai 
tik pamatė, kad jis prie jų 

j partijos" nesideda, jie tuo- 
j jaus pradėjo jį šmeižti. Bro 
eklyno "Laisvė.” šita lietu*- 
viškoji Frainos vuodega. 
239-tam savo numeryje sa
ko:

"Biednas Debsas... Padarę- 
kelis žingsnius linkui socialpa 
triočizmo. Debsas negalėjo ne
patekti i visišką sociatpatriotv 
belaisvę... Debsas sužinai re 
mia S. P. oportunistus... Deb
sas galutinai sutapo su oportu
nistais. tai yra. su tais socialis
tais, kurie šiuonri taiku yra di 
gižiausia kapitalizmo atspira... 
Debsas priėmė S. P. politini 
’džiabą'... Debsas užreiškia S. 
P. nacionaliniam komitetui 
jog jisai nesąs bolševikas, jog 
negalima dėtis prie Trečioj' 
Internacionalo, kadangi ta 
esanti 'autokratų įstaiga,’ no
rinti diktuoti visų šalių socia
listų partijom...

"Galim nuraminti Atlantos 
kalini. Jisai be reikalo piktina
si Maskvos ’sąlygom’. Ameri
kos Soc. Partijai III Interna
cionalas jokių sąlygų nestatė, 
nes... ta partija yra galutinai 
supuvusi... Debsui ir jo partijai 
jokių sąlygų nestato. Jie gali 
sau tūnoti grigo-michelinic 
'socializmo’ baioj.”
Chamai iš "Laisvės” pa

stogės turėtų prieš Debsą 
priklaupti ir nusiimti kepu
res. o ne blevyzgoti prieš jį!

KODĖL RUSAI DAVĖ 
LIETUVAI "DOVANŲ?"
Rašydamas apie taiką su 

Latviją, bolševikų diploma
tas .Joffe sako:

"Teisybė. Latvija negavo tų 
dovanų, kurios savo laiku buvo 
duotos Estonijai ir Lietuvai ir 

pirmiausiai negavo aukso virš 
to. kas Latvijai prikiauso už iš
vežtus iš jos ^Rusijon daiktus, 
o tų dovanų negavo pagal savo 
nuopelnus, nes jai buvo užreik- 
šta. kad tokias dovanos buvo 
duotos Estonijai todėl, kad ji 
pirmoji padarė su Tarybų Ru
sija taiką, o Lietuvai todėl, kad 
ji nekariavo prieš Tarybų Ru
siją.”

KRATA "VILNIES" RE- 
DAKCUOJ.

Chicagos komunistų lei
džiamoji "Vilnis" praneša, 
kad jos ofise valdžios agen
tai padarę kratą. Jie paėmę 
kelis desėtkus knygų ir išsi
vežę kvotimui Dementį. Da
bar Dementis esąs jau pa
leistas.

SAKO. ŠAUDYT REIKLU
K. N. Norkus, buvęs "San

daros” redaktorius, kuris 
nesenai išvažiavo Lietuvon, 
dabar rašo '“Sandarai:”

"RunarU man J*unske. Seinų 
ir Lazdijų apieiinktse, gyven
tojai skundėsi, kad Lietuvos 
valdžia perdaug švelnia  ̂apsiei
na su šmugieriais. kurie iš Lie
tuvos gabendavo maistą uzpul- 
dinėjantiems ant Lietuvos pa
liokams. Gj ventojai vienbal 
šiai tvirtina, kad kiekvieną su
gauta šmugiėri reikia sušaudyt, 
be pasigailėjimo.

"L’žklausiau kelių valdinin. 
kų ir paprastų piliečių, ar tie
sa. kad Lietuvos valdžia sušau
dė daug politiškų savo priešų, 
kaip apie tai iš tam tikru šalti
nių Amerikoje yra skelbiama 
Politišku priešų sušaudymo 
nebuvę. Yra sušaudyta kelioli 
ka. o gal kelesdešiints krimina
listų. užpuldinėjusių ant ramiu 
gyventoju. dažnai ant biednuo- 
menės. Keliolika plėšikų buvo 
suimta ir sušaudyta Kalvarijos 
apielinkėje. Jų tarpe buvo tė
vas su trimis sunais iš Kalva
rijos. kurie atsižymėjo pade- 
giojimais ir laike gaisro vogda
vo. Keli sušaudyta ties Ma- 
riampolt ir keliolika ties Kau
nu. Plėšimai ir j^degiojimai 
dabar apsistojo.

"Amerikoje gyvenant rodos, 
kad galima butų apsieit ir be 
šaudymo. Eet kuomet matai 
dar apkasuose gyvenančią su
degintų Lietuvos kaimų bied- 
nuomenę ir sugriautuose na
mu skiepuose skurstančią mie
stu elgeti.ią ir patfri. kad šai- 
kos beširdžių ant tų nuskriaus
tų užpuldinėja, žudo ir piešia, 
tuomet karo teismo nuospren
džiai pateLsinami."
Lietuvos pašte, sako Nor

kus. esanti tikra suirutėj ti
kri cariškos "tvarkos" pa- 
’aikai. Rusijoje buvusi tokia 
)at betvarkė, bet kaip 8,000 
žmonių valdžia sušaudžius: 
.iž svetimų laiškų atplėši- 
’iėjimą. tai dabar siuntiniai 
nežūsta.

nistas a-.. 100 gyventojų, o 
tečiaus jie valdo visą ekono
minę ir p< Ji tinę šalies maši
neriją ir kitų partijų visai 
neprileidžia. Atstovai į so
vietus yra neva pačių • žmo
nų renkami, bet jeigu žmo
nės išrenka ne komunistus, 
-ai rinkimų pasekmės naiki
namos.

Pabaigoje raportas sako: 
’Žinoma. niekas* neturi tei- 

’’ės Rusijos žmonėms už
drausti takius bandymus 
daryti, jeigu jie patįs to no- 
*i, bet vardan civilizacijos ir 
imoniškunio reikia padėti 
tiems iš tos‘nelaimingos pa
dėties išeiti ir suprasti, kad 
toks gyvenimo supratimas 
vra nelaimingas.’’

dvasia. Bet po suvažiavimo' 
dalykai da daugi; u pablo
gėję.” Pavyzdžiui. Amster
damo Internacionalo k >mi-

Teisybė apie Rusus
tetas išleido į pasaulio dar-. Tuo vardu pavadino savo bininkų globėjais. Jie pasis- 

ui straipsnį apie Rusus V. Dit- tatė tikslą įvesti socializmo
tmann, vienas delegacijos tvarką iš augšto ir jam įgy- 
narių važinėjusių Maskvon vendinti pasirinko du įran- 
tartis dėl vokiečių nepri- kiu: tarybų biurokratiją ir 
klausomųjų priėmimo į III raudonąją armiją, ir biuro- 
Internacionalą. i kratija, ir armija valdomos

bin inkus atsišaukimą, ra
gindamas juos irutis revo
liucinių žingsnių, kad parė
mus Rusiją, kuomet Lenki
ja ant jos užpuolė. Anglijos 
Darbo Partijos pirmininkas
išleido toki jau atsišauki- Va suglaustas to straips-yra Komunistų Partijos.

.. . 4 . . nio turinys. Pati PartiJa suorganizuota
Lmjy Internacionalo okieč-u darbininku tar- taiP P31 išaugėto ir jos dau- 

mamfestas buvo prisiųstas gSLiIL minis nedaug bendra turi

PRASTOS ŽINIOS Iš 
RUSIJOS.

Šįmet Tarybų Rusiją ap- 
ankė jau trijų šalių darbi- 
įinkų misijos. Visų pirma 
buvo tenai nuvažiavus Ang- 

, :ijos darbininkų atstovybė: 
jaskui nuvyko tenai Vokie- 
ijos nepriklausomųjų so
cialistų delegacija, o šiomis 
lienomis sugrįžo iš tenai 
t alų 'Generalės Darbo Kon
federacijos pasiuntiniai. Ii 
visų trijų misijų raportai 
sako beveik tą patį — Rusi
joj bloga! Tenai nėra to ro
jaus. kokį buvo įsivaizdinę 
kitų šalių darbininkai. Vo
kiečių misijos narys Ditt
mann sako, kad revoliucija 
nepadarė iš tamsių Rusijos 
kaimiečių nei socialistų, nei 
komunistų, ir kad apie so
cializmą tenai negali būti 
nei kalbos. Rusijoj dabar 
esąs darbininkams toks var
gas, tokia priespauda, tokia 
komisarų sauvalė, kad vo
kiečių darbininkai tokio rė
žimo visai negalėtų pakęsti.

Tą patį dabar praneša su
grįžusi į Milaną ir italų dar 
bininkų misija. Jos rapor
tas taip pat kritikuoja bol
ševikų sauvalę. Jeigu ūki
ninkams dabar tenai kiek 
geriau, negu buvo pirma, 
sako italų misija, tai tik dėl
to. kad ant kaimo bolševiz
mas negalėjo įsivyruoti. 
Miestuose gi. kur viešpa
tauja komunistai, darbinin
kams dabar esą daug blo- 
ffiau- ne£u buvo pirm revo- 
iucijos. Vargas tenai esąs 
ceapsakomas, privatinė pre
kyba panaikinta, o valdžia 
negali nieko miesto gyven
tojams pristatyti, pramonė 
visiškai sugriuvus, šmugelis 
einąs visom pusėm. Biuro- 
cratija dabar daug didesnė, 
negu pirma buvo.

Po tarybų valdžia dabar 
yra 60,000,000 gyventojų, iš 
turiu tik apie 600,000 esą

J

guma nedaug bendra turi 
su socializmu. Tikrais ko
munistais yra mažas vadų 
būrys, kurių priešaky stovi 
Lenin, Trocki, Zinoviev, 
Radek, Bucharin ir kiti. Va
dai vadovauja komunistų 
partijai, partija darbininkų 
klasei, per darbininkus va
dovauja valstiečiams ir vi- 
vam kraštui.

Prie tokios diktatūros bū
tina kariška disciplina ir or
ganizacija pačioj, partijoj, 
neišvengiamas teroras. Tik 
uuo 15 birž. iki 15 liepos š. 
m. "črezvičaikos" nutari
mais sušaudyta 893 žm., 
neskaitant nužudytų admi- 
nistratyviai. Spaudos, drau
gijų, susirinkimų ir asmens 
laisvė tėra * dėl komunistų. 
Rinkimai į Tarvbų įstaigas 
visur atviri, slapti drau
džiama. Rinkimai ne tiesus 
ir paprastai tam tikron pu
sėn spaudžiami; rinki
mai naikinama, jei jų rezul
tatai nepatinka komunis
tams.

įvesta privalomas karei
viavimas ir visiem privalo
mas darbas; už pabėgimą iš 
kariumenės šaudoma, už 
streiką varoma į kanceliari
jos stovyklas ir ten prievar
ta liepiama dirbti.

Komunistų partijos sudė
tis tokia: iš 604 tukst. jos 
narių, darbininkų prie dar
bo tėra 70 tukst. (11 nuoš.), 
36 tukst. yra partijos valdi
ninkais, 12 tukst. dirba pro
fesinėse sąjungose ir drau
gijose, 162 tukst. karo valdi
ninkų ir kareivių ir 318 tuk.

pe, sako Dittmann, įsigalėjo 
keistas supratimas, kad Ru
sija esanti viso ko pilna ir 
tik laukia transporto susi
tvarkant, kad bent dali, tų 
kalnų išvežtų Vokietijon. 
Manoma, kad ten darbinin
kams pilna laisvės, kad ta
rybų valdžia į jų rankas ati
davė ūkio ir politikos reika
lų tvarkymų, kad ten darbi
ninkų vargams pasiektas 
galas. Tat dajis vokiečių vis 
svajoja, kaip nuvažiavus 
Rusijon, o kiti vis laukia, 
kad ateitų Vokietijon raudo 
noji armija ir padėtų Vokie
čiuose sudaryti Tarybų res
publikų.

Taip rusus vaizduotis tik 
dėlto buvo galima, kad, ne-

8 rugsėjo Amerikos Darbo 
Federacijai ir ji buvo išra
šoma paskleisti jį tarp šios 
šalies darbininkų. Bet Gom- 
persas jį užgniaužė. Tame 

i manifeste tarp kitko buvo 
pasakyta: "Nesiųskit nei 

LIETUVOS PILIEČIŲ _S4- vieno traukinio su amunici- 
neįšiejskite iš uošto nei 

vieno laivo su karine me
džiaga: nevežkit nei vieno 
kareivio. Visi darbininkai 
turi būt pasirengę, reikalui 
esant, pradėti visuotiną 
streiką.

Šitas manifestas taip iš
gąsdino atžagareivį Gom- 
persą. kad jis nutarė dabar 
pertraukti visus reikalus su 
Europos darbininkais. Jis 
bijosi, kad iš jo nepadarytų ueitu uuvo gaiuim, 
revoliucionieriaus. Tuomet buvo progos jų gyvenimo 
jis netiktų į demokratų . ir pažinti • Ištikrujų yra kas 
republikonu kompanija. kita.

_______ J Rusija, — tai ūkio, vi- 
suomenės ir poli-

MOKSLO ŽINIOS -
------- -— ! sivilkęs kraštas. Europos

Kodėl jūrių vanduo sūrūs, karas iš pamatų pardvė jos 
Sakoma, kad sykį parapi- u^i° gyvenimą; dabartinių 

jinėj mokykloj vaikas pa- namų karas Jau pusketvirtų 
klausęs savo "mokytojos” 
v davatkos), kodėl jūrių 
vanduo sūrūs, tai "mokyto
ja" davusi šitoki atsakvmą: . , . x.
‘ Jūrių vanduo sūrūs delte, sudaro valstiečiai, zmo- 
kad tenai silkės gyvena.”.11®5’ knnus kelias dešimts 
Bet kuomet vaikas paklau- metų atgal dar vadinta g\- 
sė. kodėl silkės sūrios, tai dviem kojom. Re\o-
davatka "paaiškinusi" ši- nucĮJa nepakeitė ir nepa- 
taip: "Silkės sūrios* dėlto, dainei socialistais nei ko- 
kad jūrių vanduo sūrūs." (munistais. Bolševikai tuo 

Tas, žinoma, nieko neiš- patraukė \ al>tiecius,^ kad 
aiškina atidavė jiems dvarų žemes

Jūrių vanduo yra sūrūs IT nev^r^ia mokėti mokes
ne nuo silkių, bet nuo drus- 9^*.. su^unmul P??6; .-jjzijįjni,.. val^tvbės ir sa 
kos kuri iamp randasi Ta daugėja: valstiečiai 'ąmmmKų vaisinęs ir &a-
kos, Kun jame ranoasL tą nroduktu vivaldvbes įstaigose. Tadruską i jūres sunese is neoeouoaa savo , proaustų h- krani armiia ištinmi- sausžemio udčs ir uDeliai uz popierinius pinigus ir pa- muroKratų armija, istingu 
^si“no kaTž^nS iieka nediitas žemes bijo- « y patvrknsi. pasėmė vr 
druskos. Upės gi bėgdamos darni rekvizicijų, 
griaužia žemę, ardo krantus I Miestuose ir pramonės 
ir dildina akmenis. Esamoji centruose darbininkų klasė 
tenai druska tirpsta ir susi- i nmai, atėjus iš kaimo, o ne 
maišius su vandeniu bėga augo iš amatninkų, kaip V a- 
Į jūres. Žinoma, tos d™skos i karuose^^^riSiŠk apsieiti. Bet tokia dik-
upiu vandenvse būna labai ir vede užsienio Kapitalistai.
mažai bet kadangi riso«'Savo buržuazija buvo silp- sako Dittmann, ne-

.. v j na Rpvntiiiriiai iškihv: dar betinka vokiečių darbiniu-,upes šiokiu ar tokiu budu.S^i risu^ kams> kurie ^ai jau 

ęš,. ■sa.r-s: s. g“, Sč 

rinkit nusavinto jus" rado k^s^c,ak.°® Plle'ar^os-„. 
gyvo prijautimo miniose ir Socialdemokratas ) 
•r <■» rt 7 1 z-trr' A i ... — ■ ■ ■ ■ , L ■ . u ■ . .

JUNGA AMERIKOJE.• •
Tarp Amerikos lietuvių 

□radėjo organizuotis Lietu
vos Piliečių Sąjunga. Apie 
įos tikslą "Vienybė Lietuv
ninkų” sako taip:

"Sąjunga statosi >au už tiks
lą vieną iš didžiausių Lietuvos 
reikalų, būtent d-ryti spaudi
mą ant partijų, kad išreikštų 
prieš rinkimus savo nusistaty
mą linkui Lietuvos: ar busianti 
administracija eis jėdomis pp. 
Wilsono ir Colby. ar nevilkina
mai pripažins Lietuvos Respu

bliką de facto ir de jure."
Klerikalai šitai organiza

cijai nepritaria ir net boiko
tuoja ją. "Darbininkas" 
112-tam numeryje sako:

"Dabar po Amerikos lietu
vių kolonijas visokios rūšies li
beralai organizuoja Lietuvos 
Piliečių Sąjungas. L. Valstybi
nio fondo skyrius ir Amerikos 
Lietuvių piliečius... Į tokias or
ganizacijas katalikai neprivalo 
dėtis, nors tas organizacijas 
tvertų arba organizuotų dabar
tiniai L. Misijos nariai.’’
Klerikalai bijosi tos orga- s 

nizacijos dėlto, kad jai vado
vauja liberalai.

_______
30,000,000 SOC IALISTU.
Kiek dabar yra pasaulyje 

socialistų?
Amerikos socialistų vei

kėjas Hillęuit apskaito, kad 
vienoj tik Europoj, neskai
tant Rusijos, yra apie 30,- 
300,000 socialistų balsuoto
jų. Partijos organe "The 
New Day" jis sako:

"Europoje socialistų balsuo
tojų pirm karės i uvo 10.000,- 
000. šįmet gi, nesxaitant Rusi
jos, tas skaičius pakilo iki 30,- 
000,000. O vyriausios priežas- 
tįs, dėl kurių taip smarkiai pa
kilo socialistų skaičius Euro
poje, veikia taip pat ir Suvie- 
nytose Valstijose.”
Todėl Hillųuitas prana

šauja, kad ateinančiuose 
prezidento rinkimuos Ame
rikoje socialistai irgi turės 
didelių laimėjimų.

puti galėjo tenai prinešti 
tiek druskos, kad jūrių van
duo pasidarytų taip sūrūs, 
kaip jis'dabar yra.

STILSONAS ŠNIPŲ DE
PARTAMENTE?

"Vienybė Lietuvninkų’’ 
sakosi gavusi iš Lietuvos 
dvejopų žinių apie Stilsoną. 
Sulyg vienų žinių, Stilsonas 
dabar sėdįs Kauno kalėji
me ; suh’g kitų — jis esąs 
priimtas j žvalgytos (šni 
pų) skyrių. Kurį žinia tei-Į 
singa, sunku pasakyt.

metų daro tą pati. Iš kur 
tuomet butų Rusuose gero
vė?

75 nuošimčius rišu gyven-

sus Rusus. Maskvoj yra 
apie 100 tukst. darbininkų, 
už tai apie 230 tukst. viso
kiu valdininkų.

