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Buvęs Bulgarijos 
premjeras užmuštas.II II

VALSTIEČIAI NORĖJO JĮ 
ATIMTI Iš KAREIVIŲ.

Naujoji reakcinė valdžia ne
turinti liaudies pritarimo.
Buvęs Bulgarijos ministe- 

rių pirmininkas Stambulins- 
kis jau nužudytas. Jis buvo 
varomas kareivių ant sto
ties, kaip susiorganizavęs 
būrys valstiečių pastojo ke
lią ir šaudydami kareivius 
išvaikė.

Paliuosuotas Stambulins- 
kis jau važiavo kaimiečių 
lydimas į savo gimtinį kai
mą, bet kareiviai pasivijo ir 
vėl prasidėjo šaudymas. Ka
reivių tuo tarpu buvo jau 
daugiau ir jie kaimiečius ap
galėjo. šitam mūšyje Stam- 
bulinskis ir buvo užmuštas.

Paryžiaus žiniomis, Bul
garijoj jau susidarė valstie
čių armija iš 100,000, 
kuri nuolatos vis auga ir 
rengiasi nuversti naująją 
valdžią. Bulgarijos atstovas 
Čeko-Slovakijoj, Daskalo- 
vas, pataria Bulgarijos at
stovybei Paryžiuje neklau
syti jokių įsakymų iš naujo
sios valdžios, nes toji valdžia 
esanti nelegalė; ji įsikurusi 
tiktąi Sofijoj, buržuazijos 
centre, ir palaikoma tiktai 
saujalės avantiurininkų.

Stambulinskio kabineto 
ministeriai sėdi kalėjime. 
Sakoma, kad naujoji valdžia 
rengiasi apskelbti naujus 
parliamento rinkimus ir 
leisti naujam parliamentui 
nutarti, kas su tais ministe- 
riais daryti. Dabartinis par- 
liamentas yra valstiečių 
rankose, kurių Stambulins- 
kis buvo vadas. Buržuazija, 
žinoma, dės pastangų, kad 
naujas parliamentas butų iš 
jos šalininkų, ir tuo tikslu ji 
jau pradėjo varyti per spau
dą didelę propagandą prieš 
valstiečių partiją. Ar buržu
azijai pasiseks suklaidinti 
žmones, tai parodys trumpa 
ateitis.

FRANCIJA PRIPAžJSTA 
NAUJĄ BULGARŲ 

VALDŽIĄ.
Prancūzų premjeras Po- 

incare jau nusiuntė naujai 
bulgarų valdžiai raštą, pa
reikšdamas, jog Francija 
yra pasirengus paremti 
kiekvieną valdžią, kuri pri
pažįsta taikos sutartis ir no
ri gyventi su kaimynais vie
nybėj. Tai reiškia, kad 
Francija jau pripažino > bul
garų buržuazijos valdžią, 
ant kurios rankų da nenu
džiūvo nužudyto Stambu- 
linskio kraujas.

TURKAI NEJSILEIDŽIA 
RUSŲ LAIVŲ.

Tarp rusų ir turkų grįžta 
prieškariniai santikiai ir 
prasideda prekybos karas. 
Bolševikai atsisakė anądien 
įsileisti i savo uostus turkų 
laivus. Atsilygindami 
vikams, dabar turkai 
Įleidžia rusų laivų Į 
stantinopolj.

bolie- 
nebe- 
Kon-

TROCKIO AGENTAS VA
ŽIUOJA ANGLIJON AMU

NICIJOS PIRKTI.
Iš Berlino pranešama, kad 

tenai buvo apsistojęs Troc
kio įgaliotinis, kuris buvo 
siunčiamas Anglijon pirkti 
amunicijos už 4,000,000 sva
rų sterlingų (apie 19,000,000 
dol.). Jis sustojęs Berline 
■dėlto, kad tarp Rusijos ir 
Anglijos buvo kilę nesusi
pratimų. Dabargi, ginčams 
pasibaigus, jis važiuosiąs 
Londonan. Toks didelis už
sakymas amunicijos verčia 
manyti, kad Rusija rengiasi 
karan.

SAVOVAS UŽGROBĖ 
BULGARŲ ATSTOVY

BĘ TURKIJOJ.
Iš Konstantinopolio pra

nešama, kad kaip tik atėjo 
tenai žinia apie Stambulins- 
kio valdžos nuvertimą, tuo
jaus bulgarų generolas Sa- 
vovas, kuris buvo Stambu- 
linskio ištremtas Turkijon, 
atvyko su savo šalininkais Į 
Bulgarų Atstovybę tenai, 
išvaikė visą jos personalą ir 
paėmė visą atstovybę savo 
žinion. Turkų valdžia į tai 
nesikišo.

IŠTRĖMĖ
66 SOCIALISTUS.

Komunistų ’crezvyčai- 
kos" nutarimu, iš Kaukazo 
ištremta j Rusijos šiaurius 
66 socialistai. Tremtiniai 
gabenami po ginkluota kari
ne sargyba, taip kaip būda
vo caro laikais. Tarp tre
miamų žmonių yra 8 ligo
niai, kurie negali paeit, tai 
ant vagzalo buvo vežte at
vežti. Ir tokie da "pavojin
gi” komunistų viešpatavi
mui.

SOVIETŲ VADAI ŠLOVI
NA AMERIKOS VALDŽIĄ

Amerikos šelpimo admi
nistracijos štabas su pulki
ninku Haskell’u priešaky 
Maskvoje iškėlė anądien 
puotą, kurioje dalyvavo Ka- 
menevas, čičerinas, Litvi- 
ticvas, Divinskis ir visa eilė 
kitų sovietų valdžios šulų. 
Laike puotos buvo kalbos ir 
bolševikų vadai kėlė Ameri
kos kapitalistų valdžią Į pa
danges. Kalbėdamas sovietų 
valdžios vardu. Kamenevas 
pasakė: "šitos padėkos, ku
rių mes čia reiškiame šį va
karą, yra niekis palyginus 
jas su dėkingumu tų milio- 
nų vaikų, kurių gyvybė ir 
ateities būvis prigulėjo nuo 
Amerikos šelpimo adminis
tracijos.” čičerinas gi tikri
no, kad sovietų valdžia visa
tos darys pastangų, kad 
santykiai tarp Rusijos ir 
Amerikos butų kuodraugiš- 
kiausi.

5 SLAPUKAI IŠKEPĖ 
ANT LAIVO.

Pereitą sąvaitę Philadel- 
nhiion atėjo iš Havanos 
anglų garlaivis "Santa Te- 
resa”, ant kurio atrasta ne
toli katilų iškepę penki žmo
nės. Jie pasislėpę tenai no
rėjo įvažiuoti Amerikon be 
šifkorčių.

FRANCUZAI MARINA 
VOKIEČIUS BADU.
Norėdami atkeršyt vokie

čiams už jų priešinimąsi, 
francuzai Ruhro krašte pra
dėjo marinti juos badu. Iki 
šiol Ruhro fabrikų ir kasy
klų darbininkams maisto 
atveždavo iš neokupuotos 
Vokietijos, nuo 500 iki 600 
vagonų kas dieną. Dabar gi 
francuzai užėmė visas ge- 
ležkelių stotis ir vokiečiai 
darbininkai negali gauti 
maisto. Pereitą nedėldienį 
įvairiuose Ruhro miestuose 
badaujantis žmonės laikė 
mitingus ir tarėsi, kas rei
kia daryti. Daug pieno ir ki
tokių greitai gen-damų daly
kų buvo francuzų sulaikyta 
ir sugedo, tuo tarpu darbi
ninkų šeimynos su mažais 
vaikais neturi ko valgyt.

ANGLIJA SUSITAIKĖ SU 
RUSIJA.

Ginčai tarpe Anglijos ir 
Rusijos skaitosi jau užbaig
tais. Rusija daug kame nu
sileido. Ji atsiėmė dvi savo 
notas, kuriose buvo įžeista 
Anglijos valdžia; leido ang
lų žvejams žuvauti 12 mylių 
ribose nuo savo pakraščių; 
sutiko atlyginti suimtiems 
žvejams už nuostolius ir ap
siėmė sustabdyti savo pro
pagandą rytuose prieš Ang
lijos politiką. Anglija gi iš 
savo pusės pasižada neremti 
jokių priešingų žingsnių 
prieš Rusiją arba susidėju
sias su ja respublikas.

Badaujančiųjų aukas 
pravalgo raudonoji 

armija.

-»WUV0 Kansas kapitalistu
Žydų pasalpine orgamza- * k

cija ”0ze”, kuri šiomis die
nomis turėjo Londone savo 
seimą, paskelbė, kad per 
žydų skerdynes Ukrainoj ir 
kitose Rusijos vietose žuvo 
nemažiau kaip 150,000 žydų. 
Reto da tūkstančiai žydų 
moterų ir merginų buvę iš-į 

išmirę nuo bado. Visa to pa
sekmėje naujoji žydų karta 
Rusijoj busianti neišsivys
čiusi ii- nupuldyta nervų li
gomis.

teismas nelegalis
TAIP SAKO^BUVĘS JOS 
PULKININKAS SMITH.
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Haywoodas duotų 10 dole
rių už porciją amerikoniš

kų "binzų".
Beveik visos aukos, ko

kias Amerikoje ir kitur ko
munistai renki neva badau
jantiems Rusijos vaikams, 
eina maitinimui Raudono
sios Armijos. Per taip vadi
namąją "Friends of Soviet 
Russia”, Amerikos komu
nistų organizaciją, Rusijon 
buvo nusiųsta daugiau kaip 
1,500,000 dolerių alkaniems 
sušelpti. Ištikrujų gi šitie pi
nigai buvo suvartoti Raudo
najai Armijai maitinti.

Taip pasakė pereitą są
vaitę Chicagoje Charles 
Smith, kuris buvo Rusijos 
armijos pulkininku ir tuo 
pačiu laiku tarnavo Angli
jos valdžiai šnipu, o dabar 
yra atvažiavęs Amerikon.

Kalbėdamas Amerikos 
pramoninkų ir bankierių po- 
kilyje Chicagoje apie komu
nistų renkamas aukas, 
Smith da pridūrė

"Bolševikai išsiuntinėjo 
po visą pasaulį tūkstančius 
savii agentų, kurie slapta 
varo agitaciją ir> stengiasi 
sukelti pasaulio . revoliuciją. 
Suvienytos Valstijos pada
rytų didelę klaidą, jei pripa
žintų bolševikų valdžią. No
rėdami gauti Amerikos pri
pažinimą, jie parsikvietė į 
svečius keliatą Amerikos se
natorių. Nors keliatas tų se
natorių ir nuvyko Rusijon, 
tečiaus teisybės jie tenai ne
sužinos, nes bolševikai jiems 
rodys tiktai gerąją savo šei
mininkavimo pusę; ir tose 
vietose, kurios būna svetim
šaliams rodomos, bolševikai 
iškalno jau sutvarko daly
kus taip, kad tvarka pas 
juos išrodytų kuopui- 
kiausia.

"Aš mačiau Rusijoj buvu
si Amerikos I. W. W. vadą, 
Billą Hayvvoodą, tai jis man 
nasakė. kad užmokėtų 10 
dolerių, jei galėtų gauti por
ciją amerikoniškų binzų. ’

Taip pasakojo Chicagoje 
p. Smithas. žinoma, šnipams 
daug tikėt negalima, bet ga
li būt ir tiesa.
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PRANAŠAVO SVIETO 
PABAIGĄ, PATEKO 

KALĖJIMAN.
Finlandijoj atsirado keis

ta moteris, tūla Marija 
Akerblom, kuri pradėjo pra
našauti svieto pabaigą. At
sisėdus ant arklio raita ir 
paleidus ilgus savo plaukus, 
jojo iš kaimo į kaimą ir 
skelbė, kad neužilgo ateisiąs 
svieto galas, todėl statytis 
namus, taupyti pinigus, 
dirbti žemę ar kitokį darbą 
visai neužsimoka. Daug kai
miečių jai patikėjo, apleido 
savo laukus, išpardavė visą 
savastį, ir viską pravalgę 
atsidūrė į didelį vargą. To
dėl paskutinėmis dienomis 
valdžia šitą keistą pranašę 
suėmė ir uždarė kalėjiman.

ANGLIJOS VALDININ
KAS MASKVOJ 

PAŠAUTAS.
šiomis dienomis Maskvo

je tapo sunkiai sužeistas 
Henrey Slogett, anglų misi
jos narys. Jam pasitaikė va
žiuoti pro tą vietą, kur plė
šikai buvo užpuolę žmones. 
Milicijos užkurti, piktada
riai šoko į Slogetto automo
bilių ir norėjo pabėgti. Mili
cija pradėjo į automobilių 
šaudyt ir kulipka pataikė 
Anglijos valdininkui.

PALEIDO J FOSTERĮ 
KIAUŠINJ.

Komunistų vadas Toste
ris sakė anądien Nevv Yorke

Y*

BAISUS VULKANO 
SPROGIMAS.

Italijoj sprogo Etnos vul
kanas, paprastai "ugnies 
kalnu" vadinamas. Pirma 
per 90 mylių jo apielinkėse 
pradėjo drebėti žemė. Pas
kui pasigirdo baisus dundė
jimas po žeme, ir pagalios iš 
kalno šovė į padarfges di
džiausi 
lenais 
kalno „ . _
plaukti lava, kuri bematant 
užnvlė Pacillo, Pailamelata 
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stulpai durnų su pe- 
ir liepsnomis. Nuo 

tuojaus pradėjo

prakalbą. Nežinoma mote-ir Ferro kaimus. Apie 30,000 
ris atsistojo ir paleido į jį žmonių pabėgo ir dabar 
kiaušinį. Bet jos butą krei- randasi be pastogės; kiek jų 
varankės, ir vietoj į Fosterį, žuvo po vulkano pelenais, 
kiaušinis pataikė į tūlą mo- da niekas nežino. Pabėgėliai 
terį. kuri buvo netoli jo. pasakoja, kad atsivėrus vul- 
Fosteris tęsė savo kalbą iki kano nasrams išrodė, jog 
galo. atėjo jau svieto pabaiga.atėjo jau svieto pabaiga.

VALDŽIOS LAIVAS IŠ
VERTĘS DEGTINĘ Į 

JŪRES.
_■ Kuomet valdžios- laivas 

George Washington" atėjo 
anądien Europos į New 

lYorką, už trijų mylių nuo 
I krašto jis suvertė į jūres 87 
jSkrynes degtinės, nes įveži- 
įmas degtinės į uostus pasku- 
| tinėmis dienomis tapo už- 
i draustas. Laivyno vyriausy- 
[bė nori šitą žinią užginčyt.

VAISTAS NUO MUS
MYRIŲ • VV/ 11V1 1 k?* LtLllkOį lUJgUIVJ v,

Francuzas daktaras Pa-j sakydama, kad valdžios lai-
ryžiuje išrado tokį vaistą, 
kuris apsaugoja žmogų nuo 
nuodingų grybų. Jei kartais 
kas privalgytų musmyrių, 
manydamas jog tai geri 
grybai, tas vaistas gali iš
gelbėt jo gyvastį. Vaistas 
daroma šitokiu budu: ima
ma šungrybių nuodai ir 
skiepijama į arklį; paskui 
gaktas iš to gyvulio seru
mas skiepijama į žmogų.

vai degtinės nevežioja, bet 
vienas šito garlaivio virši
ninkas sako, kad 87 keisai 
tikrai buvo suversta Į oke
aną. 0 juk valdžios laivas 
pats tos degtinės nepadarė. 
Jis turėjo ją nupirkti ir už
mokėti už ją pinigus. Puiki 
tvarka, ar ne?

TAIP NUSPRENDĖ VY
RIAUSIS TEISMAS.

AMERIKOS BIZNIS 
PRADĖJO KRISTI.

Amerikos finansistai la
bai susirūpinę, kad paskuti
niais keliais mėnesiais šios 
šalies biznis pradėjo nepras
tai kristi žemyn.’Darbai fa
brikuose da eina gerai ir kol 
kas da fabrikai turi užsaky
mų ant toliaus, bet skaitli
nės parodo, kad importas 
smarkiai viršija eksportą, 
kitaip tariant, Amerikon 
įvežama daugiau prekių iš 
užsienio, negu iš čia išveža
ma į užsienį. Per kovo mėne
sį Amerikos importas virši
jo eksportą ant $57,000,000. 
per balandžio mėnesį $26,- 
000,000, o per gegužės mėne
sį $51,000,000. Šitokios skai
tlinės yra grynas šalies nuo
stolis. Ir jei taip eis ilgiaus, 
Amerika neteks savo aukso.

DARBININKŲ VADAS 
NUTEISTAS 
KALĖJIMAN.

Chicagos darbininkų va
das, Michael Boyle, tapo nu
teistas 6-šiems mėnesiams 
kalėjimo ir užsimokėti $100 
pabaudos užtai, kad atsisa
kė atsakinėti į prokuroro! 
klausimus Waukegano by
loj.

APIE BANGORĄ DA 
GULI SNIEGAS.

Bostono ”Heraldo” kores
pondentas praneša iš Bau- 
goro, Me., kad apie tą mies
tą giriose ir tarpkalnėse gu
li da stori klodai sniego, ir 
naktimis tenai esą taip šal
ta, kad žmonės turi kurinri 
pečius. Birželio 12 d. tenai 
buvo kasamas pamatas nau
jam namui, tai žemė buvo 
įšalus da per visą pėdą.

MŪRININKAI ATMETĖ 
$11 ALGOS.

N w Yorko statybos kon- 
traktoriai siūlė mūrinin
kams po $11 Į dieną ir toki 
kontraktą norėjo padaryti 
iki 1926 metų pradžios. Bet 
mūrininkai šitą pasiulyfną 
atmetė; Jie reikalauja $12 
dienai ir sutarties tik dviem 
metam.

GIRIŲ DŪMAI UŽTEMDĖ 
NEW YORKĄ.

DARBININKŲ UNIJA 
NORI ĮSITAISYT 

LAIVYNĄ.
Jurininkų mašinistų są

junga derasi iš valdžios tris 
laivus po 12,000 tonų įtal
pos. Ji siūlo už juos $300,000 
grynais pinigais. Tie laivai 
dabar plaukioja Pacifiko 
pakraščiais ir vadinasi 
"Henley”, ”Kannawa" ir 
"Pomona". Unija mano įsi
taisyti didelį laivyną, ir tie 
tris laivai butų tiktai pra
džia.

PRARIJO ŽIEDĄ. KAD 
BANDITAI NEATIMTŲ 
Ne\v Yorke pereitą pane- 

dėlį plėšikai užpuolė žydą S. 
Ijevjir pradėjo ji plėšti. Le
vi turėjo ant piršto deiman
tinį žiedą už $1,500. ir bijo
damas, kad jo neatimtų, jis 
'kišo ji burnon ir prarijo.

Tai yra skaudus smūgis bur
žuazijai, o darbininkams lai

mėjimas.
Kansas valstijoj pęlna- 

grobiai su vietos legislatu- 
ros pritarimu buvo įsteigę 
taip vadinamąjį "Pramonės 
Teismą” (Industrial Court), 
ir davė jam tokios galios, 
kaidi be jo pritarimo darbi
ninkai negalėjo nei algų 
daugiau reikalauti, nei 
streikuoti. Ir kuomet tos 
valstijos- angliakasiai to 
teismo nesiklausę apskelbė 
streiką, jų vadas Howat ir 
kiti viršininkai buvo suimti 
ir sukišti kalėjiman.

Šitokios galybės turėjo 
tas teismas. Tai buvo biau- 
riausia įstaiga, kokią tik 
Galvažudys Kapitalas galė
jo išgalvoti darbininkų or
ganizacijoms smaugti. Kiti] 
valstijų kapitalistai žiurėjo 
į tą teismą ir trynė savo 
rankas, sakydami, kad tai 
puikus daiktas. Ir nėra abe
jonės, kad greitu laiku šito^*”"" 
kių teismų butų pridygę ir 
kitose valstijose.

Bet štai, vyriausias šalies 
teismas pereitą sąvaitę ėmė 
ir nusprendė, kad tas "in
dustrial court” Kansas vals
tijoj- yra nelegalė įstaiga. Ką * 
vyriausis teismas turėjo 
galvoje, tokį nutarimą dary
damas, sunku pasakyti. Tie
sa, tas "industrijos tribuno
las” buvo grieštai priešingas 
šios šalies konstitucijai, nes 
drausdamas darbininkams 
streikuoti, jisai vykino pri
verstiną darbą, o priversti
nas darbas skaitosi vergija 
ir konstitucijos yra drau
džiamas. Tečiaus vyriausis 
teismas nevisuomet laikosi
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paprastai darė taip, kaip 
kapitalo reikalams paran
kiau. Bet kokiais motyvais 
jis čia vadovavosi, tai antra
eilis klausimas; gana to,kad 
"pramonės tribunolas” pri
pažintas nelegaliu ir plėšria
jam kapitalizmo smakui už
duotas skaudus smūgis. 
Kansas valstijos gubernato
rius jau ketina šaukti spe
ciali legislaturos posėdį, kad 
pertraukus santikius su tuo 
"pramonės tribunolu”.

Ant New Yorko miesto palies konstitucijos; jis irgi
• . • . sz . « _ « •     _ 1 _ • 1 _ i • 1 •pereitą sąvaitę užtraukė di

deli durnų debesiai ir mieste 
buvo kelios tamsios dienos. 
Spėjama, kad dfumai atėjo 
nuo degančių girių Maine o 
valstijoj ir Kanadoj.

STUDENTAI ĮTAISĖ PA
RODĄ BE KELINIŲ.
South Dakotos universite

to studentai Vermiliono 
miestely įtaisė anądien pa
rodą be kelinių. Užsidėję 
tiktai skystais baltiniais, be 
kiškų ir be rankovių, apie 
pora šimtų vaikėzų išėjo ant 
gatvės ir pašumiję sugrįžo 
ir apie vidurnaktį įsiveržė į 
mergaičių kambarius prie 
to paties universiteto. Kilo 
didžiausis triukšmas. Ke
liolika studentų tapo išva
ryta užtai iš universiteto.

"Aš TAU ATSILYGIN
SIU”. SAKO PLĖŠIKAS 

TEISĖJUI.
P.lvmouthe, netoli Bosto

no, buvo pagautas banditas 
Fulton, kuris yra išplėšęs 
daug namų ir jau kelis kar
tus tupėjęs belangėj. Kada 
teisėjas Qua pasmerkė jį 5- 
kiems metams kalėjimo, jis 
sušuko: ”Tu atsiminsi, kada 
aš išeisiu iš kalėjimo — aš

NEVV YORKAN ĮšMUGE- 
LIUOTA 5.000 KINIEČIŲ.

Prezidentas Kaulingas 
ketina reikalauti, kad busi
mas kongresas kaip nors su
tvarkytų ateivystę, nes da
bar šitoj srityje esanti di
džiausia betvarkė. Legaliais 
keliais ateiviai neįleidžiami, 
o šmugelio keliais jie čionai 
niaukia. . Surinktomis val
džios žiniomis, dabar New 
Yorke esą nemažiau kaip 
<>.000 įšmugeliuotų kiniečiu. 
Deportuoti jpos, valdžiai lė- 
šuotų apie $1,000,000.

Kitus daiktus iš jo atėmė. tau atsilyginsiu.

DU KAIMAI NUŠLUOTI
GIRIŲ GAISRUOSE.

Kanadoj pereitą savaitę 
girių gaisrai nušlavė du kai
mu, Sully ir I<es Etroits.

I
I
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klerikalų "daktaras” Biels
kis. Lietuvos konsulu Chica
goje busiąs pan Mostowski.

COUE PACUANTAI 
NEPASVEIKO.

Praėjo jau šeši mėnesiai 
nuo to laiko, kaip po Ameri
ką važinėjosi francuzas 
Coue ir "gydė” ligonius... 
įkalbėdamas jiems sveikatą. 
Praslinko jau pusė metų, 
kaip Bostone per kelintą va
karų į Tremont Temple rin
kosi tūkstančiai žmonių su 
visokiomis ligomis ir pylė 
pinigus tam šarlatanui, kad 
jis sugrąžintų jiems sveika
tą. Daugiau pasiturintieji, 
ypatingai turtingos moteris, 
ėjo pas jį į Emanuelis as 
Bažnyčią ir į Copley Plazos 
viešbuti privačiai "gydytis". 
O Coue, kaip tikras burti
ninkas, darė rankomis viso
kius gestus ir vis kartojo sa
vo žodžius: ”Ca passe, ca 
passe. ca passe!” (Pereina, 
jiereina, pereina.)

Sulyg Coue, nuo ligos ne
reikia nei vaistų nei dakta
ro. Geriausis būdas pasveik
ti, tai Įsikalbėti sau sveika
tą. Tiktai kartok kas rytas 
ir vakaras, "kas sykis man 
darosi vis geriau ir geriau 
— jau pereina, pereina, per
eina," ir pereis.

Anglų kalbon jo formula 
buvo išversta taip: "Every 
day. in every way, I’m get- 
ting better and better!"

Bostone Coue buvo tik 
kelias dienas, bet išsivežė 
apie $12,000, kuriuos jam 
sudėjo žmonės, kurie jieško- 
jo pas jį sveikatos.

Kokios gi buvo to pasek
mės? Kaip šiandien jo pači- .T_L.- • • * • • * • v
šis mėnesius laiko išsigydė 
kas nors nurodytu jo budu?

Norėdamas gauti Į šiuos 
klausimus aiškių atsakymų, 
Bostono ”Herald” šiomis 
dienomis kreipėsi tiesiog į 
tuos žmones, kurie lankė to 
"stebukladario" seansus ir 
klinikas. Ir surinktos infor
macijos parodo, kad Coue 
"mokslas” yra tikras hum- 
bugas. Nei vienas ligonis 
nuo jo nepasveiko.

Protaujantiems žmonėms 
jau iš pat pradžių buvo aiš
ku, kad pono Coue biznis 
yra šarlatanizmas. Jie žino, 
kad didžiumą ligų gimdo 
mikrobai. O žodžiais nuo 
mikrobų neapsiginsi. Juos 
gali sunaikinti tiktai stiprus 
žmogaus kraujas arba tam 
tikri vaistai. Bet ne visi 
taip protauja. Yra žmonių, 
kurie tiki da į stebuklus, 
burtininkus ir bifrtus. Ir ap
gavikai Coue rųšies iš tokių 
visuomet naudojasi.

džia atsimokėjo tiems žmo
nėms, kurie viską paaukavę 
dirbo per kelis metus su di
džiausiu pasišventimu, kad 
sugrąžinus Lietuvai Vilnių! 
Ji pasitiko juos priterštais 
kiaulių vagonais!

Kažin, ar krikščionių de
mokratų valdžia butų nu
siuntusi tokius vagonus ir 
tuomet,, jei vieton Biržiškos 
butų atvažiavęs iš Vilniaus 
koks vyskupas?

DVIVEIDĖ LIETUVOS 
POLITIKA.

"Lietuvos Žinių" bendra- 
tlarbis Irvis Gedainis aiški
na, kodėl Lietuvai nesiseka 
užsienio politikoj. Jo nuo
mone, jai besiseka dėlto, kad 
ji laikosi dviveidės politikos. 
Tariant jo žodžiais, Lietu
vos valdžia mėgina suptis 
tarp vokiečių, bolševikų Ir 
aliantų. Jei aliantai daugiau 
duoda ar žada duoti, tai ji 
laižosi aliantams; o jei kar
tais jai paisrodo, kad dau-‘ 
giau galima laimėti iš Vo
kietijos ar Rusijos, tai ji 
linksta prie šitų nusiban- 
krutijusių valstybių.

Ir šitokia svyravimo poli
tika privedė Lietuvą prie to, 
kad užsienio diplomatai 
šiandien su ja visai nesi
skaito.

I

I

AR PULS LENKAI 
LIETUVĄ?

"Tėvynės” koresponden
tas praneša iš Kauno, kad 
tenai laukiama lenkų užpuo-jantai jaučiasi ? Ar Į tuos se- ijmo_ jjs -

I

l

I

GABRYS BUSIĄS LIETU
VOS ATSTOVl ?

