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DABAR EILĖ FRANCU- 
ZŲ LAIVAMS.

HSKAVO ANT —S,
II7TT HTWflTr* nedėldienio vakarą netoli

1VŲ DEGTINĘ, sų?
---------------------------------------- * Nantasket ’ byčių paskuti- 

BUVO PER SAPNĄ MU- niu kartu keliai? šim.taLs 
ŠYJE IR TAPO MIRTINAI smagumo jieskotojų. Apie 

SUŽEISTAS.------------?1 . valandą tą vakarą ant
T o x 1 jūrių pakilo labai tirštas tu

kt TuhS Faymond Peters kas ir laivo kapitonas nepa- 
New Yorke sapnavo aną matė> kaip užvažiavo ant

LAIVO.
užveizda išteisintas

Ebensburg, Pa. — Perei
ną lapkričio, mėnesį čia įvy
ko kasykloj’ ekspliozija, ku
rioj 'buvo užmušta 77 anglia
kasiai. Dėl tos nelaimės bu
vo apkaltintas ir areštuotas

Anglų spauda kelia didžiau
sių protestų prieš Ameriką.

Amerikos blaivybė virto naktį smarkų mūšį ties Ar- apleStos^prieplaukos. Lai- 
tarptautiniu klausimu ir dėl f ona1^ (Francijoj), kur jis vas atsimušė tokiu smarku- 

pratimų. Iki šiol svaigina
mieji gėrimai buvo drau
džiami tiktai ant sausžemio; 
ant jūrių gi juos pardavinė
jo net ir šios šalies laivai. 
Kitos šalis pradėjo daryti iš 
to juokus. Tuomet Wash- 
ingtono vyriausybė nutarė 
svaigalus ant Amerikos lai
vų uždrausti. Ant galo buvo 
nutarta, kad ir kitų šalių 
laivai negali vežtis svaigina
mų gėrimų į Amerikos uos
tus. Ir kada pereitos savai
tės pabaigoje į New Yorko 
uostą atėjo anglų linijos 
garlaiviai "Baltic” ir ”Be- 
rengaria”, tuojaus ant jų at
silankė blaivybės valdinin
kai ir pradėjo daryti kratą. 
Jie rado daugybę degtinės 
ir kitokių gėrimų, ant kurių 
buvo uždėti Anglijos val
džios antspaudai, kad Ame
rikos vandenyse tie gėrimai 
nebūtų judinami. Tečiaus 
blaivybės valdininkai Angli
jos valdžios antspaudus at
lupo ir gėrimus konfiskavo.. 
Laivų kapitonai protestavo 
prieš tai, bet nieko negelbė
jo. Išgirdusi apie tai Angli
jos spauda pakėlė didžiausį

gali kilti "rimtų nesusipra-1 tarmei ys Johnson
Caldwell, N. J., sako,

Paskui anglu laivų tuo- į 
jaus į New Yorko uostą at-/ j • ltinii atbė_ 
ėjo francuzų garlaivis Pa- J
ris’’, kuris atsivežė:

51 bačką vyno savo darbi
ninkams ir apie 17,000 bon- 
kų geresnio vyno;

193 bonkas konjako;.
76 bonkas degtinės;
85 bonkas džinės;
62 bonkas romo;
670 bonkų ir 750 pusbon- ue< Kau.J1S, t . ra§telis

kių sampano; i kur ii bėgiojo. ; . .niuje nu vo atramas raitelis,
136 bačkas ir 266 bonkas i Johnšonas sakosi riusiįręs kPr Pįsal§’Ja:1 Jei su 

alaus, ir 340 bonkas likerių. ; PUsę, kur jam stirna | atsitiktų kas nors bio-
Prohibicijos agentai pa- / rodė”, ir atrado tenai tai, Pfane^1J. aP\e

reiškė, kad jie konfiskuosią lorimsdusį balon stimuką. i Jfrs. O Brien, 60 Lmcoln pi., 
.........----- * Prisiklojęs šakų, farmerys New York. Bostono polici-

iš lieknos ištraukęs, ir J* pranese apie tai New 
--i -! Yorko policijai.

---r-------------------------- --- — - - . X A • V<XO KJX*»M***v» 
jos gali kilti rimtų nesusi- buvo karo metu su Amen- mu kab šimtai žmonių su

kos armija. Ir jis pabudo vi-kriĮo ant grindų, tartum 
sas kruvinas. Jis buvo visas juos butų kas nukirtęs nuo 
susipiaustęs ir turėjo per- koju> Pasidarė baisus sumi- 
piautą gerklę. Lovoje buvo Šimas y. visi puolėsi griebti 

ruvina bntva, kuria jis per korkas nes manė, kad lai- 
sapną kovojo su savo prie-' eis Jau juril} dugnan ir 
sais Jis buvo nugabentas h- ,cikės patiems plaukti. Ke- 
gonbutm ir vargiai •
sveiks.

FORDO KOMPANIJAI 
SUKAKO 20 METŲ
Šiomis dienomis sukako 

20 metų, kaip buvo įkurta 
Fordo automobilių kompa
nija. Ji pradėjo savo biznį 
su 827,000 kapitalo ir pir-

Pa_ liasdešimts moterų ir mer
ginų apalpo nuo išgąsčio. 
iTečiaus laivui nieko bloga 
i neatsitiko ir pasažieriai tuoj 
buvo nuraminti.

POLICIJA ŠAUDO 
AUTOMOBILIUS.

Netoli Bostono yra mies-
su 82/,000 kapitalo ir pir- telis Beverly, kuris turi la
mais metais padarė vos tikrai "smarku" policijos vir- 
.1,708 automobilius. Išminką. Jisai įsakė savo po-

Praejo 20 metų laiko ir ]icinanams šaudyt j kiekvie- 
Fordo kompanija išaugo į na automobiliu, kuris tik 
didziausĮ milžiną automobi-Įp^licmanui liepiant nesu- 
hu nramnnAi mafaic H i tf...x_* x______  -—h.Y p!’a™oneA Siais n\eta1?, J1! stos. Kartais žmogus auto- 
tikisi išleisti iš savo fabrikų į mobiHum važiuodamas ne

gali policmano paliepimo iš-jau 1,500,000 automobilių. Ji" ' . kali uuuchmuv
yra didžiausia automobilių ^rsti ir poliCmanas tuomet 
korporacija netiktai Amen- pleškina iš revolverio. Taip 
koje, bet ir visam pasaulyje. važiuojant per tą miestuką

pereitą sąvaitę likos apšau
dyti net trįs automobiliai, 

j Viename atsitikime buvo
STIRNA PRAŠĖ ŽMO

GAUS PAGALBOS.
Ar gali laukinis gyvūnas sunkiai sužeista automobi- 

triukšmTir^TkadlšToP^yti^^Pa^^’JlMe jaa”a mergina. Šito 
------ - i Farmerys Johnson is delei pakilo protestų audra

. Caldwell, N. J., sako, kad prieš Beverly policijos virši- 
!gali. Jisai buvo išsiįręs aną- ninką ir jau reikalaujama 
dien ant Passaic upės žu- varanto jam areštuoti.

„ ■ ■
go ant kranto stirna Pa- PERSIPIOVĖ GERKLĘ IR 
žiurėjus į jį, stirna pabėgėjo 

; paupiu augštyn ir atsisukus 
■ atgal tartum laukė jo at-

NUŠOKO Į JŪRES.
Persipiovęs sau kaž kokiuatgal tartum įauKe jo . - ----r-

plaukiant. Johnsonas dabo-!ranklu S^klę, nežinomas 
jo savo meškerės ir nemanė i Y?™5 nusoko ”u0 Bostono 
iš vietos judintis. Tuometį prieplaukos j jūres.

’• •"«” »KžiZM."
i

ir jos akįs tartum rodyte ro- 

i kur ji bėgiojo. r

Netoli New Yorko uosto 
buvo atrastas anądien jūrių 
blaškomas palaidas laivas 
vardu "Mary Beatriče”, ir 
a 
kapitono, nei jurininkų ant 
jo nebuvo. Laivo denis buvo į tastrofa įvyko ir 77 žmonės 
aptaškytas kraujais.

