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Lenkijoj revoliucija; daug 
užmuštų ir sužeistu.

KROKUVOJ NUGINK
LUOTA KARIUOMENĖ.

Vilniaus grobikas Želigovs
kis pašauktas tvarkai 

daryti.
Gelžkeliečių streikas Len

kijoj pradeda išsivystyt į 
tikrą revoliuciją. Krokuvoj 
pereitą sąvaitę buvo kruvi
nų sumišimų, kuriuose 28 
žmonės tapo užmušti ir apie 
100 sužeista, žinios iš Var
šuvos sako, kad sukilimą 
surengę komunistai su
sitarę su socialistais. Ypač 
Krokuvoj paskutinėmis die
nomis ėjusi karšta komu
nistų agitacija.

Sumišimai tenai prasidė
ję anksti pereito utarninko 
rytą, kuomet valdžia už
draudė streikininkams lai
kyt mitingą. Nežiūrint val
džios uždraudimo, darbinin
kai susirinko ir Įtaisė de
monstraciją. Norėdama pa
laikyti savo autoritetą, val
džia Įsakė policijai ir karei
viams minią išvaikyti. Bet 
kaip tik kareiviai, pasirodė, 
minia pradėjusi šaukti: 
"Lai gyvuoja Pilsudskis!” 
Kareiviai tuomet perėję de
monstrantų pusėn, ir polici
ją pasiliko viena. Tuomet 
Krokuvos garnizono ko
mendantas gen. Čekiel iš
siuntęs' raitelius prieš 
"maištininkus”. Perėję darr 
bįninkų pusėn kareiviai 
tuomet jiasitiko raitelius 
šūviais. Apie 20 raitelių tuo- 
jąus nusirito nuo arklių. 
Raitelių oficierius Boche- 
nęk taipgi buvo užmuštas. 
Raiteliai šovė atgal ir leido
si bėgti. Išviso buvę užmuš
tą 28 žmonės ir netoli 100 
sužeista.

Miesto komendantas buvo 
išsiuntęs ir kitą raitelių 
skyrių,, bet kada ir tas nepa
jėgė revoliucionierių išvai
kyti, tada jisai pasiuntė 
tąnką kulkasvaidžiais ap
ginkluotą. Bet demonstran
tai su kareiviais paėmė tą 
tanką, užvaldė visą miestą 
ir Įsakė komendantui iš
traukti visas valdžios gink
luotas spėkas iš Krokuvos.

Varšuvos valdžia dabar 
siunčia Į Krokuvą daugiau 
kariumenės su gen. želigov- 
skiu priešaky.

Kitose Lenkijoj* vietose 
irgi neramu. Varšuvos so- 
cialistų būklėj sprogusi 
bomba, užmušdama patar
nautoją. Boryslavo mieste ; 
per sumišimus buvęs už
muštas socialistų vadas. !

’SUTRAUKYKIT ŠEIMY
NOS RETEŽIUS”, ŠAUKIA 

MOTERIS.
Londono žiniomis, Rusi

jos valdžios atstovė Norve
gijoj, Aleksandra Kolontai, 
turėjo su laikraščio "Politi- 
ken” reporteriu pasikalbėji
mą ir pareiškė, kad šeimy
nos retežiai, kurie dabar ri
ša vyrą ir moterį krūvon vi
sam amžiui, turi būt panai
kinti, nes tai yra didžiausia 
vergija, kokią tik galima 
Įsivaizdinti. Meilė tarp vyro 
ir moteries niekad visam 
amžiui nesilaiko, kad ir ka
žin kaip žmonės to norėtų. 
Taigi amžinas šeimynos ri- 
šys yra priešingas pačiam 
žmonių prigimimui, ir kai
po toks, turi būt panaikin
tas, salto Kolontai. Antra 
blogoji šeimynos pusė, tai 
namų darbas, kuris lieka 
sukrautas ant moteriškės 
liečiu. Moteris tampa pririš
ta prie vaikų ir pečiaus vi
sam amžiui, o juk tai di
džiausis despotizmas. Lai
kas jaii butu šitą» vergiją 
panaikinti. Vaikus turėtų 
auklėti valstybė, .taip kaip 
dabar valstybė mokina juos 
skaityt ir rašyt.

346 ANGLAI SUŠAUDY
TA KARO LAUKE.

Šiomis dienomis Anglijos 
valdžia paskelbė, kad karo 
metu iš viso buvę sušaudyta 
"tiktai” 346 anerlu nficieriai 
ir kareiviai už nepildymą 
savo pareigų. Daugiausia 
buvo sušaudyta už bėgimą 
iš armijos. Už bailumą buvo 
nužudyta 18 žmonių, už 
maištą 3, už užmigimą ant 
sargybos 2. Mirties nuo
sprendžių karo teismo buvo 
išnešta iš viso 3080, bet-visi 
nuosprendžiai nebuvo vyki
nami.

GRAIKAI IŠVEJA SAVO 
KARALIŲ.

Graikų militarinė respub
likos valdžia gražiuoju pata
rė nuverstąjam savo kara
liui Jurgiui, kad jis pasi
trauktų iš Graikijos, pakol 
nusistovės tenai tvarka. Ir 
noroms-nenoroms karalius 
turėjo su tuo patarimu su
tikti. Kur jis keliaus, da ne
žinia, bet iš Graikijos jis 
jau išvažiuoja. ResDublikos 
valdžia išveja jį dėlto, kad 
jo šalininkai buvo pakėlę 
anądien kontrevoliuciją ir 
norėjo jį vėl pasodinti ant 
sosto. Taigi geriau, kad jis 
Graikijoj nesimaišytų.

BOLŠEVIKŲ ŠNIPAI PA
VOGĖ DOKUMENTUS.

: Šveicarijoj dabar eina by
la dėl užmušimo tenai Mas
kvos delegato Vorovskio.

SUSTOJO ĖJĘS DARBI
NINKŲ DIENRAŠTIS. 
Šią sąvaitę Ne\v Yorke 

sustojo ėjęs ”The Ne\v York 
vakarinis darbi-Buvęs Rusijos armijos kari- Leader”, 

įlinkas Conradi, kuris Vo- ninku dienraštis, kuris mė- 
ro'vskį nušovė, yra šveicari- nuo atgal buvo Įkurtas rie
jos valdžios areštuotas, o toje "Morning Call”. Nau- 
bpvęs Rusijos karo ministe- jam dienraščiui darbininkų 
ris Gučkovas jį gina. Guč- organizacijos buvo sudėju- 
kova.s buvo surinkęs labaijsios $75,000 aukų; bet tiems 
syarbių dokumentų, paro- pinigams pasibaigus, dau- 
dančių kas buvo Vorovskis giau lėšų nebuvo, ir laikraš- 
ii’ kodėl jis buvo užmuštas, tis turėjo sustoti. Pasirodo, 
bet bolševikų šnipai tuos do- kad darbininkai i ’* 
kųmentus iš jo ofiso pavogė, savo spaudos.

S žUDęK500,000 ŽMONIŲ? Kaizeris grįžta Bėriau
Šveicarijoj dabar eina by- flf|A

la dėl užmušimo Maskvos oUl oVoUL
atstovo Vorovskio laike Lo-----------------
zaunos konferencijos. Ton MONARCHIJA BUS AT- 
byion pašaukta daug žymių STATYTA 4 GRUODŽIO, 
rusų liudyti už ir prieš ko- ----------------
munistų valdžią. Vienas to- Su monarchistais eina gen. 
kių liudininkų yra profeso
rius Sorokinas. kuris paro
do, kad nuo 1918 metų iki 
šiol komunistų įsakymu Ru
sijoj buvo nužudyta apie 
500,000 žmonių.

šitas skaitlines profeso
rius Sorokinas remia pačių 
komunistų statistikomis, tū
pusiomis ,įų pačių laikraš
čiuose. Kitokios skaitlinės 
teisme, žinoma, ir vertės ne
turėtų, nes priešingos pusės 
advokatai galėtų jas atmes
ti kaipo nepamatuotas. Bet 
šitų komunistai užsiginti 
negali.

Beto da profesoriaus So- 
rokino surinktos statistikos 
parodo, kad prie komunistų 
valdžios Rusijos gyventojų 
skaičius sumažėjo tarp 16,- 
000,000 ir 18,000,000.

ITALAI SKERDŽIA TRI
POLIO GYVENTOJUS.
Žinios iš Tripolio (Afri

koj) sako, kad vieto^gyven- 
iojai. tenai sukilo prieš ita
lų valdžią, kuri juos paver
gė keliatės metų atgal. Italų 
armija sukilimą nušlopino. 
Vienam susirėmime buvo iš
skersta 100 sukilėlių.

MIRĖ McCALL IR 
BONAR LAW.

Šiomis dienomis mirė 
žymus politikai: Anglijoj 
buvęs premjeras Andrew 
I’onar Law, o Amerikoj bu
vęs Massachusetts guberna
torius McCall.

du

AMERIKOS MILITARIS 
ATTACHE LIETUVAI

Washington, D. C., Iapk.

Ludendorfas ir kiti vokie
čių karvedžiai.

Vėliausios žinios iš Euro
pos rodo, kad vokiečiai ren
giasi atgaivinti monarchiją. 
Kelios dienos atgal paskly
do paskalai, kad Bavarijos 
fašistai apsirinko generolą 
Ludendorfą savo vadu ir 
eina an Berlino. Ar tai dėl 
svieto akių, ar ištikrųjų ši
tam žygiui nepritardama, 
Berlino valdžia fašistus 
tuojaus išvaikė ir kai ku
riuos jų vadų suėmė. Bet 
tuojaus ant tų pėdų iš Olan
dijos ištruko kaizerio sūnūs 
ir atvažiavo Silezijon Į savo 
dvarą. Aliantai pakėlė prieš 
tai protestą, bet Berlino val
džia atsakė, kad ji negalinti 
Vokietijos piliečiui uždraus
ti atvažiuoti pas savo šei
myną. Bet aliantuose yra 
manoma, kad vokiečiai ren
giasi i karą su jais, ir dėlto 
buvusieji vokiečių armijos 
vadai pradeda rodytis vie
šam gyvenime.

Negana to visko, šį utar- 
ninką atėjo iš Belgijos ži
nių, kad jau ir pats kaizeris 
grįžta Vokietijon iš Olandi
jos, kur jis buvo iki šiol iš
trėmime. i" ' “ 
kaizerį atvažiavęs iš Berli
no specialis' pasiuntinys ir 
atvežęs iš viso 12 pasportų 
kaizeriui ir jo svitai grįžti 
Vokietijon.

Bruselio žiniomis, 4 gruo
džio Vokietijoj busianti ap
skelbta monarchija.

NUPIRKO SKRYNIA • 
PURVO, RADO $1306 ‘ 

AUKSO.
Omaha, Neb. — Anądien 

ęia buvo parduodami iš var
žytinių neatsiimti iš Eks
preso siuntiniai. Kadangi 
šitie siuntiniai prieš parda
vimą neatidaromi, tai pir
kėjas niekad nežino, ką jis 
siuntinyje ras. Kartais už 
25 centus jis gali nusipirkti 
daiktą kelių širiltų dolerių 
vertės, o kartais už kelis 
dolerius gali gauti visai nie
ką. Kiekvienas čia spren
džia apie siuntinį iš pavir
šiaus. Tūlam Frankui Bur- 
bakeriui patiko stipriai ap
kalta didoka skrynia, ir jis 
įsiūlė už ją $5.50, nežinoda
mas kas joje yra. Kada nie
kas daugiau dėl jos nesiver
žė, tai Burbaker turėjo ją 
imti. Bet kuomet jis užmo
kėjo pinigus ir tą skrynią 
atidarė, pasirodė, kad ji pil
na purvo. Visi pradėjo iš to 
žmogaus juoktis* Bet Bur
baker nutarė tą purvą ištir
ti, ir pasirodė, kad jame vra 
daug aukso dulkių. Jis nu
gabeno tą skrynią į vietos 
metalų tirpyklą, ir tenai iš
tirpino jam iš to purvo 
$1,806 vertės aukso. Dabar 
jis norėtų tik sužinoti, kur 
yra ta vieta, kur toks pur
vas randasi.

Ekspliozija anglių 
kasykloj.

FARMERKA UŽMUŠĖ 
VILKA.

Kansas valstijoj, netoli 
Cottonvvood Falls miestelio, 
fannerio J. E. Adamso pati 
išgirdo vištinyčioj triukšmą 
ir pagriebus lazdą nubėgo 
pažiūrėt, kas tenai darosi. 
Vistinyčioi pasirodė vilkas, 
kuris pradėjo šiauštis ir iš
kišęs dantis gatavas buvo 
šokti ant farmerkos. Mote
ris vos tik spėjo pagriebti 
šakes, kaip vilkas puolė ant 
jos. Ji movė šakėmis jam į 
gerklę ir perdūrus kaklą pri
smeigė užpuoliką prie že
mės. Tuo tarpu ant vilko 
puolė šunįs ir moteris jį už
mušė.

UŽMUŠTA 30 DARBI* 
NINKU.

Nelaimė atsitiko 800 pėdų 
žemės gilumoje.

Glen Rogers, W. Va. — 
Pereitą sąvaitę netoli nuo 
čia atsitiko didelė nelaimė. 
Raleigh Wyoming Coal Co. 
kasykloj įvyko gazų eksplio
zija ir kelias-dešimts ang
liakasių tapo palaidota 800 
pėdų žemės gilumoje. Ačiū 
greitai pagalbai kai kuriuos 
pasisekė išgelbėti, bet 30 
darbininkų žuvo.

Ekspliozijos priežastis bu
vusi tame, kad kasykloj ne
buvo geros ventiliacijos. To
je oloje, kur tie 30 maklerių 
buvo užmušti, nebuvę jokio 
ventiliatoriaus ir dėlto susi
rinkusios dujos pagimdė 
sprogimą.

Užmušti maineriai pa
lieka 13 moterų našlėmis ir 
42 vaiku našlaičiais. Tai vis 
kapitalo godumo aukos.

KETINA STEIGTI NE
DARBO FONDĄ-

Amerikos kepurninkų ir 
skrybelninkų unija rengiasi 
įkurti Nedarbo Fondą, iš 
kurio galima butų mokėti 
unijos nariams pašalpą 
nedarbui užėjus — vyrams 
po $10, o moterims po $7 į 
sąvaitę. Darbo laiku darbiu 

antro nuošimčio savo uždar
bio, bet kompanijos turi mo
kėti šitą mokestį darbinin
kams. ■!

APIPLĖŠĖ 70 ŽMONIŲ.
■ New Yorke šį panedėlį 
■buvo nepaprastai drąsus du 
užpuolimai. Vienoj vietoj 
(ant Bronxo) ginkluoti ban
ditai užpuolė restoraną, kur 
buvo apie 50 žmonių, ir vi
sus juos apiplėšė. Paskui 
Brooklyne panašus užpuoli
mas įvyko ant vieno garažo, 
kur buvo apie 20 žmonių, 
čia irgi visi buvo apiplėšti, 
iš viso per abidvi vietas 
banditai atėmė iš žmonių 
$5,000.

ninkai dės į tą fondą pus-
IŠPLĖŠĖ BANKA-

Ogdeno mieste, Kansas 
valstijoj, pereitą ketvergą 

• išplėštas 
bankas. Banditai dėjo pen
kis nitro glycerino ^progi
nius, pakol suardė banko 
seifus. Pagrobę $2,000 pini
gais ir $10,000 bonais, plėši
kai pabėgo nesuimti. Eks- 
pliozijos buvo tokios smar
kios, kad visas miestelis bu 
vo sujudintas. Tečiaus nie
kas nedrįso prie banditų ar
tintis, išskyrus policijos vir
šininką; bet ir tas jjasi- 
traukė, kuomet plėšikai pa
leido į jį šūvi.

Ši panedėlį pas J buvo užpultas ir

$16,000 Už SUŽEIDIMĄ.
Mokytoja Liliana Arey

• t • « b '12, 1923, (L. L B.), šiomis-favo iš Bostono gatvekarių 
dienomis išvažiuoja Lietu- ■ kompanijos $16,000 atlygmi- 
von Maj. Henry C. McLeen, m<? lipant jai is
kuris yra paskirtas Suvie- gatvekano, gatvekans ne- 
nvtų Valstijų rnilitariu ąf-r palauke pakol u. ishps, bet 
tache Lietuvai, Latvijai ir smarkiai truktelėjo ir ji 
Fstiiai krisdama susižeidė. Ji ture-

I J ' __________ jo ilgai gulėti ligonbutyje ir
paskui 10 mėnesių vaikščio
jo kriukiais pasiremdama.

MOTERIS IŠRINKTA
TEISĖJA.

Chįęągpj p-lė Mary Bar- 
tafemf 
apskričio teismo teisėja. Tai ANT MERGINOS KŪNO, 
yra pirmutinis atsitikimas

kenkta Čook IšPIOVŽ SAVO VARDĄ

Clevelande buvo toks at- 
Iilinojaus istorijoj, kad mo- sitikimas. Tūlas Wild, 23 
teris butų išrinkta i tokią metų amžiaus vaikinas, įsi- 

‘ mylėjo Į 19 metų amžiaus
Sankiutę. Jiedu draugavo 
pusę metų. Bet jis pasidarė 
perdaug Įkirus ir mergina 
anądien pasakė jam, kad ji 
nebenori daugiau su juo 
draugauti. Tuomet jis pra
dėjo prašyti, kad ji nors

augstą vietą.
Clevelande Miss Mary 

Grossman tapo išrinkta tei
sėja į miesto teismą.

KALINIŲ PABĖGIMAI
Philadelphijoj iš valstijos 

kalėjimo pabėgo 4 kaliniai. 
Vienas pabėgėlis tečiaus bu- paskutinį kartą pasivažinė- 
vo nušautas, kitas buvo su-j tų su juo automobiliuje. Ji 
imtas, ir tik dviem pasisekė ‘ ~
ištrukti.

sutiko ir jiedu išvažiavo. 
Už miesto jis Įsivedė ją į 
tuščią triobą, nuplėšė nuo 
jos drapanas ir išsiėmęs pei
lį pareiškė: "Dabar aš tau 
parodysiu: jei tu nenori 
manęs, tai ir kito negausi. 
Aš uždėsiu ant tavęs savo 
ženklą, kuris tau neišdils 
iki grabo lentos”.

Ir jis išrėžė ant jos kūno 
savo varda. Mergina sakosi - - - — - ••

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 
MIESTELĮ.

Atvažiavusi keturiais, au
tomobiliais, gauja plėšikų 
užpuolė Indianoj miestelį 
Spencer ir apiplėšė du vie
tos banku. Pakol vieni ban
ditai sprogdino seifus, kiti 
stovėjo su revolveriais ant 
sargybos iš lauko. Niekas turėjusi stovėt, kuomet jis 
nedrįso jiems pasipriešinti, piaustė ant jos raides, nes 

neremia'Jie nusivežė su savim apie i bijojusi, kad jis visai jos ne- 
$15,000. (nudėtų.

CHICAGOJ SUIMT! LIE
TUVIAI PLĖŠIKAI.

Bostono dienraščiuose til
po žinia, kad Chicagoje, po 
ilgo gaudymo ir šaudymo, 
detektyvai sugavo pavogtą 
automibilių su penkiais plė
šikais. Tarpe plėšikų buvusi 
viena mergina, Ona Baro- 
niutė ar Baranauskiutė, Ji 
esanti tik 18 metų amžiaus, 
bet policijai jau gerai žino
ma. Nelabai senai ji buvusi 
areštuota su trim vyrais, 
bet atsėdėjus už tai porą są- 
vaičių belangėj, buvo paleis
ta.

Dabar ji iš naujo pasižy- 
,mėjo. Kitas suimtas su ja 
banditas esąs Jonas Stan
kus. Tris kiti pabėgo atsi
šaudydami nuo detektyvų. 
Stankus prisipažinęs prie 
banditizmo ir pasakęs poli
cijai, kad vienas pabėgusių 
jo sėbrų, kuris operavo au
tomobilių, tapo detektyvų 
pašautas, tečiaus galėjo da 
pabėgti.

$15,000.

IšPLešė CAMP DEV’ENS 
KRAUTUVES.

Camp Dcvens miestelyje, 
kur karo metu buvo karei
vių lavinimo centras,, tajio 
išplėštos armijos krautuvės. 
Prekių esą išvogta už tūks
tančius dolerių.

GAZOLINAS ATPIGO
1 CENTĄ.

šį panedėlį didžiosios 
aliejaus kompanijos numušė 
da vieną centą ant galiono 
gazolino. Garažai dabar 
mokės 14 ir pusę centų ga
lionui, o pardavinės po 17 
centų. Karo metu galionas’ 
gazolino buvo apie 35 cen
tai. Taigi jis atpigo jau be-

DRG. GRIGAITIS ATVA
ŽIUOS I RYTUS.

Gruodžio pradžioje ryti
nėse valstijose žada lankytis

veik per pus. Bet vis dėlto!drg. Grigaitis, "Naujienų” 
jis da daug brangesnis, ne- redaktorius, kuris nesenai __• ■vi___ i____ X—_____ ■ - _  _ r _gu prieš karą, kuomet žmo
nės mokėdavo tiktai 9 cen
tus galionui.

NUŠOVĖ PROHIBICIJOS 
AGENTĄ-

Buffalo, N. Y. — šį pane- 
dėlį tapo nušautas vienam 
kabarete blaivybės agentas 
Stewart. Kabaretas, tai to
kia vieta, kur išdykę žmo
nės jieško sau pasilinksmi
nimų. Tenai paprastai gali
ma gauti išsigerti, >.griežia. 
muzika, pusnuogės mergi
nos šoka, ir Lt. Taigi kada 
blaivybės agentas atsilankė 
čionai į šitokią vietą, ir su
rinkęs faktus ėjo laukan, iŠ 
užpakalio pasipylė į jį šū
viai, ir jisai krito pervertas 
devyniomis kulipkomis. Ka
bareto savininkas ir patar
nautojas po to pabėgo. Poli
cija suėmė 6 žmones ir tar
do juos.

atvyko iš Lietuvos. Pasinau
dodami šita proga, socialis
tai nori jam surengti čia 
keliatą prakalbų. Baltimo- 
rėj drg. Grigaitis kalbės 
turbut 1 gruodžio, Elizabe- 
the 2 gruodžio, o Brooklyne 
3 gruodžio.

Po Brooklyno seks Water- 
buris ir Bostono apielinkė. 
Prie tos progos turbut bus 
sušaukta ir konferencija 
LSS. reikalams apkalbėtu

ISAKYMAS SUŠAUDYT.
Syracuse, N. Y. — Po to, 

kaip Buffalo mieste tapo 
nušautas prohibicijos agen
tas, blaivybės vykinimo už- 
žiurėtojas Sayer šitoj apie- 
linkėj sušaukė visus savo 
agentus ir įsakė; "Eidami 
daryti kratų, visados eikite 
ginkluoti, ir, jei bus reika
las, šaudykit mirtinai’’.

SUTIKO DIRBTI Už 
MAŽESNE ALGĄ.

Dirbančios Lynno čevery- 
kų dirbtuvėse moterįs suti
ko dirbti už numažintą mo
kesti, nes fabrikantų drau
gijos pirmininkas Fisher 
paaiškino, kad jei algos ne
bus numažintos, tai dirbtu
vės turės užsidaryti. Algos 
tapo numažintos 10 nuošim
čių ; tai vra, kas pirma gavo 
$20 Į sąvaitę, dabar gaus tik 
$18.

UŽPUOLIMAS ANT 
JŪRIŲ.

Netoli New Yorko pa
kraščio anądien buvo užpul
tas laivas su degtinės šmu
geliu. Užpuolikai surišo lai
vo tarnautojus,išplėšė iš sei
fo $6,400 gatavų pinigų ir 
pasiėmę už $30,000 degtinės, 
pabėgo.
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D APŽVALGA S
"KOVOTOJAI PRIEŠ 

ŽYDUS".
"Keleivis" gavo iš Lietu

vos lapeli, užvardintą "Nu- 
huskime lietuviai", po ku
riuo pasirašo: "Kovotojai 
prieš žydus".

Pasiklausykit ką jie rašo:
"Nuo šimtmečiu mes kuria

me savo valstybę. 'Kuo šimtme
čiu dedame aukas kovai už sa
vo kalbą ir teises. Ir iškovojo
me tas teises ne sau, net žy
dui, ir Įkūrėme* valstybę, tik 
ne lietuviu. l»et žydu. Taip. Lie
tuvio žiuri ‘nustebęs Visa tai 
matydamas.

"Ar ne žydu kočergos mar
gina skelbimu vietas? Ar ne 
žydų ir rusu kalbomis žydeliai 
žviegia gatvės^? Ar ne žydu 
(lietuvių, išnaudojimo dėka) 

jiutukę snukiai užpildo miestus 
ir miestelius? Beto, ar ne pas 
mus Lietuvoje žydu ministeri
ja... (čia vienas žodis neįskai
tomas. Red.) šimtus tūkstan
čių litų, suneštų suvargusiu 
ūkininkų iždan?... Bet tai ne
viskas. Besočio žydo nepaten
kinsi iškovojimu tik jam ir jo 
kalbai teisių. Dar reikia jam 
riti baudžiavą. Ir ištiesti mes 
jau prakaituodami ją einame, 
žydai nei aria, nei sėja, nei 
piauna. o tik parduoda, tik pi
nigus gremžia. Dėlto ir pudruo
tos žydės sohaliais apsikamšiu
sios, auksu ir rusų archirėju 
žiedais apsimansčiusios gatvė
se mandravoja. Dėlto ir žydai 
apsiaugta? taukais važiuoja į 
užsienio kurortus sulieset, kuo-* 
met lietuvis ūkininkas privers
tas vesti savo paskutinę karvę 
Į turgų parduoti, kad užsimo
kėjus mokesčius. Yra faktų, 
kad žydai provincijoj ir taip 
pat Kaune, papirkę milicijan- 
tus, muša lietuvius. Ar da ge
resnės reikia baudžiavos?

"Kuomet rusai jau pradeda 
prieš juos murmėti, 10,000 bė
gantiems iš tenai žydams Vi
daus Reikalų Ministeris p. Zai
kauskas (liaudininkas) nori iš
duoti leidimą apsigyventi Lie
tuvoj. Tas pats Zaikauskas 
18-19 metais vedė su Kapsuku 
bolševikų gaujas Lietuvos ūki
ninkus plėšti ir nežyduojančius 
darbininkus žudyti. Užtenka, 
kad Lietuva aplaistyta savo 
sūnų krauju dovanojo jam mir
ties vertus prasižengimus, ta
čiau būti Lietuvos ministeriu... 
tai jau perdaug! Tapus jam 
Vidaus Reikalų Ministeriu, vi
si priešvalstybiniai gaivalai pa
juto laisvę ir pakėlė galvas. 
Paplito* žydų-komunistų pro
klamacijos plačiai po Lietuvą. 
Pradeda žydai netik mušti, bet 
ir žudyti milicijos panosėj mu
sų tautiečius. Alekso nužudy
mas spiauna veidan musų vi- 
daus tvarkos dabotojams. De! 
akių : komunistai žydai savo 
proklamacijoj paliečia h* žydą 
SriovniČiką, bet Soloveičikas 
trina rankas iš džiaugsmo, bū
damas tikras, kad savas šuo 
nors ir lojo, bet nekanda.

” Žalgauskas nedaro jokių 
pastangų žydams ir jų ber
nams sučiupti. Tačiau, kai ne
tekę kantrybės lietu viai-patrio- 
tai bandė apsisaugoti nuo žydų 
teroro ir išnaudojimo, (jis) 
grąsino atstatyti nuo vietų ap
skrities viršininkus ir milicijas 
vadus, jeigu jie neras kaltinin
ką, kurie užkliudė pasipūtusį 
žydą. Milicijos vadai, bijodami 
netekti vietų, suima nekaltus 
ir atiduoda teisman.