Bolševikų diktatūra Ru
suose be tokio aparato ne-

Subėgęs upėmis vanduo fabrikai tiek pat lengvai ..  ,
vėl iš juriu išgaruoja, virsta pateko Į darmnmkų rankas. “KAlajviA” 
į debesius ir Ketaus pavida kaiP dvarai valstiečiams. BWi¥W DCHiroVeS 
ie vėl krinta ant žemės, vėli Tai buvo laikas, kuomet 
niauja ją ir vėl bėga upėmis obalsis: "visa valdžia darbi- 
i jūres, ‘nešdamas da dau- ninku, mažažemių ir karei- 
giau druskos. Bet druska su vių taryboms f’visur vieš- ... , 1Vx
vandeniu negaruoja iš ju-(patavo. Bet tas laikas senai ^skelbta,
rių. Ji tenai jau pasilieka dingęs. Jau pirmais metais į°Sei. Kolpivm 
ant visados. vzf

Tai ve, kodėl jūrių van- kinti, kad-nei sustingęs kai- K0 uįreKcl«-

Kampelis.
Pereitame "Keleivio" nu-

__ ______ r____________ _  i Keleivio” Bendrovė 
bolševikų vadai gavo isiti- tapo inkorporuota ir išrin-
___ —„ .....
mas, nei dauguma fabrikų Dabar pranešame, jogei 

subrendę Bendrovės šėrai jau gataviŽinoma, be tos druskos, darbininkų nėra i _ .
kurią upės suneša į jūres, ir nepajiegia demokratin- *r nuo 1 d. lapkričio bus iš
gali būt daug druskos da ir gai, socializmo dvasioj vesti siuntinėti visiems šėrinin- 
pačiose jūrėse, arba juriu akio ir valstybės reikalų, kams.
dugne. Juk yra ir ežeru, kur Jie stigo kultūros, ekono- Keleivio" Bendrovės šė- 
vanduo sūrūs. Reiškia, jie minio ir politinio susipratę rai parsiduoda po 5 doL 
stovi ant tokios žemės, kur mo, nemokėjo galvoti ir to- Viena ypata negali pirkti 

« ą __ zlrxl n va* Z< O 11 rrvr* % % LtaC O/N/A TT2C.yra druskos.
♦

žaibas uždega girias. ------------------------------ - . ,
Laikraštis "Forest Pat- tiką. Jie šalin metė demo- dn Kiendų, kiek bus pelno, 

rolman," pašvęstas miškų kratizmo principą ir nusi- Nuo Naujų Metų "Kelei- 
reikalams, rašo, kad 4 rug- tvėrė valstybinės prievartos vis’’ su spaustuvės namu ir 
piučio šių metų Californijos visoa gyvenimo srityse, visu bizniu pereis į Bendro* 
giriose žaibąs pagimdęs 230, Vieton proletarų diktatūros (vės rankas ir bus jos savas* 
gaisrų. Iki šiol bHvo mano- jie turėjo įvesti diktatūrą timi.
ma, kad girių gaisrai kila proletarams. Darbininkų Tikimės, jogei kipkvionaa 
dėl žmonių neatsargumo.;klasė virto bolševikams tik "Keleivio” skaitytojas pa- 
Kartais taip ir būna. Kar- priemonė jų politikai vykiu' liks ir jo leidėju-šėrininku. 
tais giria užsidega nuo nu- ti. Tokia . komunistų dįkta- Daugelis ”Kel.’’ skaitytojų 
mesto degtuko, kartais nuo turą galėjo. įvykti ir išsivys- jau pasipirko po 5, 10, 20 ir

ATŽAGAREIVIS GOM- 
PERSAS IR EUROPOS 

DARBININKAI.
Amerikos Darbe Federa- 

eijos pirmininkas Gomper- 
sas atvirai pasisakė, kad jis 
yra reakcijos šalininkas, .jis 
rašo paskutiniame ”Fede- 
rationist’o" mmieryje, kad 

vadovaujamoji jo Federaci- 
,a negalinti eiti tarptauti- 
i įiais klausimais kartu su 
Suropos darbininkais, nes 

jie esą perdaug "revohucin

Amsterdame nelabai se
nai buvo įsteigtas naujas 
Dąrbininkų Unijų Intema- --------—r---------------------------------------------------------------------------------
cionalas. .Tuo Intemaciona- traukinio kibirkščių; tečiąu tyti tik esant Rusų liaudžiai daugiau Bendrovės šėrų. 

nepasitenkino jau ir daug tankiau mišką uždega nekultūringai ir visai -ne Kas neišgali pasipirkti ant 
suvažiavimas, perkūnas. Pirma žmonės to veikliai syk daug šėrų, tas gali pirk-

Komunistai pasidarė dar- ti vieną arba du.

pačiose jūrėse,
”Keleivio” Bendrovės šė-

t 
dėl nemokėjo veikti ir tvert. daugiau kai 200 šėrų. Ūž

Tokia padėtis privertė kcs. įdėtus į šėrus pinigus bus 
munistus pakeisti savo tak- mokama šėrininkams tiek - • Ji • 1 1 • « « •

u L .—JMontrealo i-------- , -------------
komunistų, tai yra, 1 komu- kur viešpatavo Gomperso nepastebėdavo.
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Kas nieko neveikia 
Te niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

PITTSBURGH, PA.
Protestas prieš lenkus.*
26 d. rugsėjo Lietuvių 

Mokslo Draugijos Name bu- 
,vo surengtas masinis susi
rinkimas išnešimui protesto 
prieš lenkus už jų briovimą- 
si i svetimas žemes. Susirin
kime dalyvavo lietuviai. Uk
rainai ir žydai. Protestas 
buvo rengiamas varde pen
kių tautų: lietuvių, Ukrai
ną, .latvių, estų ir žydų. Ke
turių tautų lygą atstovavo 
tos lygos delegatas iš New 
Yorko, ukrainų kun. AIex 
Prestay. Nuo žydų buvo pa
sižadėjęs kalbėt advokatas 
A. C. Stein. bet nepribuvo. 
Lietuviškai kalbėjo kun. De- 
lianis ir Jonas Mažiukna. 
Visi kalbėtojai gana gerai 
nupiešė lenku grobiku tiks
lus ir ragine protestuoti 
prieš lenkų imperialistus. 
Svetainė buvo kimšte prisi
kimšusi žmonių. Protesto 
rezoliucija buvo perskaity
ta ir priimta visų atsistoji
mu. Rezoliuciją nutarta va- 
siųst Suv. Valst. sekr. Colbv 
ir kitų šalių ambasadoriam. 
Tarpuose prakalbų griežė 
benas. Pirmininkavo K. Va* 
rašius, sekretoriavo J. Vir
bickas. ,

Pittsburgietis.
---------------

r RUMFORD, ME. 
Nelaimingas atsitikimas.

1 d. spalių likosi užmuštas 
Jeronimas Jonaitis. Parėjęs 
iš darbo, jisai sumanė nuei
ti i paupi pasižvėjoti van
dens nešamų medžių. Beei
damas taku jisai rado nu
trauktą elektros vielą, ku
rią paėmęs* abiem rankom 
norėjo numesti i šalį ir liko
si užmuštas ant vietos.

Jeronimas Jonaitis buvo 
našlys. Jo pati mirė nuo pa- 
lago 12 metų atgal, palikda
ma jam dvi mažas dukreles, 
kurias jisai augino. Bet, 
vargšas, negalėjo jas pilnąi 
užauginti, šis nelaimingas 
atsitikimas pakirto jam gy
vastį ir jo mylimos dukrelės 
paliko siratomis. Velionis 
paėjo iš Šiaulių apskričio, 
Kuršėnų parapijos.

mo. Būdamas "zvosčiku” 
Bimbokas ir pramoko ”re- 
torikos,” pradėjo kalbėti 
kaip tikras rusų "izvosči- 
kas" savo arkliui. Kad jo 
talentą dar labiau išvystyt, 
nusiuntėm1 Į Vatparaiso, 
Jnd. ant bulvių inžinierių. 
Ir žiūrėkit, kas šiandien ga
li su juo susidėti? ’ Jis jau 
ne Bimbokas, ale Bimba! 
Jis yra "garsus kalbėtojas” 
ir "redaktorius.” 
išvien 
"šalin 
niekas 
kuoti.
fordo —____, ___  ---=
talentuotą vyrą pasauliui 
suteikė.

Mes čia turėjom ir kitą 
garsų vyrą, būtent B. Ru
džių. Jis buvo tūlą laiką 
darbščiu vyčiu, paskui buvo 
paskirtas vyčių "načalnin- 
ku?*Vėliaus, norėdamas vy- 
tėms atkeršyti, kam tos pra
dėjo vadinti ji senberniu, 
prisirašė prie socialistų. 
Dar vėliaus, paliko ko
munistu lyderiu, kur, Įga
vęs kinkų drebėjimo ligą, iš
važiavo Į Detroit, Mich. 
"gydytis.”

Kažin, ar be tų "garsių" 
vadų patys Rumfordo lietu
viai negalėtų veikti kokio

■»■ ■ ■ ■ " ..1,1 ■■

NORWOOD, MASS.
Lietuvių Kooperaciją su

važiavimas.

Jis dabar 
su Jukeliu šaukia: 
inteligentai!” — ir 
negali juos sukriti* 

Matot, tai vis Rum- 
nuopelnas. kad toki

y?

Nauja konstitucija.
Šv. Roko draugystė, kuri 

yra seniausia ir turtingiau
sia Rumforde, pusmetinia
me savo susirinkime išrinko 
komisija konstitucijai per
taisyti. ‘ Ant -kiek man yra 
žinoma, komisija pertaisė 
konstituciją gana gerai, iš
mesdama suvaržomus žmo
nių sanžinę paragrafus, 
kaip tai: priverstiną išpa
žinti, ‘maldas, poterius, mi
šias ir tt. 17 d. spalių visuo
tiname narių subrinkime 
bus užgyrimas konstituci
jos pataisymų. Geistina, 
kad nariai konstitucijos pa
taisymus priimtų.

"Didvyriai.”
Šiuo tarpu musų kolonija 

atrodo kaip ir mirusi, nes 
nesimatę jokio veikimo. 
Nors ištiesų Rumfordas ka
da tai buvo garsus, nes išlei
do Į pasuli net kelis garsius 
"didvyrius”. Paimkime kad 
ir "garsųjį ųratorių" Bim
bą. Juk tai Rumfordo auk
lėtinis! Kada jis atvažiavo 
iš Lietuvos, tai niekas nei 
nesapnavo, kad po ta Ku- 
piškėtiška rudine slėptųsi 
toksai "didvyris.” Jisai tuo
met buvo žinomas, pagal 
Kupiškėnų tarmės, tiktai 
kaipo Bimbokas. Rumfor- 
diečiai tuojaus pamatė, kad 
tokiam žmogui yra griekas 
popierinėj kalades ritinėti. 
Tuojaus minėtą Bimboką 
pakvietė į kooperatyviškai

Nepersenai Jonas apsigyBROOKLYN. N. Y. 
no Palmer, Mass. ir nutarė p . ..... . ,
aplankyti Vincą. Jisai atva- dideles prakal-
žiavo Į Worcesteri 2 d. sna- j ***•
lių. Abu džiaugėsi pasima-i Brooklyno rubsiuviai vėl 
rymu ir lmksmai šnekučia-j išrinko savo delegatu Bė
ro iki vidurnakčio. Ant rv-jkampi-Mockaitį. Senasis dė
to jaus atsikėlus šeimyniukėĮlagatas P. Valukaitis gavo 
suuodė smarvę gazo. Atida
rė Vinco kambario duris ir 
atrado juodu jau negyvu.

Vincai buvo vedęs Lietu
voje, paliko pačią ir vaikus.

‘ Apsivedė.
2 d. spalių apsivedė veik-i 

liausią ir gražiausia Wor- 
cesterio mergina, draugė 
J. Streimikiutė. Jos sužie- 
dotinis draugas J. Karsokas 
dabar skaitomas laimiu-

Dabar laikas pradėti dar
bą. Taigi visi darban!

M. Šileikis.
L. S. S leis organą

CHICAGO, ILL.
"Socialdemokrato" platini

mo reikalu.• » •
Jau kartą buvau "Naujie

nose” rašęs, jog užsakiau 
300 egz. "Socialdemokrato” 
platinimui tarpe Amerikos 
lietuvių darbininkų. Tai yra 
vienintelis organas Social
demokratų Partijos Lietu
voje. Dabai- "Socialdemo
kratas” jau pareina, tik rei
kia jį išplatinti.

Gaila, kad į mano prane
šimą "Naujienose" niekas 
neatkreipė atydos. Galbūt 
rodei, kad viršuj mano strai
psnio antgalvio buvo padėta 
šitokia pastaba: "Redakcija 
teatsako už išreikštas min
tis šiame skyriuje.” 
matomai, 
redakcijos neapsižiūrėjimą.

Kadangi ligšiol Ameriko. 
niekas neužsiėmė "Socialde
mokrato" platinimu, todėl 
aš nusprendžiau tą darbą 
paimti ant savo pečių. Ne
manau iš to padaryti sau 
pelną, o tik praskleisti tarpe 
amerikiečių Lietuvos drau
gų nuomones. Manau, kad 
tokioj milžiniškoj lietuvi r 
kolonijoj, kai Chicagoj, ne
bus perdaug 300 egz. Juk 
prasidėjus ilgesniems vaka
rams neapsieinama be ko- 
kių nors viešų parengimų, 
kur yra patogiausia proga 
platinimui literatūros. Taip 
■>at maniau, kad bent porą 
šimtų egz. pavyks išsiunti
nėti ūž Chicagos rybų. tad 
užsakiau "Socialdemokrato’ 
500 egz. Bet savo manymai) 
apsivyliau. Reikės panešti 
nemažai nuostolių. Pas ma
ne randasi dar neišparduoti 
sekanti "Socialdemokrato" 
numeriai: 16, 17, 18. po 300 
egz. ir 19 —500 egz.

Pareiga Chicagos draugų 
pagelbėti išplatinti šituos li
kusius "Socialdemokrato” 
numerius. Taipgi ir kitų ko- 
onijų musų draugai lai už

sisako "Socialdemokrato” 
tent po kelis desėtkus eg- 
zemjdiorų platinimui savo 
kolonijose. "Socialdemokra
tas" ateina iš Lietuvos kas 
20 dienų. Jis su kiekvienu 
savo numeriu atneša vis 
naujų žinių iš Lietuvos 
vargdienių judėjimo.

Norėdami platint "Social
demokratą" kreipkitės vpa- 
iškai arba rašykite laiškais 

šiuo adresu: J. B. Aglinskas 
3238 So. Halsted st., (’hiea- 
go, III. '

' Naujosios Anglijos lietu
vių kooperacijų suvažiavi
mas Įvyko 26 d. rugsėjo. Su
važiavimą atidarė V. J. Ku
dirka. Tvarkos vedimui iš
rinkta V. Tamulevičius pir
mininku, V. J. Kudirka pa- 
gelbininku ir A. J. Navickas 
ir K. Dovidaitis sekreto
riais. Į suvažiavimą prisiun 
tė atstovus septynios koope
racijos: Norwoodo, Middie- 
boro, Montello. Brightono, 
Cambridge, E. Cambrid- 
ge ir So. Bostono. Atstovai 
vienbalsiai užgyrė bėrimą 
kooperacijų sąryšio, ku
riam duotas vardas Naujos 
Anglijos Lietuvių Koopera
cijų Sąryšis.

Norvoodo ir So. Bostono 
delegatai padavė sumany
mą, kad butų sukelta tam 
tikra suma kapitalo delei 
Įsteigimo nuosavo sandelio 
į vvholesale). 'Po ilgo ir rim
to delegatų pasikalbėjimo 
paaiškėjo, g tūlų koopera
cijų atsto' ai negali galuti
nai spręsti, kadangi neturi 
nuo kooperacijų Įgaliojimo 
finansų reikale. Nutarta ši 
klausimą pavesti pačioms 

ms išdiskusuoti. 
Suvažiavę atstovai vienbal
siai išnešė pageidavimą, 
kad delei Įsteigimo sandelio 
kapitalas butų sukelta* šo
rais ir kad Šerai butų par
davinėjami vien tik koope
racijų nariams. Kad sužino
jus, kiek kiekvieno; koope
racijoj vra narni ir kiek at
sieitų Įsteigimas sandelio, 
likosi išrinkta tam tikslui 
komisija.

So. Bostono kooperacija 
padavė Įnešimą, kad visose 
kooperacijose butų sistema- 
tiškai užvestos knygos. 
Montello kooperacijos ats
tovai paaiškino, kad jau jie 
tą darbą pradėję ir kad tam 
tikras knygvedis užves jiem 
knygas. Todėl kiekviena 
kooperacija tuomet galės 
pasinaudoti Montellos ko
operacijos užvesta sistema.

So. Bostono kooperacijos 
atstovas A. Navikas padavė 
Įnešima delei sudarymo Są
ryšio iždo. Vienbalsiai nu 
tarta, kad kiekviena keope 
racija mokėtų Į Sąryšio iž
dą po $5.

Pagalios nutarta Naujos 
Anglijos Lietuvių Koopera
cijų Sąryšio nutarimus pa
skelbti Šo. Bostono lietuvių 
laikraščiuose.

A. J. Navickas, Sekr.

rimto darbo? Nagi, paban- i kooperacijoms
dykime.

Raudėnų Jonas.

PROVIDENCE, R. I.
Naujas kunigas.

Pasklydo gandas, kad i 
Providence pribuvo naujas 
lietuvių kunigas ir kad 3 d. 
spalių jau bus pamaldos, o 
vakarė parapijos mitingas. 
Nuėjau ir aš i mitinga pasi- 

. žiūrėti.
Pirmininkas, atidaręs su

sirinkimą, perstatė kalbėti 
naują kleboną kun. Antaną 
Tamulionį. Tasai, užėmęs 
vietą, papasakojo, kad "jo 
malonybė” vyskupas atsiun
tęs jį čionai už dvasišką va
dovą. aprūpinti lietuvius 
dvasiškais reikalais. Tą pa
sakęs ir vėl liepė pirminin
kui vesti mitingą toliau. Pa- 
rapijonai pradėjo bartis 
kaslink 'pirktosios- bažny
čios; pasidarė suirutė. Tuo
met kunigas vėl atsistoja ir 
sako, kad reikia ant atei
nančios nedėlios surengti 
prakalbas. Kažin kas iš su
sirinkusių pastebi, kad ant 
ateinančios nedėlios jau vra 
rengiamos prakalbos Pilie? 
cių Kliubo. Kunigas gi sako, 
kad ”aš ir noriu surengti 
prakalbas, kad nurodyti 
Lietuvos Misijos klaidas, 
kuri nieko neveikia bonų 
pardavinėjime, ale dirba su 
kokiais ten Lietuvos pilie
čiais, eina išvien su cicili- 
kais ir tautininkais ir nori 
mums, katalikams, kilpą 
ant kaklo užnerti. Mes, ka
talikai, turime protestuoti 
prieš toki misijos elgimąsi ” 
Vienok parapijonai kunigui 
vistiek nepritarė ir nutarė 
prakalbų ant 10 d. spalių 

.nerengti.
i Tai matot, koki tie musų 
kunigai yra: nespėjo koją 
Įkelti, o jau ardo vienyirę 
tarpe lietuvių.

Prakalbos.■ ’ ' * k ' > '■ ; •’ ■' »
26 d. rugsėjo • musų kolo

niją aplankė advokatas F.-J. 
Bagočius iš So. Bostono. Jis 
savo gražioje kalboje nupie
šė dabartini Lietuvos padė
jimą ir ragino tverti Lietu
vos Piliečių Sąjungą. Laike 
prakalbų buvo išnešta rezo
liucija, raginanti Suv. Val& 
valdžią pripažinti Lietuvos 
nenrikiausomybę. Po pra
kalbu susitvėrė Lietuvos 

___ Piliečių Sąjungos kuopa iš 
duonos keptuvę užj’zvosči- 92 narių 
ką” prie duonos išvažioji-

MORCESTER, MASS. 
Prakalbus.

3 d. spalių, 2 vai į o nietv 
Lietuvių Svetainėj atsibuvę 
prakalbos SLA. 57 kuopos. 
Kalbėjo J. Neviackas ir ad
vokatas Mileris. Abu kalbė 
tojai savo užduotis atliko 
gerai. Prie kuopos prisira
šė apie 20 naujų narių. Da
bar SLA. 57 kuopa turi apie 
600 narių ir tokiu budu yra 
didžiausia iš visų SLA. kuo
pų-

Tą pačią dieną, vakare, 
atsibuvę prakalbos Suvie
nytų Worcesterio Draugijų. 
Kalbėjo "Amerikos Lietu
vio” redaktorius Baniulis ir 
Dr. Matulaitis. Abudu kal
bėjo trumpai, ragindami 
remti Lietuvių Svetainę, 
perkant jos šėrus.

Pilietis.

Nusinuodijo.
3 d. spalių patiko baisi 

nelaimė du pusbroliu: Vin
cą ir Joną Ankštučius. Jie
du užtroško savo kambaryje 
gazu.

Vincas su Jonu buvo nesi
matę per ilgus metus. Jonas 
gyveno Chicagos apielinkė- 
se, o Vincas Worcestery.

294 balsus, o BekampisMo- 
ckaitis — 313. Reiškia Be
kampis išrinktas 19 balsų 
didžiuma.

Dėl šitų rinkimų Unijos 
ofise 2 d. spalių bemaž ko 
muštynės neįvyko. Mat, vie
ni už Bekampį, kiti prieš ji. 

I šokinėta jau kumščiomis. 
Darbininkams patartina to
kių vaidų vengti.

LSS. 19 kuopa čia rengia 
17 spalių vakare dideles 

, kurios Įvvksglausiu vyru VVorcesteryje. prakalbas, ____  t.e_
į New Plaza svetainėj, kertė. 

C ' Grand ir Havemeyer gat- 
£ vių, ant pat viršaus. Kalbės 

“Keleivio” redaktorius, drg. 
Michelsonas iš So. Bosto

no. Girdėtis, kad visi brook- 
lyniečiai rengiasi eit pasi
klausyt, nes tokios prakal
bos retai čia pasitaiko. Bus 
plačiai aiškinama Lietuvos 
padėjimas ir musų reikalai 
Amerikoje.

Pakovakalnietis.

Draugė J. Streimikiutė 
yra pasižymėjus kaipo ge
riausia aktorka. Pastaruoju 
aiku visuose didesniuose 
veikaluose ji lošė žymiau 
Jose rolėse. -Ji taip pat yra 
skaitoma viena iš geriausių 
dainininkių "Aido“ chore.

Draugas J. Karsokas nors 
visuomet tylus, bet irgi veik 
:us, energingas ir stipino 
valios pas ji niekuomet ne 
stokuoja.

Linkiu jaunai porelei lai 
mihgo šeimyniško gyveni 
mo.

Dėdės švogeris.