Iš tų kiniečių pasisekė su
žinoti istoriją. j Tūlas laikas 
atgal, tas laivaį paėmė juos 
nuo angių salti 
apsiėmė į vežt ^šmugelio ke
liu Amerikon, 
gelį laivo kapitonas paėmęs 
iš kiekvieno kiniečio po 
$250. Apie 6 birželio laivas 
atplaukė ties New Yorku ir 
sustojo atvirose jūrėse, 
laukdamas, pakol pribus ne
didelės valtys tuos kiniečius 
pasiimti.

Valčių ilgai nesimatė ir 
ant laivo pradėjo baigtis 
jau maistas ir fanduo. Pa
galios kiniečiai sakosi pa
stebėję, kad jų kapitonas su 
pinigais kažin kur nuo laivo'čia sudegė lenkų katalikų 
prapuolė. Tuomęt jie prade-j šv. Stanislovo bažnyčia, kū
jo labai nerimauti ir ėmė ri buvusi didžiausia lenkų 
reikalauti, kad jurininkai j bažnyčia visoj Amerikoj" 
vežtų juos prie Amerikos | Nuostoliai apskaitomi i 
pakraščio. Jurininkai parai-.$75,000. 
kalavę da po $250. Prasidėjo • 
tada ginčas ir kilo mušty-' 
nės. Jurininkų buvo keturi 
žmonės: du juodveidžiai ir 
du baltveidžiai. Kiniečių bu
vo 20. Pastarieji sakosi gy
nėsi kuo tik galėjo: peiliais, 
kirviais, britvomis ir kito
kiais daiktais. Nors jurinin
kų buvo daug mažiau, bet 
jie labai žiauriai atakavę ir 
penkis kiniečius užmušę. įn
iršę kiniečiai tečiaus apgalė-' 
to jurininkus ir užmušė 
juos.' Taigi išviso šitoj sker- 
dvnėi žuvo 9 žmones: 4 ju
rininkai ir 5 kiniečiai. Visi 
lavonai buvo sumesti į juras.

Dabar šios šalies valdžia 
veda tardymą, norėdama 
susekti, kam priguli tas lai
vas ir kas buvo jo kapitonas.

SVEČIUOSE PASIKORĖ.
Tūla Stella Helsev, 63 me

tų moteris, nuėjo New Y or
ke pas savo draugę Mrs. 
Janewav į svečius ir pasiko
rė. Ji buvusi garsaus inži-

rint to laivo 15 kiniečių. Nei kasyklos užveizda Flana-
gan. Buvo sakoma, kad ka- 

icasLrofa įvyko ir 77 žmones 
įtapo užmušti per jo apsilei
dimą. Tečiaus teismas jį da
bar išteisino. Sunku darbo 
žmogui teisybę rasti.

ag Bahama ir 
Šmugelio ke- 
|Jž šitą šmu-

UžTIKO MUNšAINO 
DIRBTUVĘ.

Doverio miške, netoli Bos
tono, policija užtiko pusėti
nai didelę munšaino dirbtu
vę ir 2-5 galionus gatavos 
degtinės. Prie bravoro dar
bavosi Vincas Vinkevičius 
ir F. Oblačinskienė. Abudu 
areštuoti.

SUDEGĖ DIDŽIAUSIA 
LENKŲ BAŽNYČIA.
Buffalo, N. Yr. — Anądien

SUDEGĖ 35 AUTOMO
BILIAI.

Clevelande automobilių 
‘sankrovoj įvyko ekspliozija 
! ir kilęs gaisras sunaikino 35 
■ automobilius.

BANDITAI PAGROBĖ 
811,000.

Trilbv, Fla. — Trįs gin
kluoti plėšikai čia užpuolė 
: Cummer Cypress Co. kasi- 
j ninką ir atėmę iš jo $11,000, 
1 pabėgo.

I

CHICAGOJ SUDEGĖ
10 ŽMONIŲ.

Darydami munšainą juod
veidžiai uždegė namus Chi- 
cagoje ant South Side. Gais
re 10 žmonių sudegė ir 30 
apdegė. Iš nukentėjusių bu
vo tiktai vienas baltveidis; 
visi kiti juodveidžiai.

nieriaus ir rašytojo Helsev 
žmona. Ir žymus žmonės 
niekingai žūva.

RUSIJOJ PRASIDĖJO AVIA 
CIJOS SAVAITE.

STULG1NSKAS VĖL 
PREZIDENTAS.