■’Ret tai neviskas. Akyplė- 
šui žydui to mažai. Jie rašo i 
Tautų Sąjungą reikalaudami 
sau daugiau privilegijų: kad 
šeštadieny butų uždarytos vi
sos krikščionių krautuvės ir 
sustabdytas judėjimas, nes tai 
šabe diena, nes to reikalauja 
Talmudas.

"Laimė, kad tai butų sapnas 
bet dėja, tai — skaudi tikreny
bė.

"TAUTIEČIAI Lai žydams 
dabartinis jų viešpatavimo lai
kotarpis bus jiems tik saldus

sapnas. .Mes ji nutraukim 
jiems!

"Gėda mums; lietuviai, prieš 
svetimtaučius, kurie juokiasi 
iš musu apsileidimo. Užteks 
jau snausti, užteks vilkti žydų 
jungą, (šiur. prabašėių jungas 
daug saldesnis! Red.)

"Pabuskim tautiečiai, ir duo
kim mirtiną smūgį amžiniems 
musų priešams žydams. Sukil- 
kim draugai darbininkai prieš 
tikruosius musų išnaudotojus- 
žydus, kurių kagalas (tai jų 
judošiškų darbų vyriausia šta
bas) Įsakė kapitalistui žydui 
K. Marksui laike trijų metų 
parašyti tokią teoriją, kuri 
skaldytų gojų (ne žydų) vieny
bę, nes tarp savęs besipešan
čius visuomet lengviau išnau
doti. (Taip, taip! šalin žydai 
išnaudotojai — lai išnaudoja 
mus vienas bankierius kun. 
Vailokaitis. Jis jau pusę Lie
tuvos turtų turi suėmęs, bet 
jis nori da daugiau, o žydai ga
dina jam biznį. Taigi šalin 
juos! Red.)

"Jie mums neturėjo pasigai
lėjimo, tat ir mes neturėsime.

"Ir kuomet jokios kirmėlės 
negrauš mums vidurių, tuomet 
tik mes busime galingi ir tik 
tuomet Vilnius, Klaipėda ir 
Gardinas bus musų. Tat lauk 
Į Palestiną! vargdienių išna*i- 
dotojai-žydaL šalin! žydber- 
niai — komunistai ir jiems pri
jaučiantieji. Lai gyvuoja lie
tuvių tarpe vienybe ir susipra
timas.

"Kovotojai prieš žydus”.

Tai šitaip kalba tikrieji 
Lietuvos patriotai. Kas jie 
per vieni, jie nepasisako. 
Bet jie aiškiai pasako, ko
dėl jiems žydai nepatinka. 
Žydai yra apsukrus biznie
riai ir išnaudoja darbinin
kus. žydų "snukiai nutukę", 
jų pačios vaikščioja soba- 
liais ir auksu pasipuošusios, 
ir 1.1. Užtai musų patriotai 
ir šaukia darbininkus, kad 
duotų žydams į kailį.

Bet krikščioniški kapita
listai išnaudoja Lietuvos 
darbininkus nemažiau, kaip 
žydai. 6 Lietuvos prabašėių 
"snukiai nutukę" daugiau 
da negu žydu, ir kunigėlių 
meilužės vaikščioja taip pat 
brangiomis skrandomis ir 
žiedais pasipuošusios kaip 
ir žydės. Pavyzdžiui, kun. 
Purickio Jagamastaitė buvo 
sugauta Estijoj su visa ya- 
lyza deimantų. Kun. Vailo
kaičio bankas auksinais spe
kuliuodamas susikrovė di
džiausius turtus, o Lietuvos 
žmonės liko ubagais.

Tečiaus prieš šituos pel- 
nagrobius patriotai nesako 
nei žodžio. Vadinasi, krikš
čioniški šmugelninkai gali 
šalį plėšti, gali žmonesjš-

žydai gadina Pu- 
ir Vauokaičiams

naudoti. Tiktai žydus reikia 
mušti, nes ‘ ' 
Tiekiams 
bizni.

Iš to jau jrali būti aišku, 
kas per vieni tie patriotai. 
Jie yra ta pati kampanija; 
kuriai žydų biznis daro kon
kurenciją. Kitai n -ukant, 
tai yrar lietuviški buožės ir 
kunigai, kurie nori žydus iš
mušti iš biznio ir patįs jų 
vietas užimti

Užtaigi Lietuvos (darbi- 
rinkai neprivalo jų šitokių 
juodašimtiškų atsišaukimų 
klausyti. Darbininkui nėra 
jukš) skirtumo, ar jį išnau
doja žydas, ar kunigas — 
jis turi kovot lygiai prieš 
vieną, kaip ir prieš kitą.

■f ■ . ■ z

AR ŠAULIAI LIKVIDUO
JAMI, AR NE?

"Keleivyje" ir kituose 
Amerikos lietuvių laikraš
čiuose tilpo andai" žinia, kad 
Jaeturos valdžia padavusi

uoti šaulių Sąj tfltaą i* Pa
versti sporto organizacija.

Dėl šKų žinių, Lietuvos

KELEIVIS
šauliu S-gos atstovas p. že-[reikia skaityti Visus Lietu-| Jei musu visuomenė nebu-l 
mintis dabar prisiuntė;vos klerikalus ir jų valdžių.[tų taip apsileidus, tai apsi-l
mums šitokį paaiškinimą:

"Kai kurie Betuvių laikraš
čiai paleido Amerikoje žinią, 
buk Liet, šaulią Sąjunga jau 
paverčiama sporto organizaci
ja arba kad net jau ir visai 
likviduojama.

"Deiei šio laikau savo par
eiga pareikšti, kad tos visoa 
paskalos visai neatsako tikre
nybei ir yra pramanytos jei 
bent musu priešų, kuriems 
nuolat rupi, kad kaip nors su
mažinus Lietuvos apsigynimo 
pajiegas. Mat pasinaudota ži
nia apie likvidavimą savano-

v »• v 1 t-l 1

♦

PILĖNAS SKUNDŽIA 
FORDĄ.

"Keleivis” gavo iš Detroi
to žinių, kad šiomis dieno
mis tenai lankėsi p. K. Pilė
nas, buvęs Lietuvos Žvalgy- 
bos^viršinmkas, ir derėjosi

b 

tų, kuriuos jis turįs surin-

Į šviestų ?r pati savo hi atu 
gyventų, o ne samdytų dy
kaduonius, kad jie jodinė
tu ant tamsios minios spran
do. Kunigai to viešai nesa
ko.

Kas dedasi Komuniz 
mo šalyje.

LA. 1 11 C* 
nas, buvęs Lietuvos Žvalgy
bos viršininkas, ir derėjosi 
su Fordu dėl kokių ten raš- 
f _ * * “____ ;_____ _
kęs apie anti-semitinį judė
jimą Amerikoje ir Europo
je. Fordas yra jau pagarsė
jęs kaipo d’...........................
tas (nekenči 
organe "Dearbom Indepen-X_ A.__
juos apšmeižti, ir dėl tų

[Yorke yra jau patraukęs 
Fordą teismo atsakomybėn. 
Taigi Fordas labai indoma- 
vęs tais dokumentais, kurių 
p. Pilėnas turis pririnkęs 
apie žydų klausimą.

Pamatęs tuos dokumen- 
s, Fordas liepęs Pilėnui

didelis anti-semi- 
eneia žydų). Savo

nu šauliu būną, kunešoko jig mėggta tanRiai
pagdbon vietiniems gyventa- juos apšmeižti ir (lel tu 
jams ginti lenku užgrobiamą šmeižtu tūlas žvdas Nę\v 
neutralę zoną. ‘ -

'Tegul nesidžiaugia Lietu
vos priešai. Ją nelaimei Lie
tuvos šaulių Sąjunga netik 
nenuginkluojama ir nelikvi- 
duoja. bet priešingai, ji diena 
iš dienos stiprėja ir auga ir 
karabinu pas ją nemažėja.

"Taigi tiems priešams da- j 
bar jau truputi sunkiau už
imti Lietuvą, negu kaip anuo
met Bermontui, arba laimina 
gai pasprukusiems po Giedrai
čiu pirties želigo'.skio raite
liams.’’

Bet gi žinia, kuri tilpo 
Amerikos laikraščiuose apie 
šauliu likvidavimą, buvo pa-

» 
tada tikėti: p. Že- 

kuris Amerikoje;

tus, 
važiuoti New Yorkan ir pa
rodyti juos jo, Fordo, advo
katui Pilėnas pareikalavo 
atlyginimo už sugaištą lai
ką ir kelionės, lėšas. Fordas 
atsisakė užmokėti, ir Pilė
nas patraukęs jį teisman. 
Pilėno bylą su Fordu vedas 
lietuvis advokatas J. P. 
TJvick.

imta iš Lietuvos laikraščių. 
Kam gi 
maičiui.

LElDžLk "ŽALČIU 
KARALIENĘ.”

gyvena, ar Lietuvos spau-j Mikas Fetrauskas
~~ -leidžia savo kompozicijos

„ -___ ■■■■■■ I

LIETUVOS VAJLDžLA NE- }Teikatas es^'jau spaudoje 
PASITIKI ŠAULIAIS F ‘

Senai jau ėjo paskalų, kad apj^ g.000,* todėl

Tame pačiame rašte kun. 
Urbonavičia stebisi, kode! 
lietuviai taip išlėto progre
suoja :

"Katalikų sakoma čia esą 
apie 80 nuošimčių, reiškia 
nekataliku turėtu būti 20 
nuošimčių".

Koks jis nekantrus, tas 
kun. Urbonavičia. Juk 20 
metu atgal čia nebuvo nei 
vieno nekataliko lietuvio. 
Tada visi lietuviai buvo 100 
nuošimčių katalikai: visi jie 
ėjo nedėlios ryte i bažnyčią
ir visi iie panedėly ryte su
grįžo iš policijos Kalvarijos.

Dar už 20 metų tai bus 80 
nuošimčių nekataliku ir tik 
20 nuošimčių katalikų, ku
rie iki to laiko nopajiegs, 
anot kun. Urbonavičiaus, 
susiprasti, šį faktą ir pats 
kun. Urbonavičia savo refe
rate empatiškai pastebėjo 
taip:

"Bet žiūrėkime, kaip da
lykai stovi su spauda. Kata
likiškų laikraščių skaičius 
nesiekia nei 10. bedeviškųjų 
gi yra apie 12”.

Tas reiškia didelį Ameri
kos liet, progresą.

Rereikalo kun. Urbonavi
čia stebisi sakydamas: "čia 
kas nors netvarkoj: arba be
dievių turi būt didesnis nuo
šimtis negu katalikų, arba 
didesnė pusė katalikų remia 
bedieviškus laikraščius".

Koks žioplas spėliojimas!
Žinoma, jei •yra SO.nuu- 
\ ” •" j ir tik 20

nuošimčių nekataliku, tai 
katalilkų net keturis sykius 
daugiau^ negu nekataliku* 
Bet jei skaičius katalikų 
lakraščių nesiekia nei 10,. o 
bedieviškų gi yra apie 12, 
tai žmonės užbadėje jieško, 
siekia dvasinio maisto ten, 
kur jo daugiausia gauna ir 
kur iis švariau pagamintas. 
That’s all!

operą "žalėm Karalienę”, 

’ir apie Kalėdas busiąs gata- 
[vos..Bet jo išleidimui reikė-

« , . . -..v, 'Jlj, ~JL1 susi-
IĮetuvos kkrikalų valdžia į tv^.ęs '‘Gabijos" tam  ____ _
bijosi šaulių, kad jie, ture- i tikras fondas renka tam šimčiu katalikų 
darni ginklų, kartais nenu- j 11^11 ąųlras, Kas paaukos 3 
verstų jos. Dabar Brookly-'y^j^ Išleidimui nemažiau 
no "Vienybė" (N85) to vardas busiąs
gavusi įdomų dokumentą,[tame leidinyje paminėtas, 
kuris tuos paskalus patvirti-1 patį veika-
na. Lietuvos Informacijų ^as turi nusiusti $5. Pas- 
Biuras Londone išleidęs tre-1 kni Karalienė" bu-
aąj? tomą knygos The $woo 

kur^ ST. MkorS:
e>a šitaip pasakyta. įkas, 769 Broadvav, South

"Šauliu organizacija, kur! Boston, Mass.
nėra slaptinga, yra kaip mili- 
tarė taip ir politinė. Ji susikūrė 
treji metai atgal, ir jos veiki-; 
mas apima visa Letuva, ypa- į 
tintai ta a^taitfc. kur yra; . -Baliuke” at-
lenta, gaivalo. p

’ Iki šią metą (1922) pava-< protas, tuojaus pasirodė 
sario jie (šauliai) neprigulėjo Įpiačiai žinomas Cervantes 
į Lietuvos Armiją. Generalis iromansas "Don Quixotas”, 
štabas, deiei Seime kilusios; ” sįaitom "Don Ki-
opozkijos negalėdamas ją Pa-'chotas". Matyt p. Pakštas 
naikinti, nors to atkartotmai [mėgsta skaityti ir sekti p. 
jisai reikalavo, pagatiaus pade- iCervaUtes romansą. Dabar 
jo juos po savo kontrole ir iš- ■ žinosim, iš kokių knygų p. 
leido griežčiausi isakjTną. kad I Pakštas mokinosi Šveicari- 
šios organizacijos rėmėjai ne-^j Upo pflvosopiios dak- 
turi būti prikidžiami prie j tariL Reikia turėti vilties, 
fronto už 10 kilometrą"... ;1<ad p Pakštas neužilgo na- 

’’§ių metą pradžioje, ją (šau-įrašys originale knyga, kurią 
lią) organizacija turėjo 30.000 ^žvadys Don Pakšotas. 
narių, iš kurią apie 10.000 bu-i 
vo ginkluoti. Dabartiniu laiku ; 
ją skaitlius kiek tiek sumažė-Į 
io. Toliems būro atimta gink-!
JaF.

Taigi pati Lietuvos val
džia per savo Informadjų 
Biurą Londone prisipažįsta, 
kad ji šauliams nepasitiki, ir [ 
Generalis štabas norėjo at-į 
kartotinai šaulius panaikin
ti, tik negalėjo to padaryti 
dėl kilusios Seime opozici
jos. Vadinasi, jei Seimas ne
būtų pasipriešinęs, tai Lie- 
tuvos Šauliii Sąjunga senai 
jau butų, panaikinta.

Pastabos

Kuomet tėvas Kazys Pak
štas pradėjo zeceriSuti 
"DarbiTMbfe", tuojaus iš
lindo Dėdė Pilypas "Laisva
me Kampely”. Matyt p. 
Pakštas visur pasirodo pats 
antras. Tai vis p. Pakšto 
atestatai.

Kunigų Federacijos Kon
grese, kun. K. Urbonavičia 
ilgokoj paskaitoj ve ką pa
sakė: "Jokioj pasauly tau- 

į toj gal nėra tomų nesusipra
tusių kataliku, kaip pas 
mus".

o - i- . . Tai šventa teisybė. Jei
sauirą visai kun. viešai per pa

mokslą taip išsireikštų, tai 
tie nesusipratėliai katalikai 
greičiau susiprastų.

panakinti, Lietuvos valdžia 
nors tiek padarė, kad jie ne
būtų prileidžiami prie fron
to per 10 kilometrų, ir kai 
kuriems jų vistfek atėmė 
rinktas!

Na, o ponas žemaitis* šau-

Kun. Urbonavičia savo 
paskaitoj tvirtino, kad — 

. _ "Ar vieną pusę vereim ar
lių atstovas Amerikoje, i kita, čia vis kas nors nege-

Ant galo kun. Urbonari- 
vičia savo konfratams ve 
padainavo:

"Antras kataliku keblu
mas — kaikuriųjų vadų 
spaudos dalykuose apsilei- 
oimas bei nerangumas, o 
paskui pasirodžius pavojui 
nusigandimas ir be kovos 
bėgimas iš mūšio lauko".

Kitoj vietoj kun. Urbona
vičia pridūrė:

"Dora laikrašty turi sa
vo grožę ir šviečianti musų 
visuomenę”.

Vadinasi, kuomet "bedie
viška" spauda aiškiai paro
do klerikalų spaudoj visišką 
doros bankrotą, tada gro
žės mylėtojai atsuka nuga
rą į klerikalų spaųdąj$r kle
rikalų spaudos vadai pajun
ta pavojų, nusigąsta ir be 
kovos bėga iš mūšio lauko.

Už melagystes, burnoji
mus, šmeižimus ir klastas 
kun. K. Urbonavifia savo 
referate (žiūrėk "Darbinin
ko" Ne. ŪfĮ) taip pabarė 
klerikališkos spaudos vedė
jus:

" Visų pirma, niekados 
nereikia niekinti priešo pa
stangų".

Už tokį išmintingą patari
mą kun. Urbonavičius yra 
vertas pagiruno.

Jei kunigai neniekintų pa
žangesnių žmonių pastangų, 
tai butų nekenksmingi žmo
nėms ir patįs sau. Bet kuni
gai taip nedaro. Jie kovoja 
su protaujančiais, kaip tie 
šeškži sugadindami- orą 
keiksmais, neapykanta. Mu
sų kunigai didžiumoj yra 
nusistatę: kas ne su jais, tas 
prieš juo*. Jie užmiršo apie 
dorą ir grožę spaudoj, nes

Atsišaukimas grupes “Raboėaja Pravda” (Darbininkę 
Tiesa) į Rusijos Komunistę Partijos Suvažiavimą.

Pastarasis Rusijos Komu- ninkui suprantama, kad ka* 
nistų Partijos XII suvožia-pitalizmo naudojimą gali su- 
vimas gavo grupes "Kabo- i stabdyti profesinės darbi* 
čaja Pravda" raštą. Po šito ninku sąjungos, Dabartinės 
rašto tarpe minėtos grupės ‘gi rusų profesinės sąjungos 
komunistų prasidėjo suė
mimai. Sakoma, kad sąrišy- 
je su paduotu pareiškimu 
suimtas ekonomistas ir filo
sofą s A. A. Bagdono v. Pats 
parišk imas liudija, kokia 
yra darbininku Įjadėtis Ru
sijoj. Tą pareiškimą čia pa
duodame .

"Mes grupė Rusijos Ko
munistų Partijos narių, su
sidėjusi į kolektyvą "Rabo- 
čaja Pravda" (Darbininkų 
Tiesa) skaitome ręikaliuįp 
kreiptis į partijas suvažia
vimą kas seka:

"Rusijos Komunistų Par
tija. partija revoliucinių 
darbininkų, buvo priversta 
išlengvo pereiti prie kapita
listiniu valstybės ir ūkio val
dymo būdų. Tai įvyko deiei 
[sunkios padėties ir darbi
ninkų nepasiruošimo. Viena 
partijos dalis jau .vra virtu
si kasta (grupe) žmonių.

tik-ką kvėpuoja, jos vietoj 
gynusios darbininkų reika
lus, gina reikalus gamybos, 
t. y. valstybinio kapitalizmo 
reikalus. y

"Ar nebūtų laikas supras
ti, kad be veiklią profesinių 
sąjungų nėra tikslingos ga
mybos ir nėra galintas atsi
naujinimas darbininkų ju
dėjimo?

"Tegul suvažiavimas su* 
pranta ‘ir neužmiršta, kad 
protesto bangos prieš nau
dojimą ir kapitalo puolimą 
jau liejasi per galvas profe
sinės* biurokratijos, šitą pa
tvirtina kasdieniniai faktai.

"d) Klasė — diktatorius 
(darbininkai) ištik rujų ne
turi jokių politinių teisių. 
Ištikrujų darbininkai nega
li pakelti savo balso, nes 
jiems grumojama jiersekio- 
jimais. Darbininkų organi- 
zieijose viešpatauja poliui-

- - * 
mą ir kapitahstmę valstybę, įį, tik y ra revoliii-
antvrUi __  naĮ.»m uiršumn .

kuri organizuoja kapitaliz- jos urvo dvasia, kuri naiki- ---- ------------------ .............................................
antroji — patapo viršūnių 
oportunistais (pataikūnais). 
Tikriyii reviliuciniai ele* 
mantai, persekiojami ir ne
nusistovėję, jokios reikšmės 
ir įtakos nebeturi

"Vištiek, kuri šių srovių 
nepaims viršų, R. Kom. Par
tija išduoda revoliucinį pro
letariatą. Prieš’ Kurijos dar-

cioniško. Ir visa tai darosi 
tuo laiku, kada buržuazija 
faktinai iškovojo sau teisę 
turėti savo sąjungas ir per 
savo Inteligentiją nauojdasi
rinkimų teisėmis.

"Ar nelaikąs duoti darbi* 
ninkams paprasčiausiu ter 
šių, vedant klasių kovą?

"Tegul suvažiavimas ne*

t

bmikusU dpvnr<ranfc'notiwi suvaziuv unai, uc*ir^s^pmntiis, sttvi sunkus negavimas

pajiegu ofganižavnno uzda- buciniams
viniai, kova su priespauda ir kapitalistų naudojimu y.;Cementams.
ruošimasis busimoms ko-i e). Savo laiku bolševikų 
VOmS [nQrt<w ruAVuiri vasti k'iocni

” ’Rabočaja Fravda’ ne-jp^'f: 
slepia visų sunkenybių, kaip; J 
ir kuriuo budu tektų išeiti ;s- 
iš susidariusios padėties.

mą ’Raboč. Pravda’ nori pa-Fksizmui idėjas ir mintis. Sis- 
statyti prieš partiją ir jos 
revoliucinius elementus eilę 
klausimų, kurie reikalauja 
greito rišimo.

”a) Musų respublika savo 
bedarbių U 
pirmo ie vietoje tarpe visų 
kitų kapitalistinių valsty
bių. Darbininkai, kurie pro
dukuoja tiek pat, kiek ir 
prieš karą, gauna tik pusę 
■to atlyginimo, kurį turėjo 
iki karo ; metų. Neapsako
mas išnaudojimas, gyvena
mųjų butų katastrofa, nebu
vimas tikrenybėje jokios 
darbo apsaugos, duoda bai
sų rusų darbininkų išsigi
mimo vaizdą — didelį mir
tingumą, nustojimą <ferbm- 
gurpo, visišką nepuriuose 
rajonuose užsikrėtimą džio
va ir tt.

"Ar nelaikąs netik žo
džiais ir ne biurokratinėms 
priemonėmis, bet gyvu dar
bu gerinti padėtis Rusijos 
darbininkų?

"b) Neapsakomu Rusijos 
darbininkų naudojimu ‘ pa
siektas nekurfet krašto ūkio 
pagerėjimas.

"Ir dabar ant juodo dar
bininkų fizinio išsigimimo 
fono projektuojamas darbo 
dienos pailginimas, sumaži
nimas uždarbių ir t.t.

"Ar nelaikąs keiti klausi
mas apie gamybos raciona
lumą, sumažinimą biurokra
tizmo, sumažinimą bereika
lingų išlaidų?

"Ar nelaikąs suprasti, 
kad plėšrus naudojimas dar
bininkų jiegų ir visiškas ne- 
mokėjmas tvarkyti ūkio,

[partija mokėjo vesti klasių 
Jai vadovaujant 

‘i darbininkai bu-> 
i ve pagilinę savo kla
sinę sąmonę. Dabar 

. [spauda skėpyja rusų darbi- 
Kręipdamosi į su važi avi-, cinkams pragaištingas mar*

tematmgai mums sakoma, 
kad darbininkus paliuosuos 
ne darbininkų klasė, bet at* 
skiri vadai. Visur garbina
mi refermistai ir jiems pa* 

skaičiumi stovi i našus ir sakoma, kad ramiu 
— 'keliu priėjime prie socia

lizmo iš dabartinio rusiško
jo valstybinio kapitalizmo. 
Musų partijas spauda yri 
mišinys oportunizmo ir de
magogijos arba bendradar*' 
biavtvnas demagogijos su 
bulvarų (gatvių) literatu- 
re.

"Meno sirtyje
viešpatauja buržuazinis fu
turizmas ir tt. ’ -

”Ar netaikąs grįžti prie 
marksistinių, klasiniai iš
laikytų agitacijos ir propa
gandos bodu?

"Ar nelaikąs ruoštis prie 
naujos kovos raetodu kitose 
apystovose? Ar netaikąs iš? 
vyti iš partijos oportunisti* 
ąį utwnr»ea ir ueinagogn

"Tegul r šuvažiayjmaš nė* 
m v tiršta, kad auga nepasi
tikėjimas partija ir nėra pa* 
sitikijitno jos spaudai Au
gantis* darinntakuose pro
testas jieško revoimeinin 
apystovų.

"šitie klausimai statomi 
darbininkų judėjimo tai par
tijai, kun neša •atsakmybę 
už krašto vystymosi.

"XH-eai Rusijos Komu* 
nistų Partijos suražiavimaa 
negali praeiti pro juos ra* 
miai.

’ "Darbininkų Pravda’ *%

P. & Visa tai rašo patįs 
komunistai Patartina mu$4 
kmnunistukams gerai šituos 

"c) Kiekvienam marksi-Į dalykus jsitėmyti. .

nekurtuose

• •

Seimui sumanymą nugink** ękelbis viešai, kad šauliams rai. Vienatinė išvada tai ta, gura ir ww,
yra priešingi tfjrtai Uotu- kad musų visuomenė nėdo- jiems rupi vien tik Menka- pnves netik prie pramones 
vos priešai. Taigi išeina, vanotinai apsileidus”. ' Hiški jų interesai. sugriuvimo?
kad prie Lietuvos priešų

______ -prileidus 
Bravo, Mr. lMfonavičia!, Von Hinderburg.
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PITTSBURGH, PA. 
Margumynai.

Spalio 28 d. L M. D. Na
me buvo 3-čio Apskričio su
važiavimas. šis suvažiavi
mas buvo gana tvarkus ir 
padarė visą eilę gana rimtų 
nutarimų.

Nors i šį suvažiavimą Pit- 
tsburgho bolševikai buvo 
sutraukę visą savo "raudo
nąją armiją”, bet suvažiavi
me jie liko sumušti ant kož- 
no klausimo.

Birutės Choro vakaras.
Spali o28 d. Birutės Cho

ras statė scenoje veikalą 
"Gyvenimo Verpete”, pen
kių aktų dramą. Veikalas 
gana gražus ir gana gražiai 
tapo suloštas. Lošėjais bu
vo birutiečiai ir birutietės. 
žmonių buvo gana daug, ko
ne pilnas Liberty Teatras. 
Manoma, kad birutiečiai tu
rėjo gražaus pelno.
. Juodukai užpuldinėja 

žmones.
Soho dalyje i porą sąvai- 

čių laiko buvo keletas už
puolimų ant praeivių. Už
puldinėja daugiausia juodu
kai. Lapkričio 1 d. buvo už
pulta jauna lietuvė mergai
tė ir kažin kaip su ja butų 
atsitikę, jei ne praeivių pa
galba, ir tai liko labai išgąs
dinta ir gerokai apdrasky
ta.
Moteris užima vyro rietą.
Kiek laiko atgal mažai 

sirgęs pasimirė Pranas Ven- 
slovas, Pittsburgho vienati
nis lietuvis graborius.Neku- 
rie manė, kad ir jo biznis 
bus likviduotas ir Pittsbur- 
gho lietuviai neteks savo 
graboriaus, bet tokia nuo
monė pasirodė klaidinga. 
Venskvui pasimirus jo vie
tą užėmė jo moteris Ona ir 
varo bizni gana sėkmingai. 
Ji gana puikų patarnavimą 
suteikia laidojant numirė
lius. Aš girdėjau kitus žmo- 

, nes sakant, kad Venslovienė 
geriau atliekanti tą darbą,

• negu jos vyras.
Muštynes baliuje.

Spalio 3 d. šy. Kazimiero 
Kareiviai turėjo balių Šv. 
Kazimiero parapijos svetai
nėje. Bebaliavojant kilo ko- 
Ide ten nesusipratimai tarp 
svečių ir nekuriu kareivių. 
Nesusipratimai buvo rišami 
kumsčiom ir kitokiais Įran- 
kiaiš, taip kad nekuriu net 
veidai buvo sukapoti.

Sandarietės rengia
5 ■ r - vakarienę.
v į A.L.T.S. moterų 79 kuopa 
rengia vakarienę L.M.D.Na-

• me ant 25 d. lapkričio. Ma
noma turėti draugišką ]>asi- 
linksaninimą.

1 Progresisčių vakarienė su 
mažai svečių.

■ Spalio 28 d. vietos progre- 
sistes turėjo neva vakarienę 
L.M.D. Name, bet visai ma
žai svečių buvo, net ir pa
čios progresistės ne visos 
susirinko. •

' Reporteris.

draugišką vakarienę. Norsjrą*’ perimti, bet ir tuomet 
oras buvo blogas, lyjo, bet Į nieko blogo neatsitinka, 
svečių susirinko pusėtinas; vien tik "dvasia šventa" to- 
burdis. Po vakarienei ir ’ ‘ 
draugiškam pasikalbėjimui 
tęsėsi šokiai iki vėlyvam va
karui.

Jai suteikė gėlių ir publika 
plojo ir plojo. Ji buvo pri
versta dar dainuoti.

Merginų choras puikiai 
padainavo Shuberto serena-

M. Juozavitas pianu atli-1 
ko kvartetą iš "Regoletto".

Nora Gugienė sudainavo 
dvi dainas: Vieną angliška 
ir "Dul, dul Dūdelė”, P. Sar- 
paliaus.

J. Byanskas su A. Olihi 
keturiomis rankomis grojo 
pianu.

J. Babravičius liko priim
tas su entuziazmu. Padaina
vo ”Varrei Morerri”, "Ja 
ne prorok” ir ”L'April". 
Publika plojo tiek, kad p. 
Babravičius turėjo pakar
toti paskutinę dainą.

Dėl svetainės nepatogumo 
(svetainėje buvo labai karš
ta) p. J. Babravičius nebe
galėjo daugiau dainuoti.

Choras užbaigė su "Lėk, 
sakalėli” ir ”žaliuok, Rūte
le".

Senai jau "Birutė” buvo 
patiekus tokį koncertą, čia'yj.a daromas geresnis, negu 

a.a» didelis nuopelnas Lituose miestuose. Kitur 
t-vedėjo p. A. PJ žmonės prisigėrę munšaino

, 'apanka arba šiaip pavojin- 
jęo®cerias, koki da- suserga, -© pas mus to- 

vė "Birutė", c * ’ ____________ _ __________
šiai duotas geriausioje vie- karčiais^ ir pas mus pasitai-i apsigyveno Detroite. Čia jis 
toje ir pne geni muzikų. ko vienam-kitam "per mie-‘pradėjo rodvt stebuklus — 

Sekantis "Birutės" vaka- .
ras — tai "Sylvia" dviejų . _
aktų operetė, kurią statys ■ M ■ M
apkričio d., North ■ M H

Turner svetainėje. į H

Collinsvillėj yra keletas 
lietuvių šeiirfviių, kurios 
gražiai auklėja ir mokina 
savo vaikučius. Viršminėtoj 
vakarienėj kelios jaunos 
mergaitės puikiai atliko mu- 
zikališką programo dali. 
Garbė už tai tėvams.

Peiktinas yra nekuriu 
lietuvių paprotys, kad pasi
gėrę ateina į viešus parengi
mus. Savo negražiais pasi
elgimais jie daro blaiviems 
žmonėms daug nemalonu
mo.

Pasaulio Pilietis.

t

BALTIMORE, MD.
Prisigėręs munšaino norėjo 

keliauti į dangą.
Musų mieste munšainąs

kius apsėda —tai ir viskas.
Aną nedėldienį ant Ba

rni 1 ton byčių man teko ma
tyt viena "dvasios šventos" 
apsėstą lietuvi. Jis tuojaus 
pradėjo kalbėti dangiška 
kalba "Dominus Vobiscum", 
o savo lietuviška kalbą visai 
užmiršo. Pamatęs ateinant 
"aniuolą sargą” jis iškėlė 
savo rankas i viršų ir sušu
ko "Gloria in exelsis Deo". 
Tai pasakęs bandė lėkti i 
dangti, bet vieton iškilti į 
dausas jis nupuolė apie 60 
pėdu žemyn prie vandens. 
Žmonės matydami, kad jis 
gali prilakti, nučiupę už 
kalnieriaus užtraukė augš- 
tyn.
Kitų miestų girtuokliai pa

sigėrę mato velnius ir pra
garą, o musų girtuokliai.kal- 

ir
„ „ . g-
basi su aniuolais-sargais 
mato dangaus gražybes.

Ten Buvęs.

DETROIT, MICH.
Lietuviškas burtininkas 

daro stebuklus.
„„ ____ _  - »__ _____ " i Tūlas lietuviškas burtinin-

gali būti drą- jįįų dalykų negirdėt. Ret-ikas atvažiavo iš Kanados ir

iš bolševikų daryt gerus ka
talikus. Į trumpą laiką jis 
atvertė ant "šventos vieros" 
jau du bolševiku L. ir K. 
Vienas tų bolševikų net savo 
automobili "apieravojo" die
vui an garbės". Burtininkas 
matydamas, kad tiedu at
verstieji bolševikai turi ne
mažai dolerių susitaupę, su
manė juos apvesdinti su sa
vo buvusiomis gaspadinė- 
mis. kurias jis parsitraukė 
iš Kanados. Kaip sumanė, 
taip ir padarė. Prie švento

___-______ A?_____-____13-1_____ x_________

du i 
kad bus ištikimais tarnais 
asilyčios, ir surišo su savo 
"pretelkvms" neatmezgamu 
mazgu. -

Vienas tų atsivertridų, iš
girdęs, kad jo prietelką tū
las žmogelis pavadino bur
tininko sugulove, patraukė 
tą žmogelį teisman, reika
laudamas $5,B00 už "nuplė
šimą šlovės*’. Bet vargiai 
jam kepti karveliai atlėks į 
gerklę.

Minėti bolševikai buvo 
"Laisvės” ir "Vilnies" skai
tytojai.

Veidmainių Kor-tas.

NEVTON LTPER FAIJA
MASS. 

Margumynai.
Darbai ligšiol čia eina la

bai gerai. Čia išdirba au
džiamas ir karštamas maši
nas. Taipgi yra geležies lie
jykla, kurioje makleriai už
dirba po 60 dolerių ir dau
giau i savaitę. Paprastiems 
darbininkams mokama po 
45c. Į valandą. Geto čia yra 
šilko verpykla ir gurno fab
rikas.

Lietuvių šiame miestely
altoriaus jisai paklupdė tuo- gyvena 65 šeimynos ir kele
li bolševiku, prisiekdino, tas pavienių. Nors yra lietu-

COLIJNSVILLE, ILL. 
Visko po biskį.

Nors anglių kasyklose 
darbai eina silpnai, bet ne
laimių su darbininkais pa
sitaiko tankiai. Taip, 17 d. 
spalio, Lumaghi Coąl Co.ka- 
sykloj No. 2, tapo sužeistas - 
lietuvis Jonas Kvedaras. Ak
muo puldamas iš viršaus la
bai sudaužė jam galvą. 20 d. 
spalio toj pačioj kasykloj 
tapo užmuštas jaunas, 25 
metų, italas. Ji pagavo ang
lies karai ir taip sutrynė 
galvą, kad net smagenvs iš
tryško. 29 d. spalio tapo už
muštas antras jaunas italas, 
17 metų vaikinas. Jis irgi 
pakliuvo tarp anglies karų.1 
Vadinasi, net tris nelaimės 
vienoj kasykloj laike vienoj 
mėnesio. Keletas metu at
gal toj pačioj kasykloj,.pra
rado savo gyvastis apie dė- 
sėtkas jaunų lietuvių. Tai 
matot, koks angliakasių li- 
kimas.Diena iš dienos reikia 
žiūrėti mirčiai Į akis.

»
Cbester ~ Kmtting Mills 

S’o. 2 nančekanėje tęsiasi 
streikas jau nuo liepos mė
nesio. Čia dirba daugiausia 
merginos. Jos reikalauja 
pakėlimo mokesties ir ge
resnių darbo sąlygų. Tarp 

■ streilderkų yra ir keletas 
lietuvaičiu merginti (čia gi
musių). Streikierės yra or
ganizuotos ir priguli prie 
A. F. of L. Streikuojan
čioms merginoms gelbsti ir 
angliakasių unija. Kada 
streikas pasibaigs, kol-kas 
negalima permatyt.

e $ ♦

GoHinsville angliakasiai 
turi didelę naują svetainę 
Miners Institute, kurioje 
yra ir skaitykla. Tarp įvai
rių angliškų laikraščių i 
skaityklą pareina ir trjs 

jienos", "VilmV ir "Darbi
ninkių Balsas". Vienas blo
gas paprotys yra pas musų 
lietuvius —. tai vogti iš skai
tyklos laikraščius. Nespėjo 
laikraščiai ateiti, žiūrėk, jau 
kas nors pasisavino ir išsi
nešė. Jei tie vyrai nesiliaus 
taip darę, tai kitą kartą pa
skelbsiu jų vardus.

• ♦ •

Julė širvąitė dainavo^’Va-* 3 d. lapkričio L. M. P. S. 
karas" Luomenskienės. 51 kuopa buvo parengus

\ ;■ į -

CHICAGO, ILL.
"Birutės koncertas puikiai 
pavyko. Babravičius ir Vir
vaitė turėjo didelį pasise

kimą. _
28 d. spalio Įvyko senai 

laukiamas "Birutės" kon
certas. Tai buvo, galima sa- ... 
kvti. geriausias iš visų bu- lietuvių laikraščiai —”Nau-
vašių "Birutės" koncertų.

• Publikos buvo pripildyta 
svetainė; daugelis grįžo na
mo, nes pritruko vietos.
• Programas išpilydta kuo- 
giriausiai: Visi artistai ir 
choras atliko artistiškai dar
bą. Nieko negalima primes
ti.

Pirmiausiai choras sudai
navo, St. Šimkaus 

ikaras"“ Luomenskienės.

J l
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PRALEISKITE 
JŪSŲ PINIGUS 
IŠMINTINGAI

ATRASTI cigaretai 
najurališkai kainuoja 

pigiau, kadangi jie užturi 
paprastą tabaką ir yra su
pakuoti į pundelius.

LAVVRENCE, MASS. 
Vieša .padėka.

2 d. lapkričio laivu "Geor
ge Washiagton" laimingai 
pasiekiau Ameriką.Per van
deni važiavau 9 dienas. 
Kambarys buvo tik dėl ke
turių ypatų. Valgis buvo ge
ras ir kuomet susirgau, tai 
gailestingoji seselė man ge
rai patarnavo. K. Norkus 
teisingai su .macam Kaune 
atsiskaitė ir sąa palydovu iš
leido iki Bremeno. Ant lai-' 
vo taip pat visu keliu iki 
Portlasde buvo palydovas 
Gendrolis.

Todėl K. Norkui Kaune, 
J. Urbšai h* Šeiriui Lawren- 
ce’uj tariu širdingą ačiū už 
gera ir teisingą man patar- 
aavimą. Taip-pąt tariu ačiū 
piliečiams F. Zagorskiui, B. 
Žilioniui (dabar Lietuvoj) 
ir B. Brauk ųž paliudymą 
ant afideivito.

A. Savineaitė. 
Lawreace, Mass.

vių, kurie padoriai gyvena, 
bet didžiuma užsiima gir
tuokliavimu. O girtuoklys
tės vaisiai, kaip jau visiems 
žinoma, yra labai liūdni. 
Jau tris vyrai iš priežasties 
girtuoklystės pakliuvo i be
protnami. Netrukus atsi
durs beprotnamy ir daugiau 
girtuoklių, nes visi jie be
protiškai elgiasi. Nei doros, 
nei žmoniškumo pas juos nė
ra. Ypač yra ištvirkę bur- 
dingieriai ir šeimininkės. 
Daugelis hurdingierių suar
do šeimynišką gyvenimą 
prikalbindami šeimininkes 
palikti vyrą ir vaikus ir va
žiuoti su juo i platų pasauli. 
Tokiu budu čia tapo suardy
tos jau kelios lietuvių šei
mynos. Suprantama, tokių 
"pabėgėliu" gyvenimas už
sibaigia labai liūdnai: pa
puola policijai Į rankas arba 
galą kur nors gauna besi
trankydami.

Girių žvalgas.

5) Nnominuota i Apskri
čio "valdybą ateinantiems 
metams sekančios ypatos: 
ant pirm. A. Vainorius, P. 
Liepas ir J. Urbonas; ant 
užrašų sek r. S. Bakanas ir 
T. Mieliauskas; ant turtų 
<ekr. S. Kurnėta ir F Ro
džeris; ant iždininko: T. 
Gelčis ir Ignas Savukaitis; 
ant turtų kontrolės: J. Kaz
lauskas, S. Raudonis, K. 
Urmonas ir J. Mažeikis. Iš 
<ių nuominuotų kandidatų 
'mis išrinkta Apskričio val
dyba visuotinu narių balsa
vimu.

6) Sekantis apskričio su
važiavimas nutarta laikyti 
Pittsburghe ant Soho.

Abelnai paėmus, šis suva
žiavimas buvo ramus ir 
tvarkingas. Delegatas.

užturi 
Taba- 
kieto-

HELMAR Cigaretai 
100% tyrą Turkišką 
ką ir yra supakuoti 
sc skrynutėse kas apsaugo
ja jaos nuo susilaužyino ir

• A
t
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Jei Jus pageiąaujat pilnos 
Jųsų pinigų vertybės. Jus 
turite pirkti kokybę, o ne 
kiekybę.

< *
x - T • ■ * t

20 RELMARU kainuoja 
truputį daugiau negu 26 
paprastų cigaretę, bet su 
kiekvienu HELMaRU Jus 
gaunate keliotiką kartų 
daugiau malonumo.

ATSIMINK STRYKU 
/ frĘ IR VARDĄ.

10 ir 20 skrynutėje

Lsuirbėki! audriausios rūšies 
Turkišku ir Ėąyptiskų 

Cigaretę. pasaulyje.

PITTSBURGH. PA.
SLA 3-čio Apskričio 

suvažiavimas.
Spalio 28 d. I.. M. D. Na

me atsibuvo S. L. A. 3-čio 
Apskričio suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 11 kuopų 
su 25 delegatais ir apskričio 
komitetas. Išviso suvažiavi
me su sprendžiamais balsais 
dalyvavo 32 atstovai.

Tvarkos vedėjais, liko iš
rinkti: pirmininku A Vaino
rius, sekretorium S. Baka
nas.

Svarbesnieji nutarimai 
buvo šie:

1) Nutarta neatbūtinai 
parengti prakalbu maršru-

NORIU WĖYMOUTH, • • i * i • _i•_

MASS.
Neteku nei vyro, nei burdin-

■ čionai pžts ttftą Jthogeli 
per 9 metus gyveno vienas 
burdingierius, kurio pati bu
vo lietuvėj, pmtti^ierius 
labai draugiškai. yN^^šei- 

mimnkas 4# jų draugišku
mą matė, be* neiš&iso nie
ko sak^t.; Pagaliais atva
žiavo B UštuyoB burdingie- 
riaus pati. 20 d. ąialio buvo 
parengtas balinąs priėmi
mui "grinorfeos". Viri gėrė, 
ūžė, linksminosi, tik viena 
šeimininkė buvo nerviška ir 
nesmagi Ji iš piktumo gėrė 
ir rūkė. Mat. ji žinojo, kad 
su savo burdingierium dau
giai gerų laikų neturės. 
Dvylikos metų mergaitė, 
matydama, kad jos motina 
kvailai ėlgiasi ir ruko, priė
jo prie motinos ir meldė, 
kad ji nerūkytų. Motina, 
lyg proto nustojusi, ėnae 
mergaitę mušti. Tėvas pri
bėgęs bandė mergaitę ginti. 
Tada Įsiutusi moteris puolė 
ant savo vyro ir pradėjo į ji 
leisti stiklais, torielkom ir 
kitokiais daiktais. Pagalios 
išriėnras pluoštą pinigų me
tė po vyro kojomis ir sako: 

į "še tau, išeik iš stųbos, man 
'tavęs nekeikia!" Vyras pasi- 
įrinė pinigus ir išėjo pas kai
mynus gyventi. O burdingie- 
rius daugiau i šeimininkę 

i nežiūri, nes turi savo pačią, 
i Tolau budu moteris paliko 
be burdlngieFi«U8 ir be vy
ro.

lp g- -■ ■ lam ■ i !■

Laidas BeMeįiL
Bei Vilniaus albamo 

išieNbme.
Kadangi dauguma žmo

nių teiraujasi, tat skaitome 
reikalingu pranešti visuo
menės domei kokiu budu ta
po išleistas didžiausias ir 
gražiausias lietuviškas al
bumas "Vilnius".

Darbą pradėjo musų poe
tas Kazys Binkis susitaręs 
su Amerikos Valdžios Lai
vyno atstovu Kastantu Nor
kum. Pastarasis leidimą fi
nansavo ir važinėjo Vilniun, 
kur išgavo ir pargabeno Vil
niaus albumui paveisklus. 
Dėl kritimo vokieaų valiu
tos sulig padarytos kalku
liacijos iki paskirto laiko 
Vilniaus albumas nepasiro
dė. Tuomet Norkui sutikus 
Binkis savo sutarties teises 
perdavė "švnurio" bendro
vei. Viso tapo atspausdinta 
5000 egzempliorių: 3000 pri
klauso Norkui ir bus par
duodami Amerikoje po 4 do
lerius, (sukrauta pas adv. 
F. J. Bagočių, 253 Broad- 
wav, So. Boston, Mass.), 
2,060 priklauso švyturiui ir 
lai duodami visuose Lietu
vos knygynuose po 40 litų.

Šio veikalo patiekimas lei
dėjams labai brangiai atsi
ėjo. Manoma, kad Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių visuo- 

. menė tai tinkamai Įvertins 
ir puoš savo namų knygy
nus Vilniaus ąlbumu bei pa- 
darys -gražĮas Kalėdų dova-

"švyturys" K. J 
Kaunas,

Kafanynk*.

bėtoja parsikviesti iš toliau.
2) Apskričio baliaus ren

gimas paliktas ąpskričio ko
mitetui. Balius bus prieš 
Nau jus Metus tą .vakarą, L. 
M. D. Svetainėje.“

3) Priimtas 152 kp. Įneši
mas, kad: butų varoma agi
tacija už vaikų prirašinėji
mą prie SLA. ir paragint 
Pildomąją Tarybą ir Įstatų 
Komisiją, kad pasiskubintų 
išdirbti tobulesnes vaikų 
skyriaus apdraudos taisyk
les ir kad 3-čias Apskritys' 
ateinančią vasarą surengtų 
dideli išvažiavimą.

4) Didžiuma bąlsų tapo
priimta sekanti rezoliuciją: 
"SLA 3-čias Apskritys savo 
suvažiavime, laikytame spa
lio 28 d. L. M. D. Svetainėje, 
Pittsburgh, Pa., paėmė ant 
apsvarstymo kilusius ginčus 
kuopose ir apskričiuose dė
lei pašalinimo iš SLA A. 
Bimbos. Apsvarstę ši daly
ką visapusiškai, atrandame, 
kad Pildomoji Taryba, pa
šalindama Bimbą iš SLA 
vadavosi SLA. konstitucija 
ir gynė SLA garbę ir gero
vę. Todėl mes išreiškiame 
Pildomąjai Tarybai pasiti
kėjimą ir kviečiame ją būti 
sargyboje SLA reikalų, ir 
ant toliaus, o musų pagalba 
yra užtikrinta ginti SI .A 
nuo visų politikierių iš kur 
jie nebūtų — iš kairės ar de
šinės. Apgailestaujame tų 
kuopų, kurios neša protes
tus prieš Pildomąją Tarybą 
ir savo protestais užgina 
politikavimą musų wgąni< 
žarijoje, kas vra kenksmin-LAJff) AMERJCAN LINIJOS 
ga SLA". ...

KAITROS UETLVOJ. ?

Amerikos lietuviai, kurte no
rėtų praleisti Kalėdų šventes 
Lietuvoj sū savo giminėmis irv 
draugais" tegul',būna pasirengę 
keliauti ant BALTI C AMER1- 
CAN LINE laivų, šita linija da? 
rys net tris Kalėdinius išplauki
mus j Lietuvą’: S.Š., POLONIA 
išplauks Lapkričio 21. ŠĖ. ES- 
TONIA Gruodžio 5 ir S.Š. L1TLt- 
ANIA Gruodžio 19.

Šios įvijos laivai plaukia tie
siai' įš fcfeaę .Y^rko Į Dancigą ir 
lūępojų. V įsi j&sažteriai; be jo
kių sunkumų suspės j laiką 
leisti Kalėdų šventes su savo 
mylimaisiais Lietuvoj.

KĄ KIEKVIENAS EMIGRAN
TAS TURI ŽINOTI.

Augštai išvystytoj vandens 
kelionėj yra tik apie para laivu 
kompanijų, kurios turi geres
nius ir daugiau laivu, negu HO- 
LLAJfD AMERICAN LINE. 
Pasiteirauk pas bile vien;;, kuris 
perplaukė vandenyną ant šios 
kompanijos laivų, kiekvienas pa
sakys, kad geresnės keliooės 
negalima nei norėti. HOLLAND 
AMERKAN LINIJA suteikia 
visus patogumus, savo kelei
viams. kokius tik galima. Tre
čia klesa ant šios linijos laivų 
taip gerai aprūpinta, kaip ant 
kitų linijų antra. Todėl visiems 
patartina keliauti ant NDL-
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Visi paliestieji
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Pakeitimas Kraveco tak-

kad aš naują_ spaustuvę taktiką: man pasidarė šlvk-

Barisą Rakončiką (kalėji-

Beje i mane jie kabinosi
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šelpimo įstaigoms, šelpimas 
tuojaus apsitvarkė, bet už
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rankas. Pasirodo, naktyj, 
jau ji ten pribuvusi. Ten gy

mai davė progą padaryti 
mane „negeistinu” ir užda
ryti kelią i Rusiją.

Gi Kravecas teisme vi-

----------------------- -,,,,,

•?VAXXXXVA« c*O
baigti raides sųpakuot ir Pastangas duota vėjo biski 
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Itnnis”. Žemiaus pridėta „Ii-!supirkta maisto buvo. Po to 
tanija” pati savaime kalba.'atsisakė iš kolektyvo kelia- 
Visi paliestieji asmens ir tas draugų, nes pranešus 
šiandien „tebedirba”! bet kur reik, nors šelpimas bu- 
jokis doras žmogus negali vo perimtas iš Glinterščiku 
su jais sėdėti ant vieno šuo- rankų, bet jis pats nenu

baustas.i
Prostitučių užlaikymas par

tijos) pinigais.
10) C. K. narys B. M. 

(Vladas) ilgą ižiką buvęs 
partijos sekretoriumi, laikė 
prie savęs 3 meilužes-pros- 
titutes, su kuriomis kasdien 
girtuokliavo ir vežiojosi po 
miestą nusisamdęs vežiką. 
Sykį begirtuokliaujant pa
metė 3000 markių partinių 
pinigų. Meilužės buvo apmo
kamos iš partijos iždo kai
po „kurjerės”, nors jos nie
ko nenuveikė, tik „Viadu
ką” bovijo.

11) Viršminėtas Proleta- 
li ras (kitaip Stonis) būdamas 
’ C. K. nariu apsigyveno pas 
■ ūkininką ir apvylęs jo duk- 
’ teri, pabėgo į Prusus, kur ir 

ten panašią „agitaciją” pa
darė su dviem merginamas. 

1 12) Panevėžio organiza
torius Dumša 1919-1920 m. 
laikotarpyj buvo daėjęs iki 
tokių žvgiu, jog išvengimui 

' skandalo. Angarietis atšau
kė ji į Rusiją.

Štai tik apčiuopiamai ke
letas paminėtu "veikėjų”, 
(o jie visi toki!) ir jų dar
bų. Kaipgi reikia spręst 
apie panašų turini? ^A.r ga
lima sėdėti už vieno stalo su 
tokiais „veikėjais” ?

Renegatas? Taip, aš esu 
renegatas, bet ne darbinin
kų klasės, ne socialistinių 
organizacijų, o renegatas 
dorinio dumblyno!

Jus, draugai amerikiečiai, 
sakysit, kad riša pai’tinė 
masė nėra tokia. Taip. Pa
prasti sodžiaus, ar miesto 
darbininkai nėra tokie, bet 
jie nėra ir komunistinė ma
sė. Jei dalis darbininkų pa
seka paskui komunistus, tai 
tik todėl, kad girdi juos 
žadant. Bet vėliaus pamatę, 
kad žadėtojai nieko neduo
da (o duot virš paminėto 
turinio žmonės nieko, nega
li), suvedžioti darbininkai 
pradeda šlietis ar prie so
cialdemokratų, ar prie Dar
bo Federacijos.
Komunistų partija neturi 
jokių masių Lietuvoje. 
Šiuo momentu, t. v. komu

nistu partija jokių masių 
Lietuvoje neturi: yra tik 
nartijos biurokratija, bet ir 
toji pati, dėl virš nurodyto 
turinio, visai save susikom
promitavo ir gyvena tik to
dėl, kad paimt jai paskirtą 
„porciją”, kurią gavus sten
giasi į visas puses paplust, 
oasispĮaudvt, kad po to vėl 
papult i „transą”, — dorinį 
snaudulį.

Lietuvos darbininkų atei
tis priklauso visai ne nuo 
šios purvinos šaikos, bet nuo 
Socialdemokratų Partijos, 
šios pastarosios šiuo mo
mentu veikimas vtin sun
kus, nes stoka materialių ir 
dvasinių jiegų neduoda Iš
plėsti kaip reikiant • veiki
mą. Bet pati pasaulinė situ
acija, keblus susipinimas 
tarpusavyj buržuazinių val
stybių abelnai ir neblizgan
ti padėtis Lietuvos ekono
minėj sritvj, verčia pačius 
darbininkus jieškoti išei
ties. Tą išeitį L. S. D. P-ja 
stengiasi nurodyti, ir nors 
aš dabar negaliu nieko ak
tyviai jai padėti, bet dvasio
je aš su ja, ir tikiuosi aš ne
sulauksiu už tąjį savo nusi
statymą proletariato teis
mo, kuriuo taip gązdina iš 
Maskvos „dėdės”.

Lai sau jie gązdina: jie 
už tai gauna „ordinariją”, 
gi L. S. D. P. dirba ne už už
mokesti ar pagyrimą, ir 
nors ji •’ujama”, bet ji tik
ra Lietuvos darbininkų už
tarėja ir globėja. Taigi aš 
su ja. A. Bernotai.
Kauno kalėjimas

_________ _ t . ....... ... . „ .Kryžiui suklastuotas, t y. j 2-X-1923 m.
’ kad aš esąs netik leidžiamų nių šelpimui,nors aiškiai bu- sitepę šio pasaulio „mamas- du ar tris svk didesnes, negu (ls „Naujienų”.)
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KAIP KOMUNISTAI APGAUDI 
NEJA DARBININKUS.

i

Pagal Maskvos įsakymą jie spekuliuoja 
žmonių jausmais.

(Tąsa iš pereito numerio)
Baigiant apie Lietuvos 

valdžią, reikia pasakyti, kad 
ji nei kiek neblogesnė už jai 
panašias valdžias ir nekrau- 
geringesnė už Rusijos Leni
no valdžią. Suskaitykite, 
„brolučiai” išlašintus var
dan „proletariato diktatū
ros” kraujo lašus, ir suly
ginkite su išlietu darbinin
kų krauju Lietuvoje —jums 
nereikės perdaug alermuoti.

- Bet bėda tame, kad jus 
alermuojate ne dėl to, kad 
butumete priešingi kraujo 
praliejimui. Visai ne! Jus j 
rėkiate todėl, kad spekuliuo
jate žmonių jausmais, jus 
tunkate nuo žmonių lieja
mo kraujo. Juk tiesa tas, 
kad kur didesnė priespauda, 
ten pasekmingiau jus žvejo- 
jate. Jus su niekuom kitu 
negalite pasirodyt visuome
nėje, kaip tik jausmų erzi
namu. Tam panaudojate me
lą, šmeižtą ir t.t.

komunistinių laikraščių re- vo laiške' pažymėta nuo ko 
daktorius, bet ir spaustuvės ir kam siųsti pinigai. Tik 
darbininkų komunistų kuo- griežtai man užprotestavus 
pelės pirmininkas. Kadangi pinigai liko sugrąžinti, 
ištikrųjų nieko panašaus Bet aš „loską” patrotijau 
nebuvo, tai suprantama, aš amžinai. Mat, pasauly nėra 
smarkiai buvau pašokęs, dar tokio komunisto, kuris 
bet tardytojas mane išstu- prisipažintų prie klaidos, 
mė ir po to netardė kokias Tie visi mano pasipriešini- 
tris dienas.

Judošiaus baimė ir veidmai
nystė. ai Kravecas teisme vi-

Po to vėl nušaukia tardy- sai pakeitė taktiką: prisipa- 
ti ir štai ką dažinau: Krave- žino esąs komunistu ir ”ko- 
cas jau yra nurodęs vietą jvotoju” už proletariato tei- 
naujos spaustuvės, kuri su- sės, prisiėmė visą darbą ant 
imta sykiu su jos sargu Ge- savęs, 
gecku, kurio aš visai nebu- ___ 22_____ _
vau pažinoj’ęs. Negana to, tikos privertė ir mane teis- 
Kravecas įskundžia mane, me griežtai pakeisti savo 
kad aš naują spaustuvę taktiką: man pasidarė šlvk- 
įrengęs, pats dėjęs grindis,! štu sėdėti ant vieno suolo* su 
Langus ir taip toliaus. Bet panašiu „gynėju” proleta- 
čia jį suklupdo tų namų iš- riato teisiu. Teismui pasa- 
šauktas liudininku sarinin- kiau. kad įieesmu jau komu- 
kąs, kuris pastatytas į akis nistas, dirbau aplinkybių pri 
su manim pasako, jog ma- verstas ir t.t. Pasekmės tos: 

inęs niekuomet nesąs matęs Kravecas gauna visam am- 
iv -namo viiizv __ mz__Falsifikavimas žinių apie ir kad namą nuo jo paren- žiui kalėjimą, o aš 71-* metu.

; "inkviziciją”. i davę Kravecas su Šapiru.'Tik vjsgi tas ”viecnikas” 
< Pav. 1922 m. "Jaunasis I Tuomet pate Kravecas ban-jau šiandien liuosas, o aš

i davę Kravecas su Šapiru. Tik visgi

Komunistas"^ ir rusu kalbo- do atsisakyti nuo pirmojo kalėjime.
je žurnalas (’Tnternacional P3^-'?110’ tardytojas Tai tokia istorija mano
Molodeži”) rašė apie tulą!lsstumia JIlauk-
Barisą Rakončiką (kalėji-i Pasirodo, kad Kravecas siputoję plusta musų „tik
inę vadinosi ABranr Rosen-! £erHoJu pakalbintas išdavė rieji kovotojai”.
feld), kurte buk perkęntė- 
jęs baisiausias inkvizicijos 
kančias žvalgyboje, o ištik
rųjų jo niekas iž pirštu ne
palietė, ir. jįs pats gąšsųsjm- 
te; juokd&mąsf ir S3č£ft^da- 
mas ja paties parašytu .sa
vęs rekliamą.
» Kkip kam gal btis neaiškų,
kaip tai galisaverekliamjMr ; • i....... ..  ~“***''
ti tokiu budu, bet karjeros i^vę ir delei jojo judosystes; gus, patekęs mušu bylon tik 
ieškotojai ir politiniai spe-ipe^^as buy°. sumuštas, už tai, kad kadaise buvo gy- 
kuliantai žino tą būdą ir jo bet vlsg1 tas teisybės pa- venęs tame bute, kur aš gv-

„judošystės”, apie kurią ap- 
( Pasirodo, kad Kravecas siputoję plusta musų "tik

imųjų' spaustuvę, bet pribu- Beje į mane jie kabinosi 
;Yus į rietą žvalgyba negalė- delei virš minėtų priežasčių, 
jo surast vietos užslėpimo. nes aš galėjau būti kaip 
Čia ji pradėję? mušt sargą : kam su laiku pavojingas;- 
Gegęcki, kad šis nurodytų, I bet kaip jie pateisins savo 
bet tas ir mušamas tylėjo,.kad ir šia . begėdystę, sakv- 
kol galop žvalgyba nesurado.darni, jog' „K. Balčiūnas ir 
užslėpimo vietos. Aiškiai vi- K. Boreika, kaipo pardari- 
įsięmš buvo žinoma, kad Kra-}kai, išteisinti.” Juk K. Bo- 
yėcas išdavė naująją, spaus- ’reika visai pašalinis žmo-

sakytojas ne keikiamas .per 
spaudą iy ne šmeižiamas, 
priešingai — pagal gautas 
žinias jam Maskvoje suteik
ta atsakominga vieta.

Visas mano čia parody
mas galimas dokumentaliai 
ištirt, bet kame gi čia ran
dasi mano „judošystė”? 
Apie čielus metus laiko ir 
kalbos nebuvo apie kokius 
nors mano ”prasižengimus”. 
Pradėta kalbėti ir tai iš pa
salų, tik vėliaus, kuomet at
ėjo žinios, jogl musų bylos 
dalyviai bus išvežami Ru- 

isijon.
• Nekalto Boreikos apšmei

žimas.
Čia' tikrasis judošius pa- 

jbugo, kad aš patekęs Rusi
jon nepakenkčiau jo kailiui 
ir iš savo pusės pradėjo da
ryti „pastangas”.

. Toms „pastangoms” da
riau progą aš pats, nes tū
lam draugui Amerikoje bu
vau asmeniniai parašęs apie 
netvarką kalinių šelpimo 

K?^ecarir“šapi?a7Tą di*e- klausime. Kadan^ tas drau- 
na, kuomet buvau aš ir kiti ^as stovėjo arti šelpimo įs- 
sūimti, aš buvau nuėjęs už- taigų Amenkoje, tai per jo 
baigti raides sųpakuot ir į - .
įėjau tiesiog i žvalgybos i petuvoj esančioms kalinių

pasekmingumą. Musų bylą 
aprašant irgi pasakyta, jog 
„areštuotieji buvo smarkiai 
sumušti”, tikrenybėje gi bu
vo sumuštas tik vienas se
nukas Gegeckas, bet ir tą 
sumušė, kaip žemiaus matys 
skaitytojas, tik pasidėkavo- 
jant * vienam iš „tikrųjų” 
— Kravecui. Abelnai, buvo 
ar nebuvo sumušimas — ko
munistams aprašant areš
tus, visuomet sumušimai 
„buvo”, taip kaip poteriuo
se yra „amen”.

Išdavikiškas komunisto 
Kraveco pasielgimas. 
Komunistai, aprašydami i 

musų bylą, paslepia kaip 
tik patį svarbiausį. Dėl aiš-{ 
kūmo aš čia smulkiau apra-! 11 
šysiu, kadi skaitytojams pa-! 
aiškėtų, kas buvo tikruoju} 
išdaviku laike tardymo.

Spaustuvė, kurioj aš ir j 
kiti tos bylos dalyviai dir-' 
bome, buvo likviduojama ir} 
viskas pervežama į naują! 
vietą, kurią težinojo tik

sukui už kėlimą neramumo 
kalėjime, kuris ir prisiuntė 
griežtą įsakymą „išmest” 

{visus nepatenkintus.
Apart kalinių šelpimo 

'klausimo dar buvo mano 
ypatiškas susidūrimas su 
rusų atstovybe dėl nežmo
niško pasielgimo su mano 
motere* taipgi „nesusipra
timas” delei konfiskacijos 
ant .mano moteries vardo 
prisiųstų 25 dolerių per virš- 
minetą draugą. Buvo kon
fiskavę čekistai neva iš tos 
d- įežarties, kad tie pinigai 

mano slapyiardę ir pranešė, Ibir.inkų organizacijų kali

Melnalksnaitė, kurią jau ir 
buvo suėmusi žvalgyba nak
tį.

Naujas Kraveco melas 
ir išdavimas.

Tardant, žvalgyba viso
kiais budais norėjo išgauti, 
kur kita dalis spaustuvės, 
nes suimant senojoj vietoj 
ji atrado tik likučius. Griež
tai man atsakius, kad aš 
apie tai nieko nežinau, žval
gyba pastate j akis su Kra- 
vėcu h ržktenso ų 8r jis 
mane pazjtiąt. 
tiesiai mano akyse parake jDuvę surinkti nuo tūlų dar-

venau. .Ji pateisino, nes jo
kios priekabės prie jo nera
do. Ir visgi Boreika parda- 
vikas! Ar tik todėl, kad jis 
pateisintas? Suprantama, 
kad tik todėl, ir tas tik pa
tvirtina virš išdėstytus ma
no galvojimus, jog komunis
tai spekuliuoja žmonių ne
laime, kančiomis.

Aukščiau buvau jau nu
rodęs, kad didesnę savo 
amžiaus daly praleidau be
dirbdamas socialistinėse or
ganizacijose. Laikotarpis 19- 
17-1918 metų reikia priskir
ti prie veikimo komunistų 
tarpe, vienok ten buvau Įė
jęs ne dėlto, jog buvau pa
mėgęs komunizmą, o dėlto, 
kad tas laikas tai buvo revo
liucinio pakilimo' laikas. Ir 
nors dirbau tarpe komunis
tų, bet niekuomet nebuvau 
Įėjęs Į joki konfliktą su Pet- 
rapilyj buvusiais socialde
mokratais. nes maniau visai 
tuščiu ginčijimąsi delei ne
kuriu teoretiniu skirtumų, 
kuomet praktikos gyveni
mas virte virė. Antra ver
tus, tosios dumblynės, kuri 
dabar atsivėrė komunisti
nėj ideologijoj, tuomet ne
buvo žymu, arba bent aš ne- 
permačiau. Dabar, ačiū Lie
tuvos komunistukams ir jų 
darbams, buvau priverstas 
kritiškiau peržiūrėti ir per- 
kainuot tas „brangenybes”.

Dolerių ir čekių vagys 
C.K-ė.

Nors kasžin kaip butų 
puikios teorijos, jos visuo
met priklausys nuo vykinto
jų: jeigu vykintojai tik lie
žuviu' plepa, o rankomis 
graibsto apie kišenius, —ne
gali būt nei kalbos apie pui
kių teorijų įvykinimą. Tie 
vis? žmoneliaij kurie save 
vadina „tikraisiais kovoto
jais” ir kurie taip plusta 
ant jiems netinkamų sro
vių ar ypatų — visi yra ap-

lo. štai faktai:
1) 1920 metais Panevėžio 

Raškomo narys R., buvo sy
kiu ir plėšikų^bandos narys, 
suteikdavo jiems ginklus, 
dalyvavo užmušime keliato 
asmenų, po teismo rodos 
Rusijon išvežtas.

2) Aukščiaus minėtas 
Kravecas, būdamas aktyviu 
partijos nariu, sykiu buvo ir 
juodosios biržos agentu, vi
suomet keisdavo „nikolajev- 
kas” į auksinus. 1921 m. pa
baigoj jam Įduota buvo iš
keisti 1,000,000 rublių, ku
rių kursas! juodojoj biržoj 
tuo laiku buvo 17 skatikų. 
Kravecas gi pranešė, kad 
kursas 14 skatikų ir jis pa
tarė palaukt rytdienos. Ant 
rytojaus pranešė, kad kur
sas nupuolęs iki 13 skatikų. 
Kadangi „lėšos” buvo reika
lingos, tai įsakyta keist nors 
ir po 13 skatikų rublį. Kra
vecas iškeitė visą milioną 
oo 18 skatikų, bet oficialiai 
pranešė, jog" iškeitęs po 121 
skatikų. Pelno gauta po 5V. 
skatiko nuo rubilo, t. y. mi
lionas penkskatikių. Praneš
ta įstaigoms apie tai, bet...

Pasisavinimas aukų, skirtų
’ kaliniams.

3) 1921 m. suimta šaika 
gaudytojų iš laiškų dolerių, 
čekių ir t.t. Toji šaika buvo 
globoj C. K. narių, gaudavo 
oasus ir kitką reikalingą 
tiems tikslams.

4) 1919 m. Pilviškių para- 
įonės pirmininkas J. L. per
sišovė sau ranką ir pranešė 
partijai, jog jį užpuolė plė
šikai ir atėmę 300,000 auksi
nų partinių pinigų. Vėliaus 
paaiškėjo, jog jis susitaręs 
su savo meiluže pinigus pats 
„atėmė” ir sunaudojo savo 
'reikalams.
' -5} 1921 m> ^Raudono j o 
(politinio) kryžiiūs Vedėjas 
Gr. pareikalavo, kad C. K. 
jam išmokėtų 300 auksinų, 
kuriuos jis pridėjęs iš savo 
.kišeniaus supirkinėdamas 
reikmenis, politiniams kali
niams. Neesant .jokių patei
sinamų dokumentų jo „pri
dėjimo” jam nebuvo išmo
kėta, bet Gr. neperstojo rei
kalavęs ir jo reikalavimai 
su kiekviena savaite vis au
go ir užaugo iki 40,000.auks. 
Kadangi jam visgi nebuvo 
išmokėta, jis keršydamas 
•šdavė komunistų spaustu
vės butą žvalgybai, kur aš 
ir kiti likome suimti.

6) C. K. narys Proletaras, 
kuriam buvo pavesta rengt 
sukilimą Suvalkijoj (dhr vo
kiečiams neišėjus), buvo ga
vęs apie porą milionų ost
markių sukilimo reikalams. 
Sukilimas nenusisekė, o pi
nigus suglobojo Proletaro 
meilužė, kuri .vėliaus išsi
statė sau namus Kazlų Ru
doje.

7) Rinkėjas „volonterių” 
Suvalkijos sukilimui Kirve- 
aitis (mirė kalėjime) buvo 
gavęs pinigus sumokėjimui 
po 600 ostmarkių kiekvie
nam liuosnoriui. Kirvelai- 
tis buvo surinkęs, apie 100 
liuosnorių, bet nei vienam 
nesumokėjo daugiau kaip 
200 markių. Apyskaitose gi 
padavė po 600 markių.
i 8) 1922 m. gauta kali
niams iš Amerikos 17 porų 
baltinių ir 7 eiles drabužių. 
Kalėjimo kolektyvo vedėjas 
Glinterščikas, su pagalba 
savo moteries visas tas do- 
vienas išsmugeliavo, o jų 
vieton gavęs skurlių „apdo
vanojo” nekurtuos kalinius, 
kurie neturėjo pridengt 
kuom savo „gėdos”.

9) Tas pats Glinterščikas, 
Kurio žinioje buvo šelpimas 
kalinių maistu ir kurio mo
teris supirkinėjo maistą ir 
atnešdavo kalėjiman, —ati
duodavo apyskaitas Raud.

Socialdemokratai Tarybų 
Rusų Kalėjimuose.

Rusijoj, nors ir Tarybinėj, 
grįžo caro laikai. Caro Ru
sijoj visi kalėjimai, Sibiras, 
tolimi ir artimi miestai ir 
miesteliai buvo pilninteliai 
prikimšti politikos prasikal
tėlių socialistų. Caro laikais 
varė žandarmerija, dabar gi 
G. P. U (valstybės politinė 
valdyba), kuri suima žmo
nes, pamatuodama suėmi
mus vien tik įtarimu. Pavyz
džiui, šitoks atsitikimas — 
suimamas senukas ir jo duk
tė todėl, kad pastaroji, anot 
kokių tai įtarimų, turėjusi 
pažinčių su kita mergaite, 
neva priklausiusia socialis
tams revoliucionieriams. To
liau, suimami žmonės ne tik 
kaipo aktyvus dabartinio 
laiko socialistų partijų vei
kėjai, bet ir tokie asmenįs, 
kurie yra dirbę socialistų 
partijoje dešimtis metų at
gal, nors jie senai butų pa
sitraukę nuo tokio darbo ir 
jokio nepasitenkinimo tary
bų sauvalia nebūtų pasta
ruoju laiku reiškę. Įdomiau
sia yra dar tai, kad, sui
mant panašios rūšies žmo
nes, G. P. ti. remiasi tomis 
apie tuos žmones žiniomis, 
kurios savo laiku buvo su
rinktos apie juos caro žan
darų. Dalykas labai papras
tas, G. P. U. žinioje ir ran
kose randasi caro žadarme- 
rijos archyvai, taigi iš tų ar
chyvų „svieto lygintojai” 
pasisemia sau reikalingų ži
nių.

Įsivaizdinkite sau visi bu
vusieji ir esamieji lietuviai 
socialistai Amerikoje, kad 
vieną puikią rudens dieną 
p.p, Bimba, Pruseika ir kiti 
„tavorščiai” ir „tavorškos.” 
susovietintų visą jankių šalį, 
tuomet stotųsi daug grau
džių dienu lietuvių kolonijo
se: Suskaldytos L. Sąjungos 
archyvas yra komunistų ži
nioje ir jie greitai apsidirb
tų su visais buvusiais ir esa
mais socialistais, pasisėmę 
reikalingų sau žinių iš to ar
chyvo. Pavyzdžių jau turi
me: susoviętino L.S.S. kasą 
ir visus jos fondus, dabar 
galite žarstytis po tas kasas 
kiek tik norite, bet pinigų 
nerasite, nes jie jau senai iš
tremti į tolimus ir artimus 
kraštus. Aš bijau, kad to
kios sistemos prisilaikant, 
gali tekti vienam, antram 
dabartinių komunistų šulų, 
nes ir jie savo laiku yra tuo
se archyvuose įrašyti. Ne
duok viešpatie, tokios 
skriaudos, tavorščiams! Bet 
grįžkim prie dalyko.

Visos socialistų bylos yra 
laikomos tam tikro slapto 
skyriaus, jų likimą lemia 
ypatinga komisija V.C.J.- 
K., kuri yra G. P. U. žinioje. 
Dauguma socialistų yra tre
miama į tas pačias rietas, 
kur jie buvo ištremti caro 
laikais, būtent: Narimo 
kraštą, į Beriozovą, Turkes
taną ir t.t. Labai sunkus gy
venimas Partaminsko kon
centracijos stovykloje (prie 
Baltosios juros), kur šįmet 
buvo pasodintą 10 anarchis
tų. Anarchistų nervai neiš
laikė, jie užsirakino kama
roje, apsidėjo šiaudais ir 
bandė gyvais sudegti ugny
je.

Visus socialistus revoliu
cionierius G. P. U. kaltina 
banditizme, arba „politinia
me banditizme”, socialdemo
kratus už palaikymą ryšių ( 
su „tarptautine kontrevo- 
liucija”.

šiuo momentu, Butir- 
kuose (Maskvos kalėjimas), 
sėdi drg. Liber, kurį suėmė 
drauge su Lavreckiu, Marto- 
vo broliu, dar šių metų lie
pos mėn. Eina gandų, kad 
pastarasis jau ištremtas, 
i Ypatingai daug soc. de
mokratų buvo paimta šių 
metų kovo mėnesy, kuomet 
G. P. U. darė kratas ii’ sue- linų

mimus visos Rusijos plotu. 
Išviso tuo laiku ištremta 
400 socialdemokratų. Dau
geli soc. dem. suėmė po 1 ge
gužės dienos, kada ant G. P. 
U. durų buvo prilipintas 
soc. dem. atsišaukimas.

Nebojant visu Įvardintų
jų represijų, šįmet tapo iš
leistas slaptas socialdemok- 
kratu spausdintas laikraš
tis. *

Pastaruoju metu G. P. U. 
suima ir tremia netik parti
jos dabuotojus, bet ir nepar
tinius darbininkus, kurie 
reikalauja savo būties page
rinimų, — trumpesnės dar
bo dienos ir žmoniško ap
mokėjimo už darbą. Man pa
starasis dvi savaiti teko 
drauge sėdėti su 40 gelžke- 
liečių, kurie visai legaliu 
budu kreipėsi prie savo pro
fesinės sąjungos (unijos) 
dėl algos padidinimo. G. P. 
U. dabar kaltina minėtus 
darbininkus už „ekonominę 
kontrevoliuciją”.

Bet ir šita darbo srytis ne
patenkino G- P- L’. Ji suįma 
net ir pačius komunistus, 
komunist. partijos narius, 
kurie G. P. U. išrodo neišti
kimais arba kelia opoziciją 
prieš dabartinę partijos po
litiką. Jei dabartinei komu
nistų partijos politikai kis 
nors nepritaria iš aukštųjų 
valdininkų, tai tokiems duo
da vietas užsieniuosna. Taip 
buvo padaryta su Kolontai, 
Obolenskiu ir kt. Vasaros 
metu Maskvon buvo atvy
kęs i G. P. U. Mesniko^dš,’ 
kurs pagarsėjo tuomi, kad* 
nušovė caro brolį. Jis parašė 
Leninui laišką, kuriame ‘sa
ko, kad dabartinės RUaįjbs 
tvarką negalima pavadinti 
proletarų diktatūros tvarką, 
bet tokia tvarka, kurioje 
viešpatauja diktatūra ant 
proletariato (diktatūra nad 
proletariatom).

G. P. U. vidujiniame kalė
jime sėdi miriop pasmerkti 
soc. dem. centro komitetų 
nariai Gocas, Timofiejevas 
ir kiti. <

Reikia pažymėti dar vie
nas dalykas. Pastaruoju me
tu G. P. U. organizuoja bu
vusiųjų s. d. ir s. r. suvažia- 
vimus, kuriuose garbinama 
dabartinė Rusijos tvarka. 
Tos pačios rūšies šposus kre
čia Tifliso čeką (žvalgyba): 
šaudo žmones gatvėse, bru
ka parašyti rezoliucijas, 
kuriose smerkiama soc. 
dem. partija. Tos rezoliuci
jos su minėtų asmenų para
šais spausdinama „Izviesti- 
joj”, ir čia pat skelbia, kad 
socialdemokratų partija/ 
esanti pati suirusi. Daugelis 
tokių pasirašiusiųjų, beabe-- 
jonės, pirmą kartą girdi 
apie s. d. partiją.

Kapsuko kursų 
buvęs.kursantas.

Linų ūkis Lietuvoj.
Statistiniais daviniais, šių 

metų linų pasėlio plotas už
ėmė Lietuvoje drauge su’ 
Klaipėdos kraštu 52,100 hek
tarų. Klaipėdoj užsėta 500 
hektarų. 1 hektaro derlius’ 
siekia 10 centnerių grudų ir 
8 centnerių pluošto. Palygi
nus su pereitais metais š. 
m. Lietuvoje linų derlius 
kiek mažesnis, nes 1922 m. 
buvo surinkta nuo hektaro 
11 centnerių grudų ir 8 
centneriai pluošto. Užsėta 
pereitais metais buvo 51:200 
nektarų. Vietiniams reika

lams pernai buvo suvartotą 
225,000 centnerių pluošto ir 
340,000 grudų, likęs gi kie- 
<is. eksportuota. Amerikos 
i etų vi ų bendrovė „Rūbas” 
rengia Tauragėj linų valy
mo ir verpimo fabriką. Bus 
: įrengta 2,000 šeivų linams ’ 
verpti. Per valandą galima' 
bus suverpti 500 kilogarmų
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Iš Lietuvos Gyvenimo
(Visokios Smulkmenos).

Amerikos lietuviams ne
tenka sekti visų Lietuvos 
gyvenimo smulkmenų, todėl 
daugelis ir svarbesnių daly
kų pasilieka nepastebėtais 
ir nejvertintais. Musų žmo
nės anapus jurų (Ameriko
je) tankiai kreipia domės j 
didesnius įvykius ir iš jų 
daro išvadas ir savo nusista
tymus, visai pamiršdami, 
kad tie didesnieji musų gy
venimo nykiai yra padaras 
ir išvada iš pralaimėjimų 
smulkmenose arba mažes
niuose dalykuose.

Tris metai atgal komunis
tams. suskaldžius Lietuvos 
darbininkus, boikotavimas 
St. Seimo rinkimų, pamaz
gos ant Lietuvos socialde- 

, mokratų partijos, davė 
progos Įsigalėti Lietu- 

: verje krikščionims demokra
tams ir Įvairioms kriščioniš- 
koms grupėms, kurios dabar 
kuo toliau; tuo smarkiau pa
deda Įsigalėti Lietuvoje kle
rikalams su jėzuitais ir Įvai
raus plauko ”zokoninkams” 
ir "zokoninkėms”. Išvada iš 
pasakyto viena. — reikėjo 
savo laiku Įvertinti ir per
matyti ką duos Lietuvos 
darbininkams tie skaldymai, 
boikotai, revoliucijos, avan- 

. tiuni politika profesinėse 
darbininkų sąjungose, tuo
met butų nebuve dabartinio 
klerikalų Įsigalėjimo Lietu
voje. Arba jei esate rimti 
žmonės, supraskite dar ir ki
tą teisybe, — dirbkite nuo
sakų Lietuvos darbo 
demokratijos organizavi
mo darbą, svieskite ją ir gan 
trumpu laiku pamatysite,

Ryta, jog vien tik smulkme
nos, bet tų smulkmenų re
zultatai gali būti labai dide
li. Bet štai jums ir pradžia 
rezultatų. Katalikiški Lietu
vos laikraščiai jau dabar 
vienoje, antroje vietoje iš
plepa tuos rezultatus. Jie sa
ko: — greitu laiku, girdi, 
busią pagaminta tiek vie
nuolių, kad jos galėsiančios 
pavaduoti dabartinius pra
džios mokyklų mokytojus. 
Jei vieną gražią dieną jus iš
girsite, kad visos Lietuvos 
mokyklos apsodinamos jė
zuitais, nesistebėkite, tai 
bus tų visų smulkmenų di
dėlė pasekmė ir tiek. Ir kuo 
mažiau dėsime toms smulk
menoms atsparos, tuo grei
čiau visa tai Įvyks.

Šįmet jau buvo ne vieno
je vietoje atsitikimų, kad 
pradžios mokyklos mokyto
jai, ačiū vietos kunigams, 
buvo pašalinti iš vietų. Tai 
mat dar tiktai pradžia.

REIKMINGAS ENERGIŠKAS VV-Į 
H AŠ fjW>o setįrtuim i* MAeRUiriuC 
IVatrrbttfy ir apirUnŲj. Patkuj dar 
bas. Turi Kąltkt ir nv>t angliškai 

Singee Šc»'Uųr Muiline G».
Waiertary, (omu (18)

PIKKJT!
l*ar: id'iųda nikeliavimo ir ųjeitini- 

rp« šapa. PrikJau-j* dvi*® savininkam. 
Aš savo dali pardundu už IS šini'n 
•Oderiu. IMrbtuvė aprūpinta vėliausiai 
otHilas mašinom. lkiirwm<>. Ikso in-. 
žinąs,25 ark. ju'įja. cMt^is n:oli<r;i-. 
<tandai ir t.t. Galima nik"linoli ir na- 
lišiuoti visi'kiu.' dailins. Biznis cir.-i 
gerai, paniavi'iio. priežastis išvažiuo
ju į Lietuva. Gali pirkt ir nepatyręs 
to amato, no> partneris apsiima is- 
rnoLint šita amatą ir varyt, bizni.

V. STANKUS
.3013 Melrose Si., I*hil:idelphi:i, Pa.

(47)

Saugok 
Dantų 
Palivą

I’ati svarbiausioji 
jūsų dantų dalis 
yra jų pa v irsis. Plo
ni lakšteliai palivos 
yra pačios gamtos 

/apsauga nuo dantų 
n v kimo.

PĄJLS1IM ODA PIGIAI KEPTU- 
V jį tirštai apgyvento) lietuviais 
ir tentais apielinkėj. Turim du 
truku, arklį, maišomą mašiną ir 
kitus reikalingus įrankius. 4.000 
duoną jx> 2 svaru parsiduoda i 
savaitę. Priežastis pardavimo, 
nesutinka partneriai. (47)

L1T1IUAN1AN BAKERY ..
59 Lcmerick St., (iardner, Mass.

ja Krikščioniškoji Ūkininkų,' G(M)
“ 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 
arba pasidės pinigus Į BAL- 
TIC STATĖS BANKĄ tau
pymo sąskaitoje, už kurią - 
mes mokame 1* .. priskai- j 
tant prie sumos kas mėnuo,; 
tai gaus labai puikų kaien-; 
dori dovanų. 1

63.25
J? (3. (o

84.00
v 94.i5

Litų $104.25

Pajiič-kau dėdės Ar’.hpo Izn. Capo- 
ni‘». Kauno £V‘>., ■ IJkntcryje.-. -ąipsk,, 
Taujėnų vaišėm Užulėnio kai m. 't uriu 
- aroų raikau, ’tialoneš si.sauk t ar
ba Kas apie ji žino teikitės pranešt.

VĖTRAS KABUOSIS i ti • 
ix.H.-k Bok 18, Tuisglove, W. tą.-

Sąjunga, kuri vien tik poli-' 
tika buvo užsiėmusi, turi 
Seime savo atstovų frakci
ją, kurion priklauso kuni
gas Vailokaitis ir kiti klero 
šulai.

Taigi .kunigas ir» žemės 
ministeris Krupavičius tuos 
valstybinius pinigus, kurie 
yra jo žinioje, skiria ne Lie
tuvos žemės Ūkio Kopera- 
tyvų Sąjungai, kuri vien tik 
žemės ūkio reikalais rūpina
si, nebūdama partinių ūki
ninkų nusistatymu, bet tuos 
pinigus ir nemažus pinigus 
i 350,000 litų (35,000 doie- * 
rių) paskiria ir ; 
Katalikių Moterų Sąjungai, 
ir tokiai pat Ūkininkų Są
jungai, kurios, kaip sakiau, 
yra sudėtinos krikščionių

C.

J Moterų ir Ūkininkų Są
jungoms duota gana apstus 

’ skaičius veislinių gyvulių 
’ eržilų, bulių, gaidžių. Kam 
' politiniai ūkininkų sąjungai 

tie gyvuliai, kam; katali
kėms moterims veisliniai‘gai 
džiai, buliai , ir eržilai? Iki 
šiam laikui šitas klausimas 
dar nėra paaiškėjęs,; <bet 
greit jisai paaiškės. Tuo tar
pu, kada delei šitų Kmpavi- 

sero, čiauė.dovani, buvo pakeltas 
'am tenka mokėti n>5kes- 
čiai. reikia geležies, ūkiu 
mašinų, geros veislės gyvu
liu... bet ir turėdamos viso
kio gero negali to gero par
duoti, negali parduoti—netu
ri litų mokesčiams ir viso
kiems ūkio reikmenims.šian- 
dięna kaimas susirgo litų-- 
pinigų stoka ir jaučia, kad 
oliau taip gyventi • negali

ma. , • ?
Šviesesnieji žmones su

prato, kad ukininkams-ga- 
mintojams reikia organizuo
tis. Suprato tą savo reikalą; 
mkurė ilgai nelaukdami 
Lietuvos Žemės Ūkio Kopė- 
•atyvu Sąjungą ir pradėjo' 
Jarbą. Darbas sunkus ir di
lelis. reikia gaminti ūkio 
specialistai, steigti ūkio mo
kyklas. gerinti gyvulių veis- 
’e. kurti pienines, pirkti ma- 
’inas ir t.t. Bet iš kur tie 
<monės, tik-ką susikūrę, ga- 
’i paimti lėšų, kuomet pas 
juos tų lėšų butiniausiems, 
reikalams nėra...

Turime Žemės Ūkio ir 
Valstybės Turtų Ministeri- 
įą. Jos pareiga rūpintis ūkio 
reikalais, jos žinioje yra ir 
pinigų tiems reikalams, su
rinktu iš tų pačių žmonių_____ __  _______ __  f___
pavidale mokesčių, akčyžių, naudoti BALTIC STATĖS 
muitų ir t.t. Bet žemės JJ- BANKO žemiausiu kursu. 
’;io Ministeriu nelabai senaf Mes žinome, kad Jus niekad 
patapo kunigas Krupavi
čius. Kunigas kunigiškai ir 
elgiasi. — ką tai reiškia, — 
sakysite jus, — kunigiškai 
elgtis’? Štai ką tai reiškia’ 

Lietuvoje yra Katalikių 
Moterų Draugija, kuri Sei
mo rinkimuose stato savo tuojaus ir pasinaudokite 
kandidatus, net tą pati Kru- BALTIC STATĘS BANKO 
pančių savo kandidatų su- Kalėdiniu kursu, 
rase turėjo ir balsavo už ji.! Žemiaus. paduodame mu- 
Lietuvos moterjs-katąlikės sų kurso lentelę, čia yra 
vien tik politikuoja su mu- priskaitytos visos išlaidos, 
sų klerikalais, jokio ūkio surištos su pinigų persiun- 
srityje darbo jos neatlieka, timu.
Teisybė, jos turi kokią ten 
ūkio mokyklėlę, kur moki-, 
narna poterių, namų ruošos, 
kepimo ir virimo ir kitokių 
moteriškų darbų, darbelių.

Be to Lietuvoje egzistuo-

Kas iš amerikiečių nežiną, 
kad Lietuvos kaimas gyve
na tuo pačiu gyvenimu, ku
riuo jo gyventa dar tada, 
kada jus "bėgote” Ameri
kon. Pastaruoju laiku, Įve
dus savus pinigus, litus, ir 
kaimas pasijuto esąs atsili
kęs nuo bv kokios kultūros. 
Mat musu kaimynai už m u- okratu“bloko“dilj?: 
sų litus neoejperka Lietu- ' •
vos produktų, jiems tai per- 
brangu, ypač vokiečiams. 
Tenka siekti Anglijos ir ki
tų kraštų ir siūlyti Lietuvos 
žemės ūkio produktus. Bet 
anglas sako: — mielu noru 
pirkčiau jūsų sviestus, jūsų 

kad ilgieji skvernai su visa grudus ir kitus produktus,: 
... ----- Į reakcija turės bet jie mums netinka, nes
apleisti pirmuosius , musų rusų svięstas surtigęs, javai 
. A.-.I-.-. ‘ AT' o 11 t+J AAntl.

,ių nesama
B / ’

gyvenimo suolus. ” ‘ ■
; Bet. lengva pasakyti* dar 
lenerviaii sugriebti akimis 
žodžius ”organizavimas dar
bo demokratijos ir t. t” ir 
čionai pat tuos žodžius už
miršti. Kodėl? Todėl, kad 
tas organizavimo darbas 
susidaro iš smulkmenų, iš 
juodo ir sunkaus darbo, kur 
ten viską Įsivaizdinsi ir at
siminsi. Prisipažinkime, esa
me Įpratę gaudyti didesnius 
Įvykius ir tik juos Įvertinti, 
juos kolioti ar girti.

I I

Nelabai senai Lietuvoje 
pradėjo steigtis vienuijynai. 
Po vien uolynų Kaune Įsikū
rė kokio tai šventojo vžrdu 
pakrikštyta katalikų moky
tojų seminarija, dar kiek 
trukus atsikraustė jėzuitai 
ii; nutupė. vienoje senojo 
miesto bažnyčioje (Kaune). 
Jėzuitai, kaip pasakoja žino
vai, taip urnai plečiasi, kad 
net kunigų globojamai Vai
kelio -Jėzaus prieglaudai jau 
r.ėra vietos tuose rūmuose, 
kur nutupė jėzuitai. Bet tai 
dar ne viskas. Turime, apart 
jėzuitų, ir kitokių ordenų 
vienuolynų, —-moterų ir vy
rų. Neminėsiu "Saulės” 
draugijos Įvairių kursų (tai 
draugijai amerikiečiai pa
statė puikius namus), kur 
taipgi dirbama klerikalinei 
ateičiai. Pastaruoju, laiku 
aprūpinta klerikalinis jauni
mas "ateitininkai” butais. 
Jums. >sunku suprasti kokią 

; reikšmę turi Lietuvoje bu- 
i tas, ypač butas tiems, kurie 
Į mokinasi universitete ir; vi- 
[ dūrinėse mokyklose, kuoinet 
Į musų miestuose siaučia ašt- 
f rus butų krizis. Girdėjau, 
į kad Amerikon iškeliavo gar- 
| sus iš Šiaulių kapelionas 
9 Koncevičius rinkti aukų ka- 
į talikiškai "Vilties” draugi- 
| jai, kuri globoja Šiaulių 
1 moksleivius ir, žinoma, mo- 
I ksleives. Koncevičius pava-
■ duos Bumšą, Bumša Konce-
■ vičiu. Jiems padės, netiesio- 
Jgiriai, ekstra kairieji: Bim

bos ir Petrikienės, ir kleri
kalų reikalai žydės.

Visa tai, kas čionai i>asa

nevalyti, žodžiu. mes pratę 
gauti geresni tavorą. >■.

Aš. K<‘st;intinas Rciųėnėi’is, pajieš- 
k<\u brolio Antano ir -sesers .Marijo
nos. Venki ineu-.i ati'al. gyveno 311 E. 

, JI G St., Kensmgton, \> Keturi, metai 
aig-al gyveno 12V1U So. Stale Siu, pas- 
r utinis gi adresas buvo .lit’Įo Sp ln- 

:<.iana are., Chicago, III.- Aielariiu ži
nančius apie juos man (ranesri arb.. 

; patįs lai atsišaukia, nes turiu k<: 
vai baus'pranešti. iii)

K. KEMENC1US, . ?
322 Devoe St., tSrc-okiyu, ‘

Pajieškau apsiveiimji medinos 
arba našlės, nuo ,2ti iki -ii metų. Štai 

. Mei- 
|, ? •, ' . ‘ • 7C "T 7’; ;z:u atsišaukti tuojaus ir savo pa-
9€t -pilnai apsimoka Visais veikslą prisiųsti su pirmu laišku,
reikalais kreiptis Į BĄL- į Duosiu atsakymą kiekvienai. As esu 
---- ~ ’------ -- ---------- — --- --------- -- 2 motu vaikinas įr muzikantas.

J. PEASKE
2? 15 25ih St., Derrcit, Alich.

atiduoda! Kad ir trupučiuką iš kelio,I <eT‘*‘ pro?ru ™<{*nv“» apsivesi.
_ . . į, ■ .. . 1 . . .' iziu atsišaukti tuojaus ir sav

TIČ STATĖS BANKĄ. :
Bankas atdaras kas dieną j 

tuo 9 iki 5 vai vak; Subato-' 
mis iki septvniu vakare '* i 
BALTIC STATĖS BANK

294 Eight Avė., 
New York, N. Y.

Pajieškau apsivertimui merginos, 
.uri mylėtų dora ir ramų gyveninių- 
A.š esu 34 metų, gerai p*m»kihta.s. 
Taigi meldžiu atsiliepti, kurios esat 
irasilavinę ip perdaug nepaisot llo- 
•lės tikvhes. ,

A. X- SAVICKAS 
P. Oi Bos IJammood. Ind.

I'ARSIDUOIH rakandų krautuvė, 
su namais, ku-iuo.-c yra ketui i tene- 
mentai ir krautuvė, taipgi storehou- 

kurioje yra tavom už apie $30,000; 
naikiame Mas-<aehusetts mksti-iy, ar
ti n rujos l.ie’u”ių Bažnyčios, su 
hl.iRH) syv*'nt"jŲ. kuris trumpu laika 
pakils dar ant iiaronta nuo
*W.ti00 iki X5(LOO0 biznio p<r inelu-.. 
l\iiki vieta lietuviui jfcburiui dary-

• b^zni sujungtą sų šuo bizniu. Iki- 
bartinis savininkas turi kitą t'tztri, 

‘.odei pardaMa. Kaina ' už visšn 
<50,<kX>, pu tos sumos įnošL !‘irn. ’ 
oirkimo. galit bizni iširi. Mes ;turi- j 
ne ir Ktohii: bizniu nardavįuiui.

C. K. RROUN. SOI.E AčJFĮNT I 
:>»7 M'estmifister Su l'rovidejice, R.|. į 

TdeplF-ne (iaspee lt»5(

Ar jus trinat ir nu- 
gfamdot tą palivą 
nuo savo dantų be
naudodami šiurkš
čius ir žvyruotus 
dantų valy tojus?

nes ūkininku saiuntroš gin
dami moteris yra pasakę 
kad visi veisliniai reproduk
toriai (veislės - gerinto jai) 
esą nepartiniai sutvėrimai 
ir itodel pavojaus jokio nesą.

Nei ūkininkų sąjungai, 
nei moterims iš veislinių 
gaidžių pusės, nors ir ne
partiniai nusistačiusių, pa
vojaus, žinoma, nėra. Bet 
pavojus yra tame, kad Lie
tuvos ukininkai-gamintojai, 
kaip anie Senojo Įstatymo 
pranašai, verks ir raudos li
tų. bet litų pas juos, nebus. 
Už tai su laiku gudragal
viai klerikalai, tokią politi
ką vesdami, paims Į savo 

i saują ir Lietuvos ūkininkus.
Tai tiek tuo tarpu žodelių 

iš musų gyvenimo smulkme
nų. Kas daryti, kad iš tų 
smulkmenų neišsivystytų 
didesnės pasekmės, galvoki
te patįs. .

l-x-23 m. •

Dabar -yra laikas siųsti 
Kalėdoms dovanas ir pasi-

.■IV.O o.rnunv, nau -J ui 
nepamiršote atlankyti su 
dovanomis savo tėvelius, 
brolius ir sesutes ant šaltu 
Kalėdų. Taip pat nepamirš
kite ir šįmet. Jeigu norite 
kad Jūsų giminės gautų i 
laiką pinigus, tai Siųskite 1 • •’ • 11*4

50 Litų $5.50
100 10.75
200 21.25
300 n f 31.75
400 42.25
500 52.75

Al
. — < 
v f

* ._____ .
----- ........ ,.—, -I eajftš’ au sugedimui tjr.vos šir- 

;iko su OKt2.io.iom vokiecHK •- ’
vadinamom ’Risr Bcrthas^ J«>W-:/;<edti ant/či^a^ At'i£šaakitapri- 
-ciškimu_ penkios_ tokios kanuoieš bu .j įis/tan1o^ savo paveiksią. Atsakoma 

'uosiu kiekvienai. Adresuokite taip: 
U. DAM.

42$ J»nia N. W. 
Granu Rapids. Mith.

. Pajieškaų apfivedjmui merginos 
i ’»a našlės nuo 20 iki 33 metiu Aš 
su vaikinas 3C metai senntno, tūriu 
arma. K«ri norėtų - čj(Vęnt’ ant ūkęs 
•ai, malonė jte atsišaukti ir prisiusi' 
urvo paveikslą.

J. It. R 1. ftiA- 7*». lrons, Mielu

.’O sunaikiiitis Krupno i.sdirbystej; 
’rįs kitos sunaikintos: karu, liuko. Ąr 
žinot, kad Turkiškas tai»akas yra' pe- 
<iausias tabakas cisrarctatns lr: pje;. 
uar yra padaryti iš.tyro Tur 
;išk« tabako ? ■ -

Pajie’kau brolio Adonio VildžiduBt) 
■'uriti prie io lj»’.r>.: <variri 
is gyvena Cin-ngn, Hl. Meld/.iu at- 
išnukti arba kas apie ji žinot pra- 
:eškit. busiu dėdingas.

DANAS VH.DŽFUNAS
3353 W. Carson St.; Gorios S<a.,' ■ 

l’ittsburgh. Pa.

Pajieškau Baltrušaičių iš Jaskinią 
■aimo, Vačgirio parap: -y-veno Chi- 
atmj. Kas apie juos žino malonėkit 

■ rancšti. •
ANTANAS BARČAS

P. O. Bos 106. Randolnh. Mass.

|
i »

Dajieškau. apsivedimui zpergino.-
piuo 2-5 iki 35 metų šepuiųo; turi būti 
t’aisva nuo prietani. Su pirtiiu laišku 
meldžiu prisiųsti paveikslą. Plačiau 
oj?ipažii»sim per laišką. (48)

ALEN T. VJSMANT
444 Pcarl St., Baffalo, N. Y.

Aš. Monika Bulotaitė. pajieškau 
•rMio Juozapo Buloto. Apie 12 metą 
•jrai jis gyveno Rochcstėr. N. Y. Ji 
neina iš Nariunu nuosavybės. P*ie- 

■ čnes parapijos. Mano anirašaš: 
.MONIKA BULOTA.

425 Hillsidc'.ri.. ISo. Orauye. N J.

REIKALAVIMAI.
1EIK ALAUNU BARBERĮO. kad bui 
K-stovus -žmogus, ir turi Imt gerai 

rfirba savo Minate. Ge- 
am barberini gem vieta ir darbas 

•• ‘.tikrintas ant visados. Kaslink dar- 
’»-> išlygii matykit yjiatiškai arba 
ašvkit: , : . (48)

D. APSEGA.
;01 Chartiers ave^McKtes Kocks, Pa.

PĄRSIDU<»DA DVI KRAUTUVĖS 
’mėęrnė. ir prosernė. Biznis gerai is- 
Irrbias. . rfiera proga lietuviui daryt 

■>aikų V-^S.'-'v-riiną. Aui.sau^iv gre; 
ai. Aš noriu parduot ir važiuot gy

vent. anf’ savo farmos, kuri ra.na.uri 
Oritish GolumKa. Vneeuver, (-‘ana- 
la. Aįnęsuokit arba ypatiškai kremti
es p*s<

• AUGUST Bl’NAJA
122 tj tUnion SL. Lzarence. Ha*4-

C oi ga te s valo dan
tis tikru budu. Jis 
negali pakenkti pa- 
livai ar minkštoms 
plėvelėms. Jis pa
lieka burną švarią, 
vėsią ir gaivinan
čią. Daktarai ir 
Dentistai visur re
komenduoja Col- 
g a t e’ s.

Geri Dantis 
Gera Sveikata

Pajieška'.t npno vyro U’AUTaCį 
■RANAIČi.O. jis išvažiavo iš škot.ijo.sl 
Ameriką. 1!H2 metais, paeiną Js K.iu-j 
o irub.. Raudondvario vaisčiau*. 38j 

■ irtu. Atsišauk, Povilai Pranaiti, vaį- 
. ąs 14 metu ir nor pažinti savo Ieva. 
• Cuiie apie ji žinot malonėkit praries- 

-, už ką tariu ačiū. Jeigu neatsilieps, 
erčiama lv>siu- eit .už kito vvror

URŠULĖ PRANAITIENĖ
331 Glasgoiv Rd.. Burnbahk. 

Scotiaud.

ĮEIK ALINGA MOTERIS pridab>ji- 
vui vaiku vienas 9. antras 11 m-tu 
• prižiūrėjimui namų, kambarys ir 
atgis ant vietos. Kuri malonėtų už- 

' uti ta, vi*ta tai atfcišalikit laišKu.
YVAI. ZENKOL (47>

32 Peria- St.. Stougiiton, Mass

Aš, Anastazija Križiuskaitė. i*o 
yrui Zubavičienė, jieškau savo bro- 
io Antano Križausko. Žinantieji nia
urios man pranešti ari

■ ašo laiška savo seseroi:
A NASTAZIJA Z UP. A V i č IE N Ė 

nskrities,
Skbmlo vriiščti.us. 

kaimas.

R EIK ARINGA SENYVA MOTERIS 
’-rižiurčiiniui namų . ir tr; iii vaikučiu, 

važiausias 15 mėnesių, kiti du eina 
mokyklon f šeimynini č mirė. Kuri no- 
čtų užimti tą vieta malonės atsi
sukti. Mokestis ir iržlaikvms geras.

J. l’ETKIMVIUS
418 Lau rcnce St.. Burlingtcn. N. J.

Pajieškau Roviusio Valinto, Spiegi? 
ainio, Alizavos parapijos. Meldžiu 
įsišaukti arba žinančius piane.-fi už 
a busiu dėkingas. :

JONAS 1JINKEVHIUS, 
2320 Grarid ‘St.. Sioux City, Iown.

I

I 
i 
j 

ba pats lai pa-.___I____________________ T-----------— ------------------------ —

PtJIŠKAU SI1 VĖJO, kuris galėtu 
Urbti prie senu drapanų taisymo; 
laibas ant visador- Taipgi rcikalin- 

*r:?s p rodytoja s. kuris "aii prosyti su 
•štymine mašina, gera mokestis, dar
iais ant visados. j (43)

W. 1*. MILLER
93 So. Wjoming St„ Hazletou., Pa.

REIKALINGAS Pl’SlMNKA^ 
i«r.t ūkio—farmos" ir kituose biz- 
niuosę. Platesnes žinias suteik
iu laišku. • (46)

• i I
u laišku.

GEO. PETRAITIS 
R. F. D.

Nori h Wibhington, Mass.

l’ajicškau dėdės Juozapo Dabins-1 
:o, pirmiau jis gyveno Wilkcssl»l»rre,į 
'a. Norėčiau, kad aUisaukui. 1

E. DUB1NSKAS, 
1423 Hamlin St..N.S. PitCburgh, Pa.j

Marcelė česniutė. pa'ieškau pus-}
rolių Jono ir Adonio Ccsoulevirių.l _________.

š Lietuvos l’ąakoienės kaimo. Varė-i(JVARANTUOJAM M00.00 
os valsčiaus. Alytaus apsk. Turiu: * V?T CAVAFI'£*42
varbj reikalą, martinės atsišaukti, j l BtJIAlir.o.

MISS M. čESNIUl'fi Reikab'ngi agentai visose dalyse
(ii Ilillyard st.. Ilamilton, Ou;., : Suvienytų Valstijų pardavimui grei-

Canada. (lilj’ai parduodamu Cigarų ’f tikro iš
----- --------------------------------------------- -—-—\ Lietuvos ir Rusijos importuotu 

parsiduoda 
keikai po 

, -10 c. lieka pelno
r-.į'crtui. Nepaisant. . koks tavo užsi
ėmimas,. tu gali būti riiusų agentu. 
Mes pagelbėjime inu ir paro'ivs’mo. 
ka, tu gali i tris valandas padaryti 
20 dolerių. Mes duosime jum» tavom 
$300.00 vertės ant bargo per ;n) die
nu. Prisipsk 6 c. štampą dolri sam- 
l»alo ir kainų listo. Atsišaukil tik

GEORGE STANKS 
R-iom 800. liesk 22 

20 Jackson Blvd.. f hiease, HL

_________ ir Rupijos
Pajicškau savo žento I.EuNO | Rusiško Tnba’ o, koris 

.AUR1TĖNO (Lco iširki, turiu daugi «>ip greitai, kaip Vzršti 
v-arbių dalykų pasakyt, butų gerai j«J .00 ant svaro, ' ? 
patiškai pasimatyti a»l» susirašyt1------- ‘

aišku. Aš rengiuos važiuot į Lietuvę, 
’is paeina iš Vilniaus j^ub.. Tveraci- 
,os parap., Didasalo kaimo, apie 6 
ėdu dydžio, tamsiai geltoni plaukai, 
pskritaus veido, nosis maža naries- 
a. ant kaktos tur randa: pirmiaus 
tyveno Cb vdand, Ohio. Kas apie ji 
žino malonė-., pranešti, ari-a patsai: laiškais 
ai atsišaukia. (4~)i

MRS MARTA VIŠNIAUSKIENĖ |
• i?io? Fąbmr,’- Ave , Uhi<"i'rt» II!..

; ĘXTRA: E.VTRA!

Sieniniai Kalendoriai
Dideli spalvuoti (r tai keliaut rn 

iirt. rtisiųskite $l.w tai gausite 5 
uilerdorius. ant turiį daug naujo 
pamatys.ite. "laisvės Varpas Kaune" 
ir 'Oi laimingom kaip laimingos”, ir 
turims kitokiu pavienių kaier.riorių, 
^aina 25c. f-'iuskrte stamportiis ir po- 
eierinia'-; taleriais ant šio adreso:

A. I’. SM.EKfKA HS:
87a Ilaverhill St- lawrertce, Mass.

PARSIDUODA PKil.tl KARMA. Į 
čakrai žemės. Jii dirbami.s litą 

ganykla ir gerus miškai. iMuIlrų 5<H);' 
Am-dų. 12 kamlmritĮ, stukt. įvi i ivar-| 
ai ir kiti 1 budinkai: 2 arkiiai, 2 kar- i 

vės ir 1 kiaulė. 290 vistu; visi ieika-1 
•lin.-ri įrankiai. Parsiduoda už ?.’k500 
'•int lengvu išlygų, lik š inailes nuc 
P’ainfiold. Conn. Pardavime priežas-j 

i pranešiu per laišlu.
ANTANAS N'AINES

Box 83. Cantcnbury. Uonn.

(18) i

STATĖ ROAD KARMA: 48 akėrai, 
20 ariamos, kitkas' pinyklbs ir miš
kas; G kambarių ruimas, barnė, visti- 
’-yčia. Kaina ^5,5oo. Karve, veršis, 8 
tonai šieno. 1(M> vištų. Netoli mokyk- 

r. ir Ramins, fnešt ?2,75l), 13 ti-.-tą 
■išmokėt kitus. ,

CJiARIES SALOKS.
Southfoni, Southbuiy, Conn,

PATARMĖS MER(UNOMS
APIE LYTIES DALYKUS. . 
Parašė M. H. bangerienė.

Knyga papuošta ta.ni tikrais pa- 
• i-iksiais. Išleido E. .1. Strvpivnė, pri
dėdama naudingų patarimų ir niote- 
•iir

Kurios'<la šitos toygos neturit, 
tuojaus užsisakykit. Ji kainuoja ?1.00 
Pinigus ..galima atsipst' per moncy 
orderį, abba įdėjus'popierinį dolerį j 
’aišką. Adre.šuokit. taip:

MRS. V'. RADAVICH (—) 
506 N. Ellnood avė, Baltimorę, Md.

UnygosjJ 
i KNYGOS! KNYGOSlJ 
'' y? 5
Jv Kas turite perskaitytų, atTi<<s'W 

kainų knygų, tai nieko
\ įlanii prisiusi;it■? mums, o. ints-'S 
y išniainysirue ant kitokiu';ifciįA. » 
»' gil; ant tokių, kokių reikalai-’ K 
$ ske. > ;
v* Paskolinam, išmainome. j»ėr-’ 

kame ir parduoiįame 
lietuvių kalboj knygas.

’ LITUI ANIAN BOOK 
ENCHANGE,

'' 831 U*. 34-th l’lacc,
> CHICAGO. 1LL.

visokias. 0
j <4e>; t

DEKSNIO GALINGA 
MOSTIS

Telefonas «112*W. j
Dr. A, Etorman-Gumauskas | 

LIETUVIS DENTIŠTAS C
Valandos: nuo 10—12 diena; A 

nuo 2—5 po pietų; 0 
nuo G—8 vakare; , * 

Nedėliomia nuo 10—12 dieną. S

705 N. Main at. kamp. Broad at. S 
MOATELLO, MASS. Jj

Lietuviški, su 
šukom, versti
niai baląndz.iai 
visokių spalvų. 
Ant otderio pri- 
siunčiu j visas 
dali? Amerikos. 
Su užklausimn 
rašykit laiškus. 

(47)

GEORGE r.ESDORĄinS
520 Wil«on st, ttsterburv, Uonn.

Kurios visas pasaulis lauk*. Ii*,* 
uoliai, tai <au vra GATAVA.

DEKSNIO GALINGA MOSTIS i 
yyjo Reirmatizma. Rankų. Kojų sėli
ni; .Strėnų skaudėjimą. Sijiiarią, htu- 
grros. Sprando, Šonų. Raumenų geii- 
n»ą. Šaltį ir taip visokius skausmu;. 
<T;’; ne Bonas).

DEKSNIO GALINGA .MOSTIS 
vra tiek verta aukso kiek ji pati sve
ria.- Suvg naudos gydymo.

Kaina 73 c, $1.50 ir $3.90 Krau
tuvėse arba už $1.60 prisiusime tie
siai iš f^rbaratorijos. (52)

DEKSNIS OINTMENT CO.
!’. O. Be» 352. Ilartferd (Jor»_
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(Iš Lietuvos laikraščių.)

Perdaug prilyjo.
Šiemet Lietuvoje jau nuo 

pat pavasario ir ligi šiol 
daug lyja. Dėlto labai užsi
traukė visi laukti darbai. 
Jau vidurys spalio mėnesio, 
o dar yra nepjauti miežiai, 
avižas, žirniai vietomis dar 
tebežydi, tebežaliuoja bul
vės. Vasarojus visoje Lietu
voj tebėra nesuimtas ir pr. 
na laukuose, bulves nekal
tos.

Nuo 7 spalio tiek daug vi
sur prilyto, kad žemesnės 
vietose vanduo užliejo netik 
pievas, bet ir dirvas. Dauge - 
ivje vietų užlieta bulvės, pa 
sietieii rugiai, pakloti linai 
ir t.t. Pelkės virto ežerais, 
mažiausi upeliai taip užtvi-

STRAIPSNIS 46

MOTINŲ IR JŲ

•cOOiKtv
ROVės skV

DĖL APRŪPINIMO

KYLA HGYDOMA.
Stuarto Plapao Paduškaitė.

*1^* meMS £alin vista* diržu*,
kadangi Piapau ppduškaite yra v’eo ’ f“““ ——J-«—.-4.^ U_ » • •• . 1 . •
I jioo. Ji yra taip padaryta? kad kartą 
pridėjus Aenuą«v:ka ir tuo budu r«- 
reanė M£u diržas. Jokių diržą at 
oprenžiną netari. Minkšta, lengva ne 
šjojimui. Pūfi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukao medalius. Mes pri
siusime k« sakome, atsiųsime jums 
iimėffiaimui visai, DYKAI. (?) 

PLAPAO LABORATORIES
MM Staart Blda-. SL Louk. Ha

t

tam padaryta, ,kr-d jus išgydyti nuo lt be

no, kad tiesiog atrodo upė-Jįk arkliai bet ir žmonės uz 
nus.

Dėl tokių orų kaimiečiai- 
ūkininkai yra labai susini- v- . -. 
pine, o ypač kur blogiau iš- pą^andėmis 
dirbta žemė, kirmėlės hbiii ‘ 
pradėjo ėsti sudveusiiis tu-, _ . 
giu% nuo ko'laike kelių die- Kauno karo veterinarijos 
nų pajuodavo puikiai žalia- .hgomnėj ir Panemunėj y ra 
vusios rugių dirvos. Rugiu ėani tikros kameros, Kuriose 
naikintojais, kaip pasirodė. e>.v^(>.n}? Aa apsirgusie- 
nuo didelės drėgmės priris:1 
šliužiai.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE i
II

jos gydytojų, ir rudeniop' 
raudonligės epidemija su
mažėjo.

Iš kitų užkrečiamųjų ligų 
išsiplėtusi arklių liga —įno- 
sės, arba iplantimas. Įtaria
muose atsitikimuose diagno- 
nozui pastatyti daroma bak-' 
leriologiniai tyrinėjimai.: 
Susirgusieji arkliai sušau- ■ 
domi ir savininkams atlygi-’ 
narna :: i arklio vertės, šia * 
liga susirgusių arklių buvo' 
Įregistruota Ukmergės, Vii-' 
kaviškio, Kauno ii- Mariam- 
polės apskrityse ir per pir
muosius šių metu 8 mene- ’ —- .
sius ten sušaudyta 40 arabų. ;i;~X ' -■
įtariamų susirgimų yra ir 'su»n>i 
dabar. Tokie arkliai visai ižo 
iiuojiimi, nes nuo ju gali ne Taū»sti cemiia , \‘ ; ------------------------------

-- ................... - - ' -itu Noo tVaflni nešerti nivt'ttui —*v mitui phoEoaraphą. kurio padirbinta, irbalM

sikrėsti. Karbunkulu šiais t*. 
metais buvo susirgę 16 ark- 
Iių. Be to yra sergančių ark-

. ... i n- susna
(niežais), tačiau šios ligos vi^ių 
nepavujingos. Kovai su sus-

t*'

i

ARžfNOT, KAD— j
Turkijos vidurinių reikalų niini.-te- 

ris i.-leido naujus uatvaraj muZ ^kas-j 
tink svetimtaikia įvažiavimo i Kons- . 
tantinopoli ? Visi svetimiemiai krikš-i 
ėivnys gali įvažiuoti į Konstnn.inojo- I 

: specialių leidimų, išskirioiit lik ‘ 
vienus graikus, kurių pupsėtai turi i 
būt vizuoti Turkijos kensuiių sveti
muose valstybėse. Ar žinot, kad Hei- 
mar Turkiški cigaretai yrą išdirbami 
garsiausių išdirbėjo Turkiškų cigare- 
tų pasauly*■

M ■3V3KWW«M

PRALEISKITE KALĖMS LIETUVOJE
VAŽIUOKITE ANT SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

VALDŽIOS LAIVU.

Pirkite Tiesiog 18
Mrbtuvd*8“““^“1”“

Me» phsŠMim« tiesrae i 
Tomisto, namu, t*nepa- 
pruto, vertė, NAUJĄ 
KABINETINI FHO- 
NOGRAPHĄ — kurk 
atvaizd* čionai matote, au 
20 nauju lietuvišku T5e Co-. 
lumbia rekordu, rrojančiy 
40 i vairiu kompozicijų >r30C 
geriausiu adatų. — vata ui 

$29.
P£bsh..vtima Apmokami

MOTINOS MAISTAS.

Nešiir. niotir:: reikalauja daug so- 
mus ir sveiko niuistc rres j* netii. 
-avė peni, bet ir mažutytę «yvybj.-:

.< niekad nesudaro pie :o a.
.n«o. Reikią pamašiu valgių, xe- 

i^eiriu. IVrdaug- apdirbtų art-; 
i riebi' valgių reikia vensft’-

valgyti Keptą xai TIKTAI PAMASINKITE! «9 nuperka Ti

BL1CKENSDERFER RAŠOMOS 
MAŠINĖLES

Šios mašinėlės yra perbūdavote®, 
kurių originale kaina yra SoO.OO ir 
SLO.llO. Siuomi musų pasiūlytų u mes 
parduodame ja= po $19.50. Visokiose 
skirtingose kalbose. Prisiusi: $4.50, o 
likusius užmokėsi, kai mašinėlę ap- 
lu-kvsi per ekspresą. (46)

l’ILSEN TYPEVRITER CO.
D.?pt. K.

28.38 — 2lst St.. Chicago. 1M.
i

Jeigu manote aplankyti Lietuvi} šiais jeiųii noriie praleist
Kalėdas su mylimiausiais senoje tėvynėje, darykite planu dabar. 
Suvienytų Valstijų Valdžios laivai Juoda specialiu.- akomadm įjas 
tiems, kurie važiuoja. Bus speeiališki išplaukimai.

S. S. LEVIATHAN ........... .. • išplauks Gruodžio 1 d.
S. N. PRESIDENT ARTMUR ................... Gruodžio i d.
GEORGE VASHINGTON ............ Gruodžio Ė. d.

Sujungimas su I.ietava nuo Ar.gfijos arba Brcmen’o. \u:dy.bn Su
vienytų Valstijų Linijų prižiūrės, kųd kelionė butu saugi i vielų. 
Kad šis linksmas sapnas Imtų reguitatas jum- — e.kitę įlabar 
arčiausia agentų ir padarykite rezervaciją — rtanar.

UNITED STATĖS LINKS
Lokaliai Agentai visuose miestuose.

75 STATĖ SlilEEr, . „ ■ ' BOSTON. M ASS.
; Valdantieji Operatoriai de!

UNITED STATĖS SHIPPING BOARI)
JI 

iaodama poSICd. Kabinetas labai Kražiai padary- įį į 
ta. iš c-dtoeinio medžio, turi <tipm motorą ir aiškų JI 

' ūl*t. Ga^cmaat jo orajint viaoki rekordai. X
• y.AKIX.ODAME NEPALYGINAMAI HGIAU S

VŽ KITUS. TAI TODĖL. KAD PAHDUODAME 5t 
i'AMISTAITIESIOG Iš DIRBTUVES. Šiaboda..<

ri užtektinai mair-to. I»et reikią.atūiir rsnumubgin*M »u phonographu. kurie yra p*r-
_ _l". pasunkina or —--

sa.ia.n'.s uttrba, ir gal: atnešti rimt *“

■i Įtikę ir j»-'rr visą žindym
rek'>:nei:di>ojaa»e sekaafu.-

rušių sriubo:
<.s, rukščios,
ąąvis - - SB»ži

u*

»

— bet nešei -į •j4»v*“o*utaupin»gtaiu*»:p*rd*vejŲ.Tertelrv. 
ar kitokios. : .. . —.—
i.iUi arba vii - •atiduodam*TsniiMsi.

Kiaušiniai--- tiesus. *lą kasdien. 
Virtu javiniu košelių -siu pienu 
lėtoca. Į ’
Mėsos šyl.i i dieną — : 

šii 'in. jautiena, kumpis, 
štienu.

! ihp.ni turi bąli valgoma bent dve
ją dieną seniūno.

^eotv. •tfc'iio. pervedėjo ir E t. ir. J tai. to, yho, 

t Kiekviena mašina esti išbandoma ja išūžiant— 
^cri yva^varaatuojaniaantŽOmetu. VžS29pri- 

’ Utuio>a Ttaiiatai šj ^uiku kabinetini Pboaocra- 
. ,u 20 anojo hetuvHko TSe Columbia zekordę.

aviena. ve» mwaažiua>ivainu kompozicijų ir300 tenauaiu a- 
Uši’ iai į ' J*-»-'UĄf*n«,iniitm rvarantuojame. arta rmži. 

ji arklių dujoiis. Paginti
įsu vokiečių Okupacijos lai-j,1^ ’ '*'*\ WB8K»ž»S8®»n««l
i kais susirgimai susna ŽV-; Raprąsu Skanškėmąi — šalukošėj General Phonograph Co.

• • * ■ urbik kuiUSlfUČ’IlrL
. % PtesScftia nilRl SUIDHzOJO. i \’aL^ių reikia takrrti ir j
ZAPYŠKIS. Praėjusį pava-! Įš lotų ligų ąemęt pa!jgi-y l u
sarį siautė garsi plėšikę nūs su pcreitats metais Ue- įc^_ Arbatos ar kavos mažai varto v. į 
gauja. Suėmus jos vadą, išsipūtusį galrijų ir ki JJajiau-
kurs sužeistas mirė šakių kiaulių snukio liga. Bo te 
kalėjime, gauja pairo, šio- įregistruota 193 susirgimai 
mis dienomis IV nuovados ‘pasiutimu, 
riršaninkui p. Zenkevičiui; tt-------------
pavyko susekt i ir suimti j Keisu gandai. 
dar du tos gaujos žmogžu-, Labai plačiai dabar tarp 
džius. Nca^kžkių dvaro Lietuvos liaudies kalbama/ 
kalvius: Vienas jų Pranas buk neužilgo busianti baisi 
Laukis net iš Utenos apsk.: revoliucija, naminiai karai, ’ 
antras V- Bleebertas iš Vo- buk visas pasaulis kraujuo-! 
kietijos. Vasario mėn. 15 d., se paskęsias. Apie tai jau 
š. m. juodu užpuolė du žydu, prieš karą Japonijoje kokia . . -t, .
kurių vieną mirtinai nužu- tai^pranašė skelbusi. Buk

amĄmoc* norrtTAvVn 1 OI L-O O Vorl nnt 1A L-rki'd ' i H-

kęs šulmanas pažino užpuo-^ irtainių myliu liksiąs tik j 
likus. vienas žmogus. Susitikusių-'

Abudu prisiųsti Kauno jų žmonių kalboms ir mei-į 
kalėjimam ’lavimuisi nebusią galo.

susna zv . . .
* trba kiausimenė.

Į
i

2221 tk. Cuir-CAve. Dėpt. L. 14
CLEVELAND. OH1O

tI
I

krušą'-I tI
lg<*. I>e tO yįs puikus rveeątai kurie pa

įtairins valgius ir tu nu parim UUth 
[ Sateiks mali esi n**aUQ£a: sot*a> 
. maiste.
t f
' Pieno.

1
3
i

Graliam DeimaąUi.
1 - puodelis Bord-pV EyapčraTed 

pu.-vieli- \affclens.
puodeliai grabam miltų 
šaukštas ęukracš 
šaukštai sviesto 
šaukšteliai 1-sHpy pauderiu 
šaukštelis druskos 
kiaušiniai.

4
1 
o
Suplak lengvai kiaušinius, pridėk 

pieną ir varxteni, -o nšskai persijotu, 
kitus dalykus. Ję^išyh išfirpgit.- 

•tus bačdt-Ku kėptrrio jndu.4 'ir kepi
dė, antras pasveiko. Pasvei- eisiąs laikas, kad ant 10 ket- karšiame pečiuje 20 minutų.
» ’ » » r V. » — ■ - • v vi - ■ ,, ......

Kepta kiaDMnie'ie.
_ 2 šaukštai Borden’s Eagle Brazu 

| Kondensuoto Pieno.
į 1 kiaušinis
' Scptjiii aštuntadaliai puodelio var
; ders. '

Čvertis šaukštelio vaniles 
Viena šešiolikta dalis šaukto nuf 

, nie-go.Žudymai.Suaugusiems progimnazija j
Telšiuose. NAUJAMIESTIS. (Faneve-' Suma'šyk Eagle BranJ ir vandeni

Musų krašte bendro išsi- žio apsk.) Per rugsėjo mė- /^o pri^^iiĮ
■ nesi Čia įvvko trys Žudynės: numegą. Kepk snt vandenio vidu- 

mišVn qar«a«t 'tu ririninku Kad“ p«i:io a^neny.-• p1 į!<,l'tos kuiusimenėn t-šema švarios, t
’ epimaš baigtas.

lavinimo laipsnis, ypač su
augusiųjų, yra labai žemas.

Iš priežasties karo daug 
jaunuomenės pertraukė 
mokslą ir neturėdami gali
mybes pastoti į mokyklą, 
okupacijos metu, praleido 
mokslo amžiaus ribas.

Eina kalbos, kad valdinin
kai, neturintieji. reikalauja - 
me ceivio fr norintieji pasi
ekti Vąlst. tarnyboje, priva
lo £ą cenzą įgyti išlakę 
zaminus mažiausiai iš 4: kla
sių gimnazijos. Ruoštis prie kur šovė. Mergaitė nuvežta 
egzaminų pririič|u budu, gy- -ligoninėn. Kaltininkų jieš-

išvažiavo apžiūrėti miško, o; 
sugrižo tik vienas arklys, i 
Girininkas rasta miške nu 
žudytas, o miško sargo nė-j 
ra. Kaltininkas nežinomas. 

’ Grįžtant iš Panevėžio su
badytas peiliais vienas jau
nas vyras. Kaltininkai neži
nomi. Sužeistasis pagijo.

Beeinant gatve saulėlei
džiu peršauta viena mergai
tė. Nežinia nei kas, nei iš

Puikus 
psrankumni.

Mes nas'.lbst;’:') išgauti rei
kalingu.-. dokumentus (šelpimo 
afideivittis•. Mu-n reprezentan
tai aprūpina pasažierius visu 
kuom,, nuo pradžios iki pabai
gai kelionės.

Kainas ir laivų išplaukimus 
pasiunėian, ant pt‘reikalu v ia:u.

Delei rezervacijų- ir informa
cijų kreipkitės prie biie vieno 
vietinio agento arba i
HOLI.ANO AMFRtCAN 1.1XE 
89 Statė Street. lioston. Mass. ?
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pų Istorija. I;
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> MOTERIMS IR MERGINOMS!
Cal jus tnrit Oltcpc r hutas! O ral plauk:i yra jsoji! 

Ąr Ejt£cxnhihi fiSid'. ar Ari»;nė< porvas; fUus.i rkur.-i tr Vjsil- 
isi HajKkiM! V :et»OK nežiūrim kokios spalvos jie neVutų, neleisk 
>teMa r ųmr suiuikiati Jų

atlik* tai» jei jų< tik Lukš nuo laiko juos naudosiu. 
Nežiūriri€ ar jus <sa.ro plaukus dar tebcJevii supintus i kasą, ar su- 
mzktąs i ar gal jau e<at rrunipsi ausikirpę. vienck jus ncTa-
Trre kad ne5;irš’?. iškrik* p B.jįMuytų iAvaw-
dą ! Jums nereikės kentėri delei niežėjimo ir Lesilupimo
gaivus odc»S jei naudosite

Netikėkit mušti žodžiu:. Nepirkit C->c. 5-onką ir pnT-ios per- 
ąitikrinkite, kad yra mirtina priešu pleiskanų ir kanu yi»
>uikU^s:u pišktj tonikų, keki tik kada eatte fiaudoję! Galima 

tttekom.
F. AD. R1CHTER & CO.

4tk Street BrooMya. N. Y.

a

Ar gali motina sau dovanot?

CUNARD
H BOSTONO I LIETUVĄ 

per Liverpool, 
ant naujy. dideliu, puikiu aliejų ’ 

varomu laivą:
SAMARlA .... .^........... I^pkričo 6
Al’SONIA .. Groadžio k ir Sausio 27i 

• Greitas patarnavimas j Lietuvą ir Į 
j visas Baltijos valstijas. Puikios vie- t 
tos, geras valgis.

Taipgi iš New Yorko, ypatiškai i 
prižiūrėta kelionė į Lietuvą ir visas; 
Baltijos valstijas kas užarr.inką ant ■ 
trijų marių milžinų, su persėdimu 
Southamptone.

SMAURETANU. A0U1TAN1A, •
I •

t
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I
i
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(UNITO AMHOUNtS

BERENGAMA.
Taipgi reguliariai išplaukimai tie- į 

s-og j Hamburgą ant naujų aiiejum • 
deginamų laivų.

2-ėia Liesa: 'į
Į Hamburgą Š103.50 J PUiavą ’šJboA'

Karės taksai $5.00. -H
CUNARD piniginiai orderiai lAmo- j 

kami Lietuvoj greitai, užtikrintai, i 
gerai. Dei informacijų kreipkitės p*ie 
\ lėtinio agento arba j

CVN MU> STEAMSHIP CO., 144,
126 Statė SU

Boston, Mus.

NEPAPRASTAS BAKGENAS 
S20.0U vertės importuoti Armonikai 

parsiduoda tik už $8.93.

“m*
LUOTO

Savaitiniai išplaukimai į

LIETUVĄ
NEW YORK - BREMEN 
ant naujo ir parankaus 

laivo 
-COLUMBITS"

Tai yra didžiausias vokie- 
iią laivas ir vienos klesos 
kambarėliais laivai. Pade
rinti trečios klesos pa
lankumai. Kreipkitės prie 
agentų arba j

192 ffashington St„ 
Boston. Jlass.

(HARR1MAN LINE) 
OOINT SERVICC WtTN . 

HAMBl'IKAMERKANIĄT 
Trumptausiaa kebas i 

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo Piero 86, North 
River, pėda nuo 46 gatvės, 
Netv Yorke. Geriausi musų 
laivai

"Kesolutc” -Reliance”, 
”Albert BaUin”.

.' - *’A?e,,t?ęhlaisd” 

jierius. Taipgi p<*>uteriai 
ląivaj ”Mount C»' 
’ŪlevHand", ’ esipnaiū' 
^Haa^a” ir ’Thurftsgia”.

AMŽIUI LIKĘS
J JULIUS ROTTENBERG. į 

M0 Hanover st. Boston. Maaa. f 
arba pas^Jatus agentua. j■" i

TIKRAS APRAŠYMAS PAPŲ GYVENIMO !R DARBŲ

Kun. Rupaviėiaus pranešimai apie klerikalų partijos darbus Lie
tuvėje.

Jo Mylistos Purickio patarimai kaip šmugeli varyti.
Sesers Erigidos nuotikiai. .
Marijos broliukų pikteriai.
Juokai dideli, maži, saldus ir kartus: geresni, negu šv. Petro baž

nyčioj. "
VELNIO -MALDAKNYGĖS. ŠĖTONAS IR ŠVENTIEJI. Ir daug, 
daug kitokių krikščioniškų ir katalikiška cnatų ir knatų. Visokių 
pikčeriu ir fotografijų kunigų ir kitų Jėzaus tarnų.

. TAS VISKAS IR DAR DAUGIAU TELPA "KARDE”.
Užsiprenurųei-JOk ”Ę?.rdą": VIENAS DOLERIS METAMS.

..i, ’ e ■ - Adresas:
■ A.-, _i'2

yvr u-ti motinu sau novauoi.
.. Nesuprasta, apleista mer—uite nėr: 
jis knygų paimta. Laike brendimo dau 
!geiis jaunų mergaičii? pereina per ko- 
Iki lakotarpį mizerijos ir rūpesčio — 
'motinos, jums n-natiks šitas.— dėlto 

'jkad jos netenka pasitikėjimo jaioti- 
. noms. Daugelis motir.ų atsisako pri- 
j;:azinti, kad šitas .laikas yra vienas 

J iš kritrcgiausių mergaitės gyvenime. 
I Garsus angių kirurgas sako, kad- 
| minios ių yra neriapenėtus. Trečdali,-j 
musą mokyklų vaikų kenčia r.uos Si-; 
los nelaimingos padėties. Džiova, kuri 
paima dauįjeli jaunų nSąr^aiaių, 
tarpsta nedapėnėtų tarpe.

Sausmiues guli teisingame maitii i-
• >ne. Prideijojimas BordeaY Eagie Pie- 
■i:o prie jūsų vaiko valgių suteiks jam 
{kiekvieną v'čikėją reiLtiiug^ vikria. 
Į sveikatai. Hcpr&ptema. šviežias oras, 
i mask'tyma., užtektinai iručio ■ i, 
sveiki pasiliuksmmimiij taipgi -ellr.- 
li. B»-t jei talisžas; f.etinka, niekas 
netinka.

J
KARDAS '

3210 ŠO. HAtSTED ST„ CHICAGO, ILL.

-si; ; u lyaa*

❖

NiCKUomet pirmiau nebuvo tokio 
pigaus išpardavimo kaip šis. Mes į 
siūlome importuotus iš Vier.r.os ir. 
Italijos armonikus už žemiausią kai- į 
ną. šitie armonikai padaryti iš pir- I 
mos klesos materiolo, o ypač klevi- i 
šiai, kurie padirbti su didžiausia’aty- į 
da geriausių mekanikų. Naujos ma--T 
dos keisai, puikiai išdabinti, 8 bosai, į 
19 raktų, 14 žemutinių, paprasta kai- ! 
na $20.00. Speeialė kaina laike šio 
mėnesio tik $8.95. Tokių armonikų 
yra tik pora šimtu. Prisiusi 50c. per
siuntimo lėšoms, o už Armoniką Už
mokėsi, kai ją aplaikysi.. Užsiganėdi- j 
nimas gvarantuotas arba -pinigai bust 
sugrąžinti. Rašyk šiandien. (48 » *

UNION SALES CO, 4Bc 
>5 S. ftesptaines St. liepi. 

CHICAGO. ILL. /

Veža I, II ir lLI.ilesą paša-
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Cortipany, 45 Marcei zJuihiing, Pitts- 
burj*t, f*a. |

!
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egzaminų privačiu budu, gy- ligoninėn. Kaltininkų 
venamose ; sąlygine. valdi- komą. -
ninkai neturi galimybės, i :

Dėl virs išvardintų moty
vų, Mokytojų Prof. Sąjunga 
įsteigė Terštuose suaugu- 
šiems progimnaziją, su teise 
visų Valstybinių progįmna- 
žijų, i kurią priimami risi, 
neatsižvelgiant į amžių.

Mokslas einamas vaka
rais.

Mokinius priima ir visas 
žinias teikia Direktorius I~ 
Abromavičius kiekvieną die
na.

• , i

Km-a bažnyčioj. 
ALEKSANDROVELĖ. 
Rugpjūčio mėn. 23d. čia įvy> 
ko šioks karekteiTugaš atsi
tikimas. Tiumponių kaimo 
]h1. J. S. atvažiavo sekma- 
tiienį A 
iliubo s 
noję dieni pas ritmą pažįs
tamą vakare, gana linksmai 
Įsimetę, vestuvninkai išėjo 
bažnyčion imti šliubo. Pake
liui bažnyčion jaunikį puolė 
i>ežinoma mergina, keikda
ma jį, kam jis žadėjęs ją 

'rdnL

\lęksandrovėlėn imti 1 
su panele .K. Pagirs-
• t • ■*■-•

£yvuJty ligos Lietuvoj, ma jį, kam jis žadėjęs ją 
Veterinarijos departa- vesti fr paėmęs iš jos pini- 

mento dariniais, šių metų gų. Sakės įskųsianti kuni- 
vasarą buvo smarkiai išsi- gui ir jis neduosiąs šliuba 
plėtusi Lietuvoje užkrečia- Kunigas betgi sutiko duoti 
moji kiaulių liga — raudota- šiiubą. Tada, apeigoms pra
ilgi. Per pirmus aštuonis sidėjus, bažnyčion įpuolė 
šių metų mėnesius įregist- mergina su savo pažjsta- 
ruota 1411 susirgusių minė- moįriis ir puolusios prie jau
ta liga kiaulių. Kovai su nikio ėmė jį traukti nuo al- 
raudonlige buvo vartojama toriaus. Vestuvninkai šoko 
atatinkama priemonė, /bu- ginti savo jaunikį ir varyti 
tent, skiepijimas tiek jah jas laukan iš bažnyčios.

’ , tiek ir sveikų Bažnyčioj įvyko tikra kova, 
iįjU gydymo, triukšmininkės Wo augs- 

antrųjų gi apsisaugojimo lėtos ir išvargtos iš bažny- 
tikslu. Skiepijimai buvo da- čios, po ko kunigas ramiai 
romą apskričių veterinari- pabaigė šliubavoti.

vasarą buvo smarkiai išsi- gu 
plėtusi Lietuvoje užkrečia- Ku

BIEDNO ŽMOGAVS 
DAKTARAS.

TŪKSTANČIAI RASV&KO.
Iš visų pasaulio laaštą aš gaunu 

Laiškų ruo žmonių, kurie sir^o. Jie 
pranešė man. kaip dau*f jiems pMJel- 

’ bojo Bulgarišk’.i 2olm Arbata.
Dai yra biedn.-. vnoeaus dakucTa-3, 

nes labai letę-va ja sutaisyt u- imuLu 
kainuoja.

Ji pagelbsti njio vidurių r.emaiimo. 
pūslės, pilvo igtsių ».- kitų Ocsvmag'.r- 
mų. Imama karšta prieš ifulsiaot po- 
gr.’bsti nrušąlint; šalti ir apoaue^jr, 
nuo Lnfijet.zcs, Pr-umjfiijos tr kitą 
ligų.

Huli'Mrišfcę žolių Arpai# ffrh-Bdajs 
radinama kraujo Arbata) parvidoo-i 
da visur aptieko«« arba mes pati u u- 
čiame apdrausta patta 4 didelį OeNny. 
nišką baksa už klSk. arta C tū 4333, 
arba 6 už Adresas h. U. Vcr. 
Schlick, President, Marcei Produets

Dykai!
Kiekvirnsiu ^>risio»!tnc 2 f 

iae gražiausių 
log« geriausiai 
fonografu ir kitokiu _ ____ ,
tuojaus jd&kmas kelias įtampas dėl 
persiuntimo. (32 j

PRACHCAL SALES 
COMPANY.

1219 NORTH 1RVTNC AVt, 
DEPT. K. CHICAGO, ILL

-a * * * -K

Muga-Tone

" TT*1' PAStCMAVtafO AUT TUOBUP0RA.
2i—’ |O|W g. Waba?h Ave^ CMearo, DL 

Gcfttofeji: M-Jtt CtaMb $.................. ir aeMsia ąrhhnti
Nafta>T«e.

C*>-4 įr nuarei*

«mMA£/ 

PARPAVIMAS EAiVAKOtaCiy J KLAIPĖDĄ ir KITUS POR-) 
TUS. PARrRAUKlMAŠ GIMINIU tfiLIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGU. NOTARIJALISKAS BIURAS. PRIRENGIMAS 
DOKU.MENTy. SĄŽININGAS ir PIGUS PATARNAVIMAS. 
RAŠYKIT MUMS DHL RODOS ir PATARIMO, O NESIGAILfi- 
S1TE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ: 

1NTERNATIONAL TRAVEL BURBAU.
136 RAST 42od STRSSr. —s— NEW YORK, N. Tl
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(vairios žinios
ŽIURKIŲ UTfiLžS ATA- 

KUOJA ŽMONES.
Pietinėse valstijoje žiur

kių utėlės pradėjo kąsti 
žmones. Ir is tos priežasties 
žmonės kenčia daug nesma
gumo. šis nemalonus apsi
reiškimas pasirodė Texas.ir 
Mississippi valstijose. Kai- 
kuriuose atsitikimuose žmo
nės gana daug nukentėjo, 
ir buvo priversti išleisti di
deles sumas pinigų kovai su 
šiais parazitais. Ir buvo to
kių atsitikimų, kur žmonės 
buvo priversti apleisti bent 
dali savo namų.

Pasekmės Įkandimo vi
suomet pasirodydavo tenai, 
kur buvo daug žiurkių, ir 
kad išnaikinus šitą brudą 
reikėjo pirmiaus išnaikinti 
žiurkes. Nesurasta, kad 
Įkandimas neštų kokią ligą, 
bet Įkandimai pasirodo aiš
kiai skaudus ir gana nema
lonus. Pasirodo, kad maži 
ir suaugę parazitai atakuo
ja žmones, šliaužiant per vi
sas kūno dalis ir kandžio
jant kūną/

Mieste Dalias. Texas, žiur
kės pradėjo pasirodyti 1920- 
21 metais .Net ir naujai sta
tyti namai iš plieno ir cy- 
mento nebuvo liuosi nuo 
žiurkių. Gyvenimo namai, 
kuriuose žiurkių niekad 
dar nebuvo matyti, gavo 
šitų nekviestų svečių. Žiur
kių parazitai radosi dau
giausia vidurmiesčio na
muose, kur daugiausia ju
dėjimo buvo, o ne gyvenimo 
vietose. Yra numatoma, jog 
šis parazitas gauna savo 
maistą nuo paaugusių arba 
visai suaugusių žiurkių, 
kuomet jos būna pasislėpę. 
Parazitai pradeda šliąužinė- 
ti, jieškodami maisto ant vi
sų augšeių ir visų namų vie
tose^
* Kovoje su šiais parazitais 
yra ’buttnat-TelkaliTfea kuo-v' 
švariausia užlaikyti-savo na
mus ir žiurkių lizdus išnai
kinti. pilant ant jų kerosi- 
ną. Grindis ir kitas vietas 
reikia išvalyti su sekančia 
kompozicija: vieną dali an- 
thracene aliejaus ir dvi dalis 
kerosino. Šis vaistas parodė 
gerų pasekmių, šėpas, kabi
netus, ir kitas mažas vietas, 
kuriose parazitai, galėtų 
pasislėpti, patartina apšla
pinti gasolinu arba hydro- 
cyanic gazu. Tą turėtų at
likti tik žinovai.

-

ARGENTINOS GRUDAI,
. Yra spėjama, kad šimet 

Argentinos kviečių produk
cija dasieks 248,752,000 bu
šelių. Pereitais metais jų 
produkcija buvo 189,046,000: 
bušelių. Suv. Valstijų Žem
dirbystės Departamentas 
gavo šitą žinią kabeliu iš 
Tarptautinio Institute Ky- 
me. Bendra produkcija per 
1909-13 metų periodą buvo 
157347,000. bušelių.

Tikėta. jog rugių produk
cija dasieks 3,701,000 buše
lių. Pernai gauta 2,147,000 
bušelių. Miežių bus apie 
4,593,000 bušelių. Pereitais 
metais gavo 7,656,000 buše
liu. ’ ' ’ :

VATOS AUGIMAS - 
INDIJOJ.

špnet Indija yra pasodi- 
nus. vatos ant 17^31,000 ak
rų. šiuo laiku pereitais me
tais ji buvo apsodinusi tik-' 
tai 17,412,000 akrų. Suv. 
Valstijų Statistikų Depar
tamentas gavo ži$ žiną S 
Čalcuttos.

. ' NUMUšfi VARIAKA- 
SIAMS ALGAS.

Anaconda vario kompanija 
numušė 14,000 savo darbi
ninkų jk) 50 centų aljps die
nai Tą patį padarė ir kitos 
vario kompanijos. Dabar 
variakasiai Montanos vals
tijoj gauna tik po $4.75 die
nai

i

ffrangųs Turtai Jau Atrasti-Jie Randasi Knygose - Aušros Knygyne 
Lietuviai mylimi šviesą ir mylinti tiesą, Aušros Knygynas vėl jums teikia naają progą įsigyti daug knygų, gerų knygų ir Jums reikalingų knygų — už gamnuuMumią karną, šitame 
sąraše rasite apie šimtą skirtingu knygų ir apie pusę iš jų yra tik-ką atėjusios iš Lietuvos: nesenai parašytos ir naujai atspausdintos. Peržiūrėkite atydžiai šitų vųju knygų sąrašą, o 
rasite sau gana daug tokių knygų, kurių ieškojote ir negalėjote gauti, bet kurios Jūsų gyvenime yra būtinai reikalingos. įmautiems is šito sąrašo knygų pilna kaina už §60.00 ATIDLO- 
DAM Už $30.00 arba įmautiems nors vieną kny gą iš žemiau tepsiančio knygų sąraše gaunasi už nupigintą kainą, kaip kad yra pažymėta prie kiekvienos knygos. Godelei knygynams, 
skaitykloms bei šiaip buleliui draugą susitarus ir susidėjus po kelis dolerius vra proga įsigyti gerų knygų, daug knygų ir tiktai mokant už knygas pusę karnos kiek knygos yra ver
tis. šitų knygų nupigmimas tęsis tiktai iki NAUJŲ METŲ SAUSIO 1 DIENOS, 1924. Pertai skubinkitės užsisakyti šitų knygų patys, raginkite užsisakyti ir savo kaimynus.

Istorijų Abeina. Parašė Dr. A. Bacevičius. Pusi. 498. A;xia- 
ryta Kaina $2.75; iki Naujų Metų — Sausio 1 d. tik 82.00 
Istorija Suvienytų Valstijų. Prie galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų konstitucija. Pusi. 364. Apdaryta. Kaina $2.25; 
iki Naujų Metų— Sausio 1 dienai tik....... ................ 81.75
Istorija Chicagos Lietuvių. Pusi. 580. Apdaryta. Kaina 83; 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik ............   $1.75
Ethnotogija arba Istorija apie Žemės Tautas. Pagal llaber- 
laiid, parašė šernas. Su daug paveikslų. Pust 667. Apdary
ta. Kaina $4; įki Naujų Metų — Sausio l_dienai_tik.... $3.00 
Lietuvių Protėviui Parašė Dr. jonas šliupas. Knyga istoriš
ka ir gana didelės svarbos. Pusk 288, apdaryta; Kaina $2: 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik ----------------* $1.75
Geografija arba žemės Aprašymas. Pūgai kitus parašė-šer
nas. Su daug paveikslų ; pusi. -169. Apdalyta. Kaina $t: iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik-------------------- ------ $2.75

tęs. šitų knygų iiupigmimas tęsis tiktai iki NAUJŲ METŲ SAUSIO 1 DIENOS, 1924. pertai skubinkitės užrisakyti šitų

zS

Rankvedžiai, Kalbamoksliai, Vadovėliai 
Mokykloms ir tt.

šitame skyriuje tilpstančios knygos yra Įvairus žodynai, 
vadovėliai pradedamosioms niokyktoms; vadovėliai augštes- 
nėmsiems mokykloms: gramatikos ir sintaksės geriausiu 
musą kalbininku. A argai bent vitna mokykla, kurioje 
yra mokinama gryna lietuviu kalba, galėtu apsieiti nevar
tojusi žemiau tii) staneių knygą kalbos mokslo reikalui, lo- 
delgi mokytojams lietuvių kalbą ir mokiniams.lietuvių kal
bos verta įsigyti nors dali šitą knygų kol dar jų kainos at
pigintos. • ____________________________ _ ___
žodynas AngUškai-Lietuviškos Kalbu (Dalis 11). Sutaisė 
A. Lilis. Visi angliški žodžiai išguldyti Į iūtuvišką kalbą. 
Apd., pusi. 835. Kaina $6.5*; iki Nauju Metų Saus. 1 <1. $ 1.00 
Žodvnas Lietuviškai Angliškos ir Angliškai Lietuviškos Kal
bu. Sutaisė A. U'Jis (Abi dalys vienoje knygoje — pilnas 
žodvnas). Pusi. 1274. Kaina Sio.CO; iki Naujų Alėtų Sau
sio 1 dienai tik    ——-  —? -j--------$7.06
Lietuviu Kalbos Oamatika. Parašė Rygiškių Jonus. Šita 
gramatika, tai pilna lietuvių kalbos gramatika, sykiu yra 
ir lietuvių kalbos sintakse. Kaunas, 1922. Pus!ai*ių 2šUį Ap
daryta. Kaina $2.50; iki Naujų Metų — Sausio 1 d. _?2.00 
Aritmetikifc/l ždavinynus — Dalis 1 ir 11. Sutaisė Pr. Ma
šiotas. Gera kn. dėt l^inimcsi rokundu. Kaunas. 1921. 
Puslapių 200.- Abi knygos ajuiarytos į vieną. Kaina S1.7b; 
iki Naujų Metų —• Sausio J
Aritmetikos Teorija. Sutaisė A. Smetona, l'ilžėje. 1922. Pus
lapiu 139-Jv^j>oc.22kĮNgujV Metu — Sausio 1 d. tik 60c. 
Kankvedis Anglų KUlbos. Sutaisė -J. Laukis. Iš jo galima 
mokinti^ pag;4bos niokytoj<k Pust 31 (k upuurj'lu. KftiTki 
$2.50; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik
Christoniatija — lialis I ir II. •‘Vargo Mokykla". Kalbos 
mokslo reikalui, parašė J. Jablanskas. Kaunas. 1922. PuMa- 
pių 5-10. Kaina $1.00; iki Naujų Metų — Sausio 1

Lietuvių Kalbos \ adevėlis. Paruošė j. Murks. Dviejose Kny
gose — 1, II, 111 ir IV nujkslo metams. Tinkama vos prade
dantiems lietuviu kalbą mokintis ir jau biskį prasilavinu
siems. Kaunas, 1922. Ptisiapiu 500. Kaina $2225; iki Naujų 
Metų — Sausio i dienai tik....... .......... —--------—.
Lietuvių’Kaibos Gramatika. Naujas pertaisytas leidimas. 
Sutaisė J. Doiaiionaitis. Kaunas, 1922. Puslapių 126. Kaina 
75c; ikĮNaujų^letų—j- Sausio 1 dienai tik .... —— 60c. 
Lietuviu Kalbos Sintakse. Paruošė P. Klimas. Kaunas, 1921.

: Puslapiu 56. Kaina 35 centai; iki Naujų Metų — Sausio 1 
~ ėTenai .tiF-.-—...... —r ™--------- ---------------------------------- ^C*

Skaitymai. Paruošė P. Klimas. Geriaus>)s lietuvių kalbos 
pamokos. Tilžėje, 19*20. Pusi. 292. Kaina^l ’a; iki Naujų 
Metų — Sausio 1 dienai tik------------------------------------- $L00
Buhalterija. Paruošė Ilgūnas. Tilžėje, 1921. Puslapių 184. 
Kaina Šit iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai lik------ 90c.
Trumpa Įjetuviu Kalbos Gramatika. Pagal Stuobrį sutaisė 
S. P. Tananevičius. Chicago, BL, 1909. Puslapių 102. Kaina 
50 centų; ari/N- ujų Metų — Sausio 1 dienai tik -......... 40c.
Lotynu Kalbeį \ adovclis. Sutaisė Jokantas. Kaunas, 1922. 
Puslapių 120. Kabia 75 centų; iki Naujų Metų — Sausiai 
dienai tik ............ _^c:
GebmetrijajŠLitaisė 3L šikšnys. Trečioji <lalis. Kaunas, 1922. 
Pust 124. Kaina 00 centų; iki Naujų Metų — Sausio 1 die
nai tik........ ................----------------- -------------------------- —75c.
Algerbros Uždavinynas. Sutaisė Pr. Mašiotas. Dalis I ir II. 
A^arytos į vieną. Kaina $1.75; iki Naujų Metų — Sausio 
1 dienai tik................... ............ —— ............................. .......
Chemij^Vndovėlis. Sutaisė V. Bukas. Kaunas, 1922. Pusi. 
192. Apdaryta. Kaina $1.75; iki Naujų Metų — Sausio 1 die
nai tik ____________ ______________________________ $1-50

i

Lietuvos įstatymai. Sistematizuotas Įstatymų, instrukcijų 
rinkinys. Pusi. 1031. Kaina 84: iki Nauju Metų — Sausio 
ljlienai tik  ....iJ.J 5...^..^... ;
Artistiškų Paveikshi Knyga — nu>tėi*ų bei merginų.v šioje 
knygoje telpa 350 artistiškų paveikslų, gaminti didžiausių 
artistų sviete. Pay^kslai yra gamtiški-—gryni. Po paveiks
lais aiškinimai anglą kalba. Gražiais storais apdarais. Kai
na $5; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik ...7........  $4.00
4-ri abrozai-— did. Lietuvos kunigaikščių: Algirdas, Gedi
minas, Vytautas ii- Keistutis, šitie visi paveiksiai yra tinka
mi papuošti nanuu, ofisus, svetaines ir lt. Kaina $2; iki 
Nauju Metų — Sausio 1 dienai visi 4 paveikslai .....— $1.50 
Biblija Arba Pilnas šventas Raštas Seno ir Naujo Testa
mento. Knyga didele virš 110O puslapių, juodais audimo ap
darais, auksinio titulo anspauda, rausvi la|>ų knistai.. Sykiu 
su Biblija randasi ir Biblijos rodyklė, su kurios pągiilba 
lengva ieškomi dalykai Biblijoje surasti. Kaina $5; iki Nau
jų Metų — Sausio 1 'iienailik........... . ............... $4.00
\ okiečiųOkupaciju Lietuvoje. Paveikslai ii-'aprašymai. Su
rengė J. šilietis. Knyga turi 190 paveikshi iš vokiečių oku
pacijos laikų ir tek pat puslapių su lietuvišku ir anglišku 
aprašymu. Knyga didelio formato. Kaunas, 1922, pusi. 190. 
Kaina $6; iki Naujų Metų — Sausio 1 dieiiai tik ...........$4.00
Vilniaus Albumas., “Vilnius 1623-1923” Istorijos Apžvalgą 
parašė K. Binkis ir Turelis. Reprodukcijos iš Bulliako, 
Flemy’o ir kilų. Su 2 ženilapiais. Berlyne 1923. Puslapių- 
188, didelio formato. Tūli paveikslai varsuoti. Kaina $10; 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik.............. r-........... $7.00
Ant Politikos Laktų. A. Varno karikatūros, valsuotos. At
vaizduojami Lietuvos veikėjai. Kainu $2.50; iki Naujų Me
tų Sausio 1 dienai tik ...............      $2.00
Gyvenimo Mokykla. Pusi. 235.
Naujų Metų — ŽausioT dienai iik __ ____________
Naujas Pilnas Orakului* arba burtų, monų ir visokių paslap
čių knj’ga. Taipgi praktiška C. C. St. Germain Delnažinvs- 
tėjsu paveikslais. .Sartoko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukia. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia mimų knyga, 
burtų ir delnažinystės (foriune-telling) mokslų. Formatas 
6x9 colius. Penkta nauji laida: apdaryta. Kaina $5; iki 
Naują Metų — Sau~-i-> 1 dienai tik —...... ..... ......——$4.00

S4.00

$-1.00

apdaryta. Kaina $2.50; iki
.$2.00

Žinynas. Knyga žinią iš mitologijos, istorijos, etnografijos, 
geografijos, astronetrajos, aritmetikos, medicinos ir kitų 
mokslų bei jų šakų: rinkinys visokių patarimu apie sveika
tą, budus gydymosi, vaistui Įvairių nurodymų amatnin- 
kams, ūkininkams, daržininkams, šeimyriinkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Trečia nauja laida, pusi. 
392. Apdaryta. Kaina $-1; iki Naujų Metų—Sausio 1 čL $3.50
Valgių Gaminimo ir Namų Prižiūrėjimo Knyga. Pust 162.
Apdaryta. Kaina 81.75; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai 
tik ' $1.40

Istorijos, Etnologijos, Geografijos, 
Gamtos Mokslai.

šitame skyriuje knygos iš istorijos, geografijos ir gamtos 
mriodų. Knygos, kurios reikalingos visiems mokslo iesko- 
tuojams, visiems apšviestiems ir siekiantiems prie apšvie- 
tos. Todelgi įsigykite šitų knygų kuodaugiausiai patys ir ra
ginkiteužsakyti kitus kd da jų kainos atpigintos.
Raktas Pažinti Augalams (Kurie žydi ^vasari, vasarą ir 
rudenį). Partiošy J. Avižius. Kaunas, 1921. Su paveikslais. 
Pusi. 250. Apdaryta. Kaina $1.75; iki Naujų Metų — Sau
sio 1 dienai tik ..........—,---------- _-------------- —X—....$1.50

%

Rusiškai Lietuviškas žodynas (Kišeninis). Paruošė A. Va
gelė ir Strazdas. Puslapių 252. Kaina $1.00; iki Naujų Me
to— Sausio 1 dienai tik----------------- ---------------------------30c.
gaujas Lietuviškas Kalbamokslis. Prirengė Petras Gražby- 
$'s. Tilžėje, 1903. Puslapių. 115. Kaina 45 centai; iki Naujų 
Metų — Sausio 1 dienai tiktai —----------------------40e.

Augalų Fiziologija. Paruošė M. Stankevičius. Vilniuje, 1920.
Pusi. 134, apdaryta. Kaina $1.50; iki Naujų Melų — Sausio
1 dienai tik-------------- ----- ------------------- ...__ ,1____ ‘........ §125

LITERATŪRA

Zoologijos Sistematikos Terminų žodynėlis. Paniošė J. Eli
sonas. Kaunas, 1920. Pirilupių 144. Kainu 75c.; iki Naujų 

Sausio 1 dienai tik----- .. — 60c.

pažinkite Mus! Paruošė VasiBcuskas ir J. Janušonis. Įžy- 
miąuriųjų pasaulio gyvulių rr augalų chrestoniatija. Tilžėje, 
1923. Pusi. 270, apdaryta. Kaina $2; iki Naujų Metu — Sau
siai dienai tik__ _____ _________ ..........._____ ____ ,_____ $1.50
Fižitau Dalis I, JI, III. Visos trys dalys a^arytoę'į vienį 
knygų.. Patgošč K Šukionis. ’ATŪiajė, 1923. Pusi. 470.Č Su 
daug paveikslų. įįahin $4; iki Nasjų Metų — Sausip-Tdie
nai tik —A—i._____------------- - -------$3.00
Gamtos Istorija. Paruošė Dr. A. Bacevičius. Šu paveikslais. 
Pusi. 209. Apdaryta. Kaina $1.50; iki Naujų Metų — Sau
sio 1 dienai tik -------------------------- --------------- ................... $1.25
Gyvulių Protas. Paraše Dr. T."Želi. PUsl. 212. Kamaif25; 
iki Naujų Metų — Sausio l dienai tik X.,______ ______ $1.00
Psidiologijos Vadovėlis. Paruošė prof. Čelpanov. Vilniuje, 
1922. Pusi. 242. Apdaryta. Kaina $2; iki Naujų Metu — 
Sausio 1 dienai tik^.———--------- ------------------- ----- $1.75
Seną Gadynių išnykę Gyvi Sutvėrimai. Sutaisė šernas. Kpy^ 
ga su daug paveikslų. Pusi. 370. Drūtais apdarais. Kabia 
$2.50; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik............ .. $2.00
Kada ir Kokiu Bu du.Svietas Sutvertas? Parašė prof. Meyen 
Su daug paveikslą. Pusi. l lO. Kaina $1.50; iki Naujų Metų 
—Sausio 1 dienai tik ........ . .......................... ........$125
Vokiečių Kūryba.. Parašė prof.’"Beinėmanas. V^iėčių'hte^ 
raturos istorijų. Berlyne, 1922. Puri- 550; H tomai į viena 
knygų, apdaryta. Kai na uiti. Naujų Metų — Sausio i
dienai tik .— -\_$^75 
Naujųjų AmŽią Istorija. P^ruožė V. ŽakšeVŠkiš., Dvi knygos. 
Tilžėje, 1922. Pust 330. Kaina *$155j iki Nauju Metu — 
Sausio 1 dienai tik ...—ŠLOO 
Rytai'ir IHytiL Par ašė Krivanovas. Kuraliaučiu je, l9Ž2. 
Pusi. 125. Kaina 75 centai; iki Naujų Mėtų —Sausio Ldie* 
nai Cik .———......——------------------------------------sOė.
Trumpa Senovės Istorija. Pagal prof. Vipper. Šu\iaug pa
veikslų i§ senovišku liekanų ir & spalvotais žemlapiais. Gra
žiais apdarais.- Pusi. 305. Kaina $2.50; iki Nauju Metu 
Sat|»Į*.l dienai tikii^į&ž’------------------------------ - ---- $1.75

Beletristika
šitame skyriuje randasi raštai visų geriausią musų rašė jų: 
Krėvės, Vienuolio, Lazdyną Pelėdos, Putino ir kitų. Čia taip* 
gi randasi geriausią romanų, apysaką, legendą ir tt Peržiu* 
rijęs šitą sąrašą. ir atradęs sau tinkamą veikalų užsisaky. 
kitę tuoj kol dar ją kainos atpigintos.......... ............ .........
Krėvės Raštai/Trijuose tomuose, apdarytą vienoj? knygoje^ 
Tilžėje, 1922. Pusi, 700. Kaina $4.50; iki Nauju Metų — 
Sausio 1 dienai tik___ ____ __ ________.....____ 1__ ____  $4.00
lazdynų Pelėdos Raštai. Keturi tomą/ apdaryta į dvCkny- 
gas. Tilžėje, 1922. Pusi. 950. Kaina $5; iki Naujų Metų — 
Sausio 1 dienai tik.__ ________ .________ ________ __ $4.50
Ivanhove. Paiušė^Valter Šcott. Roinaoas ctviejošė knygose, 
apdaryta į vieną. Tilžėje, 1922. pusi. -150. Kaina $2.50; iki 
Nauju Metų Sausio 1 dienai tik -..................................$2^00
Vienuolio Raštai. Dvi knygos'apdarytos į vieną. Tilžėj/j^S,1 
pus!. 560. Kaina $3; iki Naujų Metų —• Sausio 1 d. tik $ĮL5U 
žmonių Poezijos Antologija. Binkio tekstas, Šimonio pieš? 
niai. Leipcinge, 1923, pusi. 196; didelio formato. Kaina $3; 
iki Naują Metų — Sausio Į dienai tik -1—:_______ $2J>0
šventas Petras Ryme. Parašė K. Sinkevičius. Vilniuje,

Sausio i dienai tik _ ________________________
Karo Takta. Parašė Mayne ittid. Išeiviai iš Transvalijoš? 
Tilžėje, 1921, pusi. 192. Apdaryta. Kaina $1.50 ; ud Naujų 
Metų — Sausio 1 dienai tik______ :____________ ;___ . .. $1.25
Iš Gyvenime Lietuviškų Vėlią bei Velnią. Pasakos surinktos 
d-ro Basanavičiaus. Pusi. 470. Apdaryta. Kaina $2.70; iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik ____________ $2.00
Raistas — The Jūagie. Paraše Upton Sindair. Pušį. 335. 
Apdaryta. Kaina $2.50; iki Naujų Metų i— Sausio 1 d. $1.75 
■Rymas. Parašė Einil Zola. Pusi. 48& apttoiyta/Kaina$2J5O^ 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik________________ $2.00
Iš Mano Atsiminimų. Parašė Dr. V. Pietaris. Su autoriaus 
paveikslu. Telpa gana daug žingeidžių apvsaku. Pusi. 301, 
apdaryta. Kaina $2; iki Naujų Melą — Sausio f d. tik $1.50 
Lietuviškos pasakos Įvairios, Surinko’ Dr. J. Basanavičiūš. 
Visos apysakos randasi 4 knygose ir tose 4 knygose yra 
virš 700 apysakų. Visos 4 knygos apdarytos. Pusk visose 
knygose yra 1300. Kaina visu -t-rių knygų $9; iki Naujų 
Metu — Sausio 1 dienai tik^,—_________ $7.00
Putino Raštai.' Dviejose knygose apdaryta į vieną. Tilžėj^ 
1922, pusi 480. Kaina $2.50; iki Naują Metų — Sausio Ų 
dienai tik_______ _______________________ ____________ $2.001
Skalpų Medžiotojai. Parašė MajTie Reid?Tilžėje/1922/pūši4 
2ip, apdaryta. Kairttį ; iki Naujų Metų — Sausio 
nai tik ——— ------ -—.a—X.......
Šykštuolis Skrudžas. Paraše . TTIžčje71922Į
pusi. 110. Kaina 75c.; iki Nau jų Metų —r-Sausio 1 d. tik 50ęl 
Pampėjos Galas. Paraše į'tig.’ Tum Romanas. TiSčj^ T9Ši2. 
PusL 200» apdaryta. Kaina $1,73; iki Naujų Metų —-S&asia 
Idienai tik . .. . - -

1908, pysi. 230, apdaryta. Kaina $1^5;ziki Naujų Metu'—

I

Sausio 1 dienai tik

c
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kad dhdtydaaii išsigydytų. Pauin« 
piolūte užsisakyti kol dar jų kainofl pigiem

Knygos Apie Sveikatą ir Ligas
Lyties Mokslą* f

Lyties Mokslas. šit§ garsią knygai p&rašc Dr. A Karaliuj 
šita knyga yra pirma pas liegMus —» knygoje apraŠotnS

t

Įvairios Knygos ir Kit-Kas.
čia randasi Albumai, žemės Globusai, žinynai, Orakulai, 
Paveikslai, BiNijus ir tt. Peržiūrėkite aty&iai ir radę sau 
reikalingų prekto užsisakykite tuoj kai Jų kainos atpigintos. 
fem^TCiobusaš. Piratas lietuvių kalbu. Visos pasaulio ma- 
pos- že:nląpiai i _.idasi aut šito Giobuso. šitoks Globusas tu
rėtą rastis kiek\ieno lietuvio name. Ne tik bus gražiu pa
puošalu kiekvieno namo, bet syCiu ir viso pasaulio mapos 

prieš akis. Sykiu su Clobusu graži medinė koja dėl 
pasfatvrao. KaĮr.a $20.00; iki Naujų iletų — Sausio i die- 
hąi tik’ ......... .....j.—............ —*—■-—-----------------------$13.08
Lietuvos Steigiamojo Seimo Darbai.' Pradedant są Bitinu 
posėdžiu 1920 r etų ir baigiant su 212 posėdžiu J!122£vis<) 
43 knygos. Sude rytos į 5-kis tomus drūtais apdarais ir di
delio formato, parsiduoda visos sykiu. Tai yru istoriškas 
dokumentas lietuvių tautos. Kainu $30.00; iki Naujų Metų 
—Sausio 1drenai tik ------------------ ------------------------- $25.00

Pinigus siųskite sykiu su knygų užsakymu, — u -—-  ------ , ------------------ -------- ----------- ------------ - ___________ _ -------- -------------- - ----------
Musų knygyne randasi šimtai kitą knygų apart čia garsinamų reikale kkuiridte Aušros Kri^Įof*. Tripgi musų knygyne randasi daug dainų sų gaidomis 

atskiro dainą katalogu. Laiškus siųskite Mtuo antrašu:

Aušros Knygynas, 3210 South Halsted St

įvairios lyties ligos, įvairus lyties sudėjimas. Knjv&- labaf 
naudinga dėl vyrą ir moterų, jaunų U seną, vedusių įr ne-i 
vedusių, sveiką ir ligotų. So daug paveiksią. Pusi. 406; 
daryta. Kaina $7; iki Naujų Metų V Sausio 1 d. (tft J4JMĮ 
Moteris, jos gyvenimo sritm ir jos pūafiptys. Parašė br. E« 
žozanas. Pusi. 73. Apdaryta. Kaina $1; iki Naujų Metų —* 
Sausio 1 dienai tik........................   75ej
Sveikata arba tiesus ū* trumpu kebas į sveikatų P&rašd 
Dr. A. L Graičiunas. pust 338, apdaryta. Kaina $2; ud 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik--------------------------- $1.75
“Gyveaimmi". Sveikatas, Lytim RmUlų/Motaio minesims 
Žiuitalas. Leidžia ir redaguoja Dr. A J. Karabus. Kaina H; 
iki Naujų Meto — Sausio 1 dienai tik------ --------------------75c,

I 
_J fermatas pinigus, 
prikalė dainų klauskit^

J ♦ * 1
geriausia tfoney orderiu arba čakta. Pinigus siunčiant “cash” laiškų reikia registruoti, kitaip mes neatsakom ui

Chicago, I1V

■t
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f

lel 8|»aufc4inimo ”Ke-1 Biekša turi milžinišką svei-| Žydeikaitė Roza Fritz, ku-
......... * lenkų katą, lik jam reikia daugiau iri buvo areštuota už pavogi-1 

ttvu oilovin inm !>■»■><> 7OCnnn :x=:_ __
kelia J
kivio” spaustuve] 1 
laikraščio, prieš geneiylą
Hallerą nei pirštu nepajudi- 

jno. Į protestų konferenciją 
ijų neatėjo nei vienas. Tas

Vietines žinios
t • .

—TT?- j
Majoras nutarė priimti tai-;

jparodo, kiek tiems veidmai- 
mini T.iptUVO< skriliu- 

dos.

kų generolą.
Nežiūrint ukrainiečių, 

Įifetuvių ir žydų protestų, 
Bostonu majoras C’urley 
tetarė priimti pas save len- 
jid generolą Hallerą, kuo- 
nuf šis atvažiuos i Bostoną. 
L Kaip pereitame ; ”Kelei- 
jjo’ numeryje rašėm, 8 
^pkricio buvo pas'majorą 
j i ni'ereucija tuo reikalu, 
jiūunių prisirinko pilnas 
p.tejoro ofisas. Generolą 
ijfallerą karščiausia gynė 
^•-rkų kunigų draugija. Jos 
^ritovąi su atbulais kalnie- 

tvirtino, kad protestą 
£rreš jų generolą kelią tik- 
|S x vokiečiai ir bolševikai, 
Apriems rupi apjuodinti 
Denki jos vardas užsienyje 
£ Į pridaryti jai kuodaugiau- 

nesmagumų.
jrBėt šitiems klerikalams 
j$rai užtepė per nosis uk- 
Bfrfūečių kunigas Josif Pe- 
i^ovic. ’’Kaipo Amerikos 
Rietis’*, jis sako, ”aš skai- 
fea Hallerą Amerikos prie
kį , j nes atvykęs anais
lietais Amerikon jisai čia 
$gfiniząvQ legijovus kovai 
j|» ’ bolševikais^ bet vietoj 
^jsevjkjų, jisai pakėlė karą 
4i*t£Š ramius ukrainiečius 
įyičijoj, kurie tuomet jau 
'L’ėjo savo valdžią , ir daug 
'J\-espe! tvarką, kėgu Lenki- 

■xL/ Vieloj;- Susivienyti su 
ikrainieeiais,'. Halleris už- 
Uote juos iš užpakalio, de- patarnavimą už dyką. Vietai r __ v--------------- ---------- ---------

niams rupi Lietuvos skriau-

ij

*•

Mokslo Draugija rengia 
prakalbas.

So. 1-Jtkstone susitv ėrė 
Mokslo Draugija, kuri žada 
būti grynai kultūrine orga
nizacija. Ji stato savo tikslu 
šviesti ir kultūrinti lietuvių 
liaudį. Ji darys tatai reng
dama rimtas paskaitas, dis
kusijas ir švarius pasilinks- 
niir.imo vakarėlius, o taipgi 
vaikams pamokas, kuriose 
bus mokinama lietuvių kal
bos, Lietuvos istorijos ir ki
tų dalykų, kurių nemokina 
Amerikos mokyklose.

Kad supažindinus visuo 
menę su savo tikslais ir pro
gramų, Mokslo Draugija 
rengia prakalbas 18 lapkri
čio po lietuvių metodistų 
bažnyčia, ant Broathvay. 
Kas norės, galės per tas 
prakalbas prie Mokslo Du
jos prisirašyti. Ji priima ly
giai visus, be skirtumo am-'

prasilavinimo.
Tą pati vakarą italas Ta- 

ranmsehi paguldė Kaga- 
lauska iš Erooklyno ir 
Aibright paguldė Marshal- 
lą. i

Šiame ketverge risis Sta- 
siak su milžinu Turner, Ai
bright su Swausonu, Stein- 
burn su L’onevkiu ir dvi 1 
merginos Bazei Kinnard su 
Virginia Merretau. Užvis f 
daugiausia juoku būna, kuo-;’ 
met

finą $28,000, išėjo kalėjime iš 
proto.

ritasi merginos.

PRAkALBOS
a Lietuvos Dukterų ir 
Draugystė So. Boston, 
Nedėlioję, 18 d. lap-

-November, 1923, i

Rengi
Sunu 
Masš. 

kričio- 
tuviu Svetainėje, kampas E ;i 

;b i? 
■'<

I

jack 18-tas Netiniž Balius!
Draugystė Lietuvos Sunu 
rengia gražų, baHu Thanks- ; 
giving dienoje, t.y. ketverge ; 
29 Lapkričio-Nov., 1923 ni.

Prarsidės 2 vaj. pu pietų 
CYPRĮ S SALĖJE 

40 Prospect 'SL, Cambridge, 
MAŠS.

Balius bus vienas is puikiau- ' 
.Muzikantai geri. Bus vai- : 

giu ir gėrimu. Malonėkit atsi- ; 
i. KOMITETAS.

So. Boston 
7:30 valandą 

draugai E.

■p Silver Sts., 
Mass.. Pradžia
akare. Kalbe.-

\. Jeskevičiun- iš Brookh'n, 
\’. Y. viena iš gabesniųjų 
Merginų kai betoj ų Ameriko- 
e. ir M. M. Plepys, Ameri
kos Darbininku Partijos Or
ganizatorius. Dainuos So. 
bostono "Laisves”. Choras.

Drg. Jeskevičiutė kalbės 
jirmu kartu So. Bostone po

Nt.w 
Engiand

Coke
ATEITI’

Nu.-iph! • firin.',. uvsiti- 
baiim s k-1 blogų i.ok.i nei 
skonio susilaukus s^usUos. A s 
tur.u del ”reito paiuavimo dau
gybę farinn, mažų ir • did-li”. 
artį Bostono ir visoj Aįuujoioi 
Anglijoj, 1; tiria galima pirkti 
su m.o.u ytM'kvjimu ir ant lę i“- 
vų išlygų. I*avy airiui, čia tik 
keletą pažymėsiu:

1. Lemtingiem.-. '> nr. lios iiv> 
Bostono. 5. akiu fnrnra, naujas 
6 kaiulu'.rių namas, i utė, ga-

. karve ir - er -iaį., Turi 
riiptu pitiduoia. Kama 
lengvos išlygos

I6ll akru žemės. l**V akru 
akrų Kero miško 

melžiamu kar- 
4 telyčios, t ark- 
.. <hiug visokių 

1:>(( t-, nu šieno. visw- 
irankiai. Tik 

gvt-s išlvuos. Šitų 
išmainyti ant 
l-’arma raedari

Nuo sausio lj 1923, mes gavom 9,000 naujų ■ 
kostumeriy del New England Coke Bosi c ne ■ 
Dabar mes aprupinaai su New Enirbnd Coke ■ 
daugiau kai 10,000 narnai Bostone. ■
Dabar mes aprupinam su New England Coke ■ 
daugiau kai 109,000 namą Naujojoj Angli- ■ 

joj- H
Leiskite aprūpinti ir jusą namus. M

NUT—FURNACE—EGG 1 
New England Coke I 

111 Devomdiire SU Boston, Maus. ■
Maia S532 ’ — TELEFONAI — Main 27211

nuk ius. 
bu H j?

•>
dirbamus, 
ir ganyklos; 15 
vįų. 1 
Imi. 3 
patik ’<• 
k i 
cash i 
fa runą 
namu r 
Acton. Mass.

15 m; liti nuo Bostonu. Lieti- 
ford. Masįs.. s akrų farrna su 
pirmos klcsos bttdinkais. 3. kal
vas. s kiaulės, ;;pic 100 vištų, 
ančių, it *,.t. 5t> 
Kaina $>8000. m;
mas

4.
1 o 
40 a

f
i siu.

lankyti visi.--T-r— —v——
Dr. H. M. Landau $ <

j

Ii

L t; L 
i

Ije- (jYMTdį‘.<š- nt i iih4lr(;as
2?i« Hanover St.. Boston. .Mass.

Telefonas ,.l;:<.-ųnioųd 0380
2 vyni ir inuterų 
ir ch'ioaiškų ligų 

ViibiiuJo®: R'io (»’ ryte iki 8 vali. 
Nedehlicniaiy iki .> vakare.

Patarimai dykai. (—)

S į >e<-i įlietas 
slaptą ehioaiškų ligų

L___4 .
T • :

bulius. ■

.-i it 
riausi 
ir !er, 

nli'n t
t «t

| ilgos prakalbų kelionės po 
žiaus, lyties ir tikėjimo. Mo-: Lontralines valstijas, Ohio. 
kestis labai maža, nes Moks-i^diana ir \\ iseonstn. Dar

bininkai dalyvaukit visi.
Nauji nariai bus priima

mi už pusę Įstojimo; vyrai, 
moteris—merginos, nuo 16 

Į lig 15 metų. Įžanga dykai.
Komitetas.

< 
i

| DR. J. MARCUS 
t LIETUVIUKAS GYDYTOJAS 
£ Specialistas sekretnų ir chro- 
p niškų vyrų ir moterų liftų.
* j s Parmentor SJ_, Bęetnn. Mam. 
r (Trria Hanover St.,
E Tel. Richmond 068, (-)
£ Valandos nuo 9 ryto iki U vak.

ii 
t f

ton j šieno. 
:'.s įmokčji-

■. aut vieške
lis įr izovellio. 
karvės, arklys, 
rių namas. <li- 

ukio įrankiai, 
įmokėti, liku- 

išmošesėių.
senai yra n'JSt- 
cvėrami-; ir ku-

a.

>ųo jų kaimus, žudė Dėkai- švari ir paranki; nes pačiam Į 
Js:^onešį žagico moteris, "
jęjtino bažnyčias ir be jo-

-teismo šaudė- ukrainie- 
mSJ^Mttiigųk Tūkstančiai 

i-npiiių darbti buvo pajui-
“ y*"-

Ir. Haileris uenubau-
"ka-

iir&tėouyo igjsš.

a®
■Al

n 
» 
l 
♦

i

i

i
♦

l
♦
t

• - * c * . . - •

Eczoint Gydanti Mostis
Reikalaukite paa Naminip Vaistai Pardavinėtojus 

ir pas Agentas.
Įvykęs susižeidimui, atmink, kad ECZOINT mostis 

yra pirmutinė pagelto nuo žaizdų.

Taipgi ECZOINT gydo deder
vinę, iškerimą odos, šašus, spuo
gus ir užsisenėjusius skaudulius.

Parsitrauk dėžutę dėl persi
tikrinimo. Kaina 50 centų-

Reikalaukite visose aptiekose 
arba 

-ParcikiJauJūt tiesiog nuo nu:' 
šiuo adresu:

The Statės T)rug Co.
Boston. Mass.

P. O. BOK 2128.
Mums yra reikalingi agentai, atsišaukite. Rašydami pažymėkite 

joge i sužinojot "Keleivyje".

«.

•arpe
krų žemes.

! vištų, 14 kam) 
I <!e!ė Varne, vi 
[ Tik 2<>ųo reik 
; sius ant Icngv 
>. Kuriems jau 
!. lodys miesto 
L rie porėtuml dirbti nutįs del 
;■ savęs ir gyventi sveiki taip 
L taip kaip ir Lietuvoje, tai kuo-
■ greič’itisin kreipkitės pas -ma

ne ar ;V; t'J savo agtoįiobiliu 
nuvešiu tams'as su visa šeimy- 
na pasižinry-ti puikių ūkių ir

■ ■ visai arti RįstoDo.
Minėtas fannas jalitua su

narnu, morgsalziu 
Turint narnvs ar 
išmainymo atrt 

bile mimo krvij>

INAUJU PLUNKSNŲ „LQVOS
. Gauk IHdeH* Bargt'uų Kny

gą D? kai J’P’C naujas, sa
nitares; plunksnų lovas, 
ęadušk'as ir palatos. Mu
są; išiiirbystvs kainos ųu- 
remiiitos. Mes duosime 
juns -musai plunksnas 
ant ■ J1' idianJymt’i
ir apmokėsime persiunai- 
mo lėšas. Mus-.’, kostume- 

ru:Į užgaiudinti'visūr. Rašvk si___ ”...
rę-.kaiaudnnias . Itargenų Knygos ir 
ph-.nksnų sampadų. (— >

\«KTican Feather & pilhnv Co.' 
Dept.?C\ NashvBlc, Tenn.

lo Draugija ne biznio orga-jb 
nizaciia. Prakalbos prasidės, 
kaip 7 vakare.

Mokslo Draugija apsirin
ko sau vieta ]X> tą bažnyčia • 
dėlto, kad ji gauna tenai ir i _ 
salę, ir šviesa ir šilumą, ir i nr nz A i a wi im a i i - - r - -ė » - i ■• - - - --- R E I r\ A L A V IIVIAI . Iru:: uzgaiudinti.-via^K Rašyk S.iaudreo

1 RGIN A. REIKALAI JA OFISE
li ’ RBO už -stepoFraferkį?. Moka. Iie
*v -iu r- anubi kalbas. Adrėszrikit:

: ' ■ A. C. \.
? T>roauway, S >. il -.-ton, Mass.

y

4 -
rmainyti art 

ar krautuvių
■ biznius ant 

r arines arba
- kitės pas gvrai žinomą lietuvi

agentą, kuris jau daugiau kaip
■ l’J metų tik prie to’stovi.

JOSEPH RALašVITIS
337 VVcst Tiriiii Strrct, 

South Boston. Mass,
Telefonas South Boston 0418-R

(46 i

i ITALIŠKI ARMONIKAI.
j .Mes išdirbame ir importuojame 

sūkių rūšių rankomis dirbtus
ITALIŠKUS AR.MON1KUS.

tik 511,5W;

1

So. Bostono vidury. Ją už-:
ir i

iF 
’ **L-* 
lt7

p REIKALINGAS PARTNERIS 
B-ras Puskunigis ąpsigyvė- }>rie /1Uonos keptuves. Kreipkį- 

no So. Bostone. <c;
So. Bųstonp Jiętnvbu #9• JjakevieW -‘Avę^^ X

šliaukė naujo jjydytojO, bu- LweH. Mass/ - • 5
tent d-ro E Puskunigio, ku
ris atidarė ofisą po N r. 381’ 
Broadwa.v. D-ras Puskuni
gis yra studijavęs mediciną 
Paryžiuje ir Amerikoje. Jis ’ 
yra vidurių ligų specialis 
tas.

laiko turtingi amerikonai 
apšvietos reikalams duoda 
uždyką.

Taigi neužmirškite 18 lap
kričio vakara ateiti tenai.

TIK AUNU \ MOTERIS j.rižiareti 
tiv i šeimynoj vaikus ap.aiv- 
.lamus. Kreiptis i “Ke’u.vio” Ke
nija.

> 
m

Aoųąv-: pmėriuvo prieš 

utt j, kad jis su saVb karfeH 
Įtais taisė žydų skerdynes, 
:d3ė moteris ir vaikus, plė- 

ife *5ų turtą ir degino triobas. 
?: Ądv. Bagočius, V. Ambro- 
feitib ir ’'Kelęivio” leidėjai, 
gegužis ir Miehelsonas, pa- 
f^yę lietuvių protestą. Jie 
.įrt'ode, kad Haderis atsto- j 

tą valdžią, kurios ka- 
^Įsyiai ir šiandien užpuldi- 
£<ęa iv plėšia musų, tėvus. 
rS ų -l—i, 2™---112- 
j&a Toks karzygis ir karo vio” redakcijoj bus LSS. 60- 
Jihtu niekas apie ji negirdė- t<« ™nv.m,e

tik po karo jisai paskil- 
|b kaipo razbaininkų vadas, 
ųąjis su savo gaujomis už
puldinėja ir plėšia ramius 
įšventė jus Lenkijos pasie- 
(,įais.Todel priimti tokį gai- 
- ajLi pačiam Bųstono mies- 
į»;I butu -peržema, nekalbant 
įiu apie Įžeidimą tų tautų, 
sūrios prieš ji protestuoja.

■ Majoras protestus išklau- 
p ir pasakė apsvarstysiąs 
,\;os vėliaus. Pasitaręs su 
gitais politikieriais, ponas 
4priev tečiaus nutarė Hal- 

priimti, pateisindamas 
nutarimą tuo, kad ši- 

jie protestai yra Europos 
“vylpu atbalsiai; Amerika 
/f jokių ginčų su Lenkija 
vetųrinti ir Bostonas, kaipo 
Ą-riierikos miestas, negalįs 
fiėi šitų protestų imti ir iš
daryti Lenkijos generolą; o 

labiau Bostonai jiepri- 
^ktų tas padaryti, kad Hal- 
llln vra priėmęs kaipo gar- 

svečią pats Suvienytų 
'aistijų prezidentas Caolid- 

tib.ir dabar jį priimsiąs Mas- 
saltiB valstijos guber- 

vorius. Todėl ir jis, Bos- 
trAc majoras, Turėsiąs šitą 
Ipjioką priimti, jei tas no- 
iS. pas jį atsilankjti. 
‘+r$iaip ar taip, via dėlto ši- 
&'*. pi otestai buvo skaudus

__________ _____ Ateinančios pėtnyčios va 
ia^pridūrė, kad Halleris karą, 16 lapkričio,

PARDAVIMAI
!’<RMI)UOI>A GROSERNr: IK BU-
< l’RNĖ Lietuvis i- Lenkų apgyven- 
t«-: vie'oj. Atsišaukei srreitai. (17) 

G. URBONAS
i 611 Siimmcr St.. V. Lynu, Mass.

60-tos kuopos susirin- namas 
kimas.

r 
”KeIei-}^

• vi*
t m

SSIDUOOA (. AR ADžIUIS IR 
< 17) 

fciver SL. AV. Lvnn. Mass.•>

> kuopos susirinkimas, i 
Neužilgo Į Bostono apielin-! 
kę atvažiuos drg. Grigaitis, 
taigi reikės sušaukti konfe
renciją, surengti prakalbas 
ir tt. Visa tai reikia apkal
bėti ir kuotikslingiausia su
planuoti. Todėl kaip 8 atei
nančios pėtnvčioš. vakarą < 
malonės susirinkti visi kuo
pos nariai.

kita biznį. Kr.i

PUCETA
S. Busto.’'. Ma

(

P ’ RSmrobA ŠTOKAS Grosi nv’ ir 
i L:- ornė, u-; puse kainos. -L I'EČKIS
• (’57 Sth St.. S<> Boston, Mass. 

(17)

PARSIDUODA S NAMAI 2*5 seany 
ir storas, namai randasi kampas 
Cokny Avė ir AVinton St.. tai 
geriausioi vietoj So. Bostone, 

• Point. Urniteresueti klauskite

. nu
< >!.|

I V-.r.
('itV 
vpatiškai ar laišku.

ADAM SVIRSKt
51 Intervale St.. Montvila. Mass.f. 

i

Revolveris Dykai!
; Su kiekvienų paauk.imtu aukytos 
, rūšies laikrodėliu, kur) jus pirksite 
fj-ua mus, mes dum-irm* DYKAI puik’: 
ipulisiunta mėlyno plieno Suv .Valst. 
į revolveri, •>? ar 32 kalibro. Šis revol- 
Įyciis rvarantuotas visais atžvdciais. 

is gerai ž.iuonios išlircys- 
<“s. gvarantyotas ant 2*< metų. Tų 

ri<- yra ver- 
mer parduosime tik už 

> b5. Nesiųsk pinigų. Kai atlaikys: 
pirktus, tuomet užmokėsi. Tik pra. 
į neškit, kokio laikrodėlio norit, vj ris- 

Mcs uzm<>k”sime 
. j ; pęvsiuntinvo lėšas. j> iua m .siųsite

VieilOK UieK-’pinin’s sykiu su oritcriū. Ailrvsuoki-
D-: , (17)

. - .i CARROLL ČUTLER ( < .
JOgei 1 Dcpt. 20. Michigan Cit v; Ind.

SPORTAS.
Dzūkų drutuolis Vladas 
Biekša paguldė savo 

oponentą.
Pereitam ketverge Grand La ikrcdėli-o

Opera House pirmu kartu .... ..7 . . . i* . ,- x .. iaikmrteli ir revolven. kur
ritosi dzūkų drutuoiis VIa- |ti s;:.->.oo. - 
das Biekša iš Worcesteirp. Ncs’;' 
Nors jo oponentas buvo ge-inc 
rai paturės ristvnėse milži-Įko ar n’ntc’'i.i-k<>.

nas Pinkham,
ša ji išguldė i 30 minutų.

Iš visko matosi,

PIGIA I!•TeL? Richmond 1410 j

Dr. Darid W. Resen
Kalba L.ieiiirškav' Lvnkiskai

' Rusišku
GYDO CHRONIŠKAS* IR

■«.. - spartas ligas.
W S ik* P*• -?

N<*

b 
H"

Ni;U S P* Ąto.
Nyo 2 iki. 3 Žc-yy.. 

■V j /iii S'.tokura.
tŠi -i'MN'fJVfcR S|\

boston. ’jmasr.

► Tel. South Boston 3520 < [
, Residencc Ar pis * all, '0870

: S. M. Puisiutč-Shallna
* LIETUVĖ .MOTERIS S
► ADVOKATĖ <[
► 366 Broadway. So. Boston, Mass. J >
► Room 2. < J

T«L Beach HM

[R. N. M. FRIEOMM
SPECIALISTAS VENER1AKV 

LIGŲ. 
VYRŲ IB MOTSBV- 
Taipgi kraujo Hgl ir 

Reumatizara.
Valaadoi: Nuo 9 ryto Iki

• vakare.
1*69 VASH1NGTON IT. 

BOSTON, MASS.

PLUNKSNAS, Pukus. Paduškas, 
Patalus. Kaldras ir visokias r ievų 
irėdncs. parduodam pigiausiai. Kreip
kite.: ypatiškai arba rašykit;

yra jreriausi armonikai sviete.Tai
Ant 10 metų gvarantuoti. Musų kai
nos žemesnės negu kitų išdirbėjų. 
L>\ kai suteikiam pamokinimus. Rei
kalauk katalogo, kuri pasiunėiam 
DYKAI. (48)

RUATTA SERENELLi & CO.
817 Blue Island Avė, Dept. 21, 

Chicago. III.

3'iinyiių. 17 kambarių namas, visi inlaisai. <impruvcinentaJ 
elektros šviesa; su g.aražiurn del 2 automobilių. Kaina 
§2,500 įnešti. I>el platesnių žinių kreipkitės į

A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAI:
361 West Broad*ay, South Boston, Mass.
. . , arb* .>«? < U-
110 Tremonl Street, Room 508. Bostou.

j \

A a A A A.
• • W

4

►
4

.4

’ «

4

<

4

4

Bargenas Maliavą ir Geležiniii Daikty!
Jeigu jus norit sulaupvt pinigų ąnt maliavų ir geležinių daiktų, 
užeikit į musų krautuvę, o mes parodysim, kaip jus galit tatai 

- atlikt.
Daugelis musų kainų yra 25% žemesnės, negu jus mokat ki

tose krautuvėse. I*as mus yra pilnumoje visokių maliavų, gele
žinių daiktų, plumbingų ir elektros prietaisų.

Už djTią ant vietos pristatymas.
. Telefonai: Beach 5353—535:

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

Arti Dover St. Eleveito Stoties.

*

2.'

►

►

>

.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka j
Jeigu norite teisingu vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite S 

ant 100 Salėm sC, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso- * 
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo del vyrų ir 
moterų. Dieiių is Lietuvos ir gairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pasaukiame geriausius daktaras 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu parite gaut garus vaistus ir sučė- 

dyt pinigus, tad ateikite i APTIEKA po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

.>

t

įr.
M
$

mūsiškiai pa 
kurie h»k» ko tną

-Senos Šalies Slaviškas Gydytojas

DRo MILAM MILOJEWICH
SPECIALISTAS VIDURINIU LIGV, TAIPGI MOTERIJ ir 

VYRU LIG V.
417 WOOD STREET. —r— PITTSBl RGH. PA.

Valandos: Paprastomis tnenomię nuo 11 iki 4.
Ncdėldieniais nuo I iki 3. ( M-6)

MEDICINOS DAKTARAS

| 69 CHAMBERS STREET.

EI ROPEAN FEATHEK 
IMPORTING HOUSE

Lomeli Streęl. Boston. .Mass.

Neimkit kitokio, kaip tik «u lino 
paveikalo. t

Saluteras ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą, 
Kurs tik vartoja Salutarų!

Salutarų Biterį žmonės-vartoja jau 
r*r 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis. 

aOangt neranda jįam lygaus, nei už 
iį viršesnio. Fasistengk įsigyti jo 
butelį, o mes užtikrinam. kad su ju«- 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikliau 
l.mas tikro Salutaras, o jei jis neto 
r. tų. kreipkis tiesiai prie išdirbėjo 
irkluodamas savo aptiekoriaus adre- 
■a. adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEM1CAL CO.. Im.. 

Dept. 18
>707 S. Hahted SL. Chicago. III

p52Se5c52S2S^^S25H5HETS252.52SH5%

Lietuvis Optometristas §rd

%

išegzamin'joj’4 akis, p; iškiliu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir arr,blyofiškošė (aklose) aky- 
*e sugrąžinu . šviesą' tinkamu 
lf;ku.
j. r. pasakarnis o. d.
447 Broadgay, So. Boston, Macs

VIENATINK LIETUVIŠKA

APTIEKA
RECEPTUS SUTA1SOM EUROPOS ir 

AMERIKOS DAKTARU 

Užiaikom visokius vaistus, nuo įvairių ligų. 
Taipgi visokias. Šaknis, žoles ir žiedo*. 

Tikra Lietuviška TREJANKA........................
Prisiunčiame Vaistus ir per paštų.

Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS”.

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

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADVVAY, SO. BOSTON. MASS.

1
fav-j i . ..