BRIDGEPORT, CONN.
Nutarta tveri Lietuvon Val

stybinis Fondas.
Lietuvos bonų pardavinė

jimo kimitetas savo susirin
kime, laikytame 30 d. rug
sėjo. nutarė tverti skyrių 
Lietuvos Valstybinio Fon- 
;o. Tuo tikslu nutarta rei g- 

prakalbas ir pakviesti ad
vokatą F. J. Bagočių už 
kalbėtoją.

A. Sapiega.

•* Tas,
taip atsitiko per

HYDE PARK. MASS.
Prakalbos.

Nedelioj, 3 d. spalių 1 e- 
uvos Dukterį; ir Sūnų D-tė 

buvo parengus prakalbas. 
Kalbėjo "Keleivi*)" redakto- 
*ius S. Michelsonas dviem 
it vėjais: pirmu 
iraugijų reikalus, o ant 
pie Lietuvos dabartini 

-įėjimą. Publika labu 
ižisi klausėsi 
žodžių. Po prakalbų 
iuodami klausimai, 
•ius kalbėtojas gerai 
linėjo. Tūli komunistą 
buvo pakilę su klausini 
bet kalbėtojui atsakius, j 
įusiramino.

A. F. Sadauskas.

atveju apie 
u—

ii pa- 
aty- 

ka'bėtojo 
buvo 
i kv- 
atsa- 

i irgi 
ais,

t v.

NAUGATICK. CONN.
Praėjusiam susirinkime 

Anfbrikos Lietuviu Kliudąs 
suorganizavo lietuvišką 
"Foot Bali" tymą. Otto Her
monat išrinktas kaipo cap- 
tain,” o Ed. Hermonat.— 
"manager."

Kviečiame ir kitų koloni
jų lietuvius suorganizuoti 
savo ”foot bail" tymus dėl 
graj'ų, ypač V, aterburio, 
New Britainb ir Hartford.

Visi atsišaukimai atleti
kos dalykuose prašoma ad
resuoti taip: Ed. dermonai 
S Curtis 
Conn.. ;
106-2.

--------  - — J

; št, Naugatuck, 
arba per telefoną

Ed. Hermonat.

"KELEHI0 REDAKTO
RIUS KALBĖS:

Elizabethe 17 spaliu 2:30
, • - -------------vąj. po pietų. Liutvino 

lėj, 69So. Pailst.:
Brooklyne 1 • sPami 

.kare Nev Phza salėj.
va-

CHICAGO, ILL.
Susitvėrė knygų laidinio 

bendrovė.
Apie mėnesis laiko atgal, 

tai p draugų chicagieeių ki
lo sumanymas sutverti Kny
gų Leidimo Bendrovę. Tapo 
išrinkta komisija iš 5 narių 
ir sušauktame susirinkime, 
rugsėjo 10 dieną, bendrovei 
duota vardas: "Aušra”, 
'Spaudos Bendrovė. Tarp ki
ta ko, sekretorius perskaitė 
pirmąjį protokolą, iš ko bu
vo matyt, kad bendrovė iš 
syk pradėjo savo veikimą 
plačiai ir pinigų už šėrus 
jau Įplaukė 31.500. Keli 
draugai užsirašė sau bend
rovės šėrus.

Bendrovės šėras kainuo
ja 810.00. Pradėjus toliaus 
veikti, bendrovė bus inkor
poruota. Tikslas bendrovės 
bus leisti laisvoje ir socia- 
listiškoje dvasioje knygas ir 
laikraščius kaip Amerikoje, 
taip ir Lietuvoje, platinti 
apšvietą.

Paskutiniame bendrovės 
susirinkime nutarta išleisti 
kalendorių 1921 metams 
knygos formoje, kuriame 
tilps daug gerų straipsnių, 
metinė politikos apžvalga ir 
šiaip Įvairių raštu ir paveik 
siu. *

Nors jau labai trumpa 
laiko tokiam darbui teliko, 
bet musų draugai dės visas 
jėgas, kad savo pasiryžimą 
Įvykdžius gyveniman ir pa
rodžius žmonėms darbo vai
sius.

Todėl prie darbo reikia 
ne vienų chicagiečių pastan- 
gij.o visų. Kas tik supranta 
vertę dvasinio maisto, turi 
prisidėti ir nusipirkti bent 
po vieną serą.

šėrų pardavinėtojam bus 
duodamas didelis nuošimtis. 
Jei kas norėtų platesnių ži
nių apie bendrovę, lai krei
piasi dabartiniu adresu: 
"Aušra", 1443 N. Paulina st. 
Chicago, III.

Į

• \

W LietvvM Socialdemokra 
tų Rėmimo Fondo Aukų.
Prieš keletą mėnesiu Lie

tuvos Socialdemokratų Rė
mimo Fondas išsiuntinėjo 
L. S. S. kuopoms knygutes 
aukoms rinkti. Kaikurie 
draugai stropiai darbavosi 
ir turi surinkę nemaža au
kų Fondui. Taigi dabar 
kreipiuos i visus tuos drau
gus ir prašau grąžinti i fon
dą kaip surinktąsias aukas, 
taip ir knygutes. Kaip vei
kiai suplauks kason apie 
500 dolerių, manome siųsti 
antrą siuntini i Lietuvą 
Liet. Socialdemokratų Par
tijai. -

Aukavusių vardus ir su
mas kvituokite patys rinkė
jai, bet prisiųskite knygutes 
su rinkėjo vardu, pažymė
dami. kiek kuris yra surin
kęs. Čekius arba money or
derius reikia išrašyti iždi
ninko S. Michelsono vardu 
ir atsiųsti mano, sekreto
riaus, adresu:
J. Yuknis, L.S.-D.R.F. sek. 

763 S. Kolmar av., Chicago.

Smagu pranešti, kad ne
trukus LSS-ga pradės vėla 
leisti savo organą. Tuo la
biau smagu, kad žinome, 
jog tokio didelio darbo gali
me imtis praėjus vos me
tams laiko nuo musų orga
nizacijos suskaldymo. Rei
kia neužmiršti, kad tą skai
dymo darbą atlikusieji žmo
nės taipogi begėdiškai pasi- 
glėmžė LSS-gos iždą ir kito
kį jos turtą. iMums tat prisi
ėjo pradėti viskas iš tuščio, 
Ik1 pinigų. Bet turėdami na
rių. pasiryžusių dirbti so
cializmui, mes jau tiek su- 
stiprėjonie, kad šiandien* 
jau galime leisti ir savo or
ganą, kuomet musų buvu
sieji "draugai”, musų orga
nizacijos skaldytojai ir 
skriaudikai, nors ir visą 
musų turtą nusinešė, šian
dien nariu nustoja tūkstan
čiais ir išeikvoję Sąjungos 
pinigus ir turtą, leidžia sa
vo nariams enciklykiškus 
reikalavimus, kad anie vis 
Jaugiau jiems pinigų duo
tų.

LSS gos busiamam orga
nui duota vardas "Banga.” 
Vardas tikrai vertas tų re- 
voliucininių idėjų, kurias 
jis skleis skaitančioje visuo
menėje.

Pasirodant ”Bangai,” jos 
naudingumas musų judėji
mui apsireikš keleriopai: 
Pirmoje vietoje, ji suartins 
pačius sąjungiečius, duos 
geresnę progą savo reikalus 
sektį ir svarstyti. Tas vis
kas, kitu žvilgsniu, dų»os są- 
įungiečiams didesni norą ir 
pasiryžimą daugiau veikti 
savo organizacijai. Paga
lios, nuosavas organas mum 
da bus svarbus Įrankis, sklei' 
iimui tarpe darbininkų so
cialistinės idėjos.

Visos pastangos deda
mos, kad "Banga" visais 
žvilgsniais butų žingeidi ir 
urininga. Joje bus vedama 

įvairus skyriai ir jie bus už- 
vildomi priderančios vertės 
raštais.

Taip ve, "Bangoje” bus 
chronika. Joje bus peržvel
giama politiniai nuotikiai 
visame pasaulyje ir ypatin
gos domos bus atkreipiama 
j nuotikius darbininkų gy
venimu. Musų konservatv- 

vės ir darbininkiškai nenu
sistovėjusios "radikalės” 
spaudos užpuolimams ant 
socialistų bus duodama tin
kamų atsakymų "polemi
kos” skyriuje.

Apart redakcinių straip
snių, ir straipsnių iš abelno 
ir darbininkų gyvenimo, 
bus ir teoretiniai mokslinių 
raštų.

Nebus pamiršta ir dailio* 
ii literatūra. Bus talpinama 
apysakos ir eilės, jiašaipa ir 
juokai.

yietos bus ir korespon
dencijoms iš veikimo musų 
kolonijose Amerikoje.

Savo bendradarbių tarpe 
"Banga’* turės netik žy
mesnius musų rašėjus šioje 
šalyje, bet ir musų gabiau
sius literatus Lietuvoje.

"Banga" tuotarpu eis sy
ki i mėnesį, bet netrukus dn 
svk i mėnesį, o potam, prie 
pirmos progas, kas savaitę.

Norintieji užsiprenume
ruoti, gab tą atlikti pasfųs- 
dami pinigus adresu: C. A. 
Herman, 614 West 204 str., 
New York, N. Y.

Prenumerata bus SI — 
už 12 numerių: $2 — už 24 
numerius; $3 už — 36 nume
rius. ir tt.

Tikimės, kad "Keleivio” 
skaitytojai. prijaučiantis 
socialistų judėjimui, netik 
patįs, bet ir savo draugams 
prenumeruos "Bangą."

"Bangos" Administracija



(

4 K E L E I VIS

Ar degtinė reikalinga kaipo vaistas?

Įlio džiovoj reikaiauja mais- Ho^nitoi
to nepervirinimas su karš- «

t jis gyli sulaikyti skil-
« o . skaudėjimą ir kartais 

sustabdyti vėmimą,
ypač šampano ar brandės 

vartoja
mas mažomis dozomis arba 

minerali- 
vandenimis. Jis nau- 

vidurių paleidimo 
......... ........ ■ skilvio skau 

stipintuose. Suprantama, ji- dėjimuose. Alkoholis turi di- 
sai nurodo, kad tūlose ligo- 1 
se jo reikia ir vengti, pavyz- 
džiui. veneriškose ligose, 
inkstų uždegime, 
sukietėjime ir tt. Bet juk ir 
kiti vaistai ne vietoj varto
jami yra kenksmingų ir 
daugelis jų daug daugiau 
kenkia, negu alkoholis.

D-ras H. A. Hare, terape- 
utikos. materijos medikos 
ir diagnozos profesorius 
Jeffersono* Medicinos Kole
gijoj, žymus tyrinėtojas ir 
rašytojas, taipgi pripažįsta, 
jog alkoholis yra vaistas. 
Jis rašo: "Iš vienos pusės, 
rodos, yra galybė prirody
mų prieš vartojimą alkoho
lio kaipo stimulianto. Iš ki
tos gi pusės kliniški patyri
mai — perdaug dideli, kad 
juos butų galima ignoruoti 
— stovi už tolimesnį to vai
sto vartojimą. Gali būt, kad 
šit?s vaistas neveikia kaip 
jtimuliantas paprastoj' te 
žodžio prasmėj, vienok jis 
pertvarko kraujo cirkulia
cija arba daro intakos i kū
no apsigynimą nuo ligos, 
nes veikia i kraujo celes ar
ba i jo skystimą. arba į lim
fą (baltąjį kraują).’’

Amerika *e Jau antri me
tai turim prohibiciją (blai
vybę k Tas judėjimas eina 
ir kitose šalyse, ir gali būt, 
jog greitoj ateityje visur 
bus jeigu jau nepilna prohi- 
bicija. tai žemiai aprube- 
žiuotas alkoholinių gėrimų 
vartojimas.

Tai vra geras d ai v kas ir 
ekonominiu, ir socialiniu, ir 
sveikatos žvilgsniais. Bet 
kaip kiekvienas judėjimas 
pagimdo fanatiškų kraštu- 
tinybių. taip pat ir su prohi- 
bicija. Negalima butų daug 
stebėtis, kad fanatikai butų 
tokie žmonės, kaip Bryanas. 
bet kuomet gana autorite
tingi daktarai pradeda tvir
tinti. jog alkoholis nėra joks 
vaistas ir iog medicinoj ga
lima butų be jo apsieiti, tai 
jau gana keista. Toks dak
tarų nusistatymas, tai yra 
niekas daugiau, kaip tik šo
kimas pagal laiko muziką: 
užėjo prohibiciios judėji
mas, kad pagelbėjus šalies 
reikalams —ir tūli žmonės, 
norėdami pasirodyti dide
liais "patriotais." arba sa 
rodyt savo nuolankumą k - 
kiam nors patvarkymui, 
tuojaus atmeta visus prak
tikos patyrimus. atmeta 
mokslą, ir da giriasi tuomi '

Pasidėkavojant tokiems 
šaldroms. Amerikos prohi- 
bicija virto aršiausios rū
šies karikatūra. Degtinė 
yra varoma ir geriama slap
ta kad net viskas braška, 
tuo tarpu daktarams yra 
aprubežiuotas skaitlius re
ceptų alkoholiniams vais
tams. ir aprubežiuota. kiek 
ąpfiękorius gali nusipirkti 
alkoholio į tris mėnesius. 
Vienas daktaras gal penkių 
ligonių per mėnesį neturi, 
kitas į dieną praleidžia 20. o 
trečias praktikuoja kokiam 
speciališkurife, kuris veiK 
jokių vaistų nereikalauja: 
tečiaus visi gauna paskirtą 
receptų skaičių.

Jeigu degrinė yra vaistas, 
tai kokią moralę teisę val
džia gair'turėti aprubežiuo- 
ti. kiek daktaras gali jos už
rašyti, c kiek ne? Patvarky
mas. kuris sako,, kad dakta
ras gali (>er paskirtą laiką 
užrašyt nedaugiau receptų 
kaip nurodyta, yra kvailiau 
sis dalykas, su kokiu tik me
dicina yra kada nors susi
dūrus. X .

Jeigu degtinė yra vaistas, 
tai negali būt jokio rube-{ 
žiaus. kiek daktaras gali jos 
užrašu ti ir kokiam skaičiui. 
ligonių. G jeigu ji nėra vais- i 
tas, tai reikia visai uždraus
ti ją užrašinėti ir pardavi
nėti.

Negeriau prohibiciios ve
dėjai elgiasi ir su aptiekom.j 
aprubežiuodami joms alko
holio kiekybe ir. da aršiau, 
reikalaudami, kad daktaras 
pažymėtų ant recepto, ku
rioj aptiekoj "kiką" pirkti. 
Jei nurodytoji aptieka ^]ko- 
holio pristingo. tuomet tava 
receptas kitur bus negeras 
ir turėsi vėl grižu pas dak
tarą. kad pažymėtų kitą ap- 
tieką.

Prohibiciios vedėjai daro! 
šituos kvailus patvarky
mus. kad užbėgus už akrų; 13 (pulius 
nesąžiningam svaiginančių —• „ *
gėrimu užrašinėjimui. Bet 
ar gi tuo budu jie savo tikslo 
pasiekia? Žinoma, kad ne. 
Didelė namu dalis virsta 
bravorais, degtinė varoma 
slapta ir žmonės netik gir
tuokliauja. bet ir po valiai 
save nuodija, nes namie da
ryta degtinė beveik visuo
met būna nuodinga, tuo tar
pu sažiniškesni daktarai ir 
nnriekoriai .ižeidžiami viso
kiais patvarkvmais ir Jei 
butu tinkamai organizuoti, 
rnskebltu streiką. Ne dėlto, 
kad neleidžia ji.ems užraši
nėti degtine be mieros, bet 
dėl paniekų.’mo mokslo, dėl

statymo ant juoko profesi
jos — ve. "še tau porciją I” 
Argi ne beprotiška butų pa
sakyti daktarui, kad tu. ve, 
neturi teisės užrašyt dau 
giau kaip 30 receptų i mėne
si skausmo sumažinimui? 
Tas reikštų, kad jeigu tu tu
rėsi dvigubai ligonių, tai ki
tų jau negali gydyt.

” Žmonija gėrė alkoholi
nius gėrimus per šimtus me
tų — gėrė bonkomis ir bač
komis. o vis dėlto nei ji išsi
gimė. nei išmirė- žinoma, 
blogo buvo daug ir svaigalų 
vartojimas reikia mažint. 
Bet tas nereiškia, kad ir 
daktarus reikia aprube- 
žiuot. Užtenka karčemas 
uždaryt. Jeigu vienas-kitas 
nesąžiningas daktaras ir 
užrašys žmogui degtinės, 
kįirio sveikatai ji nereikalin 
ga. tai visgi tiek girtuokly- 
bės nebus, kiek pirma žmo
nės gėrė. Bet dei nesąžinin
gų daktarų neprivalo kentė
ti tie žmonės, kuriems jos 
reikia: neturi būt aprube- 
žiuota. kiek daktaras gali 
užrašyt: :r kiek receptų turi

♦

tis geros brandės arba ga
balėlis ledo.”

D-ras Reynold Webb Wil- 
cox, New Yorko Post Gra- 
duate Medical School and

1 medicinos profeso-j 
mus ir narys daugelio medi- 

i. apie alkoho- 
rašo šitaip: "Imamas i

čių, s: _ _
j pulsu... Toli nuėjusiuose fj
i laipsniuose, .T~ '
karštis yra žemas, tarp 8 ir yį0
10 valandų ryto degtinė ir ęa]j 
pienas, arba degtinė, kiau-n 
bims ir pienas gan būt duo- pavidale, kuomet 
dama su gerais rezultatais.” *

Alkoholi Osler randa su garuojančiais 
esant naudingu ir šiltinėj, ir ■niais ‘ ' 

i dusulyje, ir aštriam skilvio: dingas 
uždegime, ir visokiuose nu-!atsitikimuose il

v •Kapsuko ir Angariečio 
l biografijos ruožai.

KAM TAI DAROMA?
Kaip suprasti Lietuvos 

valdžios politiką ir taktiką, 
kuri visomis jėgomis rupi- 

! nas lietuvių darbininkų ju
dėjimą įvaryt „patamsvn”? 
Kam to reikia? Kam tai 
naudinga? ir kam tai daro
ma? O daroma tai sistema- 
fingai. Ir daroma tai taip 
stačiai, neprisidėngiant „fi
gos lapeliu,’’ kad kiekvie
nam darbininkui aiškiai 
matos, jog valdžia ardo vi
sas legales organizacijas.

Štai faktai-:
Kauno Centro Biuras 

prieš du mėnesiu buvo ne
nurodant jokių priežasčių 
valdžios sustabdytas. Sulyg 
įstatymų ne vėliau mėnesic 
valdžia, sulaikiusi Biuro 
veikimą, turėjo duoti smul
kų paaiškinimą, už ką ir ko 
kiais dėsniais vadovaujan
tis Biuro veikimas buve 
sustabdytas. Bet to ir pc 
šiai dienai nėra padaryta.

Mėnesiui praėjus po pir
mo Biuro uždarymo buvę 
gautas komęndanto lėidi- 
mas susirinkti visoms Kau
no profesinių - sąjungų val
dyboms laikinam Kaune 
Centro Biurui išrinkti, nes 
iš prasmės atsiųsto įsakymo 
Biuro veikimą sustabdyt 
buvo aišku, kad Centro Biu 
ras turįs užtvirtintus įsta- 

Į tus ne uždaromas, kaipo įs 
; taisa. bet tik laikinai su 
! stabdomas, tai yra jo veiki j 
imas sulaikomas tik tūlam 
i laikui. Per leistą visų valdy- 
" bu susirinkimą, kurs įvykę 
ruepiučio pradžioj, buvo iš
rinktas laikinasis Centre 
Biuraš. Greitai po to neku- 
rie laikinojo Centro Bibr< 
nariai buvo suareštuoti pei 
profesinės kurpiu sąjungoj- 
valdybos susirinkimą. Vi- 

į sus areštuotus darbininkui 
: ketino net išsiųsti iš 1 rietu 
: vos dėlto, kad jokie sąjungų 
valdybų susirinkimai esą 

1 negeidžiami be komendante I 
i leidimo. Be to dar C. B. at 
‘ stovai esą rašaliniais asme 
nimis kurpių valdybos susi 
rinkime, nes C. Biuro nesą 

.Ir į visus darbininku atsto Į 
vu nurodymus, kad laikina- 

i sis C. B. legaliai išrinktas i) 
įgaliai veikia, buvo atsa 
kyta, kad jokių sąiungr 
Lietuvoje nėra ir Centre 
Biuro* taingi nėra. I

Pirm dviejų mėnesių pe: 
visos Lietuvos profesiniv 
sąiungų suvažiavimą buvę Į 
išrinktas visos Lietuvos I 
profesinių sąjungų Centre 
Biuras. Įstatai buvo _ pąįu«; 
ti registruoti, ir štai ligšio 
nėra atsakymo, ar įstata; 
įregistruoti, ar ne. Tuo tar-1 
nu'sulyg įstatymų mėnesie 
laiku turi būti duotas galu 
tinas atsakymas.

Darbininkų Kliubas gy
vuoja jau antri metai ir lig 
šiol vra kaž kokioj pusiau 
legalėj padėty, kadangi je 

; įstatai ligšiol neįregistruot- 
ir valdžia j ieško visokiy I 
smulkių priekabių, kač 
K’iubo neregistravus.

Kauno miešto savivaldy
bės darbininkų frakcija 
prašė leidimo leisti sąvaiti- 
hį frakcijos laikraštį. Te 
įain pat neleidžiama. I

Klausimas, kas daryt? 
Kain veikti ir organizuotis 
darbininkams, esant tokiai I 
sąjungų ir susirinkimų lai-1 
svei”? ‘ Mes .visai nemokam I 
suprasti, kam ir delko var- lėra jau visai ir jis jau ga- 
žomas legalis, visai atviras ritinąs desperatas. Jei šie- 
darbininkų judėjimas ir ’tr'1
darbininkai verčiami slap
iai organizuotis. Ar tai tik 
ne žvalgybos naudai, nes ji 
neturėtų ko veikti, jei lega
liai veiks profesinės sąjun
gos. Centro Biuras ir Dar
bininku Kliubas? Težino vi
si „laikantieji valdžią,” kari 
jie savo veikimu, kuris var- 

|žo legali darbininkų judėji
mą. dirba tik karjeristų šni
pų ir plėšikų provokatarių 
naudai.

(„Socialdemokratas”)

kas, ir urnai užsidegdavo 
dėl mažiausio jo noro nepa
tenkinimo.

Rusų mokykla jam įkvė
pė nihilizmą ir tik labiau 
pagilino jo budo biaurumus.

Jis iš karto pasidarė šiur
kštus ir atšiaurus, pradėjęs 
darbuotis darbininkų tarpe. 
O kai vė’iau pateko į kator
gą Sibire^ tai jo atšiauru
mas, nerasdamas jokio su
naudojimo ant kitų, perėjo 
į ji .patį, if jis pasidarė ty
lus,’ užsidaręs savy, akys 
prisipylė krauju ir žvilgsnis 
persiėmė hidrofobija (van
dens bijojimo) sergančio 
žmogaus ugnele.

Sibiro taigų barbarizmas, 
niauriausi kalinių papročiai 
galutinai sugadino jo ner
vus ir metė ji į seksualinio 
gyvenimo sritį, kurią betar
damas išrado, kad tarp lie
tuviu buvus įsivyravusi po- 
liandrija (daugvyrybė).

Jis būdamas katorgoj bu
vo nustojęs vilties kada 
nors išsivaduoti, todėl neti
kėtai paleistas pradžioje 

#šios rusų revoliucijos jis 
kaip ir apsvaigo laisve ir 
pats savim netikėjo. Jis bu
vo jau atsisveikinęs su sa
vais, savaisiais, todėl išsiva
davęs jų kaip ir nepažino ir 
į lietuvių visuomeninį gy
venimą neįėjo. Jis paliko 
mylimame rusų revoliuci- 
ninkų tarpe.

Jis dar labiau, kaip Kap
sukas. nepakenčia priešin
gos sau nuomonės, laiko sa
ve griežtai neklaidingu ir 
mielu noru degintų ir skan
dintu visus priešginas, jei 
jam "draugai” duotų valią.

Bet jis komisarų tarpe

Kapsukas, Angarietis.... 
Kapsukas, Angarietis... 
skamba visais pašaliais nuo 
to laiko, kaip jiedu da prie 
vokiečių pasileido Vilniuje 
i koniunistines įstaigas, ir 
štai jau antri metai kaip jas 
vartoja

Kas tiedu „didvyriai”? 
Trumpas jų apibudinimas 
:r kai kurių jų gyvenimo 
ypatybių a.pibrėžimas padės 
-uprasti, kodėl jiedu yra to
ne ”didvvriai” ir kodėl nuo 
’irdviejų sunku laukti ko ki- 
.a, kaip tik" komunistinės 
avantiūros.

Kapsukas nuo jaunų savo 
iienų yra ligotas žmogus; 
kažin kokios ilgalaikės džio
vos ėdamas, pasak jo paties. 
Tas jo ligotumas nedavė 
:am visą.gyvenimą ramiai 

Į Atsilsėti vietoje ir dirbti bet 
kokį naudingą darbą. Nieko 
Įera jis -nėra sukūręs savo 
•ankų ar proto darbu. Jis 
ra amžinas agitatorius, 
ladauža ir žmonių .pereiga. 
'905 m. revoliucijoj jis buvo 
’ien keliaujamas agitato- 
•ius, visada maitinęsis pas 

1 ritus, svetima duona. <
Caro kalėjimai, kuriuose 

is sėdėjo po keletą kartų, 
’o ligotumą dar padidino ir 
varė jam amžiną aklą vab 
Ižios neapykantą. Būdamas 
<erštingo budo, jis net da
bar. kai jau senai nėra caro 
aidžios, pastyra visas, kai 
am ją primeni.
Pabėgęs iš ka’ėjimo, jis 

r išsidaužė po Europą, A- 
neriką, kur vis maitinosi 
vetima duona, tik šį kartą 
:e inteligentų, bet juodų 
larbininkų, ir neturėdamas 

j okio pastovaus amato ir 
lenorėdamas dirbt sunkaus 
larbo, buvo ir ten vien agi- yra tik pastumdėlis, 
atorius. Nieko jis taip nekenčia,

| Agitacijos darbe jis. nega- kaip lietuvių savo politinių 
Į i pakęsti prieštaravimo, priešininkų, ir prisiminus 

■ pač paskutiniais metais. *apie juos visas užsiliepsno- 
I rana jam pasakyt ■ — Vin- ja. Ji pagauna neapsakomas 

ai, klysti! Ir jam atimi pu- troškimas keršyti, žudyti.... 
iausvirą. Jis pasileidžia ta- 
•a į begalinius išrodymus, 
r gali kliedėti dvi, tris die- 
as. sąvaitę, jei tik jo klau- 
ytum.
Jis neapsakomai trokšta 

aidžios ir garbės, nors tuos 
?vo troškimus rūpinasi uo- 
iai slėpti. Atvirkščiai, nu- 
luoda labai kuklų...

Rusų bolševikai — tai ge- 
[ iausi draugai Kapsukui. 
Į ?ia susirinko visi tokias1 
taip iis. Visi tie komisarai 
ra vienodo budo; turi vie

nodus reikalus, tad jis ir 
risišlėjo į jų šutvę, kaip į 
okią savo amato žmonių 
irofesinę sąjungą.
Šitaip Kapsukas, tarsi, 

ausdamas savo parazitiz- 
ną, gyvenime būdavo gana 
nandagus, bet matydamas 
naskiausidoju metu savo 
mmunistinės avantiūros 
itsitolinimą nuo laimėjimo, 
nasidarė labai šiukštus, ir 
!abar nieko nuostabaus ne- 
)uvo. kaip jis Katedros Ai- 
:štėj andai sušuko: „Doloj 
itovskuju kulaskuju svo- 
oč.” *

Čia jau Kapsuko visas, ik 
;ai slėptas veidas išėjo aikš
tėn: psichinės pusiausviros

t I

ielės svarbos daugelyj ligų, 
surištų su karščiais, nes 
sunkiausiomis valandomis 

gyvybės spė
kas, duodamas tų maisto da
lių, kurių kūnas iš kitur 
gauti nepajiegia. ir tuo pa
čiu laiku stimuliuodamas 
virškinimą, kas padidina 
reika’ingą kun u i maisto

kiekybę, jis taipgi yra labai 
naudingas sujudinimui vei
klumo, kada jėgos nupuola 
aike išsigandimo. apmiri
mo, didelio kraujo nubėgi- 
,mo ir gyvatės įgilinto; jis 
taipgi turi tiesioginio anti
doto (vaisto prieš nuodus) 
veikmę, pavyzdžiui, užsi- 
tuodijime karjboline rūgšti
mi.”

Taigi, konkliuzija yra to
kia, kad degtinė yra vaistas. 
Daktarai jos pirma neužra
šinėjo, nes užteku pasakyti, 
kad ligonis vartotų ir jis ga
vo iš karčemos, kiek tik rei
kėjo ir pigiau, negu iš aptie- 
kos. Kada degtinė laikoma 
ik atliekose, daktarai turi 
■eikalinguine jos užrašyti ir 
jų receptų skaitliui jokių 
aprubežiavimų neturi būt,I 
jei valdžia rūpinasi atlikti 

Taip manyti duoda pama-i svarbesnių^ darbus, kurių! 
to ir daryti autoriaus ban-‘ 
dymai, kuriais jis turėjo 

j progos parodyt, jog alkoho
lis pagimdo aiškią bakterio-;

i lytinę (bakterijas tarpina- 
mają> jėgą kraujuose ligos 
r.etų. turbut padauginda
mas komplimentinių kūne
lių veiklumą.

Rašydamas apie alkoho
lio vartojimą, jis sako: 
'Svarbiausia alkoholio var
tojimo ypatybė yra tame, 

j kad jis greitai veikia kaipo) 
cirkuliacijos lygintojas vi-! 
sose cirkuliacijos susmuki
mo formose, kurios paeina 
nuo išgąsčio arba užsinuo- 
dijimo. ir kaipo sistemos 
nalaikytojas žemuose karš
čiuose ir ligose, kuriose 
nuola svarumas, senam am
žiuje. ai; besitaisant iš ašt-

' riu ligų.
"Ka bant aiškiau, alkoho

lis turėtų būt vartojamas 
sekančiuose atsitikimuose: 

: apalpime, gvvatės įgilime, 
į apmirime nuo operacijos, 
riaučių uždegimo paskuti
niuose laipsniuose ir grei
tame svarumo puolime pra
ilgintose ligose.

'Alkoholis neturi but duo
damas. kuomet yra cirkulia- 
• Įjos sujudimas, bet kada 
iĮk aštriose ligose kraujo; 
cirkuliacija susmunka, jis' 
turi būt vartojamas.* Plau
čių uždegime pas vaikus la
bai gerai yra duoti nuo 5 iki! 
20 Iršų degtinės arba bran
dos su trupučiu vandens ar-’ 
ba pieno, kuomet pasirodo. 
\ad cirkuliacija silnnėja. 
v arginančiuose karščiuose, 

i kaip šiltinė ir dėmėtoji šil
tinė. alkoho is yra tikrai 
naudingas. Tečiaus jo var

tojimas turi remtis tiktai 
reikalu ir neprivalo virsti 

i papročiu. Jeigu pulsas silp
nas ir ligonis eina silpnyn, 
arba petitas prapuola.’al-

kepenų jisai palaiko

I

Tie paris daktarai, kurie) 
nekurstė blaivybės vedė
jus prie daktarų aurubežia- 

i vinto, labai ir labai tankiai 
i duoda ligoniams tokių vais- 
pų. apie kuriuos nieko neži
lo. arba vartoja tokius gy-; 
i dymo budus, kurie neturi 
: -okio mokslinio išaiškinimo. 

Jeigu jau atmesti alkoho- 
i 'i kaipo vaistą, tuomet rei- i 
; ketų atmesti ir visus kitus; 
vaistus, nes iie neduoda tik-Į 

pesnių rezultatų, kaip alko
holis. kuomet vartojamas! 
į tinkamoj ligoj. G jeigu vais-; 
irai reikalingi, tuomet ir al- 
j koholis turi būti jn tarpe, ir i 
jo vartojimas daktarams) 
neturi būt aprubežiuoja-
mas.

Nėra reikalo klausyti, ką. 
šneka žmonės, šokantis pa- 

i gal laiko muziką. Geriau 
pasiklausykime, ką rašo da-, 

•lyku žinovai, neužkrėsti 
) prohibiciios liga.

Sir William Osler, vienas 
rimčiausiu ir žymiausių pa
saulio daktaru, kuris visą 
savo amžių praleido tyrinė
jimams ir buvo labai atsar
gus išsireiškimuose, rašy
damas apie dėmėtosios šilti
nės gydymą sako1: "Didelėj 
ats’tikimų didžiumoj alko
holis nėra reikalingas. Pa-- 
staraisiais metais aš jį var
tojau kur kas mažiau: bet 
kada širdis yra silpna ir 

i nuodų simptomai aštrus, tai 
bėgiu 24 valandų galima 
"duoti nuo 8 iki 12 uncijų 
degtinės.”

Kalbėdamas apie pyaemi- 
; kraujuose), iis 

sako: „Abelnai. alkoholis) 
yra reikalingas ir esant ašt
riai totaemiiai (nuodingu
mui) turėtų būt duodamas 
pilnomis dozomis.”

Kad apgalėjus toxaemiją 
Dlaučių uždegime, jis sako: 
„Abelnai. patartina duoti 
alkoholio, geriausia degti
nės pavidale, nuo 4 iki 12 
uncijų į 24 valandas.” 

.Broncho- pneumonijoj jis 
irgi atranda, kad „alkoho’iš koholis vra reikalingas: bet 
paprastai yra reikalingašDr jeigu pulsas geras ir liga nė- 
suaugusiems geriausia gali ra labai sunki, alkoholio li- 
bnt duodamas degtinės pa- uonio kambaryje neprivalo 
vidale.” būti.

Džiovoi Osler irgi randa „Nepaliaujama vėmimą 
vietos alkoholiui: rAlkoho- taipgi gali sulaikyti trupu

j

I vra net perdaug, o neužsi
ima meškeriojimu daktarų 
r antiekorių, kurie ar per 
klaidingumą informacijų 
auo ligonio ar dėl savo cha- 
rėktoriaus silpnumo kartais 

i išleidžia nereikalinga degti
nės puskvortę. Prohibicijos 
vedėjai apie mediciną nuvo
kia menkai ir jie klauso pa
tarimo tų. kurie pamina pa
tyrimą ir mokslą po kojoms, 
a. šoka, kaip sakiau, pagal 
laiko dūdą. Prohibicijos ve
dėjai turėtų pažvelgti į me
dicinos mokslo knygas, o ne 
bobiškus pliauškimus srau- 
dvti. Dr. A. Montvidas.

Nieko jis taip nekenčia.

Įdomus Žmones.
(Prisiųsta iš Lietuvos.)

Kunigai ragina žmones 
lankyti bažnyčią ir kuotan- 
kiau atlikti išpažintį, o tas 
viskas bereikalinga, nes tie, 
kurie* bažnyčioje karštai 
meldžiasi, namo pai'ėję daro 
tokius dalykus, ko didžiau- 
-is bedievis jokiu budu ne- 
lasieistų.

štai, Paluknės kaime 
(Skuodo v., Kretingos apsJ 
gyvena senas žilas ūkinin
kas Stasys Šleinis, kurs ir 
rusų valdžios laikais mažai 
ką veikdavo, bet vis dairy- 
navos aplinkui ar no pa
kvies kas nors prie kokios) 
bylos į .liudininkus ir ar ne 
duos puskvortelės. Jis pri

siekdavo nors ir-prieš kuni
gą. kad tikrai viską žinąs ir 
matęs.

Dabartiniu laiku prisidė
jo dar du tokie bičiuoliai, ir 
tik prasimanvk ką nors, kad 
ir visai nekaltą žmogų pa-i 
duok Į teismą, pakviesk vie
ną tų trį ju. arba ir visus tris j 
drauge, tiktai prižadėk pus- 
kvorte, o jie mielai patar
naus kaip tik juos paliepsi. ;

Ir taip elgiasi dievobai
mingi krikščionis katalikai,) 
kurie per koznus atlaidus, 
bruzda bažnyčioje Į^-
pažinties vietas. • Taigi aiš
kiai matom, kad tikėjimas 
doros žmogui visai neikve- 
oia. Varno vaikas.

Pastaraisiais laikais ko
munistų nepasisekimas vi
siškai atėmė jam proto pu
siausvirą ir jis tebetiki vien 
kerštu ir žudymu. „Pakarti’ 
tai jo mylimas žodis, užsi
minus apie lietuvius inteli
gentus nekomunistus...

Aleksa yra dar didesnis 
desperatas, kaio Kapsukas.

Ir tokiu du ligoniu buvo 
atėję Į Lietuvą kurti darbi
ninkų ir vargingu valstiečių 
valdžios. - .

Iš tikro, tik tokie smage- 
nys, kaip Kapsuko ir An
gariečio, gali sumanyti įvy
kinti tuojau koirtunizmą 
Lietuvoje.

Reikėtų šiem abiem did
vyriam pirmiau pasigydyti 
pas gerą psichiatrą, tai tada 
galima butų jiems imtis 
Kurti darbininkų laimę pa
saulyj. K.
(Iš „Vilniaus Aido” Nr 15) •

I r.et jis, atėjęs' j Vilnių, pri- 
’eidžia tiek šaudymų ir tiek 
grobimų ir atsišaukimų, tai 
ei dar kartą aplinkybių ei
ta patektų Į Vilnių, tai, tur 
būt, jau pats savo rankomis 

i ritu palabinti tų Lietuvos 
inteligentų, kurie jį šėrė sa
vo uždirbta duona, kai jis 
buvo nelaimingas agitato
rius ir kalinys caro kalėji
muose. .

Aleksa-Angarietis jau iš 
mažens, anot jo motinos, 
buvo labai „kapriznas” val

LIETUVOJ DŽIAUGIASI 
„KELEIVIU.”

Gerb. Redakcija!'
Aš ką tik gavau iš Lietu

vos nuo savo brolio laišką, 
kur tarp kitako jis rašo:

„Dar sykį tariu tau, bro
lau, ačįu už ’Keleivį’, nes 
kuo daugiau aš jį - skaitau, 
tuo daugiau jis man patin-. 
ka. Tik. broleli, nepamiršk 
ir ant kitų metų man jį at
naujinti, už ką aš busiu la
bai dėkingas.”

Taigi, Gerbiamoji Redak
cija. malonėsite man pra* 
nešti, kuomet mano brolio 
prenumerata pasibaigs.

J. M. Lackevičius.
DRAUGAI "KELEIVIO” SKAITY
TOJAI: RAŠYK IT ES PRIE "KĖLEI 
VIO" BENDROVES. ŠfcRAS $3JW.
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PRANEŠIMAI
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LIETUVIŠKI REKORDAI
PARDAVIMAI

10 Inch—S1.00

E-1716

I

Čia yra Juokų ir šokių kad paliuosuoti Jūsų Mintis.

Iš Lietuvos.

J. Bulotaite
203 Rebecca st., Dickson City, Pa.

Darbas ant vi- 
Meldžiu atši

lti) 
Kooperacija 

Brighton, Mass.

atsišaukti arba ji žinantiej 
bus už tai atlyginta.

Ic. Koušius
2510 Corse Rd, Sioux City. Iowa.

Jonas Endrulis
Box 219 Camp 2, Odanah, VVis.

LINFIELD. PA.
Užmušė Petrų Miliauskų

d. rugsėjo traukinis užmušė

A. Ainoris
R 1, Box 8, St. Charles. IU.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Atsišaukit. (41*

. Joseph VVatts
32 Gansewoort st, New York. N. Y.

ma- 
icinu iš 
kaimo, 

(41 *

ar Kanadoje mielai sutiks 
pagrajinti jums- bile vieną tą’faiįrtų'be jokio atlyginimo Jis ^P***^"“

.Pajieskojimai

Pajieškau švogerio Petro šiaušiu-' 
no, paeina iš Kovarsko v-častie.- T' 
manų sod, gyveno South Y

vaikinu i Degučių lauke

Pajieškau B. Audicko, sykiu gyve
nome Muskegon. Mich <42»

B. Waltsh
■390 Reed st, Mihvaukec. Wis.

Juozapas Dirvinčius pajukau 
no giminių ir pažįstamų. I 
Vašgirių parap., But; ale*; 
Tauragės apskr.

Jos Dirgmčius
16 Reed st., Philadelphia. l’a.
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“KELEIVIS”
GSB1AUS1S DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTI S 
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje:
Metams ........................ $2.00
Pusei metų .................... $1.25..

Kaaadoj ir Užrubežiuose: 
Metams ........................ $3.00
Pusei metų .................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei 

piant j Redakcijų, rašykit šitok; 
adresų:

"KELEIVIS”
255 Broadway. So. Boston. Mass.

IŠ VILNIAUS.
Rugpiučio 26 dieną rusų 

kariumenė, matomai para
ginta fronto įvvkiąis, išėjo 
iš Vilniaus. Jos vieton įėjo 
lietuvių kariumenė. 27 die
ną išvažiavo iš Vilniaus pa
skutinės bolševikų įstaigos,

*pAI nėra jokia misterija kas 
link, kainos už Elektrikos

Patarnasinią Bostonu.
Nustatvta mokestis kiekvie

nam naudotojui prie panašių ap 
linkybių. Absoliučiai be diskri
minacijos.

Jeigu Jus bent kiek manote 
kad tame yra priežasties užme
timo, mes mielai prašome jūsų 
nurodymų, turime r.orą pasakyt 
dešimts žodžių už Jus už vieną 
dėl mus pačių. _

kartu su jomis Kapsukas,1T
Angarietis l_ l/.l _ 2_.
komunistai. •’
27 dieną iš Kauno pasius- □

ta Vilniun visas traukinis;i jSj: Te” ra^° c^ar
juo išvažiavo įvairių minis- p -į-
terijų igaliotiniai ir agentai v.- H: tiems
perimti įstaigas ir pradėti I ls kar ? buv0 įle7
darbą. Iki šiol valdžia darPt^L^r^’ 
nesugebėjo paskirti vvriau-Lk ,ir*\,„. maine ir liepe 

• šio ^litinio komisaro Vii-z^es nusi- 
niui ir Rytams Sakoma. I
kad kalbinti ka.ndiaatai at-

v^Sv'aMž1: P!j‘-as su milicininku nu-
kojomis spardė, kiek tik no
rėjo. Vėliaus Aukštadvario

ėjo Į Degučių sodžių, o tuo- 
įdu vaikinu paliko su milici- 
I ninku Burakovičiu miške. 
rKiek pabuvus, Burakovičius 
abu Žuklijas atvedė j Degu- 

n čius pas Lukošiuną. Čia bu-, 
? vo daugiau milicininkų ir 

pats Aukštadvario prista- 
vas, kuris dar po karta'kitą 
nagaikos dručgaliu surėžė 

1 Įvedė pas-

palikti komendanto, o ne 
Komisaro rankose.

Pačiam mieste iš komen-' 
danto paskyrimo susidarė 
laikinas miesto magistra
tas, Jo sudėtis, kiek tenka iš 
pavardžių spręsti, grynai 
buržuazinė. Aorupinim~is 
miesto maistu bus vienas 
svarbiausiu t™
davimų. Duonos pasmlymas ^.^ juos Ki(įk^
is .Kaunijos g „ ’ buvus milicininkas iuos iš-
kai kurie kooperatyvu umu . .. naklauses
laiku galėtų duoti iki oO va-'įur fia esg!upelis.P gumuš- 
g0DarSkų padėtis labai ticmsiems Pūkius, milici- 
sunk i. »————— —~  ----- - -
kai ir bo’ševikai iškraustė 
apiraino daugumą <----
tuvių. Kitos dirbtuvės sus
tojo- dėl netikros oolitinės) 
padėties. Nedarbas labai di-i 
delis.

Numatoma daug sunku-j 
mu ir su įvairiais valdiniu-j 
kais. Lenku ūkio vedimo! 
būdas buvo labai poniškas, į 
biurus buvo priimta be rei
kalo dau? darbininku. Da
bar ių skaičius visur bus su
mažintas. Sakoma, pavyz
džiui, kad gelžkelių valdv- 
i»os reikalams busią reika
lingi vienas, kitas šimtas 
darbininkų, tuo tarpu jų su- 
ra=“ iau apie 3000.

Miesto sveikatos stovįs 
tiek Dat oous. Žymiai išsi- 
piotinnci dezinterija ir kitos 
užkrečiamos ligos.

Vadinasi, dienos vargai 
ir rūpesčiai Rytuose bus 
tiek dideli, kad pirmojo 
džiaugsmo jausmui greitai 
teks labai susitraukti.

(”Sociald,”)

Sekdami ,."uvedė. P™
vneho, liepe nusiprausti, nu- 

dirb- simazg°ti, nes es» nepatogu 
taip eiti namo ir liepė eit na- 

,|mo. Istorija trumpa, bet 
drūta,

Degučiu mozelnvčia. 
(”Socialdem.”)

LENKIJA SKOLINGA A- 
MERIKAI $170,000,000. 

O Lietuva —$4,159,491.96.
Šiomis dienomis lenkų 

ambasadorius kunigaikštis 
Lubomirskis Washingtone 
įteikė šios šalies valdžiai 
čekį ant $1,176,454. Tai bu
vo procentai už nupirktus ir 
da neužmokėtus Amerikai 
daiktus. -

Išrišo Lenkija skolinga 
Suvienytu Valstijų valdžiai 
$170,000,000. Šiton sumon 
priskaityta $100,000,000 sko 
los už javus ir $62,000,000 
karės departamentui už 
ginklus ir amuniciją. Be to 
da Lenkija skolinga $1,000.- 
000 Baidwino fakrikai už 
lokomotivus.

Kitos valstybės, kurios 
pirkosi iš Suvienytų Valsti
jų atlikusiu karės reikme
nų, yra skolingos štai kiek: 
Lietuvos resp. $4,159,191.96 
Estonoja 12,213.377.88
Relgiia 27,588.581.14
ČekoSlovakija 18.659,849.17 
I .atrija 
Rumunija *.. 
Rusija Kerenskio 
valdžios metu 406,082.30 
Serbai, kroatai ir 
slovėnai 24,978,020.99

Iš visų šitų skolų atmokė
ta yra taip: 
Rusijos 
T.atriios 
Belgijos.

Lietuva, Estonija, Čeko
Slovakija, Rumunija ir Ser- 
bai-Kroatai-SIovenai da nė
ra nieko mokėję. TaiD Dat 

___ nei cento da nėra mokėjus 
mas nagaika vienam ir ki- ir Anglija su Francija, ku-

IŠ MILICIJOS PRAKTI
KOS.

Rugpiučio mėn. 14 dieną, 
8 vai. vakare Juozapas ir 
Boleslovas žukHjai ėjo iš 
vestuvių iš Baziliškių į De
gučius namo. Keliu juos pri
sivijo du milicininkai ir ėmė 
mušti, kojomis spardyti, na- 
gaikomis čaižyti, sakydami- 
”pasakvkit, kur čia degtinę 
varo.” Vaikinai teisinosi ne
žiną ir prašėsi genfoju sa- 
kvdami "draugai uz ką gi 

• jus mus mušate.”— As jum 
nesu joks draugas, bet Auk
štadvario pristavas, atsa 
kė, matomai, iš jų . dviejų 
vyresnysis. Į pakilusi triuk
šmą atbėgo iš Degučių su 
pagaliaiš Marinas Povilo- 
nas su sunum Juozu. Karin
gasis Aukštadvario pnsta- 
vas su nagaika juos nuvijo. 
Grįžęs prie suimtųjų vėl 
ėmė iuos mušti. Mušdamas 
kalbėjo "Sveika Manja . 
Užbaigęs maldą ir rezda-

. .-ir a I tvojo jam i ausį ir vėl jį pa
nos per karę įsiskolino A- ,
merikai į $10,000,000,000. ,| <yjo tarpu iššoko iš už pi- 

Nors Suvienytų Valstijų }jorjaUs detektivas Kenev ir 
valdžia siuntinėj a notas vi- surakino tą nepažįst ra
soms valstybėms protestuo- paskui jisai buvo
dama prieš skaldymą buvu-.nugabentas policijos nuova- 
sios Rusijos imperijos, vie- don ir iškrėstas. Pas ji rado 
nok tuo pačiu laiku ji P31*’i užtaisytą revolveri. .Jisai 

ir Qmum.! pasįsakė eSąS Al tnUl Jd V- 
cox. . , ,

Paaiškėjo, kad jauna 
mergina”, kuri apskaldė 
jam antausius, buvo ne mer
gina, bet vyras, detektivas 
Rorburn. Jisai buvo persi- 
rengęs į moterį ir išėjęs su 
kitu detektivu pajūriu dėl
to, kad pastaruoju laiku po
licija pradėjo gauti skundu, 
jog tūlas vyras po tamsiai 
užpuola ant sėdinčiu pajū
ryje porų ir, pasisakęs esąs 
detektivas, vaikiną nuvaro 
šalin, o paskui paėmęs mer
giną ”daro prie jos meilę.” 

■Taigi šitam "detektivui” 
buvo užtaisytos kilpos ir jis. • __

davinėja ginklus ir amuni
ciją visoms šalims, kurios 
susidarė iš tos Rusijos teri
torijos.

MI)ETEKTIVAS” PATE
KO I KILPAS.

Ant Rockway Beach, ša
lia New Yorko, buvo aną 
vakarą šitoks atsitikimas. 
Ant smėlio pajūryje sėdėjo 
detektivas Kenney ir šne
kučiavo su jauna mergina. 
Staiga prie judvėjų prisiar
tino nepažįstamas vyras ir 
paplojęs detektivui į petį ta
rė:

—Ką tai reiškia, taip sė- 
dėti jaunai porai ant smė-

Detektivas pašoko ant' *lork
kojų, kaip nepažįstamasis (Heraia. 
apšvietė jį elektriškos lem-( 
eutės šviesa ir pridūrė: .

—Tamsta laužai įstaty
mus ir neškis iš čia šalin. 
Aš esu detektivas ir aš im- 
<iu šitą moteriškę savo glo
bom

Detektivas Keney, kuris 
sėdėjo su moteriške, nieko 
nesakydamas pasitraukė ir 
oasislėpė už,pilioriaus. Ne; 
pažįstamasis, kuris sakėsi 
taipgi esąs detektivas, da
bar atsisuko į moteriškę, ku- •s. Ro- 

... . manų soa, gyveno soutn >ork. Pa.n tuo tarpu buvo jau -atsis- . Yra svarbi žinia iš Lietuvos. .>Ie;dž:u 

tojus ir tarė jai: I atsišaukti arba ji žinantieji pranešti.

—Nesirūpink, tamsta, aš bus už toi atlj2inta ,4n 
tamsta prižiūrėsiu.

—Ačiū, —atsakė jauna 
moteris, — aš galiu ir pati 
apsižiūrėti.

"Detektivas” nenatėmijo, 
kad jauna moteris buvo ga
na raumeninga. Jisai prisi- 
šlėio prie jos notamsiai ir 
iau norėjo ją apkabint, kaip 

tarpu moteris kirto jam 
į žandą ir parmušė žemėn. 
Jis bandė atsikelti, bet ji vėl

Pajieškau vyro Jokūbo Gedrimo, 
Kauno gub.. Raseinių pavieto, Švėkš
nos parapijos. Brooklyniškiams g ■- 
rai pažįstamas, nes ilgus mętus lai
kė bučern“ ant Ibclson avė. Pot.-im 
bnv- nusipirkęs tabako farrtia Broad 
Brook. Conn. iš kur ir pabėgo 9 me
tai atgal. Girdėjau, jog dabar niro > 
prie kriaušiu New Yorke. Brooklyne, 
ar Bronsvillėj. Meldžiu sugrį.’ti. vis
kas bus gerai ir viskas bus dovano
ta. Jis pats ar kas pirmas pran-«< 
man, aplaiky< 5. dol. dovanu. (-*3) 

Katherine Gedrim
R. F. D. Box 43, Broad Brook, Conn.

Pajieškau pusbrolių Šemeklių, Kur
šėnų parapijos, Raganių sodbs ir pus
seserių Mockaičiucių, Vozbučių so- 
uos. Girdėjau, gyvena Mass. valsti
joj. Meldžiu atsišaukti arba kas ži
not suteikti jų adresą.

D. Simonovich
1’. 0. Box 182, Lewiston, Me.

Pajieškau partnerių dvylikos vyrų 
gyvent ant fanuos. Turi būt nejau
kesni kaip 45 metų. Daugiau žinių 
suteiksiu laišku. (42)

Jonas Endrulis
Boy 219 Camp 2. Odanah, Wis.

Aš Jonas Endrulis is Rvgos, oa- 
‘iešic-.y sav- švogerio Kazimiero 
Drižio ir jo dukters Onos, po vyro 
Šukienės, 10 metų atgal g’veno Phi- 
ladelphijoi. Kauno gub, Šiaulių pa
vieto, Joniškės parapijos, Zadvaino 
sodos. (42)

$25.00 DOVANŲ..
Mano pati Ona Kaminskienė prasi

šalino nuo manęs 30 rugsėjo su Čaliu 
Uršinu, katras pas mane buvo ant 
burdo per 3 metus, čia paduodu Ir 
juodvėjų fotografijas. Jos kaklas.

Paiieškau brolio Juozapo Bulotos, 
• pie 5 metai atgal gyveno Rochester,1 
N. Y. Paeina iš Kauno rėdybos, Pa
nevėžio apskričio, iš Nariunų. Jis 
pats malonės atsišaukti arba kas apie 
jį žino meldžiu man pranešti. Turiu 
svarbų reikalų. Suteiksiu puikias do- 
vana*. ' 42)

Pajieškau draugų Jono Sutkaičio ir 
Antano ir Kazimiero Galbuogų; visi 
sauno gub. Raseinių apskričio. Sta
kių miestelio. Meldžiu atsišaukti ar 
kas žinot uranešri.

J. C. Mitchell
347 —llth st, Portland, Ore.

Paiieška*.' brolio Juozo Viliušio, 
Suvalkų gub, Mariampolės pavieto, 
skriaudžių kaimo. Pirmiaus gyveno 
p,imford. Me . o po seSers vestuvių 
išvažiavo į Lincoln. N. H. Dabar ne
žinau kur guvena. Kas apie jį žino ar 
jis pats meldžiu pranešti šiuo adre
su: (42)

Va-ri. Valušs'tė — Mr< Balney
113 Lawrence St, Hartford, Conn.

Pajieškau pusbrolio Stanislovo Ve- 
l'čkos. Kauno gub. ir pavieto, Velio- 
” s parapijos, Antkainiškių kaimo; 
pirma gyveno Hartford. Conn. Dabar 
nežinau kur randasi. Meldžiu atsi
šaukti arba kas anie jį žino pranešti.

Kasparas Balney (42)
113 Lawrence st, Hartford, Conn.

Pajieškau dėdės Stanislovo Januš- 
' "vičiaus. Kauno gub.. Š:aulių apskr., 
Ruzų vaisė., Lapkasių kaimo. Apie 4 
"'ėnesiai atgal gvv-no Rochester. N. 
Y. Meldžiu atsišaukti. (42)

B-onislav" Jnnuškevičaitė.
Hox 7. Indep. Ice Co., Lakeport, N.IL

Pajieškau brolio P. Ainorio. Kauno 
gub- nuo Kupreliškio, 2 metai atgal 
•’vveno L’iwrence. Mass.. dabar neži
nau kur jis randasi. Meldžiu atsišau- 
’ tj arba kas apie jį žino pranešti šiuo 
adresu: - (42

Į i

pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 26 metų. Aš esu 26 metų, 
turiu turto virš $1,000, geltonų plau
kų, dailios išžiuros. Su pirmu laišku 
prisiųskit savo paveikslų, kurį ant 
pareikalavimo sugrąžinsiu.

Peter M.
15 Millbury st., Box 29, 

Worvester, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 30 iki 50 metų senu
mo. Aš esu našlys 40 metų. Norėčiau 
tokios, kuri mylėtų gyventi ant ūkės 
ir kad butų be vaikų. Atsišaukit.

P. Stanu’icz
Box 74, Rutland, Mass.

krūtinė ir rankos apdegusios nuo ke- 
rosino. Kas man pirmas praneš, kur 
jiedu dabar randasi, tam duosiu $25. 
dovanų. (43)

Juozas Kaminskis
20 Artnur st, Montello, Mass.

Pajieškau savo brolių Petro ir Jus
tino Momgaudžių. paeina iš Ilakių 
parapijos, Gailiškių sodžiaus, Mažei
kių apskr.. Prieš karę abu gyveno 
Brighton. Mass. Kas apie juos žino 
kur jie dabar gyvena, prašau praneš
ti šiuo adresu.

Pranas Momgaudis
.SEDA, Mažeikių apskritis, Gedemino 
piečius Nr. 1, Lithuania.

Pajieškau brolio Domininko Vagno
riaus, Kalniškių kaimo, Kauno rėuv- 
bos. Šiaulių apskričio, Papilės para
pijos. Girdėjau gyveno Illinois valsti
joj. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

Martinas Vainorius (43) 
39 Elizabeth St, W. Lynn, Mass.

Pajieškau Mikasės Dumskiukės, po 
vyro Januškienės. Yra laiškas iš Lie
tuvos nuo motinos. Malonėkit atsi
šaukti. (42)

Mrs Adolfina Navagrusky
P. O. Bos 174, St. Charles, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 22 ik 28 metų. Butų geistina, kad 
atsišauktų kiek pamokyta ir laisvų 
pažiūrų mergina, ir nemažesnė kaip 
5 pėdų ir 8 colių. Aš esu 5 pėdų ir 10c. 
augščio, geltonų, šviesių plaukų, čysto 
baltai raudono veido, 28 metų am
žiaus, jaunas atvažiavęs Amerikon, 
moku lietuviškai rašyt ir truputį ang
liškai. Mergina, kuri norėtų arčiau su
sipažinti, malonės parašyt laiškų ir 
sykiu prisiųst savo paveikslų. Plates
nes žinias suteiksiu per laiškų. (41) 

Samy Chernocky
1918 Hamilton avė, Cieveiand, Ohio.

REIKALINGAS RUIMAS SU 
VALGIU.

S. Side dėl vieno vaikino. Užmo
kestis sulvg pareikalavimo. (42) 

B. Waltsh
390 Reed st.. Mitwauk.ee, Wis.

REIKALINGAS BUČERIS.
Brig’ntono Lietuvių Kooperacijoje, tu
ri mokėt gerai darbų, 
sados, mokestis gera, 
šaukti tuojaus.

Brightono Lietuvių
24 Lincoln st..

Pajieškau savo sesers Barboros ir 
švogerio Antano Kestulių. prieš karę" 
gyveno Blantyre, Scotland. Atsiliep
kit arba kas iuos žinot praneškit.

Antanas Katkus 
Gedraičių kaimas, naštas Garždai.

Lithuania.

Paiieškau brolio Jokūbo Locerio, 
Į nnsb-oliu Kri«uko Dautrve'šo. Leono 
l ,''-’b’i"skO —Kauno srub.. Biržų par., 
' Bliūdžiu vaisė- Janiškiu sodos; Frano 
i T.-’urkos iš Vabalninku ir Jurgio 
j Sąringio iš Rygos. Malonės ats'šauk- 
i ti arhi kas apie juos žino teiksis 
; praneš*1.

Martinas Loceris-Lvnch
Index Galena Camp 2, Index, Wash.

24
Petrų Miliauskų. Velionis buvo neve
dęs, apie 43 metų, Amerikoj išgyveno 
apie 18 metų. Paėjo iš Suvalkų gub,. 
Kalvarijos pavieto. Sakėsi turįs sese
rį. kuri gyvenanti Hazletone ir dau
giau giminių Jonų Miliauskų ir Ignų 
Miliauskų. Velionis buvo molderis, 
dirbo fandrėse. Jo laidotuvėmis užsi
ėmė Petras Pranis. Likosi palaidotas 
Pinksville ant airių kapinių. Sesuo 
lai atsišaukia šiuo adresu:

Petras Pranis
P. O. Box 37, Linfield, Pa.

Pajieškau Juozapo Valuckio, Nau
miesčio pavieto. Geldoniškių parapi- 
:os, aštuntas m “tas Amerikoi. Yra 
daug svarbių laiškų nuo jo pačios iš 
Lietuvos. Malonės atsišaukti arba kas 
apie jį žino pranešti. ' (42)

E. Geležiutė
279 Bolton st., So. Boston, Mass.

Pa’ieška” pusbrolio Ambrozirinus 
v-reikin nirihia" gyveno Cambridge, 
Mass.: Kauno gub. Ukmergės apskr., 
7arie*iu kiim" Yra s-arbus reika
las nuo tėvu. Kas apie ii žino, malo
nės pranešti arba n*»ts lai atsišaukia. 

Antsp-s Palaima (43)
95 Moore st, Cambridge, Mass.

ELIZABETH. N. J.
PRAKALBOS

17 d. spalių (October, kalbės " 
leivio” redaktorius S. Michelsonas. 
Prakalbos atsibus 2:30 vai. po pietų, 
ljutvino svetanšj. 69 So. Park st.

įžanga 10 centų ypatai.

Pajieškau Antano Juškausk«. Su- 
va”-u -mh. Ka'varijos r>av.. Alytaus 
neito. Čiži’-n kaimo. Girdėjau, knd 
nėra nervo. Kas apie jį žinot, meldžiu 
nranešti. (41)

A. EramsVas
1528 Summer st., Philadelphia. Pa.

Pajieškau brolio s’-mus Stepono 
Ke^tantino Kauno gub, Tauragės 
anskr. Kalniškiu sodos: o-ę-v-no Chi- 

T^ai atsišaukia arba žinantieji 
malonės pranešti. (42)

Ona Jonikienė

1 Lonhg<»Uv. W. Va.
Paii»švru b-olio Vincento Vasiliaus 

tnoi atsišaukti ar kas žinote 
praneškite; turiu svarbu reikalų. (41) 

Gendruta Brasienė
1744 S. Watere st., Philadelphia, Pa

Pajieškau sesers Onos Lazauskie
nės. po tėvais Vasilrauskiutės. tūlas 
laikas at«ral, girdėipn gyveno anie 
Philadelphia. Pa. Meldžiu atsišaukti, 
nes turiu svarbu reikalų iš Lietuvos.

A. Vasiliauski (41)
1156 W. 2nd st. Dės Moines. Iowa.

PRANEŠIMAS 
Iš Baltimorc, Md.

Mirė auksinių daiktų agentas.
Simon Klein, kuris per ilgus me

tus nešiodavo po lietuvių kolonijas 
žiedus, laikrodžius, sagutes ir tam 
panašius paauksuotus ir auksinius 
daiktus, duodamas lietuviams ant iš- 
mokesčio, kuris per ilgus metus taip 
dirbdamas išdavė už daug pinigų 
aukso, gi pats 13 d. rugsėjo, 1920 m., 
pasimirė, palikdamas pas žmones ne
išmokėtus daiktus. Krautuvės dabar • 
reikalauja atmokėjimo nuo likusių jo 
vaikų. Tad maloniai prašome gerbia
mus lietuvius ir lietuvaites, kurie 
esate-paėmę nuo mus tėvo S. Kleino 
daiktų ir nesate išmokėję, mokėkite 
labai* mums.

Samuel Klein
922 Chaunsey avė., Ealtimore, Md.
P. S. Negalėdami mane rasti, klau

skite A. Kurelaičio, 834 Hollins st

2.521,869.32
12,913,589.22

$10.179.87
126.266.19

1.368,782.55

Pajieškau sesers J. Laurinaičiukės, 
naeina iš Kauno gub, Raseinių pav, 
š’lnlčs vaisė.. Vaitimėnų kaimo. Gir
dėjau gyvena Chicagoje, po vyrui va
dinasi Lauckienė. (41)

Monika Laurinairiukė
307 Hamilton st, McKeės ftoeks. Pa

PARSIDUODA DUONOS KEPYK
LA.

Geroj vietoj, biznis gerai išdirbtas. 
Parduosiu pigiai. Gera proga. (42) 

F. A. Plekavičius
34 Clarendon st., Fitchburg, Mass.

Pajieškau draugo Kazimiero Ma- 
jesko. jis išvažiavo 14 gegužės i Ka
nadą ir nuo to laiko n:eko nežinau. 
Jam vra 2 laiškai iš Lietuvos. Lai at
sišaukia. (41)

James Daly
Box 887, ' Butte, Mont.

PARSIDUODA VALGYKLA, lie
tuviais apgyventoje ųpielinkėje; savi
ninkas išvažiuoja į Lietuvą ir nori 
greitai parduot. Biznis gera. Pasi
naudokite proga. (41)
V. P. 2 Arthur st- Montello, Mass.

I DERYBOS E.4717 ’ VIRBALIO POLKA
1 LAIŠKAS NUO BARBUTES ' j SESUTĖS VALCAS

Jcnjru norite būt linksmais ir gyvent ilgai, tad turit pasistengti turėt linksmas min
tis ir saugotis nuo skubėjimo, dėlto kad mintys turi diden veikimą ant viso kūno 
sveikatos. Tokie rekordai kaip kad viršuje pažymėti, pa.aik.vs jūsų mintis l»nk«- 
momis ir sveikame stovvje’ ir išblaškys dienos rūpesčius. Kasgi galėtų itempu . -

se su tokiais stebėtinais rekordais kaip šie.

Čia yra gražiaisi
F 9226 PCr gir? Rlre,ę’ ldainavo kvartetas. 

| Linksminkimės, šokia įgrajino Benas.

Mmlra įr šokiai kad palaikyt Jasu namuose linksmu^
J Varpelis. Valcas. Įgrajino Benas 

E-2360 -j >,an0 mfeias. . Polka. Benas.

„ I VihiauS Maršas. Armonika Solo. 
E 2651 Andra. Mazurka. Armonika Solo.

Paprašyk jusę pardavėją naujo Kataliogo Tarptautišku Instrumentaliy Rekordą

Bile vienas Columbia Rekordų pardavėjis Suv. VaLt. s

Coluiųbia
Rekordui skamba 
gražia ošia i ant 

Columbia 
Grafonola 

Kaina, $32.50 
iki $2100

■ Katali^ Cblumb.a lietukų Rekordų. Paprašykite jo.

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
Rek^dų ir nurodyk kiekvieno Numerius. 

Ptm-aL kad toks Vaizhaženklis 
ant kiekvieno Rekordo.

COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

Pajieškau dėdes Jurgio Radamskio. 
Pirmiau gyveno So. Wil)mington, III. 
Suvalkų gub., Liudvinavo parapijos. 
Yra svarbus reikalas. . (41;

Peter Beržinis
780 Holloway St„ Akron, Ohio.

Paiieškau brolio Jono Ambrose, 
Suvalkų pub., Mariampolės pav., Vei
verių pmino. Kazliškių kaimo; gyve
no Rentlcwille, Pa., girdėjau buvo 
karėje. Kas apie jį žino malonėkite 
pranešt arba pats lai atsišaukia. (41) 

Petras Ambrose
Box 795, Johnston City, III

APSIVEDIMAL
_ • ■ ... .  u -

Pajieškau apsivėdimui merginos 
nuo 18 iki 25 metu. Aš esu vaikinas 
24 metu, laisvu pažiūrų. Katra myli 
ansivesti. me'džiu atsišaukti prisiun- 
čiant paveikslą. Atsakymą duosiu 
kiekvienai ir naveikslą sugrąžinsiu.

Jul. Milcange 
South Windsor. Conn.

PARSIDUODA DUONOS KEPYK
LA. Pigiai ir greitai. Biznis išdirbtas 
nlačiai tarp lietuvių, lenkų ir rusų. 
Savininkas apleidžia šių šalį. Dėl pla
tesnių žinių kreipkitės pas: (42)

' P. Vasylius
106 Centrai st, Ansonia, Conn.

PARSIDUODA FARMA.
53 akrai geros žemės, 40 vaisinių 

medžių, 5 ruimų stuba. dvi banės ir 
dar 4 kitoki bildingai. Viskas gerame 
stovyje. Taipgi 2 karvės, 2 arkliai, 
•JO vištų, visokį ūkės padargai ir ve
žimai, 4 ir pusė mylios iki miesto, 2 
mylios iki gelžkelio. Mokykla arti. 
Ka'na visai pigi. Reikalauju tik 
1700 dol. pinigais ir 1000 dol. paliks 
skolos. Skola ant lengvu išlygų. Atsi
šaukit greitai, nes turi būt parduota 
ne vėliaus 26 spalių, 1920. Rašykit 

■ angliškai. (42)
Isooc Kirman

South Scituate, R. I.

Pajieškau apsivedinui merginos 
nno 19 iki 22 metų, mylinčios šeimy
niškų gyvenimų/ mandagios ir pado
rios. Su pirmu laišku prisiųskit pa
veikslą ir savo vpatos stovį. ( 43) 

J. L. E R
444 N. Fianklin st. Philadelphia, Pa.

.Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 26 iki 30 metu. Aš 
esu 32 m. Su pirmu laišku prisiųskitĮ 
paveikslą.

M. B. Panevėžiškis
621 —• 7th St, Rockford, IH.

LIETUVIŲ LAISVES MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTE 

Waukegan, III.
Draugystės administracija 1920m.: 

Pirm. K. Vaitekūnas, 822 8th st, 
M'ankegan, IH.

•Pirm, pagelb. Jonas Yalis, 1349 
Park- avė, Waukegan, III.

Užrašų rašt. K. Dimša, 812 8th st. 
Wankegan. III.

Fin. rašt, Antanas Mikna. Sheri- 
dan Rd.sft., Waukegan. III.

Kasos Glob. M. Valiptikonis. 1346 
So. Park avė, Waukegan. III.

” ” Jonas Visockis, 1206 Lincoln
st, Waukegan, III.

Kasierius Ant. Kripas, 774 Marion 
st, Waukegan. III.

Knygiai: Vincas Gabris ir Kazi
mieras Ambroziejunas.

Maršalai: A. Delkus 
kubaitis.

ir Jonas Jo-

Mitwauk.ee


Lietuves Atstovybes
I

LIETUVA ŠAUKIASI 
PAGALBOS.

Iš Varšuvos Amerikoj 
gaunama visokių žinių, tai 
kad lietuviai buk užpuolę 
lenkus, tai vėl kad mūšiai 
tarp lenkų ir lietuvių yra 
apsistoję. Viename praneši
me sakoma, kad ienkai nori 
atkirsti Lietuvą nuo Rusi
jos ir užimti, kaip jau syki 
buvo užėmę, visus Lietuvon 
Rytus, o kitame, kad buk jie 
atsisakę žygiuoti ant Vil
niaus. Toksai žinių priešta
ravimas tur būt paeina nuo 
to, kaip lenkams sekasi mū
šiuose lenkų-lietuvių fron- 
te. Kaip tik kiek jiems pasi
seka, tai jie jau tikisi už
grobti visą Lietuvos dali: o 
kaip tik jie gaun2 i kaili, tai 
vėl pradeda nusiraminti. 
Lenkai tik tuomet aprims, 
kuomet gaus gerai mušti. O 
kad taip turės atsitikti, tai 
galima spėti iš to, jog lietu
viai yra nutarę nepasiduoti. 
Jie ten yra jau sutverę Lie
tuvos gynimo komitetą. 
Lietuvos Atstovybė gavo iš 
Kauno šitokią kahlegranią 
nuo to komiteto •’

"Lenkai siekia Vilniaus, 
norėdami pavergti Lietuvą. 
Nepasiduosime. Stokite pa
galbon mirtinoj kovoj. Suda 
rykite Lietuvos gynimo ko
mitetą. Pardavinėkite bonų. 
Rinkite šautuvams po 19 
dolerių. Kariumenė ir šau
liai guldo galvas. Lietuvos 
Gynimo Kimitetas: Sleževi
čius, Krupavičius. Bikleris, 
Ruseckas, Finkelšteinas, 
Bojevas. majoras Matejr.- 
nas, Vailokaitis ir Putvins- 
kas."

užuojautos susilaukti nega
li. Lietuvos kareiviai lygus 
broliai Amerikos liuosno- 
riams, turi daugiau teisės 
nusiskųsti, nes metais, o ne 

. mėnesiais tarnauja tėvynei 
gindami ją. Kas iš amerikie
čių mano, kad neprigulmy- 
bės gynimas yra lengvas 
daiktas, turėtų bent metus 
liuosneriu pabūti ir nors da
lelę sunkenybių ir ant savo 
pečių paimt. Suprastų tada, 
kad laisvė švilpaujant ne
įgyjama. Dauguma Ameri
kos liuosnorių tą jau supra
to ir todėl nusiskundžia: 
kodėl, girdi, visi kiti, ką yra 

i pasižadėję i Lietuvą liuos
noriais vykti, iki šiolei Ame- 
'rikoie tebesėdi? Iš tikro, jų 
yra likę čia gerokas būrys. 
Pasižadėti ir neišpildyti— 
nėra pagirtinas dalykas. 
Nuo tokio dalyko kaip nuo 
šešėlio neątsikratysi. Todėl 
tie 140 vyrų, apie kuriuos 
minėjo maj. Žadeikis savo 
pranešimuose, nebegalėda
mi arba nebenorėdami savo 
"Įžadu” išpildyti, turėtų 
bent dali mėnesinio uždar
bio paaukoti Lietuvos karei
vių arba ir tų pačių nuvy
kusių Lietuvon amerikiečių 
liuosnorių reikalams.

Liet Misijos Biuras 
per maj. P. ŽadeikĮ.

Liet Inform. Biuras.

KAS VADOVAUJA LIE
TUVOS KARIUMENEI?

1)1 Lr I rvi v i z~4 i o •šiuo klausimu indomauja 
Amerikos lietuviai, bet neži
nodami pasikakina spėlioji
mais. Apie vardą gen. Žu- 
kauskio susipynė visokių 
prasimanymų: tai jis pasi
vadinęs "Žuku,” tai jis len
kams tarnaująs, tai vėl jis 
vedąs Lietuvos kariumenę 
prieš rusus ir lenkus. Šiuo- 
mi pranešama visuomenės 
žiniai, kad Steigiamojo Sei
mo sudarytame ministerių 
kabinete — krašto apsau
gos ministerių yra pulk.' Žu
kas. Generolui Galvydžiui- 
Bykauskui, laikinai ėjusiam 
vyriausiojo karo vado pa
reigas, visai iš kariumenės 
pasiliuosavus, - vyriausiuo
ju karo vadu liko tas pats 
pulk. Žukas, kuris dabar ir ■. 
yra karo ministerių ir vy-. 
riausiUoju karo vadu. Bu- 
vusis vyriausis karo vadas 
gen. Žukauskas tarnauja ir 
dabar Lietuvos kariumenėj 
ir eina pareigas visos kariu
menės inspektoriaus.
Amerikos liuosnoriai Lie

tuvoje. |
Savo laiku Amerikos liuo- 

snorių atvykstant Lietuvon 
laukta su dideliu išsiilgimu. 
Atvykęs Lietuvon Ameri
kos Lietuvių liuosnorių bū
rys kone pilname sąstate 
tarnauja karinėje žinyboje. 
Mintis apie Amerikos briga
dą nors mažame mieryje, 
visgi liko Įkūnyta ir prakil
nus lietuvių pasiryžimas lie
kai Įrašytas i lietuvių kovos 
už nepriguimybę istorijos 
lapus. Kaip teorija nuo pra
ktikos, arba idėja nuo tik
renybės skiriasi, tas pats iš- 
dalies atsitiko ir su Ameri
kos liuosnoriais.- Vienas ki
tas per laiškus nusiskundžia 
dėl savo teisinio ir materia
linio padėjimo. Tai girdi ne
galį valgyti valgio, ką visi 
Lietuvos kareiviai valgo,, tai 
jam nesuteikiama jokių pri
vilegijų ir anseinama su juo 
kaip ir su kitais ir tt. Pana
šus nusiskundimas ameri
kiečio yra suprantamas, bet

i

AUKSINIS SVEIKATOS 
TINKLAS.

Visose vaistinyčiose. prade- 
• dant nuo Texas iki Canadai 
i ir nuo Californijos iki New 
Yorkui galite gauti Trine
rio Kartųjį Vyną, tą auksini 
sveikatos tinklą, kuris jums 
pagelbės nuo skilvio nemali- 
mo, viduriu užkietėjimo, ga- 
zų pilve ir žarnose, nerviš
kumo, galvos skaudėjimo ir 
tt. Kiekvienas musų kostu- 
meris yra didžiausias šali
ninkas šių gyduolių. Tūlas 
laikas atgal p. Joseph Kovai 
štai ką parašė mums iš La- 

_, Ohio: "Paskelbkite 
šią mano rekomendaciją bi- 
le kada tiems, kurie serga 
romatizmu arba neuralgija, 
kad Trinerio Linimentas 
yra tikrai pagelbingas nuo 
tų rudens skausmų. Jis Įsi
geria i kūną ir pasekmės jo 
veikimo labai greitos, geros 
ir ilgos. Nuo skaudėjimo 
gerklės, kuris šiuo laiku yra 
gana tankus, Trinerio Anti- 
putrinas labai naudingas 
plovimui. — Joseph Triner 
Company, 1333-45 So. Ash- 
land Avė., Chicago, III.
DAKTARAS NAMUOSE.

Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 
DAKTARAS NAMUOSE. Knygu
tėje aprašoma visokias vaistiškas žo
les, šaknis, žiedai ir tt., nuo kokių li
gų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 
užvardyjimais, taip kad kožnas gali 
jas gauti bile aptiekoje. Apart to, 
yra daugybė gerų pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
kožnam reikalinga. Prekė tik $1:00.

M. ŽUKA1TIS (35)
451 Hudson avė., Rochester, N. Y.

?

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai

Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurių

Pranešimas Visiems
Nauja knyga RECEPTAI ir SEKRETAI (apsisaugojimui nuo įvairių li

gų), t:k dabar išėjo iš spaudos. Tokia knvga turėtų rastis pas kiekvieną _ __ ____ _____ _____ ___ __
suaugusį vyrą ir moterį, nes joje yra visiems labai naudingų patarimų. užkietėj'imo?traukvnio. dieglių, viduriavimo butelį 

Kurie nebūtų užganėdinti gak gautidaugiau patarimų pas knygos leidėją] __ ' __ _ _ _ __
Lteabejon^p į knygą visko negalima parašyt. Knygoje yra šimtai receptu' II I fj
nuo visokių ligų, kokios ten nebūtų. Yra visokių mosčių ir antiseptikų ir j * a
tt. Knygos kaina tik $2. Platintojams dabar duodame didelį nuošimtį. Pi
nigus siuskit tik money orderiu, adresuodami i

Wm. L. MATULIONIS " Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jį! Jie prašo jo
, rur__  n- a T7'„ _1 m daugiaus. Gaunamas visose vaistinyčiose arba tiesiai iš labaratorijos.Post Office, Mest Frankford, Ik j 8 Reikalauk pokelio su Bambino lėlės paveikslu.

—*- - ~ ’ ] Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo išairbėjų 60c. su persiuntimu.
F. AD. RICHTER & C0., Bosh Terminai Bkfc. Mo. S, BROOKLTM, N. Y.

!

Kurie nebūtų užganėdinti gak gautidaugiau patarimų pas knygos leidėją] 
Jeabejonės į knygą visko negalima parašyt. Knygoje yra šimtai receptų'

JUS nežinosite cigareto skonio, pakol ne- 
pabandvsite Chesterfield.

švelnus ir gardžiai kvc-įaip sKanųs,
pentys, kad kiekvienas juos myli.

Kienvie-_______  Jie Užganėdiną.
nas Chesterfiekl turi savyje geriausi Tur-

Tai kocel

Užsidegkit Cigaretę!

kiška Ir Amerikoniška tabaką.
Jokie kiti cigaretai negali būt taip ska

nus kaip Chesterfield, todėl, kad sudėsty
mą ju negali kiti pasekti.

PASTABA

Gerbiamieji ”SALUTARO” ko- 
stumeriai ir draugai:—

Su dideliu apgailestavimu 
pranešame Jums, kad mes pri
versti pakelti prekes ant savo 
Liekarstų. Mus darbininkų al
gos, medega ir kiti iškaščiai pa
sididino ant 75%, pertai esame 
priversti pakeisti kainas.

Naujos kainos.
1

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais! 
dubeltavais vir-; 
šais. Labai tei- 

... ... singas, ypatingai Į
^elžkęuu važiuojantiems žmonėms, 
Kuriems reikia visuomet tikras lai- 
<as žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už$9.75 C. O. D. ir persiuntimo 
Kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
.ento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dvkai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO. 
*06 Athenaeam Bdr. CHICAGO. ILL

1
$ 1.50

$14.00

bonka Salutaro 
Riterio ................
tuzinas Salutaro 
Riterio

Pusė tuzino Salutaro
Riterio .

«i J)

Tikime kad musų didžioji Sa
lutaro šeimyna supras tą reika
lingumą, koki mes neišvengti- 
nai- turėjome padaryti ir 
liks ateityje musų gerais 
teliais ir draugais.

SALUTARAS URUG
CHEMICAL CO.

1707 So. Halsted street 
CHICAGO, ILL.

Naujosios kainos įeina gaiėn 
nuo 1 d. Spalią-October, l»20.

.;.7i... $7.00

pasi- 
prie-

I

!
Daktarų Ofisai i

MEDICAL OFFICES
22 TREMONT RWO, Scollv So 

BOSTON, MASS. ' 
Kalbame Ruskai ir Lenkiškai 

• Gydo vyrų ir moterų slaptas 
ligas, kraujo ligas ir nusilpnė- 

į jimą.
• Primą egzeminaciją ir kraujo
• išbandymą esant reikalui pada- 
J rome dykai.

S Valandos: Nu© 9 iš ryto iki
9 vakare.

ELIHU D. STONE
Reprezentantas Tr jo brolis 

LOL'IS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESI' AT

STOVAI.
Ved* provas civyliškas ir 
kriminališkas.
06—67 Journal Building 

262 WASH1NGTON STREET 
BOSTON, MASS.
Te L Main 3331

ii
i

!Į )

PER 60 METŲ

PADEKIT SAVO PINIGUS l

Franklin Savings Banka

a i
• 
i
i 
* 
i 
» 
i 
»

BOSTONO MIESTE
6 PARK SQUARE

Depasitą 
$21,000,000

Vedama per patyru 
sius Bankierius

i

!

Perviršis
$1,400,000
Pinigus yra sunku sutaupyti, bet lengva pražudyti. 

Buk užtikrinta 4iad tie žmones, kurie investina jūsų pi
nigus yra saugus, ištikimi ir patyrę bankieriai.

*

i
< 
i 
i 
»
» 
♦

CUNARD LINE
LAIVAS AŲUITANIA 

Išplauks 
SPALIŲ--OCTOOBER 12 1920

HAMBURGĄ ir LIEPOJŲ
PER ANGLIJA.

Į Hamburgą   $125.09 
Į Libavą .............. 145.00

Karės taksų $5.00.
Kreipkitės Į artymiausi Cunard agentą.

ATYDAI LIETUVIŲ" ATYDAI

* ,
Suteikiame paaiškinimus kaip geriau važiuot tėvynėn, 

ir išdirbame pasportus trumpiausiam laike.
Partraukiame* iš Lietuvos gimines ir pažystamus.

LAIVAKORTES VAŽIUOTI KRAJUN IR Iš KRAJAUS; 
SIUNTIMAS IR MAINYMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PI
NIGUS ANT PAČEDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.

HENRY C. ZARO
3 AVĖ., Cor. 6 ST. Dept. L. 3. NEW YORK, N. Y.