"Tėvynė" rašo:
”Murns teko sužinoti iš pa

tikėtinu sakiniu, kad GaWys- 
Paršuitis atvyko Amerikon tuo 
tikslu, kad užimti Lietuvos at
stovo viela, kuomet p. Čarnec
kis išvažiuos is Amerikos, kai
po išrinktas i Lietuvos Seimą. 
Vienok nėra žinoma, ai' Ga‘>- 
rvs-Paršaitis atvyko i Ameri; 
ką šituo tiksli, su Lietuvos val
džios žinia, ar tik klerikalų 
kombinacijomis vac.uc.dama- 
sis.”
Nesinori tečiaus šitai ži

niai tikėti. Nejaugi Lietuvos 
valdžia norėtu save aut juo
ko 
t ji?

amerikiečiams issista-

Juk New Yorke mūrininkai Istorikas Seelev vieną 
reikalauja jau po $12.00 į kartą pasakė: "Kuomet gir- 

g^l^žies dirb- džiu vyrą sakant, jog istori-

18 dolerių ištisą sąvaitę.
. laigi steigiant statybos 
amatų mokyklas norima, pa
ruosti šitai pramonei darbi
ninkų ir paskui numušti 
jiems algas.

tuvėse žmonės dirba už 16-

"Matyt, lenkai padrąsinti 
maršalo Fošo atsilankymu pas 
juos pradeda naujus manevrus 
prieš Lietuvą. Keliose vietose 
neutvalinėje zonoje pasikarto
jo lenku išprovokuoti ginkluoti 
susirėmimai ir tuos savo žy
gius lenkai primeta lietuviams. 
Apart to, eina iš Varšuvos Į 
visą pasauli paskalai, buk Lie
tuvos vyriausybė klaususi 
Tautų Sąjungos ar ji galinti 
pradėti karą prieš lenkus. Jau 
mes iš praeities įvykių žinome, 
kad kuomet tik lenkai pradeda 
šitokias provokacijas prieš 
Lietuvą, tai visuomet jos bai
giasi jų puolimais Lietuvos. 
Taipgi pastebėta, kad lenkai 
sutraukė žymias savo kariume- 
nės jėgas i Lietuvos pasie
nius.”

I

Sugrįžęs iš Lenkijos Į Pa
ryžių, generolas Fošas išgy
rė lenkų tvarką ir ^armiją ir 
pasakė, kad Lenkija esanti 
ta siena, kuri neleis Rusijai 
susivienyti su Vokietija, (r 
kad toji Lenkija butų da 
tvirtesnė, francuzų imperia- 

ilistams, žinoma, norisi pri-

!

LIETUVOS GYNĖJAMS 
KIAULIŲ VAGONAI.
Lenkų valdžia andai išvi

jo iš Vilniaus prof. M. Bir- jungti prie jos Lietuvą. Bet 
žišką ir kelioliką kitų lietu- ar drįs lenkai pulti Lietuvą, 
vių, kurie tenai pasilikę gy- tai didelis klausimas. Žino- 
nė Lietuvos reikalus. Ar ži- ma, vienos Lietuvos j’ie ne- 
not, kaip krikščioniškoji j bijo, bet jie bijosi Rusijos. O 
Lietuvos vyriausybė tuos J~— • ,x-* T ~
tremtinius priėmė? Pasi- 
klausvkit, ką rašo apie tai 
Biržiškos žmona "Lietuvos 
Žiniose”:.

"Ligi neutralės zonos lenkai 
vežė * tremtinius traukinyje. 
Toliaus kelis verstus reikėjo 
bristi 22 laij^nių šaltyje per 
didžiausius pusnynus, kol susi
siekta su lietuviais. Buvo duo
ta telefonograma į Kauną, kad 
atsiųstų traukinį. Sušalę, nu- 

< vargę, alkani, kiti ligoniai, 
lenkų iš lovų ištraukti, laukė, 
lyg išganymo, šiltų lietuvių 
vagonų. Deja, atėjo šalti tavo- 
riniai vagonai nešluoti po sto-* 
vėjusių ten karvių ar kiaulių!”

ma, vienos Lietuvos jie ne-

pradėjus lenkams pulti Lie
tuvą, Rusija vargiai tylėtų, 
nes didelė Lenkija butų pa
vojingas priešas Rusijai.

LOPATTO NENORI BŪT 
LIETUVOS KONSULU.

Buvo andai žinių, kad p. 
■L S. Lopatto, lietuvis advo
katas iš Wilkes Barre, Pa., 
yra skiriamas Lietuvos kon
sulu New Yorke. Bet "Tėvy
nė” dabar praneša, kad p. 
Lopatto' nepriėmus to urė
do.

Lopatto yra tautininkų 
partijos žmogus. Lietuvoje 
naujojo Seimo vice-pirmi- 
ninkas irgi iš liaudininkų iš- 

Atvažiavus gi į Kauną rinktas. Matyt, tai yra nau- 
tremtinių netik niekas ne-, 
pasitiko, bet ir nakvynės jie j darni tautininkams inenkes- 
negalėjo niekur gauti. Vos. " 
įsiprašė į gelžkelio stotį, kad 
leistų jiems pergulėt ant že
mės.

Tai ve, kaip Lietuvos val-

FORDAS MI ŠA 
HARDINGĄ.

"Collier’s" žurnalo veda
moji anketa rodo, kad For
das gauna vis daugiau ir 
daugiau šalininkų, kaipo 
kandidatas ateinantiems 
prezidento rinkimams. Per
eitą sąvaitę automobilių fa
brikantas turėjo jau 11,000 
balsų daugiau, negu dabar
tinis Suvienytų Valstijų 
prezidentas.

Fordas, žinoma, da nėra 
kandidatas, ir da nežinia ar 
jis savo kandidatūrą statys: 
bet laikraščiams jau rupi 
patirti žmonių sentimentas, 
ką . jie norętų turėti sekan
čiu prezidentu.

"Collier’s" žurnalo skai
tytojų paduoti iigi šiol iri
sai dalijasi šiaip:

Už 
Už 
Už 
Už 
Už 
Už 
Už 
Už

Fordą.......... 3b,467
Hardingą ... 27,170 
McAdoo........ 10,526
Coxą ............. 9.149
Johnsoną........ 8,602
Hughesą ........ 7,606
Smithą............6.725
Hooveri .......... 5,039

Prie šito "Collier’s” da 
pastebi, kad Ne\v York, 
Pennsylvania, Connecticut, 
Rhode Island ir Mississippi 
yra vienatinės valstijos, kur 
Hardingas viršija Fordą. 
Šiaip gi visa šalis, jei spręs
ti sulyg to laikraščio skaity
tojų, eina už Fordą.

LIETUVA TURĖS DIDE
LĘ BEVIELIO TELEGRA

FO STOTĮ?
”New York Herald" gavo 

iš Rygos žinių, kad Lietuvos 
< ?) valdžia davė Siemenso 
elektros firmai Vokietijoj 
•užsakymą pastatyti didelę 
bevielio telegrafo stotį.

Stoties pastatymas lėšuos 
10,000,000 lietuviškų (?) ru
blių arba 800,000,000 vokiš
kų markių.

(Čia turbūt kalbama ne 
apie Lietuvos, bet apie Lat
vijos valdžią, nes Lietuvoje, 
Kaune, telegrafo stotis jau 
yrą; ją pastatė vokiečiai te
nai būdami, taigi statyti 
antrą stotį nebūtų prasmės. 
Antras dalykas, Lietuvos 
užsakymas negalėtų būt 
skaitomas "lietuviškais rub
liais , nes Lietuva rublių ne
turi. Savo rublius buvo" įve
dus tiktai Latvija. Taigi rei
kia manyti. £ad New Yorko 
laikraštis čia sumaišė daly
kus.)

ja mus pamokino, aš minti
ju, K-g tas Žfnogus sako me- 
ią. *

Istorija negali pagelbėti, 
nes yra istorija kitokio ir 
skirtingo pasaulio negu mu
sų. Yra tiek daug naujumo 
dabartinėse musų -proble
mose, kad jos negali būti iš
rištos senomis taisyklėmis.

F.L.I.S.

Klaipėdos komedija.

Kaip ir iš ko daromas cukrus
Visi cukru vartoja, liet ne jau cukrus, tik da nevalytas, 

visi žino, kaip ir iš kojis da- Jis valoma tam tikrose ma- 
romas. Taigi’ paaiškinsime šinose, kuriose nuo jo atsi- 
"Keleivio” " skaitytojams, skiria skysta ruda medžia- 
kaip vra cukrus gaunamas ga. Tai yra taip vadinamas 
is cukrinių nendrių.

Daugiausia cukrinių nen
drių yra užauginama 
Kubos ir Filipinų salų, 
panašios į kukurūzus, tiktai 
auga daug didesnės ir stam
besnės. Piaunant nendres 
spaudimui, visu pirma cu
kraus trusto vergai nuskina 
nuo stiebų lapus, o paskui 
nupiauna stiebų viršūnes, 
nes jose nėra cukraus. Įdo
mus dalykas su tomis nen
drėmis yra tas, kad kuomet 
jos auga, jų sultįs beveik vi
sai nesaldžios, bet kuomet 
jos nunoksta, cukraus jose 
atsiranda labai daug. Išro- 

’do, kad saulės spinduliai pa
verčia gliukozą į cukrinę 
medžiagą.

Nendrių stiebai kertami 
žemėn ir kraunami ant jau
čiais traukiamų vežimų. 
Tuose vežimuose šita žalia 
medžiaga gabenama ant 
gelžkelio stoties ten pat lau
kuose ir kraunama ant va
gonų. Ant kiekvieno vagono 
sudedama 20 tonų nendrių, 
ir 3(1 tokių vagonų sudaro 
traukinį. Tuo budu trauki
nys paima 600 tonų nendrių, 
ir reikia nuo 8 iki 10 šitokių 
traukinių į dieną, kad viena 
eentralinė dirbtuvė galėtų 
dirbti dieną ir naktį.

Kuomet nendrės pasiekia 
malūną, vagonai įvedami 
vienas paskui kita Į tam ti
krą lopšį ir pritvirtinami 
tenai. Paskui tas lopšys pa
svyra ant šono, viena vago
no pusė nukrinta žemyn ir 
visos nendrės išsiverčia Į di
deli lovį apačioje. To lovio 
dugnu bėga begalinis plieno 
diržas ir neša tas nendres 
tiesiog į malūną, kur milži
niški plieno volai triuškina 
jas ir spaudžia sultį laukan. 
Ir taip šita medžiaga eina iš 
vienų volų į kitus, kur kas 
sykis būna vis daugiau 
spaudžiama, ir kada išeina 
iš paskutinių volų, ji būna 
sausa kaip spaliai. Kada 
nendrės eina per pirmuti
nius ’volus, sultis iš jų bėga 
putodama.

Išspaustos nendrės vėla 
nešamos tam tikrais prie
taisais į pečius ir tenai var
tojamos kaipo kuras, kuris 
gamina garą mašinoms suk
ti ir sultims virinti.

Įsivaizdinkit sau šešter- 
nes 14 pėdų per diametrą, 
su 16 colių ilgio ir 3 colių gi-1 
iumo dantimis. Tai tokie ra-1 
tai varo tuos volus, kuriais 
malamos ir spaudžiamos 
nendrės.

Išspaustos sultis yra ko
šiamos ir pumpuojamos Į di
delius kubilus ant viršaus 
dirbtuvės. Tenai pridedama 
kalkių (vapnos) ir tas miši
nys kaitinamas augšeiau vi
rimo laipsnio. Kalkės ne- 
itralizuoja rūgštį, jungiasi 
su kai kuriomis nereikalin
gomis priemaišomis ir trau
kia jas ant dugno. Kitus gi 
nešvarumus karštis iškelia 
ant viršaus putų pavidale, 
taip kad pirmam procesui 
pasibaigus, ant viršaus ku
biluose pasidaro storas 
sluogsnis putų, per vidurį 
stovi gryna sultis, o apačio
je tirštos nuosėdos, susida
riusios iš kalkių ir kitokių 
substancijų.

Gryna sultis paskui pum
puojama į tam tikrus kati
lus, kur vėl garo pagalba 
yra virinama, pakol didesnė 
dalis vandens iš jos išgaruo
ja ir pasidaro tirštas siru
pas.

Tas sirapas paskui pila
mas Į tam tikras skauradas 
ir su karščio pagalba da 
daugiau tirštinamas, pakol 
ant “ galo pradeda kristali
zuotis cukraus grūdeliai. 
Ant galo pasidaro lyg ir 
drėgna smilčių košė. Tai yraltūs 10 mėnesių!

ant
Jos

imoliasas, tankiai sirapu 
vadinamas, šitas moliasas 
irgi yra parduodamas bied- 
uie'ms žmonėms maisto pa
saldinimui.

Tai šitaip cukrus yra da
romas iš nendrių. Be nen
drių, cukrų daro da iš cukri
niu burokų. Mašinos yra 
vartojamos truputi kito
kios, bet principas pasilieka 
tas pats: su karščio pagalba 
išvaryti iš sulčių vandenį ir 
pasilikti sau cukrų.

Tokia antrašte "Gazeta 
Warszawska” deda reliaciją 
apie Klaipėdos statutą. Lai
kraštis rašo, kad lenkų at
stovybė gavusi pranešimą 
iš Amb. Konferencijos, ku
riame pažymėti konvenci
jos straipsniai dol Klaipė
dos, kurie turi būti pasira
šyti Lietuvos ir Santarvės 
valstybių. Gauta taip pat il
tie straipsniai, kuriais dar 
nesusitarta ir lygiagrečiai 
surašyti lietuvių ir Laroch’o 
komisijos propozicijos. Lai
kraštis pastebi, kad nesą nei 
reikalo abejoti kurie straip
sniai kvestijonuojami: visi 
tie straipsniai liečią Lenki
ją ir taip pat nesą reikalo 
prirodinėti, kad Lietuviai 
darytų Lenkams kokių nors 
palengvinimų. ,

Toliau laikraštis rašo,kad 
jei Lietuva ir butų pilna gc-; 
rų noru ir sutiktų su visais 
Laroch’o komisijos pasiuly-Į 
mais, tai ir tuomet Lenkija 
negalėtų tenkintis duoda
momis jai teisėmis. Ir todėl, 
prasidėjus deryboms tuo 
reikalu, 1/mkų vyriausybė 
turėsianti dėti visas pastan
gas. kad Lenkijos interesai 
Klaipėdoj butų pilnai ap
saugoti.

Dar laikraštis priduria, 
kad esąs labai charakterin
gas D! Britanijos atstovo 
reikalavimas, kad butų įra
šytas konvencijon abzacąs, 
kuriuo einant, "persikeltus 
Lietuvos tarptautinei padė
čiai”, Santarvės valstybės 
rezervuoja sau teisės iš
spręsti Klaipėdos likimą, 
laikraščio nuomone tai pa
rodą, kad didžiosios valsty
bės nelabai tikinčios į Lietu
vos patvarumą esant dabar
tinei jos politikai. Pagaliau 
"Gazeta Warszawska” pa
žymi, kad tik Lenkija galin
ti teikti Lietuvai neužinte- 
resuota draugingumą ir 
gelbėti" ią nuo visokių even
tualumų. (Elta).

Lietuvos darbininku atsišau 
kinas j amerikiečius.

Mes, Lietuvos darbinin
kai, gyvenantis Spakainas- 
ties dvare, Šaukėnų valse., 
šiauliu apskr., sumanėme 
sutverti socialistinio jauni
mo apšvietos kuopelę ir no
rim įsikurti savo knygynėlį, 
bet neturime tam reikalui 
lėšų. Todėl kreipiamės Į 
Amerikos lietuvius darbi
ninkus, prašydami, idant 
prisiųstų mums atliekamų 
knygelių, kurios bus su
krautos į musų knygynėlį ir 
naudojamos skaitymui. Pa
geidaujamos ypač laisvo tu
rinio ir moksliškos knygos, 
tokios, kaip "Keleivio” spau
dos knyga "Kokius dievus 
žmonės garbino senovėj”. 
Taipgi pageidaujami mums 
Amerikos darbininkų laik
raščiai, ypač "Keleivis”.

Todėl, draugai amerikie
čiai, turėdami atliekamų 
knygų ir laikraščių, siųskite 
mums, o tuomi pagelbėsite 
mums įsikurti knygynėli ir 
paskleisti apšvietą ir susi
pratimą Lietuvos darbinin
kų tarpe.

Knygas ir laikraščius 
siųskite šiuo antrašu:

Domininkas Sidaravičius, 
Spakainasties dvaras, 
Šaukėnų vals., Šiaulių 

apskr.. Iathuania.
(Po šiuo atsišaukimu seka 

36 darbininkų parašai, ku
riuos delei stokos vietos iš
leidžiame. — Red.).

Naujas pasaulis.
Pasaulis, kuriame mes da- 

l ar gj'vename, yra naujas 
pasaulis. Niekas tame pa- 
saulyje pirmiaus negyveno.

Jis yra didesnis pasaulis, 
i sės jame gyvena daugiau 
žmonių.*

Jis yra mažesnis, nes 
greičiau žmogus gali apva
žiuoti.

Jis yra aiškus suprasti, 
nes daugiau, ištyrinėtas ir 
klasifikuotas.

Jis yra žinomas pasaulis, 
nes beveik visos dalys išty
rinėtos. Beveik visos dalys 
ant žemlapio pažjanėtos. 
Amundsen nukeliavo Į pieti
nį polį, Pe&ry Į šiaurini. 
Galima sakyti, jog pasaulio 
visos vietos prieinamos.

Mes galime dabar suro- 
kuoti visus savo turtus. Ži
nome kiek žemės turime ir 
žinome, jog daugiau žemės 
negalime įgyti. Gerai žino
me, ką ta žemė mums atneš, 
ir ko neatneš. 'Žinome apie 
mąistą ir kokio maisto kiek
vienas žmogus reikalauja ir 
lodei galime išrokuoti, kiek 
žmonių žemė gali užlaikyti.

Mes negalime žinoti, kas 
i randasi žemės viduje, bet su 
vagelba driliaus galime su
žinoti ar yra, ir kiek yra, 
anglies, aliejaus, ir t.t.

Šiame musų naujame pa
saulyje nėra daugiau dykos 
žemės. Visa žemė prisisa- 

. inta ir kokia ąors vėliava 
i valdo kiekvieną dali sausos 
; žemės. Tas reiškia, jeigu 
tauta norėtų daugiau žg; 

pamatais, | turi žemę atimt iš 
■'kitos tautos.

Yra daug daugiau tautų 
dabar, negu buvo devynio
liktame šimtmetyje. Apie 
Ividešimts ar daugiau 
mažų tautų kovoja uz 
būvį. Jeigu peržiūrėtume 
m rašą naujai gimusių 
tautų, rastume jas nuo Bal
kanų iki Pabaltijos, nuo Ai
rijos iki Azerbaijano, nuo 
Palestinus iki Vladivostoko.

Kąrąs mums parodė daug 
ką naujo. Buvo kariauta ne
žinomais ligšiol ginklais.

Pirklyba nauja. Visai ne
žinomi daiktai nešami ir ve
žami naujais pirklybos bu
dais.

Pinigai irgi naujanybė 
Pavyzdinės taisyklės prany
ko ir niekas nežino, katros 
tautos susibankrutijo ir ka
ires gali išmokėti skolas.

Mokslas naujas.
Todėl sunku žinoti, ką at

eitis atneš ir sunku pasimo
kyti iš praeities.

A’

V

BOSTONE PLEKUOJA
MA MOKYKLA MŪRI

NINKAMS.
Stoka išlavintų statybos 

darbininkų pagimdė Bosto
ne mintį, kad reikia steigti 
tam tikra mokyklą, kur 
žmonės galėt1 
murininkystės 
bos darbų.

Šituo klausimu buvo 
sušaukta konferencija, 
rioj dalyvavo valstijos 
miesto švietimo departa
mentų atstovai, kaip lygiai 
Y. M. C. A. ir darbininkų 
unijų viršininkai.

Šitas sumanymą 
vykinti tokiais 
kaip Clevelando stat. moky
kla, kuri tenai gyvuoja jau 
suviršum metai ir lavina 
apie 200 vyrų murininkys
tės amato.

Clevelando įstaigoj pusę 
algos mokytojams moka fe- 
deralė valdžia, o kitą pusę 
sudeda valstijos ir miesto 
švietimo tarybos. Miesto 
mokyklų vyriausybė parūpi
na mokyklai vietą, šiluma, 
šviesą ir braižinius, o ce-

jau 

'-u 
hll-

ir

I

Į

Apie Alaską
27,000 baltų žmonių ir 27,- 

000 vietinių, kurie sudaro . 
Alaskos gyventojų skaičių, 
neturi balso Su v. Valstijų 
tautiškoj valdžioj.

Jie tik gali kas du metai 
išrinkti delegatą į Kongre
są, Tas delegatas negali bal
suoti Atstovų Bute, tik turi 
privilegiją išreikšti savo 
nuomonę arba daljrvauti de
batuose savo teritorijos rei-, 
kaluose.

Alaskos piliečiai turi savo 
teritorinę valdžią, kuri susi
deda iš legislaturos su Se
natu ir Atstovui Butu. Sena- 
te yra astuoni nariai žmonių 
išrinkti, keturiems metams. 
Butas turi 16 narių, kuriuos 
tiesioginiu balsavimu žmo
nės išrenka. Legislatura su
sirenka kas du metai, ir jos 
įstatymus Alaskos guberna
torius gali užginti. Suv. Val
stijų prezidentas paskiria 
gubernatorių. Suv. Valstijų 
Kongresas užgiria Alaskos 
įstatymus.

Alaskos Legislaturos kiek
vienas narys gauna 15 dole
rių už kiekvieną dieną toje 
Įannystoje, su užmokėjimu 
iškaščių j ir iš Juneau mies
to, kur Legislatura renkasi.

Tos teritorijos inkorpo
ruoti miestai turi savo vieti
nes valdžias. Kiekvienas to- 
kis miestas renka savo ma
jorą ir tarybą. Per pereitus 
fiskališkus metus buvo 16 
inkorporuotų miestų, ir ta* 
skaičius vis augo per perei-

Gen. Bnlak-Bahckovič 
užmuštas.

Buvo raudonos armijos ofi- 
cierius, o paskui razbainin- 

kų vadas.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad šiomis dienomis prie 
Bieloviežos girios buvo at
rastas užmuštas plačiai pa
garsėjęs baltagvardiečių 
generolas” ir razbaininkų 

vadas Bulak - Balachovič. 
Užmušė ji, matomai, jo pa
ties vafdovauj’ami razbainin- 
kai, su kuriais jis plėšdavo 
ir žudydavo Raltgudijos gy
ventojus.

Kuomet bolševikai paėmė 
Rusijos valdžią Į savo ran
kas, Bulak-Balachovič buvo 
vienas žymiausių raudonas 
armijos oficierių. Bet vėliau 
jis susipyko su bolševikais ir 
kartu su visa savo kariume- 
ne perėjo "baltagvardiečių” 
pusėn. Jis siautė su savo 
gaujomis daugiausia Balt- 
gudijoj, Lietuvos pasienyje. 
Jam vadovaujant, tūkstan
čiai žmonių buvo užmušta ir 
da daugiau apiplėšta.

Kuomet generolas Jude» 
ničas puolė Petrogradą, o 
vėliaus pietų Rusijoj pasikė
lė generolas Vrangelis, tai 
Bulak-Balachovič rėmė juos 
keldamas peklą Baltgudijoj. 
Tife padėio taipgi ir lenkams, 
kuomet tie ėjo ant Kijevo.

■mento, plytų ir kitokios me
džiagos praktinam darbui 
teikia fabrikantai. Darbi
ninkų unijos aukauja moki
niams trinyčius (overalls).

Plytų fabrikantai dabar 
iabai susirūpinę, kad plytų 
rinka nuolatos eina mažyn. 
Statyba sunkiai einanti dėl
to, kai stinga tinkamu dar
bininkų, o jų stinga dėlto, 
sako fabrikantai, kad žmo
nės neturi kur to amato pa
simokinti. Dėlto ir algos ši- 

i iškilo.

f
ja klerikalų politika. Skir-

nes vietas, klerikalai tikisi 
prašalinti jų opoziciją.

Lopattai atsisakius priim
ti konsulo vietą New Yorke, hiiiivkihii. jucjlo ir < 
tenai likos paskirtas, rodos, toj pramonėj labai
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Kas skaito i 
Tas duonos neprašo Į© Į AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
DETROIT, MICH. 

Magumynai.
Darbai šiuo tarpu čia eina 

gerai, o uždarbiai toki-pat, 
kaip in kituose miestuose. 
Žmonės sunkiai dirba suru
kusiose automobilių dirbtu
vėse, tikėdamiesi šiek-tiek 
prasigyventi, bet kiek už
dirba, tai viską ir pralei
džia ant pragyvenimo, čia 
yra nemažas skaičius tiek 
suvargusių darbininkų, kad 
neturi už ką iš to "garbin
go” miesto nei išvažiuoti, 
nors ir labai norėtų.

Didžiausia bėda su Detro
itu, tai kad į jį perdaug žmo
nių privažiavo. Iš tos prie
žasties stubų randos labai 
pakilo. Už tris ar keturis 
kambarius mokama po 50 
dolerių ant mėnesio. Apie 
geresnius kambarius nėr ką 
nei svajoti, nes jų randa 
darbo žmogui perdaug aug- 
šta. Abelnai imant, čia visas 
pragyvenimas yra daug 
brangesnis kaip kituose 
miestuose. Todėl patartina 
lietuviams darbininkams''su
silaikyti nuo važiavimo į 
Detroitą. * * *

Lietuvių draugijos čia vei
kia neblogiausia. Laisvieji 
ir katalikai nenori vieni ki
tiems apsileisti visokiuose 
parengimuose ir todėl lenk- 
tyniuoja. Ypač Įėjo i madą 
rengimas koncertų. Žiūrėk, 
kokia Magdė pasimokino 
porą vakarų ir jau koncertą 
rengia.

Detroite yra ir tokių lie
tuvių, kurie atrodo dar ne
visai išsivystę iš beždžionių. 
Jų mylimiausias "sakra
mentas

mylimiausias " 
" — tai munšainas.

Pas mus yra susitvėrusi 
ypatinga draugija, kokios 
gal kituose miestuose nėra. 
Tos draugijos vardas "Mag- 
džių sušaidė". ši draugija 
gyvuoja^ jau antri metai ir 
savo susirinkimus laiko kas
dien, ant Vinewood avė.

Tos "susaidės” svarbiau
sieji įstatymai yra šie:

Moterims: Mylėk burdin- 
gierių labiau negu vyra sa
vo.

Senberniams: Ardyk šei
mynišką gyvenimą.

Vedusieji vyrai ir mergi
nos prie šios "susaidės" ne
priimami.

"Magdžių susaidės” susi
rinkimai atsibuna tankiau
sia tuo laiku, kai vyrai išei
na į darbą.

Šita šeimyniško gyvenimo 
ardytojų draugija turi išsi
rinkusi ir savo komitetą, 
kaip tai: pirmininką, sekre* 
torių ir biznio agentą. Pa
staruoju laiku tos draugijos 
pirmininkė pabėgo nuo savo 
vyro, taip kad jos vieton pri
sieis rinkti kitą.

Jeigu "Magdžių susaidė" 
atsakančiai "darbuosis” ir 
ant toliaus, tai netrukus pa
skelbsiu laikraščiuose komi
teto vardus ir vietas susi
rinkimu.

prakeiktus Amerikos dole- kus ii’ galėsi apsiprausti 
rius ir tarė, kad užtenka savo purviną snapą, 
jam kapitalistams vergauti, 
važiuosiąs i palaiminti Ru
siją, kur, anot Jukelio, dar 
bininkai gyvena caro j 
ciuose 
tik jiems patinka.

Nepraėjo ir savaitė laiko, 
kaip Lauras, atsisveikinęs 
savo draugus, leidosi kelio
nėn i "palaimintą" Rusiją. 
Jo draugai išlydėdami jį, 
prašė, kad jis kuogreičiau- 
sia atrašytų laišką iš Rusi
jos, o jie irgi seksią io pėdo
mis.

Netrukus Lauras atpiški- 
no laišką savo draugams, 
kad visi apleistų vergijos 
šąli ir važiuotų į laisvą Ru
siją. Lauro draugai jau bu
vo bepradedą rengtis kelio
nėn, tik prastas oras ant tū
lo laiko juos sutrugdė. 
Jiems besvajojant apie caro 
palocius ir kitokius "rojaus” 
raskažius, ateina nuo Lauro 
ir antras laiškas. Bet... koks 
visų nusistebėjimas! Laiš
kas jau ne iš Rusijos, o iš 
buožių Lietuvos, šiame laiš
ke Lauras jau pataria savo 
draugams nevažiuoti į 
Trockio "rojų", nes gyveni
mo aplinkybės tenai esą ne
pakeliamos ir prašo drau
gus, kad pagelbėtų jam su
grįžti atgal i vergijos šalį— 

(Ameriką. Draugai kairia- 
isparniai skaito Lauro laišką 
ir netiki jo žodžiams. Lau
rui pagelbos jie nesiunčia, 
kam jis drįsta sakyti, kad 
Rusijos "rojus” no good.

Nesulaukęs pagelbos nuo 
savo draugučįų, Lauras ap
sivedė Lietuvoj su kokia ten 
mergina (Amerikoj jis irgi 
buvo vedęs, bet gavo divor- 
są) ir su tos merginos pini
gais leidosi kelionėn per Ku
bą į Ameriką. Bet Kuboje jį 
sulaikė. Iš čia jis vėl parašė 
laišką į savo draugučius, 
melsdamas pagelbos. Bet 
Lauro draugučiai jau buvo 
atradę naują "rojų" ir apie 
svetimas bėdas jie neturėjo 
laiko rūpintis. Jie. mat, per
daug užimti studijavimu 
rojaus skystimėlio-munšai- 
no, kurio išsitraukus labai 
lengva sapnuoti apie Troc
kio "rojaus” gėrybes.

Kas su Lauru Žvingilu 
dabar dėjosi—pasisekė jam 
pasiekti vergijos šalį ar ne 
— neteko 'sužinoti.

Pasaulio Pilietis.

I

Girdėjęs.

------ »
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Ku nieko neveikia 
To nieku neveikia

dinasi, pati angliakasių uni- tuviški šokiai su preisais. štai būna didelės žiemos su 
neapsakomais šalčiais. Kar
tais šaltis daeina iki 68 laip
snių žemiau zero. žiemos 
laike dienos būna labai 
trumpos, o naktįs ilgos. Va
saros gi laike dienos būna 
labai ilgos, o naktų beveik 
visai nebūna. Juokios vasa
ros laike čia būna naktįs ga- •

ja išauklėjo atkaklų darbi- Pirmą preisą laimėjo už 
ninku priešą. Beabejonės, *Vengerkbs” šokį p-lė P. 
kad ponas Hayes nemažai Baiorinaitė, antrą preisą 
turto susikrovė būdamas laimėjo P. 
angliakasių prezidentu, nes j 
gerą algą gavo. Gal netru-' 
kus Hayes pėdomis nueis ir 
dabartinis angliakasių uni
jos prezidentas p. Levvis ir 
kiti viršininkai, nes jie irgi 
nemažai pinigų prisiplėšė iš 
unijos.

Keli metai atgal man teko 
jos diktuojamas . šmeižtu! uUP ^’jdio Springs 
mano v

---- --------------------------------- —-------------

nes mano teisybė paėmė 
viršų ant komunistų šmeiž
tų, tai jie dabar tyli, nes pri
versti tylėti. Tik Blažionie- 
nė su Marcinkevičiaus pa
gelba parodo savo nepraus
tą burnelę. Ta bobelė rašo 
neva "atsakymą” ant mano 
atsakymo A. K. Marcinkevi
čiui "K.” No. 22. Bet nei į 
vieną mano žodi nepajėgia 
atsakyt, o tik pliauškia apie 
visokias "pipirnycias* ir ki
tus galus.

Aš nesuprantu ką "pipir- 
nyčia" turi bendro su šeimy
nišku gyvenimu arba jo ar
dymu. Keista bobelė!

Toliau Blažionienė pliauš
kia anie "grafo teliukų ga
nymą” ir "malūne gizeliavi- 
mą”. Turiu pasakyt, kad pas 
jokį grafą jokių teliukų ne
ganiau. Ganiau tiktai pas 
savo tėvą, o jisai nebuvo jo- 
kis grafas. Kasliųk gizelia- 
vimo malūne, tai turėčiau 
už garbę tą darbą dirbti.

Taigi p-nia J. Blažionienė, 
ką tamsta suki savo kulokus 
apie tuščią savo galvelę, ge
riau nueik pas gerą specia
listą, kad ištirtų, ar tamsta 
tik nesergi kokia karštlige. 
O kaslink tamstos purvino 
snapo, tai gerai ir padary
tum, kad apsųsraustum.

. J. Savinčius.
Nuo Redakcijos, šiame 

klausime jokių ginčų dau
giau netalpinsime.

J. Blažionienė. 
Mano prierašas prie J.

( j ‘{Blažionienės karšeiavimosi.
. — . . P“0-'Matyt, kad tai moterėlei neir valgo, geria, kas v; ................

I

visi namie. Kad korespon- 
dėntas Ten Buvęs pašiepė 
Blažionienę už jos nemokė
jimą užsilaikyt svetainėj, 
tai jinai kfmba prie manęs. 
Pati, matyt, būdama ”ne- 
gramotna", nusisamdę y. A. 
K. Marcinkevičių, - kad tas

______ _ - - ir dirbti
'rardą Bet kuomet ^•Jkso kasyklose. Darbo ir 

jiems tas darbas nenusisekė,' enimo sanlygos ten labai 
blogos. 1920 metais anglia- 

I 
t

į Prakalbų ir kitokio pro- 
1 gramo nebuvo. Buvo suva
žiavę ir daug inteligentų, 
kurie sau susitelkę šneku
čiavosi.

1
vo nekokis.
diena buvo tokia suniurusi 
ir gana šalta..

Pelno "Naujienoms” liks 
gražaus, nes publika labai 
Įdomavo "Naujienų" pikni
ku ir visi stengėsi jame da
lyvauti.

i "Geistina, kad "Naujie
nos" surengtų da kitą pikni-

Iš viso pikniko įspūdis bu- ’^yi,ra.st
galima skaityti laikraščius. 

P. Martinkaitis.

Gal 'užtai,"kad kio žiburio per ištisą naktį

kasiai uždirbdavo vidutiniai 
j-o $7.50 į dieną, o aukso ka
sėjai pono Hayes kasyklose 
gavo tik po $4.25 i diena.., - , .
Aukso ir sidabro kasyklų ( č’ -- -- >
darbininkai čia neorgani- ■ ’ 
zuoti ir jeigu kas užsimena 
apie uniją, tas būna iš šios 
apielinkės tuojaus depor
tuotas, o kartais ir sumuš
tas pasamdytų pono Hayes 
padaužų depučiu.

P. Martinkaitis

Blusų Blokas.

LAVVRENCE, MASS. . 
Atsakymas J. Savinčiui. 
"Keleivio" Nr. 17 š.m. ko

respondentas "Ten Buvęs’, 
aprašydamas A. Bimbos 
prakalbas, apšmeižė mane, 
.išvadindamas, kom. davatka, 
prilygindamas prie munšai
no katilo ir taip toliau.. Aš 
ant to visai nekreipiau aty- 
dos ir maniau, kad taip ir 
pasibaigs. Bet kuomet A. K. 
Marcinkevičia "K." No. 20 
atšaukė tą neteisingą, ant 
manęs užsipuolimą, tai "K.” 
No. 22 p. J. Savinčius jau 
tiesiog mane provokuoja, 
sakydamas, kad aš A. K. 
Marcinkevičių pasamdžiau 
i«- jam pamokėsiu ar iš "pi-

IDAHO SPRINGS, 
COLORADO.

Buvęs angliakasių unijos 
prezidentas — aukso ka

syklų savininkas.
Idaho Springs randasi 

Clear Creek paviete, apie 50 
mylių į vakarus nuo Denver 
miesto. Tai yra aukso ir si
dabro kasyklų centras. Gy
ventojų Idaho Springs mies
telis turi 2,154. Apart aukso 
ir sidabro kasyklų, šioj apie
linkėj yra nemažai minera
linių šaltinių, apie kuriuos 
pristatyla daug vasarna
mių. čia turčių klesa pralei
džia vasaros karščius. Idaho 
Springs stovi gana augštoje 
vietoje (apie 7556- pėdas 
augščiau vandens jūrėse), 
todėl oras yra geras ir svei
kas.

Dabar norėčiau "Kelei
vio” ' skaitytojamš ‘ pranešti, 
kad tarpe keliato aukso ir 
sidabro kasyklų kompanijų, 
čia turi savo kasyklas ir 
Frank J. Hayes, buvęs ang
liakasių unijos prezidentas.

Ponas Hayes yra gimęs ir 
augęs Collinsville, III. Tai

COLLINSVILLE, ILL. 
Lauro žvingilo kelionė į 

Trockio "rojų”.
Kaip kitose lietuvių kolo

nijose, taip ir pas mus kelia- 
tas metų atgal užėjo komu
nizmo epidemija. Ligoniai 
kairiasparniai dienomis ir 
naktimis garbino Trockio 
"rojų” ir geidė kada nors jį 
aplankyti. Kad geriau išaiš
kinus žmonėms to "rojaus” 
gėrybes, » 1920 metais jie. 
parsikvietė pagarsėjusį kai-jmynišką gyvenimą, nes ži- 
riaspamių sorkininką Juke- nok, kad už šeimynos ard/- 
lį, kuris ir liežuviu ir pirš- mą gali paragauti ameriko- 
tais išrodė visus "rojaus" ’
gerumus.

Vienas Collinsvillės kam
pinis revoliucionierius, Lau
ras Žvingilas, taip tapo už
žavėtas Jukelio kalba, kad ____ _______ ,___________
IX) prakalbų trenkė į stalą tiesų, nes aš turiu liudinin- ninkūs'kaip'g^ėdamaš7Va>

1 J”*“, r“ „ . . r„ k Vlllllov llIC, Lll. ldl
pirnyčios”, ar iš "katiliuko -lyra angliakasio sūnūs, kuris
Čia jau nebegalima pakęsti 
ir griežtai reikalauju p. J. 
Savinčiaus paaiškinti: kada 
jus pirkot pas mane iš ”pi- 
pirnyčios” ir kada A. K. M. 
buvo samdomas? Jeigu p. J. 
Savinčius ir pirkai kur ”pi- 
pirnvčias”, tai tik ne pas 
mane ir tamsta nekišk savo 
purvino snapo į musii šei-

niškų binzų. žinok, kad čia 
ne grafo teliukai ganyti ar
ba malūne gizeliauti Jeigu 
p. J. S. neatšauksi ar nepri- 
parodysi faktais, aš pažiū
rėsiu Suvienytų Valstijų

pradėjo savo darbą nuo uni
jos kasyklų komiteto ir už
baigė angliakasių unijos 
prezidentu.

Angliakasių unijos laik
raštyje "United Mine Wor- 
kers Journal” mes randame 
pranešta, kad musų senovės 
brolis unijistas ponas Hayes 
dabar yra gana turtingas 
žmogus. Jis valdo aukso ir 
sidabro kasyklas Idaho 
Springs ir turi pasistatęs 
sau gražų palocių Denver, 
Colo. Keisčiausia yra tas, 
kad buvęs angliakasių uni
jos vadas p. Hayes dabar 
yra didžiausias unijų prie
šas ir išnaudoja savo darbi-

CHICAGO, ILL. 
"Naujienų" piknikas.

Birželio 10 dieną, Černau- 
sko darže, Lyons, Ilk, buvo 
surengtas "Naujienų" pikni
kas. Diena iš pat ryto buvo 
apsiniaukusi ir retkarčiais 
lynojo. Žmonių privažiavo 
veik pilnas daržas. Apie 12 
valandą jau ir muzikantai 
atvyko. Darže buvo žolė šla
pia, tai dauguma žmonių 
telkėsi po stogu, kur tuoj 
buvo pradėta šokiai. Šokiai 
tęsėsi iki 4-tai valandai. Nuo 
4 vai. drg. Uktverio vadova
vimu pradėta žaislai. '

Žaislai buvo sugalvoti ga
na įdomus ir juokingi. Visų 
pirma buvo paskirti šeši vy
rai dešrų valgyti. Tie dešrų 
valgytojai buvo savanoriai. 
Paskirta jiems po didelį ga
balą dešros. Kuris pirma su
valgys, gaus pirmą preisą. 
Jie tas dešras tiesiog ne
kramtė rijo. Preisus laimė
jo du vyrai.

Po dešrų buvo valgymas 
pajų, taipgi su preisais. Pa
jus valgė 4 vyrai ir 2 mergi
nos. Jie valgė tuos pajus be 
t ankų pagelbos. tiesiog su 
burna (rankos buvo, suriš
tos užpakaly). Vaizdas bu
vo netiktai juokingas, bet 
tiesiog publikoje girdėjosi 
daug balsų su pastabomis, 
būtent: "Aršiau negu kiau
lės burnas išsitepę uogų pa
jais..." Kiti net žiūrėti neno
rėjo. Dvi merginos gavo 
preisus. Paskui sekė gėri
mas pieno iš vaikų žinda- 
mos bonkutės, kur buvo da 
daugiau juoko. Pieną išgėrė 
viena mergina daug grei
čiau už kitus ir gavo preisą. 
Toliau sekė moterų lenkty
nės ir kitoki žaislai.

Reikia pastebėti, kad lie- : 
tuviai nemoka kaip pridera : 
užsilaikyti publikoje. Ne
moka ir tiesiog neturi kaip ; 
anglai sako, "self control". ] 
Viena moteris, kuri nekitaip 
girta būdama per triubą 
šaukia atsistojusi, kad net 
spaudoje nepatogu rašyti. 
Tas jos šaukimas patiko tik 
išsigėrusiems.

Privažiavo pilnas daržas 
automobilių, bet, matyt, už 
tai ir munšaino prisivežė 
vežimus. Vieni guli net pa
juodę. kiti apie medžio kel
mus šokinėja, kaip lauki
niai.

Diena taipgi buvo gana 
vėsi ir lietus purkštė, tai 
lauke mažai kas tenorėjo 
žaisti. Visi lindo šokti ir taip 
salė prisigrūdo, kad nei no
sies įkišti nebuvo galima.To- 
liau po kitu stogu susirinkę 
munšainieriai su savo armoS’ 
nikele grūmėsi, tarp kurių _______________ w
ir viena moteris labai nusi-ibės sniego visiškai negalima 
gėrusi rodė visokias štukas. I važiuoti.

Vėlai apie 8 vai. buvo iie-

veinės. Kaip jūreiviai, taip 
ir didžiuma kareivių veda 
pasileidusi gyvenimą. Ka
dangi -čia karčiamos atdaros 
ir yra daugybė privažiavu
sių prostitučių, tai daugybė 
žmonių, ypač iš kareivių ir 
jūreivių tarpo, serga vene
ciškomis ligomis. Tokių li
gonių yra pilni ligonbučiai.

Man teko būti karės lau
ke Francijoj ir Vokietijoj, 
bet niekur tokių nešvarių 
prostitučių nemačiau, kaip 
Panamoj.

Romo.Iš PANAMOS RESPUBLI
KOS 

žinių pluoštelis.
12 metų atgal Panamoje 

balti žmonės visai negalėda
vo gyventi — sirgdavo ’ ir 
mirdavo delei blogo klimato. 
Mat čia buvo daugybė pei
kiu, kuriose veisdavosi viso
kiu nuodingų Vabzdžių bei 
vabalų. Tie vabalai savo 

mirtinai už- 
žmonių kraują 

i iv jokie vaistai negelbėdavo 
’— kiekvienas žpiogus turė

ki io mirti. Pelkės gi susidary- 
i nuoiatinio lietaus,

tęsiasi be jokios 
'jpertraukos per ištisus 7 mė

nesius. 0 kai nustoja lyti, tai 
’ per ištisus penkis mėnesius 

nei lašas nenukrinta.
Dabar Panamoje jau vis

ikas kitaip negu 12 metų at- 
jgal. čia gyvena visokie žmo- 
inės ir beveik niekas nuo 
j vabzdžių įkandimo jau ne-i 
jbemiršta, nes tų vabzdžių 
(jau nebėra. Su išnykimu pel
kių išnyko ir tie didžiausi 
žmonijos priešai. Visur že
mesnėse vietose, kur tik 
vanduo galėtų užsilaikyti, 
tapo pravestos rynos, kurio
mis visas išlytas vanduo su
bėga į kanalą. Beto tam ti
kri darbininkai vaikščioja 
po krumus ir radę drėgnas 
vietas apipila tam tikra 
smala, kuri užmuša vabz
džių perus.

Iš visų miestų, Panama 
City yra didžiausias, nes tu
ri apie 50,000 gyventojų; 
daugiausia apgyventas gel
tonais ispanais ir Indijos 
juodveidžiais. .

Per Panamos kanalą kas 
mėnuo perplaukia apie 200 
įvairių i 1 ‘ *
laivų.

I Panamos respublika turi 
savo valdžią ir pinigus, bet 
yra kontrolėje Suvienytu 
Valstijų.

Dirbtuvių čia beveik jo
kių nėra, tik yra viena dirb
tuvėlė kur rynas dirba. Di
džiuma darbininkų randa 
sau užsiėmimą prie kanalo 
ir valymo kalnų bei lygumu. 
Jų algos, kaip girdėjau, la- —------- 1 , ,,----- -~~-
bai menkutės. Katras turi naują skaitytoją, "Keleivio' 
šeimyną, tai yra priverstas Armija paaugs dvigubai. Tai 
dirbti su motere, nes iš vie- reiškia, kad kas sąvaitė į

“Keleivis" duoda kny 
gas už

Ar no»*i gauti gerų knygų 
už dyką? *

Jei taip, tai prikalbink 
savo draugą, kad užsirašy
tų "Keleivį" metams, o gau
si už 1 dolerį knygų dovanų.

Jei prikalbinsi du skaity
toju, gausi už $2.00 knygų; 
jei prikalbinsi pusę tuzino 
skaitytojų, gausi už $6.00 
knygų.

Prikalbink 20 skaitytojų, 
gausi už $20.00 knygų.

Nuo kiekvieno skaitytojo 
už dolerį knygų.

Knygų kataliogas yra pa
skelbtas šiame "Keleivio” 
numeryje. Gali pasirinkti 
kekių tik nori.

Primokėt nereikės nei 
cento. "Keleivio” Knygynas 
net savo lėšomis ir nusiųs 
tas knygas. Taigi geresnio 
į asiulvmo jau negali ir būti. 
' Knygos bus išsiųstos tuo

jaus, kaip tiktai bus gauta 
naujo skaitytojo prenume
rata. /

Kad neįvyktų kartais 
koks nesusipratimas ir kad 
"Keleivio” administracijai 
galėtų greičiau išsiųsti kny
gas, tai patariam draugams 
laikytis šitokios tvarkos: 
prikalbinus naują skaityto
ją, reikia paimti iš jo prenu
meratą ir tuojaus prisiųsti 
ją "Keleivio” ofisan, priduo- 
dant kartu naujojo skaity
tojo vardą ir adresą. To
liaus reikia nurodyt kokias 
knygas pasirenki sau dova-

DAAVSON-YUKON,
CANADA.

šis-tas apie tolimą šiaur
vakarių kraštą.

Galbūt mažai kam iš ”Ke-i 
leivio” skaitytojų yra žino
mas šiaur-vakarių kraštas, ’f]avo 
vadinamas Yukon. Man,iv„„:o « • ♦. — • • j j Ik Vkaipo svieto perėjūnui, teko 
tenai būti ir su tuo' kraštu 
susipažinti, todėl savo įspū
džiais norėčiau pasidalinti 
su "Keleivio" skaitytojais.

Yukon provincija randas! 
tolimoje šiaur-vakarių Ka
nados dalyje, kur visas Yu
kon šonas į vakarus atsire
mia į Alaska, o kampas —- į 
Arctic vandenvna. Yukonv v

provincija yra pusėtinai di
delė, turi apie 207,076 kva
dratines mylias žemės. •

Didžiausias miestas šioj 
provincijoj yra Davvson, ku
ris turi apie 9000 gyvento
jų. Čia yra aukso kasyklų 
centras. Pirmu kartu auk
sas čia tapo atrastas 1885 
metais, 
Kitos turtingos aukso gys
los tapo atrastos 1896 me
tais ant Klondike Creek. Ne
trukus kasyklų savininkai 
prigabeno jš visų kraštų 
aukso kasėjų ir susidarė 
miestas.

Yukon provincija yra tur
tinga netiktai auksu, bet tu
ri daug sidabro, žalvario ir 
anglies. Taipgi beveik visa 
provincija yra apdengta gi
riomis, kur randasi daugy
bė visokių žvėrių. Todėl 
daugelis žmonių iš medžiok
lės padaro pusėtiną pragy
venimą.

Likusioji dalis Yukon pro
vincijos yra papuošta di
džiuliais kalnais, kurie vie
tomis net debesius praski
na. Augščiausias iš tų kal
nų yra Mt. Logan, kuris turi 
19,539 pėdas augščio. Kitas 
jo brolis Mt. Elias su 18,024 
pėdomis augščio. Ant tų kal
nų viršaus nieko nesimato, 
kaip tik atšalusi žemė.ir pil- no algos visai šeimynai pra- svietą bus išleista apie 20,- 
nos tarpkalnės sniego. .............................. .

ant Stewart upės.

t

'kandžiojimu 
j nuodydavo

valstybių prekiniu p1* ir. kokiu adresu jos turi

nos tarpkalnės sniego. Čia gyventi negalima. Darbi- 
sniegas stovi per visą vasa-i ninkai neorganizuoti, užtai 
ra. į darbdaviai juos išnaudoja

Dabar norėčiau parašyti kaip tik nori 
apie kelionę į Dawson-Yu-' 
kon.

Kelionė į tą vietą yra ilga 
ir.sunki, nes nėra geležinke
lių pravesta. Norint pasiek
ti Dawson-Yukon, reikia va
žiuoti laivu iš Vancouver, 
Canada, arba iš Seattle, 
Wash. Iš čia laivas plaukia į 
Skagway, Alaska; o iš Skag- 
way reikia važiuoti geležke- 
liu apie 100 mylių iki White 
Horse, Yukon. Iš čia vėl rei
kia važiuoti laivu Yukon 
upe apie 460 angliškų mylių, 
iki dasigauni į Dawson mie
stelį.

Į Yukon provinciją šito
kiu budu galima nukeliauti 
tik tarpe 1 birželio ir 15 spa
lio, nes potam Yukon upė 
užšąlą ir kelionė atliekama 
vien tik čiuožemis arba ro
gėmis. Kartais tieiei daugy-

Ukininkai čionai nieko 
neaugina, kaip tik įvairius 
vaisius: bananas, orenčius, 
riešutus ir cukrines nen
dres. Pirkliai tuos vaisius

būt jums išsiųstos. Tai ir 
viskas.

Knygos bus duodamos 
kiekvienam, kas tik prikal
bins "Keleiviui” naują skai
tytoją.

Duodami savo skaityto
jams šitokių dovanų, mes 
tikimės paskleisti daug lite
ratūros. Jei kiekvienas mu
sų draugas, kuris dabar 
skaito "Keleivį”, prikalbins ------ - - - 99

reiškia, kad kas savaitė į

000 daugiau "Keleivių”. Ir 
prie to da tarp senų skaity
tojų bus išdalyta apie už 
$20,000 knygų.

Paleisti j žmones šitiek Ii-, 
teraturos, tai reiškia paleis
ti galybę apšvietos. O šviesti 
musų žmones reikia, nes ki
taip iš dvasios retežių jų nę-

nuo jų superka, sukrauna i, paliuosuosi. Pakol jie bijosis 
laivus ir gabena į tas šalis, velnio ragų, patol jie bus 
kur tokie vaisiai neauga.

Iš valgomų daiktų čia yra „ ...
brangiausi mėsa, bulvės ir ’ ties napatekus Belzebubo 
kiaušiniai. Tų daiktų ne visi karalijon.
gali nusipirkti, todėl išalkę' Išgriauti tamsybės sieną, 
juodveidžiai tankiai gravi- nutraukti prietarų uždangą 
žia cukrines nendres. j ir parodyti žmonėms tikrą

Čionai tankiai privažiuo- tiesą, parodyti kaip . dūšių 
ja visokios ponstvos-dvka- ‘ ganytojai juos mulkina ir 
duonių praleisti smagiai lai-'apgaudinėja — tai „turi būt 
ką. Jie čia naktimis tranko- vienas augšeiausių musų 
si su panelėmis automobi- tikslas.
liais ir veda ištvirkusį gyve-| Tam tikslui mes aukauja- 
nimą. Ypač pajūriuose tų me už tūkstančius dolerių 
dykaduonių knibždėte knygų, o jūsų, draugai, pa- 
knibžda. įreiga turėtų būt—paaukau-

Visu Panamos kanalo pa- ti tiek triūso ir laiko, kad 
kraščiu randasi Suvienytų surinkus "Keleiviui" kuo- 
V aisti jų ^kareivių stovyklos, daugiausia naujų skaity- 

jureivių bu- tojų. . . _ \

kunigijos vergais ir gyvens 
amžinoj baimėj, kad po mir-

•Į Tam tikslui mes aukauja-
Ypač pajūriuose tų me už tūkstančius dolerių

• V • * v * — . « • • _____

Yukon provincijoj papra- o pajūriuose



ZABULIONIS RAŠO APIE 
“LAISVĖS” STABA-

__ visą istoriją apie tai, kaip 
kaip jos gim- 
; "Keleivio" 

spaustuvės raides ir kaip ji 
visą savo gyvavimą laikėsi 
buržuazinės tendencijos, 

me- Kas tose prakalbose buvo, 
tai kiekvienas paliudys, kad 

Abekas taip kai-

i

pinigus imti sau nėra 
kliorystė ir suktybė, 
kaipgi kitaip tokį darbą mes Bimba ir 

bėjo.
Dabar Bimba ir 

Laisvės" patįs susibičiuliavo 
štabas ėdė Valatką tol, kol vogtomis įJ.L'...’ 
išėdė; ir jis išvažiavęs va- dintu laikraščiu, 
kacijoms daugiau jau nebe- "Laisvė" . 
sugrįžo. į raides "Keleiviui"

Dabar toliaus. Man "Lais
vėje” bedirbant teko paste
bėti ve koks dalykas. Kas 
sąvaitė didesnė "Laisvės" 
štabo dalis susirenka Į kam
barį ir laiko slaptą savo mi-i 
tingą. Čia irgi turi būt koks 
nors velnias. Žinant, kad 
"Laisvės" štabas neturi jo
kios unijos, tai apie ką gi jie 
galėtų tenai tartis, ir tai da 
ne visi, bet rinktiniai, jei ne 
apie "kruk biznį?” Juk ben
drovės reikalus svarsto di
rektorių taryba. O kad jie 
tekius susirinkimus laiky
davo, tai žino Matauskas ir 
kiti buvusieji ir esantieji 
"Laisvės” darbininkai

Yra vienas "steitmentas”, 
paruoštas suvažiavimui,kur 
išlaidose yra įrašyta $230 
už "mašinų nudilimą”. Nudi
lintas paprastai skaitoma 
darant tiktai abelną turto 
aprokavimą, bet niekuomet 
negali būt išlaidą, nes iš ka
sos pinigu už mašinų nudi
limą niekam neišmokama. 
Taigi ir čia yra mekliorystė.

Arba paimkime vieną 
Grand gatvės avalinės krali
tu vninką — kiek jis yra ko
šės priviręs būdamas "Lais
vės” iždininku! Juk skilu
siame "Laisvės" suvažiavi
me (1922 metų pradžioje) 
jis prašėsi, kad šėrin inkai 
pavelytų jam surengti kon
certą, tai jis $195 atmokė
siąs. Bet paskui viskas nu
tilo. Mat, ”į savo lizdą nega
dink”.

Kad "Laisvę" valdo tik 
keli asmenis, tai liudija ir 
tas faktas, kad 1920 metais 
darbininkai patįs pakėlė sau 
algas ir ilgą laiką to nežino
jo nei bord-direktoriai. Tai 
yra faktas, kurį aš gerai ži
nau, nes aš pats tuomet bu
vau direktorių taryboje.

Gi prieš frakcijų suvažia
vimą "Laisvės" štabas pa
skyrė savaitės algas apmo
kėjimui kelionės tų delega
tų, kurie sutiks atvažiuot ir 
palaikyt jų, "Laisvės" štabo, 
pusę. Aš gavau nuo vieno 
draugo iš Worcesterio laiš
ką. kur jis rašo: "Prieš su
važiavimą gavau nuo ’lais- 
viečių’ pakvietimą į suva
žiavimą. Jie žadėjo apmokė
ti man kelionės lėšas... bet 
prieš pat suvažiavimą ga
vau telegramą, kad neva
žiuočiau. Turbut sužinojo, 
kad aš ne jų pašę laikau." 

Kaip Dėdeli sulaužė savo 
įstatymą.

"Laisvės” štabas išleido 
savo klapčiukams tokį "įsta
tymą”, kad su Zabulioniu 
nešnekėtų ir nevaikščiotų. 
Tas paliečia visus darbie- 
čius. Negalėdami prirodyt, 
kad Zabulionis yra "šnipas", 
"vagis" ir kitokis "niekšas", 
vadukai iš "Laisvės" abazo 
nori tuo man atkeršyti, kad 
boikotą man apskelbė. Bet 
kadangi darbiečių yra labai 

• mažas skaičius, tai to boiko
to aš visai nejaučiu ir jis 
man nei kiek nekenkia. O jei 
koks Pėdelė ar jam panašus 
munšainieris susitikę mane 
ir nuleis savo nosį žemyn, 
tai visai nedidelė bėda. Aš ir 
pats su tokiais munšainie- 
riais ir buržukais nenoriu 
nieko bendra turėti. Užteks 
jau to, ką aš su jais pirma 
draugavau.

Bet to savo "įstatymo” ir 
pats Dėdelė nepildo. Kuo
met aš jiems pakišau po no- 
sia "pūlių” (taip Dėdelė va
dina "Laisvės" fondų istori
ją), tai jie dabar netik kal
ba į mane, bet ir rašo, ir si- 
lebizuoja kiekvieną mano 
tartą žodį. Dėdelė bestrak- 
sėdamas po visokiais slapy
vardžiais tik prunkščia: 
"Zabulionis,” "lemonas", 
"Zabulionis" ir tt.

Dabar tie, kurie su manim 
nekalba, turėtų ištirti Dėde- 
lės protą, ir jei jis sveikas, 
nubausti jį. kam jis mini 
Zabulionio vardą. Juk tai 
peržengimas "įstatymo”.

Turbut labai negražiai 
pakvipo zigzagų gazietai 
tie "pūliai” apie jos fondus, 
jei jos štabas pradėjo taip 
straksėti. Jos 137-tam nu
mery ponas šerenga. padė
jęs antgali’) "Ant greitųjų” 
(turbut skubinosi munšaino 
gert), rašo: "Suminėta fon
dų, kokių ir ant svieto nėra 
buvę”.

Aš norėčiau, kad ponelis 
Šerenga pasakytų, kurio iš 
tu fondu nėra buvę ant svie
to?

Kaip jus sau norit, taip 
apie mane rašykit — lygiu- 
kit prie Pilėno, ar "lemonu” 
vadinkit — nuo to niekas 
nepakitęs. Pravardžiuotis ir 
aš galėčiau, jei norėčiau. 
Galėčiau išvadinti jus kad ir 
"supuvusiais burokais”. Bet 
kokią tas turi vertę? Juk vi
si žino, kad žmogus negali 
būt nei burokas, nei lemo- 
nas, ir tai nėra joks argu
mentas.

Aš pasakiau, kad "Lais
vės” štabas susideda iš suk
čių ir mekliorių. žinoma, ne 
visi. Aš negaliu tokiais var
dais pavadinti nei šalonis- 
kio, nei Kuodžio. Reikia pa
sakyt, kad kuomet aš dirbau 
"Laisvėj”, tai šalomską vi
sas "Laisvės” štabas vadin
davo "K." "šnipu”. Bet ką 
čia ir kalbėt. Juk kas tik ne 
su "Laisve”, tas būdavo_• M smpas .

Kadangi "Laisvės" štabas 
negali daugiau nieko pasa
kyt. kaip tik "lemonas" ir 
"pūliai", tai ve dar lašas tų 
"pūlių”.

"Laisvės" štabas — 
meklioriai.

Pasakyt, kad jie meklio
riai, tai ne "lemonu" ką nors 
pavadinti. Kad jie tokię, tai 
ve ir prirodymai.

Paukštukas "monkino" 
"Laisvės" bendrovę iki 1920- 
21 metų, pakol ne inėjo ti
kresni žmonės. Jis dėjo iki 
to laiko "Laisvės" bendrovės 
pinigus į banką, o nuošimtį 
sau į kišenių. Tatai surado 
d. Valatka - Valutkevičius, 
kada jis tapo "Laisvės” gas- 
padorium. (Dabar jis, ro
dos, Montelloj turi savo 
spaustuvę ir krautuvę). O 
jei nuošimti už bendroves 
/

galime pavadinti?
Dėl iškėlimo šitos meklio-

rystės aikštėn, ‘T 
štabas ėdė Valatką tol, kol vogtomis raidėmis 
• w m j — • •• • * W • J • , 1*1. * * ’ , ,

A liekas 
su tuo 
spaus-

X e jaugi 
jau sugrąžino tas ............7
V. J. Zabulionis.

Kalbant apie Babravičių 
reikia pasakyti, kad jis yra 
vienas iš žymiausių daini
ninkų, kokių 
daug randasi, 
mas < '
nusistebėjimo ir kalbų. Lie
tuviai ligšiol ir žinoti neži
nojo. kad jie turi tokį žymų 
dainininką. Aš tiesiog norė
čiau pasakyti, kad lietuvių 
tarpe jam lygaus dainininko 
nėra.

O betgi jo koncertai Ciii- 
cagoj buvo ne visai pasek
mingi, nes publikos atsilan
kė neperdaugiausia. Pirma
me koncerte buvo vos apie 
700 žmonių, o antrame apie 
tūkstantis.

Kodėl Chicagos lietuviai 
taip neskaitlingai susirinko 
pasiklausyt žymiausio musų 
dainininko ?

Šitą klausimą dabar riša 
chicagiečiai ir jokiu budu iš
rišti negali. Vieni sako, kad 
lietuviai dar nėra užtektinai 
pribrendę, kad tikrąją dailę 
supratus ir tinkamai ją 
įvertinus. Kiti gi pasipiktinę 
tiesiog sako, kad pas musų 
žmones dar perdaug yra in- 
dijoniškumo.

Mar. gi rodosi, kad Ba
bravičiaus koncertų nepasi
sekimo priežastis gludi visai 
kitur. Didelė dalis lietuvių 
visuomenės supranta dailę 
ir moka ją įvertinti. Visi tie, 
kurie buvo Babravičiaus 
koncerte, netik augštai Įver
tino jo dainas, bet tiesiog 
stebėjosi dainininko talentu. 
Jeigu chicagiečiai butų ži
noję, kad Babravičius išti- 
krujų yra tokis geras daini
ninkas, tai publikos jo kon
certuose ne tūkstantis, bet 
keli tūkstančiai butų buvę. 
Aš žinau, kad Chicagoje yra 
keli tūkstančiai lietuvių, ku
rie myli dailę ir lanko viso
kius dailės parengimus. Tik 
nežinojimas ją sulaikė nuo 
Babravičiaus koncerto.

Lietuviai nieko apie Ba
bravičių nežinojo, kol jis ne
pribuvo į Chicagą. Tik jam 
pribuvus laikraščiai pradėjo 
rašyti apie jo "garsumą" ir 
"talentą". Bet žmonės į tą 

po į pa- 
_ _ J, nes ren

giant koncertus panašiai 
buvo rašoma ir apie Lietu
vos operos artistus, kad jie 
"garsiausi" ir apie visokius 
kitus.

Pirm to musų laikraščiai 
apie Babravičių nieko nera
šė. Gal tik vienas kitas inte
ligentas žinojo, kad Babra
vičius buvo Imjieratoriškos 
Operos nariu Maskvoje.

Ligšiol musų laikraščiuose 
buvo daug (gal net per
daug) rašyta tik apie Miką 
ir Kiprą Petrauskus, kaipo 
geriausius lietuvių daininin
kus. Ir jeigu vieton Babra
vičiaus butų, atvykęs j Chi
cagą Kipras Petrauskas, tai 
publikos kelis kartus dau
giau butų atsilankę.

Vadinasi, jeigu lietuviu 
visuomenė apie Babravičių 
ligšiol nieko nežinojo, tai

daini- 
pasauly nė
jo pasirody- 

Chicagoj sukėlė daug

Na, o kas čia jei ne me-;reklamų žiurėjo kaipo i 
kliorystė? Jie slapta or^a- prastą.apskelbi 1 •

foin rimomnc I • * •» *■Inizavo taip vadinamus ”de-i 
šiniuosius” (jie patįs tokiais 
skaitėsi), kad sudarius su
važiavime savo didžiumą. 
Mat, jei kairiųjų frakcija 
butų paėmus viršų, tai "Lai
svės” "proletarams” butų 
reikėję eit bulvių skusti ir 
dirbti po 14 valandų į parą.

Suėmus visa tai krūvon, 
pasirodo, kas per vieni yra 
tie žmonės, kuriems vado-j 
vauja Dėdeliškai-Dzukiška 
kompanija.

O jei šitų įrodymų da ne
užtenka, kad "Laisvės” šta
bas susideda iš buržukų ir 
mekliorių, tai galima da pri
durti tai, ką apie juos paša- , 
kojo tie, kurie dabar patįs 
su jais susivienyjo.

Jie vogė "Keleivio” raides. .
Kuomet buvo ”Darbinin- j

kų Tiesos prakalbos (Broo-'čia yra kaltė musu laikraš- 
klvne). tai Bimba sušilęs’čių, kurie tankiai tik viso- 
prirodinėjo, jog "Laisvės” 'kius karjeristus iškelia į pa- 
štabo nariai yra proletaria- dangės, o apie tikrai talen
to pardavikai ir kitokie. O tuotus žmones visai užtyli. 
Abekas-Akelaitis nupiešė A. Garbukas.

SAVUOJU KELIU.
Klajoju po pasauli platų
Kopiu, žengiu j kalną statų. 
Nekartą jauną širdį skauda, 
O siela kenčia, liūdi, rauda...

i
I

Susit aukšlėje mano veidas,
O tolumoj slaptingas aidas
Lyg taria: ”Vis blaškvsies, liusi. 
Laimingas niekuomet nebusi!...” 1

Ar idealą bepasieksiu, 
Nlimetęs naštą išsitiesiu? « 
Net sapnas manęs neramina. 
Gyvenimas erškėčius pina...

j uostą vis keliauju vienas.
Man vilgo ašara blakstienas. 
Aplinkui šalta, tamsu, juoda. 
Nebesulaukiu aš paguodą!...

Ein’ metai, mėnesiai ir dienos 
Be draugo. Aš prie muro sienos 
Glaudžiuos, kai širdį mano gelia, 
Kenčiu, man jau veidai išbalę!...

Pasaulis šaltas, akmeninis, 
Kančių ugnis jaunos krutinės
Veltui jį stengiasi sušildyt;
Nėr kam širdies dejonių tildyti...

Kiekviens už mane laimingesnis. 
Paukštelis Dievui daug geresnis 
Už žmogų, kurs skausmus pažįsta. 
Kurs žengia, klumpa, kelias, klysta!

I
t

■

Kad Saulė mane nemasintų,
Kad Audros manęs neramintų, 
Keleivio lazdą bučiau metęs. 
Bučiau svajonių nusikratęs!...

A. V-na».

-
Milžino Ašara.

SUDIEV...
Sudiev, sudiev ramus sodneli, 
Neliūsk, žaliuok, žydėk!
Sudiev skaidrus, sriaunus upeli, 
į gilų ežerą skubėk...

Tik aš kame save raminsiu,
Kada siela raudos.
Kuom širdi alpstančią gaivinsiu 
Kai ilgesys bujos?

Kas trumpins nuobodžias, ilgąsias, 
Nelinksmas lūkesčio dienas.
Kas beikvėps mintis švelniąsias
Ką kyla, vęržias i dausas...

Sudiev tau nekalbus sodneli!
Neliūsk, žaliuok, žydėk!
Sudiev ir tau sriaunus upeli,
Į gilų ežerą skubėk...

f

21, Abromiškiai.

JŪRIŲ AUDROJ.
(Sapnas)

Įsisėdęs Į luotelį, 
Pasileidau j jūres.

Jūrės ramios, bangos mažos;
Nėr kam nešti į gelmes.

e
Mintys skrenda. Luotas plaukia. 

Vienas kitą vvte veja.
Tiktai girdžiu rėkia, šaukia: 

"Vėtra juroj audrą kelia!’’

Pasibudęs lyg iš miego. 
Skubiai žvelgiu atgalios;

Bet nematau niekur nieko. 
Tik nasrus baisios audros.

Baisios žiotys, pilnos putų. 
Šaltom seilėm mane spiaudo, 

Tartum šimtai velnių dūktų— 
Mano luotų daužo, spardo.

Atsirito baisi banga, 
Pusę juros nešina.

Kiek ošimo, kiek siutimo— 
Lyg gyvatė šnypšdama!

Vai kad lekia, vai kad lekia, 
Visą jurą drumsdama.

Vai kad neša, vai kad neša. 
Baisiai luotą supdama.

Pasipynė augšta uola 
Jai tiesiog ant kelio.

Oi, kad tėškė mano luotą! 
Nebeliko nei šmotelio.

Jau dabar tiesiog važiuoju. 
Kai akmuo i dugną!

Cha. cha, cha I aš tik sapnuoju 
Plaukdamas per jurą.

Viesulų Deivė.

Mokslas ir Išradimai.
Koks buvo didžiausis pašau- radimu; ji išsivystė savai- 

lyje išradimas?
"Didžiausis išradimas 

žmonijos istorijoj buvo šau- 
jamas lankąs ir vilsna.” 
Taip pasakė anądien savo 
kalboje Ne\v Yorke H irau 
Maxim.

"Išradęs įrankį, kuriuo iš 
toliau galima užmušti, žmo
gus pavergė visą gyvūnų 
pasaulį,” aiškina šitas moks
lininkas. •

Žipoma, lankas kaipo lan
kas, ne kažin koks ginklas; 
bet jo svarbumas tame, kad 
laikui bėgant iš jo išsivystė 
dabartinis šautuvas.

Rašytojas Taylor sako, 
kad da 1814 metais "pasau
lis stebėjosi žiūrėdamas, 
kaip raiti kazokai jojo Pa
ryžiaus gatvėmis apsigin
klavę lankais ir vilsnomis." 

Bet vis dėlto neaišku, ko
dėl lankas turėtų būt "di
džiausis išradimas,” kuo
met "užmušti iš tolo” žmo
gus mokėjo ir be lanko? Juk 
užmušti jis galėjo ir iš ran
kos akmenį paleidęs. Jei ti
kėti biblijai, tai Dovidas už
mušė Galijotą akmeniu iš 
svaidyklės.

Tūli mano, kad didžiausi 
išradimai yra parakas, gin
kluotas submarinas ir orlai
vis, kuris iš padangių gali 
mėtvt bombas.

Bet kodėl būtinai žudymo 
įrankius skaityt svarbiau - 
siais dalykais? juk yra daug 
kitokių svarbių išradimų, 
kurie žymiai pakėlė žmoni
jos progresą.

Jau senovėje žmonės tu
rėjo "septynis pasaulio ste
buklus”, būtent:

1. Egipto piramidas;
2. Kabančius Babiliono 

sodus;
3. Halikamaso antkapinei 

paminklą;
4. Dianos ir Efezo švent- 

namį;
5. Milžinišką Rodesijos 

istovylą;
I 6. Fidijo padarytą Zeuso 
stovylą, ir

7. Aleksandrijos kapą.
Tūlas laikas atgal vienas 

Amerikos žurnalas išsiunti
nėjo viso pasaulio moksli
ninkams ir mokslininkų or
ganizacijoms paklausimą, 
kuriuos išradimus, jų nuo
mone, butų galima pavadin
ti "septyniais pasaulio ste
buklais” musų gadynėj?

Ir kuomet iš to tarptauti
nio teismo atėjo atsakymai, 
pasirodė, kad didžiuma 
mokslininkų skaito svar
biausiais iš eilės sekančius 
išradimus: 

l 1. Bevielis telegrafas;
2. Telefonas;
3. Orlaivis;
4. Radiumas;
5. Antiseptikai (vaistai, 

kurie apsaugoja nuo puvi
mo) ir antitoksinas (vais
tas, kuris įskiepytas į krau
ją apsaugoja žmogų nuo 
tam tikros ligos).

6. Spektro analyzė. (Tai 
yra tam tikras būdas, ku
riuo su pagalba spindulių 
galima patirti, iš ko suside
da medžiaga, iš kurios tie 
spinduliai išeina. Taip, pa
vyzdžiui, mokslininkai suse
kė. iš kokių elementų susi
deda saulė.)

7. Roentgeno spinduliai 
(vadinami taipgi ”X-spindu- 
liais”). kuriais apšviesti ne
permatomi daiktai darosi 
permatomi.

Taigi, sulvg tarptautinės 
mokslininkų nuomonės, ši
tie dalykai yra didžiausi 
musų gadynėj išradimai. 
Žudymo įrankiams vietos 
čia nėra.

Praeities tyrinėtojai tvir
tina, kad didžiausis žmoni
jos istorijoj išradimas buvo 
padarytas, kuomet žmogus 
išmoko savo mintį ir žo
džius išreikšti raštu. Pati 
žmogaus kalba nesiskaito iš- kos pinigais.

m i, l* apgalvoto iš kalno 
pieno. Bet raštas buvo iš
rastas. Ir iš jo išdygo visi 
musų laikraščiai ir knygos, 
kurios yra pamatu viso
kiems išradimams ir moki
na visą žmoniją.

Kiek yra $1,800,000,000?
Sunku žmogaus protui 

. suprasti nežinomą daiktą, 
nepalyginus jį su žinomu. 
Atomas yra labai maža da
lelė; kitąsyk buvo manoma, 
kad jis yra mažiausis trupi
nėlis visoje gamtoje; bet 
šiandien mokslas mums sa
ko, kad atomas yra visas pa
saulis savyje, ir kad plane
tos jame keliauja aplink sa
vo centrą tokioj pat nuo jo 
tolumoj, palyginus jo didu
mą, kaip mūsiškė žemė nuo 
saulės. Dabar jus suprasite, 
kaip mažas turi būt elektro
nas, kuris sukasi tame ato
me apie savo centrą.

Jei taip, jūsų protas galės 
suprasti ir kiek yra $1,800,- 
000,000. Šitą sumą Wihono 
žentas McAdoo prakišo ka
ro metu vesdamas šalies ge
ležinkelius. Washhigtono 
"Star” daro šitokį palygini
mą: $1.800,000.000 reiškia 
šimtą milionų dolerių kas 
mėnesį, skaitant 18, nes apie 
tiek laiko mister McAdoo 
tuos geležinkelius valdė. 
Šimtas milionų į mėnesį, tai 
reiškia truputį daugiau ne
gu $3,000,000 į dieną.

Bet yra da lengvesnis bū
das suprasti, ką reiškia šita 
suma. Daleiskime, kad val
džia turėtų tiek sidabrinių 
dolerių, kad kas minuta mė
tytų po vieną i jūres, ir mė
tytų juos tol, kol visas $1,- 
800,0()0.000 butų -sumestas į 
okeaną. Ir daleiskime, kad 
metant tuos dolerius laikas 
butų skaitomas ne pirmyn, 
bet atgal į praeitį. Kaip toli 
atgal mes nueitume? Pakol 
mes išmestume apie, pusę tų 
pinigų i vandenyną, mes jau 
išgirstume piemenis sveiki
nant tik ką gimusį Kristų. 
Bet mes vis dar eitume to
lyn ir tolyn atgal. Mes pri
eitume ir nueitume už Ro
mos įkūrimo. Aleksandras 
pasaulį užkariautų ir mirtų, 
o mes ris dar mėtytume į 
jūres kas minutą po dolerį. 
Mes butume prie savo dar
bo da kuomet Egipto kara
lius Tutankhamen viešpata
vo 1,350 metų prieš Kristaus 
gimimą, ir net kuomet tas 
karalius gimė mes da turė
tume tarp 150 ir 200 pinigų 
i mesti į jūres.

Nes $1,800.000,000, po $1 
i minutę, tai 3,424 metai ir 
24 dienos. O pono Wilsono 
žentas išeikvojo tiek pinigų 
į pusantrų metų!

Vulkanas varys traukinius.
Bolivijoj, pietų Ameriko

je, yra didelis Tatio vulka
nas, per kurj išeina iš žemės 
vidurių daug garų. Inžinie
rius Luis Torti apskaitliavo, 
<ad jei šituos garus pakin
kyti prie darbo, tai jie gali 
duoti apie 50,000 arklių pa
jėgos ir pagaminti tiek elek
tros, kad jos užteks visiems 
Bolivijos geležinkeliams ir 
kasykloms varyti. Jis jau 
gavo koncesijų tą vulkaną 
išnaudoti ir tuojaus ketina 
pradėti darbą.

168 BILIONAI MARKIŲ 
PABAUDOS.

Ruhro apskrity francuzų 
karo teismas pasmerkė vo
kiečių kasyklų direktorių 
Kellermanną 5 metams kalė
jimo ir prie to da užmokėti 
I68,300,000,(X)0 markių pa
baudos, užtai, kad jis atsisa
kė pristatyti francuzams 
reikalaujamų anglių. Pini
ginė pabauda yra lygi 24,- 
000,000 Franci jos frankų 
arba apie $4,000.000 Ameri-

if
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DŪŠIOS NEN1R 
TINGUMAS.

Dvarininkės Pužinienės 
varduvės. Svečių nedaug, 
liet visiems linksma, visi ga
na art: pasij ažista — nerei
kia varžytis. Ypatingai gie-',.;
(Iru tipą sužadino vakarienė 
— gera užkanda, geras sti
klelis pataiso ir biauriausį 
ūpą.

1 Karininkas Žukauskas 
sėdėjo šalimais su klebonu 
Audrasunu ir kažin kaip ne- 
juėiooHS Įsipynė i teologijos 
klausimus.

—Nu, taip, taip, klebonė
li, — tarė Žukauskas, — lig- 

i sie
ką ip 
Da-

6. Vienkartinė viza iki 6 mėn. 4 it.! lt.;-Atstovybės- Sekretoriui, Konsului i 
arba $1.40. , ir Vice-Konsului 60 lt. Kitiems tar-

• . Daugkartinė viza: iki 3 mėn. 251 nautojams 40 lt.
lt. arba $3.50; iki 6 mėn , 40 lt. arba! H-
$5.00; iki 12 men.. 75 lt. arba $8.50. Nurodytus augščiau mokesnius su-

8. Amerikos pasu viza iki 1 metų: įmoka tas asmuo, kurio naudai Ko n-j 
daugkartinė viza 100 lt. arba $1L00; * sulariniai aktai buvo atakti, einant jo j 
tranzito viza 10 lt. arba $2.00.

Pastaba: Kitu svetimų valstybių
piliei'i ims mukesnis už vizas yra nu
matyta suvytai pumo pagrindais.

B. Liūdimai:
Liudvmai duodami Lietuvos pilie

čiams ivaii-uo e asmens ir turto rei
kaluose 5 lt. aiba 81.50.

C. Palikimai: .
1 P'likimo hnrašas,

Idealizavimas i
tei,em. apsaugo*i dąrorni žygiai., »s Pia*csnis skaičius eilutėje.
SKvrus palikimo nersiunti.nį: Vuo ♦ Lietuvos Atstovybė Amerikoje,
palikimo vertybes neprysokiurętfo: Hastaba Visi dokumentai privalo 
25.000 litų ir 3' s nuo palikimu ver- b;jli siullfiami Atstovybei registrui- !■ 
Iešmu kai 25.000 litii.'4-et nuo kiek^ tu0Įe laiškuose.

pereitu rudenį esu 35 metų.

šiol aš tvirtai tikėjau 
los nemirtingumą, bet 
čia tamstai pasakius... 
bar ėmiau abejoti...

Kunigas Audrašunas 
gus buvo protingas,

žmo- 
_ nema

žai perskaitęs ir dvasinės ir 
pasaulinės literatūros, jis 
neprigulėjo prie tos rūšies 
kunigų, kuriu nuomone taip 
parašvfa, taip pasakyta — 
taip ir turi tikėti! Priešin
gai. žmonės, kurie aklai ne
tiki, jam patikdavo —-reiš
kia: <*alvoja, įieško teisybės, 
parpuola ir atsikelia, ir ko
kie tu žmonių nebūtų Įsitiki
nimai, bet tokie žmonės vis
gi gerbtini.

.Klebonas prirodinėjo sie
los nemirtingumą — citavo 
šventąjį raštą, garsiuosius 
teologijos rašytojus ir net 
gamtos mokslus...

Žukauskas linkčiojo gal
vą.

—Taip, taip, klebonėli, bet 
visgi aš abejoju... 0 pasa
kyk kunigas — tamsta dvi 
savaiti atgal buvai Kaune?

—Buvau.
-—Nakvojai viešbutvj 

lijaf?
—Taip, nakvojau.
—Trečiame numery j 

mačiau-kunigo pavardę 
lentos. Ir aš tą naktį nakvo
jau ten -— antrame.. Atva
žiavau vėlai, apie pirmą, o 
rytą anksti išsibeldžiau, ku
nigą bemieganti palikau — 
nesimatėme... Žinotum, ma
no toks prakeiktas būdas, 
kad svetimoj vietoj jokiu 
budu neužmigsiu—yra tokie 
žmonės, kaip aš. Blogiausias 
daiktas naktį nemiegoti! 
Girdžiu už sienos* trečiame 
numery šnibžda: dušyte, 
dušyte, užsiklok, sušalsi. 0, 
nuo tos nakties mane ir kan
kina abejonės... Jei siela gali 
sušalti, ii gali ir numirti...

Kunigas pažiurėjo į Žu
kauską, Žukauskas į kuni
gą. Abudu išgėrė kohjako.

.Klebonas nusijuokė:
—Gal tamstai prisivaidi- 

no. o gal galiucinacijos...
Žukauskas nusišypsojo:
—0 gal...
Teologija nebebuvo kliu

doma. V’žiež.'). - b1
Konst. Jasiukaitis;

Ita-

ąnt

Naujas Lietuvos lonsularis 
tarifas ir žyminis mokesnis
Einant Lietuvos Konsulario Tarifi 

įstatymo projektu, priimtu Lietuvos 
Ministrių Kabineto. 1923 m.. 13 <i- 
balandžio, ir Užsienių Reikalų Minis
terijos parėdymais apie žymini nie
kesni No. 23543 iš 1922 m. 7 spa'io ir 
No. 6795 is 1923 m. 24 balandžio. Lie
tuvos Atstovybė Amerikoje skelbia, 
jep šie įstatymai ir parėdymai pra
dės galioti Amerikoje nuo 1923 m. 
birželio mėn. 15 d.

Sulyg siais parėdymais žyminis 
mokesni- Atstovybėse ir Konsulatuo
se užsieniuose nustatomas 10 litų, ar
ba 1 doleris.
Lietuvos Konsu’arinis Tarifas, I Str.

Jniamiems L’etuvos Atstovybėse ir 
Konsulatuose užsieniuose ir Užsienių 
Reikalu Ministerijos Raštinėj Lietu
voje rookesmauis nustatomas, sekan
tis tarifas:

A. Pilietybė, pasai ir vizos:
1. Jsiregistravimo liudyma-s 5 litai 

arba $1.50.
2. Pilietybės liudynias, galiojantis

iki vieno meto vienam asmeniui arba 
i_:l...'J Y ” ’ ‘“T ,
tundrai 15 lt arba $2.50.

3. Pilietybės litidymas galiojantis!
ilgiau vieno meto. L__ ... „
dviejų, 25 lt. arba $3.50.

Pastaba: Pareiškimo dėl Lietuvos 
pilietybės išlaikymo priėmimais ir įre
gistravimas atliekami nemokamai. I

4. Užsienių pasas arba jo pratęsi
mas: Vieniems metams, 40 lt. arba
$5.00. Pusei metų. 2." lt. arba $3.50.

5. Leidimas iki 6 mėn. (išduodamas
kelionei vietoje paso neturintiems pil
nų pilietybės įrodančių dokumentų), 
25 lt. arba $3.50. :

pareiškimu arba veikiančiais įstaty
mais arba bet kuriais parėdymais, 
kad ir l>e formaliai patiekto prašymo. 

Tais atvejais, kai konsularinis mo
kesnis paimamas nuo puslapio, pus
lapis privalo turėti nemažiau 28 eilu
čių rašytų ranka, ir nemažiau 20 ei
lučių spausdintų mašinėle; kiekviena 
gi pilutė turi turėti nemažiau 86 rai- 

. - džių. jeigu rašyta ranka, ir nemažiau
pa-.Kelbrrii’e'i* jeigu rašyta mašinėle.

visokiu kiti įpėujnįą pastaba: Antrašėiuose galt būti Ir 
igo i daromi žągia.,, «s mažesnis raidžių skaičius eilutėje.

eersnmtiuų*. Vitu ♦ LKl -- - - •
ftasir.ba1

i. 4-et_ nuo kiek’-. tuoįe laiškuose, sugrąžinimui raštų I 
vieno painumo nemažiau uO lt. »rua<ht.;fii.lrU0tuO}>e takuose 'reikia visuo- 

■niet pridėti atatinkamos vertės pašto 
ženklelių, kit up raštai bus grąžina- 

' ini paprastais laiškais siuntėjo atsa
komybe.

1923 m. birželio 8 d., 
IVashington, D. C.

1

t

$6.00.
2. Palikimo likvidavimo priežiūra-ir 

kontrolė, atliekant likvidavimą virto> 
įstaigoms l'< mažiau negu p. !., b"t 
nuo kiekvien i palikimo nemažiau 30 
It. arba $4.00.

D. Saugojimas:
1. Priimtu saugoti daiktų aprašas: 

:' < nuo jų vertybės, bet nemažiau 25 
't. arba $3.50.

2. Saugojimas: a) piniginių pak'e- 
’i ir do> umentų: penktadalis nuo-

’imėio nuo saugoti priimtų pinigu su
uos arba dokumentų- vertybės ui
■ iekvieną menesį arba jo dalį, b't i»- 
visv nemažiau 5 lt. atba $1.50. t) 
■ertybių ir įvairių daiktų: Du penk

tadaliu nuoš’inėio nuo saugoti priim
tų daiktų kainos už kiekvieną mene-į 
arba jo dali, bet išviso nemažiau 10 _
■ t. arba 82JH*. I

Pastaba: I Dokumentai, kuriuose 
vertybė nenurodyta, laikomi vertais 
■’i.OOO litu. , ■

Pastaba: II Jeigu piiimtam turtui 
ipsaugoti tenka daryti ypatingus iš
laidos, tai jos ap:rą>kamos viri, šiame 
bearė .nurodyto tarifo.
Pastabą: Hl Diplomatinių paštų 

■alinami siuntiniai savaitės bėgy 
aego’ami nemokamai.

3. Priimtų saugoti daiktų realizavi
mas (pardavimas iš varžytinių) arba 
Jo realizavimo kontrolė ir priežiūra: 
j', nuo pardavimo sumos neptįšo
kančios 25.000 litų ir 3'1 nuo dides
nių sumų, bet kiekviename atvėjy ne
mažiau 75 lt. arba $8.50.

Pajieškau savo vyro Felikso Jau
čiaus, kuris pabėgo į * *
merga, palikdamas mane su mažais 

• -

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nesenesnės kaip 10 metų. 

___ Gal randasi tokia, 
kuri turi savo iarmą arba mylinčios 

. Aš esu nuslys. 
Meldžiu -u 

paveikslą. 
(23)

gyventi ant fanuos. Aš
manu Q \! turiu vieną 9 metų vaiką, 

niimu laišku prisiųsti irpirmu laišku piisiųsti i 
Vyrai nerąšineksle.

C. Banonis
9622 Graliam St., Detroit. Mieli.I ___ _________ ___ _ __
Pajieškau apsivedimui merginos 

tarpe 20 ir 30 metų. Aš esu 30 metų, 
.'turiu gers dalbą, uždu bu po l11 <!<>!.■ 
rių ant dienos. Malonėkit i;t- įšaukti, 
platesnes žinias sukeiksiu pei laišką.

J. Eiukeviėius i 3'D
5.39 \V. Centir St.. Mahanoy C tv. Pa'.

Pajieškau apsivedimui 
ąrb:> našlė'- be vartų, miO 
ingių amžiaus. As tsu 3 1 m.-tą am 
žiaus, munšaino ncv niju. Myii.. i 
gerą gyvenimą turėti lai ai suki-i,' 
atsakymą duosiu kiekvienai. (27) 

l*. G.
Beuton. Iii.Box 469,

1

Pajieškojimai ■

Pajieškau draugo Vincento Balaiio,' 
pirmiau jis gyveno Biooklyn, N. i 
o dabar nežinau kur jiš gyvena. Mel- i 
ūžiu atsišaukti arba kas žino meldžiu 
pranešti, už ką busiu labai dėkinga-;. i 

J. Ivanauskas
R. F. I). 1. West Chicago. 111. j

Pajieškau savo ni'tcio Uršuiės Žo-| 
butės. po vyrui Novikienčs, 5 pėdų, 1 ‘ 
colių augšėio, balto veido, trumpos; 

.. nosies, truputį kreiva į dešinį šoną, 
sveria 138 svarus, apie 31 .nv't’-J senu- 
mo. Ji prasišalino nuo manęs 6 d. bir- 

l> želio, pasiėmė su savin) :» rastų nv»r- • 
gaitę vardu Anelą Novik. Kas t 'kią į 
y patą matysit, malonėkit praneš.,' 
gausit atlyginimą.

V. No-, ik
3335 Hirseh St.. Chicago. Ilk Į

kūdikiais, čia yra ir jo paveikslas. 
Kas man apie jį praneš, tas 
$50.00 dovanų. Patemiję kur jį, tuoj 
duokit man žinią. (25)

Veronika Taučienė
267 Fourth St., So. Boston, Mass.

gaas

APSIVEDIMAI
Pa j ieškau, _ apsivedimui merginos

raiba našlės, be skirtumo tikėjimo iki 
;<<> -iivtn senumo. Aš esu kalvis, turiu 
savo automobilių. Meldžiu atsišaukti 
šiuomi adresu, pnsiųsdainos sav-j pa- 
vei* sieli:

Jonas Gudaitis
4316 Maynard Avė., Seattle. Vi a .K

I

Aš. George Dagis, oajiessa’i gyve
nimui draugės, nesenesnės kaip 
metų. Gali atsišauktr merginos, naš
lės arba persiskyiasios. As neieškau 
turtingos, tik geidžiu susirasti sau 
draugę, su katra galėčiau linksmai 
gyventi ir būti laimingas. Aš esu vai
kinas 36 metų, turiu pastovų gyveni
mą ir svaiginančių gėrimu nevartoju, 
taipgi nerūkau, gyvenu gražiai ir pri
derančiai užsilaikau, laigi mergino., 
našlės, arba persiskyrusios. neatidė- 
liodamos ir negaisindamos laiko tu<>- 
jaus atsišaukite, prisiųsdamos savo 
paveikslėlį. Atsakymą duosiu kiekvie
nai ir paveikslus gražinsiu atgal, tai
gi nepraleiskit šios progos ir pasisku- 
ibinkit. Vaikinus meldžiu nerušinėti. , 

George Dagis (28)
7345 S<>. Yatis Avė., Chicago, -11.

BALTIC STATĖS BANK
LIETUVOS FINANSŲ MINISTERIJOS KORESPONDENTAS

Banko Resursai—$1.700.000.00.
PAKDl ODA Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus 

ir išmoka nuošimčius už Kuponus.
PRIIMA DEPOZITUS ir moka 4'<, priskaito- 

mus prie sumos kas mėnuo. Depozitus gali
ma pasiųsti ii* per paštą.

SIUNČIA PINIGUS i 1 sietuvą ir visas pasaulio 
pilna garuncija, greitai, teisingai iršalis, su 

pigiai.
PARDUODA 

/ Europos 
TURI SAVO

*
laivakortes kelionei i Europą ir iš 
an‘. visu linijų.
KORESPONDENTUS — Bankus:

Kaune, Rygoje, Vlniuje, Berlyne ir kituose 
Europos miestuose.

Baltic Statės Banke savo depozitus laiko New 
Yorko Valstija, New Yorko miestas, Lietuvos 
Finansų Ministeiiją, Lietuvos Bankas, Lietuvos 

ir Pramonės Bankas, 
Amerikoje ir kitos

Kredito Bankas, Prekybos 
Susivienijimas Lietuviu 
įstaigos.

Kad
kreiptis

kelio, bet apsimokair trupučiuką iš
visais bankiniais reikalais į

BALTIC STATĖS BANK
294 E1GHTH A VENl'E, NEW YORK. N. Y.

Kampas W 25th St. Telefonas W tkins 2142
Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryte iki 5 vai. po 
piet., Subatomis — iki 7 valandų vakare.

I

I
i

■.z

Laiškams Popieros.
Darbininkas pas daibininka rašy

kime laiškus ant popieros su VĖLIA
VA "DARBININKAI VISU ŠAI.II’, 
VIENYKITĖS.” Šių popierų gali tu
rėti prisiunčiant sidabrinį dešimtuką 
I.- už 2c. štampą.

Taipgi reikalingas agentas Jas pa 
davinėti kožname mieste.

NAT1ONAL PRESS
8 Vine St., Monterio,

< A « t>:i
’i!, •.! ‘ <

FARMOS! FARMOS!
Parsiduoda dvi farmos atskirai, 

abidvi po 40 akrų, ša budinkais, arti 
ežerų, .J mailės nuo stoties. Daugiau 
informacijų suteiksiu laišku. Rašykit 
šiuo adresu: (25)

F. NORVAISH
R. 1, Box 76a. Irons. Mich.

PARDAVIMAI.Pajieškau apsivedimui merginoj 
arb-. našlės nesenesnės kaip 80 me
tų. Aš esu vaikinas 36 metų senumo. 
Merginos norinčios luūv>>t-'i
kit atsišaukti ir prisiųsti paveikslą.1 
Atsakymą duosiu kožnai ir paveikslus 
grąžinsiu. Wni. C.

Box 115, Humboldt.

.įsivesti malonė- ! ir už 2c. štampą.

<Z*0

PARSIDUODA FORNIčlAl.
Išvažiuoju į kitų miestų ir tur u 

greit parduot. Parduodu pigiai. 
Klauskit antros lubos: (25)

MICKEVIČIENĖ
69 G St.. So. Boston. Mass.

nuo

• nuo 
išvi-

Jos Lebedpinkas
1121 Lloyd St., Scranton, Pa.

Mass.

Miela.

patį s.

Petras Radzevičius
• - 20tl—24th St., Detroit

Pajieškau švogeiių Martino Kasper, 
.Andriaus Lebedninko ir Jobu Dugan. 
visi paeina is Vilniaus rėdybos, fiziš
kos parapijos, Gudakiemio kaimo. 

' Meldžiu atsišaukti, nes turiu dėl jus
E. P'n'gai, vertybes etc. I svarbų reikalą pranešti arba kas ju-s

1. Žygiai dėl pinigų, bei vertybių žinote kui jie randasi, prašau duoti 
pajieškojimo, jų priėmimo arba Įtęi- žinią ant šio adreso: 
kimo adresatams rezidencijos vietoje, i ......
pristatant pakvitavimus: 2'< nuo su- • 
■ los, neprašokančios 25,000 litų, ir 

nuo didesnių sumų, bet kiekvie
name atvėjy nemažiau 10 lt. arba 
82.00.

9

Kovo 17 d. prasišalino mano žmona
i VIKTORIJA VIŠNIAUSKIENĖ pa- 
Į likdama vieną kūdikį 18 mėnesių. 

Pinigų ir vertybių persiuntimas: antrą 8 metų; prasišalino su Juozapu 
J'.r nuo siunčiamos sumos arba daik- Skirka (angliškai rašosi Shirka). ir 
i.ų vertybės, bet kiekviename atvėjy pasiėmė kartu mergaitę 4 metų Jed- 
nemažiau 5 lt. arba $1.50. Įvygą. Jisai yra 5 pėdų, 8 colių did'.i-

Pastaha: Persiuntimas pinigų Lie- mo, nešioja akinius, ■ plaukai tamsus, 
■uvos jūreiviams vykdomas nemoka- akys rudos, tiesėji koja žaizduota ir 
•nai. _ ! nešioja ant jos pančiaką suveržimui

F. Dokumentų legalizavimas— gyslų- Moteris geltonų plaukų, mėly- 
irba tvirtinimas, kad jie duoti einant nų akių, šviesi. Kas iuos patčmytų, 
veikiančiais šaly įstatymais: malonėkit pranešti.

1. a) Gimimo ir mirties liudymai 3j Fortūnatas Višniauskas
lt. arba $1310; b) Jungtuvių ir persi-j 23 High'*””! Avė
skyrimo liudymai 5 lt. arba $1.50. i Newton Uptoer Falls, Mass.

2. Teismo byloms vesti įgaliavimai'----------------------------------------------------------
10 lt. arba S2.00. | Pajieškau brolio Jurgio Voronikai-

3- Prekybai vesti ir nekilnojamam čio, angliškai rašosi Geo Oriu, Kibei- 
turtui valdyti įgaliavimai zo fcju *Ttairno, Virbalio parapijos. Mel

džiu atsišaukti šiuo adresu:
Antanas Voronik’ajtis

Box 154, Westerly, W.

lt. arba $3.50.
4. Testamentai, pirkinio ir pardavi-. 

mo aktai ir visokios dėl nekilnojamo
jo turto sutartys: 1'1 nuo aktų ir su-į 
tarčių, kurių suma siekia nuo 5.000! 
iki 25,000 litų, ir 2'1 nuo aktų ir su
tarčių didesnės vertybės, be to 
kiekvieno akto 25 lt. arba $3.50.

5. Sąskaitos (faktūrosb*. l'<
sąskaitoj pažymėtos sumos, bet 
so nemažiau 5 lt. arba $1.50.

6. Dokumentai p. p. 1.
dytieji. 5 lt. arba $1.50. ;

Pastaba: Parašų tvirtinimas, n-ti-1 
rintis dokumentų legalizavimo reikš-' 
mes nuo kiekvieno 5 lt. arba $1.59.

G. Ištraukos, nuošimčiai, vertima’.
1. Protokolo arba dokumento ištrau

kos prirengimas ir Jos tikrumo pa
liudymas: pirmas puslapis, aiba jo
dalis 5 lt. arba SI.50: kiekvienas pra
dėtas sekantis 4 lt. arba $1.40.

Pastaba: Ištraukos protokolų kri- 
minalėse bylose duodamos ir liud.'ja- 
nios nemokamai.

2. Nuorašo prirengimas ir jo tikru
mo paliudymas: pirmas puslapis aro: 
jo dalis 5 lt. arba 1.50; kiekvienas 
pradėtas sekantis 4 lt. arba $1.40.'

3. Nuorašo tikrumo paliudymas: 
pirma.- puslapis arba jo dalis 3 lt. ar
ba $1.30; kiekvienas pradėtas sekan
tis 2 lt. arba $1.20.

4. Vertimas ir jo tikrumo paliudy
mas: pirmas puslapis arba jo dalis 25 
lt. arba $3.50: kiekvienas pradėtas 
sekantis 29 lt. arba $3.00. . .

5. Vertimo tikrumo paliudymas: 
pirmas puslapis arba jo dalis 15 it. 
aiba $2.50; kiekvienas pradėtas, se
kantis 12 lt. arba $2.20.

Pastaba: Vertimai iš mažiau var
tojamų kalbų gali būti apmokami su
sitariant su vertėjais.

II. Ekspertai: *
Ekspertų visokiems ištyrimams 

jka:navimui paskyrimas 10 lt. arba 
$2.00.

J. Laivininkaviir.as:
1. laikinas tautybės liudymas lai-'

v ui 50 lt. arba $6.00.
2. Laivo tarnaut ’jų sąrašo. Įvykus 

permainoms, prirengimas 20 lt. aiba 
83.00.

3. Leidimas vartoti naują juros 
dienyną su senojo dienyno pristaty
mo ir išdavimo naujo patvirtinimu 10 
lt. arba $2.00.

4. Juros dienyno viza, arba prista
tymo patvirtinimas 5 lt. arba $1.50.

5. Kapitono pavadavimo į laivo do
kumentus įtraukimas 20 lt. arba 
83.00.

6. Laivo sveikumo liudymas 25 lt. 
arba $3.50.

7. Reikalingumo į ,J/., . .
patvirtinimams 100 lt. arba $11.00. seniaus gyveno Scranton; Pa., ar

8. Jūreivių nusamdymas arba iš 'Willkes-Barre. Pa. Yra svarbių rei-

— 5 neišvar- ;

Pajieškau draugo Liudviko Šapos, 
2 metai atgal išvažiavo iš Grant 
Town, W. Va., o dabar nežinau 
jis gyvena. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žinot pranėškit, busiu dė
kingas. • ■ .

VVilliam Dolson 
P. O. Pursglove, W. Va.

Pajieškau Juozo Dubos, Suvalkų 
'rėdybos, Mariampolės apskričio, Bui
kos valsčiaus. Judalų kaimo, yra ap
sivedęs su Ona Čarnauckiute. mano 
krikšto dukteie. Pirma gyveno Chica
go, Iii. Meldžiu krikšto dukterį atsi
šaukti šiuo adresu:

John čarnauckas
! 34 E. 21st St., Eayonne. N. J.
i-----------------------------------------------------------
į Pajieškau savo vyro Povilo Getau- 
to (vadinasi Paui Gagc:; prasišalino 
nuo manęs 28 d. kovo. 1922 m., palik-

J damas mane dideliame skurde ir su 
mažu kūdikiu. Kilęs iš Lietuvos iš

\ abalninkų parapijos, čia Amerikcje 
senai gyvena ii myli trankytis po vi
sas vietas ir miestelius. Turi apie 48 
metus. Myli gerti. Labai prašyčiau 
visų lietuvių kas patėmytų man pra
nešti. kiek galėdama atsilyginsiu.

Marė Getautienė-Kybarcaitė.
225 Chestnut St., Lawrencc, .

Jiėškau tetėno Juliaus Čepuli-’ ir 
jo sųnaus Jokūbo, taipgi Adomo Ra
dzevičiaus. visi iš Ingavangio ką: m r. 

parduoti .laivų.Jšila^oto parapijos. Visi yra vedę ir

tarnybos atleidimas su įtraukimu ar- kalų* iš Lietuvos. Atsišaukite 
ba pažymėjimu laivo tarnautojų są- ąr kas žinote meldžiu pranešti, 
laše, nuo ašmens C'lt. arba $1.60. "

.............. - ■ Pastaba: Jūreivių samdymo kon- 
kelietns tos pačios šeimynes nariams t raktų ir jų nuorašų prirengimas ne

mokamai.
___  „___ ,____ . 9. Laivo ekspedicija: nuo kiekvieno ... - - 
liet ne daugiau 1(6) tonų, arba jo dalies, laivo tonažo apskričio. Lygumų valsčiaus. 

5 lt. arba $1.05.
K. Tarnybos žygiai, atliekami 

atsitraukiant iš raštinės: 
I 1. Rezidencijos vietoj: už pir.ną 
valandą aiba jos dalį 10 lt.; kiekvieną 
prasidėjusią sekančią 8 lt., bet už vu- 
są dieną nedaugiau 60 lt

2. Atsitiaukiant iš rezidencijos vie
tos: virš kelionės išlaidų atlyginimo, 
už kiekvieną prasidėjusią dieną: At
stovui ir Generaliam Konsului 100

Pajieškau savo pusbrolio Kazintio- 
ro Stankūno. Kauno rėdybos, Šiaulių 

__  . . Vedi
ną kaimo. Meldžiu atsišaukti greitai 
arba kas žinot malonėkite pranešti, 
nes jojo sesuo Brigita mirė Amerikoj 
ir paliko turtą šimtą tūkstančių dole
rių vertės. Aš laiškus gaunu iš visur, 
bet pinigų negalima paimti. Meldžiu 
atsišaukt, o Kaslink pinigų paėmimo 
suteiksiu visas žinias. Mano ant
rašas:_______________________________ (2<’>)

Kastan Stockus,
1530 Sangamon Avė., Springfield, 111.

1001*10

ZIUREK
VARDO

HELMARAI yra 100'< 
Tyro Turkiško Tabako ir 
todėlv buvo per daugeli 
metų išrinkti per žinovus.

HELMARS yra tos pačios 
kokybės šiandien, kaip 
kad buvo išsykio padaryti. 
Tas pats 100’ < Tyras Tur
kiškas Tabakas.

20 HELMARŲ kainuoja 
truputi daugiau negu 20 
paprastų cigaretų. vienok 
su kiekvienu HELMARU 
Jus gaunat kelio likę sykių 
daugiaus malonumo.

IIELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas 
apsaugoja juos nuo susi- 
Jauž.vmo ir susimankymo. 
Paprasti Čigaretai yra 
supakuoti j pundelius. *

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDĄ

išdirbėjai augščiausios rūšies 
Turkiškų ir Egy ptiškų 

Cigaretų pasaulyj.

UEIMM

FORNIčlAl PARSIDUODA.
Trijų kambarių rakandai, švariai 

užlaikyti, parsiduoda pigia kaina. Ga
lima matyt nuo (> iki 7 vai. vakare.

PAULINA DAUKŠIENĖ
7 Pači t ie St.. ant antrų lul-ų.

SO. BOSTON. MASS.

PARSIDUODA FARMA, 
GROSERNĖ IR SALĖ 

ŠOKIAMS.

KAS NOKI ŪKĖS. PIRKIT DABAR!
Dabar geras laikas, nes viską ma

tai. Parsiduoda 137 akeriai apsėti ir 
apsodinti; 7 ruimų šluba, šiltas ir 
šaltas vanduo ir maudynė; didelė bar- 
nė. 14 raguočių, 4 arkliai, i:! kiaulių, 
130 vištų. Parsiduoda pigiai. Priežas
tį pardavimo paaiškinsiu. Kreipkitės 
vpatiškai arba laišku. (27)

ST. M. LIESIS
P' O. Box 424, VVestcrnport. N|d.

Farma 18 akelių žemės, didelis so-.
s. 3 karvės. 300 vištų, 15 žąsų, 15 

ančių, 3 kiaulės, arklys ir pakinky- . 
n-ai, namas, 15-kambarių ir maudy
nės. Viskas prie vietos, biznis geras; 1 
savininkas nori važiuot Lietuvon, ' 
parduoda pigiai. (28) ■

STEVEN SIiAPMAN
819 Oak St., Brockton. Mass.

REIKALAVIMAI
PAJIEŠKAU MOTERIES prie įa 
ų darbo. Du dideli žmones ir du 

vaikai, mažiausias 7 metų. Meldžiu 
atsišaukti greitu laiku ant šito ant
rašo :

KRANK TURKUS
Box 87. Bildvinvillc, Mass.

REIKALINGAS KRIAUČIUS.
Mokestis gera, darbas ant visados; 

at.-išaukit greitai. Dirbama daugiau
siai kostumerskas darbas. (25)

V l N (* AS M AT USEVIČIA
200 E. Main St.. Piymouth. Pa.

REIKALINGOS 
MERGINOS 

Prie visokių faktorės dar
bų; patyrusių ir nepatyru
sių; mokestis ir besimoki
nančioms.
AMERICAN RUBBER CO.

NETOLI KENDALL SQ.,
CAMBRIDGEL

• y«-w

FARMOS.

•V

♦I

p

T

PARSIDUODA ŪKĖ SU 
GYVULIAIS.

Brookline. N. H., prie pat Statė road. 
Ūkė vra 135 akrų, pusė sies žemes 
yra dirbamos. Vandens visuomet yra 
pilnai. Ežeras prie namų pilnas žuvų. 
Priežastis pardavimo — vaikai 
go ir nebenori ant ūkės gyvent, 
visiems prieinama.

A. SIDLAVIČIUS
22 High Street. Nashua, N. H.

suau-
Kaina

(2S>

PARSIDUODA FARMA.
145 akrai žemes, 29 akrai dirbamos, 

likusioji ganykla ir dikčiai girios, di
deli budinkai, 2 barnčs, 2 vistininkai. 
pienui ruimas, ledaunė. 7 ruimų sta
bą. viskas gražiai aptaisyta, puikus 
vanduo stuboj. Malkos ir kiloki daik
tai po stogu, galinta vaikščioti per 
visas Iriobas neišėjus lauk. Parsi
duoda su gyvuliais, visais padarais ir 
apsėtais laukais, arba be gyvulių kas 
kaip nori. Šita farma rąnuasi Maino 
valstijoj. ■> mylios iki Dovei-Foxcroft, 
arti prie gražaus Scbee ežero, kur 
j ra puikus žuvavimai. maudynės ir 

■puiki šokių sala su visais paranka; 
linais. Šita vieta yra plačiai žinoma 
: tarpe bostoniečių, kurie čionai pralei
džia puikiausius vasaros laikus, ant 

' musų farmų. nes ir mes patįs užlai
kome vikeišininkus per vasarą duo
dami gerą patarnavimą. Priegtam <ia 
mes parduodame i vasarnamius šviesė
tą, kiaušinius ir vištukus už gerų 
kainą. Lietuviai nepraleiskite šios 
progos, nes tokių vietų daug nėra. No
rintiems platesnių žinių suteiksiu per 
laišką, arba stačiai galima atvažiuoti 
ant šios farmos ir viską gerai pama
tyti. Adresas: (27)

SOL. AUŠ1URA
P. O. Box 32, Dover-Fuzcroft, Me.

Kaune nėra tokio degan
čio reikalo, kaip pastatyti 
puikų viešbutį. Taip sako vi
si, kurie buvo Kaune.. Tam 
tikslui susiorganizavo ben
drovė ir reikalinga apie To 
žmonių prisidėti su nemažu 
kapitalu prie pabudąvojimo 
Hotelio—Viešbučio Lietuvos 
sostinėj KAUNE. Prisidė- 
jusiems bus darbas užti
krintas šioj Įstaigoj. Norin
tieji prisidėti arba gauti 
platesnių informacijų kreip
kitės laišku: (26)

VIEŠBUČIO KAI NAS 
AK-NĖ B-VĖ,

3241 So. Halsted Street, 
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(Apdraudimas)

IMANT INSURANCE 
(Apdraudimą) nuo ugnies 
ant namo arba automobi- 
liaus nelaimės ir pavogimo 
arba sumušimo, krautuvės 
stiklų, TĖMYK1T idant Ap~ 
draustumės per atsakan
čias kompanijas, kad nelai
mei atsitikus gautumės pil
ną atlyginimą. Mes repre
zentuojant tvirčiausias ir 
geriausias k o m p a n ij a s 
Amerikoje ir MES UžTI- 
KRINAM pilną atlyginimą, 
nelaimei atsitikus. Bostono 
žymiausi lietuviai biznie
riai ir profesionalai yra 
musų klijantai. Klauskite 
jų apie musų patarnavinia. 
Ekspertai ugnies apkaina- 
vime apdraudžiant namus, 
rakandus, automobilius ir 
tt. Kreipkitės į mus dėl ge
riausio patarnavimo Nau
joj Anglijoj. Apdraudimo 
skyrius po vadovyste adv. 
JONAS K. KAZLAUSKAS

VINCENT A. JENKINS
6 BEACON STREET.

BOSTON. MASS. (-) 
Tel. Haymarket 5840-5841.
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Tai yra tikra ukč'imų istorija. 
Brutuose audimo apdaruose .. 

kunigą Celibatą# -

Si.iki Biblija Saiyruje. - I.atiai
$1.2;

TIN RAMAS
KVĖPAVIMAS.

(Parašė Dr. Philip P.
Jacobs).

Mes kvėpuojame 
venti, arba, kitaip 
mes gyvename, kad 
ti. Musų gyvastis r..o—, . •
nuo šviežio oro, kuri inima- a)>- a , ^arsIa ir 
me i kūną per kvėpavimo Į^NepraKaituoja., Stropiai 
paprastą būdą. Svarbiau-p\vePvo-1a ,r Pulsa-
siaš dalvkas sveikatai netik !vimas lengvas pulsas pil- 

betinas-

kad gy- 
sakant, 

kvėpuo- 
priguli j

įgulti. Į vėsią vietą. Taipgi 
rankas ir krutinę reikia 
prausti saku vandeniu ir 
šaltą vandenį gerti.

Paprastai pirm kol pra
deda veikiai atakuoti, skau
da galvą ir slogina. Burna 

'raudona. Akių lėlės itenip-

kaip

i . tr p į “KELEIVIO" KNYGYNO 
Sveikatos Kampelis, j katalogas.

.tikaholis >r Kud*k>.ii \.bt
atsiliepia tėvu vai rojinius alkoholio 

ant jų taikų. Ka< yra arba tiki'i ka- 
ca nors būti kūdikių tėvai-, būtinai 
t irėtų per-k."i:yti šita knygutę. Pa
gal dr.K’.arą H< >it-»n «tHai< Ba- 
rabašius. Pasl. ........................ I1*1'-

Aaierikuniško.- Yi-tuG*. Dviejų 
aktų komediją, pajuokiant: 

vestuve--. Juokinga ir lengva 
statymui. Parašė Issa-. F' -i.

i lietuvių 
p^r-
•>

tinkama orą kvėpuoti, 
tinkamai jį Įkvėpuoti.

įuoūii in 
juokinga knyga su 379 paikiais pa- 

j veikslais, perstatančiai* Įvairius nuo
ri! Kotvoi. t . s-tskiuta kuni-į ruo p(i..s sutvėrimo pasaulio
Irivžgimim.. Kristaus. šia

šią knygą l^ny^r9 niekas nesigailės. 382 pus- 
—... L .............. $1<M)

, — - ...Micija,

jų doriška* nupuolimas, 
turėtų perskaityti kiekvienas vyras, 
tėvas ir jaunikaitis, kurie geidžia, 
kad jų moterį*, dukterį* ir :nylim<>- 
4os nepapultą į kunigų "globą”. Pa 
i-akė kun. George Toarnsetui Fox, 
sulietuvino Ferdinand dc Sarno- 
; it a................... ............................j-.it’a. 2S>.

lupiai

nuo pi u
užgimimo Kristaus

niekas nesigailės.
Kaina .....................

ĮSOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS
yra G 11 N A MOS .UI S L 

KNYGYNE.

7

Tokiame atsitikime tuo- 
.• Per*, nešk ligoni i vėsią vietą. At- 

liuosuok ir nuvilk. jei gali-' 
nia, drabužius. ApšaHvk ti orą he papranta netinka- , ta i • ta r iii j v j t ;kuną. Dėl šito saitu vande-

;niu ar ledu brauk aplink 
burną, kaklą, krutinę ir pa-; 

ižastes. Esti geriau pagui i:--- r -• - - įe

Daugelis žmonių kvėpavi-į^H® daktarą,
mo reikalu yra tinginiai 
Todėl, jog taip lengva ikvėp-

mai kvėpuoti. Tas jų kvėpa- :1’:
vimas neneša naują orą Į r 
plaučių visas dalis, ypatin 
erai i plaučių viršų. Mes ge ,... ~ . . j «
rai suprantame, jog nevar-: f‘Z!US 1 saitą YJetą. ar-
totos dalvs plaučiu lengvai oa suvyniojus į suslapmtas(

* įsakas palas, kurios ir pa- 
iskui turi būti šlapiomis, at-

; jų sušlapinimą.

inima ir laiko ligų gemalus. 
Gilus kvėpavimas natūra-..

liai inima gerą ir šviežią ^artojąnt jų t----
orą, ir reikia atsiminti, jog ”-aiP padaryta, reikia 
kvėpuojant reikia vartai i ^J^rtrukio trinti kuną.kad 
nosį, gerklę, krutinę ir plau- ^saukti paviršin kraują, 
čius. r’ " ’

Tinkamas kvėpavimas tu
rėtų prasidėti nuo diafrag
mos ir reikėtų vartoti kru
tinę ir kaklą. Nėra reika
linga save išpusti idant 
lengvai kvėpuoti. Tinginys 
gali tuoj priprasti giliai 
kvėpuoti ir syki pripratęs 
visuomet prie to prisilaikys. 
Yra daugelis kvėpavimo pa
bandymų, kurie prisideda; _ ____
prie gero kvėpavimo ir ge- sąmonės arba, kitais šo
ros pozitūros. Kiekvienas ežiais sakant, tas. kuris ne
turėtų kas rytą ir naktį, turi sąmonės, nežino nieko 
kuomet atsikelia ar prieš ei- i-as aplink ji dedasi ar Tei
nant gult, pakelti rankas kiasi. šiame atvėjuje pa
virš galvos ir su pakėlimu šauktas pirmos pagelbos su- 
rankų giliai įkvėpti ir nulei- teikimui mokinys turės dau- 
džiant rankas iškvėpti Rei- giau galvatfukčio, nei kad 
kia tiesiai ant abiejų kojų; kitokiuose atsitikimuose, 
stoti per pabandymą arba j Netekimas sąmonės gali 
truputį pasikelti ant kojų įvykti nuo daugumos skir- 
pirštų kvėpuojant ir nusi- i tingų priežasčių^ todėl, kad 
leisti iškvepiant. > '

Tinkamas kvėpavimas nu
kreips gerklės, nosies ir ger 
klinių išsišakojimų kroniš 
kas ligas. Visuomet reikia: suomet reikia padėti ___
įkvėpti per nosį. Jeigu tą s^vo pastangas, kad sužino- r 
negalima lengvai padaryti,‘ti apystovas, taipgi atsa- 
reikia pasitarti su geru gy-j kančiai ligonį reikia išegza- j 
dytoju. Burna ne dėl kvėpa-1 minuoti, 
vimo.

Kuomet sąmonė sugrįžta, 
galifna ligoniui duoti gerti 

įšalto vandens Kiek tik jis 
dori. Atgavusiam sąmonę 
galima nuo jo šalti prašalin
ti. bet jei oda pradeda labai 
b aisti, reikia vėl atnaujinti. 
Paakstinimas nereikalingas.

Netekimas sąmonės ir 
užsinuodijimas.

Besąmonė. reiškia stoka 
kitais

; atsakančiai prižiūrėti, moki
nys turi pirm visko apsvars
tyti kokios priežastys ligoni 

j prie besąmonės privedė. Vi- 
i visas

Amžinos Dainos.
44 geriausių J 

!<a deklamacijom 
namie tnin ir 
Pusi. 32 . .........

PIRMOJI PAGELBA NE
LAIMINGUOSE ATSITI

KIMUOSE.
(Tąsą).

IJžgavimas nuo saulės spin
dulių ir karščio.

Tokius dalykus pagamina 
perdidelis karštis. Tai yra 
viena iš pavojingiausių ne
laimių.

Užgavimas atsitinka va
saros laike papuolus i karš-!

Daleiskim, kaip nebūk, 
‘kad mokinys neįstengia su- 
r rasti tikrosios priežasties, 
atėmusios ligoniui sąmonę. 
Bet gali visgi suprasti, kad

LAIKYK KLEKINĘ

STANDARD
IR

CfiALLENGE PIENO
VISADOS

JŪSŲ A1SBAKSY GREI
TAM VAR'l. MIMUI.

A

Ekspresinis Patarnavimas 
J EUROPĄ

REGULIARIAI 
išplaukia- - u- 

batomls. Laivai 
išplaukia nuo Liv
rų 3 ir 4 H-.boko- 
no.Dideli ir smar
kus laivai. Geras 
maistas - rui
mingi katųbariai.

smagumą 
ant Su- 

i-aivų.
4 

23 
1(1 
7 

10 
U

•KELEIVIS”
255 Broadwa.v,

So. Boston, Mass.

*• ' F

Turėk 
kelionėj

icnvtų Valstijų Valdžios 
S.-S. LEVIATHAN .... Liepos 
GEORGE n ASHINGTON Biri. 
S. S. AJIERiCA .......... Birželiu
PRES. KOOSr.VELT .. Liepos 
PRUS. Hl.l MORE . 
PKES.iiAiCBl.NG . 
L’R ES. ARTU IR ...

Klausk infoimncijų 
kimus.

United Statės Lines
15 Broaivay. New York C<ty

Tvarkytojai ir Operuosojai dėl
U.S.SHIPPING BOARD

Kurgi Ta* Viakta Nyksta. — Labai 
žingeidi knygutė is poiitiitkai-eko- 

r omiško klausimo, knrią turėtų kiek
vienas perskaityti. Pagal K. 
Kautskį, pam*ė Z. A lėk.ta. 28 p. 10.-. 

Kur Mua« Bučiai Gyvena? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25? i 

Lengvas Budas Išmokti Angliškai. — 
fi knyga sutaisyta taip lengvai ir 

suprantamai, kad kiekvienas gali 
greitai išmokt kalbėt angliškai. Joje 
telpa netik atskiri žodžiai, het čieii 
-akiniai, pasikalbėjimai darbo jieš 
kant, važiuojant kur i;-— 
krautuvėn, pas daktarą, pas barz
daskutį, pas kriaučių, ir tt. Kaina 35c.

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsi* 
saugotu Parašė D-ras F. Matulai

tis. Antra, peržiūrėta ir pagerin- 
I ta laida.....................................   10c.

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 
lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia.*ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revi- 
l.u ija paėmė viršų, kaip Lietuva li-: 
kos naliuosuota iš po caro valdžios ir j 
kaip ji buvo apskelbia respublika.! 
'“ridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos iubežius 
:i kaip šalis yra padalyta į apskri
etus. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
na-odo, kaip gimė Lietuvos Respubli- 

;»• i—:— -• . *'
! svarbesni dokumentai:
1 £?» “ — — — — “ * ‘

10-

kaip ka-

Šioj kryputėj teina 
varo damų, los i:n- 
.r (iuinav nul. kaip 
-tu -ii ir kimuose.
......................... 15c. i

cher, verte Briedžiu
29 pusi.........................

Apie Dievą, Vilnia, i
rą. Parašė R«-bei; •

siausias nasaulyje k:
lijęs prietaru ra:k

Pagal Protidhono
,1-ras 1‘aul Elzb;.-

Karaliukas.
................. l‘V.

Ar Buvo Visuotina 
Nojus galėjo su;

ras visų veislių gvvur.u-. k 
r.a išsimėtę po visa žemės
Kaip jis galėjo tuos .yvunus pr; 
savo rankoj sutalpinti? I- kur 
tiek vandens, kad visa žemę 
tų? Kur ’as vanduo dabar yra 
iš Nojaus šeimynos 
po tvano juodveidžiai 
ir Kitu veislių žmonės 
kita klausimų

l kyti jokis kunigas.
'ai<i:iai išdėstvt: šit; 
be galo įdomi. Kas 
tas; kas sakiny. — 
argumentas griuv 
mokslas 
Kaina

Kaip 
ias die 
e gvve-

n.u»

'Upruntamai. era i i

kant, važiuojant kur

ėieii 
jieš- 

nors, nuėjus 
pas barz-

AR ŽINOT, KAI) —
šiuo laiku Lietuvoj via priversti-1 

na" militaris lavinimai Ar ziuct. 
kad Kelmai- Tuikiski Cigaremi yrą Į 
supakuoti Kietose skrynutėse, kuom-t 
paprasti cigaietai vtu sudėti punde-| 
liuese ir todėl lietuviai rūkoriai su
pranta, kad litiniai- turi būt skirtingą | 
nuo kitų ?

3t . . 'Liepos 
. Liepos 
. Liepos 21 
apie išplau-

TVUPYK .ŠIUOS LEIBELll’.š
DELE1 BRANGU DOVANŲ

Hambu rg-American
kuri tini sujungtą 
su United American Lines, 
savo laivyno dadė.jo dar 
naują 
11A”, 
visais 
kokie
reikalingi. Šis laivas plaukios Į 
tarpe New Yorko ir Hamburgo.

Pirmutinę savo kelionę ”\Vest- 
phalia” atliks iš Hamburgo bir
želio 21, o iš Nev.' Yorko 
plauks liepos 12.

”WESTPHALIA” yra sesuo 
naujo pagarsėjusio laivo ”THU- 
RINGIA”, kuris tarnauja kaip), 
parankiausias pasažierių vežiu”- 
tojas.

Jame yra kambarėliai su vie
na lovuke važiuojantiems pavie
niai ir su daugiau lovukių va
žiuojantiems šeimynomis. Ištai
symas kuopuikiausias, patarna
vimas keleiviams kuogeriausias.

NAUJAS VOKIEČIŲ LAIVAS.
Linija, 

pa tarnavimą 
prie

viena 
laivą vardu "U’ESTPHA- 
kuris yra pabudavotas su 
naujausiais pa ra n k u m a i s. 
tik šiomis dienomis yra 

Šis laivas

PASIŲSK BILE KURIUO 
ADRESU. KURIE RaN- 
DASI ANT i.KIBELIO UŽ
PAKALIO. REIKALAU
DAMAS ILIUSTRUOTŲ 
PREMIJŲ LISTO.

Verta taupyt siuos Leibelius”

CUNARD
AR TI RI GIMINIŲ ATVA- 
žll OJANčIŲ^MERIKON?

Suvienytų Valstijų Konsulas 
Kaune dabar priima aplikacijas dėl 
pasportų visų kitų metų ”quotos”. 
CUNARD patarnavimus yra'grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
dėl to, kad Cunard laivas apleidžia 
Europį kas keieta dienų.

Cunard Linija turi padarius su- 
taitj Lietuvoje uel pagelbėjimo pa- 
sažioriams per jų pačių uaroinin- 
kcs. Sutaupo laika ir išlaidas Jei 
to, kad priveda pasažierius prje 
pat laivo, sis patarnavu.ias veltui.

Dėl tolesnių informacijų kreipki
tės pas Lile laivų agentą, arba: 
< unard Line.
126 Statė St„ 
Boston, Mass.

I

' LIETUVIS CPTOhFETRISTAS

(AKIŲ SPECIALISTAS,

4 
I 
*
F 
i

\anas?
kebą 

k u ne 
s kantuolĮ ’

ėmėsi 
apseni- 
? Kaip 

*ai*.jo atsitOrtr 
raudonveidžiai I 
Šitie ir ?imtai I 

i kuriuos negali at.-a-- 
nuosakiai iri -----.------
•kale. Knyga į >r kaip ji išrodo, čia telpa visi 

tai :ak- į svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
tujas kunigų! Seimo nutarimai, taikos sutartis su 

■jbolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mušiu su lenkais ir tt. 

! Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- 
; vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
is lauko ir is vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais..........$1.50

Materialistiškas istorijos Supratimas. 
—Jei nori žinot, kas gimdo pasau

lyje įvairiausius r.uotikius, tai per
skaityk šitą knygelę. Kalba labai | 
lengva. Knyga protaujantiems darbl- 
nir.kams neapkainuojama. Medeya 
imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek
sa. 80 pus!........... .................................  25c.

Mon.a!ogai ir Deklamacijos. — Šioje 
knygoje teloa daugybė naujų, labai 

gražių ii juokingų monologų ir dekla
macijų. Visokios temos: darbininkiš
kos. revoliucinės, tautiškos, humoris- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios. visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaikščioiimams, baliams, koncer
tams ir tt.............................................. 25c.

Musų Padėjimas. — Jdomųs pavyz
džiai iš dabartinio darbininkų 

'dėjimo. Parašė Antonovas. So. 
Boston, Mass. 40 pusi.....................

Nihilistai. — Tragedija trijuose 
tuose.
caro Alel^andTV II. Labai puikus ir 
nesunkiai scenoj perstatomas 
v eikalas................................................... 25c.

*r

Byla Bet raito 
tais.

puolė .socialistus
Antra kartą jie užpuolė socialistus 
gruodžio, 191' 
sai telpa teismu 
mai, kokiu priemonių katalikai da«i- 
lfidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais? 61 pusi. .................... 25c.

Katalikų
Pirma kartą

1 d. gruodžio.

so Sociali?- 
katalikai už- 

1911. 
n 

m. Šioj knygutėj i-ti- 
rekordai ir prirody-

Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links
mos dainos. Apart juokingų ”Da- 

elpa ”•> Įvairiu juo- 
eilių. parodiją, ir t.t. 

Daugelis iš dainų tinka Juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi..................................... 10c.

i
; vatkų Gadzink-.t 
Kingų dainų.

Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet deikogi norisi? Delko 
j be va!gio žmogus silpsta? Ir delko 
j vienas maistas duoda daugiau spėkų, 

■eiki.t 
i da- 

riebalu ? ši- 
iKtai iš sitos

G-mus. 
............. 15c.

i i 
Į

i

■ kitas mažiau? Delko žmogui
• cukraus, druskos ir kitų pana; 

lykų? Kodfl ianit reikia 
tuos klausimus suprasi t 
knygutės. Parašė D-ras 
Kaina ................................ .

I
Džian Bambos Spyėiai. — Ir kitos 

O 1 fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 ”Džian Bambos spyėiai”, eilės, pa
sikalbėjimai. humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.................................. 25c. [

pa-

10c.

I

nes

itai nėra nuo užsinuodijimo, 
nuo nutekėjimo kraujo, nei
gi nuo saulės užgavimo; o 
šitie visi dalykai reikalauja 
greitos, ypatingos priežiū
ros. Tada, jei bent ypatin
gos priežiūros reikalauja
ma. jei ligonis silpnas, nu
blankęs. paguldyk ji galva 
truputi žemiau, ir šildyk ir 

tu saulės spindulių atsimu- žadyk jį, kaip tik galima:
’ ’ ' priešingai, jei burna raudo

na ir pulsas plaka ir tvirtas. -Jauavstės Kar;,is-. Ir ••suMžieda-.i- 
tuomet jei guldoma ligoni, mas Pagal Sutarties”. Labai Už- 
reikia, kad galva butų pa- imanti, meiliška komedija ir per
kelta. Joki paakstinimai ar tinkamas dialogas. .. ioc.
pa:<adinimai šiame atvėjuje, 
neturėtų būt daromi, ypač 
gi reikia šaltu vandeniu ap- 
krupinti burną ir krutinę.

Paprastai nesąmonės 
Įvyksta nuo sukrėtimų, 
elektriškų sukrėtimų, apal
pimų, apopleksijos ir sužei-, 
dirno smegenų, užgavimo 
nuo saulės spindulių ir karš
čio. sušalimo, užtroškimo ir 
užsinuodijimo nuo opiumo 
ir karboliškų rūgščių. Dar 
yra ir daug kitokių, čia ne- 

_________• t _ _ _ « • — -

Šimo vietą, ypač kuomet ; 
oras drėgnas.

Bet tankiai atsitinka, kad 
karštis užgauna ir viduj 
dirbanti, ypač nusidirbusį.

Perdaug sunkus drabužiai 
esti' priežasčia saulės u.žga- 
vimo, taipgi jei skrybėlė ar 
kepurė neapsaugoja galvos 
ruo saulės, yra pavojinga.

Gėrimas bent kokių svai
ginančių gėrimų prieš Įtem
pimą fiziškų pajiegų prie 
darbo, esti labai tikęs daly
kas, kad tapti saulės užgau
tu.

Todėl patartina vengti 
vietos, kur stačiai puola 
saulės spinduliai vasaros 
laike. Reikia žiūrėti, kad va
saros karščiuose butų gera 
ventiliacija dirbtuvėse ir 
perdaug nenuilsti. > 

Lengvi drabužiai ir kiau
ru viršum ant galvos kepu
rėlė yra geriausia. Vengti 
alkoholiaus prieš išėjimą 
ant saulės. Jei kas pajustų 
pirmutinius saulės užgavi- 
mus privalo greitai pra- 
fišalinti nuo darbo ir atsi-|

Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa
23 gražios eilės, daugybė straips

nių, juokų, ir t.t. Puikiai ilius
truota. 95 pusi..................................  25c.

I
’J Kaip Senovės Žmonės Perstatvdavo 

j Sau žemę. — Labai Įdomus senovės 
’ filosofų daleidimai apie žemės išvaiz

dą. Pagal daugeli autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos”. Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi.

i
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. .................J .... - i. 25c. j

paminėtų nuodų, užsinuodi- Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba 
jar.t kuriais galima netekti Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
sąmonės; ” katalikas ir laisvamanis privalo' • — ' 20c.

I
33.999.713 GALIONU DEG

TINES AMERIKOJ.
Po trijų metų ir penkių 

mėnesių blaivybės, Suvieny
tose Valstijose yra da 33,-
999.713 galionų degtinės 
valdžios žinioje.

ją perskaityti. 64 pusi
I
Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno- 

Į vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei anijonai, egiptėnai, chaldai, ašy- 
rai. lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikiua su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti.

ak-
Veikalas perstato nužudymą

”O. S. S." arba šliubinė Iškilmė. —
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.

Paparčio Žiedas ir keturios kitos 
apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;

-1 Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko
jose nurodoma kaip žmonės 

tiki Į visokius 
ir tt.......................

rėkta, 
r-aikai 
burtus

prietarus.
.................. 15c.

Popas
mus

mos šaltas; 2) -Jis sugrįžo; 5) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų ....................................................

ir Velnias — 
pasakojimai:

Ir
1)

tris kiti indo- 
Žinia iš toli-

"Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv.

akte,
ninko
nas.

Jonui galva. Drama viename 
parašyta garsaus anglų rašti- 
Oscar
La*bai žingeidi ir kiekvie

nam vertėtu perskaityti....................25c.

Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy-
• •. Ule. i bė labai gražių eilių ir dainų. Daug

■ gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popiet os 
apdarais .................................  $1.00
Gražiais audimo apdarais .... $1.25 

'o •
Sccializmas ir Religija. — Labai įdo

mi knyga šituo svarbiu klausi
mu. 24 pusi. ....................................... 10c.

švento Antano Stebuklas. — Dviejų 
veikimų komedija. ’ Perstatymui

reikia 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, 
lošimas užima apie 2 valandas. 
Kaina ........................................... •.... 25c.

AVilde. Vertė Negeisti

Ben-Hui. — Istoriška apysaka iš 
Kristaus laikų. Parašė LejRi

VVallace. 472 pusi........................... $2.00

Pajauta. — Lizde ik o Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Istoriška* 

romansas M. Bematovricz’o.
408 pusi........................................ $1.50

KELIONĖ Į LIETUVĄ.
Nors šiuo laiku nedaug žmo

nių keliauja Į Europą, vienok 
Baltic-American Linijos laivai 
turi užtektinai pasažierių. 
jie yra labai populerųs.

Keturi garlaiviai Baltic-Ame-! 
rican Linijos — S. S. ?’LITUA-> 
N! A”. S. S. ’TOI.ONIA”, S. S. 
’T.ATVIA” ir S. S. ”ESTONIA”' 
turi nuolatinę savo kelionę tarp! 
New Yorko ir Hamburgo, Dar- 
eigo ir Liepojaus. Visi keleiviai! 
yra patarnaujami kucgeriausiai, 
nedarant skirtumo pirmos, ant-i 
ros ar trečios klesos. Trečios; 
klesos pasažieriai turi savo kam
barius. •

šešios geros ypatybės Baltic-j 
American Linijos yra šios: už-! 
Lėktinai gero maisto; paranku-! 
mas; geras patarnavimas; kr;i- l 
tanti paveikslai; dieniniai kon- ! 
certai ir specialiai traukiniai, i 
kurie pasitinka laivus Dancige.

LIETUVI, PAGERINK SAVO
GYVENIMĄ!
nori pakilti pinigiškai ir 
bizni, tad skaityk ši ap- 
"TIESUS KELIAS PRlži 

parodo kaip išdirbinei La- 
Muilą, Gyduoles, 

daugybe kitu paslapčių. Parodo 
: daimantus, laikrodėliu-, 

ir tūkstančius kitų dalykų, la- 
. Taigi, bi'e kas turėdamas 

keiiata dolerių gali nradei savo b'ZPi 
ir tapt laimingu. Tokia knygelė kaš
tuoja tiktai vienas doleris su prisiun- 
t reu. Jos niekur kitur negausi, nes 
tai yra mano parašyta ir išleista, ir 
aš garantuoju, kad tu bv.s'i pilnai už-: 
ganėdintas. a~ba tavo doie-Į atgal i 
atiduosiu, jeigu nebus to kaip čia pa- 
.-akyta. Taigi, šiandien tuoj paimk ii 
prisiųsk popierinį dolerį laiške arba 
menev orderi. (2b)

W. YURKEVfčlA
3237 S. Auburn Avė.. Cbicago. Jii.

I Jeigu tu 
turėt savo 
garsinimą.
TURTO”
zurką. Antoniją, ---------- .
labai skania Kava. Syrupa, Ketčupa 
ir : - • •
kur pirkti
žiedus __ T —.—t, —
ha: pigiai. Taigi, bi’e kas turėdamas 
keliat? dolerių gali nradet save bizni 
ir tapt laimingu. Tokia knygelė kaš-

7-'V

Išegzaminuotu akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinamą kainą.

J. L. Pasakantis O. D
377a BKOADvVAY

SO. BOSTON. MASS.
«
I

I Į

okio, kaip tik su šiuo 
paveikslu.

Salutaras liga? gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą. 
Kurs tik vartoja Salutarą:

Salutarą Biterį žmonės vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už 
jį viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 
butelį, o mes užtikrinant, kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Koki 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
są, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMICAL CO, Ine..
, Dept. 18

1707 S. Halsted St- Chicato. III.

LL.OYD
LAIVAKORTĖS jūsų giminėms 
ir draugams Lietuvoje per
' BREMENĄ

Lietuvos Valstybės autorizuota 
Linija dėl emigracijos.

Delei laivakorčių ir kitų in
formacijų kreipkitės pas

N0RTH GERMAN I.LOYD 
Chas. Kaufman

192 Wkshington st_
Boston. Mass.

i 
į 
i 
į 
į 
i 
i

3

pasazie- .
•’MOUNT

THURIN-
speeialius

nams. Laivai
CLAY'”.

GIA”
kambarius.

Nauji trijų šriubu laivai
RESOLUTĖ . KELIAS-* 

AI.BERT BAL
US" veža 1, 2 ir 3 klesos pasažierius.

ADVOKATAS

H. G. McDOWELL
VEDA VISOKIAS BYLAS VI
SUOSE TEISMUOSE. RODĄ 
DUODA VISIEMS DYKAI.

KREIPKITĖS PPAT1ŠKAI
ARBA LAIŠKU (-)

H. G. McDOWELL
80 WALL ST„ Room 617, 

NEVY YORK. N. Y.

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SER.VICE WITH

HMURGAMERfCiN LINE
Trumpiausias kebas j

|J Geriausias ir tiesiausias susineši- 
į mas per vandenį su LIETUVA, 
j Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
ii . ..................... ....I Į sažierius tiesiai į PILIAVĄ.
|| '.aivai išplauks iš New Yorko

i Į! VOI.ENDAM ................ Birželio 2:t
u KYNDAM ........... Birželio F> 
i NEH AMSTERDAM .. I.i-pos 7 
į ’Er.NilAM   Liepos 11
į Musų laivai turi geriausius pa- 
: togumus trečios klesos pasažie- Į narna.
! Užsisakant vietą kreipkitės prie 

į į vietos agentų arba pas 
ii HALLAND A.MERICA LINE

89 Stale St_ Boston. Mase.

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo Piero 86, North * 
River. pėda r.uo 46th st

Kambariai su 2, 4 ir 6 
lovom ant visų laivų. Dide
li valgymui kambariai, 
lionai ir puikus dėkai tik 
trecios klesos

"BAYERN”, 
CARROLL

HANSA”, 
MOUNT

UNITED AMERICAN LIMES

Kor‘KMJERG.M Hanover sft.
IkMton, Maan.

LIETUVIO IŠTAIGA GYVUOJANTI 30 METU 
PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ J KLAIPĖDĄ ir KITUS FOR
TUS. PARĮ KAUKIMAS GIMINIU Iš LIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGU. NOTARIJALIšKAS BIURAS. PRIRENCIMAS 
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir PIGUS PATARNAVIMAS. 
RAŠYKIT MUMS DĖL RODOS ir PATARIMO, O NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ: •

IMTKRNATIONAL TRĄVEL BUREAU.
136 EAST 42nd STREE1, NEW YORK. N. Y.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE I
, (Iš Lietuvos laikraščių) I

Kraujagerių šventė. rius, apie ketvertą traktie- 
ITpyna, Telšių apskr. Pas jjM jr_ kitokių smulkesnių 

mus gegužės 1 d. p. Gužaus- įstaigėlių .
kienės, Upynos ir Žeimuvė- Pirmą kaitą patekus i 
nų dvaruose darbininkai ne- I-azdijus, negali sau įsivaiz- 
buvo atleisti nuo darbo ir dinti, kur tokiame mažame
dirbo, kaip paprastai nuo S 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
Viena žmonelė iš N. so
džiaus paklausė kunigėli, 
kodėl dvaro ir klebono dar
bininkai dirba, nes šiandien 
esanti šventė. Kunigas bai
siai perpyko, iškeikė tą 
šventę, vadindamas ją krau
jagerių švente, o tuos, kurie 
ją švenčia, kraujageriais ir 
bolševikais. Darbininkai tai 
išgirdę labai pasipiktino.

Svajutis.

Griaustinio aukos.
Načiunai, Biržų-Pasvalio 

apskr. Pas mus šio pavasa
rio pirmas griaustinis gegu
žės 6 d. Įtrenkė i pil. Užvilos 
gričią. Patį Užvilą mirtinai 
užmušė, o jo žmoną apdegi
no. Nors grieios neuždegė, 
bet visa, kas buvo gričioj, li
ko sudaužyta. Kadangi to
kių atsitikimų būna gana 
tankiai, tai ar ne laikas so
diečiams rimtai pagalvoti 
apie perkūnsargių isitaisv- 
mą. Parkuckas.

Mirusieji balsuoja.
Viduklė, Raseinių apskr. 

Viduklės apielinkės Seimo 
Rinkimų Komisijon gegužio 
14 d. 11 vai. 35 min. Įėjo rin
kimų butan Apolionija Ži- 
vatkauskienė iš Alaviniškių 
kaimo, kuri, raštininkui at
žymėjus, gavo iš Komisijos 
nario voką ir Įdėjusi Krik
ščionių sąrašo kortelę Nr. 2 
priėjo prie urnos. Sėdėjęs 
tuo laiku prie urnos Komisi
jos pirmininko pavaduoto
jas Matas Jankauskas, pa
stebėjo šią moteriškę ir ge
rai pažindamas mirusią 
pirm dviejų savaičių Apolio- 
niją Živatkauskicnę, užklau
sė pastarosios, kuomet ji 
grižo iš pomirtinio gyveni
mo ir uždengė urnos plyšį, 
kad negalėtii Įleisti voko ur- 
non, matomai, norėdamas 
pasiteirauti, kaip gyvuoja 
pomirtiniame gyvenime 
krikščionių organizacijos. 
Moteriškė nenorėdama nie
ko pasakoti, atsakė: 'Nelei
džiate balsuoti, tai ir nerei
kia”, ir metusi voką su įdė
ta kortele spruko pro duris. 
Tuo laiku įėjęs Komisijos 
narys i rinkimų butą, reika
laujant pirmininko pava
duotojui, užlaikė bėgančią 
moteriškę ir atvedė rinkimų 
butan, kur pakvietus vietos 
miliciją, perdavė jai mote
riškę "atatinkamam ištardy- 
mui.

Tardant pasirodė, kad to
ji moteriškė tarnaitė Vidu
klės klebono nesenai atvy
kusi Viduldėn ir kaipo nie
kam nepažįstama buvo pa
siųsta su liudvmu mirusioj 
Apolionijos živatkauskienės 
balsuoti už krikščionių de
mokratų sąrašą. Ne aš.

Vargo kampelis.
Lazdijai. Lazdijų mieste

lis, šiuo momentu vaidina 
tam kampely nemažą rolę. 
Tuo tarpu Lazdijai yra Sei
nų apskrities centras su vi
somis miesto įstaigomis. 
Nors palyginamai miestelis 
visai nedidelis ir visai nesi
skiria nuo tokių pat provin
cijos miestelių: mažos, gat
vės grįstos nelygiais akme
nimis, ‘ rinkoj didžiausios 
duobės, jokių šalygatvių ir 
tt., tečiau jam tenka būti ap
skrities miestu su visais pri-

Be valstybinių įstaigų yra 
dar keletas privatinių įstai
gų: "Žiburio” progimnazija 
su keliais šimtais mokiniu, 
bizningas ūkio banko sky-

miestęįy telpa tiek daug Įs
taigų ir žmonių. Bet telpa!

Pats miestelis stovi bega
lo gražioj vietoj. Iš visų pu
sių kalnai-kalneliai, kau- 
brai. Per kalnus raitosi iš 
visų keturių pusių (nuo 
Punsko, Mariampolės, Seiri
jų ir Seinų) geriausi plentai, 
tuo budu padarydami’Lazdi
jus svarbiu susisiekimo cen
tru. Per ilgą laiką tas gra
žus Dainavos kampelis turė
jo pernešti nemažai vargo ir 
pavojaus. Ilgą laiką tą kam
inėlį užpuldinėjo lenkų par
tizanai (ir regulikrė j u ka- 
riumenė perrengta civili
niais rūbais), plėšė, kankino 
žmones, degino kaimus. Vie
tos mokiniai dienos metu 
mokindavosi, vakare turė
davo eiti sargybą su šautu
vais. '

Truputį apsiraminus su 
užpuolikais, I^azdijus ištiko 
vėl nauja nelaimė: balan
džio m. kilo gaisras. Ugnis 
sunaikino visą Dumblių gat
vę, palikdama kelioliką šei
mų be pastogės ir turto. 
Gaisrui besiplečiant, neku- 
riose vietose ivvko sprogi
mai. Sproginėjo daugybė 
šautuvų, šovinių (sakoma 
butą iki keliolikos tukšt.) 
ir apie penkiolika granatu 
— rankinių. Iš tos priežas
ties nebuvo galimybės gesin
ti gaisras, ir taip nupleškė
jo visa gatvė.

Tebeina tardymas tų na
mų savininkų, kuriuose Įvy
ko sprogimai.

A. Laumakys.

Dvarininkas užmušė 
darbininką.

Plungė (Telšių apskr.). 
Šių m. sausio 19 d. Plungės 
dvaro palivarko nuominin
kas Leiškus užmušė savo 
kumeti. Plungės milicija 
mušeiką suareštavo ir pa
siuntė i Telšius. Likusieji 
kumečiai apsidžiaugė, kad 
milicija pesielgė teisingai, 
nes kitaip ir būti negalėjo. 
Nepraėjo kelios sąvaitės 
kaip Leiškus atgal parva
žiavo į savo dvarą. Užmuš
tojo kumečio sūnūs, pama
tęs jį, labai persigando, tuoj 
ėmė sirgti ir po kelių dienų 
mirė. Mirusis sūnūs buvo 
vyriausis (15 metų am
žiaus), o likusieji dar mažu
čiai. Tokiu budu paliko 
vargšė moteriškė su keliais 
vaikučiais, kuriai dabar nė
ra kur dėtis, nustojus vyro 
ir vyriausio sunaus.

Draugai darbininkai, tik 
pagalvokime, kam iš tikrųjų 
yra bloga gyventi musų 
krikščioniškoj Lietuvoj. Be
ne kiekvienas pasakys, kad 
mums, darbininkams, skirta 
tai, kas blogiausia. Mes esa
me bejėgiai, niekas musų 
tiesos žodžio neklauso. Jei 
mes norime viešai per spau
dą ar susirinkimuose teisybę 
kalbėti, užtai mums kalėji
mas, * koncentracijos, stovy
kla ir kitos baisenybės gre
sia. Turtuoliams visai kas 
kita: jiems galima darbinin
ką pravaryti nuo darbo, ga
lima algos jam nemokėti, 
galima jį net ir užmušti, bet 
už tai atsakomybės nėra jo
kius. s, Matalė.

• ——————
šaulys nušovė pono tarnaitę

Krinčinas (Biržų-Pasva- 
lio apskr.). Ažuolpamušės 
dvare, kurio "nuomininkas" 
(!) yra Amerikos karčiam- 
ninkas čečius, atsirado koks 
tai užvaizdą, paklusnus dva
rininkų bernas, Karoblis. Iš 
jo viešpatavimo trumpas 
pavyzdys: vieną dieną dar

bininkas A. važiuodamas 
(jam truputi užkliuvo jieną. 
' "Ponaitis” baisiausiai užpy
ko, pradėjo darbininkus bai
siai kolioti, ir surėkė ko
kiam ten vaikui atnešti jam 
rarabiną, girdi, visus darbi
ninkus iššaudysiąs. Bepigu 
am žadėti, turint pas save 

visą sandėlį ginklų! Kažin 
kas butų atsitikę, jei vaikas 
)aliepimą butų piluęs. Bet 
neužilgo ponaitis vis cik pa
sistengė savo prižadą išpil
dyti. ’ /

Antrą dieną Velykų mi
nėtas "ponaitis” atsivežė su 
ravimi iš Pasvalio kokį tai 
zaikėzą, neva šaulį, neva 
:artizaną. Vieną dieną ”po- 
lai” "demonstravo savo jė- 
?as” parke Šaudydami žvir
blius iš revolverių. Vakare, 
kadangi visi buvo jau gero
kai Įkaušę, vaikėzui "nety
la pasitaikė" mirtinai su
keisti vieną pono tarnaitę, 
jauną mergaitę, kuri už 
msvalandžio baisiuose ken
tėjimuose mirė. Kaltinin
kas. jei neklystu, nuovados 
viršininko švogeris, nebuvo 
įei areštuotas.

Darbininkai tuomi labai 
oasipiktinę. Visi, ypač L. S. 
D. P. nariai, kurių tame 
Įvare vra nemaža, dreba už •z •
Tavo gyvybę. Nuovados vir
šininkas, į kurį darbininkai 
<reipėsi po grąsinimų, pra
rydami "ponaičiui” atimti 
Tinklus, atsakė, jog ministe- 
•is Karoblis esąs šaulys, be 
to labai užsitarnavęs, ka
riaudamas už Lietuvą. Jei- 
tu kas atsitiktų, jisai staty
siąs protokolą, — dabar at
sitiko ir jis tyli!

Dešimts sykių gali būti 
užsitarnavęs tėvynės labui, 
bet neturi teisės grasinti 
šmonėms, žaisti darbininkų 
gyvybe! Ir šauliai laiko dar 
savo tarpe, tokį išgamą! 
Gėda!

Darbininkai! Krikščio
nims demokratams vėl už
viešpatavus tasai atsitiki
mas nebus paskutinis! Už
tat supraskit, jog tiktai vie
nybėje jūsų galybė!

E. Pušinis.

i
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10 ryto.
3 dieną.
8 vakar*.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST.

BOSTON. MASS.

KŪDIKI 
EROVes skYRIUŠ

Ar savo kūdikį žindai.
kas didesnis skaičius moterų 

savo kūdikius žindyti negu

Tel.: Rįchmond 1410w.
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALANDOJ;

Nuo
Nuo 
Nuo
321

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

i VAKACIJOS ANT ŪKĖS 
PAS LIETUVI.

Yri Radio. Telefonas, ir kiti pa
lankumai. Taip»?i arti miestą., Jięie- 
..)> kelis, botai. Vasarų yra jvaiias 

. viiuurradŲ, obuoiiv ir kitokiu fru k tu. 
i Kreipkitės pas savininką <2.’>

A N T A N A M EšK A L Sh A
K. F. D. 2. COLCHESTER, CONN. 

’ Telefonas: Colchester 14— '

Tel. South Boston 2G13 
Rekidence Aspinwall 0581

SUSANNE M. PUiSHEA SMAILIU ' 
(PUUIUTt)

Lietuvė Moteris Advokatė

253 Broad*ay. So. Boatoa.

Z1YDYT0JAI išrašo ir rekomenduoja Eagle 
Pieną kūdikiams penėti kada motinos pie

nas išsenka, dėlto kad jis yra saugus ir lengvai 
suvirškornas maistas.

Klaipėdos krašto auto
nomija.

Gegužės 7 d. 1923 m. mini- 
?teris pirmininkas paskelbė 
Klaipėdoje Klaipėdos Kraš
to autonomijos nustatymus, 
kurių patys svarbieji yra 
šie:

Klaipėdos kraštas sudaro 
suverenėj Lietuvoj autono
minę teritoriją.

Lietuvos Vyriausybę Klai
pėdos krašte atstovaus pre
zidento skiriamas guberna
torius. Lietuvos Ministerių 
Kabinetan įeis ministeris be 
portfelio Klaipėdos reika
lams.

Klaipėdos krašto gyven
tojai skaitysis ir Lietuvos 
piliečiais.

Įstatymų leidžiamąją ga
lę vykdo krašto Seimelis su
daromas renkant atstovą 
nuo 5,000 gyventojų.

Lietuvos Resp. Preziden
tas, Direktorijai pritariant, 
gali paleisti Seimelį.

Klaipėdos krašte sudaro
ma Ekonominė Taryba.

Klaipėdos Kraštas renka 
atstovais i Lietuvos Seimą 
Lietuvos rinkimų įstaty
mu.

lietuvių ir vokiečių kal
bos pripažįstamos lygiomis 
oficialinėmis Klaipėdos kra
što kalbomis.

Privatinė nuosavybė sau
gojama. Šis autonomijos 
statutas -yra laikinas, kol 
bus pasirašyta atatinkama 
konvencija su svarbiausio
mis aliantų valstybėmis........ . ........ •____

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
Ekvadoro respublikoj, 

pietų Amerikoj. Quito apie- 
linkėj buvo žemės drebėji
mas, kuris sunaikino kate
drą, arcivyskupo palocių ii’ 
da keliatą triobų. žmonių 
taipgi keliatas buvo užmuš
ta.

Kur 
galėtų ___
•aprastai yra manoma. Teisybe pasa- 
.ius, labai reta moteris visai neg&ii 
tindyti. Taip vadinamas negalėjimas 
dažniausia yra nenoras, o ne tikras 
negalėjimas. Daugelis moterų mano, 
;ad negali, kuomet gali. Žindvnus 
'ažnai pertraukiamas dėl to, kad pie
nas lėtai pasirodo. Pieno dažnai neuž- 
enka dar motinai lovoje begulint, ir 
odei _nuo žindymo atsisakoma. Bet 
:ėra nepriprasta ir pienui padidėti ir 
»uti jo užtenkamai motinai atsikėlus 

’r vėl pradėjus ruoštis.
Kitais atvejais nebandoma žindv- 

i todėl, kad bijoma, buk tai pakenks 
notinai. Teisybė, kitais atvejais žin- 
lymas nesugadina motinos sveikatos. 
Teikia neužmiršti, kad žir.dymas yra 
normalė padėtis ir daugelis motinų 
'aučiasi geriau kada žindo. O jei ir 
motina kiek nukenčia, tai ji privalėtų 
oasisvęsti, idant kūdiki pastatytų ant 
jero kelio. Dažnai sakoma, kad ma
inos perdaug nervuotos žindyti, ir 

kad jų pienas dėlto busiąs blogas, o 
kūdikis bus suerzintas ir neaugs. Tas 
eisybė keliuose atvejuose. Bet kitos 

1 noterys, nežiūrint kaip jos išrodo 
tetinkančios žindyti, o vienok pasiro
do geriausiomis auklėtojomis. Taigi 
žindyti visados reikia bandyti ir nuo 
jo atsisakyti vėliau, jei pasirodys ne
atsakantis.

Kartais manoma, kad neapsimoka 
noterei žindyti kūdikio jei ji negalės 
ilgai to daryti. Bet šita nuomonė, su
prantama, yra grynai klaidinga, dėl
to, kad kūdikio gyvenime nėra kitos 
tokios valandos, kuomet motinos pie
nas taip svarbus ir reikalingas, kaip 
po gimimo. Jokiu kitu laiku taip Kūdi
kio virškinimas greit nei ra kaip tada, 
ir taip sunku ji yra įmaišyti. Kiek
viena diena ar valanda, kurioje kudi- 
<is gauna motinos pieno, jį pastato 
int geresnių kojų ir lengviau priren
gia prie dirbtino maisto vėliau. Vėl 
t ianomb, kad neapsimoka kūdikio žin
dyti jei iš krutu jis negauna užtekti- 
įai. Kiti vėl mano, kad yra pavojinga 
paišyti žmogaus pieną su karvių. Tie 
risi samprotavimai yra. suprantama, 
tlaidingi. Dirbtinis maistas negali pa- 
laryti motinos pieno nesuvirškina- 
mesniu, atpenč, motinus pienas regią 
dar paleągvir.a virškinimą dirbtino. 
Kiekvienas lašelis krūtų pieno pa
gelbsti kūdikiui ir prirengia jį prie 
iirbtinių valgių.

Jei po gero išbandymo motinos pie
no neužtenka, tai pasaldintas konden
suotas pienas tapo rastas naudingų, 
kadangi jis iš visų preperatų leng
viausia suvirškornas. Jei motinos pie
no visai nebūtų, tai pasaldintas kon
densuotis pienas yra geriausias duo
ti. Jei tinkamai duodamas, tai teiks 
ganėtinai sotumo normaliam augi
mui.

Didžiausia kiekvienos motinos pro
blema, jos pienui išsekus, yra kokį 
vaistą duoti, kad jos kūdiki? augtų 
kaip reikia, sveikas ir vikrus. Bor- 
ien’s Eagle Pienas tą problemą išri- 
?•» tūkstančiams ir tūkstančiams mo
tinų laike paskutinių šešių metų. Dau
giau kūdikių tapo išauklėta su Eagle 
Srand negu ant visų kitu preperatų 
krūvon sudėtų. Suprantama, jei gali, 
tai žindyk, bet nebandyk visokių 
uaistų, apie kuriuos nieko nežinai. 
Eagle Pienas yra grynas ir sveikas ir 
lengvai suvirškornas.

Jei nori apsaugoti savo mergaitės 
•eriodą. tai duok kAsdien. Eagie 

Pieną per rimčiausį jos gyvenimo 
prie jos valgių. Imti reikia du šaukš
tu paryčiu ar po pietų. Atmiežk juos 
>u trimis ketvirtadaliais šalto van
dens. Eagle Pieną galima sukombi- 
moti su suplaktu kiaušiniu ir ską- 
tkoniu, su ginger ale, vynuogių ar ki
tų vaisių sunka, ir koko. Suprantam 
■:ad šviežias oras, mankštymas, u 
-ektinai miego ir sveiko pasilinksm 
.limo, taipgi yra reikalinga šiuo lai:; 
bet tinkamas maistas yra pirmiausia 
neatbutinybė.

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas šękretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

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

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos »•’» 9 ryto iki 8 vali.

Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Expeilsriu

ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimų—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuoj-tus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleri* turi 
INKARO vaisbaženklį.

MEDICINOS DAKTARAS

LEO J. PODDER
IŠ PETROGRADO

Profesorius daktarų Kolegijoj 
SPECIALISTAS VYRŲ ir 
MOTERŲ LIGŲ. TAIPGI 

KRAUJO ir SKUROS 
LIGŲ.

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

Ofiso valandos: Nuo 5 iki 6:30 
vakarais. Nedėldieniais nuo 11 

iki 1.
360 COMMONWEALTH AVĖ. 

arti Massachnsetts Avė., 
Telephor.e Back Bay 0458. • 
G9 CHAMBERS STREET.

Phone: Haymarket 3.390.
Ofiso valandos:

8—9 A.M. 2—3, 7—8 P.M.
BOSTON.

Kalba rusiškai ir lenkiškai.

Tel. S. B. 2^88

J

Skaityk šituos straipsnius kas savaitė 
ir pasidėk ateičiai.

Gydytojas sakė, kad jai 
nėra jokios pagdbos.

Gerai žinomas vaistas taijau atitaisė 
josios sveikatą.

Ponas S. H. Halle iš Hartley. Iowa, 
sako: "Turiu pasakyti, kad Nuga- 
i'one, kuri aš apturėjau, padalė ma
no pačiai daugiau gero neg-u 8560.00. 
kuriuos aš išleidau ant gydytoju. Vie
nas gerai žinomas gydytojas pasakė, 
kad jai nėra pagalbos. Ji neturėjo jo
kio skausmo po to kaip suvartojo 
Kuga-Tone’ą.” Tūkstančiai sergan
čių žmonių atranda pagalbą ir iaime 
šitame didžiajame Nervų. Kraujo ir 
Sveikatos Davėje. Nuga-Tone maiti
ną, stimuliuoja, sutaiso ir atgaivina 
visus silpnus ir sunykusius organus.' 
Jis yra neįkainuojamas po kiekvienos 
smarkios ligos, tokios kaip karštinės, 
posarges, gripas ir l.itos. Pamėgink 
ij pats ir įsitikink. Vienam pilnam 
mėnesiui gydytis tik $1.00. Nuga- 
Tone’ą pardavinėja visi geresnieji ap- 
tiekininkai pozitingai garantuodami, 
kad suteiks pilna patenkinimą arija 
pinigai bus sugrąžinti (garantija rasi 
prie kiekvienos bonkelės), arba tie
siog jį pasiųs apmokėtu paštu 
National Laboratory, 1038 S. AVabasn 
Avė., Chici^ro. pasiuntus jiems $1.00.

AR ŽINOT, KAD—-
Lietuva turi savo universitetą Katine 
ir kad visos lekcijos yra išguldomos 
lietuviu kalboj ’ Ar žinot, kad lietu
viai rūkoriai pradeda suprast, kodėl 
Helmar cigaretes amerikonai šrato 

i pirmesnėj vietoj uz kitus cigaretus?

Dr. J. C. Landžius
(GYDYTOJAS IŠ LIETUVOS) 

! VALANDOS: 9—11; 2—4; 6—9 

506 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

PARBAIGTA 
Nervę Jiega 
Menki Nervai Naikina Sveikatą! Jie 
Padaro Gyvybės Organus Tingiais 

ir Susilpnina Visą Sveikatą.
Imk Nuga-rėne*ą Ir Jausies 

Kaip Naujai Gimęs!
Nuga-Tone turi brangios vertes vaistą 
gerai žinomą gydytojams visose šalyse ir 34 
prirašomą nuo .nervų supimo, kaip štai, prasta

atmintis, silpai nerangus 
gyvybės organai, nervų sti
prumo žudymas, nemiegas, 
dvasinis slėgimas, histerija. 
neuralginiai skausmai. ar 
sopus vien valinio nuovargio 
jausmas.
Šitas puikuspreparatas 
taipgi turi tam tyčia vaistą 
padarymui kraujo gausum, 
raudonu, greittd tekančiu; 
jis sugrąžina raudoną svei
katos žėrėsi nubiyškusiems 
veidams it Hesems žmonėms 
suteikia kūno. Jis sugrąžina 
energiją ir pa j togą dirbti 
tiems, kurie liko £įlpnais. ar 
kenčia, nemalones sėkmės 
ilgai prasitęsusios ligos, 

j J gripo, ar perdėjimų.
•į. Be to Nuga-Tone turi 

iešis kitus vertingus vais- 
tus. kurie nuvalo spuogus 
nuo odos ir puikiai veikia 
susirgus nevirškinimu, vi
durių užkietėjimu, turi ne
sveikos kepenis, galvos 
skaudėjimą, širdies pyjamą 
ar tulžies kliūtį., Nuga- 
Tone padaro kvapą tyra. 

J nuvalo apklotą liežuvį, pa- 
didina apetitą, ir sutvarko 
skrandį ir vidurius taip, 
fcad jie veikia natūraliai.

Pamėgink Nuga-Tone’ą 
Musą Rizika

Nuga-Tone atseina tik JlOOpakeiiui—- 
užtenka 30 dienu; 6 pakeliai tik už $500. 
PamHink Nuga-Tone ą M dienų rnu.M 
rizikų ir jei tau pasekmės nepatiks, aucrųžink 
likusią dali, o maa atiduosime piniąus attal. 
Pasiųsk šiandien—TUOJAVS. Tavo nežus ne 
centas. Nuga-Tone yra taipgi pardavinėja
mas aptiekon Ir yra ju garantuamą*. kad 
ji. suteiks pilną patenkinimą, arba bus 
pinigai sugrąžinti. Pažiūrėk garantijos ant 
frlafrvis no pakelio.

PaltarCk fStantllM ant
JtATIONAL LABORATORY. '

Dep. LD> « -1018 S. Wabash Are.. Chicago- 
Gerbiamieji: įdedu ..............už.------ ———
pakeli-ius Nuga-Tooe’o. Aš imsiu S uaa-Tone ą 
per 20 dienų tr jei man nepatiks, aš liltumą aalj 
paausiu atgal ir jos man sugrąžinsite pinąlus.

j

ar R. P. D.

.^Vatotlja.

Eagle Pienas pagamintas iš gryno karvių pieno 
ir cukTaus, ypatingai paruoštas, kad teiktų kūdi
kiams sustiprinimo, kurio jie reikalauja. Per 63 
metus jis buvo priimtas maistas kūdikiams penėt 
Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, prisiusk mums šitą 

j ūma pasiusime penėjimo ięstnikeijaa, 
kitokiu brangias informacijas, dykai.

paskelbimą ir mes 
Kūdikių Knygą ir

THE 
BORDEN 

COMPANY

B O R D E N 
BUILDING 
NEW YORK

Tel. Beach 6919

OR. H. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENERINIŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligi ir 

Reumatizmo.
Valaadoi: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1M9 WASHINGTON 8T 

BOSTON. MASS.

I 
t t
4
4

T)11'iA f-11VO Vėliavų. Kukardų. visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 
J-'IL UUuYv spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingu dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardu. 

STRUPAS’CO.. 90-92 Forry St. Newark,eN. J.

Sveikata Tai Gerybė!
Ar neturit jokiu skausmų? Neduok jsivystyt jiems.
JŪSŲ PASISEKIMAS GYVENIME ir draugijoje, taipgi linksmybė 

.Tusu visos šeimynos, priguli nuo .Jūsų sveikatos.
Būna vpatiškų reikalų kur būtinai reikalingas Jūsų kaimyno aptieko

riaus gydymas.
MES turim daugybę geriausių vaistų ir gyduolių, kurie tikrai pagel- 

bes Jusu i-
Jūsų Receptai pas mus bus išpildami ekspertų rcg. aptiekorių. Lietu

vis, kuris čionai yra, patarnaus visiems Jūsų reikalams. Jis yra malonus 
Jtisų draugas. Nesidrovėk pasakyt jam visus savo nesmagumus, o jis vi
sados pagelbės. (■)

BROADVAY PHARMACY
KAMPAS I> ST. ir BROADšV’AY, ::: SO. BOSTON. MASS.

I
 Lietuviškai - Lenkiška Aptieka

Jeigu norit? teisingų vaistų žemoms kairioms, tai visada ateikite 
ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, sakr.ų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nu<> užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitu ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir ' 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus ; 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus <aistus ir sučė- į 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu 1 .

100 SALĖM STREET, BOSTON, M^S

k

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikdfe

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Rufflts.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisinnčiame 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

104*114 So. 4th St.  Brąoltlya, N. Y.
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SUNKI LIGA.
Dažnai išsivysto iš isise- 
nėjusio šalčio. Milionai 
žmonių kozną žiemą_mir- 
šta nuo paprasto persi
šaldymo. .Jei užsišaldes 
tai greičiausia naudok J. 
Baltrūno Sveikatos Gelbė
toją. Apart to, dar' galite 
gauti sekančias gyduoles:

1. Kraujo Valytojas, ku
ris išvaro salti ir sušildo 
kraują.

> 2. brištolava ėerauninko Alna, išvaro šalti, išvalo skilvi ir grobus. < >
! Inkstų Gyduolė, kuri išvaro šalti iš inkstą ir strėnų. <,
> 4. Minerahška gyduolė dėl maudynės, ištraukia iš viso kūno šaltį Ji
* ir visus nesveikumus. Sitų gyduolių kaina 1 Bonka $1.00. Tos
t mduoles vra geriausios, nes daktarai ir slaugiotojos (Nurse) ti- <, 
» krina ir liepia naudoti tokiuosegydymo atsitikimuose. Reikalaujant
* ir pinigus prisiunciant iš kalno, mes gyduoles išsiunčiame į visas da-
I lis Suvienytų Valstijų. j S
» Brangus Broliai ir Seserys, šitą apskelbimą pasilaikykite ateičiai. ( ► 
! SVEIKATOS GELBĖTOJAS — DRUG CHEMICAL CO. <
i J. Baltrėnas, Prop. < *
I 2500 W. Pershing Rd.. Chicago, Ilk Phone Lafayette 0919. < [
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Vietinės Žinios
KELEIVIS

Socialistų išvažiavimas 
pavyko gerai.

Pereitą nedėldienj buvo 
Sb. Bostono lietuviu socia
listų suruoštas išvažiavimas 
ant lietuvių farmos No. 
Stoughtone. Vieta buvo gra
ži, tarpe miško, pašaliniai 
žmonės tenai nesimaišo, to
dėl susirinkę lietuviai galė
jo žaisti ir juokauti liuosai 
ir smagiai. Automobilių bu
vo apie 25. Visi svečiai buvo 
patenkinti ir pakvėpavę ty
ru pavasario oru. pašokę ir 
padainavę, linksmi išsiskir
stė.

Telefono tarnautojai ren
giasi streikam

Naujosios Anglijos tele
fono tarnautojai dabar bal
suoja, ar streikuoti, ar ne. 
Mat jie reikalavo daugiau 
algos ir kompanija atsisakė 
ju reikalavimą išpildyti. Jei 
didžiuma bus už streiką, tai 
visoj Naujoj Anglijoj bus 
suparaližiuotas telefonu su
sisiekimas. Bet vargiai prie 
streiko prieis, nes darbinin
kų tarpe nėra vienybės.

Kratos ir šaudymas.
Pereitą savaitę Bostono 

policija užklupo kiniečių di- 
striktą, jieškodama opiumo 
ir kitokių draudžiamų nar
kotikų. Kiniečiai pradėjo 
gintis ir vienoj vietoj neži
nia kas pradėjo šaudyt iš 
patamsio. Vienam policma- 
nui pagalis pataikė Į veidą 
ir sužeidė kaktą. Kitam 
elektros lempa sprogo aky
je. Išviso buvo sužeisti tris 
policmanai. Kiniečiai gynėsi 
kaip katės i kampą suvary
tos. Policija konfiskavo 
$25.000 vertės opiumo, kon
fiskavo daug pypkių ir areš
tavo 11 kiniečiu.
I ■' -—— 

Daug nelaimių su 
automobiliais.

Kuomet oras šiltas, daug 
žmonių važiuoja automobi
liais pasivažinėti. Visi keliai 
Bostono apielinkėse buna 
užsikimšę mašinomis ir to
dėl atsitinka daug nelaimių. 
Per pereitą nedėldienj ir pa- 
nedėli apie Bostoną buvo su
daužyta 13 automobilių, už
mušti 2 žmonės ir keliolika 
sužeista.

Prigėrė 4 vaikai.
Pereitą panedėli Bostone 

prigėrė keturi vaikai. Du 
nuėjo dugnan maudydamie- 

’si Charles Rivėj, o kiti iš 
valties išvirto ant jūrių ties 
Walwortho mašinšape. ne
toli City Point. Tėvai turėtų 
vienų vaikų prie vandens 
neleisti.

Nusinuodijo munšainu.
Lynne pereitą nedėldienj 

nusinuodijo munšainu du 
vyrai, tūlas Kidney ir Le 
Blanc. Vieną žmonės rado 
sustingusi už krūvos malkų, 
o kitas sukniubo eidamas 
gatve.

Apvaikščiodami "Seven- 
tyut Džiun” šventę su viso
kiomis ugnimis, vaikai su
kėlė So. Bostone du gaisru, 
viena ant Athens, o kitą ant 
Trečiosios gatvių.

Apie Tewkesburv paskly
do gandas, kad Shawsheen 
upėj matyta plaukiojant 
žmogaus galva su ilgais 
plaukais. Policija veda tar
dymą.

Cambridge’aus municipa- 
lis teismas nubaudė tūlą 
Hermaną Stanzelį ant $25 
v’tai, kad šis supiudė du šu- 
n:ti ir vienas jų nutraukė ki
tam uodegą.

Susipykus su savo vyru, 
tūla Anna McLoud atsigėrė 
liuodų po nr. 37 Emerald st. 
Ligonbutyje ją atgaivino.

K&> Tai .Yra Nedapenėjimas
1 --,110 celių 

ir t'k’gai 
'riai blė
sti vaigo- 

jsioj pa- 
lt?

s K11“

Nedapenėjimas reiškia badavimą * 
paeinančių nuo klaidingo metai- 
parinkto maisto. Abu faktoriai 
dingi. Norint apturėti visišką r.am.ą 
mo maisto, musų kūnas turi būt gciz. 
dėtyj. Ir patsai maistas turi tureli .-av 
dalis, kurios gali duoti geriausia: 
no veikimui 

T Be abejonės, visi tėvai geidžia, i-a 
(Vaikučius geriausia kaip galima. !• 
nuo nedapenėjimo, nėra dar pili m - 
ir apvertinamos. 
penėtų vaikų šioj šalyje jei jų tėvai 
pavojų. Tėvai, kurie nors ir per nez: 
leidžia savo vaikus, jie tuomi ne; r. 
tųjų savo priedermių, kaslink savo va 
šalies. Kiekviena motina ir tėvas pnvaio apsi
skaityti ir žiūrėti, ar daug jie pris deda prie iš
auklėjimo-savo vaikų ir mergaičių tinkamų i- .s- 
kai ir budrių dvasiškai — kitais žodžiais, pagel
bėjimui savo vaikams pelnyti kuodaugiausiu sa
vo gyvenime.

Nuo Ko Paeina Nedapenėjimas
Bloga sveikata. Įpročiai ir netinkamas mais- 

tas daveda prie nedapenėjiniu pau«.t.<.s_ žvarbiau
sios gi priežastis yra:

Netinkamas maistas 
Bloga, essimiliacija 
Netvarka virškinimo kelyje 
Prastas parinkimas maisto 
Negeras virimas 
Perdidelis nuovargis 
Blogas padėjimas 
Užkrėsti organai 
Bloga Įtaka namuose (stoka disciplinos) 
Klaidingas prisilaikymas sveikatos 
Klaidingas prisilaikymus maitinimo.

Kaip Pažinti Nedapenėjimą
Ženklai nedapenėjimo ne visuomet esti a 

matomi musų aikiai Kada vaikas yra neran
gus ir be svarumo, arba išblyškęs ir aržus, moti
nos paprastai jo padėti aprašo kaipo “augančio . 
Aplamai, svarbiausių ženklų parodymui vaiko 
sveikatos yra jo svarumas. Nedapenėti vaikai vi
sados yra be svarumo. Kvžnas vaikas turi bu: sve
riamas ir mieruojamas, taip reguliariai, kaip jus 
sveriate kūdiki • Svarumo ki-D-lė paduota že
miau parodys jums vaiko padėtį labai greit 3Iin- 
kšti, gležnus vaiko muskulai, nerangumus, neno
rėjimas žaisti kaip kau kiti vaikai, atbukęs ape
titas, išblyškusi oda, užjuodavę paakiai, nežibu- 
mas plaukų ir akių, visi tie yra ženklais pavo
jaus. Jei jūsų vaikas turi bent vieną ar du tą 
symptvmų, pradėk ir Įprask daboti ji rūpestin
gai, kol. .galėsi prieiti prie supratimo jojo padė
ties. Ant laimės, nedapenėjimas gali būt praša
lintas. jei laiku.

Nedapenėti vaikai lengvai pasiduoda uzkrečia- 
ypač džiovai, kuri visuomet kle-

blog.
11 L

Neturėtų būt bJ'ėo.i
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UŽLAIKYMUI JŪSŲ KŪDIKIO GEROJ SVEIKATOJ 
Nėra svarbesnės problemos šioj šalyj kaip problema nedapeęėto kūdikio. 6,- 
000.000 nedapenėtų kūdikių randasi šioj šalyj. Vienas trečdalis mūsų mokyk
los vaikų yra žemiau'svarumo ir nedaaugę — kūdikiai iš turtingų, kaip ir iš 
bt turčių namų. Tėvai turi suprasti pavojų, kuris gręsia jųjų tvaikams ir sten
gtis užbėgti kelią ar išeiti iš tos nelaimingos padėties, šio skelbimo tikslas 
yra nurodyti tėvams svarbiausią kelrodi vedimui mūsų tautos jaunimą, kad 
jie galėtų vesti gyvenimą su veiklumu ir naudingu darbštumu.

I

t

•kiai

moms ligoms
sti tarp nedapenėtų. Kaipo pasekmė, nedaper.ė- 
tas vaikas apielinkėje gręsia kitiems limpamo
mis ligomis sykį atsiradusiomis tarp nusi'pė’ių, 
pastato Į pavojų ir visus kitus. Taigi, dėl savo 
vaiko gerovės ir, dėl bendros visų gerovės, rei
kia auklėti ji energingu ir stipriu.

KAIP ATRASTI SVARUMĄ JŪSŲ VAIKO 
Normaliai svarumą, just? vaiko rasite sekdatr. h - 
kas (gulsčias) eilutes skersai stačiųjų lir.iji. • 
tumu ir metais. Paprastai, vaikai privalo būt r. - 
mieruojami vidaus aprėdalais. be čeveryk-:. V . p 
vaikas Visados yra žemiau svarumo. Priž: .r 
tingai — sverk jį dažnai, palygink jo svarumą s j s. 
>ele. ,

Kiek Kūdikis Vidutiniškai 
Reikalauja Energijos 

Amžius metais
12
2-5
6-9

10-13
14-17

,z:

BOYS GI R LS

s 6 7 9 10 it S 6 7 9 :o
Yra. Yr< Yrt. v» Te. Yru Zacbea Yn. Yra v- Y-» •X

n SS M 17 59 54 35 16
S? SS 14 40 54 i? 31

•i M 40 41 41 31 19 «3
<2 <1 ♦3 44 42 ♦ 0 41 ♦2

♦1 ♦4 4S 46 41 42 4 2 -> «♦
0 4S ♦6 46 47 44 44 4$ 45 46
-41 47 47 ♦X 4S 49 45 «6 47 47 «1
♦ė 4S 44 SO SO SI • 46 4$ 42 49 <0 >1
42 51 52 52 5? H 47 40 <0 «l s.- 51
4t $1 S4 SS 55 56 57 4X 51 52 >1 >5
44 SS 56 57 SI SS 59 49 5! 54 <1 57 SS
M X SS 54 60 60 61 53 56 <7 '1 H 64
SI 60 61 62 61 6» 51 59 63 61 62 $3
S2 62 61 64 65 67 52 6J 64 S<5
>1 66 67 61 69 51 66 67 6i 42

C9 70 7! 72 S4 61 69 ’0 '1
•s J 71 74 75 SS 72 *4
•4 .. 77 n 79 S6 76 77 72

si S2 S7 SI
w • S4 S> SS 35 X6
f4 S7 «i S9 S9

9J 92 60 ■u
fl - 45 61 •0
K • ;oo 62
** 10S 63 199
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Viso kalorijų
900-1200

1200-1500 
1800-2400 
2300-3000
2800-4000

Valgių Sąrašo Pavyzdis Dėl Mai
tinimo Vaikų Nuo 6 iki 9 m.

Kad parodžius Kalorijų Kieki 
Pusrytis:

Numalti kviečiai — — — —— — ■—
Pieno Paviršiai (10 unc.) — — — — — — in 
Pienas. Eagle Brand — — — — — — — K 
Toastai — — — — — —- -- — — — r

Pietus:
Kapota m<*sa — — — — — 
Iškepta saldžioji bulvė — — — 
Duona — — — — — — — 
Sviestas — — — — — — — 
Žirniai ir morkos su Smetona — 
Duonos pudingas (su razinkaisj 
Pienas, Eagle Brand — — —

'•f • ■ )

150 
100 
100

75 
2<:i 
125 
825

Vakarienė:
Sriuba iš bulvių — — — — — — , 
Ncnumaltų kviečių duona — — — —r- 
Sviestas — — — — — — — — i— 
Šu.yū obuoliai — — r— '
Plokštinių avižų sausainiai, (cooki.c$) . —

150
100

50
1OO

]O0
5O0 
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Kap Pergalėt Nedamaitinimą
Pataisyk Kūno Ydas

Išekzaminuok nedamaitintą kūdiki, ar 
ne kūno ydos nėra jo stovio priežastis. 
Tonsilai reikia išimti, dantis pataisyti, o 
kitos organiškos ydos prašalinti. Kūdikis 
gali būti geriausia prižiūrimas ir sočiai 
penimas ir vis būti nedamaitintas. Tai 
dėlto, kad jo kūnas nepriima maisto kaip 
reikia.

Padaryk Namus Maloniais

Kūdiki reikia apsupti geromis apysto
rėmis namuose. Kūdikiai labai opūs ir 
atsargiai reikia su jais elgtis. Namai turi 
būti vieta linksmumo ir padrąsinimo, o 
ne vieta baimės ir draudimo.

Pirmiausia reikia Įgyti kūdikio pasiti
kėjimą. Kiekvienas kūdikis nori, kad jis 
būtų suprastas. Tada, pavartojant padrą
sinimą ir ant minties užvedimą, galima ji 
ręsti sveikatos keliu. Linksmas ūpas turi 
stebėtiną vertę keliant sveikatą. Tat lai
kyk kūdiki linksmu.

Įpratink Prie Gerų Sveikatos Įpročiu

Atgaunant nedamaitintą kūdiki, tokie 
dalykai kaip poilsis, šviežias oras, maudy
mas ir tinkami drabužiai yra labai svar
būs. Laikykis sekamų taisyklių:

1. Būk kodaugiau ant šviežio oro. •
•J. Dėvėk lengvus, liuesus, retus drabužius.

Visados miegok prie šviežio oru. Atdaryk 
langus. ' ; .
Kvėpuok giliai, pilk Į-plaučius šviežią orą. 
V:durius liuosuok kasdien, tuoj po pusryčių, 

c. Visados eik, stovėk ir sėdėk tiesiai.
7. Kūną laikyk švarų. Maudykla dažnai. Dėvėk 

švarias drapanas.
S. Vengk užkrečiamu ligų.
f'. Ilsėkis dienos laike.

X:ekados nesirūpink.
?ūk visados linksmas ir skleisk tą kitiems.

Sveikatos Įpročių galima Įkūnyti pas 
' ; iiki bežaidžiant. Žaislų tam tikslui pa- 
rūpina Nutration Department, Borden 
Company.

FORMULA
Du šaukštai Eagle 

Pieno Į % puoduko 

leduotai šalto vandens. 
Duok tą sveikatą bu- 
davojanti maistą syki 
dienoje, priešpiečiams 
ar popiečiams.

THE 
BORDEN 

COMPANY

Išmokink Gerų Valgymo Įpročių•
Valgiai yra svarbūs nedamaitinimą pra 

šalinant. Svarbu rūšis ir kiekis valgių, 
taipgi kaip jie valgomi. Kūdikio maistas 
turi patiekti visų augimo materiolų, kaip 
proteino, kuris augina muskulus ir mėsą; 
riebalo ir karbohydratų, kurie gamina 
energiją; pelenu dėl kaulų; ir vitaminų, 
kurie reguliuoja ūgi ir ji akstiną. Tie ma- 
teriolai randami piene, kiaušiniuose, žu
vyse, mėsoje, javuose ir gruoduose, vai
siuose ir daržovėse.

Pieno Svarba

Prašalinant nedamaitinimą pienas bent 
kurioj formoj yra būtinybe. Pienas ypač 
svarbus kūdikiam, nes turi kiekvieną sub
stanciją reikalingą vikriai sveikatai.

Reikia mažiausia puskvortę pieno var
toti. Paprastas pienas dažnai netikras kas 
link švarumo. Turi žinoti iš kur pienas pa
eina ir kaip jis prižiūrimas.

Borden’s Pasaldintas Evaporated Pie
nas — Eagle Brand — Įrodė savo atžymė- 
tiną vertę gydant nedamaitinimą. Stebė
tini eksperimentai vesti mokyklos vaikų 
tarpe Nutrition Dept. Borden’s kompani
jos parodė gerų pasekmių. Kūdikiai auk
lėjami Bordeno pienu rodė geriau, negu 
kiti. Jie augo gieriau, negu buvo laukta. 
Kūnas jų buvo geresnis, ir protas geriau 
veikė. Tas beabejo paėjo nuo didesnės 
energijos, kuri yra Eagle Brand- piene.

Eagle Brand pienas yra paprąstas pie
nas — grynas, šviežias ir sveikas karvės 
pienas — >ik Įdėta kiek cukraus. Jis turi 
kūną budavojančių proteinų; ganėtinai 
riebalų; riebių 'pelenų: visus tris vitami
nus. bet ypatingai pridėtinių karbohydra- 
to energijos vienetų, kurie taip reikalingi 
augantiems vaikams.

Energija reikalinga žaislams ir darbui. 
Jei maistas jos neparūpina, tai kūno me
džiaga degina save, idant jos parūpinti. 
Iš to kila svorio kritimas ir suirimas ner
vų sistemos. Taigi šios energijos vienet03, 
kurias Eagle Brand patiekia yra labai 
svarbios. Poteisvbėi, Eagle Brand turi visą 
vertę paprasto pieno ir dar šias vienetas.

ŠIANDIEN
Paduok savo užsakymą jū
sų groserninkui ir per tūlą 
laiką neperstojant vartok 
Eagle Brand. Dabok savo 
vaiko svarumą, kadangi 
padidėjimas svarumo reiš
kia pasitaisymą padėties; 
Eagle Pienas nedaug te 
kainuoja. kaipo maistas, v 
nes kiekvienas jo lašelis • 
suteikia tinkamą maistin
gumą jūsų vaiko kantri..

BORDEN .
BUILDING 

NEW YORK
Sekama lentelė parodys jums kiek ku

ris maistas duoda šilumos arba energijos. 
Su šituo rankvedžiu, kiekviena motina ga 
lės prirengti tinkamą maistą dėl savo 
vaikų.

100 Kalorijų “Dalių
GĖRIMAI Miera

K kno Du penktdaliai puoduko
K;a-iS nio puodukas Įį puoduko lygmalo

P:- ’.ns :s bonkos) *?«• puoduko
K -<L pienas E.B. % puoduko atskiesto
O~:-.skystimas 1 puodukas

DUONA. Piragaičiai, Piragėliai, Etc.
B: king potvder pi-

:■ gr.iėiai
D . apskrudinta
’ hnm duona
Balta duona
' eumaltu kviečių

duona

2 mažiuku
ą4col 3 col. diam.
3 šmoteliai %x2c.x.>V; col- 

■2 riekutės 3c.xIc.xJ col.

2 riekutės jc^2%xH» cot-

’ ■ .: f grabam) 2 krekiu
' Francuziška) 1 roll

•a as su Smetona) Trys penktadaliai snrai 
kyto ir penktadalis puo
duko soso.

Z-rieback 3 šmotukai 3%e^%c.x
1Į4 colio.

KUKIAI ir piragai
!■ r.-is:i kukiai 2 kukiai 2)įcol. dydžio
V kukiai šmočiukas mc.xlVj--.x2 cL

l’i kštiatu avižą
kukiai ' % kukio 3 CoL dydžio

KENDĖS
< >kol:ido pi.'no

B r.it n.j Šmotas 2Uc.xlc.x^coL
M j šaukštas

’ikrijv. baltas
t jį. u ik us 1 šaukštas

100 Kalorijų Dalių
JAVINIS Maistas Miera

Komflcik.-os J ‘/w p. 1 ko
Karina virti v.^od.ko
Grapenuts 3''lisLk šiai
Oatmeal virti i. >— -TK.US5
Ryžiai šutyti vi
Kviečiai numalti i pj ragai t is

KIAUŠINIENĖ, Pudingas ir šaltoji Košė
Obuoliu koše puoduko

■ šaltakošės pudingas ’,4 puoduko
I’uod. kiaušinienės */:; puoduko
Ryžių pudingas Dii penktadaliai puoduko
Tapioka eream Du penktadaliai pusduko
Keptas Indijoniškas

pndingas 1 % šaukšto
tanilla iee eream 2tį šaukšto
Lemeno pieno

gėrimas A4 puoduko
KIAšINIU ir Sūrio Valgiai

Kiaušinis žalias 1%
Kiaušinis suplaktas M puoduko •
Sūrio žildiniai Aa puoduko

VAISIAI
Keptas nbuolis su

2 šaukštais cukr. V-j didelio obuolio
Obuoliai švieži 1 didelis obuolis
Obuolių sosas Ai puoduko
Bananas 1 didelis 4 .
lSatcs su sėklomis 3 lig 4 datos j
Fygos džiovintos l’/2 didelėj
Orančiai 1 didelis
T’včės šviežios 3 vidutinės
Pyčės kenuotos 2 dideli šmotai ir 3 šauk

štai skystimo
Grušės šviežios 2 vidutinės
Grušės kenuotos 2 pusės ir 3 šaukštai ksyst.
Pineapple švieži 2 šmotai c»»I. storio
Pineapple kenuoti 1 šmotas ir 3 šaukštai

skystimo arba 1, puo
duko sugrūstą

Džiovintos slyvo3,
šutintos 2 si v. ir 2 šaukš. skyst.
Parinkai 'i puoduko
Rubarbai šutinti LL puoduko
Žemuoges šviežios 1 ’-j puoduko

Kada Duoti Eagle Brand
Nedamaitintam vaikui duok pusantro puodukų 

atskiesto Eagle Brand pieno kas rytą apie dešim
tą valandą. Tyrinėjimai čionai aprašyti parodė, 
jog tokios porcijos vartojimas buvo pasekmin
gas. Atskiesk Eagle Brand pagal specialius mal- 
nutrition nurodymus: du šaukštai Į tris bertai- 
nius puoduko šalto vandens.

Jei delei mokyklos, davimas priešpietinės por
cijos butų nepraktiškas, duokit tatai popiečiais, 
tuoj po mokyklos valandų. Jei jus nuolatos ir 
per visą laiką seksite šiuos nurodymus, ir, tuo 
pačiu laiku prisilaikysite čia nurodytų, norma
lių sveikatos taisyklių, galite būt tikri nugalė
sią nedamaitinimo pavojų ir visų kitų nuo to 
paeinančių ligų. t -

Borden’s Eagle Brand suteikia netiktai veiks
nį gero, lengvai suvirškinamo maisto formoje, 
bet jis taipgi yra tyras ir vienodas. Joks pienas 
negali būt rūpestingiau prižiūrimas ir prirengia
mas. Kiekviena vienata Eagle Brand pieno yra 
peržiūrima ir ragaujama, tai, kad jus galite būt 
tikri apie jo tyrumą, kada jis pasiekia jus. Mi
lijonai vartotojų patenkintu Eagle Brand, tai y- 
ra jums geriausiu ženklu jo tyrumo, kokybės ir 
naudingumo.

Kaip Žinoti Kiele Jūsų Vaikas 
Maisto Reikalauja

Daugelis vaikų ima neganėtiną apštĮ maisto, 
kas žinoma pagimdo nedamaitinimą. Žmogau3 
kūnas yra lig dirbanti mašina, kuriai reikalin
ga yra tepalas, šis maistas, kuris susideda iš 
proteinų, riebalų ir karbohydrato, atlieka parei
gas teikimo kunui energijos. Energij'a lengvai 
persikeičia Į šilumą ir veikia nusaikiai. Energi
jos saikas — karštis galintis iškelti vieną kilo
gramą (2.21 svar.) vandens, vienu Centigrado 
laipsniu, arba vieną svarą vandens keturiais laip
sniais Fahrenheit.

Sprendžiant pagal priimamo maisto šilumos 
pavidale, jus galit numanyti ar jūsų vaikas gau
na pakankamai maisto per dieną, ar ne.

SVEIKATOS TAISYKLĖS
1. Geras išmaudyma3 daugiau negu syki i savaitę.
2. Šveitimas dantų mažiausia sykį dienoje.

(Mes patariam Colgatc ’s Ribbon Pentai Crcam)
3. Miegojimas ilgų valandų prie atdarų langų.
4. Gėrimas kiek galint daugiausia pieno, bet no arba,’

tos ar kavos.
6. Valgymas nors kiek daržovių ir vaisių kasdieną.
6. Gėrimas mažiausia keturių stiklą rangiems per dieną.
7. Žaidimas tūlą laiką ant atviro oro kasdien.
8. Ištuštinimas viduriu kasdiena. ' ' J ■ .

Prisilaikant aukščiau nurodytų sveikatai taisyklių ir, 
aštriai prisilaikant maitinimo taisyklių, pageidaujamas pa
sitaisymas, kaip fiziškas, taip dvasiškas turi pasirodyti.

Rekomenduojama Vaikų Sveikatingumo Organizacijos 
Amerikoje.

Vidutiniškas Vaikų Svarumas Nuo Antrų Iki 
Penktų Metų

AMŽIUS SVARUMAS 
SVARAIS

2 metų vaikas
mergaitė

26
25 Ai

3 metų vaikas 
mergaitė

31%
30

4 metų vaikas
mergaitė

35
34

Sverkit savo vaiką, dažnai — taip pat, kaip sver- 
davot ji kuomet buvo kūdikiu. Jo svarumas dabar 
yra taip jau svarbus, kaip kad buvo tada.

100 Kalorijų Dalių
MesOJE IR ŽUVYSE (Virtose)

‘1
Jautiena, džiovinta, 80 

Smetona
Jautiena, round steak 
Jautiena šutinta, su darž. 
Hamburger steak

šviežia žuvis, rutuliuose
Halibut steak
Salmanai su smetona ant 

toastų

Avienos, šutintos
Vištiena su Smetona
Klamsų
Oysterių

SRIUBOS
Bparagą užbaltinta
Bulionas
Oysterių šutintą
Žalių žirnių, užbaltinta
Bulvių 
fipinaką, užbaltinta 
Tomeičią, užbaltinta 
Sparagų, su toastain 
Pupų su sviestu
Buroką

; ■ • -

Morką

Salčrią
Saločių 
žirnių žalių

i Bulvių, keptų saldžiųjų
. Bulvių, baltų keptų
• Bulvių, baltų virtų

Bulvių, baltųjų, sugrustų 
Bulvių, baltų, šutintų 
Spinakų virtų 
Tomeiėių, kenuotų 
Tomcičią, šviežių

Miera

■% puoduko
šmotelis 4 col.x3col.rl*į 
Du penktadaliai puoduko 
Rutulis 2ĮX.col. diametro

7 aštuntos col. storio
1 rutulis 2 col. diam. 
šmotas 3 cl.x2%xl col.

X.
% puoduko salmonų ir
% šmoto toasto
1 riežis 2 coLx2coLx)^ coL 

puoduko
12 klamsų
6-15

% puoduko
4 puodukai
% puoduko skramna
• puoduko
A-i puoduko

Trys penktadaliai puoduko
Aš puoduko
Du penktadaliai puoduko
Ai puoduko
4 burokai 2 col. diam. af

1% puod. sukapotų
4 lig 5 jaunų morkai 3-ą 

colio ilgio
4 puod. )4 col. šmoteL
S didelės galvutės
Ai puoduko
Ai vidutinės
1 vidutine
1 vidutinė
% puoduko skrumaą
% puoduko 

puoduko
1*1 nuėJuks 
2 ar 3 yiduūai®

i v

J




