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Metai XVIII

PROTESTAS PRIEŠ LENKŲ
GENEROLĄ HALLERĄ

RŪSHA MOBIUZOOJA 
KARIUMENĘ. Į

LENKŲ PATRIOTAI 
KVIEČIA JI J BOSTONĄ.

O Lietuviai, Ukrainiečiai ir 
žydai nenori jo čionai 

įsileisti.
Po Ameriką dabar važinė

jasi atvykęs iš Varsų vos len
kų armijos generolas Halle
ras, kurį lietuviai vadina tie
siog Cholera.

Lenkų patriotai Bostone 
nutarė pakviesti jį ir į Bos
toną. Negana to, jie da pri
siplakė prie miesto majoro 
ir pradėjo prašyt, kad šis su
rengtų jų generolui oficialį 
priėmimą. Ir majoras sutiko 
tatai padaryti. Laikraščiuo
se tapo paskelbta, kad gen. 
Halleras bus oficialis Bosto
no miesto svečias.

Ukrainiečių ii’ žydų orga
nizacijos tuojaus pakėlė 
prįeš tai protestą. Jos pasa
kė: Lenkijos katalikiškoji 
valdžia yra musu tėvų bude
lis, todėl mes nenorime, kad 
musų miesto pinigais butų 
rengiamas jos atstovui priė
mimas ; nenorim, kad jis bu
tų musų miesto svečias, ša
lin Halleras iš Bostono!

Ir tų protestų majoras 
Curiey gavo galybę, kad jis 
nutarė sušaukti tuo klausi
mu konferenciją savo ofise 
šį ketvergą. Konferencijon 

' yra pakviesti Hallerio priė-

i SUSIKŪLĖ TROKAS SU 
ALKOHOL1UM.

■ Bostone, netoli South Sta- 
tiono, susikūlė didelis tre
kas su City Point karu. Ka
ras ir trokas tapo sudauzy’- 

__ _ ti, bet iš žmonių niekas ne-

AM^R,4N?MARK^KI'
>kad ro*8 kolizi>’nušoko 

000,000. nuo S(ijynės jr leidosi bėgti.
”New York Tribūne” a p- ^Policija jį vijosi, bet nesu

skaito, kad amerikiečiai, ku- gavo. Paskui pasirodė, kad 
rie pirko vokiečių markes, trokas yra prikrautas alko- 
tikėdamiesi, kad jos pakils holio, kurį blaivybės įstaty- 
ir galima bus gražiai ant jų mas draudžia netik daryti, 
uždirbti, prakišo tąrp 500 ir bet ir transportuoti. Alko- 
750 milionų -dolerių: Tai yra, holis matomai buvo veža- 
už tiek amerikiečiai turi pri- mas kur nors degtinei dary- 
sipirkę markių, kurios dabar ti. Jo buvo išviso 900 galio
jau neturi jokios vertės. nų. Trokas važiavo nuo

Anglijos žmonės prakišę South Bostono ir dideliu 
ant markių taip pat apie greitumu sukosi į Atlantic 
$500,000,000. Prakišę daug avė. Tuo tarpu City Point 
ir kitu šalių piliečiai. Mat, karas sukosi iš Atlantic ave- 
visi tikėjosi, kad Vokietija nue į So. Bostoną, ir taip 
atsigaus ir jos pinigai greit įvyko katastrofa, 
pakils, todėl visi ir puolė. Kada trokas sudužo iš jo 
markes pirkti. ”New York pradėjo bėgti alkoholis ir 
Tribūne” sako, kad parduo- gazolinas. Tuojaus gatvė 
darni užsieniuose popierines paplūdo ir policija bijojosi, 
savo markes, vokiečiai su- kad neįvyktų ekspliozija. 
rinkę nemažiau kaip S2,000,- Buvo pašaukti ugnagesiai, 
000,000 vertės gerų kitų vai- kurie pripylė anį gatvės 
stvbių pinigų. smėlio, kuris sutraukė alko-

----------------holį su benzinu ir tuo budu 
UŽMOKĖJO 76.000,900,000 skysčiai greitai išgaravo

MARKIŲ Už ČEVE- ji or«’ 
RYKUS. i "Turtui nieks Amerikoje! «**?**'? PAUUO- 

neturi šiandien tokių bran- j SUOTA NUO TAKSŲ, 
gių čeverykų, kaip žinomas J šalies Pramonės Taryba 
So. Bostono lietuviams Gen- skelbia, kad ji suradusi, kad 
drolis, kuris dirba prie Bal- Suvienytose Valstijose yra 
tie Statės Finance korpora- $54,000,000,000 turto paliuo-

Į

800.000 RAUDONARMIE
ČIŲ VAKARŲ FRONTE.

šita armija sutraukta Esti
jos, Latvijos. Lietuvos ir 

Lenkijos pasieniais.
Iš Berlino pranešama: 

Gautomis čia žiniomis, 
Rusijos vakarų pasienyje 
yra traukiama milžiniška 
raudonoji armija. Mobiliza
cijos tikslas nėra skelbiamas.

GIRIOJ RADO PASIKO
RUSĮ ŽMOGŲ.

North Scituate apielinkėj 
medžiotojai rado girioje ka
bantį ant medžio žmogų j 
apie 50 metų amžiaus. Vai-} 
džios daktaras pripažino, 
kad bus jau kelios sąvaitės, 
kaip tas žmogus pasikoręs. 
Jo drapanos sužymėtos rai
dėmis „T. N. C.”

VOKIETIJOS RESPUBLIKA 
PAVOJUJE

ALKANI ŽMONĖS PLĖ
ŠIA KRAUTUVES.

I KLIUKSAI NULINČ1AV0 
JUODVEIDJ.

Tautininkai rengiasi prie su
kilimo. Jie nori išvaikyt par-
lamentą ir įvesti diktatūrą.

Muskogee, Okla. — Perei-| . Vokietijos respublikai grę- 
tą subatos naktį Ku Klux įdėlis pavojus. Visa ša- 
Klano maskuoti nariai už- blaškosi konvulsijose. Iš 
puolė vietos kalėjimą, apga- vien®s alkam žmonės

yra paKviesu iranėno prie- cįj0Sw Pastaruoju laiku jis-suota nuo mokesčių. Yra 
mnno salininkai ir pnesinin- Į)UV0 su emigrantų reikalais daug priviligijuotų korpo- 
kahT ... , Lietuvoje ir tik pereitą są- racijų, kurios nemoka už
i u Va-- .pro r vaitę parvažiavo. Parvažiuo- savo įplaukas jokių taksų.

dėl Hallerio priėmimo kels
atstovai nuo „Keleivio” re-j _ ......I.,wioa ,-T-.rv
dakcijos, nuo LS& ir • LDLD. j kuriuos užmokėjo 76 miliar- tą dalį visų Amerikos turtu, 
kuopų, nuo Mokslo Draugi-i(jus markių! šitiek pinigų Taryba ketir*® i\Uk«U«ud, 
jos ir šiaip keliatas musų vi~}turbut nėra matęs nei Rok- kad sekantis Kongresas to- 
suomenes veikėjų. - . . • — - „ . i.. .............

— . • i n •• ĮAViVAAu-, **v* A vx \JI*A fzv* i X\1C*0 A V t J pctlicixrkllj VII

Ir į klausite, kur Gendrolis ga- ir apdėtų mokesčiais lygiai
mes kartu su kitų tautų at-ĮV0 ^ki milžinišką kapitalą? m------- •*■ ’--i------ —
stovais susuksime: šalin mu- (ya^ jjs nUpirko tuos miliar- 
sų salies uzgrobikas! šalin » - • * •’
iš Bostono atstovas tos val
džios, kuri plėšikišku budu 
grobia silpnesnes tautas ir 
smaugia jų žmones! Nei cen
to jo priėmimui, nei vieno 
gero žodžio jo pasveikini
mui !

damas jis Bremene nusipir. 
ko vokiškus čeverykus, už

Ir šitoks priviligijuotas ka
pitalas sudarąs beveik penk-

Taryba ketina reikalauti,

jfeleris, nei Fordas. Gal pa-!kias privilegijas panaikintų
* I — lr»e»r«,^rt I — « ■» m taoltz, z»«» 1 — — —. J — A. — — _  - — 1— — _ * — — t —____ • _

visus. Tuomet kitiems rei
kės mažiau mokėti.

i
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KpSęS S Šfe oT^tos
riuomenės judėjimas ema 
sparčiai ir be pertraukos.

Sutrauktos armijos spė
kos apskaitomos nuo 600,- 
000 iki 800,000 kareivių, ku
rie esą gerai aprūpinti gink
lais ir amunicija, tik neturi 
sunkiosios artilerijos, tankų 
ir orlaivių.

Žinios apie Rusijos armi
jos darbuotę eina jau nuo 8 
rugsėjo, kuomet sovietų val
džia pašaukė militario lavi
nimosi tikslams apie 500,000 
vyrų, 
z Žinia iš Rygos 7 spalio sa
kė, kad raudonoji kavaleri
ja yra traukiama Lenkijos 
pasienin ir kad tuo pačiu 
laiku stiprinąma Ukrainos 
armija.

Kitos žinios tuo pačiu lai
ku sakė, kad Rusija yra nu
tarus eiti į pagalbą Vokieti
jos komunistams, kurie ti
kėjosi sukelti „revoliuciją”, 
jei Francuzija ar Lenkija 
bandytų daryt intervenciją.

Pasiekti Francuzija ar 
Vokietiją rusams vargiai 
pavyktų, bet Lenkijon jie 
galėtų lengvai įsiveržti ir 
sulaikyti jos militarę pagal
bą franeuzams.

i

dus už viena Amerikos do
lerį...

Apie Lietuvą Gendrolis 
papasakojo maž daug tą pa
čią istoriją, ką ir kiti ame
rikiečiai sugrįžę iš tenai, sa-

■ ko: valdininkai vaikščioja 
‘ pasipūtę, pilni „fanaberi
jos”, o tinginiai, liurbiai ne
išpasakyti. Be kyšio beveikiPLAKA KALINIUS.

Deleware valstijoj yra niekur negali prieiti. Val- 
nuo senovės užsilikęs pa- džios įstaigose dirbama nuo 
protys plakti nuteistus kali- 10 valandos ryto tiktai iki 
nius. Kalėjimo kieme yra 2 po pietų, ir tuo pačiu lai- 
įkastas stulpas, prie kurio ku”ponai” valdininkai da 
kalinį pririša ir sargas at- arbatą geria, kas Amerikoj 
skaito jam teisėjo paskirtą vra visai negirdėtas dalykas, 
skaičių smūgių. Plakimo Kauno gatvėse pilna kari- 
metu kiemo vartai atidaro
mi iki galo, ir kas tik nori 
gali eiti tos ceremonijos žiū
rėti.

Pereitą subatą Wilming- 
tono kalėjime buvfl plaka
tai du kaliniai: Stepas Jan
kaičius, kuris prisipažino 
prie plėsimo ir buvo nuteis
tas ant 20 metų kalėiiman, 
gavo prie gėdos stulpo 40 
smūgių. Juodveidis Claren- 
ce Cole, kuris už vagystę bu
vo nuteistas kalėjiman ant 
o metų, gavo 5 smūgius. Ka
lėjimo vartai buvo atidaryti 
iki galo ir plakimas buvo 
apskelbtas laikraščiuose, 
liet niekas neatėjo žiūrėti. 
Žmonės nepaiso, kas darosi 
kalėjime.

1

ninku ir kareivių; trauki
niuose ant geležkelių tas 
pats. Išrodo, kad Lietuvoje 
daugiau kariškių, negu civi
lių žmonių.

SOCIALISTAI PASITRAU
KĖ Iš VOKIETIJOS 

VALDŽIOS.
Berlyno žiniomis, Vokieti

jos socialistų partija atšau
kė savo atstovus iš federa- 
lės valdžios, nes jie negaliKALNAI KILNOJASI.

Stamfordo universiteto sutikti su jos politika, 
profesorius Willys sakosi 
patyręs, kad Andų kalnai 
pamažu slenką i rytus. Jie 
vieno šimtmečio periode nu-į 
slenką 2 metr. tolio. Kalifor
nijos kalnai slenką į šiaurę 
ir tyrinėjimai įrodė, kad 
per 10—15 metų jie nuslen- 
ką 1 metr. tolio. B. Willys 
tvirtina, kad praėjusiu me- 
U z__2_ —
kaip tik buvęs to slinkimo; 
pasekmė, nes tuomet daro
si geologinės atmainos. Ka-

DIDELI SOCIALISTŲ LAI
MĖJIMAI ANGLIJOJ.

į žinios iš Londono sako, 
kad paskutiniuose municipa- 
liuose rinkimuose socialistai 
turėjo didelių laimėjimų. At
žagareiviai ir liberalai buvo 
sumušti.

tų- Chili žemės drebėjimas i TERORAS IR SABOTA
ŽAS LENKIJOJ.

Lenkijoj dabar streikuoja 
w. *........... j darbininkai.

Streikierių* vieton valdžia

mų šalių pinigus, žydas pra
dėjo aiškintis, kad jis jokių 
pinigų neturįs. Tuomet mi
nia nuplėšė nuo jo drapanas 
ir paliko visai nuogą. Dra
panos buvo sudraskytos jieš- 
kant pinigų.

Šio panedėlio rytą kepa
las duonos buvo 150,000,000,- 
000 markių. Bet duonos bu
vo nedaug ir į valandą ji bu

; kalinį pakorė ant medžio, plčšja krautuves, o iš kitos 
Jis buvo kaltinamas užpuo- *

S^stv^ kuna drasko pasakė’ kad duonos
.„e _ --------- į^ \aisty^ kūną drasko nėnų alkana minia tuojaus
amu ant baltos motemkfe. pradėjo daužyt kepyklų lan-

AUDEKLINĖ DIRBS
Maskvos pinigais kurstomi - j.’! komunistai norėtų nuversti d s un duonos

NAKTIMIS. i <??barJin« .val<ia<’f P“u'| Tai šitaip dalykai stoviRoehester, N. H. - Old tvarką sus.vienjti su'l|abaI. Q da
Colony vilnų audeklinė ėjo-'}!®?1?1’.® 13 J?^®8 P®868 ta®- piutė? Kur nauja duona? 
vai paskelbė; kad nuo šiol ji tlnln.ka\ ruos,af' P™.3®tah- Kaip. Vokietija galės lšgy- 
pradės dirbti dienomis ir m®.kad venti per žiemą?
naktimis. Kitur audinyėios «*&<» ?.į™ butų apskelb-. ------- L_

i ti savo diktatūra. 1m i * 01™^ a ™užsidaro. itį savo diktatūrą. . . POLICIJA SUSTREIKAVO 
Šitaip dalykams stovint,; noircm?prezidentas Ebertas su kan-| “MIESTE RIAUŠĖS,

jclerium štresemanu išleido Australijos mieste Mel-
šį panedėlį i Vokietijos žmo- bourne pereita seredą su- 

;■ nes atsišaukimą, pareikšda- streikavo policija. Pasinau-

SUBMARINAS NU
SKENDĘ.

Ties panamos Kanalu su t 1 i • • ri • Atvo nuoioauKmra. pai r* v
T 7* 1 a. i • rai, kad jiedu yra pasiryžę dodami šita aplinkybe, ne- 

tų Valstijų submannas ir respuyjka ir joskons- ramaus kraujo žmonės tuo- 
nuejo jūrių dugnan su visais tituc.j^ nu0 jaus pradėjo daužyti langus,
kareiviais. užpuolimų, ir tikisi, kad pi- piešti krautuves ir užpuldi-

liečiai ateis iiems i pagalbą, nėti tramvajus. Keliatas 
KIAUŠINIAI PABRANGO. Tarp kitako atsišaukimas gatvekarių buvo apversta 

Pastaruoju laiku labai pa- sako: augštyn kojomis. Pagalius
brango kiaušiniai, šią sąvai
tę už tuziną gerų kiaušinių ■ 
Bostone reikia mokėti 90 
centų. Kaina pakilo dėlto, 
kad šaltuose sandeliuose 
Massachusetts valstijoj 
kiaušinių atsarga sumažėjo 
2,000,000 kiaušinių. •

POLICIJA GAUDO 
KUNIGĄ.

Bostono policija gaudo ku
nigą F. B. Boyerą, dėl kurio 
viena mergina šiomis dieno
mis nusižudė, o kita nuėjo į 
teismą reikalauti varanto 
jo suėmimui, bet pati tapo 
suimta už ne prideramą gy
venimą su tuo „dvasišku tė
veliu”. Bet kunigui areštuo
ti vaYantas duotas savo ke
liu, ir policija dabar jo jieš- 
ko. Jo draugai sako, kad jis 
jau pasprukęs Francuzijon.

ŽEMĖ VIS DREBA.
Seismografai Chicagoje. 

Washingtone ir kitur perei
tą nedėldienį rodė smarkų 
žemės drebėjimą už kelių 
tūkstančių mylių. Tas pats 
nastebėta ir Italijoj. Matyt, 
žemė dreba kur nors po jū
rėmis.

augštyn kojomis. Pagalios
„Šitoje rimčiausioje va- tramvajų judėjimas buvo 

i landoje Vokietijai gręsia vi- sustabdytas ir gatvėse pa- 
dujinės konvulsijos. Tūlos statyta specialė policija, 
musų visuomenės dalįs, nors Dėt riaušių trokštanti mi- 
skaitliumi nestiprios, pasi- pia užpuolė ant tos policijos 
naudodamos žmonių var- ir pastaroji buvo priversta 
gaiš, daro nelegalių pastan- ?°^a„zJn?n.11Į_^Vyo
gų, kad prispaudus valdžią ‘ 
ir užkurus tarpusavės gais
rą”.

Pąreiškęs, kad valdžia 
yra pasiryžus šitokias pa
stangas atremti, atsišauki
mas sako:

'Palaikymas viduje tvar
kos ir ramybės būtinai rei
kalingas, kad pergalėjus tą 
vargą, kokis kilo iš nedarbo, 
sunkios ekonominės padė
ties ir negirdėto politinio 
spaudimo”.

Toliaus atsišaukimas pa
taria žmonėms nenusiminti, 
nes valdžia turinti da gana* 
spėkų, kad nuslopinus kiek-' 
vieną maištą ir apgynus Vo-’ 
kietijos respubliką. Valdžia 1 
tikisi, kad jeigu jai prisieis Lloyd George, kuris buvo Į ’ * . • v , . ...
priešus, tai su ja stos visa kyti keliolika prakalbų, per- •• ♦ • _ t _• _ T •   i. , . _ _____ į

dis. 'Anglijon. New Yorko airiaip. . .

burge jau numalšintas. Ke- mą. bet bijojo pradėti, nes

užmušta ir 150 sužeista. Ma
terialiai nuostoliai apskai
tomi į pusę miliono dolerių. 
Ant rytojaus valdžia pri- 
siegdino 5,000 piliečių eiti 
milicijos pareigas ir daboti 
mieste tvarkos.

Lygiai tokios pat riaušės 
buvo ir Bostone anais me
tais per policijos streiką. Ir 
čia langų daužymas susto
jo tiktai tuomet, kaip atėję 
kareiviai pradėjo į riauši
ninkus šaudyt. Tas parodo, 
kaip daug da beždžionės yra 
žmoguje.

J

LLOYD GEORGE JAU 
IŠVAŽIAVO.

Buvęs Anglijos premjeras
1 

pakelti kovą prieš vidaus pakviestas Amerikon pasa- 
priešus, tai su ja stos visa kyti keliolika prakalbų, per- 
armija ir visa vokiečių liau- eitą subatą jau išvažiavo 
dis. ’Anglijon. New Yorko airiai

Komunistų maištas Ham- buvo pasirengę kelti triukš- 
burge jau numalšintas. Ke- mą. bet bijojo pradėti, nes 
liasdešimtis žmonių buvo už- svečią Ivdčjo 1,000 New

» w *

žeista, bet kontrevoliucijo- j---------------
", ..." .. 2,250.000 KIAULIŲ KRITO

Dabar išsiųsta armija Ba- j NUO CHOLEROS*
Gyvuliu industrijos biu- 

ras Washingtone praneša, 
y obucijonienai organizuo- pereitus metus Su-

vienytose Valstijose pastipo Blogiausias daiktas, kad o 250,000 kiaulių nuo taip 
miestuose nėra maisto. Lki- v^amos kiau,; cho|eros 
ninkai nieko i miestus neve- / *
ža, nes nenori savo produk-! 
tų mainyti ant popierinių j 
markių. Todėl išalkę miesto

lifomijos kalnu slinkimas geležinkelių 
esąs San l rancisko žemes ' x , - . . ,
drebėjimo pasekmės. Kalnų pastate kareivius. Bet trau- 
slinkimu profesorius aiški- judėjimas supa rau
na ir paskutinius Japonijos i guotas. Streikiena1 vart-°ja 
žemės drebėjimus. ’J’ sabotažą: ardo ke-

_______ Į nūs, šaudo į traukimus, ir t.- 
!t. Valdžios padėtis labai sun-

ILEIDO 4.000 ATEIVIŲ įki.

$200,000.000 PARUPINI- 
MUI BEDARBIAMS 

DARBO.
Socialistų spaudžiamas,

esąs San Francisko žemės

BROOKLYNE UŽTROŠ
KO GAZU 9 ŽMONĖS.
Tėrėitos nedėlios Makt;! 

Brooklyne užtroško 9 žmo
nės įvairiose vietose. Spė
jama , kad tą naktį buvo 
permažas gazo spaudimas 
ir daugelis gazinių pečiukų 
užgeso, o vėliaus spaudimas 
padidėjo ir kambariai priė
jo pilni gazo. Gazu kambar 
rius sau šildosi tiktai biedni 
žmonės, todėl visi užtroškę 
yra darbininkai

I

VIRŠ KVOTOS.
Iš Europos tiek žmonių! 

nori Amerikon važiuoti, kąd j 
vos tik naujo mėnesio kvo
ta atsidaro, tuojaus laivų* i - - . . .
čia ir prisigruda su ateiviais, i Anglijos darbo tninisteris 
Pereitą sąvaitę Į dvi dienas i Barlow suplenavo ištisą ei- 
buvo išpildyta visa šio mė- le valstybės darbų, kad pa- 
nesio kvota* ir da 4,000 atei-įrūpinus bedarbiams darbo 
vių liko virš kvotos. Tečiaus per žiemą. Tiems darbams 
juos įleido ant ateinančio reikalinga bus išdėti iš val- 
mėnesio kvotos. Įstybės iždo apie $200,000,000

I)U VALDININKAI KRITO mušta ir suviršum 100 su- Yorko policmanų. 
DVIKOVOJ. . . * ' . ” ’

Jeffersono miestelyje, nieriai sumušti.
Texas valstijoj, susitiko ant T " 
eatvės du šerifai ir pradėjo vmrijos ir Turingijos pasie- 
šaudytis. Abudu krito negv- nin, kur katalikiški kontre-
VI.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
Glen Falls miestelyje, N. 

Y. valstijoj, banditai užpuo
lė Iianką, peršovė kasierių ir 
pagrobę pinigus pabėgo.

VOKIETIJA UŽDARĖ 
KONSULATĄ.

St. Louiso mieste tapo už
darytas Vokietijos konsula
tas/ kad sumažinus valsty
bės išlaidas.

MINKŠTOJI ANGLIS 
ATPIGO.

žmonės priversti plėšti i Bostone ir apielinkėj 
krautuves. Daugiausia nuo minkštoji anglis atpigo 50 
tų plėšimų kenčia žydai, (tentų, ant tono. Dabar tonas 
Berline minia apsupo vieną kamuoja lygiai $8.00. Kieto- 
žydą ant gatvės ir pareika- toji anglis parsiduoda po 
lavo, kad jis atiduotų sveti- $16.00 tonui.
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R. Skipitis, buvęs Lietu
vos vidaus reikalų ministe
ris, traukia atsakomybėn 
IJetuvos klerikalų "Darbi
ninko” redaktorių, už krimi
nali šmeižimą.

šita byla išdygo iš užmu
šimo V. Aleksos, apie ką 
musų skaitytojai jau žino.

Kuomet bolševikų agentas 
• nušovė Kaune jauną Lieiu- 
\ os studentą, Vytautą Alek
są, tai klerikalų organas 
"Darbininkas” 23 rugsėjo 
numeryje išspausdino strai
psni "Valykime Lietuvą nuo 
žmogžudžių”, kaltindamas 
liaudininkus D-rą Grinių ir 
R. Skipitį, buk jiems minis- 
teriaujant Į Lietuvą nekliu
domai plūdę iš Kaukazo, Do
no, Maskvos ir Peterbugo 
visokie valkatos ir plėšikai, 
ir kad visiems tiems valka
toms ir plėšikams tuojaus 
buvo duodami Lietuvos vi
daus pasai, nes tokia buvusi 
Skipičio (tuomet vidaus rei
kalų ministerio) valia. Da
bar tie žmogžudžiai pradėję 
šaudyti Lietuvos piliečius. 
Tai esanti vis Skipičio ir ki
tų "bedievių” politikos re
zultatai.

"Lietuvos žinių” 226-tam 
numery p. Skipitis išparodo, 
kad šitas klerikalų kabini
mas yra visai nepamatuo
tas, nes visam pasaulyje' nė
ra tokios valstybės, kur ne
būtų svetimšalių. Pavyz
džiui, Latvijoj jų yra apie 
138,160, tai yra daugiau, ne
gu 8 nuošimčiai visų gyven
tojų. Lietuvoj gi svetimša
lių niekuomet nebuvę 'dau
giau kaip 10,000, kas nesu
daro nei pusės nuošimčio vi
sų gyventojų. Taigi kvailys
tė yra sakyti, jog svetimša
liai pražudys Lietuvą. Kaip 
tik priešingai, sako p. Skipi
tis, nes —

"Gerai apsidairę pamatysi
me, jog Lietuvoj retas fabri
kas apsieina be svetimšalių 
specialistu, turime tu svetim
šalių ir švietimo įstaigose ir 
valdžios aparate, ir net musų 
parlamentas turi Rozenbaumą 
ir Eretą ne Lietuvoj, ne iš Lie
tuvos piliečių gimusius, ne Lie
tuvos duona augintus. Iš Mili- 
cįjos žinių 3 Nr. paduodamų 
statistinių žinių matome, jog 
dauguma tų svetimšalių —dar
bininkai amatninkai —tat gali 
būti Lietuvai labai naudingi".

..Klerikalų organo kaltini
mą p. Skipitis randa krimi
naliu ir todėl praneša, kad 
jis traukiąs ji teismo atsa
komybėn, einant Baudžia
mojo Statuto 532 straipsnio 
3 paragrafu.

Ir ”L. žinių" rašytojas 
sako, kad šitaip protauja ne 
vienas p. šilingas, bet visi 
Seimo klerikaiai. štai pavvz- 
dis?

"Vidaus reikalų ministerijai 
užsiinteresavus, kasgi Šiauliuo
se užmurzino žydų iškabas, 
tuojau pasipylė iš dešiniosios 
pusės visokių nepatenkinimų. 
Ir kitas Seimo narys (dešiny
sis) prie keletos asmenų drą
siai išsitarė, kad girdi, reikia 
čia žiūrėti daugiau tikslingu
mo, o ne teisėtumo. Jei kas pa
daryta ir neteisėtai, bet Lietu
vos naudai eina, tai yra, esą. 
gera, ir traukti tokių įvykių 
kaltininkus atsakomybėn butų 
negera. Juk pergalėtojų netei
sia, kaip Suvorovui Katrė Ii 
pasakė".

Bet atžagareiviai užmirš
ta, kad tikslingumo sistema 
visuomet veikia Į dvi puses, 
ir ji laimi tik toje pusėje, 
kur daugiau spėkos. Taigi 
Lietuvai, kaipo mažutei ir 
silpnai valstybei, ji yra pa
vojinga. Štai, tikslingume 
keliu eidami, lenkai atėmė 
is Lietuvos Vilnių. Tikslin
gumo keliu eidami, bolševi
kai užmušė Vytautą Alek
są. 0 jei jų tikslams bus rei
kalinga, jie galės nuversti 
Kauno valdžią ir pastatyti 
jos vietoje Sovietą su Kap
suku ir Angariečiu prieša
kyje. Ar ir tada klerikaiai 
sakys, kad "Tikslas pateisi
na Įranki?”

VĖL TIKSLAS PATEISINA 
ĮRANKĮ.

Tikslas pateisina Įrankį— 
tai senas Romos popiežių 
obalsis. Gali žmogų užmuš
ti, gali jo šeimyną pražudy
ti, gali apiplėšti, gali jam 
padus svilinti, gali jam kau; 
lūs laužyti, bet jei tai darysi 
geram tikslui — bažnyčios 
ir popiežiaus naudai — tai 
viskas bus pateisinta.

Civilizacija šitokią ”filo- 
zofiją" buvo išmetus jau

ANT JEZUJITŲ NĖRA 
MUITO.

Lietuvos Seime socialde
mokratai pasigavo finansų 
ministeri Petruli ir pradėjo 
jį kamantinėti dėl išvežamų 
ir Įvežamų prekių (tavorų) 
Prie socialdemokratų prisi
dėjo ir kun. Mielaška, kuris 
pastatė ponui ministeriui 
klausimų: Kodėl leidžiama 
importuoti iš užsienio tokie 
daiktai, kaip riešutai, šoko
ladą, saldainiai, kurie Lietu
vai nereikalingi?

Socialdemokrate Purėnie- 
nė ant to pastebi: "Kaip tai 
nereikalingi? Juk tokius 
daiktus kunigai be galo 
mėgsta!”

Ministeris pradėjo aiškin
tis, kad tokie dalykai, kurie 
Lietuvai nereikalingi, suda
rą nežymią importo dali, ir 
jie esą apdegami dideliais 
muitais.

Tuomet drg. Bielinis klau
sia : ”0 kiek jezujitų impor
tuota Lietuvon be muito?”

Klausimas juokingas, bet 
•gerai pataikytas. Jezujitai 
yra nereikalingas Lietuvai 
'tavoras, taigi, sulygi minis- 
terio tvirtinimo, ant jų tu
rėtų būt uždėtas didelis mui
tas, kad kuo mažiausia jų 
galėtų Lietuvon Įvažiuoti. 
O betgi jokio muito ant jų 
nėra.
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"APSAUGA NUO DIDE
LĖS ŠEIMYNOS".

Šitokiu antgalviu dabar 
platinami tarp lietuvių lape
liai, kuriuose tūla Mrs. S. 
Rūkas iš Chicagos sakosi 
turinti išleidus knygą apie 
tai, kaip apsisaugoti nuo 
vaikų. Kas tos knygos nori, 
lai nusiunčia poniai Rūkas

šiukšlynan. Bet popiežiaus.o ji išsiusianti knygą, 
"vierni” mokiniai vis da ne-| šitų lapelių yra gavę ir 
gali jos užmiršti, štai, 222- "Keleivio” skaitytojai, ir tu
ram "Lietuvos žinių" nume- Ii jau pradėjo teirautis mū
ry skaitom, kad Seimo na- sų redakcijoj per laiškus 

x rys St. šilingis, begindamas apie tos knygos vertę.
mitingo tvarkos ardytojus, I Taigi šiuomi "Keleivio” 
teisme aiškino, kad bausti redakcija perspėja savo 
tvarklaužių negalima, nes skaitytojus, kad jie butų 
jie ardę mitingą gerais tiks- atsargus, ir neapsigautų. 
lais. Tiesa, jis sako, Įstaty- Nes reikia žinoti, kad tokio 
mai draudžia tvarką ardyti, turinio raštai Amerikoje 
bet nevisuomet reikią Įsta- yra draudžiami platint, ir 
B paisyt Ar negerai, jei kas drįstų skelbti, tuo- 

padarę tie, kurie jo- jaus atsidurto belangėj. Tai- 
statymų

t

' paduoda savo adresą, ver
čia manyti, kad toie knygo
je nėra nieko pasakyta apie 
"Apsaugą nuo didelės šei- 

■ mynes”.
1 ‘iš visa ko matyt, kad toji 
Mrs. S. Rūkas nori tiktai 
pasipinigauti. Taip verčia 
manyti ir knygos kaina. Ji 
nori už ją $3, bet kas pirks 
daugiau, tam atiduoda kur 
kas pigiau; pavyzdžiui, 30 
knygų ji siūlo už §25, kas 
reiškia tik po 83 centus už 
knyga. Kodėl tad ji nori po 
$3 už vieną? Ir prie to da ji 
savo lapelyje išsireiškia, 
kad tai nėra' knyga, bet kny
gutė. gal tik keliolikos pus
lapių didumo.

Žinoma, jei tai butų tik
ras patarimas, tai ir už ke
liatą puslapių S3.00 gal ne
būtų brangu. Bet, kaip sakė
me, jei tai butų tikras ir aiš
kus patarimas, tai Mrs. Ku
ltas negalėtų tos knygelės 
lapeliuose skelbti ir per paš
tą savo literatūrą siuntinė
ti, nes užtai gresia kalėji
mas.

.Ji sako, kad jos knygute 
yra parašyta Margaretos 
Sanger, garsiosios gimdy
mu kontroliavimo šalinin
kes. Tas gal būt. Bet tai ne
reiškia, kad tenai pasakyta, 
kaip apsisaugoti nuo didelės 
šeimynos. Vieną geresniųjų 
Margaretos Sanger knygų 
yra išleidus lietuvių verti
me ir nabašninkė F. Stro- 
pienė; ji vadinasi: "Patar
mės Merginoms ir Mote
rims apie Lyties Dalykus”, 
ji kainuoja $1.00 ir ją gali
nanti “Keleivio” knygyne, 
čia yra naudingų mergi
noms ir moterims pamokini
mų. tečiaus kaip kontroliuo
ti šeimyną — nepasakyta. 
Todėl mes netikim, kad ir 
tos ponios Rūkas garsina- 
moj knygutėj tas butų pasa
kyta.

______ _ _ -________ .

rikos/lietuviai tori laikraš-’ zuno, ir 117-tame savo nu- I 
mery sako:

"Kaip negalvok, kaip ne
svarstyk, vis vien Lietuvai dar 
reikalinga geležinė ranka, rei
kalingas sumanus ir energin
gas diktatorius, kuris iš lietu
viškos tešlos iškeptu lietuViš- 
ką beigeli”. —

Vadinasi, reikalingas 
caras ar karalius, kuris "ge
ležine ranka” galėtų perti 
lietuviams kailį.

Bet jei "Darbininko" re
daktoriams kaili taip jau ■ 
niežti, tai ji galima išvanoti 
ir be diktatoriaus...

ėių pakankamai ir naujiems 
jau beveik nėra dirvos. To
dėl negalima pasakyti, kad 
musų apšvietai daroma 
skriauda, kuomet lietuvis 
prisideda prie rusu laikraš
čio.

"KARDAS" VĖL EINA.
Amerikos lietuvių laisva

manių organas "Kardas”, 
kuris jau nesyki buvo susto
jęs, vėl atgijęs ir vėl susto
jęs, dabar pradėjo eiti išnau- 
jo. Nauja redakcija prane-

’Kardas’ perėjo lietuviu 
laisvamanių organizacijos ži
nion. JĮ dabar leidžia Lietuviu į 
Laisvamanių Federacijos 1-mo
ji kuopa.

’Kardo’ draugai ii- rėmėjai 
šituo gali pasidžiaugti. Paga
lios, lietuviai laisvamaniai sa- 
savo spaudos organą Įsigijo, j 
kuriuo bus galima vesti kovai 
su žmonių pažangos ir jų lais-j 
vės priešu — kunigija.

” Paskutiniuoju laiku Ame-j 
rikos lietuviai,laisvamaniai ši-į 
tą įnagi buvo praradę. Ir deltos 
jiems teko ytin skaudžiai nu
kentėti. Lietuvių Laisvamanių 
Federacija kaip ir pakriko; 
apie laisvamanių darbuotę 
Įvairiose lietuvių kolonijose 
nebegirdėta. Gabus ir energin
gi žmonės, savo jiegas ir pini
gus dėję, kad organizaciją su
stiprinus, nusiminė: 
kad jų darbas žlugo.

KAIP PRIE MIKĖS. TAIP 
IR PRIE TROCKIO.

Žinios iš Stokholmo sako, 
kad dabartiniu laiku Sovie
tų Rusijoj esą nemažiau 
kaip 1,200,000 bedarbių, su 
kuriais bolševikų valdžia ap
sieinanti negeriau, kaip bu
vusioji caro naealstva. Ka
dangi bedarbiams labai sun
ku gyventi ir jie pradėjo ne
rimauti, tai vidaus reikalų, 
komisariatas Įsakęs visą ši
tą "neištikimą elementą iš
siųsti i Murmano arba Sibi
ro teritorijas”.

Bet trėmimas bedarbių Į 
Rusijos šia'ure nei kiek ne
pagerina dalykų, žmonių ne- 

j pasitenkinimas auga su 
: kiekviena diena ir pastaruo- 
j iu laiku visame krašte 

m£ne* Į skleidžiama daug atsišauki- 
‘B" .. . į mu, kuriuose darbininkai
-Mums smagu, kad pe pasi-Į kvieč.iami nuversti bolševi- 

riko—Amerikos lietuvių lais-|k valdžia. Telegrama iš 
vamanių judėjimas nežhigo, ir Maskvos anądien sakė, kad 
nežlugs! i paskutiniuose rinkimuose
Prie naujojo "Kardo” šta- i Maskvos apskrityje bolševi- 

bo yra susispietę Strazdas, ■ kai buvo jau sumušti ir kad 
Kučinskai, Lapaitis, Dubic- j išrinkta didžiuma neparti- 
kas ir kiti, adresas: 3210 S.; nių. 
Halsted St, Chicago. III.

NORI BIZŪNO.
Kun. Kemėšio organas ■ aukso rublių

t
i

Baisybių Sala.
Arba kaip bolševikų valdžia žudo socialistus.

(šitokiu vardu — "Baisy- 
ibių Sala” —"Naujienos” iš
spausdino žinomo Rusijos 
sicialdemokratų vado Dano 
straipsni apie tai, kaip bol
ševiku valdžia kankina so
cialistus ant Solovecko Sa
lą Raitoj Juroj. Kiekvienam 
bus Įdomu tą straipsni per
skaityti, todėl žemiau mes 
ji paduodant ištisai. "Kei”. 
Red.)

“Pačioje šiaurėje, toli nuo 
kietžemio, septynis ar aš
tuonis mėnesius per metus 
visai atkirsta nuo susisieki
mo su pasauliu, riogso Bal
tojoje juroje mažiukių sale
lių grupė. Tai yra garsiosios 
Solovecko Salos, šimtai me
tų atgal tenai ėmė apsigy
venti vienuoliai, jieškantvs 
visiško atsiskyrimo nuo pa
saulio. Tenai caro valdžia 
gabendavo heretikus, kurie 
^bejodavo apie vienintelės 
išganymą teikiančios pra
voslavu bažnyčios šventu
mą. Paprastai juos tenai 
laikydavo uždarytus tam
siuose urvuose iki mirčiai.

"Dabar tose salose nebė
ra jau nė vienuolių, nė sė
dinčių kalėjimuose tikėji- 
minių heretikų. Kovo revo
liucija lai? m. atidarė ir re
ligijos kalėjimų vartus. Pas
kui bolševikų valdžia ’su- 
nacionalizavo’ esančius te
nai vienuolynų turtus ir iš
vijo visus vienuolius iš sa
lų.

”Jų vietoje tečiaus atsi
rado salose kiti žmonės. 
Daug asmenų čionai gy ve
na ii- senieji kalėjimų urvai 
yra prigrūsti naujos rūšies 
heretikais. Bet tai yra ne 
tikėjiminiai heretikai, o po
litiniai kaliniai, socialistai 
ir anarchistai, kurie išdrįso 
abejoti apie vienintelės iš
ganymą teikiančios bolševi
kų bažnyčios teisingumą.

"Troboje, kuri yra paskir
ta 80 Įnamiu, pačioje toli
miausioje saloje, sėdi kokie 
200 politinių kalinių, vyrų 
ir moterų, senelių.jaunikai- 
čių ir jaunų merginų. Dau
gelis jų yra praleidę Ilgus 
metus caro katorgoje, ka
lėjimuose ir ištrėmime; ki
tiems gi buvo lemta čionai 
sutikti savo gyvenimo pava
sari. Sugrusti purvinuose, 
ankštuose kambarėliuose, 
jie vargiai žino, kuriais 'nu
sidėjimais’ jie yra kaltina
mi. ’Joks teismas jų neteisė; 
be tardymo ir teismo nuo
sprendžio juos ištrėmė čio
nai vienu plunksnos pabrau
kimu visagalinčioji • čeką, 
vadinamoji dabar Valstybės 
Politinė Valdyba, kad at
skyrus juos nuo viso pasau
lio ir tuo budu padarius ne
kenksmingais. Tai yra prie
monė apsisaugoti nuo socia
listinės epidemijos platini- 
mosi Rusijos darbininkų 
masėse!

"Kaliniams yra pavestas 
vienas hektaras žemės pasi
vaikščiojimui. Už menkiau
sią kėsinimąsi peržengti nu
statytąją ribą sargyba gra
sina nušovimu: toksi yra 
duotas sargybai įsakymas. 
Susirašinėt laiškais su gi
minėmis uždrausta. Tiktai 
labai retai duodama leidi
mas giminėms pusvalandžiui 
pasimatyti su kaliniais,-—jei 
giminės gali atlikti tokią 
tolimą, sunkią ir be galo 
brangią kelionę į Solovecko 
salas, kad, atvykus tenai, po 
ginkluotos sargybos akimis 
pasisveikinti su kaliniu ir 

"štokas” išleisčiau, nes tarus jam keletą žodžiu, vėl

| Rusijos darbininkai esą 
į pasipiktinę, kad Radek’ui ir 
■Bucharinui buvę duota 300 

dienpinigių 
s užsienin.Visi knygų leidėjai, kurie "Darbininkas” užsimanė bi- laike jų keliones

neapgaudinėja žmonių, iš
leidę kokią nors naują kny
gą, tuojaus išsiuntinėja po 
vieną jos egzempliori laik
raščių redakcijoms pasižiu- j 
rėti. Gi tokios knygos, kaip į 
"Apsauga nuo Didelės Šei-! 
mynos", kurią garsina Mrs. 
Rūkas, mes visai nesame 
gavę. Todėl siųsti už tą kny
gą pinigus mes nepatariam.

Paaiškinom šitą dalyką 
per laikrašti, nes atsakinėti 
visiems atskirais laiškais 
butų mums perdaug darbo.

I
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Lietuvos inteligentai 
nemoka rašyt.

Lietuvos inteligentai daž-, Visi žino, kad jis ruko taba- 
nai mėgsta pasijuokti iš! ką, bet prarūko pinigus. Ir 
mus, amrikiečių, kad męsį kuomet tabakas lieka suru-

ADV. GUGIS LEIS RUSU 
LAIKRAŠTĮ.

"Naujienų" 253-čiame nu
meryje randame šitokią ži
nią:

"Vakar tapo užbaigtos seno
kai pradėtos derybos dei paė
mimo Chicagos rusų dienraš
čio "Svobodnaja Rossija" į lie
tuvių rankas.

"Advokatas Kazimieras Gu- 
gis atpirko didžiumą seru 
bendrovės Russian Pubiishing 
Co. ir tapo tos bendrovės ir 
jos leidžiamo laikraščio fakti- 
nu valdytoju.

"Laikraščio Svobodnaja 
Rossija tikrieji rėmėjai ir skai
tytojai buvo ir tebėra baltgu- 
džiai ir dalis ukrainiečių, nes 
tikrųjų rusų Chicagoje yra la
bai mažai, jei neskaitysime ru
siškai kalbančių žydų.

"Adv. Kaz. Gugis užklaus
tas apie jo paimtą dienraštį 
pasakė, jog tuojaus ten pada
rysiąs biznių vedimo tvarkos 
permainų, bet redakcijoj per
mainos jei Įvyksią tai Įvyksią 
kiek vėliaus.

"Rusai sako labai džiaugiasi 
iš to fakto, kad lietuvis paėmė 
vesti jų laikraštį vieną todėl, 
kad jie tikisi,'jog su lietuvių 
pagelba jie galės prieiti prie 
tvarkos, antra, kad abelnai tas 
pagelbės gudų ar baltgudžių 
susiartinimui su lietuviais.

Kai-kam išrodys keista, 
kad lietuvis eįna leisti rusų 
laikrašti.

Gal ir istiesų butų keista,

nemokame kaip reikia lie- 
tuviškai.

Jei amerikiečiai padaro 
musų gramatikai kokių nu
sidėjimų, tai jiems galima 
da ir atleisti, nes jie gyvena 
toli nuo Lietuvos. Bet kad 
patįs Lietuvos inteligentai, 
ir dagi laikraščių redakto
riai, nemoka gerai savo kal
bos, tai jau nedovanotina. 
C kad jie jos nemoka, tai 
faktas. Štai,- "Lietuvos 
Žinių” 220-tame numeryje, 
ant trečio puslapio, po ant- 
galviu "Kaunas,” randame 
šitokį sakini:

"Laike tos pačios vaka
rienės prarūkyta tų pačių 
ponų (jų buvo 35) 87 štu
kos cigarų po 2 lt.”

Nežinau, kaip Lietuvos 
inteligentams, bet man, 
amerikiečiui, šitas sakinys 
išrodo baisiai nevykęs. Nes 
kokiems galams sakyti, 
"Laike tos pačios vakarie
nės,” kuomet lygiai tą pati 
galima pasakyti daug trum
piau ir lengviau, būtent: 
”Per tą vakarienę?” Čia 
męs apsieinam tik su 14 
raidžių, kuomet "Lietuvos 
žinių” rašytojas sukrauna 
net 24. Ir jam pačiam rei
kia ilgiau rašyti, ir raidžių 
rinkėjui reikia dusyk tiek 
laiko sugaišti, ir paskui da 
skaitytojas turi daug darbo 
pakol nereikalingas raides 
akimis perbėga.

Toliaus "prarūkyta tų 
pačių ponų 87 štukos ciga
rų.”

Rašytojas, matyt, norėjo 
pasakyt, kad per tą vaka
rienę buvo tiek cigarų surū
kyta, bet pasakė visai ką ki
tą. Nes "prarukyt,” ne
reiškia "surūkyt." Pa
vyzdžiui, męs sakom: Jis j

t

dėtas bausmės sumažinimas 
už 'ištikimą’ tarnybą. Ir jie 
stropiai ir teisingai tarnau
ja savo ponams.

"Vos tik praėjo trys mė
nesiai nuo Įsteigimo šitos 
koncentracijos stovyklos 
Rusijos socialistams pagal 
šiaurinį poliusą, o jau nuo
latos girdėt žinios apie žiau
rų apsiėjimą su kaliniais, 
apie sielvartingus bado 
streikus, kuriuos kalimai 
vartoja, kaipo paskutinę 
priemonę savo elementa- 
rėms žmogiškoms teisėms ir 
kūno neliečiamybei apginti.

"Bet kokie tu protestų- 
vaisiai? 'Bado streikais jus 
nieko nepasieksite’, ciningai 
tarė kaliniams čekos atsto
vas. ’Jeigu jus ištiesti nebe
galite ilgiaus gyventi šitose 
sąlygose, tai pasidarykite 
sau galą!’

"Žiema artinasi ir neužil- 
gio mes nebegirdėsime mu
sų draugų ir draugių pagel
bės šauksmo iš šiaurių nak
ties tamsumos. Tik ateinan
ti pavasari mes gal patirsi
me, kokių pasibaisėtinų dra
mų įvyko tame kalėjime ir 
kiek žmonių tenai padėjo sa
vo galvas už tai, kad jie no
rėjo tarnauti Rusijos dar
bininkų klasei, kovojančiai 
su naujuoju Rusijos kapita
lizmu.

"Tiktai gaisus viso pa
saulio darbininkų protestas 
gali sulaikyti Maskvos bu
delio ranką. Tarptautinis 
proletariatas negali ramiai 
žiūrėti i šitą negirdėtą žiau
rumą”.

Gyvulių pajauninimas.
Rosta praneša, kad Tve

rės prof. Pavlovo laborato
rijoje daroma sėkmingai 
bandymai gyvuliams pajau- 
ninimą pritaikinti. Kaipo 
gera bandymų iliustracija, 
yra aprašyta specialinėj 
Rusų spaudoj pajauninimas 
vieno 23 metų arklio iš ne
tinkamų kavalerijos kur
sams arklių.

Arklys prieš operaciją bu- 
bo taip suvargęs, jog nesi
laikė ant kojų. Akys buvo 
užgesę, oda apsilupus, daug 
turėjo nuo gulėjimo neužgi
jusių sopulių ir žaizdų. Ape
titas buvo nekoks, o apie 
lyties jiegą negalėjo būti nė • 
kalbos. • .

Po Įleidimo jam pb'fyČĮąį 
gabalėlio ką tik išguldytai' 
kumelio kiaušelio, no keleto 
dienų -arklio padėtis jau pra
dėjo gerėti. Praėjus gi po
rai mėnesių po operacijos 
jo negalima buvo nė pažinti: 
*yva išvaizda, viso kunb 
blizganti oda, beveik pilnas 
užgijimas žaizdų, gyva ir 
tiesi padėtis, energingas gy
nimasis uodega nuo musių 
ir ausų pastatymas.

Žymiai "pajaunėjo” ir gV-
- pasirodė

kytas, jo pinigai pasilieka 
č-ielybėje. nors ir prarūkyti. 
Jie neišeina dūmais kaip ta
bakas. Taigi sakyt, kad 
"prarūkė cigarus,” yra ne
teisinga. Reikia sakyt: 
"surukę cigarus.”

Bet didžiausis juokas yra 
tame, kad-Kauno ponai ru
ko ne cigarus, bet kokias tai 
"štokas!” Girdi, "prarūky
ta 87 štukos cigarų.” Išeina, 
kad cigarai turėjo 87 što
kas, ir visos jos tapo ”pra- 
rukytos.” Kas atsitiko su 
pačiais cigarais, “Lietuvos 
Žinių” rašytojas nepasako. 
Jis kalba tik apie "štokų” 
likimą.

Mums, amerikiečiams, ši
tokie dalykai nežinomi. 
Kuomet męs rukom, tai męs 
rukom stačiai cigarus, o ne 
štokas, štokas pas mus 
tiktai juokdariai teatruose 
daro.

Bet tai neviskas. ”Lie* 
tuvos Žinių” rašytojas da 
nepasako' mums, kas buvo 
tie rūkytojai, ką surukę 87 
"štokas.” Jis aiškiai pasa
ko, kad jų tiek buvo „sura
ikyta,” ir kad jos visos buvo 
"tų pačių ponų,” ką dalyva
vo vakarienėj, bet ar jie pa
tįs jas rūkė, ar šiaip kas, ne
žinia.

Jei aš tą žinią rašyčiau, 
aš pasakyčiau taip: "Per tą 
vakarą tų pačių ponų buvo 
surūkyta 87 cigarai." VL 
sas .. , _________
prie cigarų jos visai netin-, keliauti atgal, 
ka ir nereikalingos. I ”Nėra nei vieno laisvo

Argi is to neišeina, kad žmogaus toje saloje! Tik ka- 
Lietuvos inteligentams, ku- iįnjai jr sargyba. O iš ko 
rie taip daug apie save ma- • ’ ’ ~ »-
no, neprošalį butų da pasi
mokinti savo gramatikos ir 
rašybos dėsnių?

Prof. Gnaiba.

i

I

kių įstatymų nepaisydami, gi tas faktas, kad Mrs Rūkas jei pas lietuvius butų stoka ____ __________
užmurzino žydams iškabas? tą knygą skelbia viešai ir laikraščių. Bet dabar Ame-prarūko' pušę savo algos.”5

susideda ta sargyba? Išski
riant kalėjimo viršininką ir 
jo pagelbininką, visi sargai 
ir užveizdos yra kriminaliai 
kaliniai, kuriems yra paža-

vulio psichika 
net lyties suerzinimo žymės,

An-heoioginiai rad niai 
Sirijoje.

Franeuzų archeologas 
Montet vis tebetęsiąs arche
ologinius iškasimus Byblo- 
se (senosios Finikijos nriesr 
te). Iškasta jau didžiausia' 
Egipto šventykla ir jieško- 
mas Bybloso karalių hypa- 
ge’as (požeminiai statymai, 
kur buvę laidojami numirė
liai).

Be to, dar iškasta ketu
rios bažnyčios bei koplyčios, 
užsilikusias dar nuo Ki>^ 
žiaus karo laikų; Iš šių baž- 
yčių pažymėtinos yra 

Amiun, Deddš, Abugosho, 
kaipo vienintelės, kuriuose 
dar užsilikę, senojo Jerozoli- 
mo lotynų karalystės gar
sieji freskai.

4



; ko darbininkus palaiko. Bet laikraščiu neskaito,

k

kokio nors laikraščio
l

Ij Darbininkai šioj dirbtuvėj, patrotysi „draugą”.

Svyrūnėlis.
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šiais metais ir šioj dirbtuvėj 
darbo sanlvgos pablogėjo, 
nes ją užvaldė Fireston Co. 
iš Akron, Onio, kuri atsive
žė Į čia visus savo šunelius į

rašysiu apie vietos lietuvių 
vei.dmą. Lietuvių čia yra 
nemažas būrelis; kai kurie 
jų yra čionai jau nuo senai

bai ėjo gana gerai ir bedar-j Dabar keletą žodžių pa- lNEWTON UPPERFALLS, 
.• rašysiu finin vietos lietuviu! YfARS.

kojęs lietuviškai tautaimis. Tai mat kam ji švil- 
ė ir kokio „vaiko” ji norė- 

Geras Lietuvis.

ir įvedė baudžiavos sistemą, j jiems nei neužsimink, nes
TA..Si/-.-, rlivktnvZii !____j_____j.______• ________

(duotis vakarais ant gatvių

L X ,' V

Ku skaito ir rašo 
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To niekas Bepeikia

BRISTOL, CONN. ja — tai moterų švilpikių 
Naujas Sanda riet i ų Dievas, j lJraug9a’ Frw šitos naujos 

Sandarietis Z., išsimislines 'draugijos pru.lauso 4 nas- 
kokj tai „lietuvišką Dievą’’, ir o gyvanašles Jų uz- 
draskosi per savo organąvakarais ant gatvių 
„Sandarą,” kad bristoliečiaLsvl P*1 *?.’ Pne acel" 
mažai lankosi Į jo pareng-;na ^a'zaler.iaL v
tas prakalbas ir neaųkąuja! Yiena 'a^.ai5 Pf1 veiai S’ 
„lietuviškam Dievui” dole-A1*1^811 Pas baY? draugą. Ei- 
riu. Jisai rašo: i d?mas *an?° ls?irdau ?

‘ o ..... s pūna. Maniau, kad policis-
Mes, Sandaneciar, ren- {as įą nors atsiveja. Bet au

giam prakalbas, aukojanr žvalges pamačiau užsistė- 
savo uždirbtus dolerius lie- pusįa už kampo moterį, ku- 
tuviškos tautos labui, užtaigi švilpė, tartum signalus 
mus lietuviškas Dievas ser- [duodama. „Ko taip švilpi, 

iSesute?” — klausiu aš jos. 
„Ogi mano vaikas išbėgo 
ant gatvės ir prapuolė, tai 
švilpiu, bene atsišauks.” Pa

dėjęs kiek toliau sustojau ir 
tėmyju, kas čia iš to švilpi
mo išeis. Ogi žiuriu, pribė
go prie jos vyras ir susiki
bę jiedu numaršavo užkabo-

gsti nuo nelaimių. Mts tu
rim pastovius darbus, už
darbius gerus ir sveiki e- 
same, nes mokam, kaip ap- 

. sisaugoti nuo nelaimių. O 
tie, kurie nelanko prakal
bų arba kad ir katras atei
na ir pažiopsojęs kaip ver
šis išeina, nė cento nepaau-

ant tų puola visokios nelai- pg 
mes: viena moteriškė po j0. 
sunkios ligos parėjus iš li- 
gonbučio ką-tik pradėjus 
pavaikščioti ir vėl nusiver- 
tė laiptais nuo antrų lubų 
guli lovoj kelias savaites, 
ant kito krinta visokios li
gos, ligoninėse daktarai 
1pasiguldę piausto, kaip
meitėlius. O už ką taip? 
Kad jie aukuoja dolerius 
svetimiems dievams.”

Rodosi, neturi reikalo po
nas Z—kas tyčiotis iš tos 
ramios moters nelaimės, ku
ri nupuolė laiptais, ir iš tų 
žmonių, kuriuos daktarai 
piausto. Nelaimė darbinin
ką žmogų patinka, nepai
sant ar jis aukauja sveti
miems ar saviems dievams.

Kuomet ponas Z—kas 
taip myli pasijuokti iš katu 
nelaimės, tai čia norėčiau 
pačiam Z—kui užduoti ke
lis klausimus kaslink jo pa
ties nelaimių:

1) Kada ir ant kokių pra
kalbų tamsta lankeisi ir ko
kiems dievams dolerius au
kavai, kuomet saliunai bu
vo atdari?

2) Kokiems dievams dole
rius aukavai, kai tamstai 
pirštus dirbtuvėj sutrynė 
arba kai girtas po automo- 
bilium palindai?

3) Kokiems dievams dole
rius aukavai, kai lenkų pik
nike munšaino pailsintas 
leidai uodams tavo kunui 
operaciją daryti?

•4) Kokiems dievams do
lerius aukavai, kad jie neap
saugojo tavęs nuo prūso, 
kuris; tavo pačią buvo išve
žęs?

Ar tai šitaip tavo lietuviš
kas dievas tave nuo nelai
mių apsaugoja? Mylėdamas 
kalbėt apie kitus, prisimink 
ir apie save.

Jeigu bristoliečiai neina 
Į jūsų prakalbas ir neaukau
ją' pinigų, tai jie mato, kad 
tos prakalbos, nėra vertos 
jas lankyti ir ten sunkiai 
uždirbtus pinigus nešti.

' Sideguard.

PROV1DENCE, R. I. 
Margumynai.

. Darbai „katmilėse” suma
žėjo. Pradedama dirbti 8 
valandas į dieną ir 5 dienas 
į sąvaitę.

Veikimo tarp lietuvių nė-' 
ra jokio. Gal žiemos laiku 
ir bus šis-tas tarp jaunuo
menės veikiama.
; Lietuvių draugysčių yra 
trys: šv. Jono, D. L- K. Ge
demino ir Lietuvių Piliečių 
Kliubas. Visos draugystės 
gyvuouja gerai, liet užvis 
geriausia gyvuoja kun. Čap
liko parapija, nes kunigas 
moka savo parapijomis val
dyti. Kai užrėkia bažnyčioj, 
kad visos avelės susirinktų 
po bažnyčia ant kermošiaus, 
tai viernųjų prisirenka pil
nas skiepas ir biznis eina po 
šimts knibelių.

Beje, pas mumis nesenai- 
susitvėrė dar viena draugi-

HUDSON, MASS. 
Visko po biskį.

Visų pirma noriu pa- 
briežti apie musų kolionijos 
darbininkų vargus. Pir- 

'miaus pas mus buvo pusėti
nai lengva gyventi, nes dar-

bių, galima sakyti, nebuvo. 
Tik panedėliais galima buvo 
pamatyt vieną-kitą „bedar
bį” — bet tai buvo tokie, ku
rie nespėdavo iš po šventos apsigyvenę ir vaikus išaugi- 
c^.en?.s . Dabar! nę. Daug senesnių lietuvių
gi, žiemai! artinantis, dar- tur- gerug darbus ir gana 
bai pradeda apsistoti ir be- .darbių skaičius diena iš die-|j J*ai ^.vvena- Tix vienas 
nos vis eina didyn, čia ran-l -aCv^as 1115:111 nelabai patin- 
dasi guminių daiktų dirbtu--ka, kad musų lietuviai ne- 
vė, kuri beveik viso miestu-j myli apšvietus: nei patįs

.....v i ...................... . . ga

vo vaikų neragina prie skai
tymo. Apie užsiprenumera- 
vimą 
arba nusipirkimą knygos

■ dabar yra labai suvaržyti, 
j vienok pasipriešint darbda
viams nedrįsta, nes didžiu
moje yra tamsus ir neorga
nizuoti.

Pastaraisiais laikais iš ne
žinomos priežasties čionai 
užsidarė tris dirbtuvės — 
skūra, čeverykų ir vilnų vei - 
pykla. Nežinia kada jos vėl 
pradės dirbti. Užsidarymas 
šitų dirbtuvių tokiam ma
žam miestely yra labai at
jaučiamas.

Tiek dar smagu, kad mu
sų jaunimas, didžiumoje su
sidedąs iš ateivių, visgi pro
gresuoja/ Bet užtai su čia 
augusiu jaunimu tai tikra 
bėda. Kaip vaikinai, taip ir 
mergaitės daugiausia seka 
ištvirkusių amerikonų pėdo
mis. Tėvams patartina savo 
vaikus, ypač mergaites, dau
giau daboti, kad visiškai iš 
doros keiio neišklystų.

Visų Draugas.

MASS. 
Murtšainierių nelaimės.

Nors nesmagu yra rašinė
ti apie musų brolių munšai- 
nierių nelaimes, bet kadan
gi jos taip tankiai pasikar
toja, tai negalima nutylėti. 
Užvis didžiausia nelaimė 
juos ištiko 22 d. rugsėjo. 
Apie 10 vai. vakare, tartum 
iš peklos, atpiškėjo trįs au
tomobiliai guzikuočių ir ap
niko musų munšainierius iš 
visų pusių. Pirmiausia pa
kliuvo A. G. su keliaisga- 
lionėliais, paskui našlė M. 
su 13 kvortelių. Ant galo gu- 
zikuočiai nučiupo ir stam
biausią žuvį Švarcą, pas ku
rį rado dvi bačkas raugalo 
ir kelis galionukus išsunk
tos. Guzikuočiai nepajiegė 
tą raugalą išnešt laukan, tai 
išvertė ant porčių, nuo ko 
pasmirdo visa apielinkė. 
Paskui tie „neprašyti sve
čiai’’ pradėjo rankiot ir kon- 
fiskuot visas prietaisas, 
švarcienė pradėjo verkda
ma prašyti: „Dėdelės straž- 
nikėliai, jūsų gražus guzikė- 
liai, atiduokite nors kapari- 
nę triubelę”.Bet tie kietašir
džiai nei klausyt nenorėjo

nelaimingos moters verki
mo, viską konfiskavo ir iš
sivežė.

. Panedėly atsibuvo mun- 
šainierių teismas. Našlė M. 
ir Švarcas pasimokėjo po 
$100, o kiti apeliavo. IJo teis
mui Švarcienė atėjo i krau
tuvę ir ten radusi Aleksand
rą Jarušą sako: „Tai tu už: 
vedei ant mus guzikuočius”^ 
—„Moteriške, žegnokis, aš 
to nedariau” — teisinasi vai
kinas. Bet Švarcienė, nieko 
nelaukus nučiupo ban
dą duonos ir paleido i 
Jarušą. Tas leidosi per du
ris, Švarcienė paskui jį. Ne
žinia, kuomi ta komedija 
butų užsibaigus, jeigu i tą 
bataliją nebūtų Įsikišęs ne
labasis guzikuotis, kuris 
Švarcienę areštavo. Švarcas 
savo pačią išbilavo ir 20 rug
sėjo išsikraustė iš čia Į So. 
Bostoną.

BIG BAY, MICH. 
Gaisro aukos.

Čia su dideliu smarkumu 
siaučia miškų gaisrai. 15 d. 
spalių, apie 3 vai. po pietų, 
ugnies liepsnos apsiautė 
miške dirbančius darbinin-inibKe uiruancius uaroinui- 
|kus ir 5 darbininkai, nesu
spėję pabėgt, žuvo liepsno
se. Jų kūnai taip 'apdegę, 
kad negalima buvo nei pa
žint, kas jie tokie. Sakoma, 

Į kad visi jie nesenai buvo at
keliavę iš miestų.

Big Bay miestukas ran
dasi prie pat Superior eže
ro. Jį apsupa dideli miškai, 
kuriuose auga daugiausia 
lapoti drūtmedžiai, kaip tai 
aržuolai, klevai ir kitokie. 
Rudens laike, kuomet lapai 
pradeda kristi, tankiai, per 
žmonių neatsargumą, išky
la miškų gaisrai, kurie su- 
nakina nemažai turto ir 
daugelį gyvasčių pražudo, 
šiame miestelyje randasi 
lentpjūvės ir kitokios me
džio išdirbvstės.

\Vm. Urbon.

te APSIMOKA TAUPYTI LEIBELIUS,
Šilų Gerai Žinomų Rusių 

Kondensuoto Pieno, Nes Gausi

DYKAI DOVANŲ DYKAI
r

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

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

YPATINGAS PASIŪLYMAS
Jei išpildysi kuponą apačioje šio paskelbimo ir prisiusi ji šiandien, tai mes prisiu

sime jums Paveiksluotą Premijų Katalogą, kartu su Ypatinga Premijų korta, kuri 
r

skaitysis kaipo 10 dovanotinu Ieibeliu.

Sekamos- Premijų ■ Krautuves duos Jums už tą Kortą ir visus: MagnoKa ar Star 
Pieno įiebelitfs, ktrtiubs ^turėsite, dovanu. Nuo pirkėjo, turinčio 40 ar daugiau 

- Ieibeliu. bus priimama tik viena Ypatinga Korta.

BOSTONE MUSŲ DOVANŲ KRAUTUVĖ RANDASI
89 Friend Street, arti Havmarket Sųuarc. r 

KRAUTVĖS

*■»
*

HASTINGS, PA. 
Lietuvių tamsumas.

Šitas miestukas stovi 
Cambria paviete. Gyvento
jų turi virš 400, tarpe kurių 
yra 40 šeimynų ir keletas 
pavienių lietuvių. Iš organi
zacijų yra tik viena S. L. R. 
K. A. kuopa, kuri, žinoma, 

į nieko neveikia. Didžiuma 
[lietuvių yra Romos juodojo 
i trusto pasekėjai ir visi jie 
i alkoholin nugrimzdę. Apie 
[darbininkiškus laikraščius 
►ir apie progresyvi veikimą 
jiems nei neužsimink, nes jie 
to ištolo bijo. Ot, kalbėk su 
jais apie munšainą, tai jie 
bus linksmus ir busi ju drau
gas. Į progresyvius žmones 
'jie žiuri su panieka ir vadina 
bedieviais arba tiesiog gyvu
liais. Mat, juos kunigas taip 
išmokino. Progresyviams 
žmonėms prisieina šalintis 
nuo tokių gaivalų.

Nesenai čia vienas Romos 
katalikas, didelis alkoholi
kas, taip sumušė savo pačią, 
kad ta vos tik gyva išliko. 
Valdžia tą žvėrį paėmė į sa
vo rankas ir uždarė kalėji- 
man. Sumušta moteris su 
mažais vaikučiais paliko di
deliam varge ir neturi iš ko 
gyvent. Patarčiau apie ją pa 
sirapinti bent jos tetai, ku- 
!ri ją parsitraukė iš Lietu
vos ir už to žvėržmogio iš
leido. Jos teta vadinasi Gu- 

-„k, ^>mauskrutė — Grumiepė, gy
vena Jerome, Pa.

Tai tokie dalykai dedaąi 
■tarpe musu brolių šioj kolio- i •.•■r •, •* *nijoj. ■ ,

Broliai hastingiečiai, kel
kitės iš alkoholinio dumbl.v- 
no ir tamsybes prietarų, ap- 
sižvalgykit, kuomi esat ir 

■pagalvokit, kuomi privalote 
’buti. .

Hastingietis.

N0RW00D, MASS. 
Senbernių reikalai.

Vargas mums, senber 
niams, neturint savo orga
no, kur galėtume savo sto
no reikalus apkalbėti. Kiti 
visi laikraščiai mumis vien 
tik pajuokia ir niekur užta
rimo mes nerandame.. Ir 
kuomi mes žmonėms nusidė
jome, kuomi prasikaltome? 
Juk musų, senbernių, sto
nas yra nekalčiausias, be
veik toks, kaip ir cnatlyvų 
davatkėlių. O jeigu mes kar
tais prisigretinam prie ko
kios nors gyvanašlės ar 
šiaip mielaširdingos mote
rėlės, tai juk tame nėra nie
ko blogo, nes juk ir pats 
Dievas Įsakė mylėti artima 
savo.

Vienok be organo mes 
nuo priešų neapsiginsime. 
Aš pakeliu šitą klausimą de
lei gerovės musų stono.

Kiek bėdų-vargų kenčia 
kitu kolonijų senberniai, aš 
nežinau. Čia^ nors trumpai, 
paminėsiu musų kolonijos 
senbernių bėdas. Kol komu
nizmas kilo, tai ir mums dar 
neblogai buvo. Bet dabar, 
kada komunizmas smunka 
ir mes to smukimo negalim 
sulaikyti, tai komunistai už 
tai mums antausius, skaldo. 
Tr jeigu su kotnunistais jvie
noj koalicijoj busim, tai at
eity dar daugiau nukentės 
sim. Taigi 'pertraukim kųrij 
licija su komunistais. ,

Antra didelė pulsų bėd-i, 
tai su šešiolikinėmis., kuries 
apsuka musų protus labiau 
negu munšainas. O apsvaU’i 
gintas žmogus nei nepajun
ti, kai šimtus dolerių išleidi 
šešiolekinėms ant prezentų. 
Ir kada jas aprėdai nuo gal
vos iki kojų, tai tuomet jos 
Į tave nei žiūrėt nenori, o 
seka paskui italijonukus ir 
kitokius sportukus.

Tai yra/didelis pažemini
mas ir išnaudojimas musų 
stono. Todėl, broliai senber
niai, apskelbkim šešioliki- 
nėms streiką ir streikuotam, 
kol laimėsime, šitoj sunkioj 
kovoj mums pagelbės mie
laširdingos moteris ir gyva
našlės. Vienybėje galybė!

Senbernis.

DRJDGEP0RT, CONN.
105 Congress Street, 
arti Main Street. 

FROVIDENCE, R. I.
- 49 Abom Street, 

arti WasMngt<m Street.

*
t

KITOS DOVANŲ
FALL RIVER. MASS.

14-—3rd Street,
/■ arti Bedford Streei. 
NEW HAVEN, CONN.

105 Temple Street, 
arti €rown Street.

- *-■i ■ ■ ...
Mes širdingai užkviečiam jumis aplankyt musu krautuves, nepaisant ar turit
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belius ar ne, ir pasižiūrėti, kokią naudingu, ornamentališkii ir patraukiančiu daiktu 
galite gaut visai dykai už jusu ledelius. , .v•*
Jei nėra krautuvės Jūsų miestely, kuri apmokėtu šituos leibelius ir Ypatingą Pre
mijų Kortą, pasiusk juos. Į Borden’s Premium Co., Inc% 44 Hudson St., New York 
City, kartu su numeriu tos dovanos, kurią rasi Paveiksluotame Premijų Kataloge, 
ir mes tą dovaną pasiųsime dykai. i* t-

Tavo Groseminkas laiko tik vieną ar dvi šitų Borden’s Premi
juotų Kondensuoto Pieno rūšių. Prašyk tik tų Bordeno Plėši
nių. kurtos duoda brangias dovanas už leibelius.

g

KUPONAS
Borden’s Premium C<u Ine.. 44 Hudson St., Ncw York. 

•Prašau man pnsiusti Premijų Korta taip garsinta. 
VARDAS .: t.........

ADRESAS... .. (5 Lithuanianj
i i • : ■

LOWELL, MASS. 
Vyras sunkiai dirba, o jo 

moteris su burlioku pinigus 
praleidžia.

čia yra viena lietuvė mo
teris, kuri nedoru savo pasi
elgimu daro gėdą visiems 
lietuviams. Nors ji yra tri
jų vaikų motina ir jos vy
ras sunkiai fabrikoje dirba, 
kad užlaikius savo šeimyną, 
liet ji apleidžia savo vaiku
čius ir eina valkiotis su tū
lų burlioku. Vieną kartą 
man teko matyti, kaip ta 
moteris atsivedė savo mei
lužį i vieną krautuvėlę ir 
paprašė krautuvninko, kad 
iis duotų burliokui buteli 
Snapso. Burliokas pasiėmė 
snapsą, o moteris užmokėjo 
pinigus. Vadinasi, ką vyras 
uždirba, tai ji su burlioku 
praleidžia.

Jeigu šita moteris nepa
mes savo meilužio ir neauk- 
Jės kaip reikiant savo vaiku
čių, tai jos vardą paskelb
siu viešai. •’ ' ■>'

LAVVRENCE, MASS. 
Gyvanašlių orgijos.

Tūlos musų moterėlės, sa
vo vyrus pametusios, kelia 
orgijas su gyvanašliais a- 
gentėliais, kurių pačios Lie
tuvoje. Patartina „Keleivio-” 
skaitytojams dėti visas pa* 
stangas, kad šitokias tų gy
vanašlių orgijas sustab
džius. nes tas daro didelę 
gėdą lietuviams. Kas nemo
ta pats susivsiiyt. tą reikia 
kitiems suvaldvti.

Pirmarankis.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

kad tu priešingas kraujo,tai bijo, kad anie ju "gerus 
praliejimui! ; darbus” nesužinotų‘ plačioji

L —Maike, aš protestuoju darbininkų visuomenė. Ma- 
prieš tokią kalbą. Tu išne- tomai komunistu pasitarna- 

ivožyjai mano generolišką, vimas darbininkams yra 
stoną. Užtaigi aš nenoriu taip naudingas, kaip c’nirur- 
Jaugiau su tavim kalbėt. 1 gui ežio kailis žaizdoms va- 

—Lik sveikas, tėve! Pasi- lytu
matysim kitą sykį. I ---------
—— ■ -____ 1 Senovė grįžta atgal. Gi-
ClTDTiMr dytdttmt J1®! senovėj žmonės žudy- ^V^Un-lJUlCUr!. :davo ir degindavo savo vai

kus dievams . ant garbės.

i darbus” nesužinotų plačioji KAIP KOMUNISTAI APGAUDI 
NEJA DARBININKUS.

Pagal Maskvos įsakymą jie spekuliuoja 
žmonių jausmais.

—Bet kas butų, tėve, jei 
i visi lietuviai vestų toki gy
venimą, kaip tu? Mes pa
virstame bomų tauta ir ga
lų gale išnyktame.

—Ne, vaike, musų tauta 
negali išnykti, ba mes turi
me mėlynas akis, o kai ku
rie ii' mėlynas nosis. Veluk 
to, Maike, ir paliokai negali 
mus užvajavot. Nei paliokai, 

buvai nei ruskiai. Tr tai nėra joks

—Kad tavo nosis nuo

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Negarbink, tėve, bet pa
siaiškink, kur buvai prapuo
lęs per kelias sąvaitos?

—Ar tu taip labai manęs 
išsiilgai?

—Neišsiilgau, bet 
negražu, kad žmonės 
tave visaip šneka.

—0 ką jie sako?
—Jie sako, kad tu 

papuolęs belangėn už degti- zababonas, ale tikras faktas 
nės virimą. Ar tai gražu?

—Maike, ta tom šnektom munšaino y’ra mėlyna, tai 
nevieryk. Aš džėloj nebu- yra faktas, tėve; bet kad 
vau. Aš buvau nuvažiavęs i lietunų negalėtų niekas 
Chicagą švento Kazimiero įveikti, tai yra nesąmonė, 
sęsęrų .aplankvt, ba kaip Juk visi žino, kad musų liau- 
Uetuvbs - atstovas ponas dis buvo ilgus 
čjariieckisjš Amerikos išva- lenkų baudžiava,

Paskilbęs keikūnas L. šiandien irgi dar atsiranda 
Pruseika, gavęs nuo ' savo tokių žmonių, kurie pana- 
draugų pakvietimą važiuoti šiai daro. Taip, paskilbęs lie- 
( hieagon. gardžiai nusijuo- tuvių komunistu vadas Zig- 
kė ir, delnu braukdamas mas Aleksa — Angarietis 
per pilvą, tarė: "Na, kai nu-,paaukojo savo brolėną ant 
vyksiu Chicagon, tan Ame-Į komunistinio dievaičio au- 
rikos lietuvių sostapilin, tai kuro.
ten gausiu visokios rūšies j Taip nedaro net ir tam- 
rojaus sky stimėlio. Išsigė-1 šiauši Romos fanatikai. Pa
ros gi kad pradėsiu drožti; skirtų "dievui" aukų (par- 
spvčius apie komunizmo ’ * ’ ’ ‘
principus, tai visa publika 
pradės verkti."

Tačiaus, besiartinant prie 
Chicagos jam teko nusimin
ti. Mat, beskaitydamas laik
raščius jis pastebėjo, kad 
Chicagos miesto administ
racija tuos rojaus skystimė
lio agentus "grybauja" ir jų 
"aptiekas” uždarinėja. C 
kurių dar nesuspėjo aplan
kyti. tai tie patįs iš baimės 
likviduoja savo biznius. Nu
siminęs Pruseika pradėjo 
pirštais burt: važiuot Chi
cagon. ar grįžt Brooklynan? 
Išbūrė važiuot Chicagon — 
ir nenusivylė. Ant "Vilnies" 
viršaus pas plikį gavo tiek, 
kiek tik galėjo panešt.

šiukų, žąsiukų, veršiukų) 
iie jau nebedegina ant au
kuro, bet veža jas i kleboni
ja ir atiduoda kunigui. Šis 
gi, suvalgęs aukas, leidžia... 
orą i dangų "dievui ant gar
bės".

man
apie

tėve; bet kad

amžius po 
_____ _______________ -o paskui 

žiavj tai dabar nėra kam ilgai vilko rusų valdžios 
jas patiešyt._______________ jungą. Ir jei revoliucija ne-

—Tai reiškia, tu pas da- butų tą jungą, sutrupinus, 
vatkas svečiuose buvai?

—Jes, vaike.
—Bet kodėl tavo nosis 

kia mėlyna, tėve ?
—Todėl, vaike, kad aš esu 

tikras lietuvis. Mano ir 
kraujas mėlynas.

—Nekalbėk kvailysčių, ja
tėve.

—Čia, vaike, ne kvailys
tė, ale moksliški faktai. Ki
bą ta neskaitai tautiškų ga- 
zietų, kad tu šito nežinai. 
"Sandaroj" buvo aiškiai pa
sakyta, kad visi tikri lietu
viai turi mėlyną I

lvną guzą po akimis. O kai skurdžiams ir pavergtiems.
' “ * * ' Pagalios, ar ji kam patinka,

ar ne. išvengti jos negalima, 
taip kaip negalima išvengti 
mirties. Seni žmonės turi 
mirti, kad jauni galėtų jų 
vietą užimti. Taip pat ir su 
revoliucija, tėve: ji naikina 
senas valdžias ir senas 

, kad jų 
vietoje galėtų naujos atsi
stoti.

—Dac olrait*. vaike, bet 
rivaliucija reiškia kraujo 
praliejimą, o Dievas pasa
kė: "Neužmušk!” O aš, 
Maike, esu kirkščionis. Aš 
tikiu į Dievo prisakymus. 
Ir užtai aš priešingas jūsų 
mokslui, kuris liepia už
mušt.

—Meluoji, tėve! Jei tu 
priešingas užmušimui, tai 

.____ pasakyk, kokiam tikslui tu 
‘be‘’jokio“kfapatoR Mano nešiojiesi prie šono šitą kar- 
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lietuviai ir dabar gyventų 
caro vergijoj.

—Maike, apie rivaliuci- 
jas tu man nekalbėk, ba aš 
to nelaikinu. Rivaliucijas 
myli tiktai cicilistai ir kito
kie parmazonai, ką buntavo- 
‘ i svietą ir nepripažįsta 
Dievo.

—Nebijok, tėve, tau revo
liucija negali nieko blogo 
padaryti. Revoliucija gali 
būt nepageidaujama tiktai 
karaliams, turčiams ir ku- 

___ __ _________ ___ _____ nigams, nes ji tankiai iš
vis? turi mėlyna kraują, šluoja juos i šiukšlyną. Bet 
mėlynas akis ir kartais mė- užtai ji padaro daug gera

to-

aš, Maike, esu labai geras 
patriotas, tai mano ir nosis 
mėlyna... Nesijuok, vaike iš 
mano patriotizmo!

—Čia ne patriotizmas, tė
ve, bet munšainas. Tavo no
sis mėlyna nuo munšaino.

—Nausa, čia lietuvystės , 
ženklas! Jei nevieriji, tai ko- tonusu,
man pas Džimą Kozimin- 
ką; jis ima tautišką gazie- 
tą, tai tenai viskas išklumo- 
čyta.

—Geriau eik išsimiegot, 
tėve, nes matyt, kad tu da 
neišsipagiriojęs.

—Nevermai, vaike! Poli
cija manęs neims, ba ji ma
ne gerai pažįsta. Bet aš tau 
pasakysiu! Maike, kad ir 
džėloj dabar nebloga, kada 
ateina žiema. Žmogus gau
ni uždyką burdą ir gyveni 
i_____
kūmas Čalis Ilgakojis visuo
met ant žiemos pasirūpina ,
i džėlą patekti. Jes, vaike, gas, ba as esu Lietuvos vy- 
Amerika yra geras kontras. staršas generolas. 
Per vasarą čia sau gali ven-' —0 ką reiškia generolas? 
dravoti po farmas ir girias, Kokie io tikslai ? Ar ne žmo- 
kur nuo piknikų atlieka ne- nes žudyti? Juk kardai da- 
tiktai senvičių, bet ir eiga- romi ir nešiojami ne tam, 
rų galų, ir kartais da mun- kad arkliams vuodegas 
šaino rieištuštinta bonka. O piaustyt ar bulves skųst, 
kai ateina žiema, tai iš poli- bet tam, kad žmonėms gal-' 
rijos gali gauti fiy burd^. vas kapoti. Ir tu da sakai,

dą?
—Kardas man reikalin-

Musų komunistams dabar 
teks daug prakaituoti, pa
kol itikrins savo pasekėjus, 
jog ex-komunistų žudymas 
yra "prakilnus darbas” ir 
tuomi užsiima "tikri darbi
ninkų draugai".

Dar viena misterija. Kas 
išaiškins, kokių pažvalgų 

O i yra Chicagoj leidžiamas 
■Įlietuvių kalba laikraštis 

"Telegramas” ir kokią par
tiją jis atstovauja? Už iš
aiškinimą atlyginimo nesiū
lau, nes nieko neturiu. Kiek 
man teko patirti, jo perso
nalas susideda iš visokio 
plauko žmonių. Kaip jie 
daikte sugyvena, tą aš ži
nau — doleris juos cemen
tuoja.

Kas žino, kaip Geniu Dė
dė jaučiasi pas komunistus 
skaitydamas tuos straips
nius, kuriuos jis rasė "Ke
leivyje” apie -Marksą ir Le
niną? Laisves Mylėtojas.

Komunistai visuomet gi
riasi, kad tik jie vieni "dir
ba darbininkų naudai”. Bet 
jeigu iš jų tarpo atsiranda 
vienas-kitas, kuris pradeda 
kelti "gerus" . komunistų 
darbūšt aikštėm tai jie to
kius žudo. (Taip jie nužudė 
Vytautą Aleksą).

Iš to aišku, jogei komunis-

Rusų sviestas Londone.
Londono rinkose vėl pasi

rodė Sibiro /^vietas, kuris 
nrieš karą užimdavo ten žy
mią vietą. Paarėjus sviesto 
kokybei jo karna pakilo per 
paskutines savaites 1A-15 < 
ir kainos jau susilygino su 
Australijos sviesto kaino
mis.
— - • • -ta

© Columbia ©

I

nauji 
Čia 
.'>123.

nueik pamatyt ko- 
yra puikus, 

ii.

A omenis'ai 
K i sreresm
Columbia Phonographji 
yra modelis 520. Kaina

I

yra trukus naujas Cahmi- 
rivjnoirraph Modelis 120, 

Kaina Tegul Columbia
panh.vėjas tau parodo.

GERIAU NEGU APSILANKYMAS TĖVIŠKĖJ.
Atsisėsk šj vakarą sn mylimiausiais tavo namuose 

ir klausyk šituos puikius rekordrs:
Kuomet šitie garsus artistai dainuoja ir groja dainas, 

kurias kaipo vaikas girdėjc.i. gali užsimerkti akis ir vtl 
pamatysi gerus draugus ir jaunystės linksmas dienas.

Iš tikro šitoj muzikoj rasi .laugiaus linksmumo, negu 
gausi imdamas brangią kelione j tėviškę. Šiandien seno
viški draugai namie perdaug užimti didžiosios karės var
gais. Jau tų linksmybių, kutias tu atsimeni, daugiau* 
neturi.

Sėdėdamas su tavo šeimyna ir klausydamas tuos 
rekordus ant pronographo turi visus linksmumus aplan
kymo užjurin ir nematysi tėviškės vargų.

10 colių 75c.

'Lakūnai.
E 7869J ***•'•

Plieniunas ir ( 
Lušnakojis.

Sibyro Nelaisvėje.
E 7616 Lekcija ir Biblijos.

J. Plieniunas ir 
Lušnakojis.

Tlaukia sau Laivelis.
Aš įsivilkčiau čigono 

rūbą
Staniuliutė ir 
Radauokiutė-Biežis.

f Pas Fotografą
E 7092 J ■7°nas mokina kariautu

A. J. Geležiūnas ir 
P. Bukšnaitis

j Linksma diena mums 
E 4914 N“vHo-
D ] Pulkim ant Kelių

I J. Butėnas. Basso.

E 7602

9

K elionė
E 7868 Iš Vlrbafiaus i Kauną.

Vosylių ir Lušnakojis.

E 7603

E

E

7478

Ką Močiutė Padarei. 
K lipei KrtiUi, uraius.

Staniuliutė ir 
ir Rudauskaitū-Biczis

Ves tik mėnulis.
Gegužinė daina,
Brooklynu Mišras

Kvartetas.

f Plaukė žąselė per 
! Nemunėli. 

7v2o; Neriu miero.
i -SaMaus Mieax>.
I J. Butėnas.

Virbalio Polka.
Sesutės Vak-a*.
Jgrajino Kvartetas.

E 4717
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FABRIKUOJA MELAG1N- ni»ku. Jeigu jie ant manęs neteisybes. Juk net straips- 
GAS ŽINIAS IR DARO

PROVOKACIJAS.

Banditai, vagįs ir ištvirkė
liai komunistų partijos 

centre. ,
Kalinio padėtis neduoda 

kaip reikiant sekti netik pa
saulio politinę padėti, netik 
pasaulio darbininkų gyveni
mą. bet net artimiausių sa
vo tikrų draugu ir "drau
gų" (kabutėse) žygių. Gy
veni sau žmogus pilnoj izo
liacijoj. Visgi vienok ret
karčiais pasiseka išgirsti ši 
tą ir už kalėjimo sienų, L v. 
"laisvės", štai šiandien pasi
sekė sugriebti nuo draugų; 
amerikonišką "Vilnį” No. j 
66 už rugpiučio 21 dieną, 
kur suradau perspausdintą i 
iš "Komunisto” straipsni 
apie politines bylas Lietuvos i 
teismuose, tarp kitų ir apie 
musų bylą.

Gerbiamas skaitytojas že
miau suras, delko aš esmu 
pasakęs "sudiev” Lietuvos111?131 JI; • - - - —

takia, tai tik todėl,/kad aš nyj nurodomose bylose, ne- 
:jiems viešai esu pasakęs tą žiūrint į, teismų žiaurius 
teisybę, jog jie pjaute pa-į sprendimus, nei vienoje is 
pjovė savo ekstremistiniais jų neįvyko mirties bausmės, 
žygiais darbininkų judėji- Sprendžiama smarkiai dau

giausia pagązdinimui. Ir jei
gu objektyviai pažiūrėsim į 
patį dalyką, jeigu imsim do
mėn šalies padėtį, — šalies, 
kuri yra pernešusi didžiojo 
karo audras ir tik dabar 
pradėjusi atsigaivelėti, tai 
suprasim tą visiems supran- 

_ tarną tiesą, kad kokia val-
atliktą mauro darbą, "tik- džia šalyj nebūtų, — ji vi- 

nenori pri- suomet stengsis palaikyti 
paklaidose,; tvarką, stengsis apsaugoti

nežiūrint, nors jie butų 
komunistiniai. 0 tokių 

komunistinių "putčų" su di-

pjovė savo ekstremistiniais jų neįvyko mirties bausmės.
- J 1_:„ i_ 1... C.o.Anrl.H.im.i rloii—

mą Lietuvoje. Užtai aš "ju
desius", "pardavikas", "re
negatas". O kadangi šimtą 
sykių tą pati jiems yra sa
kiusi ir L. S. D. P, —tai čia 
ir prikišimas, jog L. S. D. 
P. tik tokius ir tepriima, 
kaip aš, ar man panašius 
"renegatus". Jausdami savo

rieji kovotojai"
sipažint savo , , _
taigi j ieško ožiukų suverst visuomenę nuo visokių "put- 

: savas nuodėmes. Reikalinga. čų", 
! surast ”pardavikus", "rene- ir 
gatus” ir t.t.

Naivus bučiau, jei nore- namitu ir piroksilinu laiko- 
užginčyti, jog erškė- tarpyjičiau užginčyti, jog erškė- ^3rpyi. n'30 metų iki 

I čiuotame kovos kelyje pro- šiai dienai susekta keliatas 
letariatas sutinka provoka- su tikrais ’ putčo daviniais, 

i torių, išdavikų ir kt. tos ru- ?? visgi nuo 1921 metų nei 
Įsiės mirtinų savo priešų, vienoj politinėj byloj mir- 
Bet šiame atvėjyj, jus "bro- ties bausmė neįvykinta ne- 
lučiai” iš Maskvos ir jūsų pa- žiūrint į visa tą, "Lietuvos 

tikriemsiem7^kovotojams\ ^ėjai, pataikėte kaip pirš- valdžios kraugeringumą , 
Ir netik aš pasakiau, it pa- t” i Tikruosius l'™- > kug a^iputojg^aukm
sakė ir kiti, o ir dar ateitvj yokatonus ir išdavikus gar- j lb 112 Maskvos
pasakvs visi tie. kurie neno- ^mgai pasiuntėte į Maskvą, P -••• 
ri fiziniai ir dvasiniai nu- 0 mane nieko neisdavusi nei Net ir vykintos iki 1921 
klimpti "komunistiniame” i pardavusi palikote put buo- m. mirties bausmės pasisekė 
dumblyne. Vienok iki šiol;žllJ kalėjime! Tik čia jau.pykint tik pasidėkavojant 
viešai kaipo partijai nieko: ’ brolučiai . aš nepasakysiu,! patiems komunistėms., i ra 
nesakiau, atiduodamas jaii^a^ jys tai padarėte gerai tikrų davimų, jog visuose 
pačiai ant savęs padarvti: aProkavę ir sekant mst- 
"harikiri". Tik pastangos ; rūkei jas” iš augščiaus. 
pačiu "komunistų" verčia Maskvos instrukcijos—žaisti 
pakeisti savo nusistatymą I miniu jauSmais.
ir prieš jn tiesą ’ pasakyti. Rag t(į -instrukci. 
savo teisybę. Įjos”, kurias sekant šimtai

Dalyvavimas darbininkų Į darbininkų pūdoma Lietu- 
judėjime. : ž vos kalėjimuose, šimtai Lat- 

Ameiikos lietuviams dar- vijos kalėjimuose, Estijos, 
bininkams žinoma, kad de- Suomijos, Bulgarijos, Vo- 
dant pirmuosius pamatus kietiios ir t.t. Ogi "instruk- 
Socialistų Sąjungos Ameri- rijos” Įošt žmonių iausmais, 
koje aš buvau vienu iš pir- spekuliuot žmonių kanky- 

Tl.i inamis V-rai-iTii Tgnr nėr__ Įmuju ten. Iki išvažiuoįant nėmis, krauju. Kur to nėr— 
Lietuvon (15)13 m.) dėjau būtinai reikalinga padaryti, 
ten netik dvasines, bet ir fi-: kad butų.
zines savo jiegas organiza- Straipsnyj "Lietuvos krau- 

Nesykį ir ten geriu darbai” (žr. "Vilnis" 
jog caro 

nesvkį laikų teismai buvę daug hu-

ei jos labui.
prisėjo susidurti su skirtin- No. 66) sakoma, 
gomis nuomonėmis, . ' _
prisiėjo kovoti su įvairios maniškesni ir, girdi, palygi- 
rušies avantiūristais po so- nūs kruvinasis Mikė visgi 
c-ialistų kauke, bet visuomet neišgėrė tiek 
tai dariau norėdamas pasi-............................
tarnaut darbininkų organi
zacijos labui, be jokio išro- sinorėtų būt Lietuvos val- 
kavimo. neretai prisiėjo ir ”—1---------”
materialiai nukentėt už tat 
Tą pati dariau sugrįžęs Lie
tuvon ir laike didžiojo karo 
patekęs Rusijon, žodžiu sa-' 
kant, kur nuėjau, Į kurią 

iDasaulio dalį nebuvau pate
kęs, visur suradau sau vie
tą —vietą darbininkų kovos 
lauke. Ir nieks man nebuvo 
nrimetes darbininkų reika
lų pardavimą — judošystę.

Ir štai šiandien sėdėda
mas kalėjime (taipgi už dar* 

ihininku politika), skaitau 
laikraštyj. — laikraštyj, ku
ris giriasi esąs "tikras” dar
bininkų reikalų užtarėjas,— ..
pranešima plačiam pašau- istorija, 
liui, jog Bernotas — judo- 
šius. pardavikas. 

I Kas atsitiko? Juk baigia- 
si jau du metai, kaip sėdžiu. labiau paisytų sąžinės, o ne 
kalėjime ir jokiame politi- Įjnstrukciju — jie nekalbėtų 
niame darbe nedalyvauju,1 
jokių ”išdavimų” 
davimų” neesmu papildęs. 
Koks žvėris perbėgo sker- 
sai kelią tiems "tikriem- 
siems kovotojams”, kad jie 
taip pradėjo burnoti?

Kodėl komunistai mane 
apšmeižė.

: Ištikrųjų tai nei su ma
nim nieks nenutiko, nei jo- 
kis žvėris per kelią neperbė
go ”tikriemsiems”, tik Jie 
pamatė, kad iki kaklo įsmu
ko i dumblyną, taigi reikia 
jieškoti tos "bėdos" kalti-

darbininkų 
kraujo, kiek išgėrė Lietuvos 
demokratingoji valdžia. Ne-

džios "prokuroru”, bet vis
gi neapsiriksiu pasakęs, 
kad’ tas tvirtinimas Įdėta Į 
straipsni tik taip- sau, dėl 
papuošalo, arba kaip rusai 
sako — ”dlia krasnogo slov- 
ca”. dėl agitacijos. Tikreny
bėje patys rašytojai juk ge
rai žino, jog suvarius visus 
Mikės nukankintus 
nesutilptu Lietuvos teritori
joj. Nei Šleževičius, nei Gri
nius, nei Galvanauskas savo 
"kruvinume” nedaėjo netik 
kad iki Mikės, bet net iki 
"didžiausio proletarų užta
rėjo" — Angariečio kruvi- 
numo. Tą patvirtins ateities

I

t

nei ”par->"

v

Jie

Apie Lietuvos valdžios 
"kraugeringumą”.

Jeigu "tikrieji kovotojai

; visuose 
atsitikimuose valdžia labai 
nenorėjusi įvykinti mirties 
sprendimus, bet sutikusi su 
pačių komunistų atkaklu
mu, nenorėdama prastot 
savo autoriteto, valdžia pri
spirta buvo Įvykinti. Juk 
jai nėra ko gailėtis, nes 
baudžia savo priešus, jeigu 
jau patys komunistai nesi
gaili savo draugų...

Net taip išalarmuotame 
Varkalio nužudyme komu
nistai pridėjo savo ranką. 
Valdžia iki paskutinės va
landos siūlė "kompromisus". 
Komunistai privertė Varka
lį atsisakyti nuo "nusilen
kimo" ir jis tapo sušaudy
tas. Tas pats maždaug ir ki
tuose panašiuose atsitiki
muose. Ir jeigu nekuriuos, 
pav. Balvočių, ir pasisekė 
tūlų draugų pastangomis 
ištraukt iš mirties nasrų, 
tai vėliaus draugai, dėjusie
ji pastangas, liko apspjau
dyti, o pats Balvočius už pa
sidavimą tai "silpnybei" pa
teko i "opalą".
Komunistų internacionalas 

reikalauja kraujo.
Trečias internacionalas 

siunčia į visas pasaulio da- 
tis instrukcijas, reikalauda
mas kraujo, reikalaudamas, 
kad kalėjimai butų pilni. 
Ten, kur kraujas, kur kan
kynės — ten lengva speku
liuoti žmonių jausmais. Bur
žuazinės valdžios lengvai 
pasiduoda tai provokacijai. 
Žudynės, areštai įvyksta — 
reiškia proletariatas juda, 
rytoj bus "pasaulinė revo
liucija”. štai kame slepiasi 
"bojevaja zadača mirovogo 
oroletariata”, inspiruojama 
š III internacionalo busty- 
.įės! A. Bernotas.

(Bus daugiau)

ten lengva spėkų*

GRAMAFONAI IR REKORDAI. Į
MES UŽLAIKOME VISUS COLUMBIA IšDIRBYSTĖS ' (

GRAMAFONUS IR REKORDUS. (
Lietuviški Rekordai pagaminti žymiausių artistų dainininkų, 

muzikų ir monologistų. « |
Musų Krautuvėje galite gaut netik tuos Rekordus, kurie yra ' 

garsinami, bet visus kokie tik lietuvių kalboje yra išdirbti, ’š i 
visos apielinkės ir iš tolimesnių vietų galite kreiptis pas mus ir ' 
gausit gera patarnavimą. Taipgi užlaikau lietuviškų Rolių delei i 
player pianų. Pagaminta žymiausių artistų dainininkų naujau- ’ 
sios dainos ir šokiai. .

Reikalaudami Mašinų ir Rekordų arba Rolių Katalogo, pri- I 
siuskit ’Jž 2c. štampą.

GEO. MASILION1S
233 BROADWAY, —SO. BOSTON, MASS. i

Tei. So. Doston 1 !.V> .1. I
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Kas mums rašoma.
Monika Dirmauskienč j ieš

ko sunaus.
Aš, Monika Dirmauskie- 

nė, rašau Į garsingą Ameri
kos ”Keleivio” Redakciją ir 
prašau Tamstų pagalbos. 
Mano sūnūs Jonas iškeliavo 
i Ameriką da už keturių me
tu pireš pasaulinį karą ir iki 
karo gyveno Bostone. Girdė
jau, kad buvo mobilizuotas 
i Amerikos kariuomenę, ir 
nuo to laiko neturiu nuo jo 
jokių žinių; nežinau, ar jis 
gyvas, ar miręs. Gal jau 
paukščiai akeles išlesė, o 
žvėrjs kaulelius išnešiojo... 
-Taigi man, motinėlei, dide
liai širdį skauda, kad neži
nau kur yra mano Jonelis. 
Meldžiu Tamstų su dideliu 
nusižeminimu ir didele pa
garba, gal Tamstos galėtu
mėt padaryti man tą miela- 
širdystę: sužinoti, ar jis yra 
gyvas, ar miręs, ir duoti 
man žinoti.

Monika Dirmauskienč, 
Vadžgirys,

Raseinių apskrities, 
Lithuania.

Nuo Redakcijos: Taigi, 
jei kas iš "Keleivio” skaity
tojų žino ką nors apie Joną 
Dirmauską. tai tegul prane
ša jo motinai aukščiau nu
rodytu adresu.

’ kliuksai” skaito save 'Vio
los, prakilnumo ir jiatrio- 
t’zmo” karžygiais. Vienu 
žodžiu, tai yra didžiausi 
juodašimčiai, kokius tik ga
lima Įsivaizdinti.

Kas žino apie "Anierican 
Casualty Company of Rca- 

<llng,Pa.”
Prašau "Keleivio" skaity

tojų paaiškinti apie aprau
dos kompaniją, kuri vadina
si "American Časualty Com- 
pany of Reading, Pa.,” jei 
kas prie tos kompanijos pri
klauso. Dabar apie Iilino- 
jaus mainas vaikščioja tos 
kompanijos agentas ir kal
bina angliakasius joje apsi
drausti. Jis sako, kad Penn- 
sylvaniioj beveik visi mai- 
neriai prie jos priklausą. 
Taigi butų Įdomu žinoti, 
kaip šita kompanija žmones 
vaišina, ir ar verta prie jos 
dėtis, ar ne. Tas agentas sa
kosi turįs ofisą Springfiėl- 
de, III., o kompanijos ofisas 
esąs Pennsvlvanijos valsti
joj. Jei yra "Keleivio” skai
tytojų, kurie apie tą kompa
niją žino, tai butų gerai, 
kad paaiškintų. A. R.

Pajiešl
parapijos. Jolai 

■ jra kas
' f ošti

Kun.

PąjicšLuu savo tnutci.s iJzbiet-.s 
Meleekienės. Palikau Brvekt?n, M a.- . 
Dabar nežinau kur esi. Aš imi eciau 
atgal su tumrta susilaikyti. AUi- 
š*uk pati ar kas žinok pranokite, 
už ką busiu labai <)ė' irimas.

JUOZAPAS MELECKiS
3210 So. llalsied S‘„ Cbivag«», JI!. •

au Juoznpu 1‘ipiuė;.. Birža 
i'-'ški'i kaimo. Jis pat* 

apie ji ž.ino. malo.'.čsu irtų. 
?-•»* sekančio antį. ■<; < 1..I
Jokul- i >i. i.“r<(ii<.ti -A.-Pip oei 

JoHibi''1 ■;
ltir/.u paštas. I,:t;■ —

APSISAS" V1NCO Re(Ukcijo‘ A‘-k>mai, Ekstra Pranešimas
Girios Sargui. Atsakymą į 

. zubrickio korespondenciją i 
ir "Sandaroj” prisiuntė net 

tris korespondentai. Talpi
niam anksčiausia gautą.
I

i

I
i

; Tas asmuo stengiasi pri- 
įsiskolinti, kur tik gauna, 
tas jam neblogai vyksta. Jis 
nuduoda inteligentišku vy
ru, tad greitai juomi užsiti- 
ki. Bet nuo ko tik įgriebia, 
tai a'tsiteisti nemano. Prieš
tręjata metų jis gyveno Wa-' 

jterbury, Conn., ir čia nuo 
j daugelio jis prisiskolino, liet 
nė su vienu neatsiteisė. Da
bar jis gyvena Brooklyn, N. 
Y. ir ten kaip girdėt jis 
jau keletą Įgriebė. Patar
tina, kad žmonės tokio ”in-

i

PAJIEŠKOJIMAI l REIKALAVIMAI
'P iJIšKYU Slt VRM Luvis -ak ų 
ilirbti prie /‘nu drapaną t;*is<, iiio:

•-•is nro.
'.t'-ini”«
ba> ant

t'3 Sv.

enų drapanų
■ nt visados. Taip”i reikaliu- 
ytojęs, kuris jfaii prtsyti su 
mašina. jjora moki--lis, dar- 
>. (46)

W. I*. ?.l!ij Ell
\\ y niiiiiiK St., iiazletoa.. Pa.

REIKALINGAS PUSINI N KAS 
aut ūkio—fanuos ir kituose būt
inuose. Platesnes žinias suteik-? 
siu laišku.

GEO. PETRAITIS
R. F. I).

• Nori h U’ilminglon. Mass.

Paįicšknu Juuz nio i abuivm-J 
Įryveii'i (’hicaK“. Dl.. Kill>arsčii# 
<!■ s, Kražių parapijos. Jis na! s lai 
■išauki«i arlia kas at'ic ji žino ir.;; 
nes p;a nesti.

IGNACAS l)V A i:\ITLS 
73 Williams Avi-., llyūc J’ark

(16) 
i?

4Išsirandavoja Bekernė.
1 ietuviu it- lenku sugyveni,,j vieloj* 
i e-a biznio viet i. *:< ra u.iiįa tam* 
kuris suĮUBitiU' b'*1 e”'i:'s nizni. (45) 

MR. STEIMI W JONĄ
, I ’0 VVeodbridye Si., Hartfurd. Conn.

s<>-
at-
;!<>- PARDAVIMAI:

Nori žinot, ką reiškia 
"sandarietis”.

Gerbiamieii "Keleivio” 
Leidėiai! Malonėsite man 
paaiškinti, ką reiškia žodis 
"sandarietis” arba ”sanda- 
rietė” Aš sykį paklausiau 
savo merginos: Sėd, Mary, 
aš girdėjau, kad prisirašei 
prie sandariečių?”

Nuo to laiko aš netekau 
savo draugės.

"Keleivio" ir "Sandaros" 
'.b Skaitytojas.

Redakcijos naaiškinimas: 
"vSandariečiais” Amerikoje 
vadinasi žmonės, kurie pri
klauso tautininku srovei, 
vasivadinusiai "Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sandara”. 
Didžiuma lietuvių tečiaus 
sarmatijasi prie tos "parti
jos” prigulėti, todėl turbut 
ir tamstos mergina įsižeidė, 
kada ią prie "sandariečių” 
prilyginai.

*•1

Kas butų, jei1 "Kliuksai” 
paimtų valdžią?

Gerbiamoji Redakcija ’ 
Malonėkite per "Keleivį" 
paaiškinti, kas atsitiktų, jei 
Amerikos Kliuksai paimtų 
viršų ir pastatytu savo val
džią? Kas tada daugiausia 
turėtų nukentėti šitoj lais
voj Amerikoj? Vieni sako, 
kad socialistus, komunistus 
ir bedievius labai persekio
tų. Kiti gi mano, kad žy
dams barzdas skustų ir ku
nigams kalnierius atsuktų. 
Už paaiškinimą busiu labai 
dėkingas. F. Navikas.

Red. paaiškinimas: Kaip 
"kliuksai" elgtųsi su nepa
tinkamais sau žmonėmis, 
jei jie paimtų valdžią, tai 
nelengva iš kalno pasakyti. 
Tečiaus sprendžiant iš to, 
kaip Ku Klux Klano nariai 
vaišina savo oponentus da
bar. galima spėti, kad gera 
niekam nebūtų, išskyrus tik 
pačius ^kliuksus”. Nors di
džiausiais savo priešais jie 
skaito katalikus, žydus ir

I

Kiek Rusijos darbininkai ■ 
gauna algų? : teligento” pasisaugotų.

"Keleivio" 37-tame r.ųme- ‘ 
i vjc tilpo žinia apie kainas1 
Maskvoje. Tarp kitko tenai 
pažymėta, kad ' desėtkas 
kiaušinių kainuoja 1,600,000 
rublių, o pora batų — 500,- 
600,000 rublių, taip kad ir 
senovės caras nebūtų ga
lėjęs nusipirkti sau batų už 
savo metinę algą. Ale ger
biamieji, paaiškinkit, kiek 
milionų rublių Rusijos dar
bininkas dabar uždirba, tas 
man tai įdomu.

A. Rimkus, 
Benld, III

Redakcijos paaiškinimas: 
Rusijos darbininkų algos 
nepastovios, taip kaip nepa
stovus rublio kursas. Pavyz
džiui, šių metų pradžioje, 
vasario mėnesyje, darbinin
kai gaudavo į mėnesį po 
115,000,000 rublių. O šį ru
denį, rugsėjo mėnesyje, al
gos pradėjo siekti jau 
8,000.000,000 rublių į mėne
sį. Taip rašo patįs žmonės 
iš Rusijos. Tečiau kartu ir 
kainos kįla. Pora paprastų 
batų rugsėjo mėnesyje kai
navo jau nebe 500,000,000. 
bet 2,500,000,000 rublių. 
Stiklas pieno dabar kainuo
ja 2.500,000 rublių, o dėžutė 
•degtukų 5,000,000 rublių.

A. A. VLADAS KINY
PJTTSP.l RGH. PA. 12

mirė Vlarlis Kir.y;
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J. S. PRUSALAITIS.

Keli žodžiai apie Floridą.
Skaitydamas "Keleivį" 

užtikau draugo A. M. -Jo
ciaus ilga korespondenciją 
anie pietines valstijas, kur 
jis daugiausia išgiria Flori
dą delei jos puikaus klima
to ir gamtiškų gražybių. Aš, 
kaipo 
turiu 
Jocis 
tikrą 
mu su Florida negali susi
lyginti nei viena kita valsti
ja. Gyvendamas vakarinėse 
valstijose aš išsirgau. du 
metu ir neturėjau vilties pa
sveikti, o kai nuvažiavau į 
Floridą, tai visiškai pasvęi-' 
kau ir jaučiuosi labai gerai.1 

Lietuvių Floridoj jau yra 
įOędveid^tte< yra pečiaus ži- -kur

I ? aš, ^v^^Ug šeimy
nos ir vienas 'ptitrcm

nomą, kad jie terorizuoja ir 
įeitus.. Paprasta Ku KIux 
Klano kovoč priemonė, tai 
smala, plunksnos ir plaki
mas, o jei to neužtenka, tai 
ir žudymas. Vienam juod- 
veidžiui Texas valstijoj jie 
karšta geležimi išdegino 
kaktoje savo organizacijos 
inicialus: ”K. K. K.” Kelia- 
tas daktarų buvo nuplakta 
ir išsmaluota dėlto, kad jie 
buvo padarę moterims ne
utralių operacijų Mat,

I 
i
PARSIDUODA PIGIAI KEPTU-

p-.jie kai. brolio Adonio ViM«un<»1' K tirštai apgyvento.! lietuviais 
Turiu prie io labr.i svarba reikalą.: ir lenkais apielinkėj. Turim du 

r ato. iii. .vk-buiu .u-1 (roku, arklį, maišomą mašiną ir 
‘40 ' kitus reikalingus Įrankius. 4,006 

įdiionn po 2 svaru parsiduoda.4 
j sąvaitę. Priežastis pardavimd, 
į nesutinka partneriai. (47.)

LITHUANIAN BAKERY . • 
.*>9 Ijjmcrick St., Gardner, Mass.

DĖL PRAPLATINIMO ’ 
MUSŲ BIZNIO. .i;

Mes parauodam pusdykiai 
į visaip margintas groma- 
[ toms rašyti popieras, dv— 
Idžio 12x9; 50 popierių už 
$1.25; kiekviena su kitokiu 

Pinigus galite

Ma.-s ; Dabar yra laikas siųsti 
t Kalėdoms dovanas ir pasi
naudoti BALTIC STATĖS 
i BANKO žemiausiu kursu 
* Mes žinome, kad Jus niekad 
; nepamiršote atlankyti su 
i dovanomis savo tėvelius, 
brolius ir sesutes ant šaltų j 
Kalėdų. Taip pat nepamirš-.v.^rio rar:i:>;'gyvero ca 
kitę ir < 
kad Jusu giminės gautų į 
laiką pinigus, tai siųskite_______ _______ -—--v-___
tuojaus ir pasinaudokite f aš. Monika Huiotaitč. pslicškiTui 
BALTIC STATĖS BANKO:>•; >’!;> j™*. Bulato. ap-:c 12 _ _  J atgal jis try'yno- Roencster, N. i. Jis

• paeina iš Nariunu ntiesavybjs, Paie-I
» 
t 
I
I

Ii
Į Jis gyvena Chi-avo, iii. 
sis akt i ::rba kas ap’e ji 
leskit, busiu dėkingas.

DkNšS VI! DžlUNAS 
’V. i'arson St.. Corles Sta., 

Pitti'lturgh. }*!»•-

■ikti

t

Pajieškau Baltrušaičių iš 1 askinių 
_ . V':»čgirio paraji: gvvįsirio Chi-

šįmet/jeigu'norite 9!,ie 'uos
* • ’ ■ • 1 \NT.VNA§ .BARČAS.

T. O. Bos Rajiduluh, .

^tunika Bulotaitė.
Ap'c 1

ry- 
’ ;i

<*—
i s!

čio. čionai 
Ru’rriiučio 
ant katniikišk’.i i;
i><:i rudos
rr<lo. Gv 

krd turi 
Ari: ri' ok*.
veno apie Ciut 
žiiio kur ra.n 
sesuo, malonės prrnc 
lai atris?ūkia .ripo

A. STANIONLS
1134 Ritsh st.. N. S. rittsbursh. Pa.

arua

(Kalėdiniu kursu.
i žemiaus paduodame mu- 
! su kurso lentelę, čia yra 
■ priskaitytos visos išlaidos, 
surištos su pinigu persiun
timu.

50 
'100 
200 
300
400
500
600
700
800
900 

1000 __
Didesnėms sumoms duo

dame speciales kainas.
Mes persiunčiame ir Ame

rikos doleriais. Parduodame 
laivakortes ant visų linijų.

Kas pasiųs pinigus .dabar 
i arba pasidės pinigus į BAL- 
iTIC STATĖS BANKik tau- 
ipvmo sąskaitoje, už kurią 
įmes mokame 4?c, priskai- 
Įtant prie sumos kas mėnuo, 
t»i gaus labai puikų kalcn-

Naršurti tiucsavybJs, 
vė’iėš parapijos. Mm.i antrašai 

.MONIKA BULOTA. 
425 Hillside PI.. So. Orai^o. N J.

(46) 

~“J skaitymu.
siųsti kaip katram geriau: 

: pašto ženkleliais, čekiais ar 
apdraustam laiške. Perkup- 

įčiams taipgi parduodam pi- 
m.) giai. Klausdami ko nors įdė

kite 2 c. pašto ženklelį.
Lithuanian Printing House 

1028 So. 2-nd Street, 
Philadelphia, Pa.

Marcelė ėesniurč. pajieškau pus
broliu Judo ir Adomo Ccsnule' iėių, 
iš Lietuvos Paakmenės kaimo, Varė
nos ealšč’aus, Alytaus apsk. Turiu! 
svarbu reikalų, maolnės atsišaukti.

MHS .'L <ESNlUiĖ
f i Ililly-.tnl st., Hamifton, t)nt 

Canada. (

ATSIMINK SKRYNUTĘ: IR VARDĄ

HELMAR Turkiški Cigaretei sutei
kia Jums 100r< tyrą Turkišką Taba
ką. Paprasti cigaretei duoda Jums 
maišytą tabaką.

HELMAR yra supakuoti kietose skry
nutėse. kas apsaugoja juos nuo susi- 
laužymo ir susimankymo. Paprasti 
eiga retai yra supakuoti i pundelius.

tGERIAUSI
UŽ JŪSŲ PINIGUS
AUGELIS žmonių noriai moka 

Iz truputi daugiau už Turkiškus 
cigaretus. negu už bile kokius kitus 
cigarctus. ir kodėl? Kadangi Turkiš
kas- Tabakas yra du ar tris kartus 
Vertesnis, negu bilc koks kitas taba
kas.

j

ii gražybių. Aš, 
Floridos gyventojas, 
pasakyti, jogei drg. 
parašė apie Floridą 

teisybe. Oro sveiku-
I

10 ir 20 skrynutėje.

Išdirbėjai augščiau- 
sios rūšies Turkiš- 

• I.iį ir Egipliskų Ci- 
garetų sviete.

Litų
♦♦

M

r*

99

99

•»

Litu

85.50
10.75
21.25 
oi. 15
42.25
52.75
68.25
73.75 
84.00 
94.15 
$104.25

1

Pa’ie.-’ksu savo žento LEONO 
J-AURITr'.NO (Leo izirk). turiu dau.tr 
svarbių dalykų pasai;;!. butų gerai 
ypr.Uškai pasimatyti arba susirašyt' 
l-ūšku. Aš rengiuos važiuot į Lietuvą.' 
Jis paeina iš Vilniaus iru b., Tveraei-' 
><o. pnrap., Didasalo kaimo, apie 6 
pCdų dydžio, tamsiai velt o r: i plaukai, 
apskritatis veido, nosis maža paries- . 
ta, ant kaktos tur randą; pirmiaus I 
gyveno Clcvcland, Ohio. Kas apie ji 
žino malonės pranešti, ar b.t putrai 
lai atsišaukia. (I»)į

.MUS MARTA VlšNlAUSKIENG I 
12102- So. Edbiook Avė., Chieag-i. III.

dori dovanų.
Kad ir trupučiuką iš kelio, j 

bet pilnai apsimoka visais 
reikalais kreiptis į BAL- 
TIC STATĖS RANKA.

Bankas atdaras kas dieną 
nuo 9 iki 5 vai vak. Subato- 
mis iki septynių vakare 
BALTIC STATĖS BANK 

294 Eight Avė..
New York, N. Y. (-)

Pajieškau mano vy.-o PAULIU 
l'RANAICIO. jis išvažiavo iš Škotijos 
l Atm-i i’.a 1!M2 ryčiais, paeina iš Kau
no gub.. Raudondvario \aišciatis. 3S 
metų. AUišauk, Povilai Pranaiti, val
ka:, I I metų ir nor pažinti savo iėvj». 
Kurie apie ji žinot malonėkit praneš
ti, uz ką tariu ačiū. Jeigu neatsilieps, 
verčiama busiu eit už kito vyro. ( .’;>) 

URŠULĖ PRANAITIEN >
331 Glasgoyv Rd.. Buinbank.

Scotland.

FARMOS
P ARAI A 68 AKRŲ
.ir dvi mažesnės. i

Geri laukai, mūriniai našiai. šiitas 
ir šaltas vanduo skuboj, 
sa. {.aukai aptverti; 
namus, yra miško: 
lauko. Parsiduoda su 
įrankiais ir viskuo k: 
stoties ir gero kelio, 
nuo vidurio

elektros šviė- 
»i)K-lis teka pro 
mokykla gale 
g> vyliais.. ūkės 

:s tik yra. Art' 
. tik 25 mylios 

nuo vidurio Pbila-ielpiiijos miesto, 
15 mvliu nuo ga’o miesto. Parsiduo
da pisriai. Dei platesniu informaeijų 
rašykit pas savi’iinkn. be agentų 

C. L MAJAUSKAS
R. D. L (’ollegeville. 

Muntgomery County, Pa. (45)

PATARMĖS MERGINOMS
AI’IE LYTIES DALYKUS. 
Paraše M. H. Sangcrienė.

Knyga papuošta tani tikrais pa
veikslais. Išleido E. J. Stropienė,

NELAIMINGA MIRTIS-
JIEZNAS, Alytaus apskr. 

—Rugsėjo 26 d. vietiniuose 
kapuose palaidota jaunas 
milicijos viršininkas (nuova
da), Aleksa Bajoras, kiną 
nelaimingoji mirtis pakirto

—vi- -
■ -c • • - a, • ,

si ūkininkai. ' , |
Floridoj žemės kaina

smarkiai kyla. Reikia tikė
tis, kad su laiku Florida bus 
tirštai apgyventa. Jeigu kas 
norėtų platesnių žinių apie 
Floridą, 1ai kreipiasi prie 
manės laišku.

Frank žemaitis.
Pittman, Fla. i

II HMM

24 d. rugsėjo beeinant vals
tybines pareigas. Jis tarna
vo Kauno rėdyboj kaipo 
augščiau minėtas mil. virši
ninkas. Jam nuvažiavus tu- 
lan dvarelin sustatyti gais
ro protokolą ir benusijuo- 
siant diržą, iš makšty išpuo
lė jo paties revolveris, kuris 
įpuldamas žemyn gaideliu 
i pataikė į žemę ir iššaudamas 
' pašov’ė velionį Aleksą į vidu
rius. Išgyvenęs dar 24 vai. 

'Aleksa pasimirė, palikda
mas didžiausiamė nubudime 
savo seneli tėvą Joną, brolį 
Simoną ir mažą šeimynėlę 
Lietuvoje bei vieną brolį ir 
dvi seseles Amerikoje.

I Velionis Aleksa, būdamas 
pasimokinusiu ir tamauda- 
mas rusu kanuomeneje, įs- 
simokė feldšeru ir kariavo 
rusų-turkų fronte laike Di
džiojo karo. Lietuvai pasi
skelbus nepriklausoma, A- 
leksa grįžo savo mylimon 1 
tėvynėn ir čia ištikimai ėjo ; 
jam paskirtas nuovado par- ] 
cigrs iki jį patiko mirtis. 1 

I*. B.

I Pajieškau dėdes Antane l^n. Čepo
nio, Kauno -ub.. Ukmergės apšk., 
Taujėnų valse., l'žuk-iūo ka:nj, ’lui-:u 
svarbu reikalą, malones atsisaukt ar-1 . .
ba kas apie ji žino teikitės praneši.. ! veikslais. Išleido 1’. J. Stropk nė, pri-

PETitAS KABUOšiS iii) dedama naudingų patarimu ir inote- 
JzK-k Box 18, Pursglove. \V. Va. , • ‘•n '-

l Kurios da šitos knygos neturit, 
tuojaus užsisakykit. Ji kainuoja 81.00 

I Pinigus jralima atsiust' per money 
i orderį, arba įdėjus [>opierinį -dolerį į 
, iaiskį. Adresuokit taip:

merginos MRS. V. RADAVK U (—)
; j<> 2i» iki 28 metu, aš esu vai.»m..s 506 N. Wiw^od avė.. Baltimorc, Md. 
30 metu, uždirbu Ėdat; mergina tu
ri būti laisvu pažiūrų. Su pirmu i ns- 
ku malones prisiųsti jiaveiksia. /»<- 
tiau . tisipazinsirn per laiškus.

V. ROZVILTAS
211 E. Main St., l'iyniouth, Pa.

Jies1.au ryvenimui dtauį-us, mergi
nos ai Pa iias’es, be sKiitunu ai..- 
zraus, senesne ai jaunesne uz man •, 
ui:c UK butu geip budo. Aš esu va.- 
Kinas 3 j‘/ė nie-tu, ('.aivas u- darbštus. 
Aoriucios apsivesti kreipKilės laišku 
prisnisdamos savo paveiksią, ku,į 
o.ipareiūaluvimo sujvraž.nisiu. (i.,i

K. B. S. i
3210 So. Ualsljd SL, Uhieajco, Ui. i

APSIVEDIMAI
Pajieškau a ps įvedimui

Parsiduoda Balandžiai.
Lietuviški,' su 

šukom, versti
niai balandžiai 
visokių spalvų. 
Ant orderių pri- 
siunciu j visais 
dali* Amerikos. 
Su užklausimu 
rašykit laiškus. 

(47)

GEORGE BENDORA1TIS
520 H'ilson st„ Waterbury, (Joną.

1 .ijtcsl.au apsive-.iinui ...... g.., .;, 
arba imsies, nuo 26 1K1 •>< meti. e~: A********^********** 
gera proga mylinčiai apsivesi Airi- 
džiu atsišaukti tuojau, rr savo pa 
veikslų prisiųsti su pirmu laišku. 
Duosiu atsakymų kiekvienai. As csj 
32 metų vaikinas ir muzikantas.

J. PEASKE (46)
2945 25(li Si., -Detroil, Mich.

Pajieškau a p:-įvedimui merginos
nuo 23 iki 35 metų senumo; turi būti 
laisva nuo prietarų. Su pirmu laisau 
meldžiu prisiųsti paveikslų. Plačiau 
susipažinsim per laiškų. (lb)

ALEX P. VVISMANT
444 Pcarl St., Buffalo, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginus 
arba našlės, kad ir.su .vienu arba 
dviem vaikais, tarpe 25 ir 30 metų 
amžiaus. Aš eš-j vaikinas .39 melų, 
dirbu anglių kasyklose, gerai- uždir
bu ir gražiai užsilaikau. Aš iie.iicš*-tu 
turtingos, tik protingos. Gali atsiliep
ti merginos, našles arba gyvanašlės. 
Platesnių žinių apie <avę 
laiškais. Atsakj mą dįuosiu 
naL

W. M. P.
P. O. Box 83, llcrriek.

■f 

merginos ę.
. Sua v'

Į

IX$I..............

KNYGOS!
KNYGOS! KNYGOS!

Kas turite perskaitytų, atlie
kamų knygų, tai nieko nelauk
dami prisiųskite niutns. o mes 
išmainysime ant kitokių kny
gų; ant tokių, kokių reikalau
site.

Paskui iriam. išmainome, per
kame ir parduotame visokias 
lietuvių kalboj knygas. (46)

.LTTHUANTAN BOOK 
EX( DANGE.

im W. 34-th Place, 
CHICAGO, ILL.

::
< >L

suteiksiu 
■kiakvie- 

(46)

Ohio.

Pajieškau apsivertimui mergino 
kuri mylėtų do^ ir rainų gyveniniu. 
Aš esu 34 metų, gerai pamokink s. 
Taigi meldžiu atsiliepti, kurios esat 
prasilavinę ir perdaug nepaisot Ro
mos tikvbos. (46)

A. I.. NAVICKAS
P. O. B<x 33", Haiuuioud, buk

I
! 
I
t
«
t

I
f

T«L Tr-rti MM 

DR. I. M. FRIEOMAI 
SPECIALISTAS VCNIRIHU 

UGV.
VYRU IR MOTRRV- 
TaiMi kraajo Ugi ir 

RaaaMtiMM.
v Masina: Nuo • ryto iki

• vakaru.
IUM W A8H1NGTON IT. 

8OSTON. MA3S.

ii

1

t

Jies1.au
ijtcsl.au
ir.su


RE1 EITIS

i

Sveikatos Kampelis.

3

6 j Sifilikės auklės apkre-mą gausį nuo graboriaus 
via vaikus; sifiliu serganti 

j vaikai apkrečia aukles.
7) Vaikai apsikrečia per 

; honkas, vystyklus, rank- 
į šluosčius, nosines ir 1.1. 
Į 8) žodžiu sakant, sifiliu 

, , galima apsikrėsti visokiais
• iriais, kartais visai netikė
tai.

9) luinai daug prostitu
čių serga sifiliu, bet vyrai 
dažnai apsikrečia nuo taip 
vadinamu klandstinių mo
terų. nuo "gerų” moterų, 
nuo vedusių. Bet prostituci
ja, vieša arba slapta, buvo 
ir nasilieka didžiausias šal
tinis.

1 os, tiktai ne visi tai žino. 
Arba sifilis prasideda visai 
kitaip: I 
šankeris būva toks mažas 
:■• išnyksta be jokio gydy
mo. Žmogus visai nežino, 
kad kada nors butų šankeri 
turėjęs. Patyręs gydytojas 
suranda sifilį, kada gydy- 

Į mas labai sunkus. Arba 
Į žmogus truputį apsigydo ir 
;užmiršta, o paskui, už metų • 
I kitų pradeda jaustis blogai. 
■Ausų gadynėj sifilio gydy- 
pnas gana sėkmingas, jei 
•tiktai ligonis laiku atsikrei- 
?i ia prie nusimanančio dak-

SIFILIS.
Tai pavojingiausia vene

rinė liga, galima sakyti, pa
vojingiausia visu ligų. Sifi
lis padaro daugiau blėdies; 
negu kokia nors viena liga, 
daugiau, negu šimtai kitų li
gų. Sifilis ardo kiekvieno 
organo darbą, naikina kau
lus,. raumenis, smegenis, 
nervui, gadina kraują, žar
nas, odą, plaukus ir t.t. Li- 
gonies kūne sifilis padaro 
tūkstančius įvairių įvairiau
sių suirimų; sunaikina dar 
negimusius kūdikius, numa- 
^khT“’ KAIP BlTI XESVElKl’

daugybe žmonių iš proto ■ v«irbius kūne oi ganus, tai -Jus, gali būti, pažįstate 
išvaro. Amerikoje kas-jne-į'1'^ negali buti kalbos apie keletą žmonių, kurie džiau
tai virš 35 (Ugi žmonių mii’š-į ‘iritka pas\eikimą, nes jau giasi savo nesveikata. \ra 
ta nuo sifilio, o kiek bepro; i • e^a\. dar vis-
ciais palieka, tai nėra gali-^'P^ti, kad ^anke-. 
mvhėfi suskaityti Ekono--;!s ?ai. Pjautinis sifilio 
miškai imant sifilis labai |yc, kad sankenui k-: 
daug nuostolių išdaro. .Ėtb-- r s,pb» ir ta- _______ —
genėtai jau senai jiasakė,'l’go”1* rakafangas ener- sveikimus, 
kad sifilis tai sva1-biausiasi-‘*B^,‘,sumana^^d-v^ 
faktorius tautos naikinime į Juo greičiau prasideda įvairiausių 
ir išsigimime, o kriminolo-p-ifilio gydymas, juo tikros-> kiek patentuotu gyduolių 

-----  * - viedrų išgėrę, kiek sykių 
as burtininkus buvę, kiek 

.sykių nugarkaulį davę braii- 
■kyti, kiek kūmučių patari- 

l^ibai sunku pažinti kada mą išpildė, kiek nuo šaknų 
moteris sifiliu serga. Daz- Išgėrę ir taipgi ne vieną tu- 

A.iną sykių, ragavę gyvati
nės ir dar ne bet kokios, ale 
tos didžiulės rainosios. O 
gink Dieve, jei kurį rytą at
sikėlę jaučiasi geriau, tai 
mano nebesulauksią saulės 
nusileidimo ir besirengdami 
mirti tuno liūdesy visą die
ną. Dėl šitokių žmonių čia 
paduodame taisykles, ir jei 
jas šventai 
pilnai užtikriname, kad ne
busite nė vienos dienos svei
ki.

1. Įsileisk musių stuboa 
kuodaugiausia ir duok joms 
progos rėplioti ant maisto, 
kuri rengiesi valgyti. Buk 
geras samaritonas: Pirmiau

I

Į

Dr. A. .1. Karalius.
("Gydytojas”)

savo nesveikata. Yra 
daug žmonių, kurie didžiuo
jasi savo sveikatos p&į- 
rimais, kurie mėgsta vi
siems pasakoti apie savo vi
sokius butus ir nebūtus ne- 

s. Jie net jaučiasi 
didvyriais pasakodami kiek 

mosčių ištepę,

gai suranda, kad sifilikaipū rezultatai. Vienok gydy 
prisideda prie palaikymo^ užima mažiausia dve- jps 
įvairių prasikaltimų. pliS metus, kaltais dar *1

Sifilis užkrečiama ir lim-į;.*au- ...... .
pama. liga. Sifilį pagamina 
savo rūšies perai 
nema pallidum 
šita liga šiaip prasideda 
Už savaitės arba vėliaus 
(.kartais už kelių mėnesių) 
po apsikrėtimo toj vietoj, 
j>er kurią apkrėsta, pasiro
do mažas gkaudulėlis, šan- 
keriu vadinamas, šankeris 
yra pirmutinis sifilio ženk
las. šankeriui pasirodžius 
sifilio perų jau yra visame 
kūne, šankeris išnyksta, 
dažnai net ženklo nepalik
damas, bet sifilis pasilieka, 
aprimsta tūlam laikui, su
mobilizuoja savo jiegas, kad 
vėliaus audrą pakėlus. Ir 
už kelių mėnesių, kartais už 
metų, sifilio perai pradeda 
savo pragaištingą darbą to- 
iiaus varyti. Tada ligonis 
pradeda, taip sakant, nesi
jausti, pasirodo įvairių 
spuogu, išbėrimų, gerklė 
ima skaudėti, plaukai slen
ka, kaulai gelia, akys rau
donuoja ir t.t. Kiek nors pa- .. .- ------ - . --------------
šėlos sifilis ir vėl aorinista. siiiliu šitokiu budu.butu labai nuobodu gyventi

• -w • • —1 — ?"1—i?« a 'r» z4 r* AzkiA ' • > r'i? _ .?     •_
nelaimingas ligonis ir ve! 
gerai jaučiasi^ bet tai yra 
tiktai giedra prieš dar dides
ne audra. Surinkęs truputi —-=•-------- . v . - - ----- -------
išblaškytą savo treponemų tįes organų, vyrui d»ZP^u: kiek neįsigautų, 
armiją, sifilis dabar prade
da tikrą karą. Atsiranda

— tropo- 
vadinamu

gražią dovaną, o gai failą 
dar mažesnę padarys kaipo 
geram kostumeriui.

10. Miegok tik po tris ar
ba daugiausia keturias va
landas į parą, tai ilgiau gy
vensi. Mat, kada miegi — 
negyveni.

Pasarga. Kas šiuos <te*i 
šimtį prisakymų visada pil-’ 
dys, tai tam pilnai gvaran-i 
tuojam, kad nė vienos savai
tės nebus sveikas. Kad kar
tais neįvyktų klaidos, pasi 
kabink šiuos [ * \ 
aiškioj vietoj ant sienos iri 
kas rytą bei 1 ’ 
džiai skaitvk.

(^Gydytojas”)

i-
prisakymus j

i

CUNARD.Š
l.g

z AR NORITE ATSIIMTI 
, J GIMINES | AMERIKĄ? 

‘Z 2C29 Lietuviai utvažium j čia 
I 

j 

z

ėį melų.
Leisk musų raštinei Kaune 

pažibėti Jūsų giminėms iš- 
•rauti pasportus ir vizas ir tin
kamai juos prirengti j kelionę.

Nereikia laukti dėl vietoj, 
turintiems Cunard linijos laiva
kortes. Cuna.-d laivas išplaukia 
iš Europos kas kelintų dieną. 
Cunard laivakortės yra sferos 
kelionei ant AŲLITA-NIA, 
BERENGAR1A ir MAl RETA- 
NIA, greičiausia jurų kelionė 
tarp Lietuvos ir Amerikos.

Dvi smulkesnių informacijų 
malonėkite susižinoti su tnust 
vietiniu agentu arba musų raš 
tinėje.
( unurd Line 
126State Su 
liest on. Mass.

i
į

i

AME IW€A
Trumpas ir tiesus k< l.a 
Rottentam;), i ir iš vis1.t L

LIRTUVOS
Snvaitlntai išplaukta::'!. Puikus 
parankamai.

Mes pagelbstim išgauti rei
kalingus dokumentus (šelpimo 
afideivitns 1. :i reprezentan
tai aprūpina pasažierius visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai kelionės.

Kainas ir laiv^ išplaukimus 
pasiųnėiain ant pareikaiavinio.

Delei rezervacijų ir informa
cijų kreipkitės prie bile vieno 
vietinio agento arba į
HOLLAN'D AMFR1CAN LINE 

85* Siate Street, itaston. Mas$ Z
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i užganėdinu visur. Rašyk šiandien 
kalaudnm&s Pargenu Knygos ir 

(—I

Co.

ra
re 
plunksnų samna'ų.

Ameriean Feather & Piifov. 
Dept. C, Nashville, Tenn.

kUDIKIų 
EROVesskv

♦*-»»»»-i~r
F
s* RMAN

DĖL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOJ BLlCKENSDERL ER RAstlMOS
čs

P<-rbu<iavot<s, 
yra ta’l.VU ii 
asiclvrru rn«-.;

M (ŠLN ĖL
Šios mašinėlė^ yra 

kurki originale kaina 
šiuomi n: ūsų 

parduodame jas po S!!>.uO. \ isokios. 
skirtingose kulbo.e. Prisiusi £4.311. 
likusius užmokėsi, kai mašinėlę :io 
laikysi per ekspresą.

1*1 LS E\ T Y1 * F (V R11 Eil
Dept.

20;iS — 2!st St.

NAUJU PLUNKSNŲ LOVOS
Gatik Didele Barbėsią Ivny- 
K* Dykai apie naujas, sa
nitare . plunksnų , lovai, 
paduškar. ir patalus. Mu
sų išdirbystės l-iinos nu- 
že.niruc.-. Me. duosime 
jums ■misų plunksnas 
ant 10 akr.u i-Landynmi 
ir upniokčsimo persiunai- 

tno lėšas. Mušt; kostume-

NORTH
LL.OYD

LAIVAKORTĖS
Jucu giminėms Lietuvoje per

BREMENĄ
Ant naujausio ir geriausio vo

kiečių laivo

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

NORTH GERMAN LLOYD 
192 Vashington St..

Buston. Mass.

»
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Dykai!
Kiekvienam prisiusime 2 fotograti- 

.r gražiausiu- merginų, taipgi kata- 
geriausiai padarytu laikrodžių, 

■ncgrafu ir kitokiu daiktų. Rašyk 
■-.jaus įdėdamas kelias štampas dėl 
irsiuntirno. (52)

PRACTIUAL SALES 
COMPANY.

1219 NORTH iRVlNC AVĖ.. 
bEPl. K. t H1CAC0. 1LL.

nai šankerio nesimato. Mo
terų šabksriai dažnai atsi
randa kiek giliaus makšty
se (vaginoje), paprastai 
(freitai užgyja. Truputį įsi
gyvenusio sifilio ženklai 
bus šitoki (moterų sifilis): 
balzganos dėmės apie kak
lą, kirkšnyse patinusios 
liaukos, skauduliai apie ly
ties organus, skauduliai ant 
liežuvio, lupų, įdubusi nosis, 
plikas pakaušis, skauduliai 
ant kojų, ir 1.1. Panašių 
ženklų galima rasti ir pas 
serganti sifiliu A’jTą. Paty
ręs gydytojas šituos ir kitus 
ženklus mokės tinkamai 
ivertinti.Apart to, dar krau- 
jas parodo sifilio buvimą negu pats valgysi, duok mu- 
arba nebuvimą. Statistikos ’sėms prisiėsti ir joms kojas 
parodo, kad didesnė dalis nusivalyti.
prostitučių serga sifiliu. . i 2. Visokias išmatas krauk 

Sifiliu apsikrečiama vi- prje stubos ir niekados ne
šoktais budais.. . . iuždengk, kad musės ir uo-

1) Laike lytinių santykiu- Jai salėtų veistis. Juk be ši- 
vimų. Apie 80% visų susir-^ų "nekaltu” sutvėrimėlių

i .'-»

I
i

KAIP GVLIMA IŠVENGTI AKLU
MO. h. i KTLMO Mi AMAiNO 

IŠKRYPIMU.
įtaikia imti didėliue.-tas ulydes 

olsunont kudikta akis, au.de. nosį ū 
•erklę. Nors svarbu altuos organus 
■-liroje užtaikvti, bet lygtai ^-varou 
nepažeisti bevalant. Rekomenduojame 
•iiciiitusį švelnumą. Nevartokite ątt- 
riv muilų ar tirpinių. Dėl antakių 
a&ralym-’ užtenka nuprasta boraksv 
tirpinta, gaunamo aptiekoje. Tą pą- 
!i galinta vartoti ir aosei bei gerklei. 
Įsi akyf, uusys, nosfe šluostomi sų. 
skuduru tai reikia imti minkštą ir 
sterilizuotą. Aptiekoje gaunama-ste
rilizuota bovelna geriausia Unka. Ko

i ieniLlvcito taiILta materiją ftevart-vū oereik joą raz- 
, L>pu«ysiie, 1du. sykix Maz^įhnt i«iis, vartai.

apsikreciama. Tada šanke-
ris, 1
las, pasirodo ant lytinių or- Ja sklandžiai uždarytus iai

, 3. Žiemą ir vasarą miega- 
kaipo pirmas ligos ženk- mojo kambario langus visa-

.ii.'*, pasu uitu emu sruauuziai uzuarvcus iai-
canu arba kur nors arti lv-.kyk, kad kartais tvro oro

skaudulrų.' kaulų gėlimas, arba kur nors arti, 
plaukai vėl . smunka, liau- 2) Nuo įvairu;plaukai vėl . smunka, liau
kos ištinsta, susigadina 
kraujo tekamieji sodinai, 
suįra nervai ir smegenįs. 
Dabar ligonis jau tikrai ser
ga. O jei sifilis užsimano vi
durinius organus atakuoti, 
tai širdis, jakuos, inkstai, 
blužnis, ir kiti organai nega^ 
Ii jiems paskirto darbo tin
kamai atlikti, ir; ligonis šuo
liais prie kapo artinasi. Kar
tais sifilis vėl tūlam laikui 
aprimsta, bet tiktai dėlto, 
kad susiorganizavus savo 
perus galutinei atakai. Li
gonis šiek tiek apsiramina, 
liet palieka, nervuotas, ne
gali miegoti, protas prade
da svyruoti. Galų gale ko
jos pradeda žemė vilktis, 
lankos drebėti, akys nema
tyti, atmintis nykti. Nelab 
mingas ligonis kojų visai 
nepavelka... Smagenys ant 
tiek sunyksta, kad protas 
vifcai susimaišą, paskui apo- 
pbksiją, paralyžius arba 
šihip jau nekantrus mirties 
tetikimas.
- Taip, sifilis labai pavo

jinga liga. Nėra reikalo gąs
dinti, kiekvienas gali pasi- 
žiurėti musų beprotnamiuo-

šia ant varios, e moterei! 4. Einant valgyti nieka- 
ant makšty (vaginos) lupų, dos nesimazgok ranku, kati 

lir purviniausi clar’oa butum 
J sifilinių'dirbęs.

skaudulių. Sifilio pagaminti; 5. Valgyk nereguliariai, 
kberimai ir Įvairus skaudu-Į kada tik progą gavai, kad 
liai visuomet yra pavojingi, • ir visai nebūtum išalkęs, 
iš jų galima apsikrėsti visai Nors pilvas trūktą, bet bu- 
nekaltai. ' ...................... tinai suvalgyk kiek tik ant

3) Vedusių sifilis. Žymi stalo valgio randasi, 
dalis apsikrėtimų Įvyksta 6. Kame tik galima nau- 
apsi vedus, jei vyras turi si- <jok bendrą geriamąjį pu o* 
filį arba moteris šita liga dūką, kuri vartoja visi pra- 
serga. Statistikos parodo, eiviai. Mat/taip darydamas 
kad dažniau * vyrai moteris turėsi progą apsikrėsti bile 
apkreeia. ‘ vieną iš visiems gerai žino-apkreeia. vieną iš visiems gerai žino-
' 4) Paveldėtas šųilis.^ Ap- mu limpamų ligų. Tuomet 
lamai kalbant, apkrėtimai busi dar "didesnis didvyris” 
pasidaro šitokiais :budais ir turėsi daugiau kalbus su 
a) Vyras turi sifilį. Jis ap- sau lygiais, : jei graboriu; 
kiečiu moterį, o moteris ap- nesuteiks ilgtj vakacijų. 
krečia gymulį (užmazgą). 7. Prieš kiekvieną valgį 
Tai dažniausia taip pasitai- išgerk po porą didelių šauk- 
ko. Moteries kraujuje gy- štų patentuotų vaistų, nes 
venanti sifilio perai pereina tai bus geras būdas išleisti 
į kūdikio kraują ir apkre- pinigus.
čia sifiliu. Aiškus daiktas, 8. Niekados nevartok dan- 
kad kūdikis šankerio nega- tims šepetuko, nes tokiu bu- 
li turėti, b) Vyras turi sifi- du dantys netrukus iškir
ti ir apkreeia kiaušinėlį lai* mys ir dentistas naujus su
kę apsivaisininio; moteris dės.
ąpsikrečia vėliaus, e) Mo- 9. Susirgus niekados nesi- 
teris turi sifilį ir ji kūdikį kreipk į medicinos daktarą, 
apkreeia, o vyras kartais Pats gydykis naminėle. Dė- 
_ 21 vėk ant kaklo raudoną siu-
~ Nekaltųjų sifilis. Paskuti- lą su septyniais mazgais, 
niu laiku medicinos litera*- kad neapsirgtum reuinatiz-

gali sifilio neturėti.

iŠ

se: ten šimtų šimtai sifilikų tūt oje įregistruota, apie 20,* mu. Jei plaučių uždegimu 
baigia savo nelaimingo gy- 000 apsikrėtimu sifiliu visai sergi, tai* teęul nugarkaulį 

nekaltais budais, pabučiaad* brauko* po tris sykius į die* 
inu, gulint, vienoj lovoj su ną; o jei vaikas difterija su- 

! sergančiu skiliu, vartojant sirgo, tai tepk'gerklę kero-

venimo dienas.
Labai žymi dalis visų se

nai sergančių žmonių turi ' 
sifilį — tai parodo statisti- apkrėstu* daiktus, ir t.t. sinu. Už šitokį pasidarbavi-

t

i i f'

.ieną švarų šmotukų !ūekvienai akei
• įskyrium.'ir nedažyk i tirpii-į, b?t 
pilk skystimą ant skcpetafC Taip pal 
re’kia mazgoti ir ausis, gerkit ir ne
si. Bukite tikri,, kad rankos jūsų šva-

cs b-jtų pirm cripinėjus mat e italus. 
Jei bile minėtu aigarų pajuodo 

’tasvumas, tinimas a.-be- poliui, .ne 
bandyk jų pats gydįrtį — bėgk paa 
gydytoją, arba nunešk kūdikį į dės- 
pensarijr. ar sveikatas centrą. Juk ii- 

kad nieko nežinai ka3 iššaukė 
tokius dalykus; todėl negali, nei jv 
rydyti. Iš to gali kilti aklumas a» 
'■artumas jei neprisirengsi tuoj šauk
us medicinos pagelbės. Gydytojas ga- 
’i kur kas daugiau, gero pąda>-yti li
gos pradžioje, negu kada liga, jau pa
siekia žiaurų l::ip.~nį,.

Yra tam tikri iškrypimai; kurie 
iinstant lieka nepatčmyti, kaip sta- 

bvšo;e ir šašai. Yra. rimta klaida I 
:e; • i tokius daly kus pro pirštus, pa
sitikint, kad kūdikis išaugs. Pasiro- 

u-.ymas su gyilytoju tokiais atvejais 
■p iaro takios biėdies. Jei gydymu ati
dėti toliau, tai reikia tam kompecen- 
r'.-ko daktaro pritarimo.

Daugelis iškrypi-ių matomų gat-
• I.-e paeina is apleidimo. Yra dauge- 
’■> tam tikrų ligonbučių. kur gydo-

■ '.■ius dalykus ir gerai. Jei nėra ju- 
•-< miestely tokias Įstaigos, tai be 
ii.-jo yra netolimame miestely. Pa

jausk savo gydytojo^ slaugės., arba 
Sveikatos Centro apie tai — jie rau- 
i') iai j ■’ pasakys. - " į ■

Kaip Savu Kūdikius Apsaugoti.
Ar esi vienas iš tų. kad tiki, km! 

re dupenėjimas randamas tie pas 
'■iednuonienę tenomentuose Tikrai 
vest; tvrii

■ ulono mokVKle.be vilku Netv. Yor- 
tik 17 nuošimtis t ’
i padėty. Turtingi kūdikiai, ir 
a k-nčii nuo šio. Gili būti, kad 
tave visur yra neuapeaėtu, ne-] 
primų, vaikų, bet nematai pa- 

Netlaj’eiiėiinats ta ip miškai

»

< jie mu-

Neimkit kitokio, kaip tik su šiuo 
paveikslu.

Salatara* ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą 
Kurs tik vartoja Sal atarą!

~‘ ’ * žmonės vartoja jau 
pilvo ligų ir 
pasekmėmis

Salutarą Biterį žmone 
per 15 metų nuo visokių 
gėrisi jo stebėtinoms 
kadangi neranda jam lygaus, nei ui 
ij viršesnio. Pasistengk įsigyti jc. 
buteli, o mes užtikrir.am. kad su juo 
tni nesiskirsi, ko! gyvas busi. Kok; 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalai 
■lamas tikro Salutaras, o jei jis netu* 
retų, kreipkis tiesiai prie išdirbėję 
priduodamas savo aptiekoriaus adre- 
<4, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG * CflEMICAL CO. Ine..

Dcpt. 18
1707 S. Hateted SU Chicace. IU

t
I

N£W ¥OQK

HAMBURG

ITALIŠKI ARMONIKAI.
Mes išdirbame ir importuojame 

šokiu rūšių rankomis dirbtus
ITALIŠKUS ARMONIKUS.

ri^gjįjMįĖ, ___ -.-.t....................-

IMTU)AOi A LiStS 

(H.YRP1MAN LINE) 
JOINT SERVICE W:TH

I HAMBIPG AOC1W 
, Trumpiausias kelias |

| LIETUVĄ
y Laivai išplaukia kas 

'■jį vaite nuo Piero S6, North 
Pi River, pėda nuo 4-5 gatvės, 

New Yorke. Geriausi musų 
■S laivai 
i-1 "Kesolutc”, "Reliance”,
1 "Albert Bailin”.

"Deutschlind”
i. i veža I, ii ir III klesų pasa- 
'i- žierius. Taipgi populeriai 

laivai ”Mount Clay”, 
if: ”C!cveland”, ”Wcstpha!ia”, 
■ T ”llansa" ir ’Thuringia”. 
| UMITED AMEfiiCAS LIMES 

f JULIUS ROTTENBERG. 
T |260 Hanover SLBoston. Mzss. 
fe; aroa pas kitus agentus.
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Dykai Romatizmu 
Sergantiems*

— Mes turime naują
. metodų gydymui ro- 

mutizmo, kurių rnvS 
pasiųsime į namus 
kiekvieno šio laikraščio 
skaitytojo, kuris tik 
pareikalaus. Jeigu jus 
turit skaudėjimą jūsų 
muskuluose arba sąna
riuose, jeigu jus ken
čiat skausmą oro per
mainose, štai proga iš
bandyt naują metodą, 
kur: atsieina pigiai ir

kuri pagelbėjo šimtams. Jeigu jūsų 
liga yra ir chroniška ir užsisenėjusi 
ir jokios gyduolės jums negelbėjo, 
mes patariant išbandyt šią metodą, 
kurią mes pasiunčiam DYKAI išban
dymui.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom nuo justi jokių pini

gų, tik prisiuskit savo adresą. Mes iš
siųsime jums apmokėta paštą DYKAI 
IŠBANDYMUI musų metodą, šim
tams šita metodą pagelbėjo, pagelbės 
ji ir jums. Nepraleiskit geros progos 
pasinaudoti. Rašykit šiandien, jeigu 
jus kenčiat nuo romatizmo.

PLEASANT METHOD CO.
Dept. X—4

3624 N. Ashlana Avė., Chicago. III

3

i

I
vi- •_

I

I

n-iirttai parodė, kid . tarpa- pos
1 • - *’ _____

pirmos klssos, (šliauk katalogo,' u

‘/■t'.".''!
-įz 

t? rai 
vajaus. ___ _______ _________
.-uar.io visu kūnų, bvt delta, Lad -dir
bu tokiu .-įliptu, baitu, jo v&isių nesi- 
’rato neatydžini akiai, iki jau pervč- 
:u.

.M*Japeoėjinio nriežastis yra ne- 
■■:.!.ama‘! lUauilns, arba ne tas 

naistas. FridsAant DorJen’s Engle 
'n nų į vaiko i įdriu?: ;<a!i būti (•k- 
- kad jis» gaus virus vikėjus rei- 
cubngu,. nugalėti n<-<!spenč*jino vai-: 
ius.

Tai yra geriausi armonikai sviete. 
Ant lO’jųętų gvarantuoti. Musų kąi- 

žemesnės negu kitų iždirbėj-t. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rsi- 
' *——t kuri pasiunčiam 
DYKAI. - (48>

RUATTA ĮjgREN'ELLI & CO.
817 Blue fsland A ve., Dept. 24, 

Chicago, Iii.

LMVAKOMES.-TfflIGll SIUNTIMAS
PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ I KLAIPĖDĄ ir .KITUS POR- 
TUS. PARtRAUKI.MAS GIMINIŲ IŠ LIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGŲ. NOTARIJAUŠKAS BIURAS. PRĮRENGIMAS 
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir PIGUS PATARNAVIMAS. 
RAŠYKIT MUMS bEL RODOS ir PATARIMO, 0 NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:

INTERNATIONAt TRAVEL BUREAU. '

-kaityk šiite* siraUppuis l.as savat- 
e atidėtai it aletaiai.

ARžINOt^ii^
r*®Įū _ _

įosvojo Kryžiaus i
I ta,
.•ra
.x'->
’io

gal iutonnacŲų Amerikos Rau- 
t-- į:--- KpnstanUnvua- 
yra apie lujų, kurie

deponuojami iš Turiujos s»j.ū- 
- Diagrama tų rus^ yra Wnwig»- 
armijos veteranui. Raudoauris 

a ryžius mano, kad tie ru&ai ^ntds- 
<I:ai bus petįteĮti į Suvienyta* V«te- 

Ar žiont, kad Utdraar cigaretai 
/r;, rajumi Turkiško tabako mylėto
jų per ^uviH lf.meta

KYLA MGYDOMA. 
Staarta Ptagao PakdaritK 

'ųs galit*- m««ti Jalta visus dMtos, 
kadangi Plspao padoškalU ym vica 
tam padaryta, kad įua išgydyti nu* 
tylos. Ji yra taip padvyta, kad katei 
pridėjM Denųąepka. ir tuo bud*.g»; 
resni naąu- dfrfas. Jokių dildą *sl

iųsim ką šatene, atkūrimo jamai 
DWL (?)

PLARAO LABORATORIKS
M*t Stert BMB. Bt» Mk llK

iuojimui. __ 
be. Gą»U aute 
riąstm " 
iši

i '
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GYVENIMAS”
Sveikatos, lyties reikalų^ ir 

mokslo - žurnalas.
Leidžia ir redaguoja

DR. A. J. KARALIUS. 
"GYVENIMAS” — gyvenimo 

laikraštis, kuriam rupi svar
biausi kiekvieno žir.ogaus rei
kalai, būtent sveikata, lyties 
dalykai ir mokslas. 
”GYVENIMbT’ rasi tai. kas ta- 

mistai kas diena reikia žino
ti, kas tamstos gyvenimą pa
daro smagesniu, laimingesnių 
ir lengvesniu.
"GYVENIMAS” neveda koii- 

.karencijos su kitais laikraš
čiais, nes "GYVENIMAS” -vi
sais žvilgsniais kitokis, nęgu 
kiti musų laikraščiai.
"GYVENIMAS” ne politikos jr 

ne partiją laikraštis: jame 
telpa gerai apdirbti ir lengva 
kalba parašyti straipsniai iš 
sveikatas, lyties dalykų ir mok
slo. Viskas parašyta taip, kad 
IcMtvienas lengvai skaito ir no
ri skaityti.

Jei nori susipažinti su svei
katos reikalais, lyties dalykais 
įr mokslu, tai "GYVENIMAS” 
t a tni štai būtinai redęilir.gas. 
"dYVBJUMAS” kainuoja tik- 

tai viena dolerį metannu Vie
nas numeris lrt centų.

Eina sykį i mėnesį. Adresas: 
"GYVENIMAS” 

3303 South Mor-ar Street.
CHICAGO, ILL-

bikrodis ir Fonografas tik už $12 75 j
Jus niekuomet neturėjot tokios puikios pro- ; 
gos, kaip ši. Tik pažiūrėkit Į šį fanojrafą 
ir pamisjykit, .ir ?ua galit K.a’jt uą-nors 
panašaus už tekią kainą, laigi ■ naudokitės 
siti proga, šitas fonografas padailins jūsų 
namus. J iš yra padirbtas gražiai, duoda ge
rą muziką Jr laikys daugeli metų. Ant vir
šaus turi užiiangalą ir jąs galite ji uždengt, 
kuomet, nevartojau Jis turi reguliato'ių, ku- j 
ri nustatant jus galite griežti greitai ir i. - . 
lėto. Jis išduoda aišku bal.-ą, taip kad sun
ku suprast, jog nėra gyvo amogaus baisos. 
Vienu užsukjir.u galima sugiiijit keturis re-_ 
kvrdųs. Tik ' pamislykit apie tą smagumą.' 
kuri jus galit turėti i.- fonogručo narėje iš 
darko ir švmtadieriais — sėdit ■ su sąvo 

1 šemyna ir .klausotės saldžios mužSkbs. M»s 
gvarautuojame, jogti jo balsas ous taip gę- 
ras kaip ir šimto doleriu fonografo. Ir jis 
jums kaštuos tik $22.75. Prie to- mes -duo
sim '■ visiškai dv kai 
PUIKŲ LAIKRODA- 
I.JŽ Šio In-krodėiio ju- . 
dėjimas padarytas iš 
plieno ir nikelio, š? 
laikrodėlį mes duo
sim visiškai dvkai. kas

1

pirks fonojrrafą. Nelaukit nei mirutos, rašykit tuo- 
jaus,.nes tai Yra nepaprastas bargenas. Jns galite 
prisiųsti dalį pinigv kaipo depozitą, nes.be oepozito 
fonografo mes nesiunčianre, bot jei?nj jus prisiusi
te virus pinigus iškalno, tai mes prisiusime^ jums 
DYK-M puse tU4:no rekordu ir šimtų adatų, a ą da
rome toriel. kad mums nereikto veltui mokėti paštui 
arba ekspresui ui kolektwir.m. Nelaukit nei mtr.u- 

rašykit tuojans. n s feįia.žema kurna- neilgiu

‘ Musu adresas:
x M'ALTERS SPECIALTY CO.

1217 N. Puuttaa St. Hept. 40ė • rM. an:x m
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Iš Lietuvos laikraščių.) tižiausiai patiko

___________________________________________________ likužė samanota

žvėris. ,riose vietose sugaudyti or- 
Kedainiu ganizuotą plėšikų ir vagių v 1 -te* • i • t

žmogus —
PERNARAVA. _______ ,
apskr. Rugsėjo 24 d. Perna- kuopą. Jie suimti net patys 
ravos bažnyčioje buvo at- prisipažinę, kad daug plėši- 
laidai. Pelutuvos kaimo jau- lnV ir vogimų yra papildę, 
nimas, sugrįžęs iš bažnyčios, Drauge pas juos rasta sau- 
padarė vakaruškas, kurio-riamųjų , ginklų, žiūronų, 
se ne maža degtinės išgerta rankių štangoms bei spy- 
5r šokta. Vakaruškos Įvyko noms atidaryti, kontraban- 
Jurgio Arštikio namuose.^08 keliu Įgytą spirito ir kit. 
To ūkininko sūnūs Andrius v —;—;------ #
23 m. vaikinas, atitarnavęs Žada bausti už pasisavini- 
savanoriu kariumenėje, ge- mą svetimų laikraščių, 
rokai Įkaušęs pradėjo ka-į KAUNAS. Paštų, telegrafų 
bytis prie kito vaikino ir šie- į ir telefonų valdyba žada 
kė ji peiliu nudurti. Bet tas —-•
jam nepavyko, nes atvykęs 
jo tėvas Jurgis Arštikis su
draudė ji. Tuomet Andrius 
puolė savo tėvą ir nudūrė ji 
mirtinai. Pakviesta milici
ja Andrių suėmė ir nugabe
no kalėjimam

įdomi byla.
KAUNAS. Spaiių mėn. 5 d. 
1 nuovados taikos teisėjas 
nagrinėjo Zigmo Majausko 
bylą. Jis buvo kaltinamas už 
išniekinimą kapų ir darymą 
juose netvarkos. Kaltinama
sis prisipažino tai daręs" nes 
jis turis "tokią ligą—noris 
žiūrėti i mirusias paneles”. 
Keli liudytojai — p. Leonas, 
Gucevičius ir Statkevičius 
—pasakė, kad senai kaltina
mą.]! pažįstą ir laikę jį ne
sveiko proto žmogumi. Tai 
patvirtino ir ekspertas d-ras 
Viršila. Teisėjas savo nuta
rimu pripažino, kad kaltina
masis darė smerktinus dar
bus nesąmoningai ir nu
sprendė: kadangi Z. Majaus
kas netari giminių ar arti
mų žmonių, kurie norėtų 
paimt ji savo globon, tai nu
siųsti jį Tauragėn i psichia
trinę ligoninę.

Šios nepaprastos bylos 
paklausyti buvo prisirinkę- 
publikos pilnutėlė teisėjo 
kamera.

mą svetimu laikraščių.

bausti valdininkus už pasi
naudojimų ateinančiais i 
pašto Įstaigas laikraščiais. 
Senai taip reikėjo padaryti,, 
nes iki šiol būdavo daug pa- 
siškudipių, kad paštų valdi
ninkai visai nuskaito sveti
mus laikraščius.

Tvarkos dabojimas.Tvarkos dabojimas.
SEIRIJAI. Seirijų apylinkė
je jau nuo senai buvo Įsiga
lėję vagys ir miesto dyka
duoniai! šie padirbėję kele
tą dienų, iš smuklių neina ir 
gatvėje neduodavo žmo
nėms ramybės. Atsikėlus 
Į Seirijus naujam nuovados 
viršininkui, jisai apgaudė 
vagis, triukšmadariams su
statė protokolus už tvarkos 
ardymą ir jau dabar kiel 
ramiau. Bet kaimuose dar 
nakti jaunųjų gaujos vaikio 
jasi ir ne maža žalos prida
ro gyventojams. Turime vii 
ties, kad ir čia bus padary
ta tvarka. Seirijų milicija? 
už uolų tvarkos dabojimą 
gyventojai yra dėkingi ir Į 
miliciją žiūrės, kaip Į save 
prietęlius.

SEIRIJAI. Seirijų apylinkė
je jau nuo senai buvo Įsiga
lėję vagys ir miesto dyka
duoniai! šie padirbėję kele
tą dienų, iš smuklių neina ir
gatvėje
nėms ramybės.

neduodavo žmo
Atsikėluis

Į Seirijus naujam nuovado:
viršininkui, jisai apgaudė 
vagis, triukšmadariams su- 

gyventojai yra dėkingi ir i 
miliciją žiūrės, kaip Į save 
prietęlius.

statė protokolus už tvarkos
ardymą ir jau dabar kiel
ramiau. Bet kaimuose dar
nakti jaunųjų gaujos vaikio 
jasi ir ne maža žalos prida
ro gyventojams. Turime vii
ties, kad ir čia bus padary
ta tvarka. Seirijų miliciją 
už uolų tvarkos daboj i m?

Geras derlius.
VILKAVIŠKIS. Vilkaviškio 
apskrityje šiais 1923 m. la
bai gerai užaugo javai. Dau 
guma ūkininkų negali sutal
pinti javu kluonuose.

» "Kur ba- 
ikužė samanota”. Šis kon
certas dar pirmutinis Kel
mėje. žmonės pageidauja 
dažniau tokių koncertų.

ATSIŠAUKIMAS J ŽAGA- 
RIEčIUS AMERIKOJE!

Gerbiami Draugai Ameri
kiečiai!

Kreipiuos i jus, ypač ža- 
gariečius, su šituo atsišau
kimu. Žagarėje yra Įsikuru- 
»ios Profesinės Sąjungos ir 
Socialdemokratų kuopos, ir 
Tori Įsteigti savo vieša kny
gynėli. Jau bus apie trys mė- 
lesiai suviršum kaip aš ga- 
/au iš ten laiškeli, kuriame 
buvo prašoma amerikiečių 
laremti juos laikraščiais ir 
knygomis. Nuo to laiko aš 
^radėjau siuntinėti jiems 
apkraščius, bet norint turė- 
i knygynėli, neužtenka vien 
aikraščių, būtinai reikia ir
<nygV surasti, .o dabar kaip 
ik ir trūksta Lietuvoj kny-
rų. Taigi aš, vardu Žagarie-
ių Profesinės Jšgjungos ir 

Socialdemokratų
kreipiuos

kuopų,
Į visuomenę

•ituo klausimu, kaip butų 
geriau dalyką sutvarkius ir

su

larėmus žagariečiu prašv-
na. Ar nebūtų naudinga su
verti tam tikras kliubas.

kuris galėtų pasidarbuoti
parinkdamas jiems knygų, 
„ai butu labai naudingas 
vietimo platinimo darbas, 
kinokim gerai,

Proklamacijos prieš žydus. 
KAUNAS. Naktį iš 14 i 15 
spalių rasta primėtyta prieš 
žydus daug spąusdintų pro
klamacijų smarkaus turinio; 
pavadinimas ”Nubuskim lie
tuviai!” pasirašę ”Kovoto- 
jai prieš žydus”.

Į

Pasikėsinimas ant šaulio 
gyvasties.

KAUNAS. Iš ryto spalių 7.

Gaisras.
Rugsėjo 30 d. vidudienį 

užsidegė valstybinis Kark
lių dvaras, Vilkaviškio aps 
Prieš tam sudegė du kluo
nai su javais, svirnas, dar
bininkų butai ir 4 kviečių 
kūgiai. Nuostolių Įkainuota 

114 tūkstančių litų.i

žemės reforma.
Rugsėjo mėn. š. m. 

’ ‘ i žemės
- .. - Vii.

Šaulių Purio Vado isakymu; kariškio žemės reformos 
nuvykau i ąžuolyną rikiuo- į komisija nutarė išparceliuo 
tęs. Darnieko neradęs lau- - ti Kišiniškių d vara, kurs 
kiu draugų. * Ištikus lietui,prieina prie paties Vilkaviš- 
nuėjau po tankesniais mę- kio m. Komisija nutarė pa- 
clžiais ties Mickevičiaus slė- likti iš šio dvaro nemaža 
niu. > į ; žemės miestui praplatinti ir

Bestovint po ąžuolu, pro i savivaldybės reikalams, 
sali praėjo pusamžis,, vidų- Daugumui dvaro darbinin- 
tinio ūgio, apskritaus veido, kų neteko žemės. Jiems bus 
civilis vyrukas. Netoliese iš duoių žemės iš aitimiausiv 
ųž krūmų jĮ pasitiko kitas, nuo Vilkaviškio dvaru. Iš 
aukšto ūgio, pailgo veido, Kišiniškių dvaro žemės ga- 
juodbruvis • vyras. Juodu vo tiktai 7 darbininkų šei- 
kaž-ką pašnabždom kalbėjo- mvnds po 4 hektarus klek
si. Paskui vienas, ziurėda- , viena.
mas r pakrantę, matyt, kam: ----------------
trečiam sakė, kad tas eitų iš Vagys.
kitos pusės, ir vis nenusto- PILVIŠKIAI.' Nakti Į spa- 
ja mane sekęs. Toks pašne- ” 
kėsys man atrodė Įtartinas, 
tad nutariau pasišalint. Ney 
pastebėtas pasitraukiau Į 
tankmę. Apie 200 žingsnių 
nuėjęs išgirdau šaukianti 
„Tamsta, kur eini? sustok!” 
ir pamačiau minėtus vyrus, 
atbėgančius su brauningais 
rankose. Neturėdamas kuo 
gintis sprukau Į šalĮ. ____v__ ___ r -

Laimė — tuoj pakliuvau vogta Įvairių svaigiųjų g$ 
tarp galvijų ir piemenų, raiti, 400 litų vertės, saldai- 
nKolegos”, matydami nepa- nių, baronkų, konservų ir 
vysią, po kartą iššovė ii* su- kitu valgių 100 litų vertės, 
grįžo Į tankumyną. f Kaltinamieji šiame nusižen 

Kriminalis skyrius daro gimė suimti ii’ perduoti ata 
atatinkamus žygius.

Sugauta plėšikų banda.

lių 6 d. Pilviškių miestely 
vagys išplėšė pirklių Jablo- 
no ir Ušvico krautuvę, iš 
kurios išnešė gelumbės už 
4000 litų vertės.

Išplėšė stoties bufetu. 
BIRŽAI. Rugsėjo mėn. nak
tį Į 19 dienų išplėstas ir iš 
vogtas siaurojo gelžkelic
Biržų stAtieg b Pa-

tinkamai teismo Įstaigai.

Sugauta plėšikų banda. Pirmas koncertas.
VILKAVIŠKIS, šiomis die- KELME. Spalių mėn. 6 d., 9 
nomis 3-čios nuovados Bar- vai. vakare Blaivybės salėj 
tininkų valsčiaus milicijai Įvyko koncertas Lietuvos 
po ilgo darbavimosi ir seki- operos artistės p-lės Mari
nio, pavyko susekti ir ivai- jonos Rakauskaitės.

I
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Neatsargumo Kaina
Vyrai ir moterjs senesnio amžiaus, kurie mažai
tepaisė dantų užžiurėjimo jaunystėje, dabar ken
kia už savo jaunystės neatsargumą. Geri Dantis 
■eikalinga Gerai Sveikatai,

Mokykit savo vaikus valyti dantis 
Deniai Cream kas rytas ir vakaras 
burnas. Jis nuvalo dantis visiškai, 
rekomenduoia visur Uolgste

su Colgate’s Ribbon 
kuoiaet jie prausiasi 
Daktarai ir Dentista

• «

kad jeigu
nes/ amerikiečiai nesisteng-
ime padėti Lietuvos darbi-
unkams, tai jiems patiems
ms labai daug laiko ko nors
’.tsiekti. Aš per tris suvirs
uėnesius siuntinėjau jiems 
’aikraščius:
'Keleivi”,
'Sandarą”, , xv-
/-ynę”,' bet dabar jau gaunu 
celintą laišką ir nuoširdžiai 
lekuodami, prašo knygų sa- 
o knygynėliui. Aš kiek tu- 

’ėdamas išsiunčiau, bet 
Iraugai žinokite, kad jeigu 
norima Įsigyti šiokį toki 
knygynėli, tai reikia bent 
zeliata šimtų knygų surasti.

Taigi prašau visus žaga- 
nečius, gal paremsite mano 
umanymą. kad tuo budu 
salėtume jiems prigelbėti. 
Pirmas i mane kreipėsi as- 
neniškai draugas Liudas 

Martinaitis, o dabar jau 
:uopų vardais rašo man šie 
Iraugai žagariečiai iš Lie- 
uvos: Jonas Kigas ir Vik

toras I.elys.
j Čia paduodu jų rašytą 
i nan atsišaukimą, kurs 
hkamba:
j Gerbiamas Drauge! šir
dingai ačiū už laikraščius, 
ikuriuos siuntėt mums mnsų 
Žagarės darbininkų profesi
nei sąjungai atsišaukus. 
Mes, Žagarės laisvaminčiai, 
esame užganėdinti savo pa
sekme, žinodami, kad musų 
liusas nenueina vėjais, jog 

■’urim iš draugi! amerikie
čių nuoširdų pritarimą. Už- 
at esame jums labai dėkin

gi. Mes pasistengsime, kiek 
galėdami, kad jūsų siųstos 
knygos butų vertingai nau
dojamos prieš tamsos apaš
talus. Tik tiek bėda, kad ge- 
•esnė knyga ar laikraštis 
mus vargiai pasiekia — 
jems sunku prasiskverbti 
iro Lietuvos cenzūrą.

Pas mus darbininkų judė
jimas yra labai suvaržytas, 
□ dar labiau apsunkintas 
tuo, kad darbininkai menkai 
tesusipratę, retas kuris iš p 
ų laikrašti skaito.

Dar kartą tardami širdin
gą ačiū Taukšime iš draugi] ! 
naramos.

Jonas Kigas ;
’ Viktoras Lėlys. ;

Šen. Žagarė.
Tikiuosi, kad amerikiė- : 

čiai, ypač čia gyvenantieji j 
žagariečiai, mielai iškišu- > 
sys jų balso ir parems.

Juozas Beliaskas. 
727 W. 19th St., Chicago, III.

Naujienas”, 
„Telegrama”, 

„VilnĮ” ir „Tė-

X 3E« S

| Papų Istorija
Į TIKRAS APRAŠYMAS PAPU GYVENIMO IR I)..Rili

IĮ Kun. Runaviėiaus pranešimai apie klerikalų Riiriijor darbu.-
tuvi įe.

Jo Mylistos Purickio patarimai kaip šmugeli varyti.
Sesers Ifrigidos nuotikiai.
Marijos broliukų pikėeriai.
Juokai dideli, maži, saldus ir kart'ir: sreresni, ne^u si 

nyčioj.
VELNIO MALDAKNYGĖS. ŠĖTONAS IR ŠVENTIEJI. I- daii«, 
dauMr kitokia krikšifomšk i ir katalikišku enatų ir knatų. Visckiu 
pikėerių ir fotografijų kunigų ir kitu Jėzaus tarnų.
TAS VISKAS IR DAR D.1UG1AU TELp V "KARDE”. 
UžsipK-numerao!: "Kardą”: VIENAS DOLERIS METAMS.

Adresas:

KARDAS
3210 SO. IIALSTED ST.. CHICAGO. ILL.
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Petrą t

Bulgariški) žolių Arbata.
SENIAU VADINAMA BULGARIŠKO KRAUJO ARBATA.

Bl’I.GARlšKl ŽGLiV ARBATA. 
KA Ji PADARYS TIEMS. 

KURIE SERGA.*
PAGELBSS I tino sistemai pra

šalint nuodus, kurie-yra prie- 
žiutimi visų lijį’ll.
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JI
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Kiek yra Kaune gyventojų.
Gyventojų surašinėjimo 

daviniais, Kauno mieste su
rašyta &I,302 gyv., jų tarpe
47,956 vyrai ir 43,346 mote
rys. Sulyg tautybe, jie skirs
tomi šiaip: lietuviu 55,068, 
žydų 24,691, lenkų 3,988, ru
sų 2:566, vokiečių 2,943, lat- 
viųl30, kitų 297, Svetimša
lių Kaune yra 1,619. Esa
mais rusų davimais, pireš 
karą Kaune buvo 81,279 
gyventojai, tame skaičiuj 
20,000 kariuomenės. IŠ šių 
davinių matyti, kad gyven
toji! skaičius Kaune padidė
jo nuo 1911 metų virš 30 C; 
Sulig tarptautinio statisti
kos instituto daviniais, Vil
niuje prieš karą buvo 240,- 
000 gyAT., dabar gi 186,000. 
Musų kaimynų sostinių da
viniai taip atrodo: Rygoje 
prieš karą butą 335,000,gyv. į 
dabar gi tik 1S6.000 gyv.! 
Taline prieš kąra — 98,000; 
gyv., dabar — 124,000. Tuo; 
bildu Taline; .ka^ ir Kaune, į 
gyventoju.' skaičius žymiai 
paHidėjo:^'

PAGELBĖS i
syt kraujui

PAGELBĖS
muose.

pilvo nesnu.fru-

jiJI PAGELBĖS
gauti inkstams.

išsivalyti n

KĄ JI PADARYS TIEMS. 
KURik SVEIKI?

PAGELBĖS užmuši šakį, kuri.i 
tankiai išsivv. t<> į iiu’uienz.;, 
gripą ir pl&ikių uždegiau.. 
SUTEIKS diiuuiiiu šviesos 

veiklumo 
ti ru ženkiu

ą ir -imat 
rus gau- 

I, kuriuos 
pagamina savo

akinis i ■lai;
skurai, kas viu 
jusu sveikatos.

imi

KUOMET jus išverdai j;
karšta prieš

nat turtingus
Motin;
Vaikam-

■irl.-iant

(iarntu
syvus,

riskų :žoiiu Arka tos visuomet pa ranka. Parsiduoda 
visoje aplinkose, arba mes prisiusime jums vieaą didikį šeimyniškų baksą 

V on Schtick. 
President, Marvel Produels t'nntpany, 15 Maru*) KuiMiug, Pittsburgh, Fa.

Turėk Baksą Bu);

už $1.25. arba 3 už S3.15. arba 6 už 85. •> Adresas U. JI.

8 Daiktai Vertes 815.00 tik už $7.25

*>;

DEKSNIO* GALINGA
MOSTIS

I

ligi

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS. Kad pertikrinus jumis apie musu nepapras
tu. bargenų, rnes pasiųsime paštu kiekvienam išegzaminavimui musų puikų 
laikrodėli "System Roskopf”, kurį daugiausia vartoja biznieriai, darbininkai 
ir visokių profesijų žmonės. Gerai reguliuotas, rodo laiką labai teisingai, ge
ruose lukštuose, lengvai užsukamas, jo ėjimas padarytas taip, kad jus jo ne- 
persuksit. Beto, prisiusime puiku kišeninį peilį, kaklaraiščio špilką, Ranko
vėms guzikus, Laikrodėliui retežėlį su kompasu, Automatišką lempą su bete- 
re, kuri išlaikys apie šešis mėnesius. Largnette žiuronėlį ir Paauksotą vyrišką . 
jr.iedą su baltu briliantiniu akmenėliu. Prisįųsk tik savo vardo ir adresą, o 
mes išsiųsim jums viršui paminėtus daiktus. Jeigu tie daiktai pasirodys jums 
neverti jūsų pinigų, tais? siųsk daiktus atgal,*b mes sugražinsim visus Jūsų 
pinigus. Rašykit šiandien, nes šis pasiūlymas tik tiumpam laikui. (—j

LUKUS SALES CO.
1513 Emma St, Dept. C. 122 Chiciro, III.

i Kurios visas pasaulis laukė 
, šioliai, tai jau yra GATAVA.
• DEKSNIO GALINGA MOSTIS iš- 
' šydo Reumatizmą, Rankų, Kojų geli- 
1 mą,Strėnų skaudėjimą, Sąnarių, Mu- 
įi-ai os, Sprando, šonų, Raumenų gėii- 
I mą, šaltį ir taip visokius skausmus, 
Į (Tik ne Ronas).
i DEKSNIO GALINGA MOSTIS 
lyra tiek verte aukso kiek ji pati sve
ria. Suyg naudos gydymo.

Kaina 75 c , S 1.50 ir $3.6# Krau
tuvėse arba »už Sl.GO prisiusime tie- 
.-iai iš La’oaratorijos. (52)

DEKSNIS OINTMENT CO.
P. O. Boa 352. Ilartford. Cinui.I 

t

PARBAIGTA 
Nervu Jiega 
lenki Nervai Naikina Sveikatai Jie 
Padaro Gyvybės Organus'Tingiais 

ir Susilpnina Visą Sveikatą, 
imk Nnga-rone*« Ir Jusles 

Kaip Naujai
Nv.ga-Tone turi brangios vertes vaistą 
eerai žinomą gydytojams visose, šalyse ir jų

GARDŽ1AUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS

j

nuo nervų suirimo* loUp štai, prasta 
atmintis, silpni nerangus 
gyvybes organai, nervų sti
prumo žudymas, nemiegos, 
dvasinis slėgimas, histenja, 
neuralginiai skausmai, ar 
sopus vien valinio nuovargio 
jausmas.
Ši tas puikusprenara tos 
taipgi turi tani tyčia vaistą 
padarymui km u jo gausum, 
raudonu, greito-i tekančiu; 
jis sugrąžina raudoną svei
katos žėrėsi nuLlvikusienzS 
veidams ir Ėesems žmonėm* 
suteikia kūno- Jis sugrąžina 
energiją ir paj:ega dirbti 
tiems, kurie liko silpnais, ar 
kenčia nemalones sėkmės 
ilgai prasitęsusios ligos, 
gripo, ar pei dėjimų.
Be to Nuga-Tone turi 
šešis kitus vertingus vais
tus, kurie nuvalo spuogus 
nuo odos ir puikiai veikia 
susirgus nevirškinimu, vi
durių užkietėjimu, turi ne
sveikas kepenis, galvos 
skatfcejimą. širdies pykimą 
ar tulžies kliūtį. Nuga- 
Tone padaro kvapų tyru* 
nuvalo apklotą liežuvi, pa
didina apetitą, ir sutvarko 
skrandį ir vidurius taip, 
kad jie veikia natūraliai.

Pamėgink NugaVTone’ą

Nuga-Tone atseiua tik SI.OO pakeliui— 
užtenka 30 dienų; 6 pakeliai tik už $3.00. Pamttink Nu®a-Tooe-4 30 Utenu muni rteiku ir Jei tau pasekmes nepatiki, sugrąžink itkusiąūali.o ntec uridirooim,pteHgu- atgal. 
Pasiųsk šiandien—TUOJAVS. Tavo nežus ne 
centai. Nuga-Tone yra taipgi pnrdn*lnCja> mas apt tekos, ir yra ju gaeantuoma.s, kaU ji. Miteika pilną patenkinimą, arba bu. pinigai sugražinti. Pažiurk garantijos ant 
ktekvteno patetio. •••«•*••••• 

Pažiūrėk garantifos ant 
_________ __ _______ _ kiekvieno pakelio.

19 raktu, 14’žemutinių, paprasta kai- | Aw>
,,u ROrt .ifi. Sncriaie kaina laiko šio j »®p. Ltą & Wab^ Aae.. ttaagp.

Tokių armonikų !
V>« -’risiųric oue. per- ' per 20 dteeų ir jei man nepatiks, aš likmią datj

siuntimo lėšoms, o už Armoniką ue- i * r" “an t^aiuuite
mokėsi, kai ją aplaikysi. UžsigąnHi- 
nima3 srrarantueta^ arba pinijm bus •

!> <•

V

AR ŽINOT, KAD —
Skyrius Muss»lin»es rač.zmo yra 

■trsiūrjran'za.'es italu kolonijoj Jeru- 
•oiimet Skyriui '-ndovauja Dr. No 
-i-ii. Taipei netrukus nianoma su
tverti fašistų skyrių Holfoje. Ar ž;- 
:-ot, kad 2<i JIelmar Turkiškų ciga- 
cetų kainuoja nedsngir»u, kai 20 pa
prastų ci^arėtu, o jie yra verti keie- 
ą kartą danyiui’?

NEPAPRASTAS BARGENAS 
$20.00 vertės importuoti Armonikai 

parsiduoda tik už $8.95.

't:

Niekuomet pirmiau nebuvo 
pijraus išpardavimo kaip . šis. . 
siūlome importuotus iš Vienuos ?r 
Italijos armonikos už žemiausią kai
ną. Šitie armonikai padažyti iš pir
mos idesos materiolo. o ypač klevi- Į 
šiai, kurie padirbti au didžiausia atj - j 
da geriausių mekanikų. Naujos ma-. 
dos kcisai, puikiai išdabinti, 8^ bosai, į 

įiu $20.'x) ’ Specialu kaina laiko šio ■ 
inčnesio tilt 88.95. 
yra tik pora šimtų. Erisiijek š<te. per- 

moteli, kai ją aplankysi. UzsigtnHt- , 

šMgrųiinti. Rąžyk šiandien. (48’ • ouvatr oav. 0^.
UNION SALES CO., Imu.

15 S. Desplainea SL. liepi- 217, Į *
CHICAGO, ILL.

tokio 
Mes

—ValftIJ*.

l

JIS padarytas iš Įvairių GYDANČIŲ Šaknų ir žolių.
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 

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

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE. ' ;

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

T0RAHC0MPANY
28 SCHOOL ST, CAMBRIDGE, MASS.

■ - T ■ ■ ■ ■ TT n ■ ■ B ■■ W T-----r-^—— T—T ■ - ■ —

■;

. į

I
!
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2 LANGTIESĖS DVIEM LANGAM IR 1 STALTIESE, 
TAIPGI IšSIUVINSJIMO MAŠINA — VISKAS TIK 

Už $4.98.
Kiekviena moteris, 

šio laf;i'4šėĖ> skaity
toja. privalo pasinau
doti šita prcjra prieš 
Kalėdas pai-’iiiaD- 

kiant šiuos didelės 
vertės daiktus, kurie 
r»erkali»i£i kiekvienai 
moteriškei. Šitie ke
tu ’i dąiktai turi daių^ 
didesnę vertę, negu 
l.ad mes už juos pra
šom ir Jie yra gva- 
rąrrtuoti iii visu nt- 
žriteiij. Labai puikios- 
lanstiv'tz. vi«euN 
širbtS?, f>0 colių piečio 
ir » pė-.hj ileio." baltos. 
Jo- yra padabintos an
tiškais mezginiais ir makrois. Jos netik drutosį 
bet ir labai gražios. Jos patrauks jūsų kaimynų 
akį į jūsų forntruimio lanjrus. Sies laugtiesės ga
li padabinti net ir turčių namus. .

DIDELĖ >UIKI STALTJE^F:. kuri gsU būt 
vartojama' apvaliam ir keturkampiam stalui.

Pisiuta iš’pero audeklo, su puikiais padsbinisais.
ISSIUVINĖJIMO MASINA — ADATA, rų kuria -aljt ’enffvai išsiuvinėti 

viSbkias krietkas ir figūras. Su pagcdba šios mąšines jus ^ahf J porą valin
io adata į savaitę. Kai kurion krautuves

I

dų atlikt tiek darbo, lfiek tu paprasto adat3 j savaitę. Kai kurioų krautuvė* 
šių mašiną parduoda už S5.O0. Mos gi aituos vigu? daiktus pardtms’m tik wi

Mes nepaikom piųigv iskalno. tilt, pilnu A 25e. aUmpomis ji? pertrau
kimui. n ’I.M užsimek&šit, kai daiktus aplaikysit. Rašyk ttiejau? į <4i-7)

1513 Emmu St.,
LUKUS SALES 00.

fMrt. T. 18, Chicapn. UI.



KELEIVIS

"prakalbom” džia jicrsekiojanti tiktai sa- cesterj, kur žada gyventi;
~‘pie 3-4 sąvaites. Jeigu ku-1
>*ie iŠ lietuviu drutuoliu no- li*u savo ofisą kiton vieton 
rėtų pasirist su minėtų ris-' ............. ....................
tiku, lai atsikreipia prie jo.

clb Illokcid JO | ----- - v .. . --- '--  • &ŽiniOS ne^v,naVaU nebuvau vo priešus. Iš to išeina, kad aP*®JM sąvaites. Jei,

------------ tas komunistu zakristijonas valdžia yra.
Jaunas smuikininkas Jonas turi labai didele, bet ji dide- kė.
Prusalaitukas iš Waterbu- ,k turbut tiktai tam. kadi 2. "Ar yra kur nors biau- 

rio nustebino southbostonie- inunšaino galėtų per ją per- resnių kalėjimų, kaip Mask- 
čius. eiti. " vos Kremliuje arba ant So-

da niekad jo plepalą girdė- valdžia gali persekioti da ir 
jes. Pasirodo, kad gerkle savo draugus, bet kur tokia 

, Maikis nepasa-

vos Kremliuje arba ant So-eiti.
Pradėjo jis kalbėti apie lovecko Salų, kur bolševikaiPereitam nedėldienv I ie- 1 radėjo jis kalbėti apie lovecKO oaių. kui o 

tuviu Svetainėj, Įvyko kom- Draugiją, bet paskui pareis- kankina socialistus
pozitoriaus Petrausko mo
kinių koncertas, kuriame 
dalyvavo ir jaunas musų 
smuikininkas Jonas Prusa- 
laitukas iš Waterbury, 
Conn. Jis savo smuikavimu 
tiesiog nustebino soutnbos- 
toniečius. Nieks ir nemanė, 
kad toks jaunas, apie 15 me
tų vaikinukas, galėtų taip 
žavėjančiai išpildyti tokius 
sunkius muzikos veikalus, 
kaip Louis Spohro "Koncer
tas" ir Wieniawskio "Legen
da". Ištikro, Prusalaituko 
ypatoje yra tikras muzikos 
genijus. Nereikia būti pra
našu, kad pasakius, jogei už 
metų-kitų jis prilygs gar
siausiems pasaulio muzikan
tams.

"Tai biskĮ smuikininkas! 
Jis yra geresnis ir už Lietu
vos Operos artistą Leškevi- 
čių!”, pratarė šalia manęs 
sėdis inteligentiškos išvaiz
dos žmogus, pabaigus Pru- 
salaitukui groti Petrausko 
"Rūtelę”. Ištikro. to jauno 
genijaus smuikas sužadina 
visus: ir jautru inteligentą, 
ir storžievi biznierių ir var- . 
gų nukamuotą darbininką, i __
Visų jausmai ‘sušvelnėja ir vardas‘valkiojamas visokiu 

šarlatanų po komunistini 
nurvyną ir naudojamas ne
švariai jų politikai. Draugi
jos pinigais pasamdytoj sa
lėj ir prisidengę Draugijos 
vardu šitie šaldros varo sa-

. . . ^ J *r
padangėj. kolioja kitus Draugijos na-

Apart Prusalaituko šia- dus, kurių didžiuma nėra 
mc koncerte dalyvavo visa komunistais. Kodėl Draugi- 
eilė dainininkii ir muzikan
tu. Vieni: jų savo užduotis 
atliko silpnokai, kiti viduti
niai, treti visai gerai. Iš pa
sižymėjusių dainininkų rei
kia paminėti Putvinskaitę, 
P>ačiulĮ, Monikaitę ir Ne- 
viackienę. Taipgi publikai 
labai patiko duetai, kuriuos 
išpildė: Bačiulis su Putvins- 
kaite, Bulskis su Zinkevi
čium ir Biruta Šergaliutė 
su Ona Kručiute. ' _______

Abdnai imant, koncertas gijos iždą, nes pinigai jiem> 
pavyko visais atžvilgiais. yra reikalingi užlaikymui 

J- N. gavo agitatorių, kurie tingi 
dirbti, bet labai mėgsta išsi
gerti ir baladojasi po lietu
kų kolonijas, sėdami drau-

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešu, kad aš perkė-

« Jūsų PatarnavimuiNew
England 

Coke
R. VASILIAUSKAS 
425 W. Broad w»Ą.

(Vienus trepus aukštai) 
SOUTH BOSTON, MASS

i

NEPĄMlRšKITE! .
Lapkričio 10 d. Lietuvių 

Salėje bus istorinis vakaras, 
nes tame vakare Simano 

ir šiaip Daukanto mokyklos moki- 

kalą ir duos kitoki koncerti
ni programą. So. Bostono ir 
apielinkės lietuviai, nepa- 

* i pasigerėti 
vaikučių gabumais.

susipratusius darbininkus?” R!r?lu kartu suloš vei- 
— Čia Maikis ir vėl numik-i 
čiojo, kad Rusijos kalėji-į 
muose sėdi tiktai valdžios i a,,.ie.,į<?Jces 
priešai, kas reikštu, jog Lie-I^^™!;® aterti 
tuvos kalėjimuose sėdi val
džios prieteliai.

3."Kodel komunistų vadai, 
.įuvažiavę Į Rusiją ir para
davę tikro komunizmo, tuo- 
jaus išsižada komunizmo 
'dėjos ir bėga iš Trockio ka- 

s?” — Maikis ant to 
atsakė, kad toks buvęs tik 

; Anupras Karalius.
nekrypo, jis - Sovietu valdžia ji išvijusi, 

išaiškint.

. kė, kad nesą kas apie ją kal
bėti, tai jis kalbėsiąs apie 
Lietuvą. Ir ėia pradėjo rėk
ti dideliu balsu, kad Lietu
vos buožių valdžia, susitvė į 
rusi iš klerikalų, liaudiniu- ' 
ku ir socialistų, smaugianti l 
visokiais budais komunistus. į 
kankinanti juos kalėjimuose 1 
ir Seime neduodanti jų. at-į 
stovams kalbėti. Ir berėkda- i 
mas Maikis užmiršo visai ■ 
savo temą apie Lietuvos! 
buožes, o nukrypo ant Ru- • 
sijos, paskui ant Vokietijos Jenas 
Bet kur tik jis i _ . , _ ~
nieko negalėjo išaiškint, nes jis perdaug esąs durnas. 
Pasirodo..kad jis nieko ne-,G tečiaus kai jis buvo Amę- 
žino nei apie Lietuvą, nei 
arie Rusiją, nei apie Vokie
tiją. Iš visos jo kalbos išėjo 
tikras "čap-sui”. kur maišė
si Lietuvos "buožės", Ame
rikos "tautininku buržuazi
ja“. "sociališdavikai". ir t.t. 
Jis koliojo ir purvino visus, 
kas tik ne komunistas.

Įdomu butu žinoti, kur 
yra Vytauto Draugijos na
riai ir ką jie veikia, kad jie 
neateina nei i D-jos mitin
gus. nei i prakalbas ir nema
to, kaip gražus Draugijos

rali.jo;

rikoje, jis buvo komunistų 
mokytojas ir pats Maikis 
klausėsi jo "lekcijų”. Taigi 
išeina, kad komunistų mo
kytojai yra durniai.

4. "Kodėl komunistai žu
do pasitraukusius nuo -jų 
žmones, pavyzdžiui, V. Alek- 
są?
k ė. kad V Aleksa buvęs ne
žymus žmogus. Reiškia, ne
žymų galima užmušti.

Reporteris.

Maikis ant to atsa-

I PRAKALBOS IR 
KONCERTAS.

Nedėlioję, U lapkričio, 
nuo 7:30 vakare, Lietuvių 
Balso draugija rengia pra
kalbas Lietuvių Salėje. Bus 
geri t kalbėtojai. Koncerto 
dali išpildys Simano Dau
kanto Mokyklos vaikučiai.

Nauji nariai bus priimami 
už pusę Įstojimo. Malonėkit 
atsilankyti ir nepraleiskit 
progos prisirašyti Į draugi
ją už nužemintą Įstojimą.

Kviečia Komitetas.

Ar visi žinot?
Kad Mika> Kor.nas 4i:iaiko RE A L 

ESTATĘ 11 INSL'RANl E įstaiga n • 
numeriu 1*9 NORFOLK STREET. 
DORCHESTER. MASS. A> visi ži 
not kad per Mikų Korinų geriausiai 
pirkti Namus ir 
::uo ugnies ir nelaimių, 
kad per Mikų Kūrina 
visokių nainą Colonial 
medinių ii mūriniu, 
kad priemiestyje yra 
gyventi

Taigi 
tanky ti 
v imu.

1

Ar 
gi 

Ainlrausti-lnšuriiiti 
Ar visi žin**t 

galima gaut i 
rnaū'.ts. nauju 
Ar visi žino* 
daug ramia'i 
išauklėti.

pas inuoris atsi- 
teisingą patai na-

(ORAN
179 NORFOLK STREEl 

Tel. Ihrrchesltr 7 101

ir gerus vaikus 
kviečiame 
ir gausite

MICHAEL

visi

(45)

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

Main 8532 — TELEFONAI — x Main 2721

visokio didumo, tinka pe- 
įiuį ;r įimtojoj.

atataika dralto koi’trolei 
ir nekenkia pu*x!auis nei 

■ * .grotOMs.

'ra L'fits kuras, mažai 
nHVGMJMVNOTa pelenų, nereikia sijot.

N UT—FURNACE—EGG

KONCERTAS IR

visus juos malonus stygų 
balsai neveda Į svajonių pa
saulį.

Geistina, kad Prusalaitu- 
kas butų tankiau pakviestas 
Į musų koncertus, nes tai 
yra tikra žvaigždė muzikos vp šlvkščią propagandą

f?

SPORTO SKYRIUS.
Klausimas. Kas yra pas

aulio ristikų čampionu ir 
kokie yra geriausi lietuviai 
rišt i kai? Sportas.

Atsakymas. Pasaulio ris
tikų čampionu yra amerikie
tis Strangler Ėd. Ijewis. Iš 
lietuvių geriausiais ristikais 
ligšiol buvo skaitomi F. Juš
ka ir Žilinskas-Michailov. 
Bet dabar. "Naujienų" pra
nešimu. i Chicagą pribuvo 
iš Europos K. Požėla, kuris 
sakosi apvažiavęs visa Eu
ropą ir visus drutuolius ten 
parbloškęs. Tą pati jis žada 
padaryt ir Amerikoj. Jeigu 
taip padarytų, kaip jis sako, 
jai lietuviai susilauktu pa- 

"rrrevoliuci-sauiio čampiono.

ja leidžia šitiems ‘šmeiži
kams laužyti savo konstitu
ciją. kuri sako, kad visų na
rių Įsitikinimai turi būt 
lygiai gerbiami?

Tų iuodų apaštalų tikslas 
yra aiškus: pirma jie nori 
išpurvinti, išniekinti tuos 
tos Draugijos narius, kurie 
nepritaria ju 
jai”, paskui 'išbraukti juos 
iš Draugijos ir ant galo pa- Dzūkų karalius Biekša n- 
sigrobti i savo rankas Drau-i s,s s,an,c ketverge.

- • “ ••

i

TEATRAS
LINKSMOS DIENOS”.

Rengia Simano Daukanto Mo
kykla. Subatoj, Lapkričio (No- 
vember) 10, 1923 m.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Lietuvių Svetainėje, Kampas E 

ir Silver Gatvių.
Ši veikalą stato Simano Dau

kanto mokyklos mokiniai, ku
rie lankė vasarinę mokyklą, lo
dei yra svarbu tėvams pamaty
ti, kaip jie gražiai lietuviškai 
atvaizdina lietuvišką veikalą. 
Pelnas skiriamas Simano Dau
kanto Mokyklos palaikymui, to
dėl visus kviečiame, kad parem
tų virš minėtą mokyklą. (45) 

Komitetas.
Kaina 50 c. Vaikams 25 c. 

-------------------- —S—į------- ----- —

*r

Severos č>yai.o!es užlaiko 
šeimynos sveikata.

Z L

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

APRŪPINKITE SAVO 
ATEITI!

Nusipirkę famu., r:<‘!.jrčbiU* 
b-imčs Jei b'c'ių laika nei 
skurdo susilaukus seųatvės. Aš 
turiu <icl srreito pardavimo dau
gybę farnri. mažų ir dideliu, 
artį Bostono ir yis *.) Naujojoj 
Anglijoj, durias galima pirkti 
su mažu j mokėjimu ir ant leng
vu išlygą. Pavyzdžiui, ėia tik 
keletu pažymėsiu: '■c

1. Lcxin"ton<‘. i: mvlios nvo 
Rostom. .* akru fatira. naujas 
6 •ambarią narna.-, kūtė, ga- 
radžius. karvė ir 'eršiai. Turi 
būti greitai parduota. Kaina 
■š4«<>0, lenprvos išlycos.

2. 1C0 akru žemės. J00 akru 
dirbamos. 60 akrą gero miško 
ir ganyklos; 15 melžiamų kar
vių, 1 bulius. 1 telyčios. 1 ark
liai. 3 kiaules, daug visokių 
paukščių. l'Hi topu šieno, viso
kį geriausi įrankiai. Tik S5V0') 
cash ir lengvos išlygos. Šitą 
farma ga’irna išniaaiyti ant 
namu mieste, ramia randasi 
Acton. Mass.

:t. 15 m*, liu nuo Bostono. Bed- 
Mass.. 8 akru farma su 

» kai •* 
100 vištv, 

tonu sieti**, 
įmokėji-

vięške- 
Lowell:o, 

ark,,'-, 
dv

irankiai, 
liky-

S
klesos budinkais. 
kiaules, opi*- 
ir t.t. ”>!»
šxo<io. mažas

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

negaunate pinigų vertės tavorą?
Ateikite pas mus. mes užlaikom įvairių ta vorų: pentų, 

varniški, visokių aliejų. Apart to, visokių geležinių 
įrankių plumeriams, mašinistams ir mūrininkams. Vis
ką g varau tuoj am e ir gražiname pinigus už netikusius 
daiktus.

ISni i EtLs 

Sa
SO. BOSTON HARDWARE CO.

J. Klimas, P. Bolys, Savininkai.
370 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. 0122

MEDICINOS DAKTARAS

Dr. LEO J. P0DDER iš Petrogrado
PROFESORl LS

Specialistas Slaptą ligą moterą irvyrų, kraujo ir skuros. Kalba len
kiškai ir rusiškai.

GYDYTOJU IR CHIRURGU KOLEGIJOS

Telefonas Ilaymarket 3390
69 CHAMBERS S1REKI, BOSTON. MASS.

» 
. I

I
I 

J

D. L K. Vytauto D-jos
Prakalbos. ;..x -------- — ----------- (

Sužinojęs, kad Vytauto ir unijose demorali-
Il-ffija rengia prakalbas aną zaclJ^ ,r kohodann musu , - 
nedėldieni, jau iš vakaro suonJepę, -B neln? sp k°-. 
pradėjau‘skubintis, kad ga- mumstais. bet traukiasi nuo 
vus salėj sėdynę, žinau, kad to .
Vvtautinė vra nemaža drau- Po prakalbų buvo P^ta- 
gija, tai maniau, kad gali '1 a. 
prisirinkti daug žmonių. Su- *<el,atas klausimų,
sitikęs salės tarpduryje , ,
žmogų, klausiu, ar jau ne- ’• ,<r yra pasaulyje kui 
bėra viduje vietos? "Vietos nors kita valdžia, kuri ziau- 
yra, tik nėra ko klausytis”, elgtusu su savo poli .iš
sako jis man. Girdi, vaikė-,nial_s ^^s?*,S’ 
zas atsistojęs ant pagrindų 
kasa rankomis orą, tartum 
bandytų plaukti, bet pasa
kyt, nieko nepasako.

Pamatau ir plakatą, kur 
tos prakalbos garsinamos. 
Tenai pasakyta, kad kalbės 
"draugai Bovinas ir Juke
lis". Aha, manau sau. tai 
jau čia bus komunistiški py
ragai publikai siūlomi.

įeinu Į vidų, ogi vos tik 
apie pusantro tuzino žmo
nių sėdynėse, ir iš tų pačių 
da trečia dalis vaikų. ”Tai 
reiškia, kad publika jau iš 
kalno žinojo kalbėtojus", 
pamaniau sau vienas.

Tas vaikėzas (Bovinas) 
dar "plaukė” pusėtinai ilgai, 
bet pasakyt nieko nepasakė, 
kas butų verta laikraštyje 
paminėt. Jukelio nebuvo, 
tai jo vieton tapo perstaty
tas Maikis. Tik ne "Kelei
vio” Maikis. Čia yra komu
nistas tuo vardu. Nors bu
vau nuo kitų girdėjęs, kad 
Maikis sako spyčius, bet ži
nodamas, kiek jis išmano,

1. "Ar yra pasaulyje kur

riau elgtųsi, su savo politi-
• • • V • V • 1 1* •

Grand Opera Housėj šia
me ketverge, 8 lapkričio, pa
rodys savo milžinišką spėką 
dzūkų "karalius" Vladas 

(Biekša ir Worcesterio. Jo 
' oponentas bus amerikietis 
milžinas Pinkham. Jeigu 
Biekša Įveiks ši amerikieti, 
tai bus suleistas su lenkų 
"levu” Stasiaku. O Biekša 
to tik ir nori. Jeigu jis gali 
savo rankomis sulenkt sto
ras geležines štangas, tai 
gal būt galės ir paliokui 
sprandą nusukt.

t

Joe Shimkus, žinomas lie
tuvis ristikas, kuris per 5 
metus daugiausiai lankėsi 
Dietinėse valstijose, šiomis 
dienomis parvažiavo i Wor-

kų valdžia?” — Maikis ant 
to atsakė, kad sovietų val-

■

PARSIDUODA GROSEKNĖ IR BU 
CERNfe Lietuvių ir !x*nkų apgyvea 
to? vietoj. Atsišaukitt greitai. (47 

G. URBONAS
fili Summrr St.. W. Lynn. Mass. r

PARSlItUODA GARtiržILJS L?
NAMAS H7 JI

22 River St_ W. Lynn. Mass.

SEVERA’S 
COUGH BALSAM, r

Paiingvins kosulę ir prašalins daug 
kentėjimu. Pramnas dėl vaikams 
ir aukgusems.

Kaina 25c ir 50a.

Klauskite pas aptiekoriaus.

• SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS 
nuo Šalčiui ir Gripui ^r Gaivos 
skaudėjimui paeina nuo peršalimo.

Kaina lūs.

W F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, iUWA

PARDAVIMAI

W

ANT GREITO PARDAVIMO buėcr- 
r,ė ir gr*»sem<, su modemiškais įtai
symais. Parsiduoda labai pigiai. Apy
vartos daroma S500.00 i savaitę. Ka 
pirmutinis aVišauks gaus už pus ■ 
kainos. Kreipkitės: "Keleivyje’*.

■ Toni, 
pi -mos 
ves. 8 
ančių. 
Kaina 
mas.

i. IVilminglonc. ant 
bo tarpe Bostono ir 

akru žemčs.3 karvė 
vištų. 14 kambarių namas 
dėlė barnė, visi ūkio 

2'rio reikia įmokėti, 
sius ant lengvą išmokesčių.

Kuriems jau senai yra nusi
bodęs miesto gyvenimas ir ku
rie norėtumt dirbti patįs dėl 
savęs ir gyventi 
taip kaip ir Lietuvei 
greičiausia kreipkite 
ne ir a. 
nuvešiu tamstas su visa 
na 
visai arti Bostono.

Minėtas farmas 
mainyti ant 
ar krautuvių, 
biznius ant 
farmos arba biie 
kitčs pas gerai žinomų lietuvi 
agentą.
19 metų tik prie to stovi.

•JOSEPH BALaŠAITIS
337 West Third IStreci, 

South Boston. Mass.
Telefonas South Boston 0118-R 

(46)

PIGIA I!
Tik

patįs 
sveiki taip 
■jt, tai kuo- 
;5s pas mu

šu savu automobiliu 
;eiray- 

pasižiurėti puikių ūkių ir

galima -u- 
namn, morgedžių 
Turint namus ar 
išmainymo ant 

namo kreip- 
.. ’ .r ’' i

kuris jau daugiau kaip

| Dr. H. M. Landau

I
\ slaptu jf tmviusnų x

A Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak.
♦J Nedėldieniais iki 5 vakare. \ 
X Patarimai dykai. (—I Xx -s

I

I

Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. v* 
\ Nedėldieniais iki 5 vakare. \ 

.. ...................  i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220 Hanovcr St„ Boston, Mass.

Telefonas
Specialistas vyru 

slaptų ir chroniškų litų

Richmond 0380 
ir moterų

į DR. J. MARCUS
J LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
| Specialistas sekretnų ir chro- 
f niškų vyrų ir moterų litro-
| 18 Parmenter St.. Boston. Man.
1 (Prie Hanover St.)
| Tel. Richmond 668. (-)
• Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak.

F

PARSIDUODA NAMAS 3 šcimjnu 
SU GROSERNE gražioj vietoj. 3įz-. 
nis senai išdirbtas. Priežastis parda

vimo — ti:rit> kitą biznį. Kreipki**: - i 
pas savininkų:’ (ii J j

Š. PUCETA
333 E St., S. Bostor. Mass.

i
I 
j

P \RSIDi<)l»A ’z. ROS LR N ii j.-eta 
,-vieta ir.dėl Bučcničs, nes yra visi 
įtaisymai. Noriu parduot greitai, ne
turiu išvažiuot. / (45(
M. T. 412 E. 3rd St.. >n* Boston.

PARSIDUODA BEKERN6. 
Lietuviais apgyventoj apię’i’ikcį. 

biznis geras iv pigini parsiduoda. 
Viskas yra kėš parduodama. Parsi 
Hiioda dėlto. l:a:’ savininkas ter kilij 
birią. Kas nor 'lasižitiol plačiau. t°- 
gul rašo šiuo adresu: (4o>
•I. IL 255 Bi'ja*!'.vay.S<> Boslon, Mas;:.

PARSIDUODA BUCERNĖ
Nuo t-.-nai išdirbtus biznis, gros-: - 

ne ir mėsos krautuvė, turį būti par- 
du >U-. už pusę kainos kiek yni verta. 
Kaina ?I800. (L.)

B KONTRIMAS
120 M iri ne Road. arba 
Ivaškevičiaus ofise,

361 W. Broadwwjr, So. Boston.

3 šeimynų. 17 kambarių namas, visi intaisat (improvements > ir s 
elektros šviesa; su garažiuna dėl 2 automobilių. Kaina tik ^11,5W; «
$2.500 įnešti. I>cl platesnių žinr: kreipkitės į 5

A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAI: g
361 West Broadway. South Boston. Mass. g

, arba Z
110 Tremont Street. Room 508. Uostom /

!*,*,» ■»!*«*■« l»l‘ ,^»
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Bargenas Maliavų ir Geležinių Daiktq! 
Jeijru jus norit sutaupyt pinigų ant maliavų ir geležinių daiktų, 
užeikit į musų krautuvę, o mes parodysim, kaip jus galit tatai 
atlikt.

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

Už dyką ant vietos pristatymas. 
Telefonai: Reach 5353—5352.

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

Arti Dover St. Eleveito Stoties.
*»*w*w»»*»*<*«N*»*v* »*»*»»«*«*»* »»^»*v*»*«*^«*»*«*»^*^v*»>»*«*v*^«*«*»*,*»,»^>*«*v*»*v*«*r
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Lietuviškai - Lenkiška Aptiel
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm s L, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma- 1 
tizmo. nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau- 1 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus šuteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė-

. dyt pinigus, tad ateikite j APT1EKĄ po numeriu * i
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Lietuvis Optometritas |

EUROPEAN FEATHER 
IMPORTINE HOLSE 

lx>well Street. Boston. Ma^s.

PLUNKSNAS. I’ukus. Paduškas, 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 

jrėdnes. parduodam pigiausiai. Krcip- 
! Ritės ypatiškai arba rašykit:

25

9] Išegza-irinu’jjt* akis, p i.-m* u „•. 
(n akinius, kreivas aki atitiesinu (J, 
K ir amblyopiškuse (aklosel aky- [į' 
K se sugrąžinu šviesu tinkamu pi 
K laiku. rO
K J. L PASAK ARNIS O. D. c 
OJ 447 Broadway, So. Boston. Mass (jį 
&B5?525a5asa5asasaSE5BS25ESaS25B5c

Ir • a

VIENATINE UETUVIŠKA

APTIEKA
UOS TON E 

RECEPTUS SLTAI8OM EUROPOS ir 
AMERIKOS DAKTARU.

Užlaikom visokias vaistus, nuo įvairių ligų. 
Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus. 

Tikra Lietuviška TREJANKA .................. .

Prisiunčiamc Vaistus ir per paštą.

Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS”.

Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra
šykit pas mus, mes turime. Atsakymui prisiųskit 
i>aštx» ženklelį.

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius •

373 W ĖST BRO A D W A Y. SO. BOSTON. MASS.