ATYDAI LIETUVIŲ!
Jei norite gaut tikrai Lietuvišką Pasportą į keletą dienu, 
Jei norite važiuot pigiai ant geriausią laku tiesiog Lietu
von, Jei norite siusti Pinigu savo giminėms, ir Jei norite 
gimines parsitraukt Amerikon, tai tuojaus kreipkitės į di
džiausią Lietuvišką įstaigą, adresuodami:

INTERNATIONAL Ine.
136 East 42-nd St„ NEW YORK, N. Y.

Speciališką atydą atkreipiam ant keliaujančių Lietuvių ir Lietuvai
čių. Parduodame Laivakortes į Liepojų, Hamburgą, Klaipėda ir ki
tur. Siunčiame pinigus į Lietuvą ir kitas šalis. Jei norite kad jūsų pi
nigai nueitų į 4 savaites, tai tuojaus klauskite pas mus žemiausio 
auksinų kurso. Patarimus duodame dykai.



Galingų Rusųmenkas simbolis.
Jau kelintas mėnuo riog- džios laivas. Jis dalyvavo

tyt. Tik arti priėjus matyt 
stūkso prie kranto didelis 
lovys/ su įlinkusių kaminu, 
su stypsiančiais teleskopais, 
su užgesusiu samavoru.

Laivas tamsus. Niekur jo
kio žiburio. Jokio žmogaus. 
Rodos, kad kas išvogė iš lai
vo ir karininkus ir jurinin
kus.

Ne! Nagi šit! šit riogso 
kas juodas ant virvių kru- 

Petro Didžiojo uostą ir išso-įvos. Žmogus! ”Kitoboi” ma
rių karžvgis! Jis kriokia, jis 
gyvas! Jis miega tik ramu-

so priplaktas prie, kranto 
Kopenhagos uoste rusu lai
vyno karo laivas.

Toj vietoj, kur riogso ru
sų karo laivas, niekad nesu
stoja prekybiniai laivai, ži
noma, ne dėl rusų laivo. Tai 
vieta karingiems svetimu 
valstybių marių svečiams*. 
Ten, išeidami ir įeidami į 
Baltijos mares, sustoja ang
lų ir prancūzų mariu arai 
ir areliai.

Prie Langelinien — Ko
penhagos uosto gražiausia 
vieta — sustojo ir rusų karo 
laivas. Gal plauks jis paro
dyt japonams rusų galingą 
pajėgą ir, plaukdamas pro 
Hulį, gąsdins pačius ang- 
lfis? — Jis atkeršys japo
nams už Port-Arturą ir Gū
žimą? Vėl garsės pasaulis 
rusų neįveikiama plienine 
pajėga?

Rusų marių galiūnui rupi 
gal parodyt ir Skandinavų 
mažom valstybėm rusų im
perijos pajėgą, todėl jis vie
ši čia taip ilgai. Rusija —tai 
Baltijos marių karalienė.

♦ ♦ ♦

• Rusų marių viešpatavi
mo simbolis vadinas Kito
boi. Imponuojąs vardas. -Jį 
pamatę slėptus po ledu nė 
tik baltosios meškos, bet ir 
patįs bangžuviai.

”Kitoboi” turi dvi dideles 
armotas, vinim į grindis 
įkaltas. Jos taip didelės, 
kaip kokio vokiečio astro
nomo mėgėjo, liaudės moky
tojo ar kreisamterio teles
kopas, padidinąs 50 kartų. 
Iš jų tikrai galima nušaut 
net pusę kilometro.

Visas laivas, kad veikiai 
neoutų, įteptas degutu. Ne 
taip, kaip anglų ir franeuzų 
laivai, kurie net blizga, nu
dažyti. Judeničo karo auto
ritetai ir marių inžinieriai-laikyti paslaptį, 
išrado, kad degutas praktiš
kiausias daiktas: ir vanduo 
prie laivo nelimpa ir oras 
nuo deguto geras.

Kaip rusų kultūros ir ru
sų pasaulinės misijos sim
bolis, spindi prie kapitono 
kajutos sienų stipriais lan
kais prikaustytas ir nese
nai nušveistas Tūlos sama- 
voras. Vienam jurininkui 
išakyta Nuolatos stovėt prie 

Judeničo puolime prieš Pet
rogradą. Tai yra kitaip ta
riant— jis buvo atsargoj. 
Buvo pasirengęs visam 
paimti carų pirmą, o bolšų- 
antrą sostinę, jis būt įpluk- 
dęs šiaurvakarinę valdžią Į

dinęs ją Rusijos lange į Eu
ropą. "Kitoboi” turėjo dar(_ 
didesnį ir sunkesnį uždavi- moj, augštielninkas ant vir
ių. Judeničui suklupus pa- vių užvirtęs, lyg jis gulėtų 
kelyje i Petrapilį, jis turėjo Tūlos ar Orio gubernijoj 
gelbėt ir nešti jį, kur akis —1 —
mato, kur bolševikai nepa
siekia.

Antras, garbingesnis už
darinis, kaip tik ir teko 
”Kitoboi” atlikti. Jis nešė ir 
išnešė šiaurvakarinę val
džią iš bolšų povojo, iš estų 
neapykantos. Kad jam tek
tų taip toli nuplaukti, kaip 
Kopenhaga, jis niekad nesi
tikėjo. Tai grynas stebuk
las, kurių rusų istorijoj 
daugiau, neg 19. Bet sunku 
tikėt, kad tas pats stebuk
las -pasikartotų. Todėl ne
drįsta Kitobojus pasijudini 
iš Kopenhagos uosto ir ne
drįsta daugiau įtikėt savo ir 
Judeničo likimą Baltijos 
marių bangom. Vienas tik 
anglų skraiduolis kokias 
bangas sukelia, praplaukda
mas!

♦ ♦ ♦

Anglai ir prancūzai labai 
geri rusu sąjungininkai. Jie 
stropiai laiko sąjungos pas
laptį. Juk sutarty, be abejo, 
jiems esama bendro gyni
mos ir puolimo paragrafų.

Visa eilė prieky nustatyta 
, anglų ir prancūzų marių 
milžinų ir milžinėlių. Anglų 
ir prancūzų jurininkai šū
kauja, dainuoja, šoka po 
juos, bet nei nepažiūri į Ki- 
tobojo, rusų laivyno vien
turčio laivo pusę. Jie moka i *• t • • • ‘

►
Rusai—jie atviros gircįįes. 

Jie apvilko savo jurininkus 
anglų pėstininkų uniforma,! 
jie nori priminti anglams, i 
kad rusai vis geri jų sąjun
gininkai ir visad pasiryžę 
gint Angliją nuo vokiečių ir, 
turkų.

Žmonės ir šventadieniais į 
ir ne šventadieniais eina į 
Langelinien pažiūrėti sveti- 
mų»karo laivų. Eilių eilės vi-

jo ir jį kurstyt. Rusų dvasia sad nustoję prie anglų ir
prancūzų marių didelių ir 
mažų galiūnų. Žmonės karš- 

.tai diskusuoja, kiek tas ar 
; tas laivas gali sverti ir kiek 
jis vertas danų kronom. 
Ypač šiais laikais, taip pini
gų kursui besikeičiant. O 
danėą. merginos gyvai ir 
įraudę ginčijas, ar anglai ar 
prancūzai gražesni vyrai.

Ties Kitaboju žmonių vi
sai nėra. Jei kas ir praeina 

i pro jį, tai tik stebis, ar žuvė
drą sektus pašaut iš tų tele
skopų, ar ne. Žmonės dau
giau apsišvietę, daug knygų 
skaitę, sustoja ir svarsto, 
kurios reikšmės turėjo sa- 
mavoras rusų kultūrai ir 
kuri buvo jo Įtaka pasaulio 
politikoj. e I

Rusų jurininkai ir kari
ninkai gražuoliai, anglų uni 
formoj, bet rusų kepurėm ir 
auluotais, čebatais, nevilioja 
danų akies. Nedėkingos da
nės. Jos, ir apskritai visa 
danų tauta, pamiršo, kad 
Aleksandras III, pats rusų 
caras, buvo vedęs danę.

♦ ♦ *

Vakaras. Marių baltai 
mėlina ūkana skleidžia aki
ratį. Uostas tilsta. Laivų 
kaminai ir stiebai lyg nutol
sta ūkanoj, užminga. Vien 
anglų ir prancūzų karo lai
vai trykšta elektros šviesa 
ir siunčia i tolį ir augstį rai
škius žibintų šviesos pėdus. 
Ir apie laivus ir laivuos gy
va. linksma: dainos, muzika 
ir šokiai. Anglų ir prancūzų 
jurininkai gali dabar pasi
linksminti. Jie turi ir ko.

”Kitoboi” tamsoj nema-

mėgsta karštą arbatą.
"Kitoboi,” 20 jurininkų, 

turi ir kapitoną, kurs rusui 
laivyno admirolu vadina
mas. Jis nesislepia. Jis vaik
ščioja išilgai laivo — sker
sai nėra kur — ir atstovau
ja drausmę. Tiesa, tat ne 
taip lengva. Į jo kojas reu
matas lyg švino pripylė ir 
gal kam rodytis, kad jis 
vaikščioja paskolintom ko-, 
jom. . . , . . .Jam, kapitonui-admirolui, 
nepatinka naujos rusų im
perijos nauji karo laivai. Jis 
verčiau prisimena senus ca
ro Mikalojaus II ir net Alek 
sandro III laivus. Tų laikų 
karo laivuos nebūdavo tiek 
skersvėjo ir drėgnumo. 
Nauji mat karo autoritetai, 
ne<ik vokiečių, bet ir rusų, 
prasimanė mažus ir lengvus 
laivus. Girdi, i mažą laivą 
pataikyti sunkiau, o jis 
pats galis oaskandint ir di
deli. Kapitonas admirolas 
netiki, kad taip galėtų būti. 
”Tai tik laikraščių .propa
ganda. kai jie rašo, kad vo
kiečiai savo povandeniniais 
paskandinę daugybę ir ang
lu, ir prancūzu, ir amerikie
čių.” galvoja jis. ...........

Rusų mariu inžinieriai »s 
šiaurvakarinės valdžios pa
miršo vis tik padaryti tam, 
kad ”Kitoboi” galėtu plauk
ti ir po vandeniu. Tiesa, jis 
gali pasinerti greitai, bet 
kažin, tur būt tada jau nie
kad ir neiškiltų.

”Kitoboi” turi garbes būt 
vienas vienintelis garsios 
rusų šiaurvakarinės vai-

I

ant šieno.
Gal jis sapnuoja?
Laivas pats taip pat lyg 

užumaroj. laimingoj užu- 
maroj nuskendęs. Juk ar 
galvojo jis kada nors, 1910- 
17 m., čukčų tinklus Suomų 
įtakoj vežiodamas, kad kele
tą metų vėliau taps rusų ka
ro laivyno vienatinių laivu?

Bangžuvių gi jis niekad 
neplaukė gaudyt. Vardą to
kį gavo, kad baisiau atrody
tų, kad galėtų imponuot.

Matant tokį didelės vals
tybės apgailėtiną laužą, šiu
šu daros. Bet nuostabu — 
nieks nesigraudina. Žiūrint 
tik į ” Kitobojų” visa rusų | 
istorija atrodo lyg kokia pa-; 
saka, baisi, netikėtina. Ir tik j 
rodos taip ramu, kad ta pa-! 
saka pasibaigė. Ten, iš kur 
■’Kitobojus” pabėgo, tik rū
ksta ir smilgsta griuvėsiai. 
—Baisios pasakos, baisus 
galas.

Ignas Jurkunas šeinius.
(”L”)

Kl-MOIDS 
(GRŪDELIAI)

Dėl VIRŠKINIMO
Sutirpsta tuojaus aut liežuvio, 
šiltame ar šaltame vandenyje. 

Pabandvkit su soda. i
GREITA PAGELBA

TAIPGI PLOTKELIV FORMOJ 
Išdirbti per Scolt ir Bowen 

IŠDIRBĖJUS 
SCOTFS EMULSIJOS

į

Prašyk 
Aptiekei 
Duoti 
Colgaate’s

I

Vardas ’COLGATE' ant tui- 

lėto daiktų garantija tyrumu 

tikrumo ir puikios rūšies, 

{steigta 1806 m.

Jo priminus skonis pada- 
- niu užsiėmimu.

daro dantų valymą malo
Vaikai labai mėgsta laikyti savo dantis švarius, 
kadangi jiems patinka ”COLGATE’S” skonis. 
Suaugę žmonės, taipgi, pasinaudoja jį kasdieni

niame reikae. Jis padaro burną švariair at
gaivina skoni, kadangi ”Geri Dantis — Gera 
Sveikata.”

U. s. MAIL STEAMSHiP COMPANY,
LAIVAS ”SUSQUEHANNA”

Plaukia iš NEW YORKO tiesiog į

BREMENĄ ir DANCIGĄ
LAPKRIČIO-NOVE.MBER 17-tą DIENĄ

Kabina iki Bremeno $185—-S210 iki Dancigo $135
Trečia klesa iki Bremeno $120 iki Dancigo $130.

Karės mokesčiu, $5.00

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $2.45.

-O -«O K N C©M

I
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i 
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Dr. A- Christian
SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme 
chronišku ir abelnų ligų, lan
kysis Norwoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOM1S ir

PETNYCIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS AP1TEKOJE 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST., 
BOSTON, MASS.

Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, {talpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirki- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisinsk $2.45 su sa
vo antrašu. Taipgi mes turi
me daugybę tiems panagių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

FISHLEIGH & CO-, Dept. W4, 
CHICAGO. ILL.

■ • ir » ■ t - m ■ ■ .■ B ;

—- ~ <

LIGOS BŪNA PAGYDYTOS !

Siuskit Pinigus 
į Lietuva

■— ---------- --  per

J. Sekio, J. Urbšo ir Ko. Banką 
KOL MARKES—AUKSINAI DA PIGUS.

Mes galutinai nustatėme tikrus kelius kuriais *
SI INČIAME PINIGUS l LIEVUVĄ 

ir taipgi nuo lenkų pamosuotas vietas. į visą Kauno, Vil
niaus ir Suvalkų gubernijas, Prūsų Lietuvą, ir sivas kitas 
pasaulio dalis^$1 LYG PIGIAUSIO DIENOS KURSO.__________

KURIE NORITE VAŽIUOT Į LIETUVĄ,
Parūpiname geriausį Laivą ir laiką. Mes visados turime 

vietos dėl važiuojančių į Lietuvą ir kelionėje musų pa
sažieriai būna nuo 15 iK 18 dienų ir visoje kelionėje be jo
kiu dideliu kliūčių.

pflr(hio<lame Laivakortes iš Lietuvos ir visų kitų dalių 
svieto. Pasus išrūpiname greitai.

J. SEKYS, J. URBŠO & C0.

Kreipkitės tiesiog Į

45 Broadvvay, New York City
arba prie vietiniu agentu.

Pleiskanos, niežėjimas, šipimas ši
limas, slenkimas, retimas plaukų. Taip 
gi, šašai, šlakai, spuogai ir dedervi
nės, į trumpą laiką pagydyta. Pasiusk 
savo antrašą ir $1.20, gausi gydolių £ 
gerus patarimus, tiktai paminėk ko 
kiai ligai reikalaujate gyduolių, tokiai 
mes pritaisysime ir prisiusime Ja 
šituos pinigus ir paliksit užganėdin- 
tais. Rašykit pas: TT?*

1VESTERN CHEMICAL CO>
P. U. Box 33S. (Ną.1) 

Wilk«s Barre, Pa.

’DE. Ak, kaip įtui/i mezh 
Išbandžiau visokius uuiz<jcji. 

naimus, muilą vi mus — ir viskas tas 
ko nfpoįj’Ibijo nuo fu bjauriu plris- 
nu... Mar. g'da nrt darosi!" 4
'JARE. tai kam tau kęst b<-
kalingai* Žiuri kf kokie mano plau- 

g ražu s. švelnus ir čusti. O tai
■ l. kad <4.5 vartoju Rl'FFLES *’f

Kas tai yra RUFFLES? .V 
i gyduolė? Xe!! Ar kve

piantis vanduo? N’et! RUF- 
FI.ES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis. 

kuris prigeIbi gamtai suteik: žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čvstą neniežničią galvos odą?

K'UFFLISS
panaikina picskanasl Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėryje RL r FLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jai: nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų, t

» N’uSipirkte šiąnakt RUFFLES imnkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet ju~ saky-ite. kad i. s vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkntės. 'Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsivykite mums /Sc. pacto nuirkcmis, ar money order šiokiu adresu: |

F. AD. RICHTER6CO.. 326-330 Broadway. New York

f OI OAK ST-, kampas Oak ir 8hort 
LAVVRENCE, MA88.

KAM KENTĖT!?
iI Raumatumo, neuralgijos ir jąuinenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini SU 

4a PAIN-EXPELLER 4a
' Vxizbažęukji« užreg. S. V. Pat. Ofi**.
Žiūrėk, kad gautum tėkrajj-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu ikara (■* ucket) 
ValzbuženLlį.'

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

1 nuginkluoja carą ir kaip jia turi pa- 
Isitraukt nuo sosto. Kevoliucijoni^ 
. riai aplinkui appupę su raudonomis 
i vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa- 
; veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
: Prisiųskite 25 c., o mes prisiusima 
' jums paveikslą. Galite suvyniot 25e. 

I popierą ir pasiųst prastame lauka 
užrašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

AR ESI SVEIKAS? Jeigu viduriai 
netvarkoje. GARF1LAK duos jums 
greitą palengvinimą. Greit veikia 
paliuosuoja vidurius ir išėystin krau
ją. Nesiųskit pinigų bet iškirpkit ši 
apgarsinimą ir prisiųskite su adresu, 
gausit dykai sampelj.
GARFO CHE.M1CAL CO. Dept Lll 

141 Avė. A. New York. N. Y.

DRAUGAI, platinkite ’TCefeiv’j’ tarpe savo draugų, 
kaipo tikrą darbininkų laikrašti, kaina metams $2.00.1 ' .....  ...... . »
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LIEPOJŲ ir RYGĄ i
■r•■ 
!

i■
I 

I

NEW YORK CITY

iš

Švedijos Amerikoniška Linija.
24 STATĖ STREET.

Greitas pasažieriais patarnavimu
i New Yorko per Gothenbergą į 

LAIVAS STOCKHOLM. IŠPLAUKS SPALIU 28 DIENĄ.
Trečia klesa j LIEPOJŲ ir RYGĄ $145 ir 85 kūrės taksų.
Trečios klesos pasažieriai yra sutalpinami Į puikias kajutas uo
2. 4. ir 6 vpatas.
Dėl Laivakorčių ir informac 'jų apie pusportus, kreipkitęs prie 
vietinių agentų.

Sveiki
Katilini

Atsakantis
turi padaryt kūdikį stipriu ir kuningu.

pi r-

Linksmas 
padaro Motinas 

maistas ir gera priežiūra

Jeigu negaM savo kūdikio žindyt, 
miausia mintis turėtų būti apie

/3vnde/wf ' -
EAGLE BRAND

(CONOENSED MIK)

Per tris gentkartes motinos vartojo jį, 
kuomet jų pačių pienas nebuvo tikęs 
kūdikiui. Beveik kiekvienas kūdikis 
žymiai ir tuojaus tarpsta kuomet pa
dedamas ant EAGLE BRAND.
Atsakantumas. saugumas ir ekonomija pa
stato EAGLE BRAND geriausiu vartojimui 

-ant stalo ir naminiuose reikaluose. Pirkit 
dėžę šiandien ir naudokit jį kaipo pieną ir 
cukrų ir bukit nepriklausomais nuo brangu
mo pieno ir stokumo cukraus. Jis prideda 
malonų skonį kavai, kokai ir šokoladui.•
Jeigu jusą kūdikis neauga svarume ir nesu
valdomas. pasiuskit šiandien kuponą reika
laudama dykai Kūdikiu Knygos ir maitini
mo instrukciją jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPANY
108 Hudson Street New York

insteiifta 1857

• • •••••••»••

Iškirpk Kuponų. Pažymėk Knygą. frisiųsk jj šiądien 

Mrs. ........................................ City ...

Streot............................................ Statė ................... (8)

Kudykių Gerivė-s Knyga Nuiodymų Knyga



IŠŽUDĖ ADMIROLO 
ŠEIMYNĄ.

Veimaro mieste, Vokieti
joj, tapo išžudyta admirolo 
Scheero šeimyna. Užmušta 
j*o žmona, nukauta tarnaitė 
ir mirtinai sužeista 18 metų 
amžiaus duktė. Admirolas 
tuo tarpu miegojo ant antrų 
lubų, kuomet šitas kruvinas 
darbas buvo daromas. Vie
nas žmogžudžių paskui ir 
pats nusižudęs. Pasirodė,
kad tai esąs artistas Buech- suomet 
nėr. Kiti pabėgę, žmogžu- būtent, “ 
dvstės motivai nežinomi.

buvo areštuotas ir pribuvus 
policija pradėjo daryt kra
tą.

Dabar bus didelė byla. 
Kuri pusė laimės, sunku pa
sakyt.

REIKALINGI medžių
kirtėjai.

dirbti prie < eat N 
Maine valst >j; ! 
rodymą da >. Pa 
prie New Y rk i 
kelionė dvka . At - • <

NORTHEKN 1.\Bt»R U.EN4 1 
43 PortlarJ st.. 1—

BKRBER1 \l!
: sti nupig 

: ■erių krės
puvdvlij

•k kiek i 
;kas turi b' 
■k mums sa 
J. Collirs 1

LIETUVIŲ BENDROVES BANKArthern Paper Co. 
neima m už pa

.. reikalingi 
• ai geležinkelio, 
sukit. ( ?)

Boston, Mass.
Progresisčių prakalbos 

Cambridge’uje.
Spaliu 5 d. Cambride'aus Ponzi turi $7,500,000 skolų. 

LMPS. 27-toji kuopa buvo;
. Ponzi turi $7,- 

•'į 500,000 skolų, o turto, iš ku* 
, % .. - - • • • u^’irio tos skolos žmonėms turii kad -ji yra frainiste ir broo-1 
klyniškės "T ■
tinė. nes
tuos l 
džius, kuriais "Laisvė“ vi-Į

"argumentuoja." 
smala viriai," ”so- 

:cialburžujai" ir tt. Net kai-; 
■ riujų moterų daug pasipik- ■ 
tino, kad kalbėtoja kabinę-j 

i jas kur jai nereikia ir grai-

mirs. Kuopa uuy Nelemtai pagarsėjęs
parengus prakaloas. Kalbe-j s„ pmrzi
jo tūla Ivanauskiute iš t ni- i • -
cagos. Iš jos kaftios matėsi

AT\ EŽĖ Iš ANGLIJOS
AUKSO.

laivas "Aųuitania" i___
i New Y orka

atve- bosi lvg girta tvoroj, j ‘ -- -.
žė iš Anglijos i New Y orka i J 
$9,500.000 * aukso. Tai jau | ant kitos temos, 
ketvirtas aukso siuntinys iš: “pasaulio politiką 
Anglijos, kuris išviso pada- Ižiui paėmė keturias ša is—

I Vokietija. Italija. Rusija ir 
kad 
tris 
turi 
prie

ro $38.000,000. Anglija siun
čia savo auksą, kad užmokė
jus dalį savo skolos Ameri
kai. 2ŠS&

RADĖJA TREČIA MĖNE
SĮ.

Šį panedėlį sukako jau du 
mėnesiai, kaip Londono ka
lėjime pradėjo badėti airių 
miesto Korko galva McSvve- 
enev (ištark: M eksuyni).; 
Spėjama, kad jį užmarinę 
maitina.

I

’’T ;mkip'ibut atiduotos, pas jį yra tik
it\ i-t t Jaspie $2.100,000. Taigi tie, 

pačius* šatriniu* žo- kurie dė-io pas J-į Pini^s an* 
pačius ga _ . j ”200 procentų", dabar gaus

j už kiekvienus $7.00 vos tik 
apie $2.(».

i’olicmanai vagia automobi
lius.

Pereitą savaitę Bostone 
tapo pagautas su pavogtu. 
. utomobilium buvęs polic
manas Joseph J. Murphey. 

į Po sėdyne pas jį atrasta už- į 
{taisytas revolveris, lemputė, 
ir kitokių vagių prietaisų. [

Cukrus po 11 centu. •
i 

Cukraus Bostone galima 
auti jau po 11 centų svarui,! 

nois tūlos krautuvės prašo 
dar po 12 ir 13 centų. Sako- 

{ma. kad cukrus da daugiau 
{atpigsiąs.-

Mes pr»v< 
parduoti ba 
teisus, poliu 
daiktus už : 
atsiėjo. Vis 
Ateik ir du- 

The T.
100 Sucl:

u

t

iU kainas ir | 
s. veidrodžių i 

ii- kitokius | 
ums patiems 
t išparduota.

> pasiūlymą, 
irn. Co.
ton, Mass.

UIfinancT^ CORPORATlONuli

APIPLĖŠĖ DEIMANTŲ 
AGENTĄ.

Ruffalo mieste pereitoj 
subatoj plėšikai užpuolė ir 
apiplėšė deimantų kompani
jos agentą Loventalį. Jis bu
vo atvažiavęs iš Chicagos ' 
apie vidurnaktį su dviem va- 
lvzom deimantų ir auksinių: 
daiktų: Nuo stoties jis pasi
ėmė gatvekarį ir nuvažiavo • 
namo. Vos tik jis iš gatveka- 
rio išlipo ir keliatą žingsnių 
paėjo, staiga užvažiavo jam 
už akių automobilius, iš ku-! 
rio iššoko du vyrai, parmu
šė jį ant žemės ir pagrobę 
abidvi valyzas pabėgo. Pa
vogtu deimantu vertė esan
ti $200,000.

Bndrovė inkorporuota ant $100,000.00 Mass. Valstijoje. Iš tų, parduota šė
lų už $80,000.00. Likuisius šėrus, už $20,000.00, mes kviečiam Amerikos lie- 
tuvius tuojaus išpirkti po $100.00; nors tikroji šėros vertė jau yra pasiekusi 
$150.00. Užsisakykite tuojaus.
Bendrovė turi visą bloką namų geriausioje vietoje visame Šouth Bostone: , 
tarpe Broadvvay, E, Silver ir Čhurch gatvių.

NUO 1 D. SPALIŲ-OCTOBER, 1920,
persikelia Į vieną naujai bankiniai Įstaigai tinkamai paruoštų namų.ponum.

357—361 BROADWAY, SOUTH BOSTONE.

BENDROVE PATARNAUJA AMERIKOS LIETUVIAMS SEKANČIUOSE 
REIKALUOSE:

Priima pinigus j taupomąjį skyrių ir mokės po 5%.
Persiunčia pinigus į Lietuvą žemiausiu dienos kursu. Musų atstovas 

Kaune, K. N. Norkus, buvęs "Sandaros’’ redaktorius prižiūrės pinigų išmo
kėjimą. Pinigai pasieks vietą į 4—5 savaites. Visi keblumai ir užvilkimai 
Lietuvos bankų padaryti praeityje, bus ištaisyti ir ateityje visiškai išvengti.

LAIVAKORTES J LIETUVĄ VAŽIUOJANTIEMS, PARDUODAME ANT~.... ................................... vįsu&

Musų

Tie trįs stulpai ant R ariu mu
sų Banka paremta.

PISTORINO ir) T N ES 
BANKA

22- Hanoier st.. Boston. Mass. 
Mes pilnai ir užtikrinančiai 
galime nusiųsti dabar pinigus 
i LIETUVA. LATVIJA. LEN- 

kitas vie- 
r saugiai; 
ELEGRA- 
vietiniais 
KL'r.iskuis 
sąryšį su 

:ns Euro-

Po pertraukos ji kalbėjo 
i. neva apie 

Pavyz- * 1 • -IS— 
Vokietiją. Italiją, Rusija ir 
Ameriką —,ir sako.

į darbininkai dabar turi 
kelius, iš kurių vieną 

pasiskirti, kuriuo eit 
Į galutino išsiliuosevimo.

Pažiūrėkime, kaip ii tuos 
kelius aiškino, kurie jų geri, 
kurie netikę.

Vokietijos darbininkų ju
dėjimo kelias jai išrodo ne
tikės. nes tenai vadovauja 
socialistai. Italijos darbinin
kų judėjimas einąs taip pat 
kreivu keliu, nes tenai vado
vauja sindikalistai. Geriau- 
sis kelias esąs rusų bolševi
kų, kuriuos \ii gyrė kaip 
įmanydama. Tečiaus iš jos 
kalbos aiškiai matėsi, kad 
Rusijos rii visai nepažįsta. 
H pasakojo, kad Rusijoj da
bar esąs tikras dangus, kuo
met beveik visiems yra ži
noma, kad tenai viešpatauja 
neišnasakytas skurdas, pa
naikinta netik spaudos ir 
žodžio, bet ir asmens laisvė, 
įvesta priverstinas darbas 
i~ darbininkams uždrausta 

'-eikuoti. Taigi, kuomet to
kia
Rusijoj darbininkams tik-- 
ras , ' ~ inežino, ką ji kalba.

Neaplenkė ji ir Amerikos i 
Socialistų Partijos. Anot į 
*:os, šita partija kapitalis-Į 
tams esanti visai nepavojin-į 
<ra. nes jeigu kapitalistai i 
mato sau pavojų, tai išrink
tu socialistų atstovų jie ne- 
’si'eidžia. Čia kalbėtoja irgi 
'timušė pati save, nes jeigu 
kapitalistai neįsileidžia so
cialistu partijos atstovų, tai į 
tas aiškiai parodo, kad ta 
partija jiems yra pavojinga.

I.evas.

i

eina

FRAKCIJOS SKALDO 
-MEKSIKOS DARBININ

KUS.
Meksikoje dabar 

smarki kova tarp radikalių
ir atžagareiviškų elementų 
už vadovavimą darbinin
kais. Gompersas varo agi
taciją, kad pritraukus Mek
sikos darbininkus prie Am. I 
Darbo Federacijos, kurios 
jis yra pirmininkas, o IWW 
agitatoriai daro didžiausių 
pastangų, kad įpiršus mek-j 
sikiečiams savo principus.

Šiomis dienomis Meksi-I 
kos sostinėje buvo Ameri
kos IWW. delegacijos kon
ferencija su Meksikos dar
bininku organizacijų atsto
vais. Amerikiečių delegaci
jos vadas buvo tūlas Davis. 
Jisai pasakė,' jog jų kelio
nės į Meksiką tikslas yra 
pavaryti agitaciją prieš 
Amerikos Darbo Federaci
jos atstovų propagandą, 
kurią jie varė būdami tenai 
nelabai senai atgal.

Davis smarkiai atakuoja 
Amerikos Darbo Federaci
ją kaipo visiškai reakcinę 
organizaciją ir perspėja 
Meksikos darbininkus, kad 
iie prie jos nesidėtu. Jis pa
sakė. kad greitu laiku Ame
rikos IWW. unija pradės 
kampaniją po visą Meksi
ką. idant užkariavus tenai 
darbininkus.

Iš Washingtono praneša
ma, kad Gompersas irgi 
rengiasi važiuoti Meksikon. 
Jis. žinoma, agituos prieš 
IWW. ir kvies meksikiečius 
dėtis prie Amerikos Darbo 
Federacijos.

Trįs ginkluoti plėšikai 
inėjo anądien Rozentalio

I

Darbininkų jau nestinga.
Darbininkų samdymo biu

rai praneša, kad šiandien su 
darbininkais jau "nėra bė
dos." jų galima gauti kiek 
tik reikia. Iki šiol darbinin
kų vis trukdavo.

Nusižudė.
Somervikėj gazu nusinuo-j 

c i jo 63 metų senelė Ziegal. i 
Ji nuo dviejų metų jau sir-i 
go ir spėjama, kad dėlto at-l 
ėmė sau gyvastį.

KIJA, GALICIJA ir
tas Europos greita: 
siunčiam PASTA. " 
M U, ir ten išmoku 
pinigais arba Ar.'., 
doleriais. Mes turr.r 
didžiausiomis La:.-, 
poje.

Mes galime pa. t a 
gimines ir šeimynas. 
Musų Taupomam sky... 
ka po 5 nuošimtį už įdėli 
Ypatingą atydą at.-.rv 
sandeliams, viduti:.: 
mažiems pirkliams.
Musų Bar. k a yra n< - 
Bankų komisionit 
parduodame vokiškus 
rublius ir visokios ru 
gaeijas.
Kreipkitės laišku arba ytiati: 
kai.

P.STORINO & YUNES
BANK1ERIAI

222 Hanover St.. 
BOSTON, MASS.

e

r\ ti jūsų

ui mo
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Severos Gyduoles uzlaiko 
seimyrics sveikatą.

■ ♦

Rado du bravoru.
Pereitoj subatoj Lyrine 

federalės valdžios agentai 
užtiko du slaptu bravoru, 

kalbėtoja pasakoja, jog Į-brasta 1,000 svarų cuk- 
  +;i-_!raus ir 300 galionu užraug- I VZ J V4U1 VZA i A JLA A----------- . «—z *, <35

s dangus, tai aišku, kad ji pos brogos.

Krata Kibildos saliune.
Igno Kibildos saliune, ku

ris pirma prigulėjo Matu- 
zai, pereitoj subatoj ’ So. 
Bostono policija darė kratą, 

yiieškodama stiprių gėrimų, 
j Saliune dabar yra restora- 
Į nas ir parsiduoda "minkšti" 
bėrimai, bet policijai buvo 
įskųsta, kad slapta tenai ir 
degtinė šinkuojama.

Saliuno duris tapo užda
rytos nuo 5 valandos po pie
tų ir krata buvo daroma vi
są laiką iki 10 ar 11 valan
dos. Apie 1,000 žmonių su
stoję kitoj pusėj Broadway 
ant šaligatvio visą laiką žiu
rėjo, kaip trįs policmanai iš
sirengę vienmarškiniai ati
darinėjo ir uostė visas bon- 
kas. Iš viso buvo atidaryta 
apie 5,000 bonkų su "minkš
tais" gėrimais. Ir, kaip ro
dos, degtinės vistiek nera
do. O nuostolių žmogui pri
darė galybę. Negana kad vi
są subatos popietį biznis 
buvo uždarytas, bet visi ati
daryti gėrimai pagedo. Pa
gal teisybės, valdžia turėtų 
užtai užmokėti.

Policija sako, kad degtinė 
tikrai buvo Kibildos saliune 
pardavinėjama. Policmanas

ofisan netoli New Yorko ir Dohertv buvęs nusiųstas te- 
$6.000, kurie buvo Į nai civilėse drapanose ir ga- 
darbininkų algom, vęs

pagrėbė 
parvežti gert. Kibilda tuojaus

BRIGHTON, MASS.
15 spalių nuo 7:30 vakare, 

kooperativėj salėje, 26 Lin- 
coln st., bus bertaininis susi
rinkimas Lietuvių Koopera
cijos- Bendrovės. Visus kvie
čia atsilankyti. Komitetas.

REIKALINGA MERGINA.
Prie namų darbo. Gera alga. Geri na
mai ir šeimininkai. Atsišaukit (42) 

VVashington Jewelry Co 
BOSTON. MASS.

Tyliai kenčiančios. | 
i Daugelis moterų ir jaunų merginų S 
> kenčia tyliai visokias r.ega'.es :-.g:m- 3 
[ tas savo lyčiai Tokios negalės pa- S 

prastai apsireiškia skausmais strė- S 
nose, šonuose, klubuose, šlaunyse :r C 
žemutinėje pilvo dalyje, dažnais g 
gaivos skaudėjimais; jas mėsa S 
karšiui ir šaitin. n

Severas Į
Regulator |

(Severos Regulatorius) yra tikras g 
vaistas nuo tokių ligų, sutaisantis C 
nereguliarumus, nuo kuriu moterys g 
ir merginos serga. Per ilgus metus S 
jis buvo geriausia dovana ir nešė g 
kuogeriausias pasekmes,. Gaux Į g 
pas savo aptiekininką. Žiūrėk, kad g 
butų “Severos”. Kaina $1.25 ir 5c c 
mokesčių. c

4 ~

Puikiausias Koncertas!
T-upę 9- l ReTlnTar>šios, Cambridge'aus draugijos;

Kp., LDLD. 8 kp., Lietuvos Dukterų ir Sūnų Draugija ir Lietu
vos Sūnų Draugija

SLBATOJE

16 d. Spalio - October, 1920
CYPRUS SVETAINĖJE

40 Brospect St.. Cambridge. Mas.,.
Prasidės nuo 7:45 vai. vakare

Programą išpildys geriausi solistai: J. Butėnas, K. Menkeliuniutė, O L:- 
cmskaitė ir K. Kriaučiūnas.

Dainuos Birutės Kanklių Choras iš So. Bostono.
T°de. nei vienas nepraleiskite šio Koncerto, visi atsilankykite ir pasige- 

lekite žavėjančiomis solistų dainelėmis, kurias labai retai turime proo-ą 
išgirsti. ,

Nuoširdžiai kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

“Sargybos Bokštas”
AR TAMSTA SKAITAI Jį.

Jei neskaitai, tai užsiprenumeruok! 
Iškaitydamas rasi kad jis vra nau
dingas tavo galvai ir patinkamas ta
vo širdžiai SARGYBOS BOKŠTAS 
yra vienatimis Laikraštis kuris atvi
rai ir aiškiai išguldo Biblijos pamok
ius Jame rasi tą kas nuo amžių 
buvo paslėpta nuo žmonių. Jeigu 
tamista skaitei Bibliją arba Šventą 
kaštą, ir negalėjai suprasti jos tik
slo, neradai joje jokios gražybės, kuri 
atsišauktų į tavo širdį; manei kad 
joje randasi tik juokai ir juokeliai 
arba senos žydų pasakos—buvo todėl 
kad nesuprasi.

SARGYBOS BOKŠTAS tau pagel
bės ją suprasti. Jeigu bijai prisiųsti 
$1.00 jo nematęs; atsiųsk pareikala
vimą, o mes prisiusime vieną numerį 
dpvanai dėl pamatymo.

Visus užsimokėjimus ir paseikala- 
vimus adresuok sekančiai-

“Sargybos Bokštas

GERIAUSIŲ LAI V Ų ir išrūpiname pasportus ir reikalingus konsulių 
LAIVAKORTES Iš LIETUVOS ATVAŽIUOTI jau galima siųsti. 
Bendrovė parūpins reikalingus popierius, paliudymus ir leidimus.

PARDUODAME ŠERUS:
Baltic Statės Banko, New Yorke, po $130.00.
Progress Shoe Mnfg. Co., po S125.00 ”Common.” ir $100 ”Pref.” 
Boston Instrument Mnfg. Companv po SI 10.00.
Lietuvos Atstatymo Bendrovės, po $10.00.

MAINOM PINIGUS visų šalių žemiausiu kursu.
Visais reikalais kreipkitės pas

Baltic Statės Finance Corp.
357—361 BROADWAY,. SOŲTH BOSTON, MASS.

Telephone: So. Boston 1061.

I' Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado. j '

GYDO SLAPTAS VYRŲ IB j ' 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas, i > 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto ! ‘ 

iki 9 vai. vakare. < ■ 
Kalbu Ruskai ir LenkiškaL (2) | ‘ 

69 CHAMBER ST- BOSTON. j;
Telephone: Haymarket 3390 į

$ Tel.: Richmond 2957-M.

I Dr. David W. Rosen 
T Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 
X Rusiškai.
8 GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
X VALANDOS:
% Nuo 8 iki 10 ryto.

Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakare.

t: 921 HANOVER ST.
f BOSTON. MASS.

v

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

451 BROADWAY, SO. BOSTON 
TeL So Boston 27 

valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” B
” 6:30 ” 9

Ofiso

Tel. Haymarktl 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL HDERKOICZ, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo S iki 7:90 
šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 21S ir 218-

Tel. So. Boston 506-V*
DAKTARAS 

{A. L. KAPOČIUS 
• L1ETUVYS DENTISTAS.
J VALANDOS Nuo 9 iki 12 diena-

Nuo a Dd • 

NBDtUOMia 
B 1 ».

i Seredortiis iki 12 dienų. 
; Ofisas "Keleivio n*MC 
į 251 Broadway, tarpe C ir D St*.
Į 80. BOSTON, MAM.

|

Telephone. Malden 3061-W. CHELSEA 1691-W.

DAKTARAS S. C. PAVLO
Sugrįžo iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Penzos gu-_ 
berr.ijos hgonbučio ir Odesos ligoninės. Speciaiistas-chirurgas ir 
veneriškų ligų.’
CHELSEA. MASS., 142 BROADWAY.
MALDEN. MASS- 356 FERItY ST.
Priėmimo valandos: nuo 10-11 ryte, nuo 6-8 vakare.

Kur Geriau?
Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pi* 
nigus ant padėlio

Ir da reikia išlaikyt pinigus pilnai šešis mė
nesius kad gaut pilną nuošimtį;
ARBA SAVO BANKE GAUTI Už PADĖ
TUS PINIGUS ANT PADĖLIO

' ■&%

f

Ir kur mokama už kiekvieną mėnesį tuojau 
nuo dienos padėjimo.
Tas reiškia kad galite išimti pinigus kada 
tiktai norite, nepražudydami nuošimčio nė 
už vieną mėnesį.
Pinigus ant padėlio galite padėti ypatiškai 
arba per laiškus.

. DIREKTORIAI:
Adomas Kalasunas, 

Providence. R. I.
Domininkas Petkevičius, 
East Saugus, Mass.

Jonas Trainavičius, 
Brighton, Mass.

Antanas -J. Gotautas. 
South Boston. eMass.

CENTRAMS 

LIETUVIO

DIREKTORIAI:
Simonas Kudzma, 

Nashua, N. H.
Jokūbas Lapenas, 

Norwood, Mass.
Jonas Kazlauskas, 

Haverhill, Mass.
Jokūbas Sirvydas, 
Loveli, Mass.

BENDRAS 

BANKAS
Prez., Jl’OZAP. KAVALIAUSKAS.

CENTRAS:
32—34 CROSS ST., BOSTON, MASS.

SKYRIUS:
366 BROADWAY, SO. BOSTON.

I
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