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<7 1 • .•• • • 1 ŠVENTRAŠČIUI NIEKASVokietijoj Įvedama !

• • . • l«i t Švento Povylo Katedroj,ministenu oi k ta tufą. buvo a,,ądien ap‘*••**••*'•’**•“ *«•*** v va u vaikščiojamos garsaus ame-
--------------------- - rikiečiu vyskupo Lawrence 

ŽABOJA TAUTININKUS josi pasidarysią gražaus 30 metų sukaktuvės nuo jo 
IR KOMUNISTUS. kapitalo iš dabartinės sui- įšventinimo. Apvaikščiojime 

------------- rutės, bet ir jie apsigavo, dalyvavo 4 vyskupai ir apie 
Socialdemokratai Reichtage Bavarijoj jau visi jų laik- 200 kunigų.
gina darbininkų reikalus, raščiai uždrausti. * Visi jie susirinkę klausėsi, j _-------

Paskutinėmis dienomis Žinoma, iš to da neišeina, k? vysk. Lawrence jiems Į Į* Plymoutho ir Carbonda- 
Vokietijoj buvo labai daug kad . Vokietijoj jau viskas Fa^ys kalbėjo apie j
poKtiniį įvyki... Spaudžia- ge™. Voktos kebas To hKį Coal Co
ma iš visu pusiu, valdžia pa- sl.ai vaigmgas, n da nezi- jas svenrrasus meluoja. io-> 
reikalavo; kad Reichstagas ma kur jis veda ;bet tuo tar- k>o rojaus su Adomu ir Jie- 
duotu iai laisvesnes rankas. I™ knz>s siaip-taip sulopy- va, kaip šventraštyje raso-,_,l.1.?™':_..bu22/S:, 

** _ • • , • T «"» tm IriT-Tri-, ZZ a ve a Z-.-
Kitaip sakant, mnnsterių 
kabineto galva štresmanas 
norėjo, kad parlamentas pa
darytų ji diktatorium ii r Į- 
galiotų ministerių kabinetą 
leisti laikinus Įstatymus be 
parlamento, nes laukiant to
kio sutikimo, kuomet parla
mente kovoja kelios parti
jos, išeina labai daug laiko, 
o gyvenimo bėgis nieko ne
laukia.

Svarbiausis šito reikalavi
mo tikslas buvo panaikinti 
8 valandų darbo dieną, kad 
pagreitinus gamybą. Bet so
cialdemokratai tam pasip
riešino. Jie griežtai pareiškė 
kad pakol sėdės Reichstage 
ir turės didžiumą, jie nie
kuomet neleis skriausti dar
bininkų. Jei valstybei reikia 
Įiagreitinti gamybą, sako so 
cialdemokratai, tai ne 8 va
landų diena reikia naikinti, ____
bet reikia įvesti viršlaikio koresponaentas, bet daik- 
darbą, už kuri fabrikantai tai " 
turi mokėti darbininkams 
ekstra mokestį.

Negaudamas savo pla
nams socialdemokratų pri
tarimo, pereitą seredą štre- 
semano kabinetas rezigna
vo. Prezidentas Ebertas 
paskyrė štresmaną sudary
ti naują valdžią, ir jis suda
rė ja koalicijos pamatais.

Šitam kabinetui. Reichsta
gas išreiškė pasitikėjimą, 
kad jis pažabos vokiečių tau 
tininkus, Bavarijos fašistus 
ir komunistus. Beto da Rei
chstagas Įgaliojo naują ka
binetą leisti laikinus Įstaty
mus ir daryti kitokius žings
nius Reichstago nesiklau
sus, ' kaip antai uždėti ant 
junkerių ir fabrikantų di
desnius mokesčius, bausti 
spekuliantus, šmugelninkus 
ir t. t. Tai jau bus ministe
rių diktatūra. Tečiaus kabi
netas neturės teisės daryti 
jokių žingsnių, kurie galėtų 
ansunkinti Vokietijos dar
bininkus. Užtai, žinoma, 
priklauso nuopelnas social
demokratams.

Šitas staigus perversmas 
buvo skaudus smūgis Vo
kietijos pramonės karaliui 
Štinnesui, nes jis buvo tas 
inžinierius, kuris surengė 
paskutini valdžios krizi. 
Mat jis tikėjosi kad kabinę- j

BAISI DINAMITO EKS- . i«Maistas Kentucky
augua&OdllD i no, praėjusi ketverga skal- 1 1 • ••

------------ idant uolas Įvyko didelė ne- ValStllOS KalėlllTie. 
UŽSIDARĖ 18 KASYKLŲJaimė.Vienas darbininkų no- V
APIE WILKES BARRE. |rėjo išimti iš plyšio neišspro-’

--------------- jgūsį dinamito šūvi, jr dina-
Maincriai protestuoja dėl

daromų jiems skriaudų.
Wilkes Barre, Pa. — Tar-

I

. . ... va»

tas ir valstybė iriasi toliaus. ma, visai nebuvo, sako vvs- 
—2---- 1------  kūpąs. Seniaus žmonės to-!

KIEK LĖŠUOJA PRAGY- ^oras pasakoms tikėję, bet 
VENIMAS BERLINE.
Amerikos laikraščių ko

respondentas von VViegand 
telegrafuoja iš Berlyno, 
kiek dabar tenai lėšuoja 
pragyvenimas, štai kainos 
popierinėmis markėmis:

Tikietas Į teatrą kainuoja 
nuo 200 iki 600 miiionų mar- ^t*akmen7"10 savo prisa' 
kių. - ----- -
Cigaretas 4,000,000 m. 
Cigaras 15,000,000 m. 
Dėžutė degtukų 3.000,000 
Kepalas duonos 60,000,000. 
Kiaušinis. 15,000,000. 
Svaras sviesto 200,000,000. 
Kvorta pieno 40,000,000. 
Svaras bulvių 2,000,000. 
Svaras jautienos 90,000,000. 
Svaras miltų 32,000,000. 
Laikraštis 6,000,000.

Nors markės pigios, sako

! skelbtas kai]>o protestas dėl 
j tų skriaudų, kokių toji kom
panija darė angliakasiams, 
j Jie senai jau rengėsi strei
kuoti, bet kompanija žadėjo 
vis jų reikalavimus išpildy
ti; kada jie pamatė, kad 

'kompanijos agentai juos 
mulkina, jie metė darbą.

Maineriai savo skriaudas 
aiškina taip:

1. Kompanija iki šiol da 
neįvedė naujų lapų, pritai
kytų prie naujos mokesties;

2. Kompanija atsisako mo 
keti dvigubą mokestį už dar

rišu? pasaulio gyvimuš/ar^i1^ tam tikCH?se tuneliuose; 
ba kad Jošua sulaikęs sau-; J* atleidžia tuos darbi- 

‘ t lunkus, kūne atsisakė dirbti
: Taigi pats vyskupas pri- jaugiau kaip 8 valandas Į 
pažįsta, kad biblija, ant ku- dieną; ♦
rios rymo visas krikščiony- ■ taip toliaus.
bės mokslas, yra melų knv-! Darbininkai tikisi streiką 
ga ir šiandien jau niekas jai laimėti, nes valdžia jau įsi- 
netiki. * .kišo ir pradėjo tyrinėti Hud-

Bet lietuvių "dusių gany-fson Coal Co. kasyklose pa- 
tojai” da nedrįsta savo pa-.'dėtį.

dabar jau retai kas tikįs, 
sakė jisai.

”šiandien jau niekas neti
ki, kad pasaulis buvo su
tvertas i šešias dienas,’’ tę
sė vyskupas toliaus. "Taip į 
pat niekas netiki, kaip se-j 
niau tikėdavo, kad Dievas į 
pavirto girnakaliu ir iškalė!

kymų Maižiui- Ir niekas 
netiki, kad Nojus buvo pa
statęs Arką ir surinkęs į ją ‘

dabar esą • bran- rapijonams to pasakvti. Jie
gesni, negu pirm karo. Už vis da tvirtina, kad 'biblija, 
bandukes prie kavos Berline tai "Dievo žodis." 
dabar reikią mokėti 5 ameri ---------------
koniškus centus daugiau,: PATRIJOTIšKAS GU- 
negu už tokias pat bandukes BERNATORIAUS ŠUO. 
Waldorfo restorane New' Tūlas laikas atgal Ameri- hVo(M)"7a7bininku.” Užd^ 
101Re- kos spaudoje buvo daug dama savo dirbtuves šita

■ ■ - - ~ ___ __________’ .. .

PALEIDO 10,000 AUDĖJŲ
Manchesteryje, N. H., per 

eitą subatą užsidarė visos! 
AmoskeagŽ Manufacturįig 
Co. audinyčios ir paleido

triukšmo dėl "šunies patrio- 
60 ŽYDŲ ŽUVO KIJEVO tizmo”. Mat pastipo Maine’o 

IŠKALOJ. valstijos gubernatoriaus
šuo, kurį jis taip mylėjo, 
kad iškėlė jam šermenis 
ir liepė nuleisti iki pusės 
stiebo šalies vėliavą ant val
stijos kapitoliaus, kas pa
prastai daroma dideliai ne
laimei šalį ištikus.

Iš Maskvos pranešama, 
kad sinagogoj (iškaloj) Ki
jeve per ”Baisiąją Naktį” 
Įvyko didelė nelaimė. Kažin 
kokie štukoriai užgesino ži
burius ir sušuko, kad "dega" 
Sinagogoj kilo toks sumiši
mas, kad 60 žydų buvo už- 
trempta mirtinai ir apie 100 
sužeista.

TROC KIS GVARANTUO- 
JA KAPITALISTAMS 

TEISES.
Bolševikų karo ministeris 

Trockis pasakė, kad sovietų 
valdžia užtikrina Amerikos 
kapitalistams visas privati
nės nuosavybės teises Rusi
joj. nes tokios teisės Ameri
koj egzistuoja. Ir jis gva- 
rantuoja, kad visos sutartys 
bus pildomos nuo A iki Z.

kompanija aiškina, kad da
bartiniu laiku ji neturinti 
užsakymų. Kaip padėtis pa
gerėsianti, ji vėl atsidary
sianti savo fabrikus.

DAR 45,000 AUDĖJŲ 
GALI NETEKTI DARBO.

Fall River mieste, kur yra
Patriotai pradėjo dcl to H2 audinyčių ir apie 45,000

pretestuoti, sakydami, kad apdėjų, laukiama didelio kri 
tai yra Įžeidimas vėliavos. Zl°- Darbininkų vadai ma-
Nuleisti valstybės emblemą!110’ kad greitu laiku itejnai 
dėl pastipusio šunies, tai ^us Y1S? ^ar!}U1inkai
esąs baisus išniekinimas Su- J1CS fabrikantai jau paskel- 

—J m _ bė, kad dabartiniu laiku
ventojų. Šitas klausimas dirbtuvės jiems neša nuos- ■ 
buvo pakeltas net valstijos!^111.lr neuzsimoka jas ope-; 
legislaturoj. Žinoma, nie-!ruotl-

vienytų Valstijų ir jų gy
ventojų. i

bė, kad dabartiniu laiku

o v / j
ko iš to neišėjo ir triukšmas į 
nutilo. Gubernatorius pa- ’ 
siaiškino, kad jis skaitęs sa-. 
vo šunį dideliu "patriotu",! _________ ___ _____
nes jis buvęs ištikimiausias ketvergą čia tapo areštuo
to "tarnas." Ir taip pasi- tas V. Harmon, 27 metų vy- 
liko. kad šuo buvo "patrio-ras, už pavogimą 25 centų 
tas." | vertės stiklo. Iš tos sarmatos

--------------- policijos nuovadoj jis atsi- 
TRAUKIA "SALA V7 EI ŠIŲ juosė diržą ir pasikorė.

ARMIJĄ" TEISMAN, f
Bostono "Tax’ų" kompa

nija apskundė Massachu- j 
setts valstijos "Išganymo" i 
arba "Salaveišių Armiją," į 
reikalaudama $568.30 atly-i

PASIKORĖ DĖL 25 
CENTŲ.

r.

MOTERIS NUDĖJO PO- ŠAUDYMAS TŲSĖSI PER 
PĄ PRIE ALTORIAUS.
Chicagoje pereitą nedėl

dienį ukrainiečių šv. Myko
lo bažnyčioj prie altoriaus 
buvo nušautas popas Vasi- 
lij Steciuk. Ji nudėjo Emi
lija Strutinskienė, kito- po
po pati iš Ramev, Pa. 

i Apie 300 parapijom} su
sėdę lomkose meldėsi, kuo
met Strutinskienė, užsilei- 
dus ant akių didelį šydą,pri- 

į siartino prie konfesionalo, 
; neva norėdama išpažintį 
: atlikti. Kuomet popas Sie- 
ciukas į ją atsisuko, ji išsi
traukė revolverį ir pradėjo 
i jį šaudyt- Ji išleido išvi
so 5 šuvius. Dvi kulipkos 
išėjo popui kiaurai per gal
vą. Jis sušuko "Dieve, ra- 
tavok!” ir sugriuvo.

Maldininkų tarpe pasida- tuoj krito;
rė didelis sumišimas. Vie- muštas ant vietos, o kiti du 
ni pradėjo bėgti, o drąsesni sunkiai sužeisti ir mirė vė- 

4’ iuduiyjvvu adai !Puo*ė moteriškės, ku-liaus.
ro nuo rev?,TCriU; ir

GAZŲ. . . ta žinia yvjivijai, u. uu
Dili and Collins popieros tinskaenė buvo areštuota. ...___ _ .. v______ c___o_

dir?tuV?^Philadeį?!50į ,Pol\ciJ?s nuovadoj ji pa- j valgyklą. Tenai jie duris iš 

zų apalpo 45 darbininkai.Ga- apšmeižęs jos vyrą;

J “ C

mitas ekspliodavo. Du dar
bininkai likos sudraskyti j 
skutus, o 5 sužeisti. Kaip 
smarkus buvo sprogimas, 
galima suprasti išto, kad kū
jo galva, sverianti 12 svarų, 
buvo nušauta 1,500 pėdų to
lyn ir Įsmigo i asfaltini šali
gatvi. Du arkliai buvo nu
mušti nuo kojų, o trokas ap
verstas ratais aukštyn. Sp
rogimas buvo girdėt už ke
lių mylių.

PALIOKŲ GENEROLAS J 
ATVAŽIAVO AMERIKON.

Šiomis dienomis Amerikon 
atvyko lenkų armijos gene
rolas Haller. šį panedėli jis 
buvo Washingtone pas pre
zidentą Coolidge’ių, ir keti
na lankytis kitur. Prošepa- 
aai mano, kad čia jiems la
itai daug "unaro” turėti ge
nerolą-

TRIS DIENAS

Kulkasvaidžiai ir amonijos 
gazai nuveikė kalinius.
Kentucky valstijos kalėji

me, Eddyvillės ( miestelyje, 
pereitą sąvaitę kilo maištas 
ir šaudymas tęsėsi tris die
nas, pakol maištininkai bu
vo nugalėti. Maištas prasi
dėjo seregios rylą, kuomet 
kalėjimo sargai pradėjo leis 
t i iš celių kalinius pusryčių 
valgyt. Maišto vadas buvo 
tūlas Monte Walters, kuris 
sėdėjo už žmogžudystę pa
smerktas iki gyvos galvos. 
Jam padėjo tūlas Lawrencc 
ir Griffith.

Kaip tik sargai atidarė 
celių duras, kaliniai tuojaus 
pradėjo šaudyti. Tris sargai 

' ’ ; vienas buvo už-

Kaliniiai tada metėsi prie
Tuoj buvo duo- vartų, norėdami pabėgti; 

policijai, ir Stru- bet čia jiems kiti sargai pa- 
L SĮOjo jr jie tadn jbėgo

< i t i rrw • •• f •

ntą sąvaitę nuo chlorino ga- sakė, kad popas Steciukas vidaus užbarikadavo ir užli- 
zų apalpo 45 darbininkai.Ga- apšmeižęs jos vyrą, kuris r,e ant antru lubų pradėjo 
zai prasimušė per sugedusią pirma buvęs šitos parapijos per langus šaudyt. Sargai 
valvą, ir kaip tik darbinin- jjebonu. Steciukas apskel- tuojaus valgyklą apsupo, 
kai tų nuodų užkvėpavo,tuo-. bęS Savo parapijonims, kad buvo pašaukta milicija su 
jaus pradėjo kristi. Dešimts pUVęS pirma jo popas Stru~ kulkasvaidžiais, ir prasidė- 
;ų turbut mirs. Įtinskis surinkęs iš žmonių io bataliia. Vienas kulka-

kuris r,e ant antru lubų pradėjo

klebonu. Steciukas apskel- tuojaus valgyklą apsupo,
1 > pašaukta milicija su

įtinsiąs surinkęs iš žmonių 
. - i $100,000 bažnyčios pastaty-

DIDELe AUDRA ANT Įmui, ir tuos pinigus pavo- 
JURIŲ. !gęs.

Pereitą sąvaitę ant juriųį Strutinskienė sako, kadi 
siautė pašėlusi audra, vėjas i tai esąs biaurus jos vyro ap- 
putė greitumu 100 mylių į į šmeižimas. Ji tvirtina, kad 
valandą. Pagauti ant jūrių —-
laivai buvo blaškomi kaip 
skiedros ir kai kurie jų pu
sėtinai nukentėjo. Garsusis 
Amerikos valdžios laivas 
"Leviathan". buvo aplaužy- 
tas ir keliatas- jo durų su
trupinta.

JŪRIŲ BANGA NUPLO
VĖ MIESTELĮ.

Žemoj Californijoj jūrių 
banga nuplovė žvejų mieste
li San Jose de Cabo, kur gy
veno apie 
Kiek iš jų žuvo, da nėra ži-J 
nių.

jo batalija. Vienas kulka- 
svaidis buvo pastatytas lan
ge ant trečių lubų kitam na
me, o antras užtrauktas ant 
koplyčos stogo, ir nuo tenai 
kareiviai pradėjo lieti šviną 
Į valgyklos langus. Be karei 
vių, apie kalėjimą susirinko 
da apie tukstatis liuosnorių 
su karabinais, suėjo visa 
miestelio policija, visi kalė
jimo sargai, ir sugulę apie 
valgyklą ratu su nustaty
tais Į jos langus šautuvais 
tykojo per tris su viršum 
dienas, kada tenai pasirodys; 
gyvas daiktas. Ir kaip tik 
koks šešėlis sujudėjo, tuo
jaus šimtai karabinų spiovė 
ugnimi. Languose neliko nei 
vieno stiklo. Muro sienos bu
vo sukapotos kaip rėtis. Ap
gulimas tęsėsi 81 valandą ir 
per tą laiką buvo išleista ke
li tūkstančiai šūvių.

Pagalios, užsidengę plie
kio bėgių ir nepamatė, kaip no skydais, kareiviai prisi- 
xnt jo užbėgo karas. Jis bu- artino prie valgyklos, išgrę- 

v’o pamuštas nuo kojų ir žė sienoje skylę ir per visą 
-umaigytas po karo ratais, valandą leido tenai amoni- 
lo žmona taip pat buvo par- jos gazus. Paskui valandą 
mušta, ir jai tapo sulaužy- palaukus, kada vėjas gazus 
ta ranka. Mergaitė išliko 
sveika.

Sprendžiant iš pavardės, 
Lisauskas gali būt lietuvis.

Steciukas pats tuos pinigus 
pavogęs. Taigi, kad atkerši
jus už tą šmeižtą, ji atvažia
vusi čionai iš Pennsylvani- 
jos ir per kelias dienas lau
kusi progos. Jos vyras 
Strutinskis apie jos tikslą 
nieko nežinojęs.

GATVEKARIS UŽMUŠĖ 
SISAUSKĄ 

Bostono dienraščiai pra
neša, kad pereitą nedėldienį 
netoli Worcesterio gatveka- 

500 gyventojų, lis užmušė tūlą B. Sisauską, 
kuris gyveno Somervillėj po 
No. 237 Highland avė. Si- 
sauskas stovėjo su savo žmo 
na ir mergaite ant gatveka-i

• 1 * • • J — 1 • *
APIPLĖŠĖ BANKĄ.

i West Oklande, Californi- 
i joj, ši panedėli tris banditai 
užpuolė vietos banką ir išne- 

išė $11.000 — kiekvieną cen- 
ftą, kokį bankas tuo laiku tu-Portland, Me. — Pereitą i EOhį Dan?as 

tvprcra čia tano art»štuo- le<J° an^ rankų.

ŽEMĖ VIS DREBA.
žemė vis purtosi, tartum 

rūstaudama, kad žmonės ne 
tui griuvus, Reichstagas bus siliauja tarp savęs besipešę. 
paleistas, o jo vieton fabri- Japonijoj ji dreba jau kelin- 
kantai su junkeriais pasta- tu kartu, o pereitą subatą ji 
tys koki nors diktatorių, pa-jsusiubavo ir Kanadoj, ir su
naikins 8 valandų darbo siūbavo taip smarkiai, kad ^.uv ai.j (
dieną ir Įves tokias darbo Quebec‘o mieste sugriuvo ginimo už automobilius, ku- savaitę Lehigh Valley gelžke 
sąlygas, kokios jiems patiks katalikų seminarija ir žmo- riuos šitos "armijos" nariai lio dirbtuvėj čia pasibaigė 
Bet išėjo kaip tik atbulai: nės lovose pabudo iš miego, buvo pasisamdę parodai lai- streikas, kuris tęsėsi nuo 19- 
darbininkų teisės tapo ap-Ant rytojaus, nedėlioję, Wa-ke savo suvažiavimo Bosto- 
saugotos, o ponui štinnesui shingtone seismografas ro- ne. 
ir kitiems žmonių išnaudo- dė smarkų žemės drebėjimą pinigu mokėti ir sako, kad 
tojams gręsia -didelis bota- apie 5,000 mylių Į vakarus, jie tokios parodos niekad nė 
gas. turbut kur nors Pacifiko ra turėję ir automobilių ne-

Komunistai taip pat tikė- vandenyne. samdę.

6,000 LEHIGH VALLEY 
STREIKIERIŲ GRĮŽO 

DARBAN.
Wilkes-Barre, Pa. Pereitą

ŠERMENIS ŠERMENĮSE
Detroite pereitą nedieldie- 

ni gatvekaris sudaužė auto
mobilių, kuris važiavo ger
menų parodoj, ir užmušė 5 
žmones- Tuo budu vienose 
šermenįse pasidarė kitos šer 
menįs. Nelaimė atsitiko prie 
Į>at kapinių.

"Salaveišiai" nenori tų
22 metu liepos mėnesio. St- 
reikieriai nubalsavo priimti 
Darbo Sekretoriaus Daviso 
pasiūlytas sąlygas, ir 6,000 
streikavusių darbininkų grį
žo darban.

PAVOGĖ $5,000,000 Iš 
BANKO.

Toronto mieste, Kanadoj, 
iš Home Bank of Canada 
viršininkai pavogė $5.000,0- 
90. Į *24 valandas 10 banko 
viršininkų tapo areštuota ir 
pastatyta po kaucija nuo 
$50,000 iki $100,000.

nt jo užbėgo karas. Jis bu- artino prie valgyklos, išgrę- 
parmuštas nuo kojų ir žė sienoje skylę ir per visą

išputė. kareiviai įsiveržė į 
vidų. Visi trįs kaliniai gulė
jo jau negyvi. Vieno jų buvo 
peršauta galva, o kiti du tu- 

, i ėjo peršautas krutinės. 
PER MĖNESI UŽMUŠTA žaizdos buvo paraku apru- 

70 ŽMONIŲ. Į Rusios, todėl policija mano,
Per praėjusį mėnesį Mas-;kad jie patįs nusižudė, 

^achusetts valstijoj automo-1 ----------------
biliai užmušė 70 žmonių. Iš’ PAGRIEBĖ Už $80,000

DEIMANTŲ.
Chicagoje plėšikai užpuolė 

j tūlą J. Schoeną, deimantų 
k ompanijos agentą iš New 

Pereitą subatą Acapulka' Yorko, apsvaigino ji smu- 
apiclinkėj" Meksikoj, siautė giu per galvą, ir pagrobę jo 
baisi audra, kurioj 50 žmo- krepšį su deimantais pate
lių buvo sužeista ir kelioli- go. Deimantų krepšyje bu
ka užmušta. vo už $80,000.

o skaičiaus 41 buvo suaugu 
>ių ir 29 vaikai.

50 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
AUDROJ.



j APŽVALGA iii
BULGARUOS PERVERS
MAS IR KOMUNISTAI.

Nelabai sena! Bulgarijoj 
buvo pažangi valstiečių val
džia su premjeru Stambu- 
linskiu priešakyje. Bet su
siorganizavo fašistai ir tą 
valdžią nuvertė.

Kad juodašimčiai Stam
bulinskio valdžių griovė, tai 
komunistai žiurėjo ištolo ir 
šypsojosi. Tuo tarpu juo
dašimčiai, apsidirbę su 
Stambulinskiu, pradėjo im
tis ir už komunistų kailio.

Pamatę, kad bus jau vel
nias, komunistai pradėjo 
ginkluotis ir šaukti prie gin
klo valstiečius. Įvyko su
kilimas, bet jau per vėlu. 
Fašistai buvo jau įsigalėję 
ir sukilimą nuslopino.

Dabar lietuviškųjų ko
munistų organas "Laisvė" j 
rašo:

"Bulgarijos
stambią 
praleido 
fašistai 
valdžią.
valdžia buvo priešinga komu
nistams, vienok tai nebuvo fa
šistinė valdžia. Nereikėjo tuo 
laiku tylėti. ; Reikėjo įnobili- 
zuot visas spėkas valstiečių tr 
šturmuot fašistus. Nors for
maliai, tai butų išėjęs Stam
bulinskio parėmimas, bet f ak
linai tuomi butų susidrutinęs 
darbininkų-valstiečių bendra- 
sai frontas ir butų išsigelbėta 
nuo fašistų, kurie taip lengvai 
pačiupo valdžią. Lengvai jie 
valdžią, pačiupo, nes komuni
stai tylėjo. Komunistams ne 
vis viena liberalinė, ar reakci
nė valdžia...

'Bulgarijos, komunistai pa
darė didelę klaidą. Juos ašt
riai pabarė Komunistų Inter
nacionalas. Dabar jie tą klai
dą bando atitaisyti. Jie gina
si nuo reakcionierių su ginklu 
rankoje ir traukia i save val
stiečius.”

Bet per vėlai komunistai 
susiprato, per vėlai jie pra
dėjo savo’ klaidą taisyti 
Telegramos, praneša, kad jų 
sukilimas jau pasmaugtas. 
Vieni jų krito nuo fašistų 
kulipkų, kiti pasidavė, o li
kusieji bėga užsienin.

Tai ve, kokių vaisių duo
da komunistų politika" Lai
kydamiesi to nusistatymo, 
kad visas nekomunistų or
ganizacijas ir Įstaigas reikia 
griauti, ir faktinai jas 
griaudami, jie demoralizuo
ja ir skaldo progresyves jie- 
gas, o stiprina reakciją, ku
ri paskui ir juos pačius 
smaugia.

Ir prie to da kokie jie be
gėdžiai! Kada militaris- 
tai žudė valstiečius, tai jie 
nėjo žudomų ginti; bet kada 
reakcijos ranka paėmė jiem 
patiem už sprando, tai jie 
tuomet šaukiasi i valstie
čius, kad šie padėtų jiems 
gintis!

draugai padarė 
klaidą, kad tylomis 
tą momentą, kuomet 
vertė Stambulinskio 
Nors Stambulinskio

(Martavo brolis), kurs vėl ta
po suimtas ir išdangintas šiau- 
rėn i Viatkos kalėjimą, pa
skelbė bado streiką ir pranešė 
sovietų valdžiai, kad jis nusi- 
žūdysiąs, jei barbariškas kalė
jimo režimas—žiaurus kalinių 
persekiojimas, niekinimas ir 
žeminimas nepasiliaus. Tas 
pagrūmojimas kiek paveikė ir 
dabar su kaliniais Viatkos kalė 
jime apsieinama švelniau.