Lietuvos Atstovybė Wa- 
shingtone praneša, kad Lie-

NORIMA SUDARYT DI
DELI ORO LAIVYNĄ.

Trockis kalba apie karą su 
tuvos prezidentu vėl esąs iš- Anglija ir susivienijimą su 
rinktas Aleksandrąs Stul- 

.ginskas, krikščionių parti
jos žmogus. Balsų jis gavęs 
49 už ir 26 prieš. Vienas su
silaikęs nuo balsavimo.

Francija.
Po kelių mėnesių prisi

rengimo, pereitą nedėldienį 
‘Rusijoj prasidėjo "aviacijos 
feąvaitė”, kurios tikslas yra 
(sudaryti milžinišką oro lai-

SUŠAUDĖ GEN. BRUSI- Qa Vrįkvbo ir karo tiks- LOVO DUKTERĮ. 1^ PFpXt^

Paryžiaus žiniomis, Rusi- susisiekimas orlaiviais Rusi
joj tapo sušaudyta generolo joj gana išsiplatino. Tarp 
r> i j..x. „x.„. ^Įaskvos jr Tiflizo, Maskvos 

ir Teherano, Maskvos ir Ka
raliaučiaus jau palaikomos

Paryžiaus žiniomis, Rusi- susisiekimas orlaiviais Rusi-

įr siuos gėrimus.
Europiečiai sako, jog jį iš ______ . . ,

Amerikos valdžia konfis- tuomet stirna su savo vaiku į 
kuoja jų laivų gėrimus ne- nubėgusi, 
tiek blaivybės palaikymui, j -------------
kiek dėlto, kad pakenkus jų' PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
bizniui. Nes kuomet Ameri- 
kos laivai liko "sausi", tai 
niekas nebenori jais va
žiuot ; kiekvienam geriau 
patinka toks laivas, ant ku
lio galima gaut išsigerti. 
Taigi, kad kitų šalių laivai 
tokio patraukimo neturėtų, 
dėlto Amerikos valdžia ir 
nutarusi neįsileisti jų su 
svaiginamais gėrimais.

I

ŽMOGŲ.
Netoli Pittsburgo perku-

8100,000,000 BLAIVYBEI 
NEW YORKE PALAIKYT

Blaivybės palaikymo žvilg
sniu, New Yrorkas yra ar
šiausia vieta, sako prohibi- 
cijos viršininkai. Palaiky
mui tenai "sausojo” įstaty
mo valdžiai prisieina išleisti 
S100,000,000 į metus.

Brusilovo duktė, to paties 
Brusilovo, kuris karo metu 
buvo vyriausiu Rusijos ar- ________ ____ ____________
mijos vadu. Ją nuteisė mi- pastovios orlaivių linijos, 
riop dėlto, kad pas ją rado oriajvįai Rusijoj vartojami 
paslėptų nuo sovietų vai- ’ baugiausia vokiečių, kaip ly- 
džios kielikų ir kitokių baz-^gjaj jr vokiečių karo laku- 
nytinių daiktų. Kadangi jos naj, kuriems Vokietijoj yra 
tėvas ir prie bolševikų armi- uždrausta šioje srityje 
jos užima patarėjo vietą, tai veikti.
jai buvo pasiūlytas susimy-j Užsienyje manoma, kad 
Įėjimas, jei ji paą to papra-, pusjja vra susitarus su Vo- 
sytų. Ji~ atsakiusi: Susimy- s kjetjja ,r rengiasi prie karo. 
Įėjimo iš kruvinųjų lankų as rprockjs kalbėdamas anądien 

, metalistų susirinkime Mask- 
Ivoje nuolatos barškino šoble 

vn m-—;ir piktai grum°i° sasjALkum- 
S iščia Anghj°s Pusėn- Jls Pa- 

SUsAUDYlAb. įsakė, kad Anglijos buržu- 
Pereitą sąvaitę Maskvoje' azjja suruošus! Bulgarijos 

tapo sušaudytas kaitų su‘perversmą ir padėjusi nu
pučia. Ivanas Komarovas,.versti nacionalistų valdžia 
pramintas "Maskvos Vilku - Persijoj. Negana to, ji buvo 
Kiek yra žinoma, jis yra nu-;jau prikibusi prie Rusijos ir 
žudęs 33 žmones, iš kurių 22 norėjusi išprovokuