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VOKIETIJOJ PANAIKINTA 
KOMUNISTŲ PAKTUI

JOS TURTAS IR PINIGAI ŠTRESEMANO KABINĘ- 
KONFISKUOTI. TAS GRIUVO.

--------------- Vokietijos ministerių ka- 
Komunistams uždrausta lai- bilietas, kurį buvo sudaręs 
kyti susirinkimus ir leisti kancleris štresemanas, per- 

savo laikraščius.
Vokietijos ginkluotų jie

gų komendantas gen. von 
Seeckt (ištark Zėkt) perei
tą sąvaitę įsakė panaikinti 
Vokietijos Komunistų Par
tiją, konfiskuoti visus jos 
pinigus ir kitokį turtą.

Šituo įsakymu • nuo šiol 
komunistams bus draudžia
ma laikyti savo i _ ‘ 2 'Z 
mus ir leisti laikraščius. Vie- „ ___ _
nu žodžiu, generolas Seeckt programą užsibrieš. 
padarė taip su komunistais, __________ ___ _ _________
kaip Trockis Rusijoj yra pa- s ooo,000,000,000 MARKIŲ Jas taipgi susidės iš dviejų 
floroc cnnio lictoia ir Lrirn_ 7__ __________ ___ ____ • i i _ • ___

;New Yorko Konsulato per- 
; sonatai bus žymiai sumažin
ėti, o Chicagoje bus atidary
tas naujas konsulatas.

auudvuc vev.iianao, - ■ Atstovybės personalas, 
eitą sąvaitę jau rezignavo, kuris iki šio laiko susidėjo 
nes Reichstago didžiuma iš- iš devynių, — atstovo, pata- 
reiškė jam nepasitikėjimą. Įrėjo, sekretoriaus, keturių

Naujai valdžiai sudaryti‘raštininkų ir sargo — yra 
prezidentas Ebertas paskv- sumažinamas iki keturių as- 
rė D-rą Heinrichą F. Aibei- menų: atstovo, sekreto- 
tą, kuris Cuno kabinete yra riaus, generalio-konsulo ir 
buvęs finansų ministerium. į vienos raštininkės.

Sakoma, kad socialistų New Yorko Konsulate 
nusistatymas sulyg naujo , štabas sumažinamas vienu 

. kabineto prigulėsiąs nuo to, ‘ raštininku, taip kad dabar 
susirinki- kokiu žmonių tas kabinę- konsulato personalą suda- 

įas susidės ir kokią jis sau rys- konsulas ir sekreto- 
Hus.

Chicagos konsulato eta-

daręs su socialistais ir kito- įjQLERI
mis partijomis. Į

Bet generolo von Seeckto §į panedėlį markės kursas 
Įsakymas paliečia ne vienus ant °.rk° biržos buvo
tik komunistus. Jisai uždą- trilijonai už 1 dolerį, arba 
ro podraug nacionalistu ir 80 bilionų už centą, 
fašistų partijas. ‘ |. Kitll valstybių pinigų kur-

Vokietijos komunistus sas ^u\° sekąntis: 
remdavo, daugiausia Rusi- 1 sterlingas ..
ja. Ji pristatydavo jiems ir į. . . ,
pinigų, ir teikdavo patari- 
mu. Ju tarpe buvo vis laiko- ni* 
ma mintis, kad reikia tik su- Oland^ 1W ^lden^ 
kilti, o Trockis tuojaus at- įeKOSIOva^ 
eis i pagalba su savo raudo- Rumunų 100 lejų 
_ ® •• ‘ švedu 100 kronenu

Francuzų 100 franku

Olandų 100 guldenų
Čekoslovakų 100 kronų

vio f ou .auuu- - kroneriunaja armija. ^yeoų iw Rionenų
r i • - . - . . Norvegų 100 kronenųIr vokiečių komunistai D kroneriu

rengėsi prie sukilimo ne R j doleris- 
juokais. Darydama pas juos Lj t „
kratas Berlino policija da
bar užtiko ir ginklų sandėli,'
kur buvo sudėta 1,000 kara
binų, daugybė revolverių ir 
amunicijos. Daug komunis
tų esą jau areštuota.

VOKIETIJOS DVARAI 
DEGA, z

Nauja šmėkla Vokietijoj 
pakėlė galvą. Išalkusios mi-( 
nios žmonių •-
būriais iš miestų į laukus ir 
pradėjo plėšti dvarus. Dva
rininkai susiorganizavo 
ginkluotus burius ir pradė
jo ginti savo mantą ginklu. 
Daugelyje vietų buvo kru- Į 
vinų susirėmimų ir daugį 
žmonių užmušta. Įniršę 
miestelėnai tada pradėjo 
keršyti ugnimi. Kiekvienas 
dvaras, kuris tik parodė pa-

%

Metai XVIII
EKSPLIOZIJA KASYK

LOJ.
West Frankfort, III. —Šio 

panedėlio rytą netoli nuo 
.čia ištiko ekspliozija ang
lių kasykloj, kur paprastai 
dirba 992 darbininkai. Bet 

kaip nelaimė atsitiko. Kiek 
teko rašant šią žinią sužino
ti. tai 14 žmonių nuo eks- 
pliozijos apdegė ir buvo nu
gabenti ligoninėn, o kelioli
kos da nesurasta.

I ŽYMIOS PERMAINOS 
LIETUVOS ATSTOVYBĖ
JE IR KONSULATUOSE.

Lietuvos Informacijų Biu
ras praneša iš Washingto- 

ino:
Gruodžio mėn. pradžioje ________

AVashingtone Atstovybės ir KOS VALDŽIAI $5,042.000. •Iaimei da nel?HV0 SU9V’

LIETUVA RUOŠIASI 
APMOKĖTI SKOLAS.

JI SKOLINGA AMERI-

Be to da ji turi atmokėti 
$2,000.000 Amerikos lietu
viams už I.afcvės Paskolos 

Bortus.I
Iš Londonb pranešama.

iI

: asmenų — konsulo ir sekre- 
i toriaus.

PAGAVO ALEKSOS 
UŽMUŠĖJĄ 

Sulaikytas Codykovas Jo- 
i sėlis, kurs rugsėjo mėn. 12 
d. Norkaus Kontoroje nu
kovė studentą Vytą Aleksą 
Kauno Apygardos Teismo 
tardytojo J. C. patrauktas 
atsakomybėn ir laikomas 
kauno Sunkiųjų Darbų Ka
lėjime.

i ------------ .------

$4.38
.55
.47
.43

3.82
i .29

.05
2.63
1.47
1.75
.98 nas, kuri bolševikai

10.00

1.500 ŽMONIŲ ŽUVO NUO 
ŽEMĖS DREBĖJIMO.
Kynuose buvo smarkus 

žemės drebėjimas šiomis 
dienomis, ir atėjusios per 
Pekiną žinios sako, kad per 
tą drebėjimą žuvo nemažiau

TICHONAS SERGA.
Rusų arcivyskupas Ticho- 

‘ l ___ 21—1 buvo
pasmerkę sušaudymui, bet 
vėliaus šitą bausmę pakeitė 
10 metų kalėjimo, dabar 
sunkiai serga. Kalėjimas 
suardė jo sveikatą.

GALĖS KALBĖTIS KIAU
RAI PER ŽEMŲ.

Bevielio telegrafo išradė- 
Gughielmo Marconikaip 1,500 kiniečių. Medžią-'įa? .. r , . .. ..

ginių nuostolių taipgi buvę tvirtina, kad greitu laiku zi- 
vą. įsaiKustvs im-jdaug pridaryta. Vietą šitas ^^ yi ^ ’^ siųBi 
ių puolė, dideliais atsitikimas turėjęs Kynųgilumoje, apie Kaolino kai.P^abar jos siunčiamos 

miestą.

GRAIKIJOS KONTREVO-
LIUCION1ERIAI PA

SMERKTI MIRIOP.
Keturi Graikijos genero- 

. lai, Leonardopoulos, Gardal- 
lides, Avrambos ir Nikola- 
reas, tapo pasmerkti miriop

oru be jokių vielų. Jis jau 
darąs aparatą, kurio pagal
ba bandysiąs kalbėtis su 
Anglijos - kasyklomis, daug 
tūkstančių pėdų po žeme.

APSIVEDĖ CHICAGOS 
UKTVERIS.

Juozs Uktveris. gerai ži
nomas Chicagos lietuviams

sipriešiniino toposuderiu- už sukėlim^ andai. maišto * monologu sakytojas ir akto- 
tas ligi pamatrn Vėliausios bandymą, nuversti respubh- rlu?’ šiomis dienomis tapo 
žiniom iš Berlino sako kad k?s ?ad?,ia- Kehatas žemes- suristas moterystės risiu su.i 
Aukštojo i Silezijoj *sudegin-‘niŲ kariškių taip pat pa- dailia lietuvaite, p-le Vale- 
tPiau beveik visi’ puikiausi ?™erkta sušaudymui. Te- rija Strazdauskaite. Tikra ItPjau beveik visi puikiausi 
dvarai. Naktimis dangus 
esąs paraudęs gaisrais po 
visą kraštą.

Plėšimas ir naikinimas 
dvarų prasidėjęs tuojaus po 
to, kaip Vokietijos junkerių v v i- i • i •
(dvarininkų) draugija pa- Rusijos pramonės delegaci- . V,ni? fintas ir Keleivy 
reiškė, kad ji neduosianti ja, kuri jieško amatninkų ir .yratllpę- Tegul likimas, 
miestų gyventojams maisto, mechanikų Rusijos atstaty- nesi&ai“ jaunai porai lai- 
pakol nepasitrauks štresse- mui. Rusijoj yra daug žmo-.me3- 
mano valdžia. Tuomet išal- nių be darbo, bet nėra-me-! _ 2

čiau nuosprendis neįvykin- 
ta.

RUSAI JIEšKO MECHA
NIKŲ ANGLIJOJ.

Londone dabar randasi

Susekta netikrų Lietuvos 
pinigų spaustuvė.

BUVO PADARYTA 
100,000 PUSLIČIŲ.

spaustuvė už atspausdini
mą 100,000 banknotų parei
kalavo 24 miliardų markių, 
o kai markės kursas buvo 
nukritęs, tai iškeltus 127 
dolerius i markes pilnai už
teko sumokėti. Be to dar 
spaustuvė pareikalavo lei
dimo pinigus spausti. Pa
grįžęs Minjotas pasikvietė 
sėbrus apsvarstyti, kaip pa
dai ius leidimą.

Pasitarę, sumanė nusiųs
ti gautą iš apskrities valdy
bos leidimą dviračiu važinė
ti. Mat, sulig jų išmanymu 
tas buvo formaliai padary
tas, o teksto vokiečiai nesu
pras. Bet po kelių dienų 
gauna atsakymą, kad pri
siųstų leidimą vokiečių kal
ba rašytą. Vėl "posėdis", 
vėl tarimąsis, kaip tą leidi
mą padarius. Nutarė pat$s 
teki leidimą padaryti. O 
kad formaliau išeitų, suta
rė tą leidimą mašinėle para
šyti. Deivikas sužinojo, kad 
pagrįžęs iš Amerikos pil. 
Vladas Borisevičįųs parsi
vežęs tokią mašinėlę. Atvy
kęs pas jį prašė mašinėle 

. parasvtį užsakymą vienai 
j vokiečių firmai prisiųsti 
jiems papirosų.

Borisevičius nieko nenu
jausdamas, ir nesuprasda
mas vokiečių kalbos, ką jie 
ten rašys, leido.

Minjotas vokiečių kalba 
parašė leidimą šio turinio:

"Sulig šiuo leidžiama Vi
liui Minjotui atspausdinti 
Lietuvos banknotų po 50 
centų."

"Prezidentas Simonaitis”. 
Aukščiau minėtą leidimą 

nusiuntė spaustuvei. Po 
kiek laiko gauna iš spaus
tuvės laišką su vienu netik
rųjų pusličių pavyzdžiu, 

i Minjotas sukvietė sėbrus

Suimta riša sumanytojų 
kompanija. Pinigai daryti 

Vokietijoj.
Lietuvos Telegrafo Agen

tūra praneša šitokią žinią: 
•Spalio mėn. pradžioje 

Naumiesčio ir Šilutės apy-

kad greitu j4įku Lietuvos! UŽKLUPO GILI ŽIEMA. 
”7 - d į W_a-j Praėjusio nedėldienio ir

shingtoną saMo delegacija,; panedėlio nakti per Naują- ...
1-.H . A .0 didel6 linkese pasklido naujy lyg

sniego pūga. Vermonto vai- apšutusių pusličių Kelete 
stijoj, Massachusetts vaka- tokl>-‘ P'n>CT — .banknotų 
tuose, New Yorko šiauriuo-i Pateko. 1 Naumiesčio pratie
sė ir Connecticut daljse tiekiamosios mokyklos moky- 
nrivertė sniego, kad vieta- tojo D. . Juijono lankas. 
r . . . i* • Jam tip nunirai otvnrin itar-

valdžia atsių sianti į Wa- Praėjusio nedėldienio ir

kad susitarus 
mo Amerikos 
lų. Sakoma, k id ton delega- 
cijon Įneisiąs STamas Naru
ševičius, dabaftinis Lietu
vos atstovas Ubndone.

Lietuvos valdžia yra sko
linga Amerikai $4,160,000 
už nupirktąją karo medžia
gą Prancūzijoje ir $882,000 
už gautus karo reikmenis 
iš Amerikos P 
Krvžiaus - 
000.

Lietuvos vąldžia yra <1a 
skolinga apie j$2,000,000 ir 
Amerikos
Laisvės Baske 
čiaųs nemano: 
ta skolą dabĮr atmokėtų, 
nes ir laikas jiems bonams 
da nesukako, ir pinigų Lie
tuvos ^valdžia tiek neturi.

Kas kita yra skolos Ame
rikos valdžiai. Jas Lietuva 
turi atmokėti, kad palai
kius savo vardą Amerikos 
valdžios akįse. Bet ir tas 
jai nelengva ištesėti. Pavyz
džiui, $882,000 skola Raudo
najam Kryžiui turėjo būt 
jau atmokėta 30 birželio 
1922 metų, o ji da neatmo
ka dki šiai dienai. Kiek ži
nia, tai ir procentai už tą 
paskolą tebėra da nemokė
ti.

Kita skolos dalis, būtent 
$4,160,000 už karo medžia
gą, pagal sutartį turi būt 
atiduota 1925 metais. Dėlto, 
turbut, Lietuva ir rūpinasi 
apie jos atmokėjimą.

Į Be šitų skolų, Lietuvos 
i valdžia esanti skolinga dar 
'apie 4,000,000 frankų Fran- 
ieuzijai ir anie 17,000 ster
lingi! Anglijai.

Tos pačios žinios iš Lon
dono sako, kad Estonijos 
valdžia ir rengiasi atsiskai
tyti su Amerika, kuriai ji 
esanti skolinga apie $16,- 
600.000, taigi trigubai dau
giau, negu Lietuva.

Euiopoj turbut nėra to
kios valstybės, kuri nebūtų 
Amerikai skolinga.

de? atmoMji’j ją Angliją perėjo
valdžiai sko-

amas Naru-
banknotu

Raudonoje 
ią viso $5,042,- 
L...

lietuviams už 
os bonus, te- 
įa, kad ji ši-

I

draugo Uktverio pavardė:
yra Kuzmickas, bet jis dau- _
gia«Womąs kaipo Uktve-.£ J J KONFERENCIJA, 
ns, nes tokiu vardu jisai.

; veikdavo ant scenos ir pasi
rašydavo po veikalėliais, į

•

—1*1------------

Nedėlioję, 9 gruodžio, So. 
Bostone bus LSS. konferen
cija. Iš Chicagos bus drg. 
Grigaitis, iš New York drg. 
Poška, todėl bus gera pro
ga pasitarti apie LSS. rei
kalus. Butų gerai, kad kitos 
kuopos, ypač iš Bostono 
apielinkės. irgi atsiųstų sa
vo atstovus. Gali atvažiuoti 
draugai ir iš tų vietų, kur 
kuopu nėra. Konferencija 

oanvmu am niacinų 11 trerv- įnamei ly. oiva nulupant Iii 5 • • 1 m {X
tres įtaisų. Rusai užtai duo- sako, kad jai pigiau atsiei- Prasldes *N£ial kalP Ibis ry- 

pirkti, negu Lietuvių Salėj, So. Bos- 
! tone.

kę miestu žmonės sušuko chanikų. ir todėl jų reikia Į UŽDARE 2 MINKŠTŲJŲ 
dvarininkams: "Jei jus ne- jieškoti užsienyje. Vickers ANGLIŲ KASYKLAS. ! 
duosit mums maisto, tai pa- firma Londone gavo iš rasų Indianos Standard Oil Co. 
siimsime jį patįs!" Ir tuo
jaus dideli būriai žmonių 
pradėjo piltis iš miestų Į 
laukus ir pulti ant dvarų. 
Jie plėšia javus, piauna gy
vulius ir kitokią mantą ga
bena i miestus. *

j Indianos Standard Oil Co. 
kontraktą atstatymui gelž- uždarė dvi minkštųjų ang- 
kelių stočių Rusijoj, o kitos lių kasyklas netoli Čarlin- ’ 
kompanijos gavo didelių už- ville, III., kur dirbo 1,00 
sakymų ant mašinų ir elek- mainerių. šita kompanija ... . .... . A " A *

da didelių koncesijų ang- na gatavą anglį 
lams. ' kasti.

Jam tie piingai atrodė įtar
tini, ir jis juos nusinešęs 
pas Naumiesčio pašto įstai
gos viršininką p. Efimovi- 
čių. Su juo bendrai apžiurė- 

i ię ir sulyginę pastebėjo, 
kad tie pusličiai gali būti 
netikri. įsitikinimui moky- 

! tojas Jurjonas čia pat įstai- 
jgoje keliais žodžiais užklau- 
■ sė Emisijos Banką Kaune 
, _rL ——.J pinigų tikru

mų yra sudėta į bankus $17,- mą; prie to rašto pridėjo

mis sustojo ant kelių visi 
automobiliai. Kanadoj Mon- 
trealo apielinkėj prisnigo 
14 coliu sniego. Bet Bostone 
r - - - - - - ~ - •

žu, miškuose auga grybai.

14 colių sniego. Bet Bostone 
ir jo apielinkėj šilta ir gra-;

$17.331,479.000 SUDĖTA 
AMERIKOS ŽMONIŲ J

BANKUS.
. Amerikoj šiandien žmo- minėtu

•_______r . *
----T *7 — — --- ------------ --------> JU'*’ X 

331,479,000. Suviršum 17 bi-^u pusličiu pavvzdžiui. 
lionu dorelių, tai išrodo mP- . gpalio mėn. 10 d. vakare 
zimska suma. Teciausjei V1-, mokytojas Jurjonas gauna 
sus tuos pinigus įsupti ir pa- telegramą, ka(į tje bankno-į 
dalinti lygiai tarp visų Ame-Įai netikri; tą patį vakarą 
nkos gyventojų, tai išeitų pradėta slaptai veikti: ren- 
vos tik po $lo8 ant^galvos. žinias, iš kur tie pinigai 

---------------- Į pradeda- plisti. Pasirodo,

Drg. Grigaičio prakalbos ‘
Žemiaus yra nurodytos Prano Deivikio ir Juozo 

dienos ir vietos, kur bus Zolio, gyvenančių Naumies- 
"Naujienų" redaktoriaus ty, Sodų gatvėj, 
draugo P. Grigaičio prakal-; Tiems pinigams leisti bu- 
bos, -būtent: į yo susidariusi kompanija

2 gruodžio, Baltimorėj. Ps s*u narni:, Y.d*u.s Minjo-
3 gruodžio, Brooklvne, i £as is Gurgždžių ir Vilius

319 Grand st.. Socialistų sa- ■ ’7etkis iš Musaičių kaimo, 
lėj. 8 vhI. V3.ka.rc. jsbu is Mažosios Lietuvos j

5 gruodžio, Waterburv. :£r?nas.. Petkas ir Juozas
6 gruodžio. Lawrence, 41 Zolys is Naumiesčio, Sodų 

Berkelev st., L. U. K Svėtai- rė. 
nėj, 7 vai. vakare.

7 gruodžio, So. Bostone,
Lietuvių Salėj, 7:30 vai va
kare. - i _. , . \ x. -

9 gruodžio, Cambridge j 
Mass., 2 vai. po pietų.

11 gruodžio. Haverhilį 
Mass., Kliubo Salėj, vakare

Nedaug lietuviai darbi
ninkai turi tokių kalbėtojų, 
kaip drg. Grigaitis, ir prie 
to da netankiai jis čionai at
silanko, todėl kiekvienas tu
rėtų pasinaudoti šia proga 
ir nuvykti jo prakalbų pasi
klausyti.

------ e # 'Minjotas suKviete seDrus
V. Minjotas dar gegužės'pasižiūrėti. "Komisija" ap- 

, mėn. pradėjo susirašinėji-j žiūrėjusi pripažįsta tinka- 
mą su spaustuve "Parkus" ' * >• - ■ -•

Į Miunchene (Vokietijoj) ir_— • v* « . • .n z-«</'b

Į dinti 10,000 pusličių, bet 
spaustuvė tiek spausti f • • .. .

t I 
*1 
*1

tiek spausti 
nesutiko ir reikalavo dides
nio užsakymo. •

Tuokart Minjotas prašė 
atspausti 100,000 bankno
tų. Spaustuvė galų gale su
tiko ir prašė prisiųsti vieną 
visai nebuvusi apyvartoje 
banknotą, o už atspausdini
mą 50 milionų vokiečių mar
kių, kas buvo sulig kursu 
lygu 500 dolerių. Minjotas 
tiek pinigų užsimokėti netu
rėjo ir darbas buvo atidė
tas.

ii

PASLĖPĖ NUO PAČIOS 
$2,000, DABAR GAVO 

$7,000.
Anie 30 metų atgal tūlas i Per tą laiką Minjotas 

iieškojo tam darbui prijau
čiančių draugų, prie kurio 
ir prisidėjo Vilius Bietkis. 
Tuokart pradėjo juodu jieš
koti daugiau draugų Di
džiojoj Lietuvoj ir rado 
Dei vikį.

Praslinkus keturioms są- 
vaitėms, Deivikis surado 
ketvirtą draugą. Juozą Zolį. 
Ir dabar keturiuose tą dar
bą pradėjo. Kad pinigų pa
siskolinti jiems buvo sunku, 
tai jie išpardavė gyvulius, 
iš ko susidarė 127 doleriai.

Minjotas su tais pinigais 
nuvyko į Miuncheno spaus
tuvę "Parkus". Dabar

P. G. nunešė i Lvnno banką 
52,000 ir padėjo juos ant 
svetimo vardo. 'Jis padarė 
tai, kad paslėpus tuos pini
gus nuo savo pačios, kuri 
neduodavo jam taupyti, bet 
kiekvieną dolerį norėdavo 
išleisti ant skrybėlių ir šil
kinių šlebiu.

Šiomis dienomis senukas 
nuėjo j banką tų pinigų at
siimti. Pasirodė, kad iš 
$2,(XX) užaugo $7,000. Senu
kas net apsiverkė iš džiaugs
mo. ”Aš maniau, kad man 
reikės mirti iš bado patvo
ry, o čia gaunu $7,0001” tarė 
jis.

mais ir paliepė atspausti.
Už poros dienų Minjotas 

nuvyko i Miuncheną ir ra
do jau 40,000 pusličių at
spaustų, kuriuos parvežė į 
Tilžę. Po kelių dienų parve
žė ir likusius 60,000 pusli
čių. Pietkis atvažiavo i Til
žę pasitikti ir iš ten laiveliu 
neršmukliavo per Nemuną 
i šią pusę. Pargabenę pini
gus padėjo pas Bietkį, o da
li paėmė išplatinimui: Zo- 
Ivs gavo 6,000 pusličiu, Dei-• 1 • - — - - - — - -vikis - 
13,000.

Praplatinti jiems labai 
pasisekė Šilutėj ir Naūmies- 
tyj laike prekymečių, per
kant sėmenis bei gyvuliui

Darant kratas, rasta pas 
Bietkį apie 60,000 pusličių. 
Reiškia jiems per tą 10 die
nų pasisekė apie 40,000 pus
ličių praplatinti. Kaltinin
kai "suareštuoti, prisipažino 
kaltais ir paduoti atatinka
mai Įstaigai, kad patrauktų 
atsakomybėn.

CUKRUS BRANGSTA.
Cukraus kompanijos vėl 

iradėjo kelti kainą ant sa
ro produktų. Dabartiniu lai
tu cukrus parsiduoda ’.yic 
10 centu svaini, be4 neužil
go jis pakils turbūt iki 11 ir 
12 centų.

2,500, Minjotas —
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« APŽVALGA O
lovičiaus darbus ar ne. Ypač, 
kad Vilovičius buvęs abiejų 
korporacijų ’manedžeriu’, ir 
visas tas biznis buvęs visiškai 
suveltas Į vieną krūvą”.

Kas smarkiai kila, tas 
skaudžiai griūva, -sako pa
tarlė. Taip buvo ir su "Te
legramų”. Jis iš pat pradžių 
pradėjo eiti: X2-kos pusla
pių, ir tuojaus pasidarė 
toks mandras, toks drąsus, 
kad, rodėsi, tuojaus ims ir 
išmuš iš biznio visus laik
raščius. Ir keno tik adresą 
kur sužinojo, tam ėjo už dy
ką. Stačiai sunku buvo su
prasti, kas ji finansuoja ir 
kokiems tikslams ji leidžia. 
Bostone buvo kalbama, kad 
sandariečių slapta buvę nu
tarta išmušti iš 
cialistų 
tikslu 
šmeižti "Sandara", o "Nau
jienoms” atakuoti buvo 
Įkurtas "Telegramas”.

Ar tose kalbose yra kiek, 
tiesos, ar ne, mes tikrai ne
žinom: bet kad "Sandara” 
ir "Telegramas" buvo pra
dėję šlykščią šmeižimo kom
paniją prieš musų laikraš
čius, tai visi gerai žino.

Tečiaus šita purvina ko
va pasibaigė katastrofa pa
tiems jos "generolams"."Te- 
legramo" kailis jau padžiau
tas ant tvoros ir buvusieji 
jo vedėjai slapstosi nuo ka
lėjimo. Mes nesistebėtume, 
iei to paties susilauktų ir 
"Telegramo" sesuo So. Bos
tone.

"TELEGRAMAS" MIRĖ; 
JO LEIDĖJAS PABĖGO.

Chicagos tautininkų or
ganas "Telegramas”, kuris 
taip smarkiai buvo užsipuo- 
lęs ant "Naujienų” ir kitų 
socialistinių laikraščių, jau 
užvertė savo kojas. Jo leidė
jas, kuris buvo paėmęs iš 
žmonių daug pinigų i Lietu- 

„vą siųsti, nežinia kur pra
puolė ir policija dabar jo 
iieško su varantais.

"Naujienų" reporteris 
apie "Telegramo" mirti ra
šo taip:

"Ant nabašniko "Telegra- 
mo”, skebų užtarytojo, ofiso 
durų jau kone dvejetą savai
čių riokso maža popierėlė su 
užrašu 'Store for Kent’. A. a. 
nereikalingos gyvasties ir be
tvarkės gerklės 'Telegramas' 
pabaigė savo sapaliojimus, ir 
matyt nekas kitas tik velniai 
nusinešė jo biedną dūšią, ne
veizint į kunigėlio Bumšo eg- 
zortas.

"Ale kur dingo to nabašni
ko 'Telegramo' tėvas, sumany
tojas ir organizatorius visokių 
korporacijų tam nabašnikui 
leisti ? Kur dingo ponas 'dakta
ras' ir 'advokatas' Mr. V. B. 
Vilovičius ? k

”To labai ir labai norėtu ži- 
-ti tie žmonės, kurie buvo ’pa- 

’i'dję’ siųsti pinigus ir ’šif- 
-tęs’ Lietuvon per tą poną 

Vilovičių ir jo korporacijas”.

Šalia "Telegramo”, ponas 
"ievičius buvo suorganiza- 

3 da keliatą kompanijų 
pašaliniams bizniams vesti, 

ymesnės jų buvusios ”Fe- 
’eral Land Agency and 
l oan Co.” ir "Federal Bond 

nd Land Co.” Kiek žmonės 
sudėjo Į tas kompanijas pi
nigų, da nesužinota.

Sekančiame "Naujienų” 
numeryje, būtent 273-čiam, 
randame da šitokių papil
dymų prie "Telegramo” 
skandalo:

”Warantai su kaltinimais 
apgavystėje yra išduoti prieš 
Telegramo’ leidėją poną V. B. 
Vilovičių Maxwell policijos sto
ties teisme. Prisiekas prieš Vi
lovičių sudėjo dėl vvarantų ke
letas jo buvusių kostumerių, 
kuriems p. Vilovičius ar as
meniškai ar kaipo 'Telegramo' 
prezidentas ir kasierius nesu
grąžino pinigų, kada nenupir
ko laivakorčių už jų duotus pi
nigus.

"Policija su warantais jau 
keletą dienų j ieško pono Vilo- 
vičiaus, bet nesuranda. Išpra- 
džių buvo sakyta, kad jis su
sirgęs. Bet jo nesą nei lovoj 
namie, nei ligonbučiuose. Vilo-, 
vičiaus pati sakiusi, kad ji ne
žinanti, kur jos vyras dingęs 
ir kad jis jai taipgi neduoda
vęs pinigu ant pragyvenimo. 
O betgi po prisieka Vilovičiaus . 
yra pasakyta čarteriuose, kad 
jis Įdėjęs $30,000 į Federal i 
Bond and Land Co. ir $20,000 . 
Į Telegramas Publ. Syndicate.

"Iš Telegramo’ ofiso daik
tai kažinkieno buvo parduoti 
subatoj, kuo labai pasipiktino 
Vilovičiaus kreditoriai. Busią 
tyrinėjama ar kas turėjo tei
sės tuos daiktus parduoti be 
Vilovičius ir Telegramo kre
ditorių žinios.

” Telegramas’ Publisliing 
Syndikato kiti vedėjai gal bu
sią traukiami atsakomybėn, 
jeigu Vilovičius nepasiduos po

liai greitu iaiku. Mat, dau
gelis kvitų buvę išduota to 
Syndikato vardu.

"žmonės, kuriuos Vilovičiui 
pasisekė prikalbinti prie to sa-. 
vo biznio gražiais pažadais, sa
ko, patįs nežiną kur jie stovį. 
Ponas Grisius skaitąs save 
prezidentu dar negimusio kū
dikio vardu Telegramas Daily 
News Corp.’. bet sako, nepažįs
tąs to negimusio kūdikio moti
nos vardu Telegramas Pub. 
Syndicate’. Todėl nežinąs, ar įjos, Belgijos," Italijos ir ki- 
čia jam reiksią atsakyti už Vi- * tų;

biznio so- 
laikraščius; tuo 

"Keleivi" turėjo

brolis, 
nupirko 
Laisvės 
už $50
Bendrovės 
per

būdamas 
už $100 

Pasko- 
Lietuvos 

šėru.
laišką prašo 

kiek galima

Skelbdama tą laišku, ’Tė-j| 2. Jie neša 7 nuošimčius į !_____ _ ____
palūkanų metams, kuomet* vynės” redakcija paaiškina, 

i Lietuvos tvaldžia žada už j kad tūlas jo vietas ji turėjo 
I savo bonus mokėti tiktai išleisti, nes jos tokios šlykT 
! - 
j O , ,
1 3. Austrijos bonai vra 
priimti ant New Yorko,

w įs
čios, kad spaudoie jų nega
lima kartoti. Tokias vietas 
”T.” redakcija pažymi

»
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Nori da labiau snvar- 
žyt ateivybę.

Londono ir Paryžiaus bir- daugtaškiu... Kalba ir rašy- 
žų ir visuomet turi gatavą ba paliktos komunistiškos, 
rinką.

Rodosi, šitokie bonai tai 
jau tikrai turėtų būti verti 
pilnos savo kainos — $100. 
O betgi taip nėra. Jie parsi
duoda dabar ant New Yoi*' 
ko biržos apie po $85.

Taigi, jei visa to akyvaiz- 
doje už šimtadolerinĮ Lie
tuvos boną galima gauti 
$50. tai da nėra taip bloga.' 
. Kun. Krasnickas iš Jer' 
sey City, N. J.. "Draugo” Į 
230-tam numery 
Lietuvos valdžios 
taip:

"Tiek daug tų bonų 
niu laiku pasirodė, 
svetimtaučiu vaikai 
po lietuvių namus, krautuves, 
pardavinėdami $100 ir $50 
bonus po $5 ir mažiau”.

Vadinasi, vertė tų bonų 
nekažin kokia. Paskutiniu 
iaiku žmonės jau ir procen
tų negauna už tuos bonus.

Krasnickas iš Jer
Draugo” 
rašė apie 

bonus

paskuti- 
kad net 
nešioja

Tik pasiklausykit:
”St. J. Vįtaitis, 

"Tėvynės Redaktoris. 
"Burzuju gizeli: .

”Mias SLA. narei darbini
kai negalim ilgeu pakęsti tavo 
nusususios palitikos SLA. rei
kalus^. Mes SLA. narei dar
binikai szita visa jusu buržu
jai purvina darba žinome ir 
daugeu netilesime. Įsgarsisi- 
me visiem SLA. nariam ir kil
pom. kat ije žinotu ka rinkti 
in SLA. virszinikus ir kat ap- 
valitu savo ištaiga nuo...

"Vienok mias nenorim būti 
tokeis nedraugiškais jums 
burzuju gizelei, nes mes esam 
susipratia darbinikai. Todėl 
mias nenorim jus visu galuti
nai prazuditi nors jus ir verti 
tik an sausos szakos pakabiti. 
Todėl mias pastatome šitokes 
išliga; tuojaus turi rezignuoti 
isz Tevyns redaktoeaus vietos 
savo vieta susipratusem dar- 
binikui redaktorui uzieisdams.

kova dėl rinku."aliejaus kompanijas” ir 
pardavinėjo žmonėms tų 
"kompanijų” Šerus, naudo
dami šitai apgavystei paš
tą. Kadangi tos jų "aliejaus 
kompanijos" jokio aliejaus 
neturėjo, tai visi žmonės, 
kurie pirko jų šėrus, likos 
apgauti. Tie šėrai neturi jo
kios vertės ir sudėti Į juos 
žmonių pinigai žuvo.
x Todėl nagrinėjimui pasi

baigus teisėjas liepė D-rui 
Cookui atsistoti ir tarė:

. "Cook, tu visai neturi do
ros. Nejaugi tau nesisap- 
nuoja tie pasigailėjimo ver
ti žmonės, kuriuos tu api
plėšia!? Kaip tu gali ir už
migti?

"Cook. šitas tavo biznis 
yra tiek nešvarus, kad tavo 
advokatai gindami tave, 
man rodos, turėtų užsiimti 
skepetaitėmis savo nosis. Jo 
smarvė siekia augščiausi 
dangų. Jei Įstatymai mane 
nevaržytų, tai aš padary
čiau taip, kad tu daugiau 
ant laisvės iau neišeitum”.

Ir teisėjas tuomet jam pa
skyrė 14 metų kalėjimo ir 
užsimokėti $12,000 pinigais. 
Teisėjo manymu, Cook turįs 
da daug paslėptų pinigų, ku
rių jis prisiplėšė iš nesusi
pratusių žmonių.

Visiems jau yra žinoma, 
kaip kapitalistai kovoja dei 
rinkų. Kuomet Pp;
.trūksta vietų delei išgabeni
mo prekių, kad galėjus jas 
išparduot, tada jie per savo 
kontroliuojamas valdžias 
surengia karus, kad ginklų 
spėka užkariavus tas rin
kas, kurios yra patogios iš
gabenimui jų prekių. Ki
taip, neturint rinkų, netu
rint vietų, kur išparduot sa
vo gaminius, sumažėja ka
pitalistų pelnas.

"Kova dėl rinkli” pasi
reiškia netik tarpe Įvairių 
šalių kapitalistų, bet ji yra 
praktikuojama ir tarpe pa- 
piastų žmonių. Čionai "ko
va dėl rinkų", pasireiškia 
formoje kova už būvį, kova, 
už pasilaikymą.

Viename pastarųjų "Lais
vės” numerių teko pastebė
ti, kaip L. Pruseika veda 
žut-butinę kovą prieš "Nau
jienas" ir naujieniečius. Ra
šydamas apie savo Įspū
džius iš Kenosha, Wis., jis 
be jokios gėdos prisipažįs
ta, kad jam visų pirma ru
pi nugalėti naujieniečius. 
Tarpe kita ko jis sako: "La
bai butų geistina, kad jie 
imtųsi darbo. Tuomet mes 
Kenoshoje galutinai pakrik- 
dytume naujieniečius".

šitoji kova prieš naujie
niečius, tai kova Pruseikos 
už būvį, už pasilaikymą. Nė
ra nuostabu, jeigu žmogus 
kovoja už būvį, už palaiky
mą savęs. Bet kam kovoti 
prieš naujieniečius? Nejau
gi tenai ir kitur nėra ki
tokių žmonių, kaip tik nau- 
Įieniečiai? Nejaugi netbuti- 
nai reikia išnaikinti naujie
niečius. kad gavus"Laisvei” 
skaitytojų? Nejaugi Pru
seika nesuranda tenai drau- 
giečių, darbininkiečių ir 
tokių, kurie laikraščiii ligi 
šiol dar neskaitė? Ar nege
riau butų tarpe tokių žmo
nių jieškoti sau skaitytojų? 
Kitais žodžiais sakant: Ar 
negeriau Pruseika padary
tų, kad jis stengtųsi paliuo- 
suoti darbininkus nuo kuni
ginės įtakos, nei kad nuo 
socialistinės? Ar negeriau 
butų kovoti prieš juodąjį 
klerikalizmą, nei kad j>rieŠ 
"Naujienas"? Juk Pruseika 
turi suprasti, kad kovoda
mas priešais pažangiąją vi
suomenės dali jis lošia kaip 
tik Į ranką kunigijai, kleri
kalizmui !

Nenuostabu, kad Prusei
ka jieško savo tavorui rin
kos, bet negerai, kad neiš
naudoja tų rietu, kurios tu
rėtų būt išnaudotojo, kovoja 
prieš tai, už ką jiš piąts dar 
taip nesenai galvą guldė. 
Kleriktilai už tai Pruseikaį, 
bus labai dėkingi, bet susi^ 
pratę darbininkai žiūrės j ji 
su pasibiaurėjimu.

A. P. Serbas.

Lenkų, rusų ir italų kvotos 
nukentėtu daugiausia.

"Norint ateivybę suvar
žyti, reikia ją suvaržyti’1, 
pasakė kongresmanas Al- 
bert Johnson. atstovų buto 
imigracijos komiteto pir
mininkas. Ir jis ištikrųjų 
prie to eina. Jo komitetas 
jau turi paruošęs atstovų 
butui toki griežtą imigraci
jos bilių. kokio da niekuo
met Kongrese nėra buvę.

Apskritai, tas bilius su
mažina ateivybę lygiai per 
pusę, o kai kurių šalių kvo
tą numuša net iki vieno ket
virtadalio. Pavyzdžiui, su
lyg dabartinio įstatymo iš 
Ęusijos gali atvažiuoti per 
metus 21,613 ateivių; nau
jas gi Įstatymas (bilius) 
pataria numušti šitą kvota 
iki 1,992.

Italijos kvota numušama 
nuo 42,057 iki 3,912, o Len
kijos nuo 21,000 iki 5,000. 
Užtai bilius pataria daugiau 
Įleisti anglų, vokiečių, šve
dų ir kitų daugiau civilizuo
tu tautu.

il
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Rezignodamas turi perstatitį1 • ' . -• ....in savo vėla.Drg. R. Muare' sul-vS šito blhaus, is viso 

isz Chicago, III. Jai šito napa- 
darisi, tai ne tik mias tavo 
purvinus darbus visomianei i

SMETONA KALĖJIME, 
VALDEMARAS IŠTREM

TAS.
Kunigų "Draugas” Chi- 

eagoje sakosi gavęs iš Kau
no šitokią telegramą: -

"Buvęs pirmasai Lietuvos 
prezidentas ir dabartinis sa
vaitinio laikraščio ’V airas’ re
daktorius Ą. Smetona, atsisa
kydamas mokėti piniginę Pa
baudą. sėdi kalėjime.

'A. Valdemaras išspausdino 
savo 'Vaire' kenksmingą 
straipsnį. Užtai tapo ištrem
tas iš Kauno visam karo sto
viui.

"Kun. Tumas, juodu užtar
damas, pakėlė skandalą Kau
no Teatre".

Įdėjus šitą telegramą, 
"Draugo” redakcija bando 
ją aiškinti taip: Smetona, 
Valdemaras ir kun. Tumas 
yra pažangiečių partijos ly
deriai. Netekę prie valsty
bės vairo vietų, jie pradėjo 
per savo laikraščius niekin
ti kitas partijas ir valdžią. 
Valdžia užtai baudė juos ir 
uždarinėjo jų laikraščius. 
Dabar jie pradėjo' leisti nau
ją savo organą, ” Vairą". 
Smetona vėl tapo apkaltin
tas už šmeižtus ir turėjo" už
simokėti pabaudą. Bet jis 

. atsisakė tai padaryti, ir už- 
I tai tapo pasodintas kalėji- 
’man. Jo frentas Valdema- 
:ras pradėjo užtai kritikuo
ti teismą, ir vidaus reikalų 
ministeris liaudininkas Zai
kauskas ištrėmė jį iš Kau
no. Kunigas Tumas geras 
Smetonos ir.Valdemaro ka- 
merotas, ir karšto ūpo žmo
gus; jis negali suvaldyti sa
vo jausmų. Nuėjęs Į teatrą 
ir matydamas tenai tūks
tančius žmonių, jis neišken
tė. Į juos neatsiliepęs. Jis at
sistojo prieš publiką ir pra
dėjo karštai protestuoti dėl 
Smetonos ir Valdemaro 
persekiojimų. Pažangiečių 
priešai pradėjo švilpti. Te
atre kilo triukšmas. Turėjo 
būt pašaukta milicija, ir 
publika buvo išvaikyta. 
Taip spėja "Draugas".

Galėjo būti taip, galėjo ir 
kitaip. Aišku tik tiek, kad 
Lietuvoje neramu. O tas 
naujai respublikai nelemia 
nieko gera.

I

KIEK VERTAS LIETU
VOS VALDŽIOS BONAS?

Vienas "Keleivio” skai
tytojas mums rašo: 

"Gerbiamoj i Redakci j a ’
Prašau paaiškinti šiuos daly
kus : mano 
Amerikoje, 
Lietuvos 
los boną ir 
Atstatymo 
Dabar jisai
manęs sužinoti, 
už tuos bonus ir Šerus gauti 
pinigu. Lietuvos bankai duodą 
jam už šimtini boną tiktai 50 
doleriu, o už Atstatymo Bend
rovės Šerus neduoda nei cen
to. Taigi prašau man per 'Ke
leivi’ paaiškinti, kiek yra ver
ti tie bonai ir serai”.

Kiek yra vertas Lietuvos 
valdžios bonas, tai negali 
pasakyti nei "Keleivio” re
dakcija, nei pati * Lietuvos 
valdžia, nes tai priguli nuo 
Lietuvos respublikos atei
ties. Jei ta ateitis bus tokia; 
kad Lietuves respublika 
lobs ir turės pinigų tiems 
bonams atpirkti ir procen
tus už juos apmokėti, tai 
bonai turės pilną savo ver
tę. Bet.jei Europoje pakils 
naujas karas, jei Lietuva iš 
naujo neteks nepriklauso
mybės, tai tuomet jos bonai 
nedaug bus verti.

Taigi, ar užsimoka 
tadolerinĮ boną dabar pa 
duoti už $50, ar ne, 
niekas nepasakys; 
jei jis butų musų, mes jį 
parduotume.

Reikia mat žinoti, ka*d ir 
gerai gvarantuoti bonai re
tai parsiduoda "at par va- 
lue”, tai yra už tą kainą, 
kuri yra ant jų pažymėta. 
Juk, rodos, joks bonas nega
li būt geriau gvarantuotas, 
kaip Suvienytų Valstijų 
valdžios Liberty Loan bo- 
nai. O betgi ir jų kaina bu
vo nukritus nuo $100 iki 
$85 ir mažiau.

Antru pavyzdžiu gali bū
ti Austrijos valdžios bonai. 
Spekuliacijos žvilgsniu jie 
yra nepalyginamai geresni 
už Lietuvos bonus, nes,

1. Jie yra gvarantuoti 
didžiųjų Europos valstybių, 
būtent Anglijos, Francuzi-

irn- 
ar- 

tikrai 
točiaus

BOLŠEVIKAI GRASINA 
"TĖVYNĖS” REDAK

TORIUI.
Kažin koks negramotnas 

komunistėlis, matyt "Lais
vės” mokinys, prisiuntė 
"Tėvynės” redaktoriui 
šlykštų juodrankišką laiš
ką, reikalaudamas, kad jis 
tuojaus pasitrauktų nuo 
"Tėvynės” ir rekomenduo
tų savo vieton komunistą 
R. Mizarą, kuris ir savo 
vardo nemoka žmoniškai 
parašyti.

per metus Į Suvienytas Val- 
stijas galėtų Įvažiuoti ne- 

i daugiau kaip 168,000, ikuo- 
pranešim bet net panaudosim i^^ , dabartinę įstatymai 
tokius inrankius kad tu darbi-1 įleidžia apie oo7,000 ateivių 
nikam ant ’kelo nestovėsi da-|l lietus.
geu, nes darbinikai negali ii- Negana to, naujas bilius 
geu tavo palitikos purvinos ir pataria įvesti ateivybėn pa- 
burzuazijei tamojanczos pa- sirinkimo sistemą, kas reis- 
kiast. Nemanik kat tave iszgel kia, jog Amerikos konsulai 
™ 2L__. __ 1_ l/j ____ . -
labai pradejei paštam laike ateivius tenai ant vietos.
- .............................’ ir , " ■ Kiekvienas asmuo, norėda-

rinkimose mas važiuoti Amerikon, tu-

geu, nes darbinikai negali il-

burzuazijei tamojanczos pa-

bes SLA. valdiba kure tu teip

sirinkimo sistemą, kas reiš-

užsieniuose turėtų rinktis

ginti ir pilvu siusdamas už
tarant: szituose j... ____ . < -
ais laukan senoj valdiba bet retų gauti iš Amerikos kon-
tu turi * isaiti laukan pirma sųlio tam tikrą klausimų su
jos. Perdaug tu mum i insipi- į rašą ir atsakyti i kiekvieną 
kai uztaraudams burzuazisz- j klausimą. Kartu jis turėtų 

,koš centro valdibos purvinus 'prirodyti, kad jis nebėga 
ir kruvinus darbus, kuri tik-;nUQ Savo valdžios, kad jis 
tai nužudė szijsitus darbiniku sveikas ir nuo visko liuosas. 
pirkdama Amerikos' kapitalis- Kada konsulis jį priims, tai 
tu ir tokiu, paeu burzuju ka- jjg gaus iš konsulio tam tik
ro bonus... Miap tau šita pra- ra paliudymą su savo pa
nėšima padarom ne jukais ir veikslu ir pirštų antspau
dėlio nike nelaukdams iszpil- jajs, jr vien tik SU tokiu pa- 
dik mus teisingus raikalavi- Kudymu jis galės sėsti ant 
mos. Kitaip turėsi gailėtis po laivo.
laiku kat neiszpilei mus teisin
gu. reikalavimu”.

Geresnio chamunizmo pa
vyzdžio negali jau ir būti.

savo pa-

Laikas bato mainyti 
vardus.

Iš to, kaip žmogus rėdosi, 
galima matyti jo skoni. Iš 
to, kokiais* vardais žmonės 
krikštyja savo organizaci
jas, galima suprasti jų pa- 
žvalgą ir ūpą.

Buvo laikas, kuomet tarp 
Amerikos lietuvių dygo or- . .
ganizacijos tokiais vardais, 
kaip "Žaibas”, "Perkūnas”, 
"Viesulą" ir t.t. Ir judėji
mas tarp Amerikos lietuvių 
tuomet buvo be galo smar
kus.
Bet pradėjus žaibams, per

kūnams ir viesuloms per
daug siausti, tapo suardy
tas visas musų kultūrinis 
darbas. Ir dabar jau nei 
"žaibas" žaibuoja, nei "Per
kūnas" dunda, nei "Viesu
lą" ūžia. Užsilikę laikraš
čiuose tų organizacijų var
dai dabar mums tiktai paro
do, kokio tada butą musų 
visuomenėj ūpo.

Šiandin gi, kuomet užėjo 
apsnūdimo ir. suirutės lai
kai, reikėtų jau’ kitokiais 
vardais naujas musų orga
nizacijas vadinti. Reikėtų 
vadinti jas vardais, kurie 
atatinka dabartinei padė
čiai, būtent: "Miegas", "Be
tvarkė”, "Tinginys” ir Lt.

_ ^Dr. Yla.

Į

Tas paliudymas ateiviui 
bus reikalingas ir čionai at
važiavus, kuomet jis norės 
išsiimti pilietybės popieras, 
reikalingas kaipo prirody
mas, kad jis yra legaliai 
čionai Įvažiavęs.

Johnsono manymu, toks 
ateivybės suvaržymas būti
nai reikalingas, nes dabar 
daug žmonių Įvažiuoja nele
galiai. Pavyzdžiui, pernai 
Įstatymu nustatyta kvota 
buvusi apie 350,000, o Įva
žiavę 672,406. Girdi, vieną 
parsitraukia giminės, o tas 
susidėjęs čia pinigų tuojaus 
traukia kitus gimines. Ir 
taip 98 nuošimčiai visų Len- 

pernai suva
žiavę čionai vis ”pas gimi
nes".

Kad ir nelabai aštrus da
bartinis ateivybės Įstaty
mas, vis dėlto pernai jis už
kirtęs kelią 3,500,000 atei
vių, kurie stovėję savo šaly
se ant jūrių krantų ir laukę 
progos ištrukti Amerikon.

Daktaras Coek gavo 
14 metą kalėjimo.

• 1 - - —1
D-ras Frederick A. Cook, 

pagarsėjęs vienu iaiku kai- 
30 šiaurės žemgalio atrade- 
as, dabar sėdi Texas valsti
jos kalėjime, nuteistas kdle- 
ti 14 metų ir prie to da už
simokėti $12,000 pabaudos.

Kartu su juo sėdi jojo 
sėbras S. E. J. Cox, kunigo 
sūnūs, ir da 11 apgavikų. 
Coxas gavo 8 metus ii* $8,- 
)00 pabaudos, o kiti mažiau.

Teisme paaiškėjo, kad vi
si tie sukčiai, D-rui Cookui 
ir Coxui vadovaujant, tvė
rė Texas valstijoj visokias

Bejiegiai.
"Liet. Žinių” 234-me Nr. 

vedamajame straipsny liau
dininkai, sielodamiesi dėl 
krikščioniu paduotosios Sei
me Vidaus Reikalų Ministe- 
riui interpeliacijos, sako, 
kad nepaisant, kaip pasi
baigsianti ta keista interpe
liacija, ministeriai,kurie esą 
i pasiryžę kovoti , prieš Įvai
rius neteisėtumus, gali ir 
patys pasišalinti, nepakęs- 
dami susidėjusios padėties... 
Vadinasi, liaudininkai, pa
būgę krikščionių, gali Vid. 
Reik. Ministeri ir atšaukti 
iš valdžios.

Reikia pripažinti, kad iš 
liaudininkų to tik ir galima 
tikėtis. Jie jau galutinai po
litiniai ištyžo ir pasiduoda 
kiekvienam politiino vėjo 
pūstelėjimui. Pasipriešinti 
jie nepajiegia ir nesugebia: 
jeigu kas juos nuskriaudžia, 
jie tik nedrąsiai verkšlena. 
Tipingu verkšlenimu yra ir 
viršui minėtasai straipsnis.

Nereikia iš to stebėtis: to
ji partija, kuri pernai išsi
žadėjo savo socialistinio 
vardo, kuri leidosi i visokias 
kombinacijas su krikščioni
mis, padėdama, nors gal ir 
nesąmoningai, šiems apipin
ti darbo liaudį savo tinklu ir 
demokratybę palaidoti, — 
toji partija gali ir visiškai 
krikščionims pasiduoti, ką 
dalinai jau ir yra padariusi. 
Ir ištikrųjų, kuo gi dabar 
skiriasi tikrenybėje liaudi
ninkai nuo krikščionių? Gal 
tik tuo, kad krikščionys tiki 
(bent giriasi, kad tiki) Į die
vą, velnią ir popiežių, o liau
dininkai netiki. Vienok 
liaudininkų žmonės, tapę 
Lietuvos ministeriais ir ki
tais išrinktaisiais,'ir prieš 
krikščioniškus stabus gal
vas lenkia.

Laimingai jie gali sau ke
liauti pas krikščionis, žino
ma, pirma atsiprašę šiųjų 
už padarytus jiems per pra
ėjusi laiką mažus nesmagu
mus. V. T.

("S-tas”)

REIKĖJO 300 ŽMONIŲ, 
ATĖJO 60000.

Į Hamburgą atvažiavo 
cirkas, amerikietiškai ta
riant — "sorkės”, ir apgar
sino vokiečių laikraščiuose, 
kad reikia 300 darbininkų. 
Tuojaus prie cirko susirin
ko 60,000 žmonių, ir visi no
rėjo darbo. Tas parodo, kiek 
žmonių tenai randasi be dar
bo. ' - /

v

Ir “tikra Balda” aegelteja.
Amerikoj yra draugija 

"platinimui žinojimo kaip 
reikia tikrai melstis"; Ang
liškai ji vadinasi "Socicty 
for SpreUding the Know^ 
ledge of True Prayer". Tos 
draugijos vadas Frederick 
L. Rawson aiškindavo, kad 
jei tikraij melsiesi, tai galė
si visko atsiekti: galėsi gy
dyti ligonius, galėsi žmogų 
iš numirusių prikelti, ir 
taip toliaus.

Bet štąi, užpereitą sąvai
tę atėjo giltinė ir padarė 
jam pačiam galą. Jo pase
kėjos moterįs suklaupusios 
meldėsi per ištisas trįs die
nas ir naktis, prašydamos 
Dievo, kad jų "mokytojas” 
prisikeltų iš numirusių, bet 
jų maldos nieko negelbėjo, 
ir Rawsonas buvo nalaido- 
tas. ~

Stebuklą, neatsitiko, nes 
stebuklų niekad nebuvo ir 
negali* btati.
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Kas skilto ir rašo 
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rai pasekmingi, kurie nie- 
kuom daugiau neužsiima, 
kaip tik gydymu. Lietuviška 
politika taip atskiedžia dak
taro mokslą, kad už kelių 
metų sunku būna atskirti 
daktarą nuo kriaučiaus.

D r. Jonikaitis jau net ke
lis sykius buvo parvažiavęs 
atgal iš Detroito, bet tik pa
viešėjęs 
gimines, 
draugus 
drauges vėl 
Nors dr. Jonikaitis paliko 
Worcesterį ir apsigyveno 
Detroite, bet matyt jis Wor- 
cestery gauna dagiau ”good 
time”. Daktaro nepamokvsi, 
jis žino ką daro.

Extra.
Aptiekorius Budrevičius 

pasirįžo ant žut-but, o 1924 
metus pradėti ne vienas, bet 
jau kaipo „married man”. 
Iš to barbieriai džiaugias, o 
įgezolino stotis irgi nemato 

Jee-eeeeeesa, o ką tie Į reikalo praleisti jį pro šalį 

m-m-m”... Tokis mykimas Budrevicz”. Visi jam velija 
net apsargina žmones iš ilgo amžiaus ir zgados su 
juoko. Jei ne p. Paltanavi- pačia ir jos giminėmis, 
čiaus komedijos, tai, galima Amen, 
sakyti, nedaug kas norėtų! 
eiti ant tų debatų.

Daugelis sako, kad nėra 
jokios naudos iš tokių deba
tų. Kodėl? Juk juokas labai 
sveika, o sveikata visiems 
naudinga. Po teisybei p. Pal
tanavičia su savo komedi
jom daugiau gali pagelbėti 
sergantiems, negu su vande
niu Skrom.

Sandariečių atletas.
Keli mėnesiai atgal vietos 

seniausias (50 metų) ir plo- 
" nai ilgiausias (6 pėd. augš.) 

sandarietis p. Bernotas iš- 
laimėjo $500 dovanų už per-. 
šokimą per gatvekarį su 
nauju Buicku. Greičiausia 
tas atsitiko netyčiom, nes p. 
B. niekada automobilių 
lenktynėse nedalyvavo, nes 
niekad neturėjo savo auto
mobilio, o už šoferį irgi 
niekad netarnavo.

Dabar sandariečiai giria
si, kad jųjų frentas vos tik 
nusipirko Buicką ir t 
parodė „kazokams” 
rikonams, ką lietuvis gali.

Redaktorius su barzda.
„Amerikos Lietuvio” re

daktorius p. Jokubynas už
siaugino žilą barzdą. Mat

VVORCESTER, MASS. 
Debatai.

Jau nuo senai čia yra įsi
gyvenęs tarp lietuvių papro
tys su pirmu sniego pasiro
dymu pradėti debatus. Tuos 
debatus rengia pirmeiviai. 
Klausytojai susirenka viso
kių pažiūrų. Daugiausia at
eina vyrai ir moterįs, kurie 
gailisi pinigų užsimokėti už 
Čharlie Chaplino „muving 
pikčius”. Mat debatai būna 
veltui. Negatyvišką pusę 
ima Maikė Paltanavičia, 
kuris debatuoja ne žodžiais, 
bet mykimu. Kožna nedėl- 
dienį p. Paltanavičia prikre
čia tiek komedijų, kad neku- 
rie jį vadina lietuvišku 
Charlie Chaplinu. Užtenka 
Paltanavičiai pasikelti iš 
vietos, kaip visi net rėkli 
pradeda iš juoko. O kad p. 
Paltanavičia pradeda „kri
tikuoti” socialistus žalmar
gės balsu, t. y.: ”M-m-m-m- 
hirn 
cicilikai padarė gero. M-m-i nepasakius „Heilo! Mister 
m iv> ___ i_ » :__ ___

ir zgados su

nuosavos svetainės „Laisvė' 
mano galėsianti daryti gerą 
bizni savo name.

šypsa.

pas artimiausius 
aplankęs senus 
ir pasiilgusias 

išvažiuoja.

Kunige Sumiš.

BROOKLYN. N. Y. 
Pastabos.

Lapkričio 14 d. įvyko siu
vėjų masinis susirinkimas, 
kuriame kalbėjo „Darbo” 
redaktorius V. Poška ir ge- 
neralis New Yorko organi
zacijos tvarkytojas H. 
Blumbergis. Susirinkimas ir 
prakalbos pavyko puikiai ir 
žmonių buvo labai daug. Po 
prakalbų buvo diskusijos: 
ar frakcijinė kova neša nau
dą ar blėdį organizacijai? 
Per tas diskusijas tūlas su
bobėjęs Bolesius norėjo pri
sikabinti prie d. V. Poškos 
ir pasakė, kad dabar „Dar
be” nėra nieko rimto, nieko 
pamokinančio, išskiriant 
tai, ką parašo lokalų kores
pondentai. Well. Reikia pa
sakyti, kad tas žmogus (o 
jis yra komunistas!) neper- 
senai plytų į kišenius prisi- 

tuojausjdėjęs slankiojo, kad kam 
— ame-;nors pakaušį pramušus, ir 

į jis tą savo darbą skaitydavo 
I rimtu.
j * * *

j Žmones šneka, kad „Lais
vė” patapusi parapijų orga- 

. , -JA T „ - . 1 nu- :PaštariwjujĄlaįldi yisoi
pirmiau aou. A. L. ^dak-i^gu^g žilŠoš": feusidėda’Ss 
tonai (Jokubynas ir Mąi-į parapįjų įvykių, kas veikia- 
kė) buvo be barzdų, tai rei- ma bažnyčiose, apie kunigu 
kalni pnsėjus būdavo sunku oaSpadines ir t.t. Tą taip 
atskirti, kuris is dviejų re- „svarbų” štofa surankioja 
daktonų nepaiso ant gra?:-y# Tauras-Vidikas kitąsyk 
matiškų paklaidų. Dabargi buvęs "Kovos” redaktorius, 
vienas „A. L.” redaktorius Į Ref visgi neblogas daiK- 
bus visados su barzda, o ki- ęas informuoti savo sekėjus, 
tas tik su akstinais. ■ ^as dedasi parapijose. Na, o

Nesenai da p. Jokubynas. jeigu niekas kitokių žinių 
sugrįžo nuo iarmos; jo svei- nerašo, tai prisieina ir Vidi- 
kata laipsniškai eina blogyn, kui palandžioti po bažnv- 
Dabąr p. Jokubynas išrodo................... ‘ ‘ ’
kaip 90 metų senumo ir! 
vaikščioja kriukiu pasirem
damas. Jo rankos ir galva 
dreba ir pečiai susimetę į 
kuprą, o akys tankiai mirk
si giliai plaukuotoj kaktoj. 
Tai vis auka ilgų valandų 
darbo už mažą algą. Sako,* 
kad p. Jokubynas dirba, ra
šo, lipdo, kabina raidę prie 
raidės nuo ryto iki eiti gul
ti. Mat vis bijo boso — dir
ba už du, kad tik nenusto
jus darbo.

Daktarai.
Daugelis žmonių labai nu

siminė pamatę „Keleivy” ir 
„Darbininke” pranešimą, 
kad dr. F. Puskunigis apsi
gyveno So. Bostone. Dauge
lis lietuvių ir lenkų vis lau
kė dr. Puskunigio sugrįž
tant į Worcesterį. Didžiuma 
giria dr. Puskunigį kaipo 
daktarą ir kaipo žmogų. 
Mat dr. Puskunigis gerai 
žinojo, kad jis yra daktaras 
ir visados stengėsi būti tik „ _ f
daktaru. Čia tik toki dakta- dus. Neturint lietuviams

CHICAGO, ILL.
Lietuviai ima domėtis spor

to reikalais.
Chic-agon nesenai atvyko 

Europos-čampijonas — ris
tikas K. Požėla — lietuvis. 
Jis yra dar jaunas apie 26 
metų vyras, gražaus suaugi
mo ir gerai ristynėse išsila
vinęs. Požėla yra dalyvavęs 
visų Europos šalių olimpija- 
dose ir yra gavęs apie 400 
medalių kaipo pergalėtojas.

Atvykęs Chicagon Požė
la tuojaus metė savo piršti
nę lietuviams ristikams, 
kviesdamas juos persiimti 
su juo už lietuvių čampio- 
natą. Į jo pakvietimą atsi
liepė Amerikos lietuvių 
čampijonas , Bancevičius. 
Ristynės įvyko 12 d. lapkri
čio šv. Jurgio svetainėj. 
Publikos prisirinko tiek 
daug, kad tūkstančiai žmo
nių nesutilpo į svetainę ir 
turėjo grįžti namo. Tas pa
rodo, kad lietuviai labai do
misi listynėmis. K. Požėla 
paguldė Bancevičių du kar
tu ir tokiu budu laimėjo 
lietuvių čampijonatą.

I

i

Apart Bancevičiaus ir 
Požėlos tą pati vakarą rito
si dar dvi poros ristikų. 
i .ietuvių vidurinės vogos 
čampijonas D. Dudinskas 
paguldė B. Glavecką (sun
kios vogos) iš Moline, III. 
1 )udinskas yra skaitomas 
kaipo geriausias vidurinės 
vogos ristikas visoj Ameri
koj. Jo manedžerium yra 
pagarsėjęs ristvnių rengė
jas Jonas Kulis. Dudinsko 
bijo visi svetimtaučių risti- 
kai ir vadina jį „Lithuanian 
Lion”. Trečia pora buvo 
Propotnik su P. Zbvszko. 
Propotnikas laimėjo.

Ristikai, kumštininkai ir 
kitokio sporto mėgėjai, pa
matę, kad lietuviai intere
suojasi sportu, žada susi
burti i kliubą ir tankiau ką- 
nors parengti. Jonas Kulis 
jau žada rengti visą eilę ris- 
tvnių, nes lietuvių drutuo- 
lių, norinčių su Poželf per
siimti. atsiranda daugybė.

Atletas R. R. ir G.

VVATERBLRY, CONN. 
Komunistu prakalbos.

Lapkričio 11 d. vietos ko
munistai surengė prakalbas 
paminėjimui šešių metų su
kaktuvių bolševikų viešpa
tavimo Rusijoj. Kalbėjo p-lė 
E. Jaskevičiutė.

y- 

čias, kad turėjus kuo užpil
dyti teroristų organą.

30! $ 5

Komunistų „gręžimas iš 
vidaus” nevisuomet būna be 
pasekmių. Pastaruoju laiku 
jie išgręžė iš parapijos kun. 
Petkų, tame darbe daugiau
sia pasidarbavo Vidikas — 
Tauras.

♦ » ♦ *•

Sakoma, kad Brooklyne 
išsirandavoja didelė ir visai 
mažai naudota kumštis. Jos 
reikalaujant -reikia kreiptis 
„Laisvės” adresu, Buivydo 
vardu.

Bet tuom pačiu sykiu no-į 
riu perspėti, kad ta kumštis > 
buvo vartota į Bubnio žan
dą ir jos savininkas užsimo-, 
jo teisme $15. Taigi neapsi
gaukite. ’

* " * '
Brooklyno draugijos ren-j 

giasi statyti nuosavą svetai-; 
nę, bet „Laisvė” per savo: 
fanatikus deda didelių pa- e 
stangų, kad prie to nedalei-

iiffl
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Žingsniuoju į prakaloas ir 
mąstau: kažin ar gausiu 
kur atsisėst, nes publikos 
gal jau pilna svetainė. Pri
siartinęs prie svetainės, pa
mačiau prie durų stovint 
buri vyrų. „Kodėl neinat į 
vidų, gal jau svetainė pri- 
sigrudus žmonių ?” —klau
siu aš jų. Vienas iš-būrio, 
matomai žemaitis, man at
sako : „Kurgi bysą beisi, 
kad nieko nebėr, tuščia”...

Palaukęs dar keletą mi- 
nutų įėjau į svetainę. Ten 
radau vos kelis žmones be
sėdinčius. Netrukus viena 
bobelė pradėjo pardavinėt 
„Darbininkių Balsą”, priei
dama prie kiekvieno ir sa
kydama : „Mažu pirksi eg- 
zempliorį”.

Nesulaukę daugiau publi
kos rengėjai perstatė kal
bėt Jaskevičiutę. 'Ištisai jos 
kalbos neminėsiu, nes ta 
mergina visur tą patį kal
ba. Pažymėsiu tik tiek, jog 
ji užsipuolė ant Vokietijos 
socialistų, sakydama, kad 
jeigu Wilsonas ir visa bur
žuazija džiaugiasi, kad Vo
kietiją valdys socialistai, 
tai reiškia, kad socialistuo
se yra kas nors negera. Su- 
lyg jos išvadžiojimų išeina, 
kad jeigu ką buržuazija gi
ria, tai tas yra „no good”. 
Jeigu taip, tai ir Rusijos 
bolševikai „no good”, nes ir 
juos daugelis buržujų užta- 
rauja. Jaskevičiutei turbut 
yra žinoma, kad kai kurie 
buržujai Amerikos senato
riai ir kongresmanai, apsi
lankę Rusijoj, paliko sovie
tų valdžios užtarėjais ir su
grįžę į šią šalį išsijuosę gi
ria bolševikus ir reikalau
ja sovietų valdžios pripaži
nimo. Mat, tiems buržu
jams senatoriams labai pa
tinka, kad bolševikai kanki
na socialistus, aidoblistus ir 
kitokius revoliucioniškus 
elementus. Taigi lai panelė 
Jaskevičiutė apsvarsto, ar 
su Rusijos bolševikais nėra 
kas bloga, jeigu juos užta- 
rauja Amerikos buržujai 
senatoriai ?

Toliaus-ta suaugusi mer
gina pradėjo pasakoti žmo
nėms pasakas apie Lenino 
pačią. Anot jos, Nadežda 
Leninienė dėvi . paprastus 
drabužius — nuplukusią 
huo skalbimo jakutę ir sky- 

Šitokioms jos 
ibtoe ■-gal irpatikėtų 

maži vaikai, bet ne suaugę 
žmonės.

Šiose prakalbose išviso 
buvo apie 50 ypatų. „Lais
vės” korespondentė meta 
)ėdą ant biblistų, nes jie 
buk tai komunistajns biznį 
sugadinę su savo krutamais 
paveikslais. _Bet juk bibTis- 
:ų paveikslai buvo rodomi 
so pietų, o komunistų pra
kalbos buvo vakare, tai 
toks čia užkenkimas galėjo 
būti? Geidaus pasakykit 
:eisybę, kad minios, kurios < 
<eli metai atgal ėjo su ju
mis, dabar atsuko jums už
pakalį. Krakiškis.

ANSON1A, CONN. 
Vardan teisybės.

Gerbiamoji Redakcija!
Meldžiu suteikti vietos jūsų Į 
aikraštyje keliems mano rizuot didžiumą, 

žodžiams atitaisymui netei- rj_______;____ _
sybės, kun buvo apie mane 59 kuopos priešmetiniam 
paskelbta. Jūsų laikraščio' ................. ■ * • •
No. 44 tūlas Nebolševikas 
savo korespondencijoj iš 
Camegie, Pa. visai bereika
lingai ir nepamatuotai įta
ria mane suardyme Navic
kų šeimyniško gyvenimo. 
Navickienė Nebolševiko lu-

kia .tokius nesąmoningus 
Įtarimus daryti ?

Aš nuvažiavau Į Carne- 
gie, Pa. 2 d. rugsėjo kaipo 
pas tikrą savo broli ir ma
niau ten pabūti kokia pora 
sąvaičių, kadangi su broliu 
buvome nesimatę apie per 
20 metų. Išsyk man links
ma buvo pas juos svečiuotis, 
bet pabuvus kelias dienas 
man pasidarė nejauku, nes 
pamačiau, kad tarp jų nėra 
sutikimo. Todėl aš apleidau 
jų namus ir nuvažiavau pas 
seserį M. Geležaųskienę. 
Navickienė tai žino, nes 13 
d. rugsėjo ji buvo pas mane 
atvažiavus ir klausė, kur 
yra Navickas. Bet man at
sakius, kad aš nieko apie jį 
nežinau, ji išvažiavo atgal. 
Iki 15 d. rugsėjo aš išbuvau 
pas seserį ir 16 d. rugsėjo 
parvažiavau atgal i Anso- 
nia, Conn.

Jeigu Navickienė supyko 
ant.savo vyro, tai.kam rei
kia kaltinti jo seseri? Aš 
patarčiau Navickienei apsi
dairyti aplinkui save ir pri
sižiūrėti savo klaidoms, o 
tuomet nereikės kitus kal
tinti.

Ant galo Navickienė at
randa mano laiškuose „sal
džių” žodžių ir tai paskaito 
kaipo .„meilinimąsi”. Ka
dangi tų žmonių šeimyniš
kame gyvenime malonių 
žodžių niekuomet nesigir
dėjo, tai ir nestebėtina, kad 
Navickienė išgirdus man
dagesnius ir malonesnis žo
džius kažin-ką pamisimo.

Baigdama pareiškiu „Ke
leivio” skaitytojams, kad aš 

ap-

Karalių. Kuopos vaiuyoos 
klausime didžiuma narių 
stovi už tai, kad dabartinė 
bolševikiška valdyba, išsky
rus finansų sekretorių J. 
M. Bučinską, butų pašalin
ta, o išrinkta iš tokių na
rių, kurie nelaužytų S.L.A. 
įstatymų ir tarnautų orga
nizacijai teisingai. Reikia 
tikėtis, kad kuopos nariai 
supras svarbą šio susirinki
mo ir visi iki vienam atsi
lankys. Susirinkimas įvyks 
1 d. gruodžio, 7:30 vai va
kare, Lietuvių Svetainėj.

Vytautas.

nuplukusią

ąvedėTį. Jjįt^kįoms

buvau bereikalingai 
apšmeižta.

A. Liudienė.

BINGHAMTON, N. Y. 
Darbai eina silpnai. —Frak

cijų kova S.L.A. kuopoj.
Endicott — Johnson če- 

verykų dirbtuvėse, kuriose 
dirba 13,000 darbininkų, 
darbai eina silpnai; dirba
ma vos tik po 4 dienąs są- 
vaitėj. Kalbama, kad už tū
lo laiko bus dirbama 5 die
nas savaitėj, bet kada tas 
laikas ateis — nežinia. Iš 
priežasties darbo silpnumo 
naujiems darbininkams dar
bas gaut beveik negalima. 
Seni darbininkai irgi prisi
bijo, kad nenustotų darbo, 
nes netekus darbo Endicott 
—>Johnson dirbtuvėse, ki
tur darbas sunku gauti, nes 
kitos dirbtuvės yra mažos 
ir nedaug darbininkų reika
lauja. .

Nuo prašalinimo iš S.L.A. 
Bimbos, 50-toje kuopoje su
sidarė dvi frakcijos. Viena 
frakcija stoja už tai, kad S. 
L. A. butų nepartinė orga
nizacija ir visiems lietu
viams prieinama, šita frak
cija yra didelėj didžiumoj. 
Kita frakcija susideda iš 
maskvinių, kurie trokšta su 
S. L. A. padaryti tą patĮ, ką 
padarė -su L. S. S. Maskvi
nių frakcija kartais kuopo
je laimi tik todėl, kad jie vi
si urmu ateina i kuopos su
sirinkimus, o paprasti na
riai i susirinkimus ateina 
labai retai. Pasidėkavojant 
tam, mažuma pradeda tero-

Dabar, artinantis S. L.A.

susirinkimui, subruzdo vi
si nariai. Mat šiame susirin
kime bus nominacija S. L. 
A. Pildomosios Tarybos ir 
kuopos valdybos rinkimai. 
Visi nariai žada ateiti į sį 
susirinkimą ir maskviniams 
užkirst kelią. Kaslink Pil-

f.

pomis sako, kad kaip tik aš ■ domosios Tarybos yra dve- 
atvaziavau 1 Carnegie, Pa.,!jOpa nuomonė: vieni nori 
m ! lr Jos Honrinuot tą pačią, o kiti sa-
Tikn stebuklai. Man rodos, kad j prezidentus reikia 
Navickiene gerai žino, kad nominuot Kl. Jurgelionį, į 
Vincas Navickas yra tikras iždininkus advokatą Gugi, 
mano brolis, tad kam rei- o i daktarus-kvotėjus Dr:

tai ir išvedžiau jos vyrą.

ELIZABETH, N. J.
Ardytojai.

Musų komunistai niekuo 
daugiau nepasižymi, kaip 
tik ardymu draugijų ir 
trukdymu darbo kitiems. 
Čia susitvėrė Lietuvių Bu- 
davojimo ir Paskolos Bend
rovė. Komunistai išsyk ją 
ardė, bet kada pamatė, kad 
Bendrovė gerai gyvuoja, 
tai visi jie sulindo i ją ir de
da savo pinigus.

Pradėtas Lietuvių Sve
tainės statymo darbas. Ko
munistai ir čia pasirodė su 
savo ardymo pienais, ir ki
tos draugijos buvo privers
tos juos iš to bendro darbo 
prašalinti.

Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoj jie irgi ardė, dras
kė, o dabar patįs lenda į jį 
ir nori paimti jo turto kont
rolę į savo rankas.

Išgirdę, kad „Naujienų” 
redaktoriui Grigaičiui yra 
rengiamos prakalbos, jie ir
gi stengiasi jas išardyti. 
Bet ir šis jų darbas bus vel
tui, kaip ir kiti panašus dar
bai. Vietos lietuviai juos 
pažįsta ir jų ardymo darbus 
tinkamai įvertina.

Pranašas.

ABIEM ART RAUDOS.
Kas pasiųs pinigus dabar, 

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

Siunčiame pinigus į Lie
tuvą, Rusiją, Lenkiją ir į vi
sas pasaulio dalis, — dole
riai^ ir litais.

Parduodame laivakortes 
ant visų linijų;

Priimame pinigus taupy- j 
mo sąskaitoje, už kuriuos' 
mokame 4'7, priskaitant' 
prie sumos kas mėnuo. ?

Baltic Statės Bankas yra. 
vienintelis Lietuvių Valsty
binis Bankas rytuose, todėl 
mes patariame kožnam Įtė
viui kreiptis visokiais pini- 
giškais reikalais į BALTIC 
STATĖS BANKĄ, kur gau
site teisingą ir draugišką 
patarnavimą.

Bankas atdaras kas dieną 
nuo 9 iš ryto iki 5 vai. vaka
re, o Suimtomis iki 7 Vai 
vakare. L L
BALTIC STATĖS BANK

294 Eight Avenue, 
kampas W. 25th Si., 

Nevv York, N. Y.

A

BIEDNO ŽMOGAUS 
DAKTARAS.

TŪKSTANČIAI PASVEIKO.
Iš vinį pasaulio kraštu aš gaunu 

laišku nuo žmonių, kurie sir^o. Jie 
pernešė man, kaip daug jiems pagel
bėjo Bulgariškų Žolių Arbata.

Tai yra biedno žmogaus daktaras, 
nes labai lengva ją sutaisyt ir* matai 
kainuoja.

Ji pagelbsti nuo vidurių nemalimo, 
pūslės, pilvo, inkstų ir kitų nesmagu
mų. Imama karšta prieš gulsiant pa
gelbsti prašalinti šaltį ir apsaugoja 
nuo Influenzos, Pneumonijos ir kitu 
ligų.

Bulgariškų Žolių Arbata (pirmiaus 
vadinama Kraujo Arbata) parsiduo
da visur aptiekose arba mes pasiun- 
čiame apdrausta pašta 1 didelį šeimy
niškų baltaų už M~5, arba 3 ui >3.15, 
arba 8 ui Adresas H. H. Ven
Schliek, President, Mirvel Produets 
Company. 15 Marve! Bvilding, Pitts- 
burgh, Pk.

r
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Pasikalbėjimas 

Maikio su Tėvu

Į vesnės, kad tom pačiom 
prietaisom žmonės jau ga
lėjo jas užkelti. Taigi ir iš

eina. kad prie šito darbo bu
vo pakinkytas mėnulis. Bet 
inžinieriai nebūtų galėję to 
padaryti, jei jie nebūtų ži
noję gravitacijos dėsnio.

—Gal būt, vaike, kad in
žinieriams tas mokslas ir 
naudingas; bet kaip aš ne 
inžinierius, o vyčių genero
las, tai man jis nereikalin- 

į gas. Man. vaike, geriau 
stiklas gero munšaino ir 
šmotas smožytos dešros su 
raugytais kopūstais.

ŽARUOS.

—Ji negali lėkti dėlto, 
kad žemė traukia ją prie 
savęs. Šita traukimo jiega, 
tėve, ir vadinasi gravitaci
ja. Ji laiko pririšus prie že
mės visus daiktus: akmenis, 
triobas, vandeni, gyvūnus 
ir taip toliau. Jei gravitaci
jos nebūtų, tai netik mes vi
si išlakstytume Į visas pu
ses, bet ir pats žemės ka
muolys tuojaus sutrupėtų ir 
išlakiotų skeveldromis Į 
dausas.

i —Jes, Maike, tas gali būt 
I teisybė; bet visgi aš nema

tau, kam reikia tokių daly
kų, mokytis., Juk iš to nėra

• jokios naudos.
—Nauda iš to yrą labai 

didelė, tėve. Nežinodamas 
gravitacijos dėsnio, joks 
inžinierius negalėtų praties
ti geležinkelio, ir aukštie
ji New Yorko murai nega
lėtų. pastovėti nei vienos 
dienos, jei jie nebūtų pasta
tyti pagal gravitacijos dės
ni. Kada inžinieriai anais 
metais statė iš Brooklyno Į 
New Yorką tiltą per jures; 
tai kai kurių geležų žmonės 
savo prietaisomis negalėjo 

, u^kckl. Inžinieriai tuomet 
I _ 1 • 1 —.  * - a. -

nulį, ir geležis tuojaus bu
vo užkeltos.

—Sei, Maike! Ar tu mis- 
w ai.v v lini, kad a® jau ^ek durnas’ 

mokslas, ištyrė tą galybę, kad šitokiai pasakai tikė- 
ir pasirodė, kad tai yraslu-m . _ ... ,
elektra, kurią galima pakin-1 —nėra jokia pasaka, 
kyti prie mašinos ir privers- teve’ tikras atsitikimas, 
ti darbą dirbti. Ir šiandien1 —Maike, aš tau duosiu 
elektra suka netiktai maši- tris syk kepurę pnspiaut, 
nas, bet traukia traukinius tu man pakinkysi mėnu- 
ir apšviečia namus. Į H P™6 tilto!

—Ar tai ir tu, Maike, mo-' —Atsargiau, tėve, kad 
kiniesi tos lektrikos? L „ . ____

—Ne, tėve, aš studijuoju rodosi, kad mėnulį reikia kverkšti ir grįžta i savo se- 
kitą gamtos jiegą, būtent, pakinkyti prie tilto, 
gravitaciją. ;

"RUSIJA LAISVA ŠALIS”
Iš tokių "natų" dainuoja ką. Rugp jūčio 21 d. š. m. li- 

Bimbai, Petrikienės, Prūsei-goninėj buvo sumušti kali- 
kos. Plepiai ir jiems pana- niai: Žorochovič. Treiger ir 

ravimai Toi

a

—Gud mornink, Maike!
—Sveikas 

Kas girdėt pas tave?
—Pas mane, vaike, nėra 

jokių naujienų, ba aš jokių 
gazietų dabar neskaitau. 
Kaip Chicagoj ėjo "Tilygra- 
mas", tai aš ji gaudavau už- 
dyką. o kai jis sustojo, tai 
dabar aš jokio peiperio ne
turiu.

—Kodėl tu, tėve, neužsi
rašai sau kokio laikraščio?

—Aš, vaike, nevar spen- 
dyt pinigu ant gazietų. 1

■—Bet bažnyčion tu eini 
kas nedėldienis, ir tenai pi
nigų nesigaili.

—Bažnyčioj, vaike, rei
kia duoti, ba tenai eina ant 
Dievo garbės ir kaip žmo
gus numirsi, tai lengviau 
bus Į dangų Įneiti; o gazie- 
tas skaitydamas dūšios ne
išganysi. Da greičiau i pek
lą papulsL Užtai, vaike, aš 
kaip gyvas -da nesu jokios 
gazietos užsirašęs.

—Užtai, tėve, tu esi tam
sus žmogus. Tu nieko neži
nai.

—Vistiek, vaike, kiek tu 
nesimokysi, o Dievo galybės 
n-Kb^, tėve, mokslas'?“.?™^ 

gali viską sužinoti. Ve, bu
vo laikas, kada žmonės gar
bino perkūną, kaipo didžiau-' 
šią Dievo galybę. Bet atėjo 
mokslas, i

gyvas, tėve!

šus sutvėrimai. Jiems ir jų Zelbot. Tai vietoje gydymo 
**gadzinkoms” pritaria bu- Ypač labai sumušė Treiger 
rdis komunistiniu davatkų, ir Zelbot. Pastaroji MOTE- 
Rusijoj, "laisvoj šalvj", štai RIS!!
kas dedasi: * " ............................. '

Sovietų šliselburgas
(arba Baisybių Sala)

Tarybinė komunistu vai- ris), Lurje, Kričevski ir 2*3 
džia senai turi savo "Butir- soc.-rev., kurie atėjo iš No
kus", Krėstus" (Petrapilio vo-Nikolajevskio ir Archan- 
kalėjimas),”Lukjanovką" ir gelske buvo paskelbę ‘bado

Įėjimų urvuose caro laikais! Rugpiučio 23 d. šituos ka- 
nyko politikos prasikaltę- linius žvėriškai sumušė. Mu- 
Hai ir socialistai. Dabar tuos1 Šimas buvo iš anksto orga- 
kalė.iimus valdo komunis- vizuotas, parūpinta visi mu- 
tai. Bet komunistai iki šiam Šimo Įrankiai ir tam darbui 
laikui neturėjo tokio kalėji
mo, koki caras buvo įstei
gęs, būtent neturėjo "šlisel- 
burgdl’, kur dešimtimis me
tu vargo caro belaisviai, at
skirti nuo viso pasaulio.

Dabar komunistu valdžia 
’sisteigė savaji šliselbur- 
gą, jisai vadinasi Savate- 
ievsky skit, ant Salovecko 
salų Baltojoj juroj, 
sala 8-9 žiemos mėnesiam^ 
visai esti atskirta i ...i 
šaulio. To komunistams tik šitų Įvykių Rusijos socialde- 
tereikia. i mokratų partija yra išleidu-

į kalėjimas jau pilnas, bet 
i tą baisų urvą dar prisiun
tė šiuos draugus: Kušiną ir 
jo žmoną. Arkaviną *(mote-

Lietuvos patriotai labai "Cholodnyje Gory". šitų ka-streiką, 
neapkenčia žydų ir siundo 
ant jų visokius mokolnin- 
kus. Žinoma, patriotai ne
apkenčia žydų ne dėlto, kad 
žydai yra biznieriai, bet to
dėl. kad jie yra žydai.

Jeigu Lietuvos patriotai 
žada vyti žydus iš Lietuvos, 
tai jie turėtų ir žydiškų pa
veikslų Lietuvoj nepalikti. 
Lietuvos patriotai turėtų 
nueiti i bažnyčias ir apvaly
ti jas nuo žydiškų paveiks
lų ir stovylų.

Bet Lietuvos patriotai 
taip nedaro ir niekuomet 
nedarys. Nors jie žydų ne
apkenčia ir ant gatvių 
jiems i barzdas spiaudo, bet 
nuėję i bažnyčią klaupiasi 
prieš žydų paveikslus ir 
mušasi i krutinę.

žmonės. Ypatingai nuken
tėjo serganti Viera Arkavi- 
'na (klausykite, moteris!).

Kada kaliniai bando ko
voti su šitais žiaurumais ir 
skelbia bado streikus, kalė
jimo viršininkas šįmet lie
pos mėnesy pasakė jiems: 
'Jūsų badavimas nieko, ne

padės. jei nenorite, čionai 
Šitoji gyventi, nusižudykite.

Pridėti prie viso šito nie- 
nuo pa-'ko, o nieko nebetenka. Delei

Jukelis per daugeli metų 
sako prakalbas ir vis neper
maino temos. Jeigu norit, 
kad jis permainytų temą, 
tai ant jo kairės rankos už
maukit nepirštuotą piršti
nę. Kuomet jis negalės savo 
"faktų” ant pirštų rodyt, 
tuomet jis priverstas bus 
permainyt temą arba visai 
nustos kalbėjęs?

1

Komunistai sako: "Mask
voj yra saugiau naktimis, 
negu New Yorke dienomis". 
Tas reiškia, jogei Maskvoj 
nėra plėšikų. Ir aš tam ti
kiu. Ką gi plėšikai Maskvoj 
veiks, kad ten žmonės apart 
utėlių nieko daugiau neturi. 
Sakysit, jie turi milionus 
rublių! Bet juk tie rubliai 
ne ką vertesni už uteles.

Kad ristynės, tai ristv- 
nės! Grinorius Požėla pa
rito Chicagoj tvirčiausi 
dzūką Bancevičių, o Požė
los menadžeris Į savaitę lai
ko vėliau parito gražią še
šiolikinę. Jo menadžerium 
buvo tautiškas kunigas.

Šįmet Chicagos saliunin- 
kams bus sausos Kalėdos, 
nes saliunai stovi uždaryti. 
Kuomet gerklė sausa, tai 
tik pusė bėdos, bet kuomet 
ir kišenius sausas, tuomet 
tai jau visa bėda.

Talkininkai nuvijo Vokie
tijos kaizeri nuo sosto, kai 
pereklę vištą nuo kiaušiniu.

tereikia.
Bet ir šito pasirodė dar’si atsišaukimą, 

maža. G. P. U. (Komunistų' 
žvalgyba) paskelbė šitoje 
saloie apgulos padėtį, išve-Į 
žė iš salos visus civilius gy
ventojus ir Solovecko vie
nuolyne pasilikusius virtuo
lius. Baisioje Saloje pasiliko 
tik administracija ir politi
kos kaliniai (socialistai).

Bet kokia administracija ? į t?*. y
Visi šito baisaus kalėjimo' 91 °Jasi.1S darbimn-
administratoriai, apart vir-jku. lrYad^-.^1:^.1SO.ir Ęu* 
šininko, vra ne kas kitas, ,.aiso kalėjimai pilni sočia- 
komunistų partijos atma
tos; komunistai nuteisti už

I

t

Maskvos buizos prisiėdę 
komunistai, žinoma, ginčys 
savo darbus. Bet ką pasaky
site jus, giedantieji: "Rusi
ja laisva šalis’’*?

Komunistų įkaitai.
Kruvinu batu pavergę 

laisvąją Gruziją, > komunis
tai po šiai baltai dienai ty-

ilistų ir darbininkų. Išrinku
si iš jų tarpo 80 žmonių, so-

vagystes, apsivogę žvaigy- vietų vąldžia perkėlė juos Į
bininkai (čekistai) ir šiaip 
partijos kriminalistai.

Į rankas šitų atmatų turi 
patekti visi komunistų prie
šininkai : socialistai; anar
chistai, aidoblistai. Iš Perto-

Jaroslavo katorgą (Garsi 
caro laikais) kaipo Įkaitus. 
Reiškia, sukils Gruzijos dar
bininkai prieš sovietus, už 
tą sukilimą atsakys tos 80 
galvų.

Iš Gruzijos išvežta senelisminskn iau atvyta i Oava- UAIJW seireusEI i?- i Izidorius RamašvilH. žino-
tiejeva l/o socialistai. Šitie1 _
žmonės sutalpinti kambary. . b / m-N- Harhinin . „ __ ėn dze, vadas liiliso darbimn-bur „ -sutelpa nedau^au S} ku. A. Derebuadze ir kiti, vi-
žmonių.

Ligoninė yra, bet lankvti 
ligonius neleidžiama. Politi
nių kalinių starostos (seniū
nai) prašėsi leisti atlankyti 
savo draugus. Jiems trum
pai atsakyta: lankysite tik 
tada, kada ligoniai bus arti 
mirties.

Pašto nėra. Laiškai eina 
tik iki Achangelsko. Jei kas 
iš giminių atvyksta atlan
kyti kalinių, tai tuos žmo
nes sodina atskirame name, 
grąsina nušauti, jei panorė
tų kur eiti ir daro asmeni
nes kratas. Su viršininku 
Nogtevu susikalbėti negali
ma. Buvusieji caro kaliniai, 
matę caro Šliselburgą, sako,iiuoai giau, v i ~ uuv nldUMUiti. llldLę Lai U OlloClULII odiAVy

perdaug neišsišoktum. Tau Dabar kaizeris vėl pradėjo kad nieko panašaus jiems

, kaip novės lizdą. Bus naujo 
arklį prie vežimo? Visai ne. triukšmo. A. Garbukas.

—O kas tai do daiktas, Tu žinai, tėve, kad kas dvy- 
Į liką valandų jūrėse pakĮla Į 

; vanduo. Pakyla visas jūrių 
, milionai tonų 

priežastis, dėl kurios visi vandens. O ar žinai, kas ji 
daiktai puola ant žemės, pakelia? Tai mėnulio dar- 
Pavyzdžiui, paleisk savo bas, tėve. Niekas jo prie 
pypkę iš pirštų, ių matysi,! vandens nepakinko taip, 
kad ii tnnians nukris ant 'kaip arklio prie vežimo, o 

betgi jis jūres pakelia. Jis 
pakelia dėlto, kad jis turi 
idaug traukimo jiegos, ki
taip sakant, gravitacijos. 
Jei žmonėms reikėtų savo 
jiegomis tiek vandens iškel- 

paleista iš rankos ji negali j ti, jie tų niekuomet nepada- 
“ * ’ ’ ’ ’ "rytų; bet su mėnulio pagal-

iba jiems nesunku butų ta
tai padaryti. Taip buvo ir 
su Brooklyno tiltu: kada 
žmonės negalėjo tų geležų 
užkelti, inžinieriai palaukė, 
pakol patekės mėnulis. Ir 
kada jis atėjo į tokią vietą, 

kaip kur jis daugiausia traukia, 
gelezĮs pasidarė tiek leng-

vaike?
—Gravitacija nėra joks 

daiktas, tėve, bet greičiau paviršius,

kad ji tuojaus nukris ant 
žemės.

—Tą, Maike, aš ir be ta
vęs žinau.

—Taip, tėve, tu žinai, kad 
pypkė, nukris; bet ar tu ži
nai, kodėl ji nukris? Kodėl

pasilikti ore? Arba kode! ji 
nenulekia augštyn? Ar tu 
gali šituos klausimus išaiš
kinti?

—O +;n pprs gali?
—1 <11 p, w ► C t •
—Uirait. Maike, išviro- 

zyk tu man, valuk ko mano 
pypkė negali lėkti I 
paukštis.

netekę matyti.
Sovietu Šliselburgas nori 

pravesti caro katorgos tvar-

kų. A. Dgebuadze ir kiti, vi
so 80 žmonių.

Atvežti Maskvon gruzi
nai Įkaitai rašė laišką Troc- 
kiui ir prašė jo, kad juos 
laįkytų kaipo Įkaitus arba 
nelaisvius, jei tokiais juos 
skaito Gruzijos okupacijos 
armija. Vietoj atsakymo 
prašytojai atsidūrė Jaro
slavo katorgoje.

Rašoma čičerinui, užsie
nių komisarui, išrodoma ta 
pati mintis, bet ir pastara
sis neatsako. Tuomet rašo
ma Stolinui, tautų komisa
rui. bet ir iš to nieko neiš
eina. Kaliniams grasinama 
uždrausti savo kalba rašyti 
laiškai ir t.t.

Pačių dokumentų galite 
pasiskaityti "Soc. Viestnik" 
(NN. 17-18 š. m.)

Mums vietos neužtektų,

Tai yra naujas Airijos Kapitelius, vadinamas "Four Courts Buikling”.

jei pradėtumeme minėti ki- rie sėdi už šito didžiojo sta
tų Vietų ištremtuosius ir jų 1' '> 
vargus.

"Rusijos darbininkų 
valdžia.”

Rusijoj, jei patikėti komu
nistų plepalams, esanti dar
bininku valdžia. Darbinin
kams Rusuose taip gerai gy
venasi, kad jiems karts kar- 
tėmis tenka streikus kelti.

Visai nesenai Maskvoje 
streikavo spaustu vninka i, 
Prochorovo manufaktūra, 
šiaurės gelžkelių dirbtuvės. 
Sormove per pastaruosius 
l1 2 mėn. Įvyko tris streikai. 
Charkove streikavo garve
žių dirbtuvės. Odesoje strei
kavo uosto darbininkai; mi
licija žiauriai numalšino 
streikierius. Tas pats Įvyko 
Kijeve. Visoje Rusijoje daug 
kila streikų, apie juos daug 
kalbama darbininkų tarpe. 
Laike streikų komunistus 
lupa ir duoda jiems guzų.

Rusijoj darbininkai 
naudojasi "didelėmis laisvė
mis". Petrogrado "Skorocho- 
de" suimta būrys darbinin
kų ir anarchistas Šilovas. 
Sąrišyje su streikais iš Po- 
tilovo fabriko paleista nuo 
darbo 150 darbininkų ir 20 
spaustuvninkų.Brianske su- 
suimta ir ištremta apstokas 
būrys gelžkelio darbininkų 
ir tarnautojų. Visi šitie Įvy
kiai esą "išdavikų išmislai". 
Bet kad Įrodyti, kaip gerai 
gyvenasi darbininkams, Ru- 
,sų "Ekonomičeskaja Žizn” 
skelbia žinias kiek Petrapi
ly esą bedarbių spalio 1 d. 
š. m. Bedarbių vyrų 27,796. 
moterų • 53,247. Viso labo 
81,043 bedarbiai. Pirmą rug
sėjo bedarbių buvo 107,166. 
Šitie faktai liudija, kad Ru
sijoj yra darbininkų val
džia ! Kas .tą gali užginčyti ? 
Žinoma, tai padarys ponai 
iš "Laisvės" ir "Vilnies". 
Jie pasakoja mums, kad te
nai yra komunistų partijos 
valdžia! Taip, sutinkame, 
sutinkame, tai komunistų 
valdžia, bet tik ne darbinin
kų, tų darbininkų, kurie ko
munistams streikus kelia, 
kurie be darbo slankioja Ru
sijos sostinių gatvėmis!...

Rusijoj komunistų parti
jos valdžia senai užmiršo 
darbininkus ir jų reikalus. 
Toji valdžia paleido po visą 
šalį raudonuosius pirklius, 
atidarė jiems bankus ir pir
kliai nesnaudžia, lupa kur 
tik begalėdami... fabrikus ir 
dirbtuves išnuomavo kapi
talistams: Krupui, Virtui, 
Amerikos finansininkams— 
anglams ir net francuzams, 
šių dienų Europos žanda
rams. Pastarieji samdosi 
darbininkus, moka mažas 
algas, verčia dirbti 10-14 
vai. dienai.”Raudonųjų pra
moninkų" tarpe matosi ir 
Trockiai ir Kamenevai ir 
visi kiti komunistų partijos 
šventieji.

Net komunistų "Pravda" 
negali paslėpti to, kas išau
go iš komunistų diktatūros. 
Jos Caricino koresponden
tas skundžiasi:

..."Musų guberniją užne
ša smėlis... Kas metas smė
lis padengia 4,500 deš. der
lingosios žemės. Žmonės bė
ga iš kaimų, nes negali ko
voti su smėliu ;greit visa ša
lis pavirs Į Sacharą. Upės ir 
ežerai nyksta smėlio užne- 
šami... Apie tą nelaimę žino 
ir vietos ir centro valdžia. 
Nutarta "ant popierio" su
laikyti smėlio slinkimas, bet 
tik nutarta... Iždas neturi 
lėšų!...”

Taip rašo Caricino kores-

Pravdoj" jus rasite Nižnio užmušta 27 angliakasiai. Su- 
-Novgorodo koresponden- nnkti faktai mat parodė, 
to rašinį apie tai, kaip sa- kad P^r kompanijos godumą 

vietų prekybos ir pramonės !aPsau?ota lr todėl elektros 
didvyriai: | kibirkštis pagimdė gazų

— Kas tie per vieni, ku- sPr°gimą.

lo?
—Tai N. trestas (trustas) 
—Bet štai už kito stalo, 

kur daug bonkų, gėlių sė
di kelios linksmios moterįs?

—Tai M. trustas.
"Vienas stalas taip gražiai 

buvo išpuoštas, it prie jo tu
rėtų susėsti vestuvninkai. 
šitas stalas priklauso ’di- 
džiąjam torgpromui’... (pre
kybos ir pramonės org.)

"...Audra girtų balsų ir 
delnų plojimų... šokėjos nuo 
steidžiu (nagrindų) pusiau 
nuogos šokinėja nuo stalo į 
stalą. Joms beriama červon
cų (nauji rusų pinigai)... 
...cha, cha, cha...

"Visa tai dedasi antrame 
aukšte. Apačioj lošiama ’v 
železku’. Einu apačion...Už 
stalo sėdi 6-7 abejotini ty- 
pai, su jais pora moterų 
brilijantuose... Lanksto tūk
stantines ir vis červoncai”.

—Dvidešimts tūkstančių, 
keturiasdešimts ir šimtas 
tūkstančių...

—Iš kur tokie pinigai? 
Kur tas šaltinis? —naiviai 
klausia "Pravdos" korespon
dentas?...

Argi korespondentas ne
žino, kad sovietų valdinin
kai ima po 300 aukso rub
lių i dieną dienpinigių? Ar 
jis nežino, kad pastaruoju 
metu rengimui eilinių, pa
saulinių revoliucijų išleistą 
9 milionai aukso rublių? Al
siems tų pinigų užtenka: 
komisarams ir jų žmonų 
brilijantams, ir pirkliams'ir 
pramonininkams.

Bet gelbėjimui Caricino 
gubernijos nuo smėlių pa
vojaus pinigų nėra. Bet iš 
kur juos paimsi, jei ju nė
ra ?

Ech, komunistai ir komu
nistės, ko jus vargstate po 
ta Brooklyną, kam jums 
šios prakeiktos šalies buržu
aziniai išmislai, kam jums 
vargas ir visos bėdos su 
"grigaitiniais” ir "keleivi
niais!,. kam jus ir kodėl jus 
neapleidžiate šios Egypto 
nevalios, kodėl neinate per 
iurias-marias i Kanaano ša
lį. kur teks jums komisarų 
vietos?... Klausykite manės: 
gudresnieji busite "raudo
naisiais kupčiais ir pramo
nininkais", vidurinių gabu
mų žmonėms Čekos durvs 
'atviros, kvailiausi jūsų ir 
tie bedarbės nekentės!

Bet kuriam galui jums 
tie patarimai dabar, kada ir 
čionai dar yra "živnasties". 
Štai žiūrėk kiek kliubu, 
draugijų prisisteigę lietu
viai^ proletarai, kokios tur
tingos jų kasos! O S. L. A 
ar tai niekai? A;vrai eikite i 
draugija, Į Susivienijimus*, 
steikite sąryšius ir bus all 
right!

Praeis keli metai, lietuviu 
emigrantų sukurtos "bur
žuazinės" draugijos ir kliu- 
bai, kaip anoji žalioji pieve- 
le, bus nuganyti ir gyvulė
lių nutrypti, tuomet ir mes 
ys1 netilęintieji ir "sociališ- 
davikar’ užtrauksime su
tartinę kurios gaida ir tos 
dainuškos esmė bus panaši 
į tas gadzinkas", iš kuriu 
giedame dabar — "Rusija 

salis ”• Tu<>met nors ir 
^burgąs Įsisteigs, mums 
bus vistiek! Mazgas.

kasyklų kompanija kaltinama už £ žmo
nių MIRTJ.

Pavieto grand jury West 
Virginijoj apkaltino Ra- 
leigh Wyoming Coal Kom
paniją už Įvykusią 6 IaD-

pondentas, bet toj pačioj kPčio, eksplioziją, kur buvo

Jiunuose praleidžia laiką ^.'kasykla nebuvo kaip reikia 
viptu nralrvhnc !»• I aDSaUffOta ir tnrlol _



POPIEŽIUS 
KEIKŪNAS 5

kud!rivX 
jEROVes SKYRIUS1

Yra žmonių, kurie mano, 
jogei katalikų bažm čios 
viešpats, papa, (popiežius) 
tai toks žmogus, kuris viso
kių "dangiškų dorybių” pil
nas.

Tie žmonės klysta. Kata
likų bažnyčios viešpats toks 
pat žmogus, kaip ir visi ki
ti žmonės. Jis elgiasi ir ge
rai ir neprideramai. Kitais 
žodžiais, papa moka ir gra
žiai kalbėti ir pasikolioti. Ir 
kafa tas papa ima koliotis 
—niekas ji nesukirs.

k .

s

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

.«l

«!

I

STRAIPSNIS 18 
ATIMANT NUO KRUTU

Abelnai kalbant. kūdiki nuo krūtų
'reikia atimti tarp devinto ir keturio-

Pakartosime čionai viena >.ikto.rafiw.sio- o nekurtos sąlygos ga- 
prakeikimą, kuris buvo mes- išrenka 
tas i Leoną Taksili, rodos, oras <raU turėti an- 1?‘ko. hąkos. nč-

S». . . *1 r» ’ ra patartina atjaukinti karstame

Ii priversti dar anksčiau. Pavyzdžiui, 
i motinos pienas. Arba vėl.

pradžioje 1900 metų. Per
skaitykite ir patys spręski-

m • 1 / uinis lengviau prisiuiiKU prie Kito
te. lasai prakeikimas (ar maisto. Galima protarpiais duoti kre- 
keikimas) yra toks:

”Vardan Visagalinčio Die
vo Tėvo. Sunaus ir švento
sios Dvasios, šventojo raš
to, šventos ir nesuteptos 
Panos Marijos, Dievo Moti
nos, vardan garbingų dory
bėmis angelų, arkangelų, 
tronų, galybių, cherubinų, 
Serafinų, vardan patriarkų, 
pranašu, evangelistų, šven
tųjų Dievo kankintinių ir 
mokintoju ir visų išganyto
jų Viešpatyje, — mes skel
biame, jog atmetame nuo 
bažnyčios ir uždedame ana
temą ant piktadėjo, kuris 
vadinasi Leonu Taksiliu, ir 
nuvarome ji nuo Šventos 
Dievo bažnyčios durų. Ir 
Dievas Sūnūs, kuris nuken
tėjo už žmones, ji prakeikia, 
ir Šventoji Dvasia, kuri pri
kėlė žmoniją krikštu, ji pra
keikia ir švenčiausioji Pana, 
Dievo Motina, ii prakeikia. 
Ir dangus, ir žemė, ir kas 
juose yra švento, prakeikia 
ji-

"Tegul bus jis prakeiktas 
visur, kur tik butų: namuo
se, lauke, ant vieškelio, ant 
kopėčių, pustynėje ir dagi 
ant bažnyčios slenksčio.

"Tegul jis bus prakeiktas 
per visą g\n’enimą ir mirties 
valandoje.

"Tegul jis bus prakeiktas 
visuose darbuose, kada ge
ria. kada valgo, kada alksta 
ir trokšta, kada pasninkau
ja, kada miega arba budi, 
kada vaikščioja arba ilsisi, 
kada sėdi arba guli, kada 
sužeistas alpsta nuo kraujo 
išsekimo.

’Tegul jis bus prakeiktas 
visose savo kūno dalyse — 
vidurinėse ir viršutinėse.

’Tegul bus prakeikti jo 
plaukai ir smagenys. jo 
smagenutės, jo smilkiniai, 
jo kakta, jo ausys, jo anta
kiai, jo akys, jo žandai, jo 
nosis, jo rankos, jo pirštai, 
jo krūtinė, jo širdis, jo skil
vis, jo viduriai, klubai, jo 
papilvė su ten esančiais 
daiktais, io keliai, jo nagai.

’Tegul bus jis prakeiktas 
visuose savo kūno sąnariuo- 
sc.

"Kad ligos krimstų ji nuo 
viršugalvio ligi padų.

”Kad Kristus, gyvojo 
Dievo Sūnūs, prakeiktų ji 
visa galybe ir didybe.

”Ir kad dangus ir visos 
gA’vosios galybės virstų ant 
jo ir keiktų'tol, kol jis ne
prisipažins mums savąją 
kaltę ir musų valiai nepasi
duos. Amen”. 
(!« ”Anatemos Knygelė .)

ore jei nėra svarbios priežasties. 
Atjunkti reikia pamažu. Tada kū

dikis lengviau prisitaiko prie kito

kerių arba košelės. Tas priccibsti 
junkininiui. Atmink xienok, kad kū
dikis dar ne.srali pilnai suvirškinti 
krakmolinio maisto be 18-20 mėne
sių. Todėl reikia tokio maisto vensti- 
Bulvės, pupos ir panašus maistai turi 
daujr krakmolo ir reikia vengti jo 

įdavimą.
| Pradėjus junkimą patartina pasi
teirauti su gydytoju, lis žino, kuris 
maistas tavo kūdikiui geresnis ir pa- 
sakvs jums.

Brendimo laikas mergaitės gyveni
me pastato kiekvieną motina ant 
nervų. Tai rūpestingiausias laikas 
mergaitės gyvenime. Tai laikas, ka
da visos jos pažvalgos yra keistame 
stovy, kurios pamatas gludi fiziolo
gijoje. Tai laikas kada jos sveikata 
turi rūpėti. Jos sveikata šiame laike 
ypatingai pril^auso motinos rūpes
čiui. Kiekviena motina turi rūpintis 
|' r auklėti savo mergaitei sveikatą ir 
stiprybę pirm laiko, kad ji galėtų 
lengvai pereiti šitą laiką.

Be užtektino kiekio gero maisto 
mergaitės bręstanti sistema negali - 
laimingai stembti prieš gamtas rei- i 
kalavimus šiame laike. Tokie vaikai; 
turi gauti no du sykiu į dieną 
Eagle Pieno apart kitų valgių. Ap- ] 
miežk du šaukštu Eagle pieno su tn- j 
mi-čvertimi puodelio vandens. Jos 
Inhiau myli, kuomet dasideda gir.ger! 
ale. vynuogių sunka, vaisių sunka.

t PAJIEŠKOJIMAI

Ir mes sakome ”amen’’. 
Daugiau ko prasimanyti, 
biauresniu žodžių rasti, tas 
papa, turbut, nebepajiegė.11 ("Kardas”.)

NAMŲ STATYTOJAI REI
KALAUJA $11 DIENAI.

Namų statytojų unija 
New Y erke pareikalavo iš 
darbdavių pakėlimo algų — 
$11 i dieną amatninkams ir 
$9 Į dieną padėjėjams. Se
nesni unijos nariai sutinka 
dirbti už $10 ii $8 dienai.

PARDAVIMAI

P. GERUTIS 
C-eų. Delivery

Donmore, Pa,

GERBIAMI TAUTIEČIAI, VAŽIUO
KIT j FLORIDĄ!

Tai yra valstija, kur per ištisą me
tą žaliuoja medžiai, kur nereikia ant

I

Atsišaukit tik'
<49)

>*

*>

nereikia. Lietuvoje išmoka

vi-

PO KALĖDŲ SEKA PAVASARIS

tokių 
Mes

Už

PHI LA DELPH1 Eč IV ŽINIA I!
A. A. Garliausko krautuvėje, 

,26fįi E. Alleghenv Avė. visados 
: galit gauti "KELEIVI” ir kitus 
i laikraščius.

atsišauk1 i ir su pirmu laišku prisiųs
ti pateiksi?. Adresas. < 19)

C. SKUGA t 
l.ochgelly, W. va.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, turi būti moky
ta arba turtinpa ir protinga. Aš esu 
vaikinas 33 metų, turiu savo biznį :r 
gerokai pinigų. Meldžiu su pirmu 
laišku prisiųsti savo paveikslą. Pas 
mane bus viskas slaptybėje užlaiky
ta. >49)..

— — - -.o*.. .<■ -   —T

PAJIEšKOM apsivedimui vaikinu 
ir merginų. Mos jus supažindinsime 
su mokytais ir turtingais draugais ir 
ir draugėm. Prisiųskite 10c. dėl in
formacijų. Jum apsimoku apie tą da
lyką žinoti. Mes išlcidžiam savo 
laikrašti "Piršlį“. Atskira kopti** 10c. 

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

! n/ rChicago Ilk (51)

REIKALAVIMAI
v > ’.c , , . .

JIEšKAU DARBO KEI*TUVĖJE. 
Moku kept duonas baltas ir juoda-, i 
darbą padarau gerai. L. S. (49) 

468 Hapshirc St., I.aurence, Mass

RE1KALAUNU BARBEK1O. kad būt 
pastovus žmogus, ir turi būt gerai 
suprantanti* darbą savo amate. Ge
ram barberiui gero vieta ir darbas 
užtikrintas ant visados. Kaslink dar
bo išlygų niatykit vpatiškai arba 
rašykit: (48)

D. APSEGA.
301 ChartieFs ave^MeKees Rocks. Pa.

REIKALINGAS ENERGIŠKAS VY
RAS kaipo selsmanas ir kolektorius 
VVaterbury ir‘apielinkėj. Puikus dar
bas. Turi.kalbėt ir rašyt angliškai 

Singer Seuing Machinc Co.
AVaterbury, Conn. (4S)

GVARANTUOJAM $100.00 
ANT SĄVAITĖS.

Reikalingi agentai visose dalyse 
Suvienytų Valstijų pardavimui grei
tai parduodamu Cigarų ir tikro iš 
Lietuvos ir Rusijos importuoto 
Rusiško Tabako, kuris parsiduoda 
taip greitai, kaip, karšti keiksi po 
SI.90 ant svaro, 40 c. lieka pelno 
agentui. Nepaisant, koks tavo užsi
ėmimas, tu gali būti musų agentu. 
Mes pagelbėsime tau ir parodysime, 
kaj tu gali Į tris valandas padaryti 
20 dolerių, lies duosime jums tavoro 
8300.00 vertės ant' bargo per 90 die
nų. Prisiųsk (i c. štampą delei sam- 
palo ir kainų listo. 
laiškais

GEORGE STANKS 
Room 800. liesk 22 

20 E. Jackson Blvd, Chicago. III.

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKUS. 
Parašė M. H. Sangerienė,

Knyga papuošta tam tiktais pa- 
'tikslais. Išleido F. J. Stropienč, pri* 
iėdama naudingų patarimų, ir mote 

rim.\
Kurios <ia šitos knygos neturit, 

tuo jaus užsisakykit. Ji kainuoja $1.00 
Pinigus galima atsiust1 per money 
orderį, arba įdėjus popierinį dolerį į 
laišką. Ad«-esuokįt tain:

MRS. V. RADAVICH (—) 
50€ N. Eilwood avė.. Baitimore. Aid.

ENTRA! EXTKA!

Sieniniai Kalendoriai
Dideli spalvuoti ir tai keliato rū

šių. Prisiųskite S1.0O tai gausite 4 
kalendorius, ant kurių daug naujo 
pamatysite. "Laisvės Varpas Kaune" 
ir ”Oi laimingos kaip laimingos“, ir 
turime kitokiu pavienių kalendorių, 
kaina 25c. Siųskite stampomis ir po
pieriniais daleriais ant šio adreso:

A. F. SVEETKA (48> 
87a Haverhill St.. Laurence. Mass.

---------------- t
Aš. K. Vaitekūnas, pajieškau savo ■ 

pusbrolio Juozapo Jonaičio. Jau 15 Į 
metų, kaip jis išvažiavo i aukso ka-, _ _ r ___ ______ ____
syklas ir nuo to laiko nieko _ apie ji žiemos anglių pirkti ir pragyveni- 
nežinau. Iš Lietuvos paeina is Ka-t- nlą galima padaryti geresnį ant ūkės, 
no 1-fdvbos. Pašyiniimo vaiščisus- nekaip mierte b^ darbo iš šalti kea- 
Gražaičių kaimo. Turiu pne jo svar- tįri. Aš turiu dvi ukes ir viena noriu 
bu re-.katą. Jis pats l?l atsisauKia.ar parduotb nes per(Įau>r apdirbtl.

Ūkė yra 80 akrų, žeme išdirbta, su 
trintimis, geras namas ir kiti bu- 
dinkai; vanduo dėl gyvulių, gerai 

------kiaules auginti, vištas gąlima pęrin-j 
JONAS ZAGORSKIS pajieško savo ti per ištisus .metus, taipgi galima vi-' 
brolio Juliaus Zagorskio. T*—--’i. j____  '
n’iis-i antrašas Lietuvoj buvo: Kauno Norintieji daugiau žinių rašykit pa 
redyba. Novoaleksandroyo apskritis, j 
Vižiu valsčius. Lataviškių kaimas. 
Julius Zagorskis gyvena 13 metų; 
Amerikoj. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie ii žinot, malonėkite praneš
ti žemiau paduotu adresu. Jonas Za- 
gorskis dabąr gyvena l--------_ —
tvje. Jo antrašą paduosiu vėliaus.

J. LAPINSKAS
119 So. 7th St.. Kenmore, Ohio.

kas apie ji žinote praneškite 
adresu:

K. VAITEKŪNAS 
Bcv 143, tVesternport. Md.

KALĖDOS
JAU ARTI

Kiekvienam prisiusime 2 fotografi
jas gražiausių merginų, taipgi kata
logą geriausiai padarytu laikrodžių, 
fonografų ir kitokiu daiktų. Rašyk 
tuojaus Įdėdamas kelias Štampas de! 
persiuntimo. (52)

i PRACTICAL SALES 
COMPANY.

1219 NORTH IRVINO AVĖ., 
DEPT. K. tį'DICAGO. ILL.

brolio Juliaus Zagorskio. Pfrtniaus šokias daržoves sodinti ir javus sėti.
, _- „ - * Į

CHAS. SZMOLTS (50)
Bov .333. Madison. Florida.

______ JL.___X------------- ---------- --------------- ------------------- --------------------------- ♦ '

Pajieškau brolio Jono Sinkevičiaus, 
jis pirmiau gyveno Bostone. Jau 1 
metai kaip nežinau kur jis yra. Kas 
apie žinote, meldžiu pranešti, turiu 
labai svarbu reikalą.

MIKE S1NKEVITH '
301 E. 26th St., Tacoma, Wash.

Pajieškau savo .'raugo Ant»n6 Va
leikos. Jis paeina iš Kauno rėdylios, 
Pasvalio miestelio- 1911 metais jis 
gyveno Cambridge. Mass., o dabar 
nežinau kur. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: . .

JOK 1‘ALANESE
I 42-' E. 6’.-t S*., Cleveland, Dine.

PARSIDUODA 6 RAMBAR’*' 
:.su. NAMAS.9 akerim ’-mės t karvė 30
kitam apskri- baroe. elektnkos šviesos. No

rint daugiau informacijų klaus'-’ - 
: per laiške. (49>
| A. R. P.O. Boa 13. Medw«y, Mass. I

PA RS1DFOD A PIGI A» FARM ' l
Torąes. 1 dirb-mos* 

ganykla ir geras miškas. Malku 5<»0 
lor<4n. 1-? i—*----- -,
♦-; ;* 4 b'Mirkai; 2 arkliai. 2 kar-j
vės ir 1 kiaulė. 200 rtšt”: visi rrtk-- 
Vr-ri ironkv’’ Par^^vnrla UŽ $3.500 j 
ant lengvų išlygų. Tik 5 niailės n’-ci 
Plaipfielri Onn. Pardavimo prieža*-, 
ti pranešiu ’*”■ l-’šk*. (48) |

ANTANAS NAINES
Bot 83. Cantenbury, Conn.

ITALIŠKI ARMONIKAI.
Mes išdirbame ir importuojame 

šokiu rųšių rankomis dirbtus 
ITALIŠKUS AKMOMKUS.

Tai yra geriausi armonikai sviete 
Ant 10 metų gvarantuoti. Musų kai
nos žemesnės negu kitų išdirbėję. 
Dvkai suteikiam pamokinimus. Rei
kalauk katalogo, kurį pasiunčiaiu 
DYKAI. (48)

RUATTA SEKENELL1 & CO.
817 Blue Island Avė, Dept 24, 

Chicago. 111.

Todėl laikas dovanomis pradėti rūpintis. Tamsta ge
rai žinai, kad Tamstos brangieji giminės ir gentys Lietu
voje laukia iš Tamstos ne vien tik jausmingu pasveikini
mų dailiomis atvirutėmis, bet ir piniginės paramos. Lauk
tume! ir Tamsta, jei būtumei tokioj vargingoj padėty’ kaip 
jie.

Geriausią Kalėdų dovaną suteiksi jei pasiusi litų 
pluoštą. Siųsk šiandien, kad gautų prieš Kalėdas. Siųsk 
pigiausiu litų kursu. O pigiausi litų kursą gausi tik Lietu
kų Prekybos Bendrovėje.

Štai musų kursas:
Litai Doleriais:

Litai ......... .$
Litų ........... z

25
50

100
150
200
300
400
500

1000
2000

Prie šio kurso primokėti 
siek litų kiek yra pažymėta.

t

Doleriai Litais:
$ 5.00.... 47

. - i- ■ . . ... 1

Puikiausias ir patogiausias laikas kelionei Lietuvon.
Ypatingai ateinanti pavasari daug Lietuvių keliaus savo; 

.Tėyjm'ėš aplankyti, pas gimines pasisvečiuoti. Tam tikslui 
I Lietuvių Prekybos Bendrovė i engia SPECIALĘ EKS
KURSIJĄ GEGUŽIO 31 DIENĄ. Vieta užimta ant vieno 
iš patogiausių laivu. Ant to laivo nėra nei pirmos nei tre
čios klesos, bet vientik antra. Todėl visi keleiviai galės 
naudotis visais laivo patogumais. Lietuviai bus vežami j 
Klaipėdą, kur bus patikti su muzika ir kitomis iškilmėmis.

Laivakortės parduodamos i abi pusi (round trip;. 
Kurie tik manote pavasari vykti Lietuvon, būtinai rengki- 
tės keliauti su šia nepaprasta ekskursija. Platesnės infor
macijos suteikiamos laiškais. Kreipkitės tuoj i

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
414 West Broadway, Boston 27, Mass.

Mazgok 
Nebraižyk 

Savo Dantų
Stiprus ir žvyruotas 
dantų valytojas ga
li parodyt greitas 
pasekmes — teeiau 
jis gali sužeisti 
dantų palivą.

. t. j - ■
Jeigu nubrozdysi 
savo odij. Gamta 
gali ją atauginu. 
Betgi net Gamta 
neataugina dantų 
pa ii vos, jei sykį ji 
būna nunešiota sti
priu. žvyruotu dan
tų valytojų.

Saugiausias ir ge
riausias būdas už
laikymui dantų šva
riais ir gražiais yra 
vartojant Colgate’s 
R i b b o n Dental 
Crearn reguliariai. 
Daktarai ir Dentis- 
tai visur rekomen
duoja Colgate’s.

Geri Dantis, 
Gera Sveikata

NEPAPRASTAS BARGENAS . 
$20.00 vertės importuoti Armonikai 

parsiduoda tik už $8.95

Niekuomet pirmiau nebuvo 
pigaus išpardavimo kaip šis. 
siūlome importuotus iš Viennos it 
Italijos armonikus uz žemiausią kai
ną. Šitie armonikai padaryti iš pir
mos klesos niateriolo, o ypač klevį- 
šiai, kurie padirbti su didžiausia aty- 
da geriausių mekanikų. Naujos nia-* 
dos keisai, puikiai išdabinti, 8 bosai, 
19 raktų, 14 žemutinių, paprasta kai
na $20.00. Specialu kaina laike šių 

’ mėnesio tik $8.95. Tokių artnonikiĮ 
! yra tik pora šimtų. Prisiųsk 50c. į c r- 
1 siuntimo lėšoms, o už 'Armoniką uz* 
I mokėsi, kai ją aptaškysi. Užsiganėdiv 
Į nimas gvarantuotas arba pinigai bus 
j sugrąžinti. Rašyk šiandien. (48)

UNION SALES CO., Ine.,
15 S. Desplaines St, Dept. 217, ’ 

CHICAG0, ILL. ?
Į 65c. hz bonl>ą [ \

Galit {Jėvčti naujai ouprdsytn siutą : Stikliniai žibančius čevcrykmr;
pirštų naga* rali Imti puikiai ’nupalinioti. Ir b iria i. švanai nuskustas veidas, ( 

Bet—-jei jūsų sralva pilna jdHskaruį—tas .- g.p iii. \< .ą.
Ką tokiam atsitikime pamanys apie jt:s justi mylimoji panelė? Vi^os jūsų

t angos, padaryti prern impresiją, nueis niekais, jei jus pradėkite kasyti savo gaivą J 
ir barstyti nešvarias pleiskanas po visą kambarį. Naudoki: }

Ruffles

F. AD. RICHTER * CO, 104-114 So. 4th SU Brooklyn. N. Y.

NAUJŲ PLUNKSNŲ LOVOS 
liauk Didelę Bargeiąi Kny
gą Dykai apie naujas, sa
nitares plunksna lovas, 
raduškas ir patalus. Mu
sų išdirbystės kainos nu
žemintos. Mes duosime 
jums musų plunksnas 
ant 10- dienų išbandymai 
ir apmokėsime persiunai- 
mo lėšas. Musu kostume-, 

riai užganėdinti visur. Rašyk šiandien 
reikalaudamas Bargenų Knygos ir 
plunksnų sampalu. (—)

American Feather & Pilto* Co.
Dept. C, Nashville, Tenn.

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis.Vertis $5

Kaipo Kalėdų dovanoms ir del_ iš
platinimo savo biznio, prisiusiu kiek- 

................  - AUKŠTOS 
RŪŠIES TIKRO RUSIŠKO TABA
KO. BARSUKĄ CIGARU IR KATA- 
LIOGĄ. Prisiųsk 35c. markėmis dėl 
apgarsinimo ir prisiuntimo kaštu. 
Reikalaujam agentu............................. (51’»

GEO. STANKS
Room 800 Desk 22

20 E. JACKSON BOULVARD. 
CHICAGO. II.L.

Pajieškau savo draugo Mateušcr vienam VIENĄ ŠVARA 
Giknio. paeina iš Kauno red.. Kėdai
nių apsk., Montviliškiu kaimo. Metai 
atgal gyveno Albany. N. Y. Kas ži
not apie ii. meldžiu pranešti, nes ta
riu svarbu reikalą. (49»

J. GINEITIS
9179 Cardoni Are., IJetroit. Mich.

Pajieškau savo sunaus Kazimiero 
Raltramiejuno. Pirmiau gyveno Roek- 
ford. III., o dabar nežinau kur. Mel
džiu atsišaukti arba jei kas žinot, 
duokit man žinoti, o aš už tai atsily
ginsiu. (49)

JUOZAS BARANAUSKAS
723 Richmor.d St.,

Grand Rapids, Mich. ....

Pajieškau brolio Jono šeštoke ir 
pusbrolių Jono ir Simano Jesulaičių: 
visi paeina nuo Mariampolės. Suval
kų gub. Apie 30 metų iš Laetuvos, 
gyvena Amerikoj. Kas apie juos ži
no malonės pranešti arba patįs lai 
atsišaukia. (50)

JURGIS ŠEŠTOKAS
.3.'-: Harmony St.. Montreal. Canada.

Aš, Antonina Stonaitė, pajieškau 
savo brol’o Ignaco Stonio, paeina iš 
Kauno rėdybos. Raseinių apskričio, 
Kražių parapijos. Labai norėčiau su 
juo pasimatyti. Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu: (50)

ANTONINA STONAITĖ 
!>ox 76a, Irons, Mich.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 25 iki 35 metų senumo; turi būti 
laisva nuo prietarų. Su pirmu laišku 
mcl-lžin pi isiųsti 
su-ipažinsim per

ALEX P.
444 Peari St,

paveikslą. Plačiau 
:a>ška. (48)
WISMANT

Buffalo. N. Y.

- irp^i vedimui mcririiYo*’
j.no 20 iki 30 metų senumo. Aš esu
29 metų senumo mainerys.' Meldžiu

i

EXTPA!
Kalendoriai ir 100,000 vokiškų 

markių: kas prisius orderį ant 10 ka
lendorių ir 82.50 ant kart, tai rnes 1 
pasiimsim 100 kalendorių ir 100.000 
vertės yinigu (bumaškų). I’asisku- 
binkit. (491 ..

J. JEKUSEVICIUS 
Bok 68. Lawrence, Mass.

Naujas Išradimas.
Eina garsai po visą pasaulį apie 

naujai išrastas gyduoles, kurios gy
do greitai.ir pasekmingai šias ligas: 
reumatizm*. kaulų gėlimą, strėnų 
dieglius, sutinimą, nutirpimą, šaltį, 
dusulį, galvos skausmą, krūtinė? 
sl-ausmą ir šia p visokius skausmus. 
Taipgi iržlaikom geriausius ir gar
siausius vaistus nuo patrūkimo, gum
bo, nervu, išgąsčio, nemiegojimo, vi
durių užkietiejimo, ronų sukimo, ek- 
zemos, širdies mušimo ir šiaip viso
kių vaistų, padarytų specialistų dak
taru. .Tau šimtai žmonių tapo pagy
dyti per mns. Išgydymą visokių ligų 
gvarantuoiame arba pinigus sugrą- 
žinam. Taipgi užlaikom garsias tre- 
jankas (trejas-devyneres) iš Lietuvos. 
Kam tiktai reikia minėtu gyduolių, 
malonėkit parašyt laišką, o mes su
teiksim platesne* ž’aias ir natari- 
nius per. laiškus. Kad butum išsirgęs 
ir 10 metu-aenusimink! Jeigu varioji 
musų gyduoles--pasveiksi. Kreipki
tės tuo jau s šitai antrašu:

P. SU’CKIS
1«1 Millburv St, W«Rester, Mass.

•
Sutaupinkite Perkup- 

ėtų Pelną
Mes prisiusime tiesiog i 
Tamistos namas tą nepa
prastos vertes NAUJĄ 
KABINETINI PHO- 
NOGRAPHĄ — kurie 
atvaizdą čionai matote, su 
20 nauju lietuvišku 75c Co- 
lurabia rekordu, grojančiu 
40 įvairiu kompozicijų ir 200 
geriausiu adatų, — viską už 

$29. į 
Pebsivstima AhiokamS

TIKTAI PAMACTIKITE! 329 superka Ta- 
mistai phono^raphą. korio padirbinus ir balso 
garsumas lyginasi su phonorraphu. kurie yra psr. 
duodama po $lūO. Kabinetas labai gražiai padary
tas a mahoniaiomedžio. turi stipru motoni tr aišky 
balsą. Galima ant jo «rajint?viscfcl rekordai.

PARDUODAME NEPALYGINAMAI PIGIAU 
UŽ KITUS. TAI TODĖL. KAD PARDUODAME 
TAMISTA1 TIESIOG IŠ DIRBTUVES, bedas 
pardavimo nu taupi na išlaidą*: pardavėjų, vertelgų, 
a^entv. oli»ėlio. pervežtu ir 1.1, ir. štai, toe yieoe 
gutaupintoa išlaido* atiduodama Tamistai.

Kiekviena rflsšina esti išbandoma ją išnivciant— 
tat įri yra jn'ararttuojama ant 20 metų. Už $29 pri- 

’ Mukime Tam i * ta i šį puikų kabinetini Phonogra- 
phą. 8Ū 20 naujų lietuviškų 75c Columbia rekordo, 
grojančių 40 i vairių kompozicijų ir 200 periausių a- 
datvi. Užsranediniina jrvarantuojame, arba srrąži- 
nan-.c pinitrus- Prislųskitė Money Orderi ar čekį.
UŽSISAKYK TA NEPAPRASTĄn a o a pi 
PHONOORAPHA m REKORDUSUMDMn* 

General Phonograph Co. 
2271 C:-» . >: Dept. L. 14

CLF.VFJ.AND OHIO

pleiskanų mirtinąjį priešą ! Užlaikykit savo kitų pagarboje. Tik s:i trupučiu patrin— 
kit galvos odą kiekvieną vakarą per kokia dešimt dienų ir datitriau n»-rrikč< 
Sėdintis nusiimti savo skrybėle Lile kur. Pleiskanos išnyks visiškai j trumpą laiką 
ir po to. viskas ką reikia daryti, tai retkarčiais pat-iuti ga vos oda su RuffUs, 
ir daugiau nhkuoinet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus!

I 
I

Eczoint Gydanti Mostis
Reikalaukite pas Naminių Vaistų Pardavinėtojus 

ir pas Agentus.
Įvykus susižeidimui, atmink, kad ECZOINT mostis 

yra pirmutinė pagelba nuo žaizdų.

^•mm.nded for th«

I

Į
i
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L l ----------------------------------

• 
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Nt®T*Trs oru®c

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

Parsitrauk dėžutę dėl persi
tikrinimo. Kaina 50 centų-

Reikalaukite visose aptiekose 
arba

Pareikalauki t tiesiog nuo mus 
šiuo adresu:

The Statės Drug Co.

Bos ton. Mass. 
P. O. BOX 2128.

Mums yra reikalingi agentai, atsišaukite. Rašydami pažymėkite
jogei sužinojot “Keleivyje”, »

Neimkit kitokio, kaip tik su šiuo 
paveikslu.

Salutaras ligas gydo,
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą, 
Kurs tik vartoja SalutarąT

Salutarą Biterį žmonės vartoja jąu 
j er 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
i 'ėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 

adangi neranda jam lygaus, nei už 
Į viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 
■otelį, o mes užtikrinam. kad su juo- 
įi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
k vidurių nesmagumą jauti, kreip- 
is prie savo aptiekoriaus reikalau- 
amas tikro Salutaras, o jei jis netu- 
ėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėję 
nduodamas savo aptiekoriaus adrs- 
t, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
ORUG 4 CHEMICAL CO, In^, .

Dept. 13
1707 S. rtalstv J SU Chicags, Ifl,

I
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DIDELIS PASIŪLYMAS TIK ANT 60 DIENI .
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SIŲSK
Kaina be

šis .
Jeitru aš nebūčiau tais daiktais užganėdintas,

Kad parodyt ? 

išpjaustytuose lid 
šėm beveik ant p» 
sime 25 daiktus visai dykai. įJaikrod 
kaip tik vyrams tinka, nei perdidelis.

r F I F T V T *

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE Į
ji
'i

i

(Iš Lietuvos laikraščių.)

žmonių kiršini mas pei 
pamokslą.

KRAŽIAI. Rugsėjo 14 d. 
čia buvo atvykęs su misija 
koks tai barzduotas vienuo- 
lis,matyt, tam tyčia buvo už
trauktas ant "bedievių cici- 
likų” galvos. Sakėsi, kad ji 
Dievas atsiuntęs. Sakė net 
9 pamokslus. Per visus {>a- 
inokslus vienus kėlė i dan
gų. kitus kimšo i pekią. Bet 
visą savo karžvgingumą nu
kreipė daugiausia prieš so
cialistus — kad neskaityti 
socialistų laikraščių, nepri
imti ju po savo pastogės, ne- 
paduoti jiems rankos, kad 
spiauti jiems Į veidą ir t.t. 
Ką gi sakyti apie tokį r>o- 
gromini pamokslą ? Pasek
mės tuoj pasirodė. Ten pat 
ant šventoriaus buvo paste
bėta, kaip viena davatka 
spjovė žmogui Į akis. Sako, 
tu ”cicilikas”, tu neleidai 
manęs uogauti; vieni kitus 
pradėjo kolioti, ketino išmė
tyti iš butų. Taigi tas barz
dyla ne artimo meilės moki
no, bet kurstė vieną višuo-i 
menės dali prieš kitą, i 
sakė, kad darbininkas nebu-: 
siąs išganytas i...J-------
brangiai nuo darbdavio uz 
savo darbą. Bet ar bus išga
nytas darbdavis, nedamo- 
kantis darbininkui už jo 

, darbą, nepasakė nieko...

1,

J.iuni ir seni. Išmetę 3—1 
. ciklines pradeda visi drau- 
;Jngiav šnekučiuotis. Geria 
\ isi ir jau toks Įprotis, kad 
be šio alučio apsiverst nega
li. Ūkininkas, kuris parduo
di

vėžio ir 
l e. kur šis 
vartojamas, 
tu vokiečiu 
ūaryti. Čia 
edžiuose žmonelės,

: lučiu besivaišmetami, 
savęs gerai

Ukini
i miežių likučius 
vbė. Biržų Pa

Šiaulių apskričiuo- 
alutis ypatingai 
okupacijos me- 
buvo uždrausta 

pasitaiko, kad 
s savo 

tarp 
apsistumdo... 

ėliau supratę gailis, bet ką 
>adarysi. kad jau tokia ”ma- ■ Y?

Dar norėčiau čia pažymė
ki apie joniškėliečių kelius. 
; lentų nėra, yra du vieške- 
iai —-• Linkuvos, Panevėžio 

ir Biržų link, 
pei geriausi, o 
; ai blogi.

Kiti ^keliai 
liek blogi, kad pa va;
'rudens metu

rete- 
valio. Fane-

CUNAftD j
H BOSTONO | LIETUVĄ 

per Liverpool, 
ant naujų, dideliu, puikių aliejų 

varomų laivų:
SAMARIA ........................... I.apkriėo 6
Al’SONIA .. Gruodžio 8 ir Sausio 27 

Greitas patarnavimas į Lietuvą ir 
į visas Baltijos valstijas. Puikios vie
tos, geras valgis.

, Taipgi iš Nėr.’ Yorko. ypatiikai 
Į prižiūrėta kelionė į Lietuvą ir visas 
Baltijos valstijas kas utarninką ant 
trijų marių milžinų, su persėdimu 
Southamotone.
MAURETAMA. AQl’ITANIA, 

BERENGARIA.
Taipgi reguliariai išplaukimai tie- 
,1 į Hamburgą ant naujų aliejum 

leginamų laivų.
3-čią klesa:
Hamburgą 3103.50 Į Piliavą įlvo.50 

Karės taksai $5.00.
CUNARD piniginiai orderiai išmo

kami Lietuvoj greitai, užtikrintai, 
gerai. E ’ .........................................
vietinio agento aiba j

Cl'NARD STEAMSIIIP
126 Statė St

Boj-ton, Mass.

PRALEISKITE KALĖDAS LIETUVOJE
VAŽIUOKITE ANT SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

VALDŽIOS LAIVŲ

LAIKE AščIC SKALI ¥ TOJ L

s:cg
&

Į

Dėl informacijų kreipkitės prie 
n Q<yt>ntA uihn i

Ltd„

Jeigu manote aplankyti Lietuvą šiais motais jeigu norite praleist 
Kalėdas su mylimiausiais senoje tėvynėje, darykite planus dabar. 
Suvienytų Valstijų Valdžios laivai duoda specialias akomadaeijas 
tiems, kurie važiuoja. Bus speciališki išplaukimai.

S. S. LEVIATHAN ............
S. S. PRES1DENT ARTHl R 
GEORGE VVASH1NGTON

Sujungimas su Lietuva nuo Anglijos arba Bremen'o. Valdyba ■Su
vienytų \ alstijų Linijų prižiūrės, kad kelionė butu saugi į vietą. 
Kad šis linksmas sapnas bntų rezultatas jums — eikite dabar pas 
arčiausią agentą ir padarykite rezervacija — dabar.

UNITEEf STATĖS LINES
Lokaliai Agentai visuose miestuose.

75 STATĖ STREET. BOS TON. MASS.
Valdantieji Operatoriai dėl

UNITED STATĖS SHIPPING BOARI)

plauks Gruodžio 1 d. 
.............. Gruodžio 5 d.
......... Gruodžio 12 d.

kurie kenčia nuo Roinaiiz:i-o. Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago?, Padeg
tos (C-out). parašyti man iaišKą, pa
dedant savo vardu i.- aiškų adresą, 
o iš prisiųsiu dykai vi--r.o dolerio ver
tės lionką išuandymui mano Rheu- 
matizmo Gyduolių. Aš noriu piaša- 
linti romatizmą nuo kenčiančių sa
vo lėšomis. Jų.- pamatysite, ką gali 
pa daryti Kuhn’s Rheumatk- lteniedy. 
Aš esu tikras, kad bus geros pasek
mės n- jus patįs į tai įsitikinsite pir
ma, negu duosite man bent vieną een-

Nebandykite prašalinti rematiz- 
ino per kojas ar skūrą su pagalba 
plūsteria ar kitokių daiktų. Neban
dykit išvilioti ji su Imi metilais, 
ei. kirą ar magnetizmu. Neiiandy- 
kit išvyi jį su užkalbėjimu. Bet 
iųs privalot ii prašalint. Jis yra 
kraujuji ir jus turite vyti jį lau
kam'

MIESTAS

VALSTIJA

X

Gatvė ar 
R. F. D.

Ir aš tikiu. tą 
mas turi išeit. 
Mano gyduolės 
lės sutinimą ir sąnarių sustingim:

Mussolini pra- 

apkalbėjimui 
Konferencija 
sausio mone

ta konferenci-

da»-bą atliks
jeigu jus paliuosuosit nuo skausmo ir 
panaikina skaudžius dieglius, muskulų geli

KUHN KENEDY t O., įsai Miiuaukee Ave.CHICAGO.

Kunn’v Rheumatic Remcdy. It->inatiz- 
kentėjimo. 
' na, gerk-

VARDAS

8

jaLrj

Nuga-Tone
Kaina 35c. 
aptioko»e

1

nJ

vidurių paliuo-uotoj;;, kokis tik 
. padarytas. Ir jis yra
vienok veikia pasekminei.'; i- 

-jųs nežinote to snugurno 
lormnuj, pa. J tikėjimą ir užsi- 

\ i jus nenaudojate Bambi.no, 
.;s pasidaro neramiu, suar
ta j yra tikri žeklai viduriu 

.. " Ui _ nes su
ančių rytu kūdikis vėla bus linksmos 
visuonv-t. Baubino af’~ 
tliks gerai!

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie net prašo daugiaus! 

Bet kuomet jie yra, labci jauni ir dar ne- 
g-ili kalbėti, tuomet ją akys , kalba už 

—tik pa^tcbėi.it kaip jie užsideda 
d-lAiigsma, kuomet raetina lxjn!.ą

BAAIHINO 
įreg-. S. V’. Pat. Biure.

Pastebėk it jų pasiansas nuryti šitą aka- 
niausi 
kuomet nors buvo 
lengviausis. 
siui! Motinos

ni \ 
jj-ardinimų, 
kuomet ku<L 
zi..:u, piktu- , 
užkietėjimo. Mi«tok šiąnakt ramia:

Irai visuom« t. Baubino atliks suvo durba 
ir c-tliks gt-r^i!

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. Brooklyn. N. Y.

šie keliai ne
vietomis vi-

tarp sou.ziŲ. 
sario bei 

važiuodamas 
i neužmiršk Įsidėti ii balną, 
į kad vežimui apsivertus ar 

£>ai-| dumblyne r.uklimpus galė
tum save ir žirgą išnešdintk 

imdamas pJav-, panašus kelias nuo 
Vidunu sodžiaus -Joniškėlio 
link iki Stasiuku dvaro, 
šiuo keliu visada daug žmo
nių važiuoja iš apylinkių. 
Man paklausus vieno ūki
ninko, kode) netaiso Šio ke
lio, atsakė, kad vienas jis 
nesutaisvsiąs, bendrai susi
tarti nesą galima, o jei. gir
di prispirtų taip, kaip vokie
čiai, tai ir butų pataisytas, 
įl.’el kelių taisymo vietiniai 
i-moneįiai gerai dar atsime-

NEW YORK Į
HAMBURG

PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ I KLAIPĖDA ir KITUS POE
TUS. PARTRAUKIMAS GIMINIŲ Iš LIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGŲ. NOTARIJALIŠKAS BIURAS. PRIRENGIAMAS 
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir PIGUS PATARNAVIMAS. 
RAŠYKIT MUMS DĖL RODOS i: PATARIMO, U NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:

INTERNATIONAL TRAVEL BUREAU.
136 EAST 4 STREET. NEW YORK. N. Y.

Aš NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man pavelysit. Aš galiu daug prirodyt i vieną sąvaitę ir 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums dykai vieno dolerio 
vertės buteliuką gyduolių.-Aš nepaisau kokias’kitus gyduoles jus 
vartojo!. Jeigu jus nevartojo! mano gyduolių, jus nežinot ką jos 

g-d> padaryti. Perskaitykit musu y A
pasiūlymą žemiau ir reikalaukite jTj/J//1 s

ją tuojaus. ✓'LAU (/. ' L—

Kunigai — gimnazijų ve
dėjai.

ALYTUS, šis Dzūkijos kam-j 
pelis yra veik tamsiausias; 
visoje Lietuvoje. Tuo pasi-, 
naudojo "krikščionys” ir pa-! 
ėmė Į savo rankas švietimą. ......
Visur gimnazijoje ir ketur-'vokiečius ir juos garbina, 
klasėje vedėjais kunigai. Iki akydami, kad nors pikti 
š. m. Alytuje buvo vidurį-' ;}?vo ir kankindavo, bet ke- 
nioji mokvkla. Vedėju buvo p11! tai Jau neužleisaavo ir 
p. K., kurio energija tapo J'-ar nauju vieškelių tiesda- 
šioji mokykla Įkurta. Bet ’ '°- 
„krikščionys” sumanė ir čia i - ---------- ------
kunigą pasodinti vedėju, j 
Tam tikslui jie sugalvojo’ 
atidengti penktą klasę. Taip ; 
ir padarė: paliuosavo ketur
klasės vedėją, jo vieton pa- j 
skyrė savo žmogų — kuni-i 
gą. Paėmus i savo rankas 
švietimą, 
nius auklėti tame ”stone”, 
bet jiems nelabai tas vyks
ta.

AR ŽINOT, KAD —
Italijos premieras 

dėjo dirbti delei sušaukimo tarptau
tines konferencijos 
-■ni-gracijos reikalu'.’ 
turinti atsibūti Romu.
y ateinančiu metu. J

-. yra nakviesti visų tautų atstovai. 
L aikurios tautos šitokiai konferenci
jai labai pritaria. Ar žinot, kad jei- 

, -••u nusipirksite j skrynutę Helmar 
pradėjo ir moki- T ■irkiškų cigaretę, jie suteiks jums 

-- cienos smagumą, kokį gali suteikti 
’ tik 100% Turkiški cigaretai ?

Alutis ir keliai.
JONIŠKĖLIS. Miestelis yra 
prie Joniškėlio ' siaurojo 
gelžkelio stoties ir Mažupės 
upelio. Vieta puošia graži 
didelė baŽgįjvia, ligoninės ir 
mokyklos aukšti mūriniai: 
namai, čia pat prie mieste-: 
Iio gražus ir prieš karą gar
sus p. Karpio dvaras. Nuo 
miestelio 3 kilometrai yra 
Joniškėlio pradžios žemės 

•ūkio mokykla. Pačiame 
miestely — progimnazija ir 
pradžios mokykla. Dėl butų 
stokos diktokas vaikų skai
čius apgyvendinami arti
miausiuose prie miesto so
džiuose. Nauju namų nieks 
nestato, nors čia punktas 
geroj vietoj -prekybai ir pra
monei plėsti. Visi žmonės 
gerai suprato mokslo reika
lingumą ir kiek išgalėdami, 
beveik kiekviena šeimyna, 
leidžia vaikus mokytis, o 
baigusius progimnaziją 
siunčia toliau Panevėžin ar 
i Šiaulius.

Miestelyj valsčiaus savi
valdybės laikomas vienas 
traktierius. Prisižiūrėjus, 
galima butų pamanyti, kad 
joniškiečiai dideli blaivinin
ką, nes traktieruje tėra ma
ža lankytojų, o dar mažiau 
girtų pamatysi. Bet pažvel
gęs i sodžių suprasi, kodėl 
taip yra. Joniškiečiai, mat, 
nemėgia degtinės bei didelių 
bravorų alaus, — jie patys 
pasidaro savo „alučio”. Tas 
ahrtis, yra tiek gardus ir 
malonus, kad prie jo pripra
to visi; moterys ir vyrai

ii- ;
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INiTEDAMMUNES
(HARRIMAN LINE! 

0OII.T StRVICEVVJTH.
! RAMBI RGAMEPICAN HM 

trumpiausias kelias j

i LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo Piero 86, North 
River, pėda nuo -16 gatvės, 
Nevv Yorke. Geriausi musų 
laivai

"Resolutc”, ”Reliance' 
“Aibert Bailin”. 
"Deutschlnuf’ 

veža I, II ir III kiesų pasa- 
žieiius. Taipgi populeriai 
L-ivai "Mount CIay"*, 

_”Cleveland”, ' Westphalia”, 
■'Hansą” ir "Thuringia”.

USITED AMc3iSAJi LiAcS
JULIUS ROTTENBERG. 

260 Hanover St. Boston, Mass. 
arba pas Eitus

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į

LIETUVĄ
NEVY YORK-BREMEN 

naujo ir parankaus 
laivo 

’COLLMBUS” 
yra didžiausias vokie- 
laivas ir vienos klesos

kambarėliais laivai. Page
rinti trečios klesos pa- 
ranKumai. Kreipkitės prie 
agentų arba į

192 Washington St., 
Boston. Mass.

AMERICA UNE
Trumpas ir tiesus ęeiias, per 
R«rtter<ian/ą, i ir iš visu kraštų.

LIETUVOS
Savaitiniai* išpl.nuk'Eiai. Puikus 
pa rtmkumai.

Mes najrelbstun išgauti rei- 
kaliiųrus rlc’umentus (šelpimo 
afidcivitusL Musu reprezentan
tai aprūpina pasažierius visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai keliones.

Kainas ir laivų išplaukimus 
pasiunčiam ant pareikalavimo.

Delei rezervacijų ir informa
cijų kreipkitės prie bite vieno 
vietinio agento arba į 
HOL-LAND AMERICAN LINE 
89 Statė Street, Boston, Mass.

REGl LERIS šl.frO BUTELIS Už 2c CENTUS.
Mos norime, kad jus išbandytuinet Kuhn’s Rheum.-i.tic Renieuy, kad 
žinotumėt .iųs ir tūkstančiai kitų, jog ftomatiznias gali būt praša
lintas. ir mes nenorim uždiibt ant išbandymo, tsbandvkit—tai vis
kas ko mes norime. .Jeigu jus atrasite, kad tat gelbsti jums, tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabaigus gydymą, o tas suteiks 
mums pelną/ Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaigs. Mes 
nesiunčianie mažą buteliuką, kuris neturi vertės, bet siunčiame pil 
nos mieros butelį, kokie parsiduoda aptiekose už dorelį, šis butelis 
25c persiuntime ir snpakavimo sunkus ir mes turime užmikčti Dė
dei Šamui už persiuntimą. Todėl jus privalote prisiųsti išlaidoms, o 
tuojaus aplaikysite vieno dolerio vertės butelį dykai. Priimant ne
reikės mokėti nieko.

PRISIŲSK KUPONĄ
K uh n Re medy _ Ca.. 

Dept. B. »V.
A;' turiu Iionsatizmą ir no
riu dolerio vertės butelį 
Kuhn’o Rheumatiškų gy
duolių kaip paskelbia. 
Siunčiu 25c. persiuntimo 
lėšoms, supakavėmo ir t.t. 
Dolerinis butelis turi bui 
prisiųstas dykai.
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r*

“1

irbumą musų bargeno, mes išsiųsime jums per paštą 
DYKAI išegzanė^gvimui musų 21 akmens Paauksuotą Laikrodėli, puikiai 

arose, gvaranruetą ant 20 metų, kurio kainą mes numu
ši Tai yra labai puikus laikrodėlis. Prie to mes duo- 

'čiis yra vidutinio didumo, 16 suiro, 
nei permažas. Už šitą laikrodėli 

mes galėtume gauti $25.00, bst kadangi ją daug turime ir mums pinigai 
už pusę kainas ir dar duodame tokias 

Paauksuotas retežėlis, saugi britva, kurios 
kainuoja 
kišeninis 

niuzikalis 
plunksna,

yra reikalingi, tai parduodame 
dideles dovanas, štai dovanos: 
paprasta kaina $1.00, .puikus skutimosi puodukas su šepetuku 
?L25; imituotas penkių šūvių 32 kalibro revolveris, žiūronas, 
veidrodis su paveikslu ant užpakalio, šukos, naujas kišeninis 
instrumentas, imituotas brar.zalietinis laikrodėlis, fontaninė 
kryželis, pypkė, peiliukas, branzalietas. paauksuotas arba French Ivorv, 
budnikas su Lankele, špilka su baltu akmenėliu, rankovėms guziktti, kal- 
nieriui guzikai ir puikus žiedas, vertes $5.0o. Tik šios dovanos vertos 
S25.00, o mes sykiu su minėtu laikrodėliu viską atiduosim tik už $12.95 
tiems, kurie iškirpę prisius žemiau paduotą Kuponą. . Be kupono viskas 
S15.95. Už šį kuponą mes atrokuojam 3 dolerius. Nesiųskit pinigų iškalno. 
Tik iškirpkit kuponą iš šio apskelbimo ir siųskit šiuo adresu:

UNION MAIL ORDER CO.
629 EIGHT AVĖ, Dept. 157, MIIAVAUKEE, WIS.

Mta w 79/ M W Kiekvienas ?a! jaut dykai 26 kavalkų Sidabro 
IK II I Setų, padarytą iš i:kro Rosrers Sidabro, susi-
I B W f ■ B dedantis iš 6 šakių, 6 peilių, 6 mažų ir 6 dide-
|l ■ >■* I liu šaukštu, l šaukšto dėl cukraus ir 1 peilio1/ * K&JE** sviestui.

£

Tai yra tokia proga, kokios niekados neoesuiauKsi gauti nykai si 
gražų Sidabro Setą.

Kiekviena moteris , duktė ar vyras "gali visa tai gauti, be jokio 
cento. Visa.ko mes reikalaujame, supažindink su musų Prabinkties ir 
Dovanų prekėmis, nurodytomis musų kataloge, savo draugus; tą kiek
vienas gali padaryti, nes prityrimo visai nereikia. Mes turime tuks
iančius tokių Sidabro Setu, kuriuos norime dykai atiduoti. Buk pirmu-

i
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į
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-S 
.„-.„.-v.u laikrodėlį ir 25 M 
apiaikęs daiktus užmokėsiu 2]

ŠI KUPONĄ ir SUTAUPYK $3.00 
kupono $15.95,-su kuponu tik $3.00.

UNION MAIL ORDER CO.
Dept. 157, Milvvaukee. Wis.

man šį 2! akmens paauksuotą laikrodėlį ir 
kuponas vertas$3.00, o :

629 Eight Avė,
Meldžiu prisiųst 

daiktus dovanų. 
už viską $12.95. 
siusiu juos atgal ir jus sugražinsic. man pinigus.

Mano vardas

Adresas

tinis savo mieste ir gauk vie
ną. Mes jau išdalinome tūks
tančius tokių dailių Sidabro 
Setų. Mes norime vieną ir 
tau duoti. Negaišuok. Išpil- 
dvk čia pridėtą kuponą ir 
tuojau siųsk jį mums.

HOME SUPPLY CO.
Dept. 733. 131 Duanr Street.

NEVV YORK CITY.

I
KOME SVTPLY CO. ..

Dept. 733, 131 Dttafte Jiiręęt,
Nevv York City ’ > \ 

Prisiųskit mar. jūsų prižadėtą
DYKAI pietums setą

Vardas .............................................
Adresas .........................................
Miestas ........................................ ....
Valstija ................ ..........................

Si

Pasekme pa zt i 
arba grąžiname j

PADARĄ TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIU? NERVUS, 

TVIRTUS VTRUb IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas;

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaijrinan- 
čius. bandyk Nu«a-Tone ir persitikrik kaip jrreitu laiku jau
gęs i visai nauju žmogų I Devynes iš dosini tęs visu žmogaus 
tokiu kaip blosras apetitas, nesrruoTnulavimas viduriu, tauzai ir 
išpūtimai, užketėjimas skBves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai jcalvo§, neuralffia, stokas. energijos, nusilpne- 
jimas nervu ir nejralčjimas miegoti, paeina nuo stpka nervu 
pajiegos, s kišto vandeniuoto kraujo ir neužtektinkn cirkulacijos 
kraujo, ,

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegros, 
kurios didžiausei užlaiką jreram stovioje pilvą, jaknas. inkštus ir 
jrrobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo.. Nu$ra-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iŠ aštoniu brangiu, 
sveikata duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per -Farsinzus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fosforą-maistns dėl Kraujo ir Nervu. .

Nura-Tone priduoda pyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jop je tuštinase repulariškai. Atpaivin, inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daupiaus pažu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nupa-Tone duos Jums stebukimp4| 
apetitu, pianą pruomulavima, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miepą. 
Nupa-Tone sustipris kraujo ir paderins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibamą akiems! Nujca-Tone padaru tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nupa-Tone netalpin savyj jokiu mipdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 

■skoni ir vartuoti palema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
eava pretelems.

■ MUSU ABSOUUTUKA CVARANCUA: Pnkė Nnąa-TjM m yiMM. (SlJX» 4ol«ri« 
■X iMakute. Koto, boalnite talpina ėrvjmiaa Minty* (SO) pfltah,, arba vieno Mnasi 
tytymo. Galite pirkti Mo beakutaa. arka Mina taOMam fy4ytao ui penkine (tS.OO) 
lilįif-- hnk Nan-Toaa nėr MMtet (») tami ir jeigu ne buai uif I įinta* ua- 
eekmiu. euyraiink tamlrate ir yil»ue, • uiea natai sufrąžiatee jueu pinigue. NeąaHt* 
prapuldyti vieni centą. Me» |naae rišiką.

PRISIŲSK SAVA PASTEUAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
Kstioroi Uborstory, L. 21—" j018 g. Wabash Avė., Chicago, m.

Gerbiamieji: Medu čionai* I ir meldžiu prisiųsti man taniu:
Knca-Tene.

NESIUSK NEI CENTO!
PUIKUS LAIKRODIS 

SU 6 RODYKLĖM.
Tik prisižiūrėk į šį laikrodį, kuris 

parodo valandas, 

parodo minutas, 

parodo sekundas,

parodo dienų vardus savaitėj.

parodo dienas mėnesyje,

parodo vardus mėnesių.

parodo mėnulio permainas.

yra kas tokio stebėtino. Kas turį vieną tokių Taikdzių, tam nereikia ka
lendoriaus. Tik pažiūrėk į šį laikrodį, o žinosi netik valandas, minutas ir 
sekundas, bet taip-pat žinosi, kokia diena savaitėj, kelinta diena mėnesyje, 
vardą mėnesio ir mėnulio pėrmsiną. Su šitokiu laikrodėliu jus nustebinalt 
visus savo draugus. Kiekvienas jų norės turėti tokį laikrodėlį. Šis laikrodt-, 
lis įdėtas i gerus, drutus lukštus, 16 saizo didumo, rodo laiką teisingai*ir' 
gvarantuotas ant 20 metų, šitokis laikrodėlis vertas $18.00, vienok per trum
pą laiką mes jį parduosim tik už $12.75 ir duosime, kaipo priedą, vieną pui
kų paauksuotą retežėlį, vieną kišeninį peiliuką vertės $1.50 ir dar vieną eks
tra prezentą. Nesiųsk pinigu iškalno, tik prisiųsk iškirpes šį kuponą, o $12.75 
užmokėsi, kaip aplaikysi daiktus savo namuose. Nešiok per 30 dienų ir jeigu 
į tą laiką busi šiuo laikrodėliu neužganėdintas, tai prisiųsk visus daiktus at
gal. o mes sugrąžinsime jūsų pinigus. Išbandymas jums nieko nekaštuos. Ne
lauk, kol kainp pakils, bet užsisakyk dabar. Siusk užsakymą šiuo adresu; *

UNION MAIL ORDER CO.
629 EIGHT AVĖ., Dept, 855, MILWAUKEE, W1S.

------------------ KUPONAS-----------------

Vardas ir pavardė

Valatka

Union Mail Order Co.
629 Eight Ave» Dept. S55, Milvvaukee, Wis.

Meldžiu tuojaus išsiųsti man kalendorinį laikrodėlį ir, kaino priedą, pa
auksuotą retežėlį, kišeninį peiliuką .ir dar vieną prezentą. Aš užmokėsiu 
$12.75 apiaikęs daiktus ir jįeigu busiu jais neužganėdintas, tai Į 30 dienų su
grąžinsiu ir gausiu savo pinigus atgal.

Kiek laikrodėliu
Vardas
Adresas

Bambi.no
tcb%25c4%2597i.it


SVEIKA TOS 
KAMPELIS.
BLAKĖS NAMUOSE — 

NE GĖDA.
Blakės būna Įneštos i na

mus skrynelėse, apdanga
luose ir visokiuose maišuo
se. Kad nors šeimininkė už
laiko namus kuošvariausia. 
bet blakės gali būti Įneštos 
i drabužių gurbus. Tankiai 
jos pačios keliauna iš vienu 
namų Į kitus arba iš vienos 
gyvenimo vietos i kitą per 
vandens arba šilumos dū
das. Reikia blakes kuogrei- 
čiausia bandyti išnaikinti, 
nes apart jų nemalonaus 
Įkandimo, blakės neša ligas 
ir tokiu budu namams pavo
jingos.

. Per dieną blakės slepiasi 
sienų plyšiuose, po sienų po- 
pieromis, lovų kampuose, 
šienikuose ir t.t. Vakare iš
lenda iš savo vietų jieškoda- 
mos maisto — žmonių krau
jo*

Geriausia išrūkyti už
krėstą namą arba kambarį 
su hydrocyanic—acid gazu. 
Bet dėl to gazo pavojingu
mo, tik atsargus ir gerai pa
informuoti žmonės turėtų 
vartoti tą būdą.

Degančios sieros durnai 
irgi yra rekomenduojami. 
Tie durnai išnaikina blakes, 
net ir jų kiaušinius. Yra pa
vojus sienų popieroms ir už
laidoms, nes sieros durnai 
baltina viską. Įvairus pud
rai neišnaikina blakių, nes 
sunku juos Įdėti Į visokius 
plyšius.

Lengviausias būdas yra 
su maža plunksna ar šepe
tuku ištėplioti benzinu, ke
rosimi arba gazolinu visus 
plyšius, sienas ir visas ki
tas vietas, kur blakės galė
tų pasislėpti. Reikia ištepti 
visas kambario vietas, kur 
tik blakes galėtų atsirasti. 
Net reikėtų ištepti ir pa
veiksiu užpakalius. Patarti
na vartoti vorroside-subli- 
mate ir tarpatino aliejų. 
Karštas vanduo irgi išnai
kins blakes ir jų kiaušinius.

Pasekmingiausia kovoti 
su blakėmis — tai kasdien 
peržiūrėti lovas, šienikus, 
lovų uždangalus, sienas ir 
visą kambarį, kur tik bla
kės galėtu pasislėpti. *

L.F.IK z

Bangys Turtai Jau Atrasti-Jie Randasi Knygose ■ Aušros Knygyne 
Lietuviai mylinti šviesą ir mylinti tiesą, Aušros Knygynas vėl jums teikia naują progą Įsigyti daug knygų, gerų knygų ir Jums reikalingų knygų — už gana numažintą kainą, šitame 
sąraše rasite apie šimtą skirtingų knygų ir apie pusę iš jų yra tik-ką atėjusios Iš Lietuvos: nesenai parašytos ir naujai atspausdintos. Peržiūrėkite atydžiai šitų visų knygų sąrašą, o 
rasite sau gana daug tokių knygų, kurią ieškojote ir negalėjote gauti, bet kurios Jūsų gyvenime yra būtinai reikalingos, lmantiems is šito sąrašo knygų piina kaina už $60.00 ATIDUO
DAM Už $30.00 arba imantiems nors vieną knygą iš žemiau tilpstančio knygų sąrašo gaunasi už nupigintą kainą, kaip kad yra pažymėta prie kiekvienos knygos. Todelei knygynams, 
skaitvkloms bei šiaip būreliui draugų susitarus ir susidėjus po kelis dolerius via proga įsigyti geru knygu, daug knygų ir tiktai mokant už. knygas pusę kainos kiek knygos yra ver
tės. šitų knvffu nuniginimas tesis tiktai iki NAUJŲ METU SAUSIO 1 DIENOS. 1924. Pertai’ skubinkitės užsisakyti šitų knygų patys, raginkite užsisakyti ir savo kaimynus.

Istorijų Abeina. Parašė Dr. A. Bacevičius. Pusi. 498. A|>da- 
ryta Kaina $2.75; iki Naujų Alėtų — Sausio 1 d. tik $2.00

tės. šitų knygų nupiginimas tęsis tiktai iki NAUJŲ METU SAUSIO 1 DIENOS, 1921. Pertai’ skubinkitės užsisakyti šitų

Rankvedžiai, Kalbamoksliai, Vadovėliai 
Mokykloms ir tt.

šitame skyriuje tifpstančios knygos yra įvairus žody nai, 
vadovėliai pradedamosioms mokykloms: vadovėliai augšte>- 
nėmsiems mokykloms; gramatikos ir sintaksės geriausių 
musų kalbininkų. Vargai bent viena mokykla, .kuiioje 
yra mokinama gryna lietuvių kalba, galėtų apsieiti nevai- 
tojusi žemiau tilpstančių knygų kalbos mokslo reikalui. To
delgi mokytojams lietuvių kalbą ir mokiniams lietuvių kal
bos verta įsigyti nors dalį šitų knygų kol dar jų kainos at
pigintos.____________________________________ _____________ _  _
žodynas Angliškai-Lietuviškos Kalbų (Dalis II). Sutaisė 
A Lalis Visi angliški žodžiai išguldyti Į lietuvišką kalbą. 
Apd., pust 835. Kaina $6.50; iki Naujų Metų Saus, l.d- $-1.00 
Žodynas Lietuviškai Angliškos ir Angliškai Lietuviškos Kal
bu. Sutaisė A. Lalis (Abi dalys vienoje knygoje — pilnas 
Žodvnas). Pusi. 1274. Kaina $10.00: iki Naujų Metų — Sau
sio 1 dienai tik ... ......... ........................ v
Lietuviu Kalbos*(aamatika. Parašė Rygiškių Jonas^ bitą 
gramatika, tai pHna lietuvių kalbos gramatika, sykiu yra 
iF lietuviu kalbos sintakse. Kaunas, 1922. Puslapiu 
daryta. Kaina $2.50 ;J_ki_Naujų Metu — Sausio 1 d. ^2.00 
Aritmetikos Uždavinynas — Dalis I ir II. Sutaisė Pi. Ma
šiotas. Gera knyga dėl lavinimosi rokundų. Kaunas, 1921. 
Puslapių 200. Abi knygos apdarytos į vieną. Kaina $1.7o; 
iki Naujų MetųSausio 1 dienai tik^..^....—.-Jl.oO 
Aritmetikos Teorija. Sutaisė A. Smetona. Tilžėje, 1922. Pus
lapių 139. Kaina 90c.; iki Naujų Metų—^Sausio 1 d. tik 60c. 
Rankvedis Anglų Kalbos. Sutaisė JT~Laukis. Iš jo galiniu 
mokintis be pageltos mokytojo. Pusi. 310, apdaryta. Kaina 
$2.50; iki NaujųJIetų—- Sausio 1 dienai tik ............ $2.00 
ChrLstomatija — Dalis I ir II. “Vargo Mokykla”. Kalbos 
mokslo reikalui, parašė J. Jablanskas. Kaunas. 1922. Pusla
pių 540. Kaina $4.00; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai

Lietuviu Kalbos VadovėbsTParuošė J. Murka. Dviejose kny
gose — I, II, III ir IV mokslo metams. Tinkama vos prade
dantiems lietuvių kalbą mokintis ir jau biskį jjrasilavinu- 
siems. Kaunas, 1922. Puslapių 500. Kaina $2^5; iki Naujų 
Metų — Sausio 1 dienai tik —--------------- '■----------------
LietuviiTKalbos Gramatika. Naujas pertaisytai leidimas. 
Sutaisė J. DomijoTiailis. Kaunas, 1922. Puslapių 126. Kaina 
75c; iki Naujų Metų — Salisio 1 dienai tik —.................. 60c.
Lietuviųlvalbos Sintaksė. Paruošė P. Klimas. Kaunas, 1921. 
Puslapiu 56. Kaina 35 centai; iki Naujų Metų — Sausio 1 
dienai tik. --------------------------------------------- ----- 30c-
Skaitymai. Paruošė P. Klimas. Geriausios lietuvių kalbos 
pamokos. Tilžėje, 1920. Pusi. 292. Kainaz$1.25; iki Naujų 
Metų — Sausio 1 dienai tik---------------------------------------$1.00
Buhalterija. Paruošė Ilgūnas. Tilžėje, 1921. Puslapių 184. 
Kaina $l;aki Naujų Metų -^Sausio 1 dienai tik .......... 90c.
Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Pagal Stuobrį sutaisė 
S. P. Tai anevičius. Chicago, II!., 1909. Puslapių 102. Kaina 
50 centų; iki Nauju Metų — Sausio 1 dienai tik .......... 40c.

Sausio 1 
...... 65c.

Metų

Kaina $l;-iki Naujų Metų

S. P. Tar anevičius. Chicago, 11!., 1909. Puslapių 102. Kaina

Lotvnu Kalbos Vadovėlis. Sutaisė Jokantas. Kaunas, 1922. 
Puslapių 120. Kaina 75 cenių; iki Naujų Metų 
dienai tik  ....... —.—---------------------------------------------------
Geometrija. Šutai: ė M. šikšnys. Trečioji dalis. Kaunas, 1922. 
Plis! 124. Kaina f1*) centu: iki Naujų Metų — Sausio 1 die- 

75c.

I

Lietuvos Įstatymai. Sistematizuotas įstatymų, instrukcijų 
rinkinys. Pusi. 1031. Kaina $4; iki Naujų .Metų — Sausio 
1 dienai tik ....................................................    — $2.<->
Artistišku Paveikslų Knyga — moterų bei merginų.^ šioje 
knygoje telpa 350 artistiškų paveikslų, gaminti didžiausių 
artistų sviete. Paveikslai yla gamtiški—gryni. Po paveiks
lais •aiškinimai anglų kalba. Gražiais storais apdarais. Kai
na $5; iki Nauju Metą — Sausio 1 dienai tik-..... . ....... $1.00
4-ri abi ozai — did. Lietuvos kunigaikščių: Algirdas, Gedi
minas, Vytautas ir Keistutis, šitie visi paveikslai yra tinka
mi papuošti namus, ofisus, svetaines ir lt. Kaina $2; iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai visi 1 paveikslai ......... $1.50
Biblija Arba Pilnas šventas Raštas Seno ir NaujoTesta- 
mento. Knyga didelė virš 1100 puslapių, juodais audimo ap
darais, auksinio titule anspauda. rausvi lapų kraštai. Sykiu 
su Biblija randasi ir Biblijos rodyklė, su kurios pagalba 
lengva ieškomi dalykai Biblijoje surasti. Kaina $5; iki Nau
jų Metų — Sausio 1 dienai tik................... $4.00
Vokiečių Okupacija Lietuvoje. Paveikslai ir aprašymai. Su
rengė J. šilietis. Knyga turi 190 paveikslų iš vokiečių oku
pacijos laikų ir tek pat puslapių su lietuvišku ir anglišku 
aprašymui Knyga didelio formato. Kaunas, 1922, pusi. 190. 
Kaina $6; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik........ . $4.00
Vilniaus Albumas. “Vilnius 1623-1923” Istorijos Apžvalgą 
parašė K. Biakis ir .Turulis. Reprodukcijos iš Bulhako,' 
Fleurvo ir kilu. Su 2 žemlapiais. Berlyne 1923. Puslapių 
188, didelio formato. Tūli paveikslai varsuoti. Kaina $10; 
iki Naujų Metu — Sausio 1 dienai tik........ ................. - $7.00
Ant Politikos Laktų. A. Varno karikatūros, varsuotos. At
vaizduojami Lietuvos veikėjai. Kaina $2.50; iki Naujų Alė
tų — Sausio 1 dienai tik ..................   Z....................... $2.00
Gyveninio Mokykla, Pusi. 235, apdaryta. Kaina $2.50; iki
Naujų Metų — Sausio 1 dienai lik................    $2.00
Naujas Pilnas Orakulus arba burtų, raunu ir visokių paslap
čių knyga. Taipgi praktiška C. C. St Germain Deinažinys- 
tė, su paveikslais. Si rinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didži. tįsia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir delnažinystė (fortune-teiiing) mok Jų. Formatas 
6x9 colius. Penkta rauji laida; apdaryta. Kaina $5; iki 
Naujų Metų — Sausi* 1 dienai tik ............................... ... $4.00
žinynas. Knyga žinių iš mitologijom isioiiį. : etnografijos, 
geografijos, astronomijos, aritmetikos., medicinos ir kitų 
mokslų bei jų šakų; rinkinys visokių patarimų apie sveika
tą, budus gydymosi, vaistus, Įvairių iiv.rodyrr.ų’ amatnin- 
kams, ūkininkams, daržininkams. šelmyr nikams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis Tračia nar.js laida, pusi. 
392. Apdaryta. Kaina 84; iki Naujų Metu—-Sausio 1 d. $3.50
Valgią Gaminimo ir Namu Prižiuiejuac Knyga. Pusi. 162. 

” ’ ! — Sausio 1 dienai 
. $1.40

Apdaryta, Kaiųą $1.75; iki Nauju Metu 
tik

Istorija Suvienytų Valstijų, l’iie galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų konstitucija, l’usl. 361. Apdaryta. Kainu 82.25; 
iki Naujų Alėtu — Sausio 1 dienai tik................... 81.75
istorija l’hicagos Lietuvių, l’usi. 580. Apdaryta. Kaina $3; 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik ..................... ... $1.75
Ethnologija arba Istorija apie žemės Tautas. Pagal haber- 
lanil, parašė šernas. Su daug paveikslų. Pusi. 667. Apdary
ta. Kaina $4; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik $3.00
Lietuvių Protėviui Parašė Dr. Jonas Šliupas. Knyga istoriš
ka ir gana didelės svarbos. Pusi. 283. apdaryta. Kaina $2; 
iki Naujų .Metų — Sausio 1 dienai tik............................. 81.75
Geografija arba žemės Aprašymas. Pagal kitus parašė šer
nas. Su daug paveikslų; pusi. 469. Apdaryta. Kaina $4; iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik .. '5

Beletristika
šitame skyriuje randasi rastai visu geriausių musų rašė jų: 
Krėvės, Vienuolio. Lazdynų Pelėdos, Putino ir kitų, čia taip
gi randasi geriausių romanų, apysakų, legendų ir tt. Peržiū
rėjęs šitą sąrašą ir atradęs sau tinkamų veikalų užsisaky
kite tuoj kol dar jų kainos atpigintos. ........
Krėvės Raštai. Trijuose tomuose, apdaryta vienoje knygoje. 
Tilžėje, 1922. Pusi. 700. Kaina $1.50; iki Naujų Metų — 
Sausio 1 dienai tik..... .........    $1.00

CHOLERA TARP KIAU
LIŲ YRA NUKREI

PIAMA. f

Beveik ketvirtas procen
tas kiaulių ant Suv. Valsti
jų ūkių pastipo nuo chole
ros pereitais metais. Dau
giausia kiaulių žuvo Iowa, 
Nebraska, Indiana, Mis- 
souri, Illinois, Ohio, Geor- 
gia, Minnesota ir Pietų Da- 
kota. Kiekviena iš tų valsti
jų neteko 100,000* galvų 
kiaulių nuo tos ligos perei
tais metais. Iš viso perei
tais metais cholerą užmušė 
2,250,000 kiaulių, kurios ap
skaitomos $29,393,000 ver
tės.

t Yra sunku kontroliuoti 
kiaulių cholerą, nes liga 
baisiai užkrečiama. Vande
nėtos medžiagos gydymas 
su varžinga sanitarija ir 
pilna disinfekcija vietų po 
ligos pasirodymo — yra ge
riausi budai nukreipti ligą. 
Pereitais metais jau netiek 
kiaulių buvo užkrėsta cho
lera, kaip 1913 ir 1914 m., 
kuomet šita liga baisiai Įsi
siūbavo, bet vistiek cholera 
dar daug kiaulių išnaikina. 
Kiaulių augintojai jau yra 
apsipažinę su choleros nu
kreipimo budais, kurie yra 
vartojami prieš apsirgimą.

F. LI. S.

Pusi. 124. Kaina 90 centų; iki Naujų Metų 
nai tik________- —-.................... — -------------- ----------- ------ -------
Algerbros Uždavirsynas. Sutaisė Pr. Mašiotas. Dalis I ir II. 
Apdarytos Į viena. Kaina $1.75^ iki Naujų Metų — Sausjo 
1 dienai tik..............................   $1.50
Chemijos Vadovėms. Sutaisė V. Bukas. Kaunas. 1922. Pusi. 
192. Apdaryta. Kaina $1.75; iki Naujų Metų — Sausio 1 die
nai tik .............. .. ......................—------- - ---------- - -------- - $1-50
R^^karLietūviškas žodynas (Kišeninis). Paruošė A. Va
gelė ir Strazdas. Puslapių 252. Kaina $1.00; iki Naujų Me
tų — Sausio 1 die-iai tik........... ...............  80c.
Naujas Lietuviškas Kalbamokslis. Prirengė Petras Gražby- 
lys. Tilžėje, 1903. Puslapių 115. Kaina 45 centai; iki Naujų 
Įdėtų — Sausio 1 dienai tiktai —------------------------------ 40c.
Zoologijos Sistematikos Terminu žodynėlis. Paruošė J. Eli
sonas. Kaunas, 1120. Puslapių 144. Kaina 75c.; iki Naujų 

Sausio 1 dienai tik-------------------------------------— 60c.Metų

Istorijos, Etnologijos, Geografijos, 
Gamtos Mokslai.

šitame skyriuje knygos iš istorijos, geografijos ir gamtos 
moksliu Knygos, kurios reikalingos visiems mokslo ieško- 
tuojams, visiems apšviestiems ir siekiantiems prie apšvie- 
tos. Todelgi Įsigykite šitų knygų kuodaugiausiai patys ir ra
ginkite užsisakyti kitus kol da jų kainos atpigintos.
Raktas Pažinti Augalams (Kurie žydi pavasari, vasarą ir 
rudenį). Paruošė J. Avižius. Kaunas. 1921. Su paveikslais. 
Pusi. 250. Apdaryta. Kaina $1.75; iki Naujų Metų — Sau
sio 1 dienai tik .........   ,.......................$1.50

Lazdynų Pelėdos Raštai. Keturi tomai, apdaryta j dvi kny
gas. Tilžėje, 1922. Pusi. 950. Kaina $5; iki Naujų Metų — 
Sausio 1 dienai tik........................................ ,_________ 1....$4.50
Ivanhove. Parašė M’alter Scott. Romanas dviejose knygose, 
apdaryta į vieną. Tilžėje, 1922, pusi. 450. Kairia $2.50; iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik............................*___$2.00
Vienuolio Raštai. Dvi knygos apdarytos į vieną. Tilžėj, 1922, 
■pusi. 560. Kaina $3; iki Naujų Alėtų — Sausio 1 d. tik $2.50 
žmonių Poezijos Antologija. Binkio tekstas, Šimonio pieši
niai. Leipcinge, 1923, pusi. 196; didelio formato. Kaina $3; 
ik_i_Naujų Mojų — Sausio 1 dienai tik..... ...................... $2.50
Šventas Petras Ryme. Parašė II. Sinkevičius. Vilniuje, 
1908. pusi. 230, apdaryta. Kaina $1.25; iki Naujų Metų — 
Sausio 1 dienai tik ......_______ ____ __________ ____ ‘...... $1.00
Kaj’o. Takas. Parašė Mayne Reid. Išeiviai iš Transvalijoš. 
Tilžėje, 1921, pusi. 192. Apdaryta. Kaina $1.50; iki Naujų 
Alėtų — Sausio 1 dienai tik ..... .............................................. $1.25
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnią Pasakos surinktos 
d-ro Basanavičiaus. Pusi. 470. Apdarvta. Kaina $2.70; iki 
Naujų Alėtų — Sausio 1 dienai tik ...J.............................. $2.00
Raistas — The Jungto. R^išFCptonSinclairrPusl._335? 
Apdaryta. Kaina $2.50; iki Naujų Metų — Sausio 1 d. $1.75 
•Rymas. Parašė EmiJ Zola. Pusi. 432, apdarvta. Kaina’$2750; 
21'1_ ’ '' ' , .............. ........ ... ......$2.00
Iš Mano Atsiminimų. Parašė Dr. V. Pietaris. Su autoriaus 
paveikslu. Telpa gana daug žingeidžių apvsaku. Pusi. 301, 
apdaryta. Kaina $2; iki Naujų Alelų — Sausio l d. tik $1.50 
Lietuviškos pasakos Įvairios. Surinko Dr. J. Basanavičius. 
A isos apysakos randasi 1 knygose ir tose 4 knygose ■'yra 
virš 700 apysakų. Visos 4 knygos apdarytos. Pusi, visose 
knygose yra 1300. Kaina visų 4-rių knygų $9; iki Naujų 
Alėtų — Sausio 1 dieųai tik ...L..........................  $7.00

iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik

apdaryta. Kaina 82; iki Naujų Melų

Augalą Fiziologija. Paruošė AL Stankevičius. Vilniuje, 1920.
Pusi. 134. apdaryta. Kaina $1.50; iki Naujų Metų — Sausio 
1 dienai tik _..........     $1.25
Pažinkite Mus! Parnešė Vasiliauskas ir J. Janušonis. Įžy
miausiųjų pasaulio gyvulių ir augalų chrestomatija. Tilžėje, 
1923. Pusi.1270, apdaryta. Kaina $2; iki Naujų Metų — Sau
sio 1 dienai tik ........... ..... __________ ___...............................   $1.50
Fizikos Dalis I, II, III. Visos trys dalys apdarytos į vieną 
knygą. Paruošė K. šakienis. Vilniuje, 1923. Pusi. 470. Su

.. ................... i ?S.OO
BaĮęvjčiįią. Su paveikslais.

l Sąu-

^Vilniuje, 
tll 
$1.75

ils. KSina
tL... $2.00

daug paveikslą .Kaina $1; iki Naujų Metų — Sausio 1 die
nai tik------J...L........ ............. .—i ____ y....:
Gamtos Istorija. Paruošė Dr . A.
Pusi. 209. Apdalyta. Kaina
šio 1 dienai tik ..........I?....

_______________ ______ ________ _______________ _ t—r-A_______________
Putino Raštai. Dviejose knygose apdaryta Į vieną. Tilžėje,* 
1922. pusi. 480. Kaina $2.50;. iki Nauju Metu —Sausio Ii 
dienai tik ..........................................................................  $2.00
Skalpą Medžiotojai. Parašė Mayne Reid, Tilžėje, 1922, pusi] 
219, apdaryta. Kaina $1.50; iki Nauju Metu — Sausio 1 die- 
nai tik ...... .......................... 7............. ■■■■...Z.T7'$1.25

pusi. 110. Kaina 75c.; iki Naujų Mėtų — Sausio 1 d. tik'ŠOc:
šykštuolis Skrudžas. Parašė Čarlas Dikensas. Tilžėje,'1922, 
pusi. 110. Kaina 75c.; iki Naujų Mėtą — Sausio 1 d. tilfSOei 
Pampėjo* Galas. Parašė Eug. Turo. Romanas, Tilžėje. 1922? 
Pusi. 200, apdaryta. Kaina $1.75; iki Naujų Metų — Sausio 
ldienai tik ............................. $1.50HIGIENA

’v

Gyvulių Prirtte. Parašė Dr. T;*Z 
iki Naujų Metų — Sausio 1 diėĄ 
Psichologijos Vadovėlis. Pąnpp 
1922. Pusi.. 242. .Apdarytu Katfiš? 
gausio Ą dienai tik ,
Se^ųGadyMlj Išnykę Gyvi ŠtttVėi»maf7gutafs^^eĮ 
ga:shr*ittftgl>«ieikslų. Pusi. 37h. škotais apdh^a 
$2j54)yiklNabjų.Metų'-į-Sausįp 1 dSeįąĮ tik..7..:.': 
Kada to Kuklų Budi! Svietas Sutvęr^usTParašė proj. Meyer. 
Su daug paveiksiu. Pusi. ; iki NaujTi Metu
—Saušfo 1 dienai' tik .... ......." $1.25
Vokiečių Kūryba. P^rnšėjp®oL lleinemanas. Vokiečių lite
ratūros istorija. Beri? nt\ 1^2. Pąsi.' 550; II tomai Į viena 
knygą, apdaryta. Kaina $3.50; iki Naujų Alėtų — Sausio i 
dienai tik ....................... ...—............ __$2.75
Naujųjų Amžių istorija. Paruošė V. Zakševskis. Dvi knygos. 
Tilžėje, 1922. Pusi. 330. Kaina $1.25; iki Naujų Alėtų — 
Sausio 1 dienaijtik ........... ,__ ,________ ____________ _____ $1.00
Rytai ir Mytat Patašė Krivanovasr_Karaliaūčiūjeri922. 
Pusi. 125. KAina 75 centai; iki Naujų Alėtų — Sausio 1 die® 
nai tik...................................         50c.
Trumpa Šenovts Istorija, Pagal profTVipper/Šu ’daūgpa^ 
veikslų iš senoviškų liekanų ir 5 spalvotais žemlapiais. Gra
žiais apdarais. Pusi. 305. Kaina $2.50; iki Naujų Alėtų__
Sausio 1 dienai tik________________________ _ ________ $1.75

SIL-PusL^J4»iBaW25;

šitos knygos reikalingos visiems svei- ; 
kiems ir ligotiems. Sveiki kad nesirgtų, o 
ligoti kad skaitydami išsigydytą Pasini- ' 
pinkite užsisakyti kd dar jų kainos pigios. j

Knygos Apie Sveikatą ir Ligas ’i
Lyties Mokslas <

Lyties Mokslas, šitą garsią knygą parašė Dr. A. Karalius, 
šita knyga yra pirma pas lieuvius — knygoje aprašoma 
įvairios lyties ligos, Įvairus lytiės sudėjimas. Knyga labai 
naudinga dėl vyrų ir moterų, jaunų ir senų, vedusių ir ne
vedusių, sveikų ir ligotų. Su daug paveikslų. Pusi. 400, ap
daryta. Kaina $7; iki Naujų Metų — Sausio 1 d. tik $4.00 
Moteris, jos gyveninio sritis ir jos paslaptys. Parašė Dr. E, 
žozanas. Pusi. 73. Apdaryta. Kaina $1; iki Naujų Metų — 
Sausio 1 ilienai tik.................................  —. 75c.’
Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias į sveikatą. Parašė 
Dr. A. L. Graičiunas. Pusi. 339, apdaryta. Kaina $2; iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai_tik ................ $1.75

f Įvairios Knygos ir Kit-Kas.
t • .
Čia randasi Albumai, žemės Globusai, žinynai. Orakulai, 
Paveikslai, Biblijos ir tt/Pėržiurėkite atydžiai ir radę sau 
reikalingų prekių užsisakykite tuoj kol jų kainos atpigintos. 
ŽemėjT Globusas. 1 innas lietuvių kalba. Visos pasaulio ma- 
pos- žemlapiai. ra:. <asi ant šito Globuso. šitoks Globusas tu
rėtų rastis kiekvieno lietuvio name. Ne tik bus gražiu pa
puošalu kiekvieno namo, bet sykiu ir viso pasaulio mapos 
raaia prieš akis. Tykiu su Globusu graži medinė koja dėl 
pastatymą Kaina $20.00; iki Naujų Metų — Sausio 1 die
nai tik    -—---------- -------------------------------------- $13.00
Lietuvos Steigiamojo Seimo Darbai. Pradedant su pirmu 
posėdžiu 1920 metų ir baigiant su 212 posėdžiu 1922. Viso 
43 knygos. Sudarytos į 5-kis tomus drūtais apdarais ir di
delio formato. Pa siduoda visos sykiu. Tai yra istoriškas 
dokumentas lietuvių tautos. Kaina $30.00; iki Naujų Metų 
—Sausio 1 dienai tik —----------------------------------- i...... $25.00

Pinigus siųskite sykiu su knygų užsakymu, -y geriausia tnoney orderiu arba čekiu. Pinigus siunčiant “cash” laišką reikia registruoti, kitaip mes neatsakome už žuvusius pinigus. 
Musu knygyne randasi šimtai kitų knygų apart čia garsinamų —- reikale klauskite Aušros Katalogo. Taipgi musu knvgyne randasi daug dainų su gaidomis —- reikale dainų klauskite 

’ atskiro deinų katalogo. Laiškus siųskite šituo antrašu:

Aušros Knygynas, 3210 South Halšted St.,

... $25.00

“Gyvenimas”. Sveikatos, Lyties Reikalų, Mokslo mėnesinis
Žurnalas. Leidžia ir redaguoja Dr. A. J. Karalius. Kaina $1; 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik------ ----------------- 75c.

4 Chicago, I1L
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KOMUNISTAS ŽIURINS- 
KAS AREŠTUOTAS.

• atrado Napoleonas, kaip ji 
tuomet buvo sudeginta ir 

'kaip ji išrodo šiandien, čia 
į publika sėdėdama salėj ga
lėjo matyt Kremlių, kur Le
ninas su savo komisarais sė
di, daugybę visokių cerkvių, 
klioštorių, bet labai maža 

i mokyklų. Po Maskvos, pub- 
23 lap- jiika pamatė Petrogradą ir

Kaltinamas už vištų vogimą
Pereitą pėtnyčią, ! * _____

kričio, Ncrvvoode tapo arės-Į j0 atsiradimo istoriją suži- 
inojo. Buvo parodytas ir 
Į Petras Didysai. kuris tą 
į miestą Įkūrė. Visokių carų 
■ i urnai, jų kambariai, jų so- 
idai. fontanai ir kitokie itai- 
Isymai, viskas buvo parodv- 
' ta su paaiškinimais, net Žie- 
{mos Rūmai, ties kuriais 19- 
05 metais Įvyko Peterburgo 
darbininkų skerdynė. Pa
veikslus aiškino S. Michel- 
sonas, o Timinskas su Kubi
lium juos rodė.

Ant pabaigos J. Neviac- 
kas paaiškino reikalą lietu
vių kalbos mokyklos vai
kams ir suaugusiems. Ir tė
vai tuojaus užrašė savo vai
kus. Suaugusių taipgi susi
rašė pusėtinas būrelis, ku
rie norės mokytis savo kal
bos, rašybos ir aritmetikos.

Ateinanti nedėlios vakarą 
nutarta kviesti adv. F. -J. 
P.agočių, kad duotų paskai
tą apie Bibliją. Ateikit visi.

tuotas Kazimiras W. Ziury 
(Žiurinskas) ir du jo fron
tai : Frank A. Shadis ir Gab- 
riel Mikshis. Varantai jų 
areštavimui buvo išduoti už 
vogimą vištų Middleboroj.

Taip rašo anglų laikraštis, 
"The Norwood Messenger".

K. Žiurinskas yra plačiai 
apie Bostoną žinomas kaipo 
komunistų lyderis ir kalbė
tojas. Suimti jo frentai irgi 
komunistai. Visi jie priguli 
prie komunistų I.>avinimosi 
Ratelio Choro ir visi kartu 
dainuoja: "Komunizmas lai 
gyvuoja!”

žiurinsko areštas yra di
delis smūgis visiems komu
nistams, nes jis parodo, kad 
visas jų riksmas apie "bur
žuazijos tradicijų supuvi
mą” yra tik mulkinimas 
žmonėms akių. Juk didžiau
sia tokių tradicijų yra 
"Thanksgiving Day”, per 
kurią Amerikos buržuazija 
būtinai turi turėt kurkienos 
arba vištienos. Jr štai, kaip 
tik "Thanksgiving Day" ar
tinasi. komunistų lyderis ei
na vištų jieškoti. Vadinasi, 
ir jis nori apvaikščiot Ame
rikos buržuazijos tradici
jas; ir jis nori kartu su ta 
buržuazija valgyt vištieną 
per "Thanksgiving Day”. Ir 
dėl tos vištienos jisai lenda 
i svetimą vištininką, lygiai 
taip, kaip tas juodas Ameri
kos nigeidš;

Brooklyr.o "Laisvė” turė
tu šitą atsitikimą aprašyti 
didžiausiomis literomis ant 
pirmo puslapio, nes Žiurins-

I

kas yra 
jos šulų.

vienas stambiaushj

AI)V. B.AGOčIUS SKAI
TYS PASKAITĄ 

Temoje: ”Ar Kristus buvo 
žydas?"*■

Ateinanti nedėldieni Lie
tuvių žinyčioje (pirmos du
ris nuo Pašto), kur seniaus 
buvo metodistų bažnyčia. 
Mokslo Draugija rengia va
karą, kur adv. F. J. Pago- 
čius skaitys paskaitą temo
je : "Ar Kristus bpvo žy
das?" Paskaitą; b’uš-labai 
Įdomi lygiai ? katalikams, 
kaip ir laisvamaniams. Pra
džia bus lygiai 7:30 vai va- ' 
kare. Mokslo Draugija kvie
čia atsilankyti visus.

N UT-FURN ACE-EGG

lėšunj* daug mažiau, negu 
raaHJNVUN geros rūšies antracito anglis

si~.r____-.z--— Pienus nereikia siio* ir ne-
■WmNMm kenkia puodams nei grotoms.

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

Main 8532 — TELEFONAI — Main 2723.

ilgiau ir duod;* daugiau 
karščio. Pilnai atšaki trau
kimo kontrolei.

Pasiklausykite!

IR

i

LIGAS.

I

-z-

10 ryto.
3 dien<.
8 vakar*.

Nuo 
Nuo 
Nuo
121

Ą LIETUVIS
Valandos: nuo

. ■£ nuo
t£ nuo

Telefonas 5112*W,

DR. L. GOLDEN
Bostone: 9M Green Street

Valandos: 3 iki 1 ir 7 iki 8 P. M. 
Telefonas Iiaymarkct 2288.
Roxbury: 16 Craulord St. 

Netoli Warren Street
Va’andos: nuo S iki 9 ryte, 1 
iki 2 ir 9 iki 10 vai. vakare 

Telefonas Ilovbary 0131.
KALBU RUSU. LENKU 
LIETUVIU KALBOMIS.

į Tek: Richmond 1410

| Dr. David W. Rosen.
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
i VALANDOS.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST.

BOSTON. MASS.

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

• Tel. South Boston 3520 <
Į Residence Aspinvvall 0870 J 

: S. M. Puišiutė-Shallna !
; LIETUVĖ MOTERIS 1 
. ADVOKATĖ <
i 366 Bruad*ay, So. Boston, Mass. 1
> Roum 2. <

4-!
I

i
i.
| Dr. A. Gorman-Gumauskas •

-------------------- DENTISTAS

10—12 dieną;
2—5 po pietų;
6—8 vakare; 

ij Nedėliomis nuo 10—12 dienų.
:$ 705 N. Main st. kamp. Broad aL 
į« MONTELLO, MASS.

New 
England 
COKE

Tek So. Boston 506-W ;
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETU VYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 diea*.

Nuo 2 iU 9 vak.
NEDĖLIOJUS:
iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dienų.
Ofisas ”Ke'eivio” name

251 Broadvvajr. tarpe C ir D st
SO. BOSTON. MASS.

Mokslo

>$ $
$ 
d 
$ 
c
x' 
■»' 
cI

Draugijos vakaras 
išėjo puikiai.

Pereito nedėldienio vaka
rą Lietuvių Žinyčioje buvo 
jau antras iš eilės Mokslo 
Draugijos vakaras. Visų 
pirma viena Bostono 
Universiteto studentė pa- 
griežė ant violinčelės, o ki
ta paskambino pianu. Pas
kui buvo rodoma Rusija pa
veiksluose. Iš pat pradžių 
parodyta Rusijos žemlapis 
prieš pat karą ir paaiškin
ta. kaip kariniu žvilgsniu 
kebli buvo jos geografinė 
padėtis. Pasirodo, mat, 
kad Karpatų kalnai Austri
jai buvo labai puiki gamti
nė apsauga nuo Rusijos pu- 
bės. Tai buvo lyg gamtos su
tverta tvirtovė, išsikišusi 
Rusijos teritorijon, ir visuo
met gręsianti pavojum Rusų 
armijos užpakaliui, jei ši 
Įsiveržtų Vokietijon. Todėl 
Rusija negalėjo pulti Vokie
ti ios pato], pakol Austrijos 
armija buvo nesunaikinta.! 
Bet kad ją sunaikinus, rei
kėjo pereiti Karpatų kal
nus, ką rusai ir bandė pa
daryti. Tečiaus priėjimas 
prie Karpatų iš Rusijos pu
sės labai neparankus, nes 
Pinsko balos pertraukia su-j 
sisiekimo liniją. Negana to,!r< 
operuojant prieš Austriją, ‘ J 
rusų armijos šonas buvo I 
nuolatos išstatytas pavojui | 
iš rytų Prūsijos. Vienu žo- |a 
džiu, rusai nuolatos turėjo j! 
kovoti lyg ir kokiam surmai- Į 
šyje

i

jie visuomet buvo 
apsupti priešingų armijų iš 
trijų pusių. Dėlto jų nuosto-: 
liai buvo baisus, ir dėlto jie 
karą pralaimėjo.

Paskui trumpai buvo pa-, 
riškinta Rusijos istorija,' 
ai1' atvykę iš šiaurės tris.! 

• roliai skandinavai, Ruri- 
1 as, Sineusas ir Truvoras, į 
Įkūrė Rusų valstybę ir kaip 
jų šeimynos kunigaikščiai ( 
valdė slavu šalį iki Romano-' 
vų dinastijos. Poliaus biivo’ 
parodyta Maskva, kokia ją

?0 mėnesių kalėjimo už dvi j 

pačias. •
Spaustuvninkas Arthur' 

Veith ši panedėli tapo nų- 
j teistas ant 30 mėnesių kalė-J 
•jiman užtai, kad turėjo ve-j 
Įdės dvi moteris. Su viena jis Į 
j sivveno Bostone, o kita ture- 
? v*

r

SPORTO SKYRIUS
Apie kumštininkus.

KlausimasKokie ~ šian
dien yra geriausi pasauly i Jo New Hampsiiire valstijoj 
kumštininkai? ,ir tenai tankiai ją atlanky-

Sportas.įdavo.
Atsakvmas: Geriausiais’ 

pasaulio kumštininkais arba Neužmirškit Lietuvos Sūnų

REIKALAVIMAI.
Reikalingas apysenis vyras, 
kuris norėtų dirbti prie kū
renimo pečių, apvalymo ir si 
abelno darbo. Atsišaukite 
tuojaus. į "Keleivio” ofisą. -
REIKALINGAS PARTNERIS 

prie duonos keptuvės. Kreipki- 
te3 242 Lakeview Avė., 

Lowell, Mass.
■_______________ ___ _________ i----------------

PIANO TUNNER 
SI l'ONLOJU PIANUS, reikale su
dedu naujas Stygas ir patašau viso
kius trukumus. Jeigu jūsų pianas ne
skamba gerai, pasišaukite, sutaisy
siu.

J ELiKSAS ALEKNA
11 Thotnas Park. So. Boston.
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EUROPEAN- FEATHER 
1MPORT1NG HOUSE 

Lomeli Street. Boston. Mass. 
------------------------------------------------p-

? T< Besek

HERBE CARTIER’S

čampijonais yra šie: Jack 
Dempsey—sunkiosios vogos; 
Harry G re b — vidurinės vo
gos ir Benny 
lengvosios vogos. 
amerikiečiai.

Pereitos savaitės ristynių 
pasekmės.

Pereitame ketverge 
Grand Opera Hausėj pui-Į 
kiai pasižymėjo ristikai ita
las Angelo Taramaschi ir 
vokietvs Milo Steinborn. 
Taramaschi turėjo pusėti
nai darbo su Kanados čam- 
oijonu Walker. Bet Stein
born su savo oponentu apsi
dirbo lengvai: iškėlęs tren
kė Į matrasą ir prispaudė. Į 

Šiame ketverge Milo 
Steinborn risis su "Lenkijos 
levu" Stasiaku. Jis žada ir 
ienką paguldyti. Apart šitų 
risis dar keturios poros ge
rų ristikų, tarp kurių ir po
ra moterų.

Draugystės Baliaus!
Šiame ketverge (Padėka- 

'vonės Dienoj) atsibus Lie- 
Leonard —tuvos Sūnų Draugystės ba-

Visi yra liūs, Cyprus Salėje, 40 Pros- 
pect St.. Cambridge, Mass. 
šis balius bus smagiausias 
iš visų tą dieną parengtų ba
lių.

Rakandai parsiduoda.
Puikus gramafonas, ra- 

kinčėras, metalinė lova ir 
vaikams lovelė, abidvi su 
springsais ir materacais. 
Viskas kaip nauja, ir už pu
sę kainos. Adresas: 253 
Broadvay, So. Boston. ant 
viršutinių lubų, duris No. 6.

\R ŽINOT. K AD —
Sidabio įvežimas į šią šalį per pa

skutinius aštuonis mėnesius, baigiant 
su Rugpiučiu, siekė $45,656,000 ver
tes. sulyginus su $-16,693,000 per ta 
patį laiką pereitais metais? O išve
žimas sidabro per aštuonis mėnesius 
siekė $38,526.000 vertės. Ar žinot, 
kad išdirbėjai Helmar Turkiškų ciga
retei didžiuojasi rųšim IOO'į tyro 
Turkiško tabako juose?

Fordas Touring Car 1924
DUODAMAS DYKAI

Išpardavimas Perviršio!
PER 8 DIENAS PRADEDANT 23 DIENA LAPKRIČIO

mes parduodam visokį tavorą nupiginta kaina. Dabar mes turim 
jau perviršio visokių tavorų šventėms ir Kalėdv dovanoms ir vis
ką parduosim per 8 dienas nužeminta kaina. Kiekvienas pirkėjas 
gaus išlaimėjimo tikietą ant Fordo. Kuo daugiau jv.s pirksit 
daugiau gausit išlaimėjimo numerių. Pradėkit tuojaus.

tai

CBAS URBON ORY GOODS STORE
875 Main St., Cambridge, Mass.

I$$
i

KYLA IŠGYDOMA.
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaite yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
kylos. Ji yra taip padaryta, kad kartų 
oridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi.'Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
busime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI." (?)

PLAPAO LABORATORIES
UKS Stuart Bldr„ SL Louiz. Mo.
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OR. N. M. FRIEOMAN
SPECIALISTAS VENERUKV 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valaados: Nuo 9 ryto ik)

9 vakare.
19C9 WASH1NGTON 8T. 

BOSTON, MASS.

! i

SU Boston, Mass.
Richmond 0380 
vyrų ir moterų 
chroniškų ligų

Dr. H. M. Landau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
220 Hanover

Telefonas
Specialistas 

slaptų ir
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. 

Nedėldieniais iki 5 vakare.
Patarimai dykai. (—1

S

NUO
IR VISOKIU

Senos Šalies Slaviškas Gydytojas

DR. MILAN MILOJĘVVICH
SPECIALISTAS VIDURINIU LIGŲ, TAIPGI MOTERŲ ir 

VYRU LIGŲ.
417 WOOD STREET. —:— PITTSBURGH. PA.

Valandos: Paprastomis dienomis nuo 11 iki 4.
Nedėldieniais r.uo 1 iki 3. (24-6)

• TIK PATRINKU JU0M1
Kuomet jus kankina skaudas atakas 

a reumatiskų skansmij, ar užpuola ne*i- 
k ru’Kija, strėndtegliK skaudami sąna

riai ir muskulai—kokis neapsaxofn3s 
‘ palengvinimas patiriama tvirtai patri-
• nant su

Įreg. S. V. Binre.

ir tuojaus pajaučiama maloniai te
ginanti šiluma besiskleidžiant po skau
damu vietą, kuri suteikia malonų snia- 
girną ! Visiškai nėra reikalo kank-ntis 
turint po runka tokių tikrą pagaila.

Pain - EipeBeris tikrai ir
jums. kaip jisai pagelbėjo nesn-kaito^ 
miem tuksiančiam žmonių per daugelį 
metų. Visuomet laikykite jo bonką 
parankioje vietoje,

35c. ir 7Cc. už bonką aptieko«\
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th St.. Brooidy*. N. Y.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chrJ1 
niškų vyrų ir moterų ligų. t 

18 Parmenter St.. Boston, Mass.
(Prie Hanover St.) 

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

į 
j
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GYDUOLĖS
KATARO. PERSIŠALDYMO 

NEGALĖJIMU
Susidedi; iš

GOD LIVER O1L 
ROMO IR MEDAUS

Šaltis ir vėjas nieko nepakenks 
tau, jeigu imsi pavyzdį nuo Kanados 
Girininko ir naudosi šias garsias gj - 
ouote..

•los yra labai malonios gerti ir pa
sekmingai gydo persišaldy^ną ir ki
tas žiemos ligas.

Jeigu esi si'pnas ir greitai pagau
ni kosulį arba persišaldymą, viena 
bonka Pierre Cartier’s Gyduolių su
teiks tau stiprumą pernešimui žie
mos sunkenybių,

Cl’DDYER & JOYCF.
III Br.-»adway, So. Boston. Mass.

f
B

.! medicinos daktaras

• į Dr. LEO J. P0DDER iš Petrogrado 
i GYDYTOJU 

ligų moterų

Telefonas

PROFESORIUS

)
 Specialistas Slaptų 

kiškai ir rusiškai.

•
 ■ eiti

69 CHAMBERS Sl'REET.

IR CHIRURGU KOLEGIJOS 
irvyrų, kraujo ir skaros. Kaiba ler-

Haymarket 3390
BOSTON. MASS.

i

F
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Bargenas Maliavą ir Geležinių Daiktą!
Jeigu jus norit sutaupyt pinigų ant 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. Pas mus yra pilnumoje visokių maliavų, gele
žinių daiktų, plunibingų ir elektros prietaisų.

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

S0UTH END HARDWARE CO.
109. WASHINCT0N ST. BOSTON, MASS.

Arti Dover St. Eleveito Stoties.

^,B MjB 9*0 ei* I1!1§ Lietuvis Optometristas I

“j Išegzaminuoju akis, priskiriu 
«j akinius, kreivas akis atitiesinu 
B ir amblyopiškose (aklose) aky
lo se sugrąžinu šviesa tinkamu 
E laiku.
G J. L. PASAK ARNlS O D.
G 447 Broaduay, So. Boston Mass

Lietuviškai * Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., 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 slaptingi; 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kutfgeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučū- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
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