”Iš Petrogrado gauta žinių 
apie panašų atsitikimą. Nebe- 
pak ėsdami kalėjimo režimo 
dešimts kalinių kairiųjų "ese
rų” paskelbė bado streiką, pa- 
reikšdami kad jie nusižudy
siu, jei tas beprotiškas perse
kiojimas uždarytųjų kalėjime 
socialistų nesiliausiąs. Tarai 
irgi paveikė ir kalėjimo reži
mas truputi sušvelnėjo.”

Iki šiol didžiuma areštuo
tų socialistų buvo dangina
ma i koncentracijos punktą 
Portominske. Dabar bol
ševikai tą punktą panaikinę, 
o buvusius tenai socialistus 
išdangino ant Solovecko sa
lų Baltijos Juroj, kur šaltas 
ir nuožmus klimatas žmo
gui beveik nepakenčiamas.

Tiems nelaimingiems gi
minės negali nusiųsti nė lai
škų, nei maisto, nei kitų 
daiktų, nes aštriai uždraus
ta. ši mėnesį navigacija 
Bakoj Juroj užsidaro ir iš
tremti tarp šiaurės meškų 
socialistai visai busią ats
kirti nuo pasaulio.

šitaip net ir caro despo
tai musų idėjos draugų ne
kankino.

bus perduota kaimų koperaty-|Smetona SU Valdemaru, irgi 
vams.dalis pasiliks žinioje vai- ‘padžiovė savo kailį ant tvo- 
stybės ('idealiniai’ stambus ros.
ūkiai), dalis gi bus pavesta že- -—
mes ūkio darbininkams ir ina- 
žaženūams amžinon nuomon 
lengvomis sąlygomis."

Šitos darbininkų organi
zacijos priešininkais yra ko
munistai ir Tautinė Darbi
ninkų Partija (N. P. R.-}, 
kuri pasižymi antisemitiz
mu ir talkininkauja reakci
jai. Rinkimuose į Seimą ji 
gavusi apie 400.000 balsų,bet 
dabar jau pradedanti krik
ti.

Komunistai, kaip ir visur, 
savo nusistatymo neturi; jie 
seka paskui Maskvos bolše
vikus ir yra aklas jų Įrankis. 
Rinkimuose į Seimą jie ga
vo 120,000 balsų — 8 kartus 
mažiau, negu socialistai.

Be to da Lenkijoj yra 
krikščionių demokratų gru
pė, kuri visuomet eina su 
kraštutiniais atžagareiviais. 
Jos jėgų balsais nustatyt ne
galima, nes ji atskirų kan
didatų nestato, o eina kartu 
sa kitais reakcininkais.

Paskui yra da žydų "Bun
das", kuris savo simpatijo
mis linksta prie bolševikų, 
nois oficialė jo valdyba lai
kosi socialdemokratinės po
zicijos. Per rinkimus šita 
i-artija gavo 100,000 balsų.

Yra dar keliatas kitų tau
tų darbininkų organizacijų, 
bet jos neskaitlingos. Sti
priausia darbininkų organi
zacija Lenkijoj, tai socialis
tų partija.

AR MOKAT LIETUVIŠ
KAI?

Lietuvos kalbininkas K. 
, Būga ruošia lietuvių kalbos 
žodyną, ir jis turi pririnkęs 
tokių žodžių, kurių prasmės 
nei pats nežino; todėl jis 
skelbia juos "Lietuvoje” ir 
prašo, kad kas nors jam-iš- 
aiškintų juos,

štai keliatas tokiu termi
nų:

Abaganas, abašlaitė, aba
zas, abydas, ablinga, ablo- 
tas, ablugai, abraška, abrė, 
abuojas, aduklė, adva, ad- 
vernykas, agaras, agurklas, 
aguruotis, aimota, aimonas, 
aiža, akas, akavitas, akšys, 
alata, aldadrikas, aidija, ’al- 
dušis, algoeius, alkas, alke- 
nyba, alovas, amba, ambarė- 
lis, ambelis, ameriai, ameri- 
jas, ir 1.1.

Ar jus žinot tų žodžių 
reikšmę? Vargiai. O tokių 
žodžių yra tūkstančiai. Ir jie 
yra tikrai lietuviški žodžiai, 
nes surinkti iš liaudės kal
bos.

V

kėlėm viešumon jų šelmy
stes.

Pasakysiu, kad, garbės 
žvilgsniu, daug geriau kuo
met tokie šiulerėiiai mane 
šmeižia, negu kad jie girtų. 
Nes kuomet jie šunų balsais 
ant manęs loja, tai tas paro-[ 
do, kad aš ne jų rūšies žmo
gus. Ir jei ponas šliakvs pa
taikauja tai klikai tuo tikslu,

padėtis
EUROPOJE.

valdžios politinė 
vadinama 

žiauriai 
ir šiaip 
Kas sa- 
žmonių,

KAIP BOLŠEVIKAI KAN
KINA SOCIALISTUS RU

SIJOJ.
"Naujienos" paduoda iš 

"Forvertso” šitokią žinią:
Sovietų

policija (pirmiau
"čeką”) nepaliauja 
persekioti socialistui 
darbininkų veikėjus, 
vaite daromi areštai
kurių vienintelis prasikalti
mas yra tas, kad jie priklauso 
arba kada nors pirmiau pri
klausė socialistinėms parti
joms. Kaltinimų jiems jokių 
kitokių neturi ir areštuotųjų 
teisman neatiduoda sodina 
tiesiai kalėjiman be jokio teis
mo; Režimas kalėjimuose be
veik visur labai žiaurus, bet 
be fizinio kentėjimo kaliniai 
baisiai kenčia ir dvasiniai.

"Pagarsėjęs rusų soeialde-

Už LIEŽUVI KUN. PŪKE
LIS NUTEISTAS KALĖJI

MAN.
Kunigas J. Pūkelis, Bety

galos parapijos vikaras, tu
rėjo perdaug paleistą liežu
vį. Laike rinkimų į Seimą ji
sai apšmeižė vieną socialde
mokratų veikėją "vagimi”. 
Dėl šito šmeižto "dūšių ga
nytojas" dabar turi eiti ka
lėjiman.

Platesnę žinią apie tai 
randame "Naujienose”, kur 
sakoma:

'Kunigu karčiamų organi
zatorius. Darbo Federacijos 
šulas, Betygalos parapijos vi-, 
karas ir kun. .Vilimo-Vilimavi- 
čiaus padėjėjas, kunigas Juo
zas Fukelis, laike rinkimų Ug- 
nioniu bažnytkiemy mitinge 
viešoje vietoje Įžeidė Liet. So
cialdemokratų Partijos Bety
galos kuopos nari drg. T. Ale- 
šiuną, pavadinęs ji vagiu. Taip 
pasielgė ir kitas ’krikščkmiš- 
kaš* didvyris Betygalos varto
tojų bendrovės vedėjas J. Se
maška. T. Alešiunas su
gelba L. S. D. P. Raseinių ap
skričio organ. Komiteto pa
traukė kunigą J. Pūkeli ir J. 
Semašką teismo keliu ‘atsako-: 
mybėn, einant Baudž. statuto 
530 paragrafu.

”Š. m. liepos m. 19 d. Rasei
nių Nuovados taikos teisėjas 
išnagrinėjęs bylą, pripažino 
kunigą Pūkeli ir Semašką kal
tais ir nubaudė juos po dvi są- 
vaiti kalėjimo ir po 50 litų pa
baudos.”

Turbut ne klerikalas buvo 
j teisėjas, kad nepraustaburnį 
kunigą patupdė ant "pakil
tos".

DARBININKŲ ORGANI
ZACIJOS LENKIJOJ.

Lietuvos "Socialdemokra
tas" paduoda įdomių žinių 
apie Lenkijos darbininkų 
organizacijas. Žymiausią 
rolę tenai lošianti lenkų so
cialistų partija, kuri laike 
rinkimų į parlamentą 1922 
metais surinkusi net 911,000 
balsų, pravesdama Seiman 
41 atstovą ir 7 senatorius.

Be to da apie šita partiją 
"Socialdemokratas" paduo
da šitokių faktų: _

"Partija turi apie 600 atsto
vų miestų ir iki 100 apskričių 
savivaldybėse. Centro komi
tetas leidžia Varšuvoje didelį 
ląikraštį "Robotnik,” be to 
partija turi dienraščius Kro
kuvoje (’Naprzod’), Lvove 
(’Dzienik Narodoivy’), Kato- 
vicuoše (’Gazeta Robotnicza’), 
c taipgi ir savaitinius laikraš
čius ’Wyzwolenie’ Bialoję, 
AViadomosci’ Dombrovos ang
lių kasyklų rajone ir dvisavai
tini ’Glos Kobiecy’.”

Partijos intakoje esančios 
visos profesinės sąjungos 
(unijos), kurios turi apie 
pusę miliono narių. Apie 85 
nuošimčiai darbininku kope- 
ratyvų taip pat priklausą 
socialistų partijai-

P. P. S. senoji pi-jgran.. 
buvo perdirbta 1919 metai | 
Krokuvos suvažiavime. Grį
žę iš Rusijos socialistai tuo
met buvo pasiūlę stot ant so
vietų platformas, bet 90 nuo
šimčių suvažiavimo šitą pa
siūlymą atmetė. Dabar len
kų socialistų partijos plat
forma esanti tokia:

"Jinai išeina iš marksistinės 
pasaulėžiūros, laiko demokra
tinę tvarką valstybėje vienin
teliu tikru keliu į socializmą, 
siūlo sutverti greta su paria-'ypatingai socialdemokratus, 
mentu atskirus Darbo Bumus, Taigi pasirodo, kad Lietuvos 
kaipo patariamąją įstaigą į- žmonės tokių šmeižtų ne- 
statimdavystės, darbo apsau- mėgsta ir”Laisvės”neskaitė. 
gos ir kit. darbininkų klausi- Tai yra geras ženklas ir iš 
muosė. Be to Rūmai atstovau- to galima tik pasidžiaugti 
tų darbo minių organizaci- Amerikos lietuviai turėtų

pa-

KLERIKALŲ ORGANAS 
PAKRATĖ KOJAS.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad šiomis dienomis 
paliovė ėjęs Kauno dienraš
tis "Laisvė”.

"Laisvė” buvo klerikalų 
organas ir baisiai biauriai 
šmeiždavo pirmeivius, o

tų darbo minių organizaci- Amerikos lietuviai turėtų 
joms ir Darbo Ministeris butų savo giminėms Lietuvoje 
prieš ją ateakomingas. žemės siųsti daugiau laikraščių iš 
klausimu programa pasisako Amerikos, o klerikalų spau- 
už konfiskaciją ir- nadanaliza- dai tenai visai ateitų galas, 
ciją stambios Žemės nuosavy- "Krašto Balsas”, kuri lei-"Krašto Balsas”, kurį lei-

mokratų vadas, Sorįiei Ježov* bės išeinant iš to, kad dalis jos do Kaune dievobaimingasai

"RAUDONI KOMUNIS
TAI Iš LIETUVOS”
Cituodamas . Amerikos 

angliakasiu ‘raportą, "Lite- 
rary Digest” 6 spalio nume
ry sako, kad "Raudoni ko
munistai iš Lietuvos" (Red 
Communists from Lithua- 
nia) buvo tie žmonės, kurie 
surengė Herrino skebų 
skerdynę pereitais metais. 
Taip, mat, tvirtina ! dabar 
mąinierių unijos viršinin
kai.

Bet tam niekas netiki. Ir 
pats ’TJterafy Digest" nu
rodo/ kad Herrino aplinky
bes tyrinėjusi Suvienytų 
Valstijų kasyklų komisija, 
ir surasti jo^ faktai liudija 
visai ką kitą. Sulyg tos ko
misijos raporto, savininkai 
tos kasyklos kurioj atsitiko 
skerdynė, buvo užvedę prieš 
uniją bylą, reikalaudami at
lyginimo už nuostolius. Kad 
šitą bylą panaikinus unija 
nupirko tą kasyklą, užmo
kėdama už ją $729,000. Ka
rklą pardavę pirmutiniai 
jos savininkai, žinoma, jau 
nebegalėjo prie unijos ka
bintis. Jei unijos viršinin
kai turėtu prirodymų, kad 
užpuolimas ant Herrino ka
syklos buvo "Raudonųjų 
Lietuvos Komunistų" dar
bas, tai kamgi reikėjo jiems 
tą kasyklą pirkai?

*New Yorko "Commer- 
cial” sako:

”Yra tūli faktai, kurių taip 
lengvai paslėpti negalima. 
Herrino skerdynėj dalyvavo 
nfe ateiviai, bet amerikonai. 
Pervėlai jau unij'a surado tarp 
jų amerikonizmo priešininkus. 
Oficialiai rekordai parodo, kad 
žmonės, kurie dalyvavo Herc 
rino skerdynėj, buvo unijos 
nariai, ir unija finansavo jų 
gynimą.”

St. i.Louis "Globe-Demo- 
crat" tsfip pat netiki tai pa
sakai, kad lietuviai komu
nistai iššaudė Herrino ske- 
bus, nes —

"Jei atsakomybė dėl Herri- 
no nuotikio kristų ant lietuviš
kųjų bolševikų, tai kaip tuo
met atsitiko, kad prisaikintu- 
jų suolas Herrino biloj atsisa
kė pasmerkti tuos, kurie toj 
skerdynėj dalyvavo?”
Socialistinis "Mikvaukee 

Leader" sutinka, kad komu
nistai yra gana"kreizi” ir iš 
jų galima visko tikėjas, te
čiaus pabriežią, kad versti 
ant jų tokį apkaltfhimą be 
.jokių prirodymų, kaip tai 
daro United Mine Workers 
of America viršininkai, yra 
neteisinga. 7

Teisme buvo aisčiai pri
rodyta, kad streiklaužių ka
syklą atakavo susirinkę , iš 
visos apieliukės žmonės, ir 
mums nesuprantama, kam 
čia unijos viršininkąi nori 
suversti visą bėdą ant vienų 
lietuvių. •

Ponas šliakvs, "Sandaros" 
redaktoriusjau kelintu kar
tu valkioja po savo laikraš
tį mano vardą, nors aš su 
tuo žmogučiu nieko bendro 
neturiu. "Sandaros" 39 nu
mery jis vėl daro visą eile 
kvailų priekaištų. Nors at
sakinėti tokiems žmonėms 
ir tokiam laikraščiui butų 
lyg ir per žema, bet kad vi
suomenė nebūtų klaidinama, 
skaitau reikalingu keletą 
žodžių pasakyti.

Savo, atsiprašant, laikraš
tyje šliakys jau kelintu kar
tu pliauškia, buk "Keleivio" 
spaustuvėj baisiai išnaudo
jami darbininkai; jis sako, 
kad jie dirbą labai "ilgas va
landas,” kad jiems mokama 
labai mažos algos, ir tt.

Bet tikrenybėj štai kaip 
yra: kiek prie "Keleivio" 
yra raidžių rinkėjų ir ma
šinistų, nė vienas negauna 
mažiau, kaip $30 į savaitę; 
senesni gauna daugiau. Gal 
tai nėra labai didelės algos, 
bet nėra ir mažos, nes pasi
taiko daug kartų, kad spau
stuvėje nėra darbo,o vis vien 
darbininkai savo algas gau
na už pilną laiką. Todėl p. 
Šliakiui ve ką turiu pasa
kyt: Jei tamsta palygintu
me} algas "Keleivio” spau
stuvės mokinių, kurie tik 
mokinasi dirbti, su tomis al
gomis, kokias tamsta mokė
jai pilniems amatninkams, 
kuomet buvai ”bosu" savo 
amžinos atminties "bimban- 
torijoj” Shenandoah’ry, tai 
pamatytum, kad "Keleivio" 
mokiniai gauna 50% dau
giau, negu tamsta mokėjai 
seniems, gerai mokantiems 
savo amatą darbininkams, 
kurie turėdavo atlikti 10 
kartų daugiau darbo, negu 
kitose spaustuvėse.

Beto, "Keleivio" darbinin
kams da niekuomet nereikė
jo laukti algų po 3 mėnesius, 
kaip kad reikėdavo pono 
Šliakio darbininkam^ kuo
met jis buvo "bosu.”

O kas link valandų ”ilgu- 
mo," tai "Keleivio” spaustu
vėje jos nei kiek neilgesnės, 
kaip kitose spaustuvėse. 
Tikrenybėj jos yra trumpes
nės. Darbas padalintas taip, 
kad kiekvienas gal apsidirbt 
lengviai per 7 valandas. Va
landų niekas nekontroliuo
ja ; kada pasitaiko darbinin
kui savu reikalų, jis liuosai 
gali išeiti. Yra priimta dai^ 
bą pradėt nuo 8 iš ryto, bet 
ir to niekas nežiūri.

Jei tamsta, ponas šiiaky, 
butum rimtas vyras, tai ši
tokių kvailysčių nepiiauk- 
štum savo "Sandaroj," ko
kias dabar pliauški. Bet 
tamsta esi subobėjęs žmo
gus, nupuolęs iki "Taradai- 
kos’x laipsnio, ir todėl aš Į 
tamstą žiuriu kaipo į baiki- 
ninką, kuriam geriausia tin
ka hipnotizuoti mergaites 
Shenandoah’rio "Džerijoj”, 
arba gaudyt varliukes ”Ab- 
romaitynėj” ir būti amžinu 
pliuškium.

Nežiūrint kokių kvailysčių 
tamsta savo "Sandaroj’"' ne- 
pripliaukštum, mano vardo ' 
tečiaus nesupurvinsi. Rim
tesni sandariečiai, nors jie ir 
kitokių pažiūrų negu aš, pa
žįsta mane iš praeities ir ži
no kuomi aš esu ir dabar. 
Su tais nei aš, nei "Keleivis” * 
jokių ginčų neturi. Gi apie ' 
gatvinius sandariečius, gir- ■ 
tuoklius ir kaziminkus, 
kurie glaudžiasi prie tauti- j 
ninku partijos tik dėlto,kad 
jiems nėra kur kitur prisi- aš ir sukandau lupas, 
dėti, aš visai nepaisau. Aš 
lygiai nepaisau ir tu, kurie 
yra pridarę musų visuome- . v 
nėj daug nešvarių darbų, užmušti^ nušauti,- pakarti 

. • .... .. . , . . gyvena.
A. Garbukaš. ti

Ūkininkams geriau, negu 
fabrikantams.

. Padėtis-Europoje šiandien 
! nevisur vienoda. Grynai 
ūkininkų kraštuose gyveni
mas yra daug geresnis, negu 
tokiose šalise, kurios verčia- 

kad pasidarius joje sau"gar- ( si daugiausia iš pramonės 
bes," tai aš jam nė kiek ne
pavydžiu.

J. G. Gegužis.

ŽARIJOS

ir prekybos. Kitaip sakant, 
ūkininkams geriau, negu fa
brikantams.

Geriausis pramoningos ša
lies pavyzdis yra Anglija,

• -kurios gj'venimas priklauso 
_ -__ • ’• •

Kartą bediskusuojant 
apie kapitalistus, vienas ‘ - 
žmogelis šitaip pasakė:

—jeigu kapitalistų nebū
tų, tai darbininkai badu iš
mirtų.

—Juk kapitalistai ne 
lės ir mes jų mėsos neval
got, pastebėjau aš jam.

Reikalingas šimto procen
tu triukšmadaris, kuris ga-

daugiausia nuo pasaulio rin- 
-j. Parduoti tose rinkose 
šiandien beveik nieko nega
lima. todėl Anglijos fabrikai 
stovi uždaryti ir 1,500.006 

i žmonių neturi darbo. Bė
kim armija kas diena vis
Kidu- au^ valstybe turi ^0^.

. ii iš savo iždo jiems pragy
venimo algas (doles).

Tuo tarpu naujose valsty
bėse, kurios gyvena iš žem-

L lt LI 1 Lcli TYLI L-K? ! ]• 1 X “ 1 •
lėtu sukelti didelį lenr.ą Su- dirbystes, padėtis nepalygi- 
sivienvjime Lietuvių Ame- nap1-ai lengvesne. Mat, Hen
rikoj, kad atkeršinus už gvJaP 21Wui pasisodinti 
Bimbos išmetimą. Atsišau- negu padaryti masi-
kit į Brooklyno komunistų na ir surasti jai pirkėją, 
biurą. Gausit gera alga ir% Dėlto ir i _ 
"sandvičių”. ‘ žmonės gyvena _ be didelio

bulvių, negu padaryti maši- _- __ t • - • • t — •
ii.

Dėlto ir musų Lietuvoje 
■žmonės gyvena be didelio 
į vargo. Nors didelių pyragų 

Pajieškau Chicagos S o- Jie neturi, nors litų stoka ir 
cialdemokratų Sanryšio, ku- i valdininkai netikę, bet vis 
ri anais metais Strazdas pa- <*el to žmonės pasidaro sau 
gimdė negvva. Eina kalbos, duonos ir badu nemiršta, 
kad Sanryšio" lavonas tapo Jei valdžia butų geresnė, jei 
palaidotas ....................
mente.

beis- ji nelaikytų tokios didelės 
į armijos ir neluptų tokių dL 
dėlių mokesčių, tai Lietuvos 

Darau sumanymą, ; kad kaimietis galėtų visai gerai 
dviem Amerikos lietuvių lai- gyventi.
kraščiam — "Draugui” iri Kitos naujos ir artimos 
"Vienybei" — pakeitus var- Lietuvai valstybės yra Suo- 
dus. Juk "Draugas" yra vi- mija, Estija ir Latvija, ku- 
sai nedraugiškas, o "Vieny-.rioms taipgi neblogai kloja
te" nieko nevienyja. Įsk Čeko-Siovakija taipgi

'progresuoja, kad stebėtis 
pasauly reikia.

"Vilnies”

Žmonės sako:
.niekas ant vietos. nestovi, Blogiausia iš naujų vals- 
viskas mainosi. Vienok pas tybiu sekasi turbut Lenki- 
Amerikos lietuvius yra ir to- jai. ~ Bet tai ne dėl to, kad 
kių dalyku, kurie niekuomet ji negalėtų pasidaryt sau 
nesimauao. štai Mahano- duonos, o dėlto, kad ją spau- 
y’aus "gazieta” "Saulė” vis džia prie žemės sunki mili- 
tą pačią nuo "patapo" laikų. 
užsilikusią rašybą vartoja, o 
Chicagos tautininkas 01- 
szewskis savo lenkiškos pa
vardės dar ir po šiar dienai 
neparmainė.

Chicagoj užėjo cholera 
ant munšaino ir alaus. Kaip 
tik policija katrame saliune 
randa to raugo, tai tuojaus 
jo savininką ima už apykak
les ir veda Į policijos stotį. 
Ten užvis pirmiausia yra 
daroma operacija saliunin- 
ko kišeniams, kuriuos pra
pjauna ir iškrečia dolerius. 
O kurio kišeniai laike ope
racijos pasirodo kiauri, , tai 
tokį patupdo už grotų.

Vieną gražią dieną išėjau 
pasivaikščiot ir prie Halsted 
gatvės (Chicagoj L susitikau 
savo draugą. Mums ten be
kalbant, žiuriu iš advokato 
ofiso išeina viena daili mer
gina. Ją pamatęs ir sakau 
savo draugui:

—Šita lietuvaitė, mato
mai, turi daug bėdų. Užva
kar aš ją mačiau išeinant iš 
tlentisto ofiso, vakar — iš 
daktaro ofiso, šiandien — iš 
advokato ofiso.

Mano draugas nusijuokė 
ir sako:

—Ji ne lietuvaitė, nes kal
ba vien tik rusiškai ir ang
liškai. Daktarų ir advokatų 
ofisus ji lanko todėl, kad šių 
pačios ant vakacijų išvažia
vusios. Kai jų pačios sugrįš, 
šita mergina jų ofisų dau
giau nelankys.

—-Tai šitadpu—pratariau

Leninas su Trockiu turbut 
po devynias gyvastis tunų 
nes jau po kelis kartus buvo

stačiai autorysčių, ir dabar — ir vis dar 
keršyja mums užtai, kad iš-1
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tarizmo našta.

Rusija pradeda atsigauti.
Rusijoj bolševizmas bai- 

,gia išgaruoti ir šalis jau 
į pradeda atsigauti. Nors 
Į laisvės tenai vis da nėra, 
nors neboiševikų spauda ir 
organizacijos tebėra da už
draustos ir- daug nekaltų 
žmonių sėdi kalėjimuose, bet 
galinga Rusijos liaudis per- 
kentės šitą beteisę ir pakils 
visų savo didumu. Dėrlift; 
gi Rusijos laukai pradėda
ma dirbti, iąųaujo ir neužil
go jie vėl supsis javais.’ 
Žemė yra gyvenimo šaltinis, 
o Rusijoj žemes labai daug.

Tamsiausia įdėta visoj 
Europoj dabar yra Vokieti
ja. Į ją dabar atkreiptos 
viso pasaulio akis. - Apgy-: 
venta labai tirštai ir jos že-j 
mė negal savo žmonių išmai-; 
tinti. Vokiečiai gyvendavo* 
daugiausia iš pramonės iri 
pirklybos. Bet po karo jų 
laivynas tapo beveik sunai
kintas, atimtos beveik visos 
geležies ir anglių kasyklos. 
Netekę žalios medžiagos ir 
kuro, Vokiečių fabrikai pra
dėjo' užsidaryti. Ir prie to 
visko ant Vokietijos žmonių 
tapo užkrauta da negirdėtą 
pasaulyje karo kontribuci-e 
ja. Todėl vokiečių žemėj 
prasideda suirutė. Katali- i 
kiški pietai (Bavarija) apsi- 
renkąsau karalių ir nori at
simesti nuo protestoniškų 
šiaurių. Ruhroir Pareinės 
sritįs taip pat nori atsimes
ti nuo Berlyno ir įkurti atąi 
kirą respubliką. Nadjona- 
listai atakuoja valdžią iš rie4 
nos pusės, o komunistai iš 
kitos. Francija smaugia 
vokiečius iš lauko, o vidujų 
vokiečiai piauna viėni kitų^ 

Kas iš to išeiti, sunku pasa^ 
kyti. . \ .‘t
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Km skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

OM Ą HA, N EB.

© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
perdaug" įsigalėję. Turbut 

Omahoj ir nįekur 2Inonės taip negir- 
apielinkiest. \ anduo papluk- ituoKjjavo j^ip čia. Man te- 
de miestely Sugriauta kelia- - - r
tas namų, išlaužta daugybė 

medžių, žmonių irgi 
yra žuvusių.

i Reikia pasakyti tiesą, kad Iš KELIONĖS PO PIETĮ- 
Chicagoj munšaineriai buvo NES VALSTIJAS.

kaip geriausia žmonėms pa
tarnavus. Havanos miestas 
yra valomas naktimis. Die
nos laiku nematysi šiukšlių 
ant gatvių. Viskas būna nu- 
j 
kada tuščios gatvės. Tokiu

« « V - ________

tokia atrodė ir dabar — kaip 
pirmiau kareivis nešė šinelį 
ir karabiną, taip ii- dabar. 
Lietuviški komunistai per 
kelias savaites negalėjo už-

gomų daiktų krautuvėse vis
kas stovi po stiklu. Tvarka 
ir švarumu kubiečiai aplen
kia amerikonus.

Daktarų Havanoj nedaug, 
bet jie lupa nuo žmonių dide
lius pinigus. Už pirmą vizi
tą nuo ligonio ima 5 dol., o 
paskui už kiekvieną sekan
čią vizitą po 3 dol.

Namai Havanoj yra stato
mi kaip Amerikoj bankai ar
ba vėrauzės, iš labai storo 
muro, kad saulė neįkaitintų 
ir kambariai butų vėsus. 
Hoteliai yra be langų, tik tu
ri daugybę durų, kurias ati
darinėja tik anksti ryte, kad 
įeitų tyre ir šalto oro. Krau
tuvės panašios kaip ir Ame
rikoj.

Havanos miesto tvarka vikai buvo surengę ^kruta- 
yra daug geresnė, negu

manų tvarkai daboti pri- 
samdyta buvo užtektinai. 
Lietuviai bolševikai kai pa
mato policmaną ant kitų su
sirinkimų, tai rėkia įsižicję 
iki ausų, bet kuomet polie- 
manai daboja jų bolševikiš
ką biznį, tai jie tyli. Tvarka 
buvo tokia, kaip ir ant kiek
vieno bolševikų mitingo.

Patįs paveikslai pilnai pa- 
liudyja tai, ką "Keleivis” ir 
kiti laikraščiai buvo pirmiau 
apie Rusiją rašę. Supranta
ma, čia buvo rodoma tik ge
roji medalio pusė, bet blogo
sios pusės, kaip kalėjimuose 
žudo ir kankina savo politiš
kus priešus — socialrevoliu- 
cijonierius ir socialdemok
ratus,— jie neparodė, žino
ma, jų "spykeris,” remda
masis paveikslais, bandė pu
blikai įrodyt, kad Sovietai— 
tai tikras socializmas. Bet 
tuoj pradėjo rodyt ir girtis, 
kaip jie teisė 22 socialrevo- 
liucionieriu ir kaip kitų^a- 
lių darbininkų vadai važiavo 
Maskvon ginti savo draugų, 
bet negavę balso vėl išvažia
vo atgal.

Toliaus buvo rodomos Ru
sijos militarinės jiegos. Pa
sirodo, kad Sovietų Rusija, 
kaip ir kitos militarinės val
stybės, tik barškina gink
lais, o kaimiečiai badauja. 
Kur tik Trockis pasisuka, 
visur būna apsuptas durtu
vais ištikimųjų raudongvar 
diečių. Ir ot, kuomet matai 
šitokioj pozoj bolševikų va
dą Trockį ir girdi orkestrą 
griežiant Internacionalą — 
savo širdy jauti skaudų 
socializmo išjuokimą. Ne
veltui Sovietų Rusijoj, toj 
bolševikų imperijoj, jau rei
kalingos biedniems prieg
laudos. Tas tik parodo, kad 
ten jokio komunizmo nebė
ra ir darbinikai ten yra la
biau prispausti ir išnaudo
jami, negu kapitalistinėse 
valstybėse.

Aš nesistebiu, kad čionai 
gyvenantieji rusai renka pi
nigus gelbėjimui savo žmo
nių Rusijoj. Mat Jie žino, 
kad kokia valdžia tenai ne
bus, o rusai kaip buvo, taip 
ir bus. Bet ką darys rusų 
'"uodegos” lietuviai bolševi
kai, kuomet Rusijoj išbaigs 
garuot komunizmas? Rusų 
tauta įspirs jiems į užpakalį, 
nes jai tokie bus nenaudin
gi; Suprantama, gavę ”kė>: 
kąĮ’ nuo rusų jie tada gris, 
pne lietuvių.' Bei kaip jie 
pasiteisins lietuvių visuoine<; 
nei už sabotažavimą peštąjį• 
lis metus lietuvių m " ' 
kur buvo organizuojama$jM

Žinių žiupsnelis.
(Tąsa)

Policijos Havanoj yra 
daug, bet ji čia ir reikalinga, 

kimšimas. Ant kiekvienos 
skersgatvės stovi policistas 
ir oraleidinėja žmonės. Ha
vanoj automobiliai ir gatve- 
kariai per miestą negali 
greičiau važiuoti kaip 5 my
lias į valandą. Užtai ir ne
laimių Havanoj labai mažai 
atsitinka. "Automobilius po
licija labai daboja ir nei vie
no peržengusio įstatymus 
nepaleidžia, nepaisant, kad 
jame ir pats prezidentas va
žiuotų. Automobilių Hava
noj visur pilna, o ypač daug 
Fordukų, kurie veža žmonės 
už 20c. į kurią miesto dalį 
tik nori. Gasolinas Havanoj’ 
3tjc. galionas. Gatvekariai 
veža per visą miestą už 5c. 
Vandenį miestas ima iš šal
tinio, kuris randasi 9 mylios 
už miesto. Vanduo labai ty; 
ras ir skanus. Kubos pinigai 
stovi ant lygaus kurso su 
Amerikos pinigais. Popieri
nių pinigų Kuba neturį vien 
tik auksiniai, sidabriniai ir 
nikeliniai. Įvedus Amerikoj 
prohibiciją, milionai ameri
koniškų dolerių eina į Kubą, 
į Havaną ateina Amerikos 
laivai iš New Yorko, Phiia- 
delphijos, Washingtono, Bal- 
timorės, jacksonville, Miami 
ir iš kitų portų. Tūkstančiai 
amerikonų atvažiuoja į Ku
bą "pašlapint” lupas ir pra
leisti linksmai laiką. Ame
rikonų yra pilni viešbučiai. 
LahTi kompanijos tankiai 
daro ekskursijas papiginto
mis kainomis į Miami, Flo
rida.

Iš visų Amerikos dalių čia 
suvažiavo saliuninkai ir pri^ 
sipirko saliunų. Kubiečiai' 
moka išnaudoti visokias pro
gas, kad tik padarius dau
giau biznio.

12 ir 14 vasario Centrai 
Parke, Havanoj buvo didelis 
masinis protesto mitingas, 
kuriame kubiečiai visu 
smarkumu protestavo prieš 
Suvienytų Valstijų kėsini
mąsi užgrobti Pines salas ir 
prijungti prie Amerikos. 
Mat, nekurie Suvienytų Val
stijų senatoriai ir kongres- 
manai, 
raus trus 
įcį plačia 
salas". pę_r.. 
\merikoSy). 
įmėf&onįĮ gjį____
•mbiėčfanis umartiai 
testavus, tie senatdriat nuti
lo. ‘ .‘J;/ >-■ į) ’ j

15 d. vasario Kuboj buvo 
į’abai didelės iŠklįūaės- ątnįĮH 
:?iai Suvienytų, yalst^i^MUo 
Maine, fcurį 1898 Thęta^.'fe- 
panai paskandini 
• 24 d. vasario 
švente 25 metų nepriklausė 
jmybės sukaktuves, tai įra 
išsiliuosavimą iš -po Ispani
jos jungo. 12 vai. nakčia 
Morro Castle kanųolės pra
dėjo griauti, kad net žemė 
drebėjo, paskui sugaudė var
nai ir triubos. Tą dieną vi
sos įstaigos ir krautuvės bu
vo uždarinėtos, išskiriant 
saliunus, kurių niekuomet 
neuždaro. Naktį į 25 vasario 
vėl subaubė kanųolės forte 
ir per visą sekančią dieną 
buvo rengiamos prakalbos ir 
daromi visoki pasilinksmini- į 
mai. Į

Kas man laike tų švenčių 
labiausia metėsi į akį, tai 
Kubos bažnyčių pritarimas 
valdžiai Nors čia bažnyčia 
yra atskirta nuo valstybės, 
bet bažnyčia valstybe labai 
remia. Laike švenčių ant 
bažnyčių būna iškeltos Ku
bos vėliavos ir skambinama 
varpais. Amerikoj tokių da
lykų man neteko pastebėt 

Kubiečiai labai myli šva- 
Pavasario žiedas, rūmą ir sanitariškumą. Vak

ko apkeliauti daug Suvieny
tų Valstijų miestų, bet nic-juaug, uru ji cm i* 
kur tokių sorkių nemačiau, pieš yra didelis žmonių susi- 

, kaip Chicagoj. Vieną šven- ” ”* A " 1 * 1" * 
Omahos apielinkėj gamta tadienį man teko vaikščioti 

iškirto didelį šposą. Pasta- 18-tos gatvės apielinkėj. Vi
ltuoju laiku oras buvo taip sur girdėjosi baisiausias ler- 
atšalęs, kart žmonės manė, mas. Vienur armonika bir- 
jogei prasideda žiema. ‘ Po bhia, kituKant smuikos lie- 
šalčio užėjo nepaprasta šilu- tuvišką polką rėžia, o dar ki- 
ma ir oras pasidarė labuti tur visokiais balsais dainuo- 
tvankus. Dangus apsiniau- ja. Tarp kitko teko išgirsti 
kė iš visų pusių ir 28 rugse- i~u
jo susilaukėm baisios aud» 
ros. Perkūnija su nepapras
tu vėju ir lietum tęsėsi per 
ištisas 24 valandas. Bildėsis, 
traškėjimas, 
vandens užimąs įvarė žmo
nėms nemažai baimės. Že
mesnėse vietose vanduo ap- susirinkimus, kur svarsto, 
sėmė namų skiepus, išplovė kajp išgelbėjus savo pelnin- 
pamatus ir namai eme griu- biznį. Kaikūrie jų žada 
ti. fc»idyg miesto valdžios prisidėti prie komunistų,; 
paskelbto raporto buvę ap- kacj sukeiUs revoliucija. Kiti, 
semia 2500 namų. Miestui - -
padaryta daugybe nuosto
lių . . .v ...........

Traukiniai iš priežasties 
šitos audros susivėlino po 8 
valandas ir daugiau. Mat 
vietomis vanduo išplovė ge- 
ležkelių bėgius ir todėl trau
kiniai turėjo eiti su didžiau
siu atsargumu.

So. Omahos-lietuviai taip- 
pat nuo šitos audros nuken-____ __________ __ ___
tėjo, nes ir čia daugelio na- žastim daugelio automobi- 
M\ jjy nelaimių ir peštynių.

lai- Automobilių nelaimėse už
mušta net 499 žmonės, o nu
šauta 182 žmonės.

Pasaulio Pilietis.

ir šitokią dainą: "Ant kal
no karklai siūbavo, pakalnėj 
munšainas liūliavo.’’ O vie
noj vietoj girdėjau girtus 
dainuojant "Lai gyvuoja ko- 

braškėjimas, munizmas".
Girdėjau, kad Chicagos 

munšaineriai daro slaptus 
* svarsto,

valdžios prisidėti prie komunistų,;

gudresni, vieton saliunų nu
tarė atidaryt kavines ir ten 
daryti biznį iš kavinių puo
dukų.

Didžiuma Chicagos laik
raščių pritaria valdžiai ko
voja su munšaineriais, nu
rodydami, kad nuo pradžios 
metų iki šiam laikui munšai- 
nas tiesioginiai yra Chica
goj užmušęs 147 žmones. 
Beto, munšainas buvo prie-

mų skiepai buvo apsemti. 
Bet vis tik mes esame I 
mingi sulyginę musų nuos
tolius su nuostoliais kai-ku- 
rių apielinkių.

Netoliese nuo Omahos yra 
miestelis Counsil Bluff, kurį 
jungia su Omaha gatveka- 
rių linija. Šis miestelis ^uli 
didelėj lygumoj prie Mis- 
souri upės, o aplink stovi 
augšti kalnai. Counsil Bluff 
savo istorijoj jau daug kar
tų yra nuo potvinio nukentė
jęs. Minėtas šturmas jam ir 
vėl neišpasakytų nuostolių 
pridarė. Vanduo apsėmė i karšta vandeni, 
visą miestelį, sugriovė 20 na- viena gražu nedėldienio 
mų. šitoj katastrofoj žuvo rytą atokėliau"6 vai. ir atsi- 
5 žmonės. 500 šeimynų įsgel- g^dęg prie lango pradėjau 
bėjo savo gyvastis tik su pa- skaityti laikraštį. Bet mano 
gelba valtelių, kurias gavo is skaitymą pertraukė nepap- 
Mmavos parko. rastas reginys, iš vienos stų-

29 rugsėjo nakties laiku bos ant Linden st. išėjo į jar- 
šturmas ir vėl atsikartojo, dą senis, nešinąs viedrą ka- 
Daugelio namų netik akle- žin kokio štofo. Apsižvalgęs 
pai, bet ir pirmieji gyveni- aplinkui jis įšyertė tą štofą 
mai buvo apsemti. .'Nupsto- ant lėm&<. 
l|ų pridaryta, dau^bė.tai'muiišii’" 
Nuo aios^:audros Nabraška^ buvau vėl prau_„._ 
valstijoj Išviso žuvo 2^-žmo- laikraštį, kaip pamačiau tą 

' j pati senį greitai išeinant iš 
A. A. žalpyš "jstubos su didele lazda rait

ijose. Jis greitai užsiglaudė 
už stubos kampo ir laukia. 
,Na, manau, jis čia laukia sa
vo priešo, kuriam pasiro
džius jisai smogs į galvą.

• Chicaga . paskelbė karą Tuo tarpu atlėkė pulkas 
munšaineriams. Po visus žvirblių ir nusileido ant 
saliunus prasidėjo kratos ir munšaino putrų. Senis vis 
areštai, I trumpa laiką tapo stovi, o žvirbliai kad lesa, tai 

- uždaryta?300 saliunų. Prasi- lesa putras. _ įsismaginę 
kaltusiems ar įtariamiems žvirbliai pradėjo : visokiais 
saliunirikams valdžia atsisa
ko išduoti laisnius pardavi
nėjimui "minkštų”'- gėrimų. 
Tai yra didelis smūgis saliu- 
nįrikams. Apskaitoma, kad 
jau virš 100 ir lietuvių saliu- 
ninkų neteko laisnių. Kuomi 
tas karas pasibaigs, sunku 
pasakyti, bet valdžia diena 
iš dienos vis smarkiau perse
kioja munšainerius. Taip 
26 rugsėjo tapo uždaryta 94 
galiūnai, jų tarpe buvo 10 lie
tuvių; 27 rugsėjo uždaryta 
86 saliunaį jų tarpe 25 lie
tuvių.
■ Užvis daugiausia lietu
siai saliuninkai nukentėjo 
18-tos gatvės apielinkėj ir 
Bridgeporte. Munšaineriai 
vaikščioja gatvėmis nuleidę 
žemyn rausvai — melsvas 
Savo nosis ir svarsto, kaip 
čia sukėlus revoliuciją ir nu
tvertus Chicagos valdžią, _

VVEST LYNN, MASS. 
Girti žvirbliai.

Pas mus netik žmonės, bet 
ir žvirbliai pradėjo munšai- 
ną maukti.. Bet kaip žmo
nėms, taip ir žvirbliams gė
rimas neina ant naudos, 
žmonės pasigėrę tankiai pa
puola Į belangę,o žvirbliai—

rastas reginys. iš vienos stų-

'.kad
Jdu

nes.
> * : •

CHICAGO, ILL. 
liūdnos dienos saliunin 

kams.

balsais čirškėti ir. tarp savęs 
peštis. Tuo tarpu senis šoko 
iš užkarfipo su ladza ant 
žvirblių ir pradėjo mosuoti 
į *visas puses. Žvirbliai gi 
pakyla nuo žemės virš jo 
galvos ir vėl puola. Mat, 
vargšai, buvo nuo munšaino 
apsvaigę ir negalėjo palėkti. 
O senis mosuoja lazda ir 
vis biedniems žvirbliams 
kliudo. Taip ir išmušė senis 
beveik visą būrį žvirblių, tik 
keli ne taip girti spėjo nulėk 
ti. Surinko senis .nukautus 
žvirblius i krepšį#nusinešė 
į stubą.

Ant rytojaus to senio bo
belė pasakoja kitoms kūmu
tėms, kad puikiai pasivalgė 
žvirblienos ir kad žvirbliena 
esanti gardesnė ir už vištie
ną.

šluota ir nuvežta naktimis, migti, kad tik greičiau pa- 
kada tuščios gatvės. Tokiu mačius, savo "rojų,” už ku- 
budu čia žmonės negeria rį per penkis metus prakai- 
dulkių ir neuosto smarvės tavo. Prieš paveikslų ro- 
ant gatvių, kaip Amerikos dymą jie buvo labai smagus, 
miestuose. Visokių nelaimių bet pamatę paveikslus jie 

namon nosjs nuleidę nes 
Rusijos "rojuj” jie nieko 
daugiau nematė, kaip tik 
karkimenę ir baduolius. Ko
munistų generolas Bimba 
nebūtų galėjęs žiūrėti šių 
7’moving pikčių", nes jisai 
labai bijo policmanų, o čia 
guzikuočių buvo gana daug, 
kurie dabojo komunistų biz
nį.

Nors tuose paveiksluose 
yra bandoma parodyti gero-

mačius savo "rojų,” už ku-

dulkiu ir neuosto smarvės tavo. Prieš paveikslų ro-

čia irgi būna labai mažai, nes 
valdininkams rupi apsaugo
ti žmonių gyvastis.

(Bus daugiau)
A. M, Jocis.

LAftRENCE, MASS. 
Visko po biskį.

Rugsėjo 27 d. vietos bolse-

___ & _____ mus paveikslus iš Sovietų 
Amerikos miestuose. Ame- Rusijos, kad parodžius, ką
rikos miestų valdininkai ga- Sovietai per penkis metus J1 sovietų pusė ir įssyk 
lėtų daug ko pasimokinti pastatė. Bet nieko naujo dangstomasi socializmo 
Hovanoj. čia visa valdiniu- nebuvo matyt pastatyta, skraiste, bet kaip greitai pa
kų atyrta yra atkreipta į tai, Kokia Rusija buvo pirmiau, matai, kaip jie teisia ir per

sekioja socialistus, taip 
greitai iš žiūrėtojo vaidintu- 
vės išnyksta visas bolševikų 
nuduotas socializmas. O 
jau tų Internacionalų grieži
mas laike paveikslų rodymo 
tęsėsi be paliovos. Kaip tik 
pamato kokį barzdočių, tai 
ir griežia Internacionalą. 
Išsyk, griežiant Internacio
nalą publika bandė atsistot, 
bet vėliaus, kai pamatė ka
me dalykas, tai jau nepaisė.

Įžanga į tuos "moving 
pikčius” buvo bolševikiška: 
35c. ir 50 c. Ir vis dar kau
lino iš publikos dolerių. Bet 
su doleriais mažai kas sku
binosi.

# •-!< $

Rugsėjo 19 d. buvo 
gorskų teismas. Pati 
kalavo atsiskyrimo nuo sa
vo vyro. Nors vyras ir la- 
labai' nenorėjo skirtis, bet 
pati darė jam visokius ap
kaltinimus ir reikalavo kad 
į teisėjas atrištų kunigo su
kištą "amžiną mazgą”. Ir 
■teisėjas atrišo. Dabar Law- 
jrence’o vyrai labai nusigan
do, kad ir daugiau tokių 
štukorkų moterėlių neatsi
rastų. O jau senberniams 
tai neužsimink apie ženybą.

* * *
šįmet L. M. Kliubas pir

mutinis pasirodė su paren
gimais. Rugsėjo 29 d. buvo 
surengęs puikų vakarėli.

- Žmonių buvo daug, ypač 
i jąjSBnimo, ^Visi gražiai link-,, 

sinirtosi ur šoko iki vėlumai 
-į/ ,• ' •

Aht rytojaus. 30 rugsėjo, 
buvo chorų koncertas. Dai
navo L. Choras ir L. L- D.D. 
Choras, abu vadovaujami 

j gabaus mokytojo Navadau- 
$ sko. Pastarasis choras nors 
vi jaunutis, bet gerai padaina

vo keliatą dainelių. Klau-. 
sytojai buvo užganėdinti.

Malūnų Gizelis.

pastatė. Bet "nieko naujo dangstomas! socializmo

Vietrola No. 12a
S275

Electric. $315
Mahogany

VICTROLA ir Victor Rekordai prilygsta di- 
džiausiems dailės darbams pasaulyje. Vic- 
trola sujungia regiamają dailę su augšeiausia 

ištobulinta perdavime garso daile ir,kožnas Vic
tor Rekordas, didžiausiųjų svieto artistu yra 
geriausia muzika.

Tai yra labai malonu turėti tokį instrumen
tą__ypač kai žinai, jog tai yra geriausia re-
korduota muzika pasaulyje. O Victrolai paten
kina kiekvieno skonį — dvidešimts vienas sty- 
lius, nuo $25 ir augščiaus.

Nueik į artymiausią krautuvę, Victor iš
dirbinių, o jų pardavėjas noi-iai pagrajins jums 
šiuos

Naujus Victor Rekordus už Spalį
Listo kain. 
1Q ia. 75c. ? .
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.Elenos-—Polka 
Kauno Kapeliia

Pabaiga Svieto —Polka 
Kauno Kapeli ja ■

Girtuoklio Mirtis
Pundzevičius

Skundas Prasčiokėlio 
į Pundzevičius
Linksma Pavasario Atėjo Diena 

. Kudirkos .
Broliai Ant Dvaro

Kudirkos
Šiaulių Maršas 

Pietm
Gražiausios Dienos — Valcaė 

Pietro
Aguonėlė

Convay’o Kapelija
(T> Suktinis; (2) KŽMbpafcojii 

Conva/o Kapelija

10 in 75c
» T>

. 4

10 in 75c
' » 99

10 in 75c
f n

<„10 in 75c
' * 99

Čonway’o Kapelija
(I> Ssktinia; (2) Ktetopakojia 

Convay'o Kapelija
Ptrdavįjaa parodys jums ne™., vicroK rh..

tų ant

iinriUt p© antvožu ir 
aat korčiukės Mp Victor 

vafabaženHię.

Victor TaHcing Machine Co.
Canrfen, N. J. U. S. A.

■

Za- 
rei-

kia nors parama LietųVoA 
varguoliams? J

Teisybės Mylėtojas,1 •?

I

LAWRENCE, MASS. 
Rusija paveiksluose ir žodis

...----------------- ;

PITTSBURGH, PA. 1 
Delei mirusio Antano Lauri

naičio laidotuvių.
Išsirgęs aštuonis metūst 

miesto ligoninėj pasimirė? 
Antanas Laurinaitis. Ka-

lietuviams bolševikams. icIan^ velionis neturėjo nei' 
-• .v j • j £ turto, nei giminių, tai jo pa- Rugsėjo 27 d. Fnends of žįstami nutarė parinkt au- 

Soviet Russia parengė čia kų> kajJ velionį> kaipo dorą 
krutamus paveikslus iš Ru- žmogų,palaidojus ant lietu- 
sijos. Buvo skelbiama, jo- tautiškų laisvų kapinių.. 
gei pelnas nuo šių paveikslų pet padangi velionio nebu- 
rodymo eisiąs statymui prie- v0 galima ligonbučio išim- 
glaudos namų Rusijoj. , > .. suderintas kw>-

I Žingeidumo apimtas pa- 1 J13 vP® . 3 tT
matyt busiančius "pasaulio materijoj, tai surinkti pim- 
valdonus” ir jų tvarką, nu- pai 60 dolerių pasiliko čiely- 
ėjau ir aš tų paveikslų pasi- bėj ir padėti pas visiems pa
žiūrėti. Paveikslai buvo ro
domi Rialto teatre, kuris 
jau daug laiko stovi tuščias. 
Daugelis žmonių manė, jo- 
gei kokia nors krutamu pa
veikslų firma rodys bešališ
kus paveikslus iš Rusijos gy
venimo, todėl žmonių prisi
rinko pilnas teatras. Įžan
ga buvo didelė—35c. ir 50c. 
Nežiūrint augštos įžangos, 
buvo dar prašoma iš publi
kos dešimtukų ir dolerių, 
bet mažai kas davė, polio

žįstamą lietuvį A. Žvirblį, 
2214 Forbes St., Pittsburgh, 
Pa. Norėdami atsiimti pini
gus kreipkitės virš nurody
tu antrašu pas A. Žvirblį, o 
jis pagal užrašus sugražins. 
Jeigu kurie aukavusieji pini
gų neatsiimtų, tai likusieji 
pinigai bus perduoti lietu
vių Kapinių Bendrovei

A. Vanagas. 
M- Dumbauskas.
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Delko Lietuvos Socialdemo 
kratai balsuoja prieš val
džios biudžeto projektą.

(Nuotrauka dr. St. Kairio kalbos pasakytos seime 
biudžetą svarstant).

it-

ton pusėn. Valdžia, auklėda-* 
ma ir milicijoj tarnautojų' 
kadrus, rūpinasi visų pirma 
pagaminti iš jų gerus dabar-Į 
tinių šeimininkų tarnus. į 
Toks pinigų aikvojimas 
mums nepriimtinas.

Prie v. reikalų ministeri
jos yra dar kitų departa
mentų, bet kaip jie liūdnai 
atrodo? Darbo ir socialės

Dėl kadikią žudymo

Žudymas kūdikių Lietu
voje virsta labai opiu klau
simu. Kunigai, daktarai, tei

Jei važiuoji, tai šerk ir arklį, •p* 
ir tepk vežimą, o nelauk kad ' 
koks ten "Lopšelis” tau vis
ką padarytų, o I 
pautum ir naudą trauktum.

Ne, g<

"doros globėjai", ne tardy- Sl —K®8

XI© l«U VL5’ 
tu tik švil-

▲ .1 X. —.

erb. ponai Juknevi- 
Avižoniai ir f * * *

Kodėl aš taip liūdnas ir 
kitokie liūdnai dainuoju?—tu klau-

sininkai ir net milicija jau anais ir kalėjimais šitą visuo- &P*udžia, kodėl ji taip ne

čiai sutvirtinti jų padėtį, tai
aŠ noriu paaiškinti tik ke- apsaugos departamentas tū
liais iš biudžeto paimtais da- ri išlaidų 484.000 litų; iš tos 
viniais.

Pradėsiu nuo krašto ap
saugos m-jos ir krašto gini
mo išviso. Krašto aps. mi
nisterija jau senokai apsi
tvėrė nuo visuomenės kynų 
mum, o valdančioms parti
joms virto kaž-kokiu nebė

ros ne viskas gerai, tai vi- 
. Specialė ko-

Gerbiamieji seimo nariai! 
Visos iki šiol pasakytos dėl 
biudžeto kalbos tenka pas
kirstyti į dvi pamatini gru- 
pi: į pesimistines ir optimis
tines kalbas. Optimistų 
priešaky eina pats p. finan
sų ministeris,gana linksmai 
žiūrėdamas j finansinę kraš
to padėtį. Dar linksmesnis 
kalbėjo atst. Vailokaitis,_____
skirdamas Lietuvai pirmąją čiamu tabu. Kad už tos tvo- 
vietą tarp naujai susikuru- ros ne viskas gerai, tai vi- 
sių Pabaltos valstybių. Atst. siems žinoma. Specialė ko- 
Vailokaičiui vertėtų būt at- misija tos ministerijos biu

džetui ištirti turėtų iškelti 
bent pamatines toje srityje 
vdas. Dėl tos ministerijos 
išlaidų męs esame tos nuo
monės. kad jos reikia tuoj ir 
kiek tik galima daugiau su
mažinti. Tuojau, nes šian- siu nutupėtą Įstaigą, 
dien galutinai nebeteko pra- Toliaus eina kritika finan
sinės ir tie motyvai, kuriais sų, žemės ūkio ir švietimo 
iki šiol valdžia ir seimo dau- ministerijų vedamos politi- 
guina rėmės, tai būtent rei- kos. Visose musų gyvenimo 
kalas atgauti Vilnių. j srityse musų dabartinė val-

Mes nepripažįstame lenkų džia. nustatoma seimo reak- 
padarytojo Vilniaus kraštui cinės daugumos, boja tik 

Bet mes visuomet;apie turtingi:jų materialius

sumos kuone pusė skiriama 
pripuolamoms pašalpoms ir 
tik 01.000 litų darbo inspek
cijai užlaikyti. Įstatymų 
darbui apsaugot beveik nė
ra. o kurie yra ir tie nepildo
mi ir nėra net žmoniškesnio 
aparato pildymui prižiūrėti. 
Valdžia nori numesti keletą 
centų išmaldos visuomenės 
pavargėliams ir mano tuo 
bus atlikusi savo pareigas.

Dar liūdniau atrodo atsta
tymo komisariatas, kuriam 
pradžioje buvo dėta tiek vil
ties. Su ubagišku savo biu
džetu 103.000 litų jis patirto 
i grynai biurokratinę, mu-

sargesniam, nes jog lengva 
įtarti, kad jis žiuri į Lietu
vos ekonominę padėtį tik 
per Ūkio Banko langą.

Liūdnais pesimistais buvo 
valstiečių - liaudininkų kal
intojai. Kitaip ir būti nega
li: visos netikusio valstybi
nio ūkio pasekmės sunkiau 
užguls ir ūkininkus, kurių 
reikalus jie atstovauja.

Kaip ištikrųjų atrodo val
džios tiekiamas biudžeto 
projektas? Aš nenoriu lei
stis į smulkią jo kritiką, nes 
tos kritikos pakankamai da
vė musų frakcijos narys, 
atst. Bielinis. Aš tik trum
pai charakterizuosiu musų 
valstybinį ūkį ir jo finansus, 
kaipo ekstensyvų ūkį. Eks
tensyvus jis yra pajamose. 
Dauguma mokesčių suren
kama iš netiesioginių paja
mų. P. finansų ministeris 
mini netiesioginių mokesčių 
sumą apie 25 mil. litų. Tai 
neteisinga; jų daug dau
giau; musų pajamose jų su
sidarys apie 80 mil. ir didelę 
tų mokesčių daugumą sumo
ka vargingieji musų" visuo
menės sluogsniai, darbinin
kai ir valstiečiai.

Antras svarbus pajamų 
šaltinis, tai musų miškų par
davimas. Ką reiškia musų 
kraštui tas be atodairos miš
kų naikinimas, tamstos pa
tys gerai suprantate.

Aš nestosiu daugiau ties 
pajamomis. Musų biudžeto 
išlaidos taip pat tenka pava
dinti ekstensvvėmis. Ketvir
ta visų pinigų dalis išleidžia
ma apmokėti valdininkams, 
užlaikyti netikusį valdišką 
aparatą. Antra didelė išlai
dą,—tai krašto ginimo rei
kalams. Jų valdžios projek
te parodyta 58 mil. Bet pri
dėkite tamstos kraštui neap
mokamas rekvizicijas ir len
gvai gausite tų išlaidų apie 
80 mil. Kai visa eilė būtinų 
krašto vystymui reikalų pa
liekama neaprupintų, nes iž
do pinigus žymioj daly suė
da kariuomenė ir valdžios 
aparatas, tai tokio ūkio ki
taip negalima pavadinti, 
kaip ekstensyviu. Aš bijaus 
dar blogesnio: jei ir arti
miausiais metais valstybinis 
ūkis bus tvarkomas tais pa
čiais pagrindais, tai mes ne- 
truksim prieiti prie bankro
to.

Biudžeto klausimą svars
tant, mums rupi ne tik esmi
nė biudžeto kritika, vadina
si, ar tiksliai ir ekonomingai 
valdžia surenka ir išleidžia 
iždo pinigus. Mums, social
demokratams,rupi nemažai 

dar antras, politinis klausi
mas: kuriems tikslams su
naudoja valdžia iš liaudies 
suimtus pinigus. Įvertinus 
biudžetą iš tos pusės, mums 
tenka pasisakyti, kad dabar
tinė valdžia sąmoningai su
vartoja iždo lėšas savo kla
sinei politikai, politikai tų 
visuomenės sluogsnių, kurie 
šiandien turi daugumą sei
me ir valdžioje. Kad val
džios vedamoji politika tar
nauja turtingųjų sluogsnių _
reikalams, stengiasi ir atei- valdžia nekreipia gyvenimo kus »r Ant. Kurelaitis.

I
i

; kelinti metai galvoja, kaip 
; sustabdyt mažiukų galabiji- 

mą, bet nieko išgalvoti nega- 
: Ii.

Tūlas tardytojas, P. Juk
nevičius, kalbėdamas tuo 
klausimu valdžios organe 
“Lietuvoje”, pataria imtis 
aštrių priemonių. Jo nuo
mone, tardymais, teismu ir 
bausmėmis —baudžiant mo
tinas nuo 1 iki 2 metų kalėji
mu—galima butų išgelbėti 
nuo žuvimo tūkstančius kū
dikių kas metai Tai yra ly
giai tokia pat priemonė, kaip 
to tėvo, kuris savo vaikus 
ramina diržu, kuomet jie 
verkia valgyt.

Tardytojas Juknevičius 
sako, kad per pusmetį laiko 
5—6 valsčiuose jo buvę su
sekta apie 20 kūdikių žudy
mo atsitikimų.

Tai tiek ponas tardytojas 
sužinojo. Bet man, ne tardy
tojui. kai nuo manęs niekas 
nesislepia, teko sužinoti apie 
50 tokių atsitikimų.

Jei valstybei .kūdikių žu
dymas yra žalingas, tai ji tu
rėtų paimti skęstančias var
guose motinas su kūdikiais 
savo globon ir duoti joms už
laikymą. Dabargi ji žiauru
mu nori šitą krikščioniškos 
draugijos ligą "gydyt”. Var
tojamos jos priemonės, tai 
tardymai, suėmimai, kalėji- 
mąs, nelaimingų motinų pa
niekinimas, A' apspiaudymas. 
ir tt.

smurto. ____
sakėm ir sakom, kad Vilnių reikalus, sunaudoja valdžia 
Lietuva gali atgauti gražiu, Ir žmonių pinigus tik turtin- 
demokratiniu savo vidujinio 'gųju padėčiai patikrinti ir 
gyvenimo sutvarkomu. Tą sutvirtinti. Ir todėl atst. 
teisybę pradeda pagalios Kairys, trumpindamas savo 
pripažinti net dešinieji. I^ti kalbą dėl pasibaigusio jam 
valdžia savo deklaracijoj kalbėti laiko, baigia ją tokiu 
seimui padarė atsargių pa- socialdemokratų frakcijos 
žadėjimų, kad ji eisianti prie pareškimu: mes, SoeiaTde- 
santvkiu sutvarkymo su vi- mokratai balsuosime prieš 
sais savo kaimynais, vadina-.vale'žios patiektąjį biudžeto 
si, ir su lenkais. Mes sveiki- projektą ne tik dėlto, kad 
name valdžios norą, nes san-valdžios vedamas valstybi- 
tykių su kaimynais sutvar- nis ūkis yra netvarkingas, 
tymas, šiokiu ar tokiu budu netikęs, užgulęs savo sunku- 
pasiektas. duos galimybės mu darbinguosius visuome- 
mažinti kariuomenę, mažin- nes sluogšnius, bet ir dėlto, 
ti jos išlaikymo išlaidas. kad surinktus iš liaudies pi-

Bet krašto ginimo reikale, nigus dabartinė valdžia su- 
socialdemokratams rupi vi- naudoja ne liaudies reika- 
sų pirma pagrindinis klausi- lamą, bet prieš pačią liaudį, 
mas,—kuriuo budu krašto » _■ >
ginimas < 
Kai susirinko St. Seimas, ja- ‘ 
me net dešinieji nedrįso kai- ■ 
bėti apie reikalą Lietuvai: 
Įvesti pas save visuotino 
liaudies apsiginklavimo ar
ba milicijos sistemą. St. Sei-. 
me apie tai daug buvo kalbė
ta; pirmajam Seime tik pri-' 
puolamai buvo prisiminta;\XWWV,„JV 
antrajam Seime jau nieko ninkai ir dalininkės! 
hpie milicijos sistemą nebe- įdėtus i tą Bendrovę centu 
kalbama. Šiandien tekalba- ---------- - •
ina apie sudarymą gerti, dis- nojo, bet taip neturėtų būti. 
jCiplinuotų kadrų nuolatinei nes męS esam ištyrę, kad 
■armijai. I Lietuvos Atstatymo Bend-

(Čia apie pusė špaltos iš- rovėj yra turto ir pinigų, 
braukta klerikalų cenzūros. Keikia tik truputį triūso, 
— Kel." Red.) | visi sužinosite, kaip stovi

Toliau eisim prie vidaus Bendrovės reikalai. 
•ne^Jos są- M baltimorieėiai, bai- 

milijonų, keturi su viršum ?,aTne rengtis prie darbo, 
milijonai skiriami milicijos I>abar lieka paskatint tik 
išlaikymui. Tai ir pati mi- jus^ kurie nieko ligšiol ne- 
nisterija tiktų geriau pa va- veikėt. 
dEnti milicijos minis-: T r 
terija. Mes ne prieš tvarka ,?^inaTc.^a:.. . .
:r ne prieš aparatą tvarkai 
palaikyti. Mes tik norim, 
kad patys tvarkos dabotojai 
nebūtų tvarkos ir įstatymų 
ardytojai Atst. Vailokaitis ....... . ...... ..  _
i>avo kalboje minėjo apie rei- kiančiaja komisija, 
kalą gerinti valstybinis apa- - -
ratas ir patys tarnautojai. -
Mintis teisinga, bet priemo- ręsus 
lės ir tikroji valdžios prak- kiu adresų: 
tika rodo kitokius jos norus.' Antanas Kurelaitis,

632 W. Lombard .St^,.. 
Baltimore,Md.

Pastaba: šėrininkai, ku
rie gyvena toliau nuo mies
to ir mitinge negalės daly-J
1

prie mus Bendrovės reika- tmgas motinas—vistiek ar 
lais, o męs mielai patarnau-Jos. ar ne—

įturi būt valstybes darbas. 
,, a . *. .. .. . . -.tuk valstybė visa amžių

- Musų veikiančioji komisi- zmogų naudoja: ima iš jo

rn St. Seimas, ia- : SKUBUS ATSI
ŠAUKIMAS

J VISUS LIETUVOS AT
STATYMO BENDROVĖS 

DALININKUS.

Broliai ir seseris, Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės dali- 

! Nors 
, - „ JVVVUC Į i^uuivvc vcnvdS
kalbama. Šiandien tekalba- daugumas musų jau peržeg-

Gabesnieji lietuviai gau
kite pas savo įgaliotinius 
šėrininkų adresus ir sušau
kite mitingą, kuriame iš
linkite iš trijų asmenų vei- 

... Toji 
U komisija malonės savo ad

resus priduoti mums šito-

■ širdingumą, nenuduotą mei
lę, tikrą džiaugsmą, atvirus 

i žodžius...
Kas žino... gal aš nuskri

siu i tą pasauli, kur teka 
saulė, mirga žvaigždės; gal 
aš atsieksiu savo slėpinin
gas svajones; gal mano šir
dis atras tikrą draugą, ku
ris mylės mane širdingai, 
mylės ne vienai dienai, my
lės ir liūdną ne tik linksmą 
mane esant, taip kaip tu no
ri mylėti...

Kas žino... gal aš nebema
tysiu daugiau tavęs tokio, 
koks tu esi, gal apvilks gy
venimas mano akis ir nebe
matysiu tavo tariamojo 
linksmumo, gal ir aš draug 
su tavimi juoksiuos šaltu 
juoku, gal ir aš išeisiu gyve
nimo scenon ir draug su sa
vim niekingai nuduodamas 
džiaugsiuos, vaidinsiu įvai
riausias roles...

Gal būt ir aš taip, kaip tu 
ne kartą vaidinsiu karštai 
mylinčio rolę, nors širdy ne- 
apkęsiu, bet sau naudą iš to 
matysiu; gal busiu vargšų 
užtarėjas toks, kaip tu — 
žmonėms paskutinį kąsnį 
pusiau dalysiu, o niekam "ne
matant vargšo ir kailį nu
lupti pasirengęs busiu; gal 
ir aš draug su tavimi juok
siuos su linksmiausiais ir 
šalinsiuos vargo kankina
mų liūdnųjų...

Kas žino... visaip pasauly 
gal būti.

Bet šiandien, kol dar blai
viomis akimis galiu į tave 
žiūrėti, kol nepasirodžiau 
gyvenimo scenoj niekingoj 
rolėj, kol krūtinė laisvę pa
mėgus laisvai kilnojas, kol 
širdis laisvai plaka, kol vei
das melagingą rolę vaidinti 
nori, — negaliu "linksmai 
dainuoti, negaliu kaip tu 
linksmas būti, negalių nu
dundančiai šypsotis.

Šiandien aš visai kitoks ir 
tu suprast manęs negali, tau 
svetimos mano idėjos, kvai
lu atrodo mano idealas, bet 
rrfan visa tai šventa, mano 
idėjų keliai ten veda, svajo
nių sparnai ten mane neša. 
Gal būt, sakau tau, užterš 
gyvenimas mano idėjų ke
lius, nulauš lengvus svajo
nių sparnus, pakeis mano 
sielos akis, bet šiandien... aš 
draug su tavim negaliu 
juoktis, negaliu šypsotis 
ašaroms byrant.

Tikiu tavimi 
džiais, kad savo idealo ne
pasieksiu, bet dar labiau, 
švenčiau tikiu idealo svajo
nes pasiekti; tikiu, kad lau
kia manęs šviesus idealas, 
nors žinau, jog gyvenimas 
trukdys ir neleis man pas ji 
nueiti.

Neklausk kodėl aš toks 
liūdnas ir nesijuok žiūrėda
mas į mane apgaulingu juo
ku, bet ateik ir suprask ma
ne, buk draug su manimi 
liūdnas, tuomet busi mano 
draugas. Bet kitaip — pa
lik geriau vieną...

Vilnius, 
1923—VI—10 diena.

linais ir Kaieinuaia mią visuv- -i----- ------->
menės žaizdą gydykit, bet nmsta — sužinoti tu nori, 
tam tikrais istatvmais suly-Į Oi. neklausk, neklausk tu 
ginkit merginu vaikus su ve- manęs, kodėl taip liūdnai as 
dusiuju tėvu vaikais, ap- dainuoju, kodėl mano gode- 
drauskit kiekviena neturtin- 1*® tokios liūdnos, kodėl ne- 
gą motiną ir jos" vaikelius ‘rimsta širdelė... Nenorėki 
nuo bado mirties—tegul val-/in°ti kas ją taip spaudžia, 
stybė ar visuomenė paskiria nes tu suprasti negalėsiu to 
tam tikslui reikalingą sumą skausmo atjausti nemokėsi, 
pinigų—paskui nudenkit' Ir kaip man šypsotis, kaip

! linksmam būti, kad nuo pat 
'mažumėlės, nuo jaunų die
nelių mano vaizduotėj liūd
ni šešėliai teslinko.

Ir kaip man džiaugtis, 
kaip linksmą dainelę galiu 
aš dainuoti, kad .dieną nak
telę nuo jaunų dienelių 
graudi ašarėlė man vilgo 
blakstienas, kad visą amželį 
jautrioji širdelė sau draugės 
neranda, kad ji vienų viena 
vienoj vienatvėj plaka krū
tinėj.

Nekartą norėčiau dainelę 
linksmą dainuoti, bet žo
džiai springsta krūtinėj, ne
mokų burnos aš atverti.

Kas žino... gal laukia ma
nęs dar laimė skaisčioji, 
prašvis gal man ankstaus 
ryto saulelė, gal švelnus vė
jalis paglostys man meiliai 
skruostus, pakedens gal ir 
garbanas mano tamsias, iš
bučiuos mano veidus, pamo
kins linksmą dainele už
traukti... Kas žino... — visa 
gal būti. <

Žinau, kad tau netinka 
liūdnos dainos, aš tau ne 
draugas, liūdnas būdams — 
tau reik Unksmių dainų, 
šviesiais veidais malonių 
draugų.

Žinau, kad mano veidui 
prašvitus, man linksmą dai
nelę užtraukus — ateisi tu 
pas inane ir busi mano drau
gas, mylėsi mane, draug su 

, manimi dainuosi linksmai...
- Žinau, kad- tuomet manęs 

neaplenksi, tau busiu malo
nus, mylėsi mane už visus 
labiau bent savo žodžiais 
gražiais, mokėsi mane ir 
prajuokint, net už mano 
sveikatą raudono vyno sti
klą išgert nepagailėsi..

Taip. Tuomet tu pas ma
ne sugrįši, drauge juoktis, 
drauge linksmam būti, bet 
šiandien... apsiniaukus ma
no veidui — tu man .žodžio 
pratarti meilingo nemoki, 
nemoki paguosti mano ver
kiančios sielos, nes tau jos 
aimana, kančios, dejonė ne
rupi..

Todėl nei neklausk manęs, 
kodėl aš toks liūdnas, nes 
mano sielos dabar nepažin
si, to skausmo neatjausi, 
sielos žodžių nesuprasi...

Šiandien tu mane visai 
pamirški, palik mane vieną, 
leisk man vienam mano lai
vely plaukti banguojančios 
juros vilnimis...

Aš plauksiu svaidomas 
įniršusios juros bangų, jos 
sūrų vandenį gersiu ir liūd
ną dainą dainuosiu, o tu... 
stovėdamas ant skardaus 
jurų kranto po plačiašake 
liepa maloniam linksmųjų 
būrely dainuosi linksmą 
dainą, klausysi meilių Jalto^ 
mis lupomis iš šaltos širdies 
ir krutinės tariamų žodžių, 
užmiršęs mane gėrėsies 
atlasu, šilkais ir žibučiais 
pridengtu purvu...

Nekartą tau bus malonu 
gal ,ir mano kančiomis gėrė
tis: gal tave džiugins ir ma
no' aimanos žodžiai, gal nu
sibodus į žibučius žiūrėti 
malenėsi savo žvilgsnį at-

pinigų—paskui 
nuo lytinio gyvenimo gėdos 
šydą, o tada kūdikių žudy
mas išnyks pats savimi. '

Kada nuo motinos bus nu
imta gėda ir baimė, kada gy
venimas jai ir jos kūdikiui 
bus valstybės užtikrintasja- 
aa ji nežudys savo kūdikio, 
nemėtys jo į pelkes ir nešers 
kiaulėms, kaip tai dabar yra 
daroma.

Bus jau metai laiko, kaip 
išėjusi Lietuvos konstituciją, 
vaskelbė 9&-tam paragrafe:: 
"Motinystė yra ypatingoje 
valstybės globoje”. Kaip ši
ta sakini suprasti? Man ro
dos. kad čia aiškiai pasaky
ta. jog visas motinas ir jų 
vaikus, vistiek ar jie bus 
"bažnyčios šventos” pama- 
kaluoti ar ne, valstybė turi 
globoti, auoti jiems galimy
bės augti ir gyventi.

Bet valstybės ponai už
miršo, ką jie konstitucijoj 
yarašė, ir vieton teikti moti
noms globos, pradėjo jas 
persekioti. Vargo ir gėdos 
bijodamos nelaimingos mo
tinos žudo savo kūdikius, o 
milicininkai ir teismo tardv-

Ponas milicistas tardyto- tojai, tankiai patįs tos tra- 
jas labai apsirinka sakvda- gedijos kaltininkais būdami, 
mas, kad "veįk niekad nęžu- mėsinėja kūdikių lavonėlius 
do ištekėjusios moterįs: žu- ir .studijuoja rusų baudže- 

majį- kodeksą, kaip aštriau 
motiną nubaudusi • » •

I‘r. br;

domi kūdikiai veik visi pa
vainikiai? ’ JnĮĮergiį . vaikai). 
Man, kaip ne milicistui ir ne 
tardytojui, liųosai tarp žmo
nių besimaišančiam, teko 
pastebėti, kad ištekėjusios 
moteris beveik daugiau kū
dikių nužudo, negu mergi
nos. Dabar Lietuvoje reta 
moteris, kuri nėra turėjusi 
išsimetimo (aborcijos). Ne
norėdamos turėti didelių 
šeimynų, kurių neįstengia 
apeiti nei išmaitinti, moteris 
tyčia daro visokių pastangų, 
kad nereikėtų būti motino
mis: žargosi, sunkenybes 
kilnoja, nuo aukštumos šo
ka, varžosi, karštame vande
nyje vanojasi, visokių nuodų 
(žolių) geria, o pastaruoju 
laiku pradėjo jau ir operaci
jas tam tikrais Įrankiais da
ryti. Po tokių operacijų mo
teris turi sunkiai sirgti ir 
tankiai miršta.

Noriu paklausti pono Juk
nevičiaus: ar šitokios "apsi
saugojimo” priemonės nėra 
kūdikių žudymas? O tokios 
priemones vartoja Juk dau
giausia ištekėjusios moteris. 
Bet ką jos daro, to nesuseks 
nei 100 Juknevičių.

Kas kita su netekė
jusiomis. Jas visuomenės 
akis seka dieną ir nak
tį. Užtenka merginai so
čiai pavalgyt, arba, šilčiau 
apsirėdyti, o bobų liežuviai 
jau ir pradeda ją įtarti. Na, 
o ką jau kalbėti, jei nelai
mingai merginai ištikrųjų 
pasitaiko bėda? Jai tuomet 
šiame "sviete” ir gyventi 
ankšta.

są^petura

ti ž GIRELIŲ.
Už girelių, 
Už marelių,
Laimės žiedas žydi, 
Ten berneli,
Dobilėli 
Svajonėlės lydi.
Kur vėjalis 
Skrajūnėlis
Glosto žolynėlį, 
Ten mergelė 
Skaistveidėlė
Lydi bernužėli.
Pe/ pieveles, 
Per gireles
Tyliai jie žingsniuoja.
Vėjužėiis 
Putėjėlis 
Veidus jų bučiuoja.
Už girelių, 
Už kalnelių
Meilės žiedas žydų 
Ten bernelį
Dobilėlį 
Svajonėlės lydi.

Mišką Aidas.

negaliu linksniai

ievičiu<vi- 
____ ind jungą 

suverčia ant nesenai gimu
sio "Lopšelio”. Mano gi nuo- 

pione, ir turbut daugybės 
'kitų Lietuvos piliečių nuo- 

vauti, tegul kreipiasi tiesiog mone, tai aprūpinti netur-

Kraštas nuo pat susikūrimo 
dienos laikomas karo stovy, j 
Milicijai suteikta ypatingų' 
teisių,kurios ją tik tvirkina 
ir skatina sauvaliauti. To
kiose sąlygose valdininkai 
leauklėjama ir negerinima. 
Rimtai auklėti valdininkus 
pajėgs tik pati visuomenė, 
kai išaugs pati, įgys savo tei
sių supratimo ir išmoks pri
versti valdininkus pildyti sa- . , ___ _________ J,........_ _
vo tiesiogines pareigas. Bet Ja: Al. .Tanusis, Juozas Nai- mokesčius, varo kariumenėn 

’ . ir kitokių pareigų užkrauja.

ja£

DAINA.
Kodėl dainele mylimoji 
Toli užklvdai, nutilai... 
Kodėl meilingai nevilioji 
Ir nelankai anksti vėlai? 
Gal neradai kelionės 

draugo, 
Kad balsas tyrlaukių li

kai?
Kodėl ant vieškelio išaugo 

.Pusnynai sniego.ir kapai? 
0 gal tave apleido žmonės, 
Gal užgesinb troškimus ., 
Tik prakalbėk žodžiu 

,-Adsv* , malonės 
Dar laukia tėviškės sūnūs. 

Ateik drauguže laukiamoji 
Ir atgaivinki vėl mane!..
Kodėl nakčia per sapną kreipti j mano baltas žem

inoji, ciugo ašaras, kad jos gyve- 
0 dieną nematyt, ai, ne?! nitną tau paįvairintų, juk ir 
Skambėk nuo austančio |ašaros pasauliui reikalin- 

rytelio gos...
Kol baigsis vakaru diena: Kas žino... gal ne vienai
Išplauk bangelėse vėjalio liūdesio valandai praslinkus 
Maloni, aiški, dievina... ?nan džiaugsmas pagaus 

A. Kirtiklis, krutinę, gal atrasiu tikrą

Kalbos darkytojai arba 
„nurukos,.

Nesigaili musų laikraščiai 
visokiems kalbos... darkytu 
jams pipirų, bet darkytojai 
pipirus ryja ir nuryja, o kal
bą kaip darkė taip ir darko.

Jei kalba butų darkoma 
kokiam užkampyje — tiek 
to! Ne kas ją tenai mato, 
ne kas skaito. Bet kuomet 
ji darkoma tokiose vietose, 
kaip Lietuvos Respublikos 
Seimas, tai jau nedovanoti
na !
' Užeinu aną dieną į Seimo 
Rumus, ir žiuriu: "Nuru- 
koms (papirosams! mesti”. 
Turbut norėta pasakyti, 
"Papirosų nuorūkoms mes
ti,” o pasakyta nei šiaip, nei 
taip, ir kalba sudarkyta.

Pr. Br.



KELEIVIS

deriek IV. Sohon, geologasiš prie jų ginkluoti sargai pa-įdabar yra paskirus!
Ft-n’ham universiteto, nese- statyti. Rodos miškus visaiuovaną tam. kas išgalvos to- pmiadeiphia, Pa. Kas žinot, m-.idziu- 
nai pareiškėjos žemė po plu daboja:. įsakymai, taisvklės,'ki pieną, kuris apsaugotų 
ta nėra ištirpus kaip žmonės perspėjimai, raštai, zodziar, žmones nuo karu; bet iki įU.
paprastai tiki. Jis mano, jog pabaudos, punktai, para-šiol da niekas tokio plano, Vkn,l.„-.J <*,
žemė yra kieta. Temperatiu- grafai ir t.t., iš visų pusių nėra sugalvojęs. Į uthuunia.
ra nežinoma. Žemė natūra- apgulė urėdai, girininkai, 
liai bando suvesti i ivgšvaru- eiguliai, ir ant viršaus pats A 
iną viršaus prispaudimus,. Miškų Departamentas sau-4' 
kuriuos .sudaro kalnai-arta’goja, kati miškai čiely beje

•» L'—viršaus nelygumas.. Kuo- užsilaikytų, pasieniai sargy-
«vki hai ntl,1'vUrie’ęirTl^:metpaviršiau^ žemės sunku- •bos.'dabojąini, viduj milicija, ,_A
syk} balsuos New orko toki lainsni kadi įknlini flikos teisėjai ko- ■ >5AR'-N»y? 'KRiUšiNAUsKrENĖvalstijoje turi žinoti io^ WJuliai, reisejai, A M(.tlndsvjk. w. va.

i .V,-,- •1 ZU1OU» ,)og zemeje esantis, akmuo. pega» nubujos, .vardininkai ir kiti,---------------------- -— ------
L? n p,run?” Ii atlaikyti, tai akmuo susis- mSų načalninkai, ant pat j
rmVauJJS’ ^}lriSjkald° ir slysta. Nors toks viršūnės, Seimo lizde, tupi j
reikalauja, kad nauji balsuo-nusjv^jmas ga|j įjUtj tjjj ke- barzduotas paukštis su 401 
tojai mokėtų skaityti ir ra-|]*ų pedų? bet tas būna prie- galvų it, .tai nemato, kur; 
S\t angliškai. las liečia'etj1T1 ha?.-WHis ŽPmjs rlrpliė- 1-,-nčVoi Ain<r«ta T.ietllVOS.

Niiji balsuotojai Ntw 
Yorko valstijoj turi 

■akėti skaityt 
ir rašyt.

Tie, kurie nesenai buvo

valstijoje, turi žinoti, jog žemėje esantis, akmuo pega? m'‘‘

apie 180,000 balsuotojų 
šiais metais. Jie turės pa-

A. A. JOZAPAS BELEVlčlUS 1 Pajieš'-’au šių draugu: Mykolo Ga- 
s. Aiai.-cou Kriuštiįaųskięnė. piane- lėlio, iš Viekšnių valsčiaus. Mažeikių 
. . .....• Kad, apskričio. Aš su juomi esu kriaučia-

Įięs Išetuvoj ir norėčiau susirašytu
| metais gyveno Phįlaiielphijoj.
'taipgi pajieškai: Prano Galelio. Liud
viko Januškio. S’mano Rnlvačaus ir 
Antano Permino. Vi«i. pąeina ;š Cękų 
ki-.imo,. Viekšnių valsčiaus. Mažeikių 
up:drriči<>. Visus šuos'draugus nieK • uuu-on 
džia.aisišaąkt arba kas apie juos žujoi 
malonėkit man pranešti šiuo adresu:

Simo.i L. Rakauskas
»>l'»0 Maryiand avė.. Chicago. III. 

Art’ gvvenanticji pašaukite telel’o- 
t u: Fairfat 4S99.

šu girri-.<ms it- pažįstamiems, i___
ruarv br- ii- Juozapa: Belevičius pasi
mirė ;> <i ■ •jgsjėjoji’-'ilikdamas nivUvrį 
si. dv em vaikelia-s dideliam nulijadi- 

Kas norite atsišauk t *, rašykit 
i, š.uy aįV_r..š-:. ;

norite

PAJIEŠKOJIMAI

Pfcjieikau didės Simar.o Sn-euia-| PARSIDUODA VlšTl 1 ARU \. 
raiėio, paeini iš Suvalkų redv I* s,' 15 mylių r.uo Best-->0. II ;:kr'> že
&->kių apskričio, Kidulių valšJiaus,: x kambirię stubi, p;,rnė ir v>’.
Kirklių kaimo, apie trisdešimts me- tininkai, puikus sodas, arti stot1 
tų kaip Amerikoj. Jeigru kas apie jį Kairą $3900. 
žinot, tai meldžiu pranešti. »1
busiu labai dėkinga. Taipgi n - rečiau 
ir su kitais (riminėmis to krašto su
sipažinti. Taipgi pajieškau dvieju 
pusbrolių Nevedauskų Prano ir An-, 
tano, Kauno gubernijos, Jurbarko! _______________ __
miestelio _ <42) TUOJ U’S REIK ALINE
Marijona £.ndr:ukaic-:.*’"- S„L:ui

19 Scho'.es St.. Brooklyn, N. Y.! 
------ ;--------------------------- ;------------------ — Į

Aš, Barbora Matieriė. pajiešKau ‘ 1
ssv. susiejo Adolfo ■ Buskiv. apie 2-' I.jfHl \NIA.X NAUONAL < DRP. 
metų Į’yvtia Amerikoje, pirmiau vy-‘f,š Ho>!v Sf_ Laa renc t Ma^.s.
veno py numenu 37 P.ail'.ion Su,! ’ TM.- 47*b

N J. Kas apie '.ą ypątą ži- Į ——-- ■ - -----v— —
uote, meldžiu pranešti man
ręsti:

!>.. Kox •')!. \Vi!n»i».gt n. Mass.

REIKALAVIMAI
APGARSINIMAS.

__ ___— ___________ .•»'*» GERAS 
DUONKEIMS (BEKERIS).

i- v.'-is ' m >kgv-ra: kenti iietuvi.-kas? 
••utrir.es <)u-n“s. Gera mokestis, dar

ai.* vi.a«) s

iuo į; PATARMĖS MERGINOMS
Mrs. Barbora Matieaė. i-

>S Grove Si... Amsterdam. N. Y. į

Pajieškaa giminių, diaugų bei pu ' 
žįstamų, paeinančių iš Tb-kšlių valė-1 
čiaus. Meldžiu atkišau .ii šiuo udve-! 
u: <42) !

Ydclph Svirusis , ■
7 73J ".'abansia avė.. Chicatro. i!!.1 * .*’i'. s

on.e'l,
„ . . * i laiiūę.
Pajissuuu dr-tjį-o V iktom Ku'ikaj- ■ 

iko. pirm dviejų melų gyveno Kear- 
:y. N. -L Jis puls iai atsišaukiu ar-j 

bu kas apie jį žino malonėkit praneš-į 
ti Yra svarbi žinia nuo jo br->’i >. !

Stani-dovas Samulis 142);
Uk- 51" E- 3-rd St.. So. Bostor.. Ma<«. į

Pajiešk&u brolio VILEMO POVI-į
_ cin. Isvažsa-Į

ir nieko r.uo tol.......... ... ...
Is Lietuvos, šukių ra-įni?, šaltį

pijoš, Suvalkų gub. Kas apie
Įi.ors žirai malonėkit pranešti.

Pranas Povilaitis
So. Boston.

APIE LYTIES DAl.YnUS.
Parašė M. H Sanjf-rū-nėl

i Knyg-a papuoštą ,;<n liktais i>a- 
vįirsiais. Išk-’do 1. J. Stropicnė, pri

dėdama na’.«!ing- t patarimų ii- mote
rim •

Kurios neturit.
c;»:is u •-•«:’!;ykit. Ji kuiruoįi cLOO 

.galima atsiust* per rnoney 
arbi įdč.iu- pocier’rį d>l<-tj į 
AdresiK-t:it taip:
MRS. V. RADAVK H (-) 

Eliwood are., Bil.imare, Md.

_ j ir,. tai nemato, kur; 
žastim baisaus žemės drėbė- miškai dingsta iš Lietuvos.

’ 1 Dghar einant Į vienasėdi- 
ias, naujakuriams ir pade
gėliams, ypač bėdnuomenei 
miško klausimas yra labai 
opus ir jojo medžiaga labai; 
reikalinga atstatymui trio- 
bėsių. Tai visiems gerai ži
noma ir aišku.

Štai 1923 m. Šiaulėnų val
sčiaus bėdnuomenė, laukda
ma papigintomis kainomis 
.miško, be varžytinių nei 

daugelis sujudinimų. kurie malku = kurui negavo, nors _ _______ _ t .J...__ Z— X_ . ... . .1

P’.iiešlau «avo tėvo Mykolo Mi- 
baesko. \ Iniaus rėdybos, Trakų ap- 

Metk>i:ėš valsčiaus. Nc-ravo 
Iki l'i!5 metų gyveno Cincin- 

Taiogi pajieškau brolių 
r Bronis'ovo Miliaus- 

nietų gĄ’veno Philadel- 
Je'džiu juos atsišaukti, ar- 

j bi kas a oia juos žinot man praneškit, 
I busiu lab i dėkingas.

A lad’slovą- Miliauskas 
(Paimt Jonui Davidoniui) 

Karnų dvaras. Biržų paštas. 
Pasvalio anskritis. Lithua.ūa.

Oru. Budginienė. iš Girdiškės 
lapijos, klausiu savo genčių ir 
žįstam i ka~ manote variuoti ' 
vs- ateinančią vasara. Aš nori:; 
žiuot: tai norėčiau draug • 
Duoki'’ man

si ričio, 
kaimo, 
nati. Ohio. 
Aleksandro i 
ku. >••' 1915 
«hia, Pa. 
b'1, kas apie 1,

jimo. ..... j’,
Žemės drebėjimai . yra 

‘ i baisumo, 
pradedant nuo tų, kurie vos 
tik jaučiami ir baigiant tais, 
kurie sugriauna namus, per
skaito žemę ir išnaikina 
tūkstančius gyvasčių. Be
nį ės drebėjimų laikas maino
si. Kartais vra tik vienas su
judinamas, kuris po kelių se
kundų sustoja,’ 'ir vėl yra

1 i V « «• . * ovlllvv UlvUv
įodjti iš mokyklos diplomą ijVairiu laipsniu 
arba turės r*»rpiti Mr7amina I* . j j____  7arba turės pereiti egzaminą 
prieš registracijos dieną. 
Daugelis naujų balsuotojų 
yra svetur-gimusieji, bet ir 
daugelis iš tų yra vyrai ir 
moterys, kurie gimė Suvie
nytose Valstijose ir nuo per
eitos rinkimu dienos jau su
laukė 21 metų.
gimę ir 
parodyt, jo, 
ir rašyti ;
aiškiai suprasti, jog Įstaty
mas liečia tik naujus balsuo
tojus ir ne tuos, kurie jau 
balsavo arba galėjo balsuoti 
prieš sausio 1, 1922 m. Seni 
balsuotojai, kurie jau balsa
vo ir tie kurie galėjo balsuot 
prieš tą dieną, gali ateinan
čiais rinkimais balsuoti, kad 
nors nemoka skaityti ir ra
šyti angliškai.

Yra priimti du budai suži
noti, ar naujas balsuotojas 
moka skaityti ir rašyti an
gliškai. .Mažose vietose, ku
rios neturi ypatiško regis
travimo mokslo, prirodymas 
turi būti parodytas rinkimų 
dienoje. Tas prirodymas ttt-

Visi čion 
svetur gimę, turės 
‘ g moka skaityti 
angliškai. Reikia

I

seka viens po kitam ir tęsia- buvo -jau paskirta po iaiko, 
si per kiek laiko, ir žemė kada žiemos kelias pasibai- 
per savaites ir kartais mene- gė; be to auešta kaina ne vi
kius nėnutilsta. ' ' siems prieinama. Nors Miš-

Nėra žinoma, kuris žemes ku Departamento buvo at
virtus nedrebės, bet yra vie- leista pardavimui daug ata- 
tų, kurios dar niekad ne- tinkamesnė miško kiekybė 
susijudino. Žemės drebėji- vietiniams žmonėms, bet ne-
rr. as tankiausia jaučiamas žinia dėl kokios priežasties 
kur gyvi ugnekalniai randa- dalis geriausio medžiaginio
si, netoli augštų kalnų ir ten ir.iško, būtent Šiaulėnų val-
kur akmenys yra naujo geo-sčiuj (Šiaulių apskrity) 
logiško amžiaus. Tokios yle- Tendžiogalos girioj liko 
tos randasi Viduržemio ju- parduota pirkliams Blo- 
roje, ant Ramiojo okeano chams, Abromui ir Mende- 
krantų, aplink Alpus ta' ant ]iuj, vasario 28 d. už 4372 
Rytų Indijos salų. . - ?litų, • ; Y

Yra pranešta, jog Italijoj Per varžytines gruodžio 
daugiausia žemes drebėjimų’ mėnesy miškas parduotas 
užrekorduota, tai yrą 27,,-. pirkliams , už 48% vertės, 
672; Japonija antra su . 27,^ dabar gi buvo išvaryta už 
- r. «_• - .. su skersni iki 85%. Iš to maty-

Pajieškr.u savo vyro Jono Puniškio. 
Paeina iš Lietuvos Kalvarijos niiaste- 
lie, 36 n.M‘tų amžiam. Dėlei angiu-ru- 
si<- sutarties lf-17 metais išvažiavo 
Į Rusiją. Du laišku gavau nuo jo ,iš 
Omsko, paskutinį laišką gavau is Ar
changelsko. Daugelis ih-iuvių sugrįžo 
iš Omsko L'lš metais. Žinantieji apie 
ii maloninki* man pranešt, už ką busiu 
labai dėkinga.

'larsrareta Ppiaskieijė- 
t Bertram St.. Barr.banit, 

Lunarksnire. Scotluad.

pi
li i* 

Lic- 
va-

kelisuti. 
žinoti šiuo adiesu: 

Anr.ie Budgin.
t-48 A”. 3-rd St.. Plainfit-id, IN

I

> S!
j. n

Kear- ,\.

Aš Edvardas Andriunas. naiies- 
kau pusbrolio Antano Tamišiotui. 
Jis paeir/i iš Kaune vedybos, 
mergės apskričio. Traupiu rarap'jo-s 
V:čiunų kaimo. Gyveno Chica;' :je. o _ ____ _____
vėliau girdėjau gyvenęs I’itts'nuighe LAlčIO, iš Bridgeport. Co: 
Pa. Me*dxiu atsiš?.a’ i: šiuo adresu:

Eduardas Indriūnas
11109 Kinsrsfond Avė.. S. E.

. Clevelar.d, Ohio.

ri būti ar mokyklos diplomą Graikija trečia
ar mokslo certifikatas, ^'30^; Pietų Amerika už<e-,ti, kad valstybei pardavi- 
duotas valstijos mokykių au- j:or(]a vo ^ 018; Meksika /fu- mas miško nėra naudingas.

Miestuose, 'aip Lėj0 Ramiojo okeaną; VarnGnių mišką Šiaulėnų
a oru, - ^krautis turėjo 4,467, <ar-.; valsčiuje jau dabar kerta, 

Šiaušias iš kurių buvo San Į nežiūrint Miškų Departa- 
Franeisco žemės drebėjimas .mento uždrausto laiko.

% "Kėžiurint | tai spekulian
tai iš Kėdainių, Seredžiaus 
ii- iš kitur po 15, 20 padva- 
dų, iš viso apie 60 padvadų 
kas diena veža musų miškus 
i artimiausią gelžkelio stoti 
Linkaičius ir jų nei eiguliai, 
nei girininkas, nei pats miš
kų urėdas nemato.

Einant įstatymais, iš nu
savinto miško paliekama 
dvarininkui tik 25 hektarai. 
Bet kažin kokiu budu Dik- 
tariškio dvarininkas (šiau- 

Įlėnų valsčiuj) Isajevas, ne- 
į būdamas Lietuvoj, per savo 
įgaliotini šlionį atgauna ge
riausio miško 130 hektarų.

Tokie dalykai darosi vie
name tik Šiaulėnų valsčiuje, 
bet juk tokių valsčių Lietu
voj yra daug. Kas gi bus to
liau? 'Valstict-is.

toriteto. Miestuose, kaip 
Ne\v York, balsuotojai užsi
registruodami turi prirody
ti. jog skaito ir rašo. Tie 
nauji balsuotojai, kurie gi
mė šioje šalyje arba tie ku
rie gimė užjury ir lankė 
mokyklas šioje salyje, gali 
atsiflešti savo diplomą iš 
mokyklos, kas parodys, jog 
balsuotojas užbaigė priimąs 
astuonias klesas pradinės 
mokyklos arba tam lygu 
mokslą.

Bet yra kitaip su tais nau
jais balsuotojais, kurie netu
ri tokios diplomos. Jie turi 
uarodvti mokslum't cerrifi- 
katą ir jeigu negali parody
ti. jog užbaigė mokslą, kuris 
vra lvgus viešos mokyklos 
šeštai klesai, turi pereiti eg
zaminą kelias dienas prieš 
registracijos dieną, kuri 
New Yorke pripuola spalio 
mėn. Tie egzaminai bus lai
komi viešose mokyklose vi
soj valstijoj. Nauji balsuo
tojai turi išmintingai ir su
prantančiai skaityti ir su
prasti ka skaito.

Kiekvienas kandidatas tū
lės dvi progas pareiti egza
miną. Jeigu nepereis pirmą 
karta, jis gali imti antrą eg
zaminą kitoje dienoje šių 
metų. Jeigu nepereis du eg
zaminu šiais metais, jis vėl 
galės imti kitą egzaminą 
kitais metais, ir 1.1.

1916 metais) irAtlaiitio aa- 
krantis su 937.

F.L.iX:

Puikius miškus, kaip sod
nus, gamta užaugino. Lietu
vos žaliųjų girių niekas’ne
sodino.

Ten skambėjo senovės 
musu prabočių dainos ir 
miškai žaliavo, augo.

Štai dabar iš kažin kur Į 
išlindo XX amžiaus kademų į 
kirminas ir pradėjo graužti;

I

visoje Lietuvoje miškus iš 
}>at šaknų. Jau risi musų 
miškai, kaip girdėtis, ama
ro apgulti. Kaip lapuoti, 
taip ir spiglioti medeliai va
žiuoja i užsienius ant' ope
racijos. o musų valdžia ne
mato, kas dedas čia pat po 
jos šonu. Jei taip ir toliau 
bus. tai spekuliantai visai 
išbaigs miškus.

Lietuvos miškai rodos, 
priklauso visuomenei, bet 
jais naudojasi tik speku
liantai. Laisvos Lietuvos pi
liečiui nuo 1-mos gegužės 
uždrausta iš miško ir šluota 

jL _ » parsinešti, o kitataučiai itZdllČS drBDCjlinai i-ąstųs veža, kirsdami 'žalius 
——---------- medelius, ir jų niekas ncmii-

Žemės drebėjimas yra in- to. -Tau ne vienas žydelis, 
teresingiausias stebėtinas krikščionims demokratėms 
apsireiškimas ir yra mažai sėdint Seime, pardubdaiflas 
suprantamas. Žemės drėbė- musų miškus i užsienius, 
jimai nuo seniausių laikų iš- gerai pasipelnė. Jei ir toliau 
naikino kaimus ir miestus ir taip bus, tai kapitalistai vi
lkusius žmonės neišpasaky- są Lietuvą parduos, 
tai išgazdino. Mokslininkų! Užsienių buržujai musu 
statistika rodo, jog iki 1903 miškais pasistatys sau pui- 
metų buvo 159.782 žemės kius rumus, o mes neturėsi- 
drebėjimai. Vėlesniais me-'menei prastos bakūžės Ūko 
tais, kuomet daromi tikresni pasistatyti.
rekordai, suskaitoma apie; Rodos (dėl žmonių akių) 
(X) drebėjimu ant metų. J dabar musų miškai t virtai

Apie žemės drebėjimo apsaugoti, aptraukti spy- 
priežasti geriausi mokslinta- g]lotomis vielomis, 
kai ris ginčijasi. Prof. Fre- ruais ’

Kiek kuri valstybė turi 
orlaivių?

Franeuzai oro laivyno 
srity einą pirmoj vietoj ir 
jų jėgos turinčios 15,000 ka
ro vienetų; jų dirbtuvės 
per metus padarančios 4,000 
orlaivių ir motorų. Anglai 
:uri>4J)0Q su viršum oriai; 
vių, japonai 537, rumunai 
500. italai 494, suomiai_100. 
Lietuva 31, latviai 27 ir 
igauniai 31. Lenkai turi, 
bolševiku žiniomis, 600 or
laivių. Vokiečiams sąjungi- 
ainkes atėmusios 15,000 or
laivių jr .2^.000 motorų. Tuo 
tarpu jie ^beturi 150 pasažie- 
rinių orlaivių.

Redakcijos Atsakymai;
■I

Naujas Išradimas.
Eina garsas p<» visi paguli apie 

naujai išrastas gyduoles, 
gydo greitai ir paseku ' 

ės: reumatizma. !>aul 
čr’u dieglius, satiniu:;, 

... į. dusulį, galvos
jį ką j ki ovi ė' i.' šiaip visokius 
(43) į Taipgi užlaikėm

M8.-S.fix,. neri-ų. išgąsčio, užkietėjimo vi- 
-------- į dorių, dol rori’.ii >- ----- 

pajieškau b a- ! -iio.-. Tr.ipgį užlaikom
Girdėjau kad ja nlcs--tikros Tre_ 
Meldžiu a si-< iš Lietuvos. Kam tikrai veikia riii- 
1' t praneš-į nčt.ų gydaol'ų, nelauk nieko, tuoj ra-

■ ‘ laišką paminėdamas kokia liga
mes jum pasiųsim garsias 
dej jūsų ligoj. Nenusimin- 
ir 10 melų butum sirgęs. 

Jeigu šias gyduoles 
k. . .ji i .'les gva- 

j an-.gojam arba pinigus gražinam. 
I’. SLLCK1S.

lOi 3ltlibury st.. M’orchester, Mass.

’n<rai ?!a»« 
gėlkną, 

Gutirpi- 
skausmą. 

skausmus, 
geriausius ir gar- 

į >:..usms vaistus nuo patrūkimo, gum- 
. _ :z------- užkietėjimo vi-

sukhno vočių, egzl- 
i geriau ,ioą Tre- 

Treji-s Devynarios 
Lietuvos. Karr

vo i miškus 1:»19 m. 
; laiko negiroe* 
! vai l>
t t I

Pajieskau savo draugo. Prano Ba-! 
tuno. Jisai tris metus, gyveno Pitęs- 
ton, P.”,, o dabar .r.ežiir.-u V ur ’is 
išvažiavo. TinSų prie jo labai svarbų 
reikahs Meldžiu atsisaukt:, arba jei
gu kas apie 
šiuo adresu

Ona
17 Morgan

ii žinote praneškite mn 
i"' ' (42)
Mazarkevičiutė. j
St. Pittston. Pa.

i, pajieš au Pi-, 
pirra karinome į jušo Vietukuno. iJlariampclGs pa

dirbo pojrapijos, Bukonų kaimo, 1»> m/zj 
Md.
U2)

Meška" ivogferio Patro Pivoriu: 
M’itmv kaimo. Kupiškiu 
Kauno grub. 2 metus 
Valstijų knri-.'.oment i 
nes gyveno Rumford, .ue. t: uiroo po į 
pieros dirbtuvėj. Turiu svaroų reika-Į___  .
le iš Lietuvos malonės atsiliepti ku>- Meldžiu atsišauktišiuo adresu: 
greičiausiai arba žinantieji teiksitės* JOHN D'JULKS
pranešti. ; 1J61 Lake Side Ąye.,

Povilas Malinauskas. ! Los Ange:es, Catif.

pavapijcs,
.araavo Suvien. Aš. Jonas Didžiai 

Vietukano.
Me. i: dirbo pojrapijos, Bukoną 1»>

u svainy veika-1 tara atgal gyveno BaJtimore, 
liepti ku >•

Malinaus ka.- 
Patei

j 
I i

•i’L2:id

Aš, Ona S'ušnienė, 
ii-> Antane Skraibįo. 
g., veni Ncv.- Yorke." 
sr.ukti arbii kus apie įį žinot 
kit šiuo adresu: »

Ona Sluąnieač.
' Si. Aubsn st.. Dciroit,

S. Pociui. — Apie karo 
baisybes buvo jau rašytaj 
tiek daug, kad žmonėms nu-! 
sibado ir skaityti. Rašyti i 
apie tai iš nauio nėra reika- j 
’o. Kaip prašalinti karo pa
vojų. tai yra visai kitas 
klausimas. Bet aiškinant. 
karo baisybes, karo pavo
jaus da neprašalinsim. Vie-‘ 

. _L Amerikoje

“i Lafavette

t urkišk y

supakuoti

BGKESor 
ĮOvor 1O

AR ZINAI
KĄ PERKI?

NORS HELMAR cigare- 
tai buvo žinomi ir rūko

mi per daugiau kaip penkio
lika metu, jie visada pasiliko 
tokie pat. Permainos koky
bėj nebuvo. HELMAR tebė
ra tokie pat šiandien, kokie
kad buvo padaryti pirmieji.

Kada jus perkate HELMAR
cjgaretus, jus gaunate tyrą 
Turkišką Trbaką. Kada jus 
perkate paprastus cigaretus,
jus rūkote pigesnį tabaką.

HELMAR yra
kietuose skrynutėse. Skry
nutės apsaugoja juos nuo su-
silaužynio ir susimankymo.
Paprasti ri garėtai yra supa
kuoti į pundelius.

ATMINK SKRYNUTĘ IR
VARDĄ

ir 'Egi- Uarctų pasaulyj

, ąžuoli-i,
stulpais apstatytą o na organizacija

• sv
< i4)j^er'Zi. o 

Mi-'a. I gyduoles 
—' - | kT. kad

Pauežkaa brolio MIKOLO SAMUO-; . .... .
LiO ir sesers Jieuos San: joAutes, Mn- ■ ' '* r”s\” nu';1t ^iganėdinti, 
riampolės r.pskrič.. Kviet.’riškio valse, t lan'--°Jani .ąvi5f\ P‘niv-1’ 
Patašinės kaimo. Brolis girdėjau gy- į 
veno Wa<h:ngton?, sesi,te Shenen- I 
•i .ah. Pa. Meldžiu patiems atsisauk- 1 
ii. arba kas jūrinis apie juos praneš,) 
gavs ?5.0ri dovanų. (44)

J. Samuolis. 12063 St. Aubin avė.
Hamtranick. Mk-ii.

APSIVEDIMAI
JO] > Pnjieškau mergino. Aš

, vaikina; 22 1.1. serumo, gražiai atro- 
dau. turiu gera užsiemiiua ir pini'jp} 
$3.000.

102)
na.šlč3. 
vaiką 7 . _ __
turiu $5,000.

103') Paj ieškau merg-inos moky
tos ir jrražios. Aš esu vaikinas 24 -n. 

,senumo, piibalgęs biznio College. Ti- 
nigyi turiu $6,500.

Taipgi ffiss t-uriinę 200 vaikiną, ku
rie neri susipažint su iriergir.oins ar 
našiems. Ta’gi merginos, 
rčtuciet. susirašinėt su 
llauskit informacijų pas

SOČI AL AID BIURE AU,
>5 IV.. Monro“ St., K. 412. ,

Chicago,

Pajieškau merginos arba 
Aš esu našlys, turiu vieną 
motų. Esu 35 metų. Pinigų

kurios no-
vaikitiais,

t

KNYGOS.
, SPECIALIS IŠPARDAVIM AS KNY- 

GV UŽ LABAI ŽEMĄ KAIN.j.
— 1‘AvEIKSLL KNYGOS. 3-50 artistiš

ku paveikslų, kurie perstatų Įvairią 
šulių moteris bei merginas grynarne- 
gamtiakainc pavijai“. Kaina ' S5.C0' 

so ' M "su kaiaa tiktai ------- 42,.*S
■I.5 TIES MOKSLAS. S'u: garsiu dak
tarišką knyga parašė Dr? A. J. Kara- 
.liūs, r* ;
kris parodoma visos

' lytiškos slaptybes. 
' Mosi: k.-rina tiktai ..

GYVENIMAS GENO V AITĖS. 
mokinanti i

• saka, iš senovės, laikų. Kaina ... 7oc. 
ISTORIJA AITE ALIBABĄ ir 40 
Razbaininkų. Yra labui graži Jrra- 
bišką pasaka. Kair-a ....... . 2i
SEKRETAI MOKINIMO “ 
pirma l-etuvių kalboje 
parodo kaip yra gulimą 
rus ir I itas visokias štr 
veikslais. Kaina ..........

. TIKRI -JUOKAI. Tai 
A>!>wh;s on-ariu juokų. Kaina 

suskilę ;

Knygoje aarašomi ir paveiks.: 
vv—.i ir moterų 

*7.50 
,S3.25 

Pa- 
ir Įabai sujvd*nahti apv- 
lArac ? •3 i L-1 ’ Ik” i >-»

Kaitra

III.

1 aj ygg 
knyga, kuri 

padaryti mo
kas. Su pa- 
...... fl.95 
yra rinkinys 

duug?. bės gražių juokti. Kaina .. 35c. 
Reikalavimas siuskite arti šio ad

reso: <42)
LITHLANIAIN P.OOK EK C BANGE 
837 W. 34-th Placc. Chicago. III.

Paliesk-.:; 2psivedimui mergir.es, 
nuo 20 iki 25 metų senumo. Aš esu 
vsikitias 2t> metų senumo. Prašau su ’ 
p.'rn’u taškeliu prisiųsti paveiksi?.'i 
Atsakymą duosiu kiekvienai. (41 NAUJAS LAIKRAŠTIS

. AIr. Joseph Riskupaitis » __
1032 Statė st., Youi.gstosv;:, Pažo. “TClSy DCS BaiSSS

TEISYBĖS BAISAS" l ūs savai- 
praiiės 

lapkričio. Kaina 2 doi. 
"TEISYBĖS BALSO" 

.- kelbti teisybę nežiūrint, 
iK-r.orėtų.

"TEISYBĖS BALSAS" 
233 N. Clarion St.. Philadelphia. Pa

i
rajit-škau apsiveilimui merginos j ___________

aiba našlės nuo 35 iki 40 metų. Aš : tiuls laikraštis 
esu vaikinas 3'J metų. Atsišauku- į 
siems platesnes žinias suteiksiu laiš- I

(42) I
Juozapas Šimkus. 

O. Dox 13, Kild: v, K

Pajleškau apsivedimui merginos 
ai ba našlės, kad ir su vienu vaiku. 
Aš esv vaiėina-; 31 matų, turiu turto i 
vertė." $8.000. galiu gerai graiįt anl j 
smuiko. Katra mylit linksmą ir g.-i ' 

gyvenimą, atsišaukite žemiau na 
adresu. Atsakymą 

Vaikirut meldžiu

ŽU 
rodytu 
kiekvienai, 
nčti.

Aetna-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA BUČEKNĖ

Biznis gerai išdibtas ir gerai eir.a. 
Norinčiam biznį pirkti tai yra gera 
proga. A r. t vietos givenimas. Dėl 
platesniu žinių atsišaukit šiuo adre
su: GI)

■

M

eit nuo 1 d. 
metams.
tikslas yra 
jei kas to ir

Parsiduoda Balandžiai.

R. Malcckas.
Sr.. Nasgatuck.

duosiu 
neraši- 

(42)

J. F. K ANĖS
110 Rever St.. . . Haverhil! Mass.

PARSIDlIODA BL'ČERNE IK GRO-
SERNE. f .zbai gt-’-oj vietoj, ant 

kampo Union ir Haverhill sts. Viela 
apgyventa daugiausia lietuviais ir 
lenkais. Priežastis pardavimo, skau-

j
I

dėjimas kojų. Jeigu kas nupirkęs no
rėtų, tai padėčiau dirbt pai.oi prie 
žmonių prioras. Dai bas dei 4 žmonių

PETElt DYJAK Lll)
100 Union st.. «>r. Have; hill oi., , 

•ssujV ‘aouaaMg’i

ANT PARDAVIMO DVI 
STUDIJOS.

Gerinusiai įrengta it vienintelė Stu 
dijti visam mieste. Ku’pmonl, Pa. 
Randa uz mėnesį $20. Parsiduoda pi- 
g!ai. S.-.vin:n-as važiuoji į Lietuvą

Antra Studija Philadeiphijoj, ant 
gatvės ir gerai įrengta, 

3 bažny- 
«j. Kaina 

žema—S10<’0. Savininkes pastojo į di
desni biznį. Atsišaukit pas ( 12)

A. L. UEiKOlV, KEAl. FkšTATE 
I7P) Mclrose St.. Philadelphia. Pa.

gerinusios . .
priešais didelis teatras ir 
čios arti. Randa $18 už. mėr.

FARMOS

Lietuviški. • sd 
šukouv versti; 
'raini balandžiai 
visokių spalvų.' 
Ant oi-lerio prj- 
siunčiu j visas, 
dali- Vnerikos. 
Su užklausimų- 
rašvkit laiskusJ 

(<7) ■

GEORGE BENDOR AITI.Š
520 Wifeon st„ IVaterbury. ton n.

| “GYVENIMAS” |
5 Sveikatos, lyties reikalų ir /

S mokslo žurnalas, 
Leidžia ir redaguoji 

DR. A. J. KARALIUS.

'GYVENIMAS” — gyveninio 
laikraštis, kuriam rup: svam

biausi kiekvieno žmogaus rei
kalai. būtent sveikata, lyties 
dalykai ir mokslas.
’’GY'VENIME" rasi tai. kas to

mistai kas diena reik’a žino
ti. kas tamistos gy venimą pa
daro smagesniu, laimingesnių 
ir lengvesniu.
“GYVENIMAS" nevedu kon

kurencijos su kitai? laikral- 
čiais. r.cs "GYVENIMAS" vi
sais žvilgsniais kitokis, 1—__ 
kiti musų laikraščiai.
^GYVENIMAS" ne politikos ir 

r.e partijų laikraštis: jame 
telpa gerai apdirbti ir lengva 
kalba parašyti straipsniai iš 
sveikatos, lyties dalyku ir mok
slo. Viskas parašyta taip, kad 
kiekvienas lengvai skaito ir no
ri skaityti.

.Jei nori susipažinti su svei
katos reikalais, lyties dalykais 
ir mokslu, tai "GYVENIMAI" 
tomistai būtinai reikalingas. 
"GYVENIMAS" kainuoja tik

tai vieną dolerį metams. Vie
nas: numeris 10 centų.

Eina sykį į mėnesį. Adresas: 
"GYVENIMAS" ' 

.33*3 South Morgan Street, 
CHICAGO. ILI-.

I
I

negu Z

I
I

I
PARSIDUODA GERA I AKMA

k“!;\
_pės. Iš priežasties išva, 

į Lietuvą parduosiu už pus? kai- 
Nor'nt gauti platesnių žinių ra- 

t šiuo adresu:
VLADAS K\CEVICZ
21 I iacc, Ul.k-agu, l!L

A?ti miesto, prie gerų kebų, 
kranto up 
mo
no:
4’. <

ai t
.č* Vi“

i
?•»; v.

%25e2%2580%25a2%25e2%2580%25a2utrir.es
mergir.es
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Japonija

133; Francija (1919) 119;

s

O

KAMPELIS
Į

k

X

UNITED AM» LINES

1

‘z*

4

ir

*

fe 
>_

i

i

i 
i

užgis,

i

-V
’ •

I
I

i
I

i

daržovių. Viską reikia už-

i

ti kas reikia,
(Bus daugiau).

I

Atėmus nuo pe-
ViŽ-

MOTINŲ MIRTINUMO 
‘ RATA.

Suvienytų Valstijų moti

riu. Didesnė žaizda' reikia 
sųsiųtų nes kitaip ilgai ne-

ba šiaip silpnėti — tuojaus; 

miausia gali pagriebti. Ap- .rautu i kuna. Duok ligoniui' 

antiveneno ir'
■? E,.-

^9 j

K B EE ITI S
vidurius tik-tinų mirtinumo ratą, tai vrą Į druskos ir palikti iki ryto-J 
gali gydyti; tik du mirimai ant kiekvie-Jaus.Sveikatos Kampelis, i

____ _ . _ ■_ _ ♦

įpašalinti. Apdėk ligonį kar
imomis bonkomis, paguldyk, 
‘galva žemiau. Duok karšio 
į vandens, geriau juodos ka- 
įvos, degtinės arba amoni jos 
Spirito šaukšteli. Jei yra 
priežasties manyti, kad vi
duriai sužeisti arba kur 
nors pertrukę, tai jokių gė
rimų neduok.

! Atminkite, kad šalti kom
presai mažina sutinimą ir 
atima skausmą. Neužmirš
kite, kad kartais gali būti 
narys išnarintas arba kau
las perlaužtas.

Kai dėl vaistų, 
nių skiedinių, bandažų ir ki-; Visokį Įkandimai. Žmo-JJruguay (1920) 117; Belgi- 

tai rasite pilną gaus Įkandimai gaii būti la- ja (1919) 103.
_ _____ :nurašą ir paaiškinimus kain.bai pavojingi. Žmogaus bur-j Tos skaitlines* parodo rei- 

Žaizdose dažnai atsiraii- v<*rtoti kitoje vietoje. ’noje randasi Įvairių bakte-remti tą darba, kuris
! Įbrėžimais vadiname to- rijų, kurios jam į.ačiam ne-.p; akėtas po Shephard-Tow- 
kias žaizdas, kuriose tiktai kenkia, bet kitam gali būti ncr Aktu, per kuri fedėra- 
viršutinė odos dalis nu- labai pavojingos. Apart to,iii-j jp valstijų fondai dabar 
braukta, lokiuose atsitiki- Įkandėias gali turėti sifili— vartojami 4) valstijų pamo- 
muose sunkiasi serumas ir iada ūsai lengvai savo kan- kinti motinas apie motinvs- 
n.aži lašeliai Kraujo, bet clžiais kitą apkrečia. tės ir kūdikystės hvgiena.
skausmas gaii būti nema- Reikia žaizdą išplauti an- ‘ F. L. I. S.
ž?s. iiiseptiku ir aorišti, geriau-------------------------------- ----------

į Gydymas. Pirmiausia vi-‘šia šlapiu meniu.
,rintu vandeniu-ir muilu ge

a-, lės, širšės, vapsos ir 
vabzdžiai Įkanda 
rot jų kandžiai 
nepavojingi. Reikia atminti, 
kad musės gali 
Įvairias ligas, o 
pavojingesnes. Ligas g: 
nešioti 
konai ir 

nes kitaip labai ilgai ta kokiu nors purvinu daik- žiurkės,
ir didelis randas 11, tai geriausia pašaukti Gyvačių Įgilimai. Nuodin 
Susiūti, žinoma, daktarą, nes gal būt kokios o-., gyvačių Įgilimai 

į nors ligos perų, kurie kar- ~‘ 
tais gali pagaminti pavojin
gą ligą.

Įpiovimais galime vadinti 
tokias žaizdas, kurios pada
roma peiliais arba šiaip aš
triais daiktais. Tokiuose at
sitikimuose žaizda gali būti 
maža arba didelė, paviršuti
nė arba gili, pavojinga, jei 
pc-rpiauti kraujo tekamieji 
sudynėliai arba perplauta

PIRMOJI P AG E LB A 
ŪMAI SUSIRGUS.

Rašo Dr. A. J. Karalius.

(Tąsa), 
žaizdos.

Žaizdos visuomet i \ ‘ 
jei jose neturės progos apsi 
gyventi kokios nors bakte 
rijos. O kad bakterijos ne
galėtų žaizdose apsigyventi, 
reikia švariai jas užlaikyti, 
Švariais bandažais aprišti.

Švariai užlaikyti, reiškia 
pirmiausia išmazgoti kokiu 
nors antiseptiniu skiediniu 
(iodu, karboliu, gyvasida- 
drio skiediniu, Dakino skie
diniu, ete), paskui aprišti U.1 daiktų, 
sterilizuotu bandažu.

tai chirurgus j __ _ 
į taip pat ir perdurtą veidą, 

1 rūtinę ir kitas svarbesnes 
kūno dalis. .\.part to, šito
kios žaizdos paprastai pa- 
rarytos nešvariais daiktais 
ir užtat galima laukti pu- 
liavimc ir sunkesniuose at- 
.• įtikimuose kraujo užnuodi- 
jimo. j tos svetimos šalys

Revolverio arba šiaip ko- mažesnes ratas, Danija 
kio nors šautuvo r — - ---
reikia i 
skiediniu, švariai 1 _ _ x____ r _ _________ __ ___
ir nuolatos phuiu (kokiu Indija' (1922) 42. Ratos iš 
nors ii * ' ' ~ j
ma, šit 
n ai yra 
geriausia

no tūkstančio gimimu 1921 
metais.

Suv. Valstijos kūdikių 
mirtinumo ratos yra aug- 
Štos. 1921 m. 76 kūdikiai 
mirė dar neturėdami vienų

AR ŽINOT, KAD -
Maskvoje tapo ivestis naujas pelnol 
L-.,, ----- - —i- r

nas uždirbąs virš šimto dolerių į inč-' 
nesj, astuonias dešimts procentų per-' 
viršio Drivalo atiduoti valdžiai? Le-I 
onas Tiockis ir kiti komisarai gaunu' 
ttk SA dol. alfos į mėnesį. Ar zin >t, 
kiu ileui.a; Cigaretai yra padirbti iš 
i., io įur isJco laoako ir parsiduoda už 
prieinamą kainą?

metų ant kiekvieno tūkstan
čio gimusių. Tik penkios ki-! cukraus.

- * turėjo cukrų užpilti ant sukapotų 
. ------------------j ratas, Danija daržovių. '.*c*.k*.2 v.2

žaizdos; (1921) 73; Australija (1921) dėti ant pečiaus ir virti 15 
išvalyti antiseptiniu’G6; Švedija (1918) 65: Nor- minučių. .‘A~

• ■ užlaikyti -vegija (1919) 62; Nauja Ze- čiaus Įdėti i bonkas ir 
ilnbin lon.)!;., m j- sukti.

Ryte viską išpilti j ___ __ _______
maišeli ir duoti skvstimui!taksv.istMynuis, suiyg kurio'biię vie-i

* » v I uyrii<imta • »w.»_ •
nubėgti. Po tam ant daržo
vių Įdėti puskvortę baltų* 
garstyčios sėklų (uhitej 
mustard seed). Kitame puo
de reikia virinti 1 galioną 
acto ir 1 1 svarų tamsaus

Verdant, actą ir

antiseptiku). Bet, žino-Į] 00 mirimų buvo rastos tarp ------------
it: s rūšies žaizdos daž-idevynių svetimų šalių —Chi- Raugyti agurkai puodynėse.

pavojingos, — tai Iii (1921) 278;
pašaukti daktarai (1921) 168; Austrija (1920) 

o kol daktaras ateis, reikia 155; Ispanija (1919) Italija 
išplauti žaizda ir sustabdy- (1917) 139;Vokietija (1921) 

antisepti-t i kraujo tekėjimas.
Visokį Įkandimai.

da pūlių, kas reiškia kokių! 
nors bakterijų Įsigyvavimą. 
Kartais Įsipiaunama peiliu, 
Įsiduriama adata, maža 
žaizdelė pradeda raudonuo
ti, tinti, atsiranda skaus
mas. Reiškia, žaizda užkrė
sta. Kaip tik nors ir mažiau
sia žaizdelė pradeda raudo-' 
nuoti, reikia nelaukiant 
prapiauti. gerai antisepti- rai žaizdą numazgok, apv 
niu skiediniu išmazgoti ir 
aprišti. Jei žaizda didesnė 
ir daug kraujo teka, tai pir- . 
miausia reikia kraujo tekė- dą

J , tvirtai ap- . 
užveržus, ir kuogrei- karboliniu 

daktarą pašaukti, risk

h k nuo visokių pašalinių v 
daiktų, išimk pašinus, jei 
yra. Paskui numazgok žaiz- 

ntiseptiniu -skiediniu 
jimą sustabdyti, tvirtai ap- (Porinęs rukšties skiediniu, 
rišus, užveržus, ir kuogrei- karboliniu vandeniu). Ap- 
eiausia daktarą pašaukti, risk sterilizuotu merliu 
Didesnes žaizdas reikia su- ‘gazele). Jei žaizda padary- 
siuti, i 
nesugytų 
pasiliktų. Susiūti, žinoma, 
gali tiktai daktaras.

Ypatingai pavojinga to
kios žaizdos, kuriose būna 
praplautų didesnių kraujo 
tekamųjų sudynėlių. Jei 
daug kraujo teka iš" kojos 
arba rankos, tai reikia ne- 
vilkinant suveržti augščiau 
žaizdos ir pašaukti daktarą. 
, Galima kiek platėliau apie 
žaizdas pakalbėti Užgavi- 
mas gali padaryti tiktai ma- _ 
žą kontūziją, gali pagamin- koks nors giliau esąs orga- 
ti paviršutinę ar gilesnę nas. Dažnai kraujas smar- 
žaizdą, gali pažeisti giliau k ’a£ teka. 
esančius organus; žaizdų' 
yra visokių: Įsibrėžimai, ap- 
draskymai, Įpiovimai, revol
verio žaizdos, užkrėstos 
žaizdos, Įnuodytos žaizdos, 
ir t.t.

Kontuzijomis vadiname 
sutrenkimus, sumušimus I 
aria nutrynimus, šitokiuo-1 
se atsitikimuose oda sveika, ; 
tik patinusi. Didelė kontu- 
žiją, žinoma, gali sužeisti i 
vidaus organus ij? būti ląbąi šugytų ir pasiliktų didelis 
^vojjįnga^j ( Jeigu ^greitai randas; Kiek nors didesnė 
fbntuzuota vieta pradeda kraujotaka rėikalauja dak- 
tintif tai ženklas, kad po oda tano; nuplauti nervai gali 
Įitsirada kraujotaka. Tada pagaminti ' pai-alyžių, nu
peikia toji vieta greitai su- plauti tendonai arba rąu-

Vabzdžiu įkandimai. Ei- ŠEIMININKIŲ
: kitil -------------žmogų, r 

paprastai
■> 

išnešioti 
uodai dar

i iš- 
blusos, blakės, tara- 
kiti gyvūnai (pelės, 
katės, ete.).

! ŽALIŲ TOMAČIU PRIE- 
*■ SKONIAI.

Rudenyje, kuomet atliekai 
daugelis žalių tomačių, jas 

Įgalima vartoti su kopūstais, 
svogūnais ir žaliais pipirais, 
padarant gardžius priesko- 
nius.

Suv. Valstijų Agrikuitu-j 
‘ros Departamentas bandė 
sekanti receptą dėl raugytų 
tomačių:

Reikia sukapoti vieną ga
lioną. tomačių, vieną galio
ną kopūstų, J /2 galiono svoi 

■ganų, 24 dideles žalias to-j 
Jei matės, 12 dideliu raudonų} 

r -i. ,.... |
■ I

nes gal būt kokios gų gyvačių Įgilimai labai 
pavojingi, šitokiuose atsiti
kimuose kuogreičiausia už- 

! veržk koją arba ranką aug
ščiau žaizdos, kad nuodai i 
visą kraują neišsiskirstytų. 
Prapiauk žaizdą. Iščiulpk 
ją. arba tegul pats ligonis 
iščiulpia ir išspiauja. 
Eurnoje yra kokia nors pipirų, 
žaizdelė, tai jokiu budu ne-i Viską Įdėti, i puodą ir Iki i 
galima čiulpti. Pripilk žaiz- viršaus, daržovių pripilti Į 
dą kali jaus permanganato vandenio, Įdėti puskvortę !. 
kristalų; arba Įsikaitinęs. 
geleži išdegink žaizdą. Jei* 
nirštas kabo, tai visai nu-j

Gydymas. Lai truputis įjauk. Paskui atleisk suver- 
ls^*3Ul10 Ui**-* i •» i o o _ _ T _ ?T 1_ 1 1* — _  nuteka — kraujas žimą, palaikyk kelias minu- 
Eplauja bakterijas. Išplauk tas ir vėl užveržk. Jei tiktai 
žaizdą antiseptiku — iodu, ligonis ima alpti, vemti ar-- 
gyvsidabrio skiediniu, pe- ba šiaip silpnėti — t -j 
roksidu, karbolium, ko per- užveržk, kad nuodai nedasi-1 
miausia gali pagriebti. Ap- gautu i kuna. Duok ligoniui, 
dėk merliu ir aprišk, žaiz- d-ug' degtinės. Gauk kuo-i 
dą kiek galėdamas.sutaisęs; greičiausia ‘
aplipink adhezivinių plasto- neisk ligoniui i muskulus.'

Žinoma, stengkis kuogrei- 
čiausiai pasaukti daktarą. 
Antivenenas veikia labai 
sėkmingai prieš nuodus.

šunų Įkandimas. Neretai 
pasiutęs šuo Įkanda — tada 
kuogreičiausia reikia pada- 

T - ,. t . < . * . ryti taip, kaip augščiau pa
veržti, arba jei kraujotaka menys gali suardyti.- galu- sakyta, ir pavartoti Paste- 
liesįmažina, užveržti augs- nes funkcijas. Užtat visuo- uro gydjTną. Pasteuro iš-i 
čian žaizdos. Didesnės kon- niet verta pašaukti daktarą. rastafs vaistais galima kiek- 
fuzijos. gali žmogų visai ap-. Bukais daiktais padary- vieR?i pasiutusio"Šuns aprie- 
fcvaiginti. - , tos žaizdos paprastai sun- į., žmogų išgydyti. Bet čia
; Užgavimas viaunų ■ ir kiau užgyja ir reikalauja tiktai daktaras gali padary- 
^rutmės, ypatingai jei atsi- geresnės priežiūros. Kiek - • 
landai tinimas, visuomet pa- labiau , apdr askytas kūnas 
vojingaš; tokiuose atsitiki- gali duoti pavojingų rezul-, 
muose reikia kuogreičiausia tatų; užtat geriausia dakta- 
chirurgą pašaukti, nes gali rą pašaukti. ’
būti reikalinga greita ope- Gydymas. Apvalyk ^aį^-: 
racija. Permušti plaučiai <lą antiseptiniu skiediniu,: _
pagamina kosulį, kraujo te- aprišk sterilizuotu merliu, ’nų mittinimo rata yra aug- 
Fėjimą iš burnos, apsunkin- nors porą kartų per dieną štesnė, negu devyniolikos 
tą alsavimą, apalpimą. Per- permainydamas. Jei daug svarbiausių ^svetimų šalių, 
trukę inkstai arba jaknos kraujo teita, tai pirmiausia Tą parodo vėliausios oficia- 
pagamina apalpimą, pulso stengkis kraują sustabdyti.;lės skaitlinės,'kurias surin- 
susilpnėjimą, šaltą prakai-Jei ligonis apalpęs, tai pir-ko Dr.- Robert M, Wood 
tą. Skrandžio arba žarnų miau atgaivink. Apžiūrėk į l»errv,- statistiškų ištirinėji 
trūkimas pagamina dideli ar nėra išnarintų narių ar-* 
skausmą, vėmimą ir greitą ba perlaužtų kaulų. Pašauk. 
pulsą, apalpimą. ” daktarą, arba sudek j splin-.

Mažas kontūzijąs (užga- tas. šitos žaizdos paprastai' 
-vimus) lengva gydyti. Pir- sunkiai užgyja. T
miau reikia apdėti šalta Įdarimais vadiname ada- 
kompresu, ledais; galima ta, peiliu, kardu, kokiu nors 
pavartoti arniką, alkoholi virbalu arba šiaip smailiu 
Jr švino vandenį (lygiom daiktu padarytas žaizdas.

x .• _____ _ •_i/__ i

tinimas susimažina, galima 
karštus kompresus pavar
toti.

Jei ligonis apalpęs, tai 
pirmiausia reikia apalpimą

mų derektorius, prie Vaikų 
Biuro, rugsėjo 1, 1923 m.

1921 metais, Suv. Valstijo
se ant kiekvieno tūkstančio; 
gimimų buvo 6£ mirimai . 
nuo gimdymo. Tik dvi iš 22 
šalių; kurias Vaikų Biuro: 
skaitlinės inima, turi augs-' 
tesnes ratas — Belgija su' 

h 7.2 (1919) ir Chili su 7.5 
mažesnės-arba didesnėj ne- (1920). Anglijos ir Vali jos 
pavojingos arba Uroai pavo- rata 1921 metais buvo tru-i 

.žiūrint kiek ir kas pūtį didesnė už pusę ratos i 
ie-.,.. on

dalim); kai skausmas ir su-šitokios žaizjos gali būti

Pirmiausia gauk keturių 
galionų puodynę, lygiais šo
nais ir be uždangalo. Ne
vartok puodynę su siauru 
kaklu.

Ant puodynės dugno Įdėk 
eilę krapų ir pusę uncijos 
kvepiančių šakelių (spices), 
ir Įdėk ant tų vieno didumo 
agurkų iki dviejų arba tri
jų colių nuo viršaus. Ant to 
uždėk kitą eilę krapų ir pu
sę uncijos kvepiančių šake
lių. Ir jeigu galima gauti, 
ant tų dek vieną eilę vyn
uogių lapų. Ant dugno irgi 
galima dėti vynuogių lapus. 
Daryk sūrymą iš vieno sva
ro druskos, “4 kvortos acto 
ir 10 kvortų vandens. Už
dengti reikia su lenta arba 
torielka, ant kurios turi būt 
uždėtas akmuo. Jeigu agur
kai Įdėti puodynėj randasi 
tinkamam šilumos laipsny
je, vertėtų i dešimts dienų 
aprugti. Reikia su šaukštu 
nuimti putas, kuomet jos 
pasirodo. Agurkus galima 
Įdėti i bonkas ir gerai užlip
dyti.

ITaLIšKI armonikai.
Hes tAiinam.* ir importuojame 

šokių rųšių rankomis dirbtus 
ITALIŠKUS ARMON1KUS.

Tai yra goriausi armonikai sviete. 
Ant 10 metų garantuoti. Musįj kai
nos žemesnės negU/kitų išdirbėję. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei
kalauk katalogo, kurį pasiunčiam 
DYKAI. ,44>

RUATTA SERENELLI & CO.
SI 7 Biue Island Avė, Dept. 24, 

Chieago. 111.

turim projrą pamatyti | 
skilvi, kur kiekvieną

T«L Besek 6»U

DR. N. M. FRIEOMAM
SPECIALISTAS VENERIKŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IB MOTERŲ. 
Taipgi"krsujo lin ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto flrt 

0 Taksio.
IK* WASHINGTON 8T. 

BOSTON. MASS.

I
V 'V 3 
V»7' ■.'T.'"

čia mes 
žmogišką --- _ ----------—,
dieną mes jrirdim atsitikimų tux- 
stančiam žmonių išauga Pinisai- 
dės. Tuojaus pasirodo didžiausias 
pavojus sveikatai, ir gyvasčiai. 
Operacijas darant tankiai žmogus 
nebeatsikelia po operacijos, o 
kad ir atsikelia, tai sveikatos ne
beturi. Taigi, dabar čia parodo, 
kad reikia save gelbėti pirm laiko, 
kol nėra dar prisikabinės pinisai- 
dis, arba vėžys ir kitos kokios blo
gos ligos prisikabina prie nusio'o- 
nusio, nesveiko skilvio. Taigi, 
Brangus Prieteli, atkreipk atydą 
kasiink savo sveikatos ir gyvas
ties. Kada pajaučiate kokių nors 
negerumų savo viduriuose, tai tuo
jaus reikalaukite J. Ballrėno Bit- 
teris. Prašalina visas minėtas li
gas. padaro apetitą, svarumą lie
siems žmonėms ir suteikia dau
giau gyvumo. energijos, prailgina 
gyvenimą. Silpniem, sunykusiem, 
nėrvuotiem vyram ir moterim Jr 
vaikam nėra nieko geresnio per J. 
Baltre no Bitterio, kurį ‘žmonės 
vartoja per 20 metų, per kurį 1000 
vyru ir moterų apturėjo geresnę 
sveikatą ir prailgino gyvenimą.

Kaina 1 bonka $1.00. 
Brangus Prieteli, šitą apskelbimą 

nasilaikyk ateičiai.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS 

Drug Chenrical Co. 
J. Baltrčnas, Prop.

2500 W. Pershing Rd^ Chieago, III.
Phone Lafayette 0919.

LLOYD
LAIVAKORTES

Justi giminėms Lietuvoje per

BREMENĄ
Ant naujausio ir geriausio vo

kiečių laivo

COLUMBUS
arba ant kiti) vienos klesos lai
vų. Autorizuota Linija Lietuvos 
Valstybės dėl Emigracijos. De
lei informacijų kreipkitės pas 
agentus arba i

NORTH GERMAN LLOYD
192 IVashington St,

Boston. Mass.

CUNARD
AR NORITE ATSIIMTI 
GIMINES Į AMERIKĄ?

2629 Lietuviai atvažiuos j >ia 
ši metų.

-Leisk musų raštinei Kaune 
pagelDėti Jūsų giminėms iš
gauti pasportus ir vizas ir tin
kamai juos prirengti į kelionę. 

Nereikia laukti dėl vietos, 
turintiems Cunara linijos laiva
kortes. Cunard laivas išplaukia 
iš Europos kas kelintą dieną. 
Cunard laivakortės y -a geros 
kelionei ant AQl ITANIA, 
BERENGARIA ir MA> K1.TA
NIA, greičiausia jurų kelionė 
tarp Lietuvos ir 'Amerikos.

Dėl smulkesnių informacijų, 
malonėkite susižinoti su musų- 
vietiniu agentu arba musų raš
tinėje.
Cunard Line
126 Statė St, (j 
Boston. Mass.

K

X*" ~-y

Sofas i- virėjai ant United Statos Linijos laivo "George VVashiagtot!,” 
šitie vyrai pagamina trera ‘ keleiviams maistą. Tės Unijos laivai plaukia 
po ^Amerikos vėliava, ir tos linijos laivais daugiausiai atvažiuoja iietu- 
riu’iš Lietuvos.' .4.- ■■

-----------------———8----------------- L~
• --

linges — -žiūrint kiek ir Kas putį didesnė už pusę ratos 
perdurta. I Suv.Valstijų mirimų t.y. 3-9.,

Gydymas. Aiškus daiktas, Danija turi mažiausią mo-
*■’ v-

t ■ ki "5^

(HAkRIMAN line) 
UOINT SERViCE HITfii 

liAMBlWiAMEiaCWlAt’ 
trumpiausias kelias j 

LIETUVĄ 
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo Piero 86, North 
River, pėda nuo 46 gatvė3, 
New Yorke. Geriausi musų 
laivai

"Resolutc”, "Reliance”, 
”Aibert Ballin”, 
”Deutschlir.<r 

veža I, II ir III klesų pasa- 
žierius. Taipgi populeriai 
laivai ”Mount Clay”, 
"Cteveland”, ' H'estphalia”, 
”Bansa” ir ’Thuringia”. 
BUTO AME3ICAII LIMES 7

I
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JŲMŲS ROTTENBERG. J | 
• Hahbver St. Boston, \Mam. I š

Sirgo nervų liga.
Sako šitas stebuklingas 
vaistas davė jai naują 

gyvastį.
Penia H. H. H iii iš Greentovn, Ohio. 

paskutiniame laiške saku: *’Nuga- 
fone man labai pageloėjo. Aš sir- i 
,^au nervų ligą, moterų ligomis, ne
turėjau jiesų. nemiegojau įr turėjau - 
“I-itriu^'%ūkietėjimą. Suvartojau tris 
bonkales sslta vaiąto. ir gaSv. pasąky- jy 
t:, kaži jiš suteikė, man "naują gyvas- ' ‘ 
to-EsU S6 jnetn amžiius ir man link- 
šriia; pasakyti, kad NugB-Tone pagel-

• ’' b3ir!sunkią vietą 
didysis vaistas: .

Mr tveria j

nis. Vyrai ir motei s atranda Nuga- vertės importūpti Arin0!i)fcu&
Toną stebėtinu vaistu silpniems, su-, *»»*«*• •
nykūsiemc ir bekraujams. Painė- į 
gink ji pats ir isitikink. Vienam pil-, 
raift m.ėnęsiui gydytis tik $1.00 Nu-! 
gfc-Yon^-Merdavinėįa.^ visi geresnieji 
i-ptieki«t8ąti. pozitįpgąi gjuąątuoda- 
mi. kaSĄsUtoiks pjJnsf jšilbakjnin.ą,' 
ari>a (ąni^aV buk sugrąžinti (garauti- Į 
ją ra si ptįe '-kieVi&iote-^bonkelės',.! 
arba tfesfoiš Yąišiėt apmokėtu paštu ■ 
Natioral Eaboratory, 103S Wabash •' 
Avė., Chieago. Iii., nasiunaus jiems?! 
ta.ou.

arba pas kitus agentui

NiAūomet pirmiau nebuvo 

 

pigaus- išpardavimo kaip šis, ’ įtep 
siūlome importuotus ūš Viennos. /-ii? 
Italiją ermonikus už' žėm:aę6ŠĮ.,fa4- 
ną. šitie armonikci j*a<lsrydAf 
mos klesos materioto, o ypac'klįvun 
šiai, kurie padirbti su didžiausia ąty, 
da' geriausių mekanikų.
doį .keisai, puikiai išdabinti, 8 njšąų 
19-raktų; 14 žemutinių, naprąsta kai
na S20.IH). Sperialė kaina laikė šįtę 
mėnesio tik $8.95. Tokiu armonika 
yra.tik pora šimtų. Prisiųsk 50c. p«^ 
simjtimo lėšoms, o už Armoniką už
mokėsi, kai ją aplaikysi. Užsiganėdt- 
nimas gvarantuotas arba pinigai buį 
siąp-ažinti. Rašyk šiandien.

UNION SALES CO, Ine., J
15. S. Desplaines Si., Dept; 21711 

‘ ■ CHICAGO, ILL

LAIVAKOinK.-IW SIUNTIMAS
DA ir KITUS FGlJ. 

TUVOS. PERSIŲNTI- 
AS. PRIRENGIMA8

PARDAVIMAS LAIVAKOMIŲ J 
TUK? PARTRAUĮCJMAS 4MM1NIV 
MAS PINIGŲ. NOTARIJALIBKAS 
DOKUMENTU. I
KAS PINIGU.____________ _____ ___ ______________
DOKUMENTŲ. SAŽININGA8 ir PIGUS PATARNAVIMAS. 

international travel burbau.
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Perkunas sutrenkė.
^Rugpiučio 28 d. 6 vai ry
'.j'iti £>3i&dv

„Griekas”.
KURŠĖNAI. Nors 

entelėjęs dalykas, bet

I

^en" kų išpilta- prieš keletą die

i'ase hik-j
nao fc*ko $t32cxu£3* re!- 
tato bSstouteata
r 511? i? 39S1BCS j
•? k&č&ę.

:ra dUyir-s £- 
svarai ist tectal 
ir 3i» Isc^Eae. !xd Iii 
yra karį sus Ce
ris** kAc-
tarpifo ctvbsj f» 'Xr"ui

turelių negerbimo jspuozio. 
Nejaugi visad taip yra.

Krikščionys žmonių he- 
lievejimo kaltę meta socia- 

patys

ir skaitlingą publiką.}

šiojimu: 
[ be. Gai 

i siusime 
; iimėgir 

PL 
l 3052 
i-----------
i ;

, bačka išpilta. Nežinau ai 
Po trijų dienų begrybau- kas kreipė į tai domės; ma- 

Karpavičius tyt, kauniečiai prie nakties 
Ant ”parfumerijos” yra priprą-

n i karta „tėvvnei patarnau- nas užmušė važiuojanti toKAUNAS.— Kast. J“1“ pasuku, .$, h .... i.......................................■>
Norkaus laivakorčių Agen- tai raštas dėl mokyklos;11

* ‘ ' ‘ ‘ ....... ................................... ...........

agentūroj' liko
Peršautasis tuoj *1U.S T” " .. ~

• Byla tuo pasibaigė,kad mok, 
JG. pašalino iš tarnybosNr Į-

KAS GIRDĖTI UETUVOJE
(Iš Lietuvos laikraščių)

Krikščionys : ' 
lievėjimo kaltę meta 
istams, kuomet jie 
ame kalti.

.. Bolševikų agentas nušovė j išvanojo ir T. L. T. Komi- 
Vvtautą Aleksą Norkaus tetą — surašę skundą nuva- 

agenturoj. 'žiavo į kaimą pas vieną narį
KAUNAS.— Kast. G.,pakišo jam pasirašyti,

turoj, Laisvės Alėja 9, rug
sėjo 14,10 vai. ryte buvo per
šautas per galvą agentūros 
tarnautojas, keleivių priė
mėjas, Vytautas Aleksa, 18 
metų amžiaus vaikinas, gi
męs Amerikoje, sugrįžęs 
prieš karą į Lietuvą ir tar
naująs 2 mėn. agentūroj. 
Nušovė augštaJTjaunas žy
das, kuris įėjęs į agentūrą 
paklausė Alekso ir gavęs 
atsakymą nuo nušautojo, 
kad tai jis Aleksa, tuoj šovė 
iš brauningo,kuri priruoštai 
laikė rankoj ir tuoj pabėgo. į 
šovusiojo ag " 
kepurė.
nugabentas Raudonojo Kry
žiaus automobiliu į ligoni
nę, kur ant rytojau numirė. 
Priežastys dar neišaiškintos 
bet spėjama, kad už šito nu
šovimo slepiasi labai painus 
dalykai.

Sakoma, jogei Vytautas 
Aleksa via giminaitis žino
mo lietuvio bolševiko Z. A- 
lekso-Angariečio. Užmuš
tasis Aleksa yra buvęs du 
metu Rusijoj pas bolševikus 
komisaru. Pagalios jis su
grįžęs į Lietuvą ir, sakoma, 
išdavęs Lietuvos valdžiai 
daug bolševikinių slaptybių. 
Užtai, matomai, bolševikai, 
jam atkeršino.

ĮKfciulą, kuris pa/ūir .ir p LIDirids Alfonsas susiginčijęs tuvininkus prigauti. Ar tai 
jėįo liepto galą. Po pr.; nušovė penkiais revolverio juokai? Cukrus? Ir žmo
nos iš Centro atsiustos revi- šūviais piL Končių Miką. ' ’ ‘
Jzijos, nabagas jau sėdi dabo- Kaltininkas suimtas, 
klėj.

Su senąja ministerija pa-i 
sišalina ir intendantas Bace-! 
vičius. Dabar p. Bac. nori įj prm nrui; uv:. < iv UYaio 
bežemiu apsimetęs paskuti- Naujamiesčio valš., perku-

invontorio esąs, nuvažiavo 
pas š. — irgi taip apgavo. 
Ir taip parašai išgaudyti, 
prie kurių dar p. G. pridėjo 
parašą, nusiuntė raštą ir 
laukia, kada jo žmoną pas
kirs. Bet atvažiavo inspek
torius tardyti, ir susekė, kad 
ištikiu netaip butą, kaip 
skunde surašyta. Tryškie
čiai pasipiktinę tokiais mo
kytojo G. darbais tą klausi
mą įnešė ir į Tarybą, į kurią 
pakvietė abu mokytoju. Mo
kytojas Galminas šokos kal
tinti ir plūsti mokytoją B. ir

nešė griežtą protestą prieš 
jo negražius darbus.

.a.---------
Baisiau negu prasikaltimas.

KAUNAS. Rugsėjo 14 
dieną, 5:30 vai. ryto, man 
einant iš Žaliojo Kalno į už
siėmimą ir nulipus akmeni
niais laiptais žemyn, trenkė 
į burną ir nosį baisus dvoki
mas. Apsidairęs pamačiau 
pas tą šulinį, kuris stovi 0- 
žeškienės gatvėj ties ugne- 
gesių ir Salamonų tabako 

j f abriko namais, išpilta nak
ties bačkos, kurios ilga srio- 
įvė nutekėjus ir dvokiančio 
* skystimo dalies į šulinį su- 
įbėgta.
i Daug sykių esu matęs Uk-žmogžudystė.

Višakio Rudoj, Valių kai-^^pgės plentu nakties bač- 
me nušautas Antanas ben- išpilta; prieš keletą die 
džikas. žmogžudžiai jį nuo- buvo netoli Komendantu- 
gai nurengę pakišo po eg-.r()S ^įes Jaroslavo smukle) 
laimėmis. Į bačka išpilta. Nežinau ai

-damas Jonas i 
nužudytąjį atrado. Ant "parfumerijos” 
nuogo lavono buvo padėtas tę. Bet kai i šulinį, iš ku 
pasas ir dviračiui leidimas, i io keli šimtai žmonių van 
Galvoje rasta dviejų kulkų denį geria ir semia maistui 

nakties bačkų dvokiantis 
Atradus lavona dar išgu-'skystimas pilama, tai prieš 

Įėjo vietoj 4 dienas, belau- tai turėtų visi Kauno pilie- 
kiant iš šakių 
žiuojant.

“ Anas, belau- tai turėtų visi Kauno pihe- 
ponų atva-čiai piestu stoti.

Į Rygoj esu matęs nakties 
Apylinkėje taip įsigalėję bačkų vežikus, to namo kie- 

žmogdžudžiai, kad žmonės mininko, iš kurio veža, ir 
nakty bijo ir iš triobos beis- milicininko -— lydimus, 
eiti, nes ir milicijos tuose ra-! Miesto 
jonuose nesimato.

- A ‘y \r, ■ t. >
Priviso daug plėšikų

šeimininkai, ką
S. B. norit darykit, bet šį dalyką

Paskiausiu laiku stoties M
apylinkėse atsirado kaž-ko- į |2 

kelią, praeiviams. Keperse- J*
niai tarp^Gųdelių ir Kazlų— j 
Rudos girioje pašovė vienui 
stoties žydelį ir atėmė nuo -v. 
jo kąstiems buvo veiksim- 
ga, .; Sužeistasis buvo nuga
bentas Kaunan ligoninėn, 
kur ir pasimirė nuo operaci- 
jos. f//

Prieš kelias dienas vieną 
jauną vyruką taip pat paga
vę nežinomi žmonės girioje 
nurėdę ir paleido vienais 
skalbiniais ir dėkuodamas 
Dievui, kad Hko gyvas -jis 
parbėgo namon.

Po šių atsitikimų net bo
belės bijo eit i girią uogaut netikusius valdininkus, 
ar pasigrybaut. tj TELŠIAI. Telšiai džiau

giasi, kad tapo pašalintas 
nuo vietos miškų urėdas pa
garsėjęs Mejeris (latvis) ir 
Labudz (lenkas). Ačiū nau
jam ministeriui. Geriau vė
liau, negu niekad. Gavo ato
stogų 2 mėnesiams „zienis- 
kinis” Kražiuose, kuris ga
lutinai baigė žeminti teis
mų autoritetą, lenko teisėjo 
I’ociarskio pralietą. Žemai
čiai stebisi ar jau valdžia ne
rastu „žmogaus”. Girdėti, 
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Galrninienę’įtenkyti Rėpšus (išgama rusas) pel- 

’ sumanė pašalinti ningą savo vietų apleidžia.

Kalnu gatvė 4. (prie šmidtc 

prasidėjęs iš virtuvės. Iš 
^arto patys gyventojai norė
te gesinti ir nešaukė gaisri- 

Tik paskui paprą- 
šę pagelbos. Atvyko 4 gai
srininkų komandos. Bet 
jau buvo per vėlu. Sudegė 
\ namai, kuriuose gyveno 

J darbininkai. Trys namai 
visai sudegė, vieno tik sto
gas. Nuostoliu- padaryta 
daug, apie 30,000 litų. Visi 
darbininkai buvo išėję į dar
bą ir nebuvo kam išnešti 
daiktų. Taip jie ir paliko be 
prieglaudos.

■mat, jis buvęs mobili-'dvarodarbirinką pil.Cepai- 
zuotas, dėlto manęs gauti 20 
deš. prie Rietavo dvaro, ka
me pelningas mtilunas buvo, 
ir čia kai bežemis gyventi. 
Bet manome, jog p. Ž. U. ir 
V. T. Min. įgaliotinis nesi
duos akių miltais užberti.

Karvamaušis

Kunigas—bedievybės pla
tintojas.

KURTAVĖNAI, Šiaulių 
apsk. Vargu Lietuvoj rastųs 
tokis bedieviškas kampelis, 
kaip šis, ir greitu laiku tur
būt Kurtavėnuose visai ne
bebus reikalinga nei bažny
čia, nei kunigas; iš dabarti
nės padėties galima tą spręs 
t i. Jeigu ji nepasikeistų ki
ton pusėn, ir jei augštoji 
Ivasinė vyriausybė tai ne- 
numatys. žmonių bedievė- 
iime kalti ne socialistai ir 
valstiečiai liaudininkai, kaip 
ėrikščionys tvirtina, bet vie
tos klebonas kun. Rakau
skas, kuris savo šiurkščiu 
judu nustojo žmonių simpa
tijos ir atbaido .visus nuo 
bažnyčios, neš- dauguma, 
ipart davatkų ir klebono 
"kolegų,” visai nebenori nė 
lankyti dabartinio klebono 
'•amaldų. Kai kurie savo 
kleboną vadina „rusčiau- 
siuoju”. Žmonės pasipiktinę 
lel lenkiškos evangelijos, 
kadangi žemaičių kampelyj 
ji visai nereikalinga ir risi 
ųpranta lietuviškai. Bažny

čia labai apleista ;pravažiuo- 
'ant kartą pro kapines pas- 
:ebėjau prie kapinių viešųjų 
/artų arklių pristovėta^ 
<as daro nemalonaus ir nu- 

irėlių negerbimo įspūdžio.• • • •

Ar galvariezus baudžia?
Liepos mėn. 5 d. Švenčio

nių apskr. Mikalavo vals. 
atvykęš į Miežionių sodžių 
lenkų poiiclstas „pizodovni- 
|ko„ laipsny neva jieškoti pa- 
Įsislėjlusių nuo kariuomenės 
'vyrų; radęs jauną vyrą Vin
cą Petriulionį, nieko*- jam ne
sakęs, nukovė vietoj."

Po kelių dienų sužinota, 
kad policistas tapo paaukš- 

j tintas į aukštesni laipsni ir 
įgavęs speciali -už nukovimą 
(honorarą—pinigu sumą

P-sts.

nes,lyg musės prie medaus, 
skverbto skverbtis prie to 
pigaus produkto.

Atėjo galop ir paskirtoji 
diena. Prie krautuvių pasi
darė žmonių eilės. Atėjo se
ni ir jauni, maži ir dideli— 
žodžiu, kas tik ant kojų ga
ii stovėti. Vieni atėjo nuo 
vidumakties, kiti auštant, 
antri saulei tekant, bet vi
siems reikės pastovėti 5—6 
valandas, kol susilauks ma
lonės ir gaus pažadėto sal
ti ūmo.

Jau ir 9 vai., tuojau krau
tuvę atidalys ir pradės par
davinėti. „Uodega” susi
glaudė, net kelios senutės 
sudejavo, o vaikai ištriške
• š eilės, kaip ir nebuvę joje 
Prasidėjo klegesys, barniai 
betvarkė. Vieni verkia kit 
policijos šaukiasi.

Atėjo ir policmanas 
mat, reikalas svartąis i) 
tvarką reikia palaikyti. Su
statė žmoneles, kai i:ą pa
barė, kai kurį pastūmėjo-- 
ir visi laukia.

Iš krautuvės durų išsi- 
stumė sušilęs atlapas daibi- 
uinkas su ryšeliu rankoje. 
—Ar gavai?—klausia vie
nas iš minios.
—Kaip gi, gavau! 

ikioja šis besisekdamas at
lapą švarką. — Tik guzikų 
kelių netekau, taip spau
džiasi, kvailiai...

-rlr kur nesispausi!—ai
manuoja bobelė: gal pri
stigti ir musų triūsas vėjais 
nueitų... Juk jau nekartą 
teko apsivilti...

—Užteks, visiems užteks! 
ramina ją užpakalyje jos 
stovinti mergina, o pati 
skverbiasi arčiau krautuvės 
durų.
—Nelysk, biaurybe!—sulai
ko ją visamatantis policmo- 
nas.

—Geriau vagių dabok!— 
išsišiepė mergina.

Prasidėjo vėl klegesys ir 
barnis; policmanas smar
kiai darbuojasi ir „uodegą” 
tvarko.

5-

Valstybės iždinė. Nuo du-
• ų prie tvorelės, kaip namai 
ilgi (o jie gana ilgi!), susi
darė kita „uodega.” Tas 
pat klegesys^ barniai, smar
kus žodžiai... "

—Močiute! — užklausiau 
ienos laikraščių pardavė
jos, atsitūpusios su savo 
turtu kitoje gatvės! pusėje.

Padėk Savo Vaikui Mokykloj
Mokytojos peržiūrinėja savo mokiniu dantis ir 
kuriu dantis nėra švarus išbt r;. už tai.
Pagelbėkit mokytojoms niukindamas savo vai
kus valyti dantis po kiekvieno valgio ir prieš 
ėjimą rulti. su Uolgnte's Hibbon 1) Urei’.m.
Colgate’s yra saugus ideališkas dantų vah toįas 
vaikams. Daktarai ir Dentistai vk ur reko
menduoja Uolgate’s.

Geri btinCis o

KYLA IšGYDCLIA. 
erto Plspao PadEŠkuiiL 

.ųs galite riesti šalin yisss diržus, 
žangi i'itipuo ptik.iis.ir..e yrr. visti 
n pt.u'ry.?., kad jis išgydyti r.uo 
lc’. Ji yra taip padaryta, kad įtarią 
dajus nanasenka ir tuo būda. sė
mė r.ogu a'ržas. Jokių diržų ar 
renžinų neturi. Minkšta, lengva rx- 

’sir.a.-umo cai- 
alius. Mes pri- 
atsif.sinie jums 
KAL (")
lATORtES

St. Luuia. K*c.

Kaip Vilniuje žmonės 
perka cukrų.

i Vilniaus magistratas p<i 
laikraščius -paskelbė vilnie
čiams labai svarbią naujie
ną : kiekvienas vilnietis, 
girdi, galės nusipirkti papi
ginta kaina po du svarus 
cukraus, kapoto ir smul- 

jkaus. Paskelbė ir visą 
i krautuvių eilę, kame bus 
1 parduodamas cukrus (lie
tuvių kooperatyvus aplen
kė), paskelbė teipogi ir ko
kius dokumentus kiekvie
nas privalo su savim atsi
nešti.

Klausyk, Katre! — pra
bilo Į savo žmoną sugryžęs 
iš fabrikos darbininkas.— 
Aš užporyt neisiu į fabriką, 
o eisiu geriau cukraus pri
sipirkti... Tik tu rytoj ne
snausk, nubėk klebonijos ra- 
štinėn pasiimti sau ir man 
metrikų... nepamiršk ir mi
rusiųjų vaikų... Užporyt vi
si eisime anksti,’ nes bus il
ga „uodega.”

0 Katrė tik galvą linguo
ja ir akyse džiaugsmo spin
dulėliai tai sužiba, tai nyk
sta.

—Mesk, Kaulai, adata 
badės ir buržujus rėdęs!—- 
sušuko įbėgusi iš gatvės už
dususi ir sunkiai alsuoda
ma siuvėjo žmoną.—Ar ne
žinai, kad rytoj pardavinės 
pigaus cukraus? Daugiau 
užsidirbsi „uodegoje” pas
tovėjęs, negu su adata! Eik

jau 
. .. , .. įdo-

aus,-apie šių metų šv. Jurgį 
>uvęs. Iš dvarininko B. Kūr
enu vals. keletą metų nuo- 
navo žemės sklypą nuomi- 
linkas V. Einant tam tikiu

h^bininŽBK^ 
i dvarininko 
i uomuojamo ša lto i- 7 j/J.; i

lazinti, kūną atlikdama

etresi

T DĖL APRŪPINIMO 
| MOTINŲ IR JŲ 
(KŪDIKIŲ SVEIKATOS 

a

Į

Taisyklingas Maudymas ir Rėdymas 
Svarbus.

Kūdikius reikia maudyti sykį į die 
ruy jei gydytojas ueįsuko kitaip. 
Rytmetis <reršausis laikas (pirm pe
rėjimo i, iw>rj galima. ir vakare, jei 
patogu. Kūdikio nereikia maudyti 
bent valanda 1» penėjimo, neisi tuoj 
prieš išvežimą oran.

Pirm bairtbo; užgijimo reikia tik 
skepeta nubraukti. Paskui maudyti 
vonioje. Tą vartojant reikia įšildyti 
karšiu vandeniu, o paskui Japilti 
kiek reikia šalto. Vanduo turi būti te
kio šiltumo kai kūnas, apie 73 iki 100 
laipsnių Fąhrenheit. Patartina varto
ti termometrą, jie nebrandus ir luti 
ni griežtumui. O jei negalima, tai 
motina turi patikrinti vandenį su al
kūne. Jei vanduo patogiai šiltas kū
nui, tai gana. Niekados neliek karšto 
vandens Į vonią Kūdikiui ten esant, 
nes yra pavojus nuplikinti Jo opią 
odą.

Pirm nurodymo, pridabok, l.aa vi.- 
kas jau Kutu prirengta. Atrašai, mui 
las ir milteliai turi būti po ranka. 
Muilas turi būti gryniausias, baltas 
ir be kvepalu. I-abai mažai jo vartoti, 
ir svarLu pridaboti kad kūdikis butu 
po maudynei gerai numazgotas, kad .^_r_... 
muilo nei. trupučio ant odos neliktų. Į piir.išinS

Kv3.>TtaC atseirk tik Si.OO.^akoiįįl—
.'džtezZes ”3 C rzz $a.9C.
■__ __ _‘c dtonij raust;

i* 4>? "fTSt---T- SJl:TrC7-*M«*

įuomininka žmona—V-riė, 
įasisakė kad dvarininkas no 
•įs juos išvaryti, o jie maną 
įeiti. „Tai vaikeli.— svetimo 
rurto sarinimasisjjeineža- 
iat išeiti, negausit Išriši- 
noV-nė prižadėjo išeiti, 
r išėjo iš nuomojamo skly
po. Tai matyti Kuršėnuose 

klangus su žeme susieina, ap
lenkiant Kaimą...

Putpeiiukas.

|»i JHM jičškott

gauti?^-ajfnąnuoja sena W - • . . r
niutė susitikus šu kit^ tokia in?s J* J0S PeąP?®ls^- 
pat poniute. • ’ iaiP kaiP

—Kaip? Pasiųsk tamsta Ir i 
tarnaitę! ‘

, —Tarnaitė? Jute Ji namie 
labai reikalinga/ p pačiai 
man neišpuola: kąį žmones 
pasakrin? ' ’ i 

! —Žinoma, visi 
(sukruto: raštinėse pradejy; 
daugiau liudymų ir metri
kų ruošti: visi amątriinkai, 
visos tarnaites ir dabiniri- 
kai mete darbą ii* tik laukia' 
paskirtos dienos, kad sume-

Iš ginčo—žmogžudystė.
PANEVĖŽYS. Rugpiu

čio 24 d. ant vieškelio Pa
nevėžys—Paliuniškis i
Bobkaimio vienkiemiu, pil. •■proto Įtempimas, kad krau-

ti pi 
neįeiti 
rištas

Jmu

Ne i ži.ai '

”uo-

—Tai kaip gi? Dabar pas l iinat

. , -į-^į nius8l?Bes niaudjJSMĮįif! 
me ore, jei to nejsako ryėytųjas;1

išvers
jrerai a

■ mink.š 
mazg 
lyk Si< ■ . iVK S k

Ii- kurion įstaigon tik ąę- t.-inan 
užeikite—ar, pasą gąįAį, \jaį* į 
j migus smnbkėti; ar. fcąip j 
14 sužinoti-L-visūi- : rasatte; 

s ' uodegą?’. Je| jdš -dar: nėra, • 
įai nematdiĮia rądfca 

vilniečiai visą sutvarkys,, kad jj bu-įiąv'^ 
inai atsiras. Žmonelės; 
args.ta, riejasi, 
ainoja, bet jau kui5-nekurAja*3SG‘ 
r nematomąją ranką kalt į-į" 
a.

______  Buk palaiminta atvvku-į 
džioti vieną kitą svarą dau-.rioji iš pietų šalies gudrybėj

atjrdžtat r.usauž'iię 
' *ei

•y 

T

juo geriau! ■ rYtiešj’giau. Kiek "sumanymų, koks Juo blogiau— j
nil tnrntn itAmnimas. kad kran~ > -V. B.

TĖMYK PAVOJAUS ŽENKLI; 
NEDAPENĖJIMO.

Didžiuma tėvu nedapenėtų vaiki? ne 
turi nei mažutusios idėjos, kad jie vr.i 
Aukos pavojingos padėties. Ar jus 
manot, kad vienas trečdalis miasij vai 

: kų mokyklose butų iiedapenėti ir nę.- 
I dasverti jei tėvai tą žinotų ? Nedape 
((įėjimas visados veikia }xis’>ap5ibmia.' 

•.(Visą sistemą iralima pakasi jei ųebuS 
• i ganėtino skaičiaus sotybės maisto, "bit 

tas kasimas eina taip išlėto, kad tr.o-' 
tinos netuoj jj pastebi. V

Nedapenėjimas, atkviėčia Itįria 
Kiekvienas nedapenėtas vaikas yra 
lengva auka ligoms. Jaunuoli; reikia 

i stiprinta kovoti prieš kūdikystė:-, ligas 
kurios tiek jaunų gyvybių pakirte.,

Anglijoj surado, kad trys iš 'vcr.Rūį 
tarų tapo atUnesti nuo karo tainj’bo^ 
delei nedapenėjimo 'kūdikystėje. Ste
la tinkamo sotnsno gali suaidyti jus i 
vaiko visa ąteiti, jei jis ir Kbėįtį 
ligos antpuoliu.

Apsaugok savo vaiką pridėliodama 
jĘorden’s Eagle Pieną prie jo kasdie- 
■ r.iil valgiu. Nesenai vesti eksperimėr.- 
jtai tarpe tnokykJos vaikų parodė, kr d 
Eagle Picnao ypatingai veikia pydsut 
ni’dapeačtus

Skaityk Situs siraiptniiis 
ir pasidėk attičlai

tatočs vartoja jaa

Nors stoty gyvena milici
ninkas, bet, žinoma, girioje 
ištikus nelaimei, maža ką jis 
gali pagelbėt. .

Rudietis.

tarpu buvo Kaune. Dėl to paminėti ir Šiaulių vadą vaite

Kova tarp mokytojų.
T R Y š K I A I; t Rug

piučio 17 d. liko su triukšmu 
viršaitis prašalintas. Ant
ras triukšmas buvo dar di- 
idesnis niusu mokytojų tar
pe. Mokėjas Gaiminas, . ------
norėdamas savo žmoną Ja- kad mokesnių inspektorių: 
cyte — < 
ffi^ją'Raitutį,kuria Tuo Nusivalymo fonikoj reik SALUTARAS

DRVG & CHEMICAL CO, Irta.
Dept, 18

1707 S, Helsttd SU Chieat*. tt



I
$215,000 Faneuil Hali atnau

jinimui.
Faneuil Hali, tai vienas 

seniausių Bostono triobesių. 
Tenai pirmutiniai Amerikos 
revoliucionieriai laikydavo 
savo susirinkimus ir dabar 
šita salė yra visuomenės 
nuosavybė: ji prieinama vi- 

. _ , siems už dyką, tik už šviesas
damas krautuvių duris, ar įr išvalymą reikia užmokėt.

Vietines Žinios
Banditai peršovė policmaną

Šio panedėlio naktį ant 
Columbus avė. buvo peršau
tas pol. McGillicudy. Apie 3 
valandą jis ėjo gatve bandy-

iiiuain.iu ūmi.-, ai

jos visos užrakintos. Vienoj_________ _____________
vietoj prie sienos prisiglau- svarbesni mitingai, kaip an 
dę stovėjo du vyrai. Vienas tai Žalgirio mūšio auvaik- 
jų svyravo, nuduodama^ ___ 2^___ 1_. Z *_ "
lyg ir girtą. Jie pasirodė-po- [r'kiti, vis tenai buvo laiko 
licmanui neištikimi, ir jis mi.
pradėjo vieną jų krėsti. Ki
tas tuo tarpu išsitraukė re- 
volveriį ir šovė poliemanui 
du syk krūtinėn. Policmanas 
sugriuvo ir sunkiai sužeistas 
pradėjo jieškoti savo revol
verio. Banditai tuo tarpu 
leidosi bėgti, ir pakol polic- Atnešė policijos nuovadon 
manas išsiėmė savo revolve
rį, jie jau toli nubėgo. Jis 
šovė paskui juos šešis kar
tus, bet turbut nepasiekė, ir 
piktadariai pasislėpė. Polic
manas turbut mirs. Vėliaus 
jiolicija buvo suėmus apie 
tuziną nužiūrimų asmenų ir 
tardo juos.

-a

_____ KEEEiyTS
PAVEIKSLAI ld RUSUOS , 

šv. Jono Bažnyčioje, ant i 
1 roadvay. So. Bostone, 12 d. 
Spalio, pėtnyėioje, bus rodomi 
F.• veikslai iš Rusijos.

Turinys tų paveikslu susidės ; 
i- Rusijos dailės ir architektu- 
ros. PuteiksUu nutraukti po pa
saulinės karės. Jei kas nežino ką 
-iusija turi gero, meldžiame a t- 

S K u K«ks buvo dievas Momi?
mo kaip Rusija dabar stovi ir Perkūnas buvo vyriausis seno- 

vra turtirsra su savo v^8 beturiu dievas, .Jisai globo- yra turtinga su >a\o j{> ljetuvii? kuQ.
met ji buvo laisva ir galinga.

šaltytė Nastazija iš čekiškių 
iriesio. imi* Joną Pilipauską 
2 < leveland avė., Montello.

K;-.iryiė<, Barbora ir Teofilė 
ii Juodelių kaimo. Biržų vaisė., 
l-as Jurienitnę. 20 Austin st., 
Norvvood. Mass.

ziėevi-.ius Antanas su šeimy-' 
žmona Ek-onora. duktė Ona. ■

Mažeikiu miesto, pas Joną j> 
inikų. 23 Spruee -t.. Woree- 
tr, Sla.-s, 
Koiuirotatiė Jadvy 

guolių kaimo,
Juozą Tėveli

.. Lvr.n. Mass.’

t

is

AR ŽINOT. KAD-
Karalienė Marija, Karalius F<-rdinan 

tlas, Premirras Bratiano ir kiti Rumu
nijos valdovai gavo nvo lOu'. pat
riotų p-> ragitf mus, kad šakes vaidy- 

1 mas ant 
n:t:rujos : 
J; u-to "s 
šs-vikų"?
fu noru 
kus cigate’.us daug-ati, negu už bile 
kokius pat-rast iš cigaretus. nes jie su 
pan* t -kojų 1)U"< tyro Turrisko ta-• 
pako 7 !

f

_ ________ ____ „ j-Į
•M dienų >••!< 1 ų<ve<as Ru-į 
aoist.įni.-ėkuue apvalytų ša-* 
.■.‘tiinžeiaiu. išdavikų ir bal- 
Ar žinot. ! ;:d daug žiimi j 

v.imol :i u1. Helmar Turki.-■ 
daugiau.

New
England

COKE

Puikus Tarnas
z

W namub dabar ir uKtik-
MvEMGMNDGOM gal, būt atvežtas į justi 
rint jums smagumą ir parankama per vist) 
ateinančiu žiema. Su juo galit pripildyt savo 
namus ir pagamint maist*—jis yra atsakan
tis kiekviename reikale ir kiekvienoj valandoj 
—atliks jums darbą kitkvienoj aūnutoj dier.j 
ar nakij. Tai yra švarus, gera*, kietas kuras, 
duoda daug karščio, o mažai pelenu. Neken
kia puodams nei grotom*.

N L T—FURN ACE—EGG

New Encland Coke
111 Devunshire St., Boston. Mass.

Main 8532 — TELEFONAI — Main 2723.

Todėl ir lietuvių beveik visi
i

a:

Rupšaitė Ona iš 
ta ■. Papilės vaisė., 
vieką. 4 Neponset 
Purk. Mass.

Jakovjiaitė Marė iš Šilėnų 
k: ino.Žiežmariu vaisė., pas Sta
nislovą Kanevičių. 15 Hancock 
s t.. Peabody. Mass.

I ąivaitė Kaziunė iš Mikaičių 
kaimo. Deltuvos valsčiaus, pas 
Andriu Simonavičiu, 161

. So. Boston. Mass.
Kakrėnaitė Uršu’ė is Miliūną 
imo. Kupiškio vaisė., pas An

taną Baltrėną. SS Mercer street 
o. Boston, Mass.

Bajierėiutė Ona iš Bažnyt- 
iemio kaimo, šakiu vaisė., pas 
uozą Petkuną. 235 l ieki street 
lontellv. Mass.

Geigaitė Ona iš Joniškėlio, 
as Juozą.- Valeiką. 8 Winslow 
t.. Cambridge. Mass.

Bartkaitė Petronėlė.
-iškili kaimo. Tirkšlių 
as Tanią Bartkų. : 
L. Montello. Mass.

Kokan 
ilemina i

ščiojimas, "Lietuvių Diena

P-et dėl savo senumo šita 
salė jau reikalauja daug pa
taisymų. Ir miesto taryba 
dabar paskyrė $215,000 Fa
neuil Hali atnaujinimu’. 
Darbas tuojaus prasidės.

lavoną.
New Bedforde i policijos 

nuovadą tris vaikėzai atnešė 
aną vakarą jauno vyro lavo
ną, ir pradėjo pasakoti kiek
vienas kitokią istoriją. Poli
cija visus tris juos areštavo 
Manoma, kad visi jie yra 
plėšikai ir kad užmuštasa 
vyras yra jų sėbras, kuri jk 
susipykę nušovė.Markės parsiduoda gatvėse.

Jau kelinta savaitė Bosto
no gatvėse pedlioriai par- šaudvmas ant North Stati© 
duoda vokiečių markes. Iš 
pradžių jie ėmė po 10 centų 
už 10,000 markių, paskui po 
5 centus, o pagalios pradėjo 
imti kiek kas duoda. Vienas 
žmogus pasiūlė 10 centų už 
100,000 markių, ir gavo.

Laikraščiai pradėjo jau 
protestuoti. ”Boston Ameri- 
can” sako, kad žmonės per
daug ant tų markių apgau- ėmė. 
dinėjami. Paskutinėmis die
nomis Bostono gatvėse bu
vę pareruota 250,000.000 
markių, už kurias, to laik
raščio apskaitymu, žmonės 
užmokėjo $2,500, kuomet 
pedlioriams jos atsiėjo tik
tai $75, nes jie perka jas iš 
National Shawmut Banko 
po 30 centų už milioną.

Parduodami tuos bever
čius papiergalius pedlioriai 
sakosi padarą po $300 pelno 
į sąvaitę.

Markių Bostonan tiek pri 
plaukė, kad čeverykų valy
mo šapos pradėjo duoti jas 
savo kostumeriams už dyką 
Kai kurie batašveičiai už 10 
centu nušveičia batus ir pri
deda dar 10,000 markiu 
"magaryčioms.”

no.
Ant North Stationo aną 

vakarą kilo tarp žmonių pa
nika, kuomet netikėtai pasi
girdo šūviai. Šaudė tūla 
italas, kuris įsivaizdino. ka< 
jį persekioja portugalai 
Vienas žmogus likos pašau 
tas ir keliatas susižeidė beg 
darni. Policija beproti su-

tarp VVest Hanove
rio lietuvių.
Hanoverio miestely 

netoli Bostono, policijž i — y y • j y • •__ k— - - - - - - - «. * 
Mat buvo įskųsta, ka.

Kratos

West
je. i
krėtė keliatą. lietuvių šeimy 
nų. i
jos daro ir pardavinėja svai 
ginančius gėrimus. Alaus ii 
degtinės buvo atrasta pa. 
Tarną Ganeskį, pas Antanr 
Kairi ir pas Povilą šūki ai 
Šunskį.

ga iš Pa-
Merkinės valse.

605 Summer
I
1

Užsieniu kai- 
pas Joną "Sa- 
street. Hvde

k;ip ji 
kultūra ir daile.

\ aizdai bus rodomi iš Petro- j'Jdel Perkūno ir dabar lietu- 
grado, Maskvos ir kitų vietų viai negali užmiršti.
Rusijos. Taigi lietuviai, nepra-1 Bet ar žinot kaip jis išrodė.

... x i i.,.. J-—: t

senovės lietuviai jį garbino?
11 • Ar žinot taipgi, koks buvo 

_____________ L kaip jis su- 
kaip paskui 
sutvėrė lie-

t

$3,000 byla dėl 1 cento.
Pro Granto kalvę Wake- 

fielde ėjo anądien keli vai
kai ir nešėsi grušių. Kalvis 
Grantas pasiūlė vienam vai
kui centą, kad šis parduotų 
jam vieną grušę. Vaikas su
tiko grušę parduoti. Kalvis 
tuomet įdėjo centą į ugnį ir 
įkaitinęs jį paėmė replėmis 
ir numetė vaikui ant žemės. 
Vaikas paėmė centą,ir nusi
degino pirštus. Vaiko tėvas 
apskundė kalvį užtai ant 
$3.000.

DAUGIAU SVEČIŲ
ATVAŽIUOS IŠ LIETUVOS.

Raltic Statės Finance Co. ve 
uėjas N. GENDROLIUS ir U 
S. Linijos Generalis Lietuva 
Atstovas K. Norkus įcablegra 
ros iš Kauno praneša, kad pa 
Baigoje šių metų 
Ameriką pas savo 
kunti keleiviai:

Studžiutė Stasė 
kaimo,
liksą Stundžių. 
Boston, Mass.

išvažiuos 
gimines se-

iš Mišnium, 
šašuolių vaisė., pas T e 

10 Lotveil st.

r i♦
H

Nekels anglių kainos.
Bostono anglių kompani

jos praneša, kad jos šįmet 
neketina kelti anglių kainos. 
Prie kasyklų anglis pabran
go 75 centais ant tono, bet 
perkupčiai ketina padengti 
tai ” iš savo kišeniaus.’’

Rado pasikorusią pačią.
Geležinkelio darbininkas 

Mitchell parėjo aną vakarą 
iš darbo ir rado namie ant 
klazetos durų pasikorusią 
savo pačią. Jis sako, kad ji 
buvo nesveika ir gali būt dėl
to nusižudė.

Arkliai išeina iš mados.
Arklių Bostone jau ne

daug beliko, ir tie patįs jau 
darosi miestui apsunkinimu. 
VP' os spaudoje jau kila bal- 
? j, kad arklių vežimai mies
to gatvėse butų visai uždrau 
sti, nes labai apsunkina au
tomobilių judėjimą. Ir ateis 
tas laikas, kada arklių visai 
neliks.

leiskite progos, liet pasinaudo- kokh-‘ stVbuklM dar®.ir okaiP 
kit ja pamatymui Rusijos.

bet bukite kaip dievas Praamžius, 
Rengėjai, naikino pasaulį, ir 

-------------------------ant tuščios žemės 
',ET> mergina -tuviu tauta?

nori moiantu ofiso oarbą; ni>ku ra-' »' žj_‘t anįe 
l.etuvissid ir angliškai. Ka-n bu-'. .AF , 01 8pie

t"i re.kaiirga, malonėkit atsikreipt trimpą.
laišku. Mis* a. A-čia. 255 Br&adwav, į Ar žinot ką veikdavo vyru 
Sc . Boston. į dievai Pikuolis, Kovas. Ragutis

! ir Pizius, arba moterų deivės 
[Gabija, Jura, Laumė, Milda ir 
, kitos ?
! Jei to nežinot, o norėtumėt 
žinoti, tai išsirašykit knygą 
vardu ”Kokius Dievus Žmonės 

- Garbino Senovėj?”
Moterų iri Toj knygoj yra aprašyti ne- 
.. . tiktai visi senovės lietuvių die- 
Kivibsites va- jr tikėjimas, bet ir kitu tau- 

Bo»ton. MaU. pradedant nuo saulės gar- 
_____ 2’ihintoju iki krikščionių gadynės, 

į PARSIDUODA namas so. BO-i'fenai rasite aprašyta iš viso 
> stone. Ant kampo. įo ruimų ir'apie'400 įvairių dievų. Podraug 

ir su tauto-
na $2,700. Klauskite 66 Tudor 3t„|nus, kanos tuos dievus garbino.

; south Boston. Mass. : kur jos gyveno, kaip atsirado ir
-——— ---------------- —;---------[kaip išnyko (nes daug jų jau

• Parsiduoda rakandai uz pu- nebėra), 
kienė Emilija ir duktė! sę kainos. • Knyga netikybinio pobūdžio.

Kamisarkos kaimo, į Dailus gramafonas su re-M ^na9 mokslas Ja perskai-] 
ledzingių vaisė., pas Vladą Ja-j kordais, kamoda, lova ir kitii^^iekriena ku^“ " 
Jonį. 47 — Sth St.. Cambridge.; daiktai — visi kaip nauji —p Veikalas yra parašymas labai 
šiomis dienomis atvažiavo se-. ■ .Ru?£ kainos, j gyva ir aiškia kalba, ant dailios

kanti svečiai:
Senukevičius Antanas iš

.inių kaimo, Punsko vaisė.,
leorge Senukeviėių,
laee. So. Boston.
Libeikaitė Jieva iš 

oną "Norvill. 1233'a 
ay. St. Louis. Mo.
Rutk^vičaitė Karusė iš Kau-

•v. pas Karoli Simonavičių, 30 
efierson st.. Cambridge. Mass.

Karsokaitė Stase iš Bielosto-
o. pas Zigmontą Karsoką.
ront st.. Montello. Mass.
Kurie norite savo gimines 

ežti iš Lietuvos i Ameriką 
>a kurių
•ra
«r nori grįžti i Ameriką.
-iems

r.esivėiinkite,
7:30 vakare.

dievą Pa-

kr

6-th

iš Gu- 
vaJsc..

20 Cleveland

*

PARDAVIMAI
PARSIDUODA PUI.RUiMIS SU 5

STALAIS. Klauskite "Keleivyje.” 
(11)

REIKIA DARBININKU
Vyrų, ir Amatininku i fab-ik3S, 
?t -ralius, hotel’us ir tt.

Mr». GURALSK k
103 Staniferd St. 1

si

i Klauskit "Keleivio” redakci-įpopieros. turi apie 300 pusla- 
■ • -pių skaitymo ir kainuoja tik-

— į tai $1.00. Tas pats dailiai apda- 
* rytas. §1.25. Jis gaunamas "Ke

leivio” redakcijoj. Nusiųsk pi- 
... . , . Įnigus, ir tuojaus gausi knygą,

šeimyna. -.S namas su| ^KELEIVIS^
. liiuniP. geroj aoieiinkėj. arti Upham's j 2o5 Rroadvay. So. Boston, Mass 
Coįrer Dorchostery. i-endos neša SI * į 
‘•4 metus: kaina tik SU.5‘1): SSOOOf 
Įnešti. ■

Oš-! joj-

17 Burrellf3^^!! [jįjji figjjj 

,, • l-.i’l šeimynų. 18 kambarių narna: 
įkalino, pas I visajs naujos mados intaisais, 
So. Broad- ■

at- 
ar- 

giminės ar draugai 
išvažiavę i Lietuvą ir da-

Vi-
ant pareikalavimo ‘pri- 

iųsime Informacijų Knygą dy- 
ai ir suteiksime visus paaiški
nimus. Laišku arba ypatišk 
ireipkitės sekančiu adresu:
BALTU STATĖS IINANUE

CORPORATION
357 Broadway

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. So. Boston 1061.

Armageddonas jau Artinasi
(Milionai dabar Gyvenančių niekad Nemirs) 
Labai žingeidžią paskaitą iš Biblijos skaitys 
A. STEPONAITIS Iš BROOKLYN. N. Y.

Nedėlioj, 14 d. Spalio, nuo 3 vai. po pietį; 
DAHLGREN SALEJE

KAMP. E ir SILVER STS.. SO. BOSTONE
Kodėl tie visi sumišimai ir neramumai Europoj ? 
Kode! visi valdininkai sumišę? Į ką visos tautos 
brenda? Toji paskaita atsakys i tuo:-, klausimus 
iš Biblijos. Ateikite visi ir išgirskite 1 

Sėdvnės dykai. Kolektos nebus.

PJE? 

į'r’

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

negaunate pinigų vertės tavorą? Ba

Ateikite pas mus, mes užlaikom įvairių tavorų: pentų, 
varniški, visokių aliejų. Apart to, visokių geležinių Žri

Įrankių plumeriams, mašinistams ir mūrininkams. Vis- riS 
ką gvarantuojame ir gražiname pinigus už netikusius 
daiktus. »

SO. BOSTON HAROWARE CO. sft
J. Klimas, P. Bolvs, Savininkai. (Se

379 BROADHAY, SOUTH BOSTON, MASS. §2

Tel. 0122
[ui

f
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MEDICINOS DAKTARAS

LEO J. PODDER 
IŠ PEIROGRAbO 

Profesorius daktarų Kok-g>i»i 
SPECIALISTAS VYRU ir 
MOTERŲ LIGŲ. TAIPGI

KRAUJO ir SKUBOS 
LIGŲ. 

Gydo, reikalui esant, su 
X-Ray ir elektra.

69 CHAMBERS STREET.
Plior.e: Hay markei 3390. 

Ofiso valandos:
8—9 A.M. & 

BOSTON. -
Kalba rusiškai ir lenkiškai.

9 3, 7—8 P.M.

1 
I 
I 
I 
I

i*7U So. Busiu* St»n-W
'bAKTARA®

A. L. KAPOČIUS
MCTlrtYS DRNTtSTAN

VALANDOS Nuo t iM 12 4e»ą

Nao 1 iki * valu 
NEDĖLIOMIS: 
IH 1 ▼. *o pieta.

Seredomis ik: 12 dianą. 
Ofisas "Keleivio” narna

251 Broadaay, tarpe C ir D tL
80. BOSTON. MASS.

t

! 
J 
: 
I

J

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St„ Boston. Maga. 
(Prie Har.over St.)

Tei. Richmond 668. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak.

I
T ei. South Boston 3520
Residence Aspinwall 0870

S. N. h&iutč-Shalina 
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Broadvay, So. Boston, Mass.

Room 2.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr.M. V.Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą.
SO. BOSTON TeL So. Bustos 822 

Ofiso valandos:
Nuo 9:80 iki 12 

Nuo 1 iki 5 Nuo 8:80 iki t 
Subatomis nuo 9:30 ūp 19 ir 
nuo 1 iki S vakare.

: ;-ių šeimyan. 34 kambarių tanias, ge- 
į rigusioj vietoj Dorchestery; kaina 
i $15.300; $5000 įnešti.

i Labai puiki farma. apie 85 akrų der- 
I! imliausios rėmės šitoj valstijoj, su 
: ? ražais gyvuliais, mašinomis ir viso- 
'■ kinis impičmentais reikalingais dėl 
Ifarmos; prie gero kelio ir didelio
• miestuko ir tik 20 mylių nuo Bostono;
■ kaina $10.0'X*. lengvos išlygos.

Apart viršminčtų mes turim daug 
' gerų pirkimui namų, farmų ir biznių, 
i Jeigu manot ką pirkti, atsišaukite
• pirmiausia i

IVAŠKEVIČIAUS OFISĄ
We«t Rroarl'vay. S. Boston. Mass.

Tel. So. Boston 0605.
Ii T- Tremont St.. Room 30S 
Tek Main C167. Boston.

361
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Lietinis Optonetristu
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Bargenas Maliavą ir Geleanią Daiktą! 
Jeigu jus norit sutaupvt pinigų ant maliavų ir geležinių daiktų, 
užeikit į musų krautuvę, o mes parodysim, kaip jus galit tatai 
atlikt. _ _ . .

Daugelis musų kainų yra 25€<. žemesnes, negu ,iųs mokat ki- 
tose krautuvėse. Pas mus yra pilnumoje visokių maliavų, gele
žinių daiktų, plunjbingų ir elektros prietaisų.

Už dykų *nt vietos pristatymas. 
Telefonai: Beaeh 5353—5352.

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

Arti Dovcr St. Eleveito Stoties.

1.42!

brOnis kontrim
Cunstnble. Justice of the Peace. 

Reni Estate and Insurance.
Visados esu gatavas jums patamau- 
:i kojreriausiai. Kreipkitės i Lietu
višką Agentūrą.

:?61 West Broad" ay. 
South Boston. Mass.

Tel. S. Boston 0305 ar
S. B'-ston 2483-W.

S

1i I“

§
Išeg^minuojų akis, pnssinu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PASAK ARNIS O. D. 

Į}į 447 Broadway, So. Boston, Mass 
. - - • ^E=25dS25E5ZSBS2SHS2SasaS2S2525asT

NOREOLK STREET.;-------------------------------------------------
Ar visi ži į _

Miką Koriną geriausia 3
■r Aruirausti-Insurirt.: Į ’ m • a «ay: Dr. David w. Rfisen

į Ar visi žinot?

«
Kad Mikas Korinas užlaiko REAL

! ESTATE ir INSURANCE įstaigą pę.

•
 numeriu 179

DORCHESTER. MASS. Ar visi ži 
tn«t kad per ILL,___

pirkti Namus ir Apdrausti-Inšurir-t:
|; :-vo ugnies ir nelaimiu.
Ji kad per Miką Koriną galima gauti i 
i; visokių namų Colonial mados, naujų 
Jį medinių ir ūiurf”- *■“ 
i kad priemiestyje
; gyventi ir gerus vaikus 
I; 'Taigi * ' - -----
»T i lankyti

į vima.

v**

>
■

Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
i

*

LIGAS.

10 ryto. 
3 dieną.
8 vakaro

5EVER05 GYDUCLE5 UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA

MICHAEL CORAN 
NOREOLK STREET

Tel. Dorchester 7401

[>U 
®l

Ar visi žinot 
daug ramiau 
išauklėti.

ir rcutnafiško uždegimo galima 
pasekminei išlydy h su

Tel.: Richmond 1414

ir mūrinių. 
‘ > yra

kviečiame pas mumis alsi- 
įr gausite teisingą patarna- 

(451

P

2 9-tas Metinis

<
.

XX/Z/>» 30 tK f.O CCWI.

KlaLskite peš aptlekorlu*.

DENTISTAS
10—12 dieną.
2—5 po pietų, 
fi—8 vakare;

Nedėliomie nuo 10—12 dieną.
705 X. Main st. kamp. Broad et 

MONTELLO, MASS.

<
4
■:

1,4,

/ 4

Telefonas 3112-W.

Or. i. 6mm-SiNMiBkas
LIETUVIS

Valatto*: nno
nuo
nuo

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS---------

VALANDOS.
Nuo 8 iki 
Nuo 2 iki 
Nuo ' iki
821 HANOVER ST. 

BOSTON, MASS.

PLUNKSNAS, Pukus. Paduškas, 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 
įrėdnes. parduodam pigiausiai. Kreip
kitės voatiškai arba rašykit:

Jeigu norits teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 
ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso- į 
kių ligų, kaiD tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenvjusio reuma- ; 
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau- 1 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokiu slaptingų ] 
ligų ir geniausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo Jei vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime., Mes į 
jums patarnausime kuogeriausiai. pašaukiame geriausias daktarus 

per telefonų uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir suėė- 
dyt pinigus, tad ateikite j APTIEKĄ po numeriu į

y 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. ;; 
T O

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APT1EKA I
BALIUS! 5EVER 

noTHARDOL ELROPF.AN FEATHER 
IMPORTING HOLSE 

Loveli Street. Boston. Mas*.RENGIA D. L. K. VYTAUTO DRAU 

Pėtnyčioje, Columbus Day

12 d. Spalio-October, 1923
Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki 

vėlumai nakties.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kantps E ir SILVER STS-. SO. BOSTON. MASS. 

Visus kviečia D. U K. VYTAUTO DRAUGIJA.

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

Geras vaistas oel scsimošinto, 
išsukimo, tmin-oi rauntenu siyvuma 
skausmus strėnose ir šonuose-

W. F. SEVERĄ CO
PEOAR RAPIDS IOWĄ

★BOSTONE
RECEPTUS SUTA1SOM EUROPOS ir 

AMERIKOS DAKTARŲ.
Užlaikom visokius vaistus, nuo įvairių ligų.

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

‘ Prisiunčia me Vaistus ir per paštą.

Oficialiai Įgaliotiniai Lietuvos ”VAISTIJOS’.

Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra
šykit pas mus, 
pašto ženklelį.

50c.

mes turime. Atsakymui pasiuskit

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

I /I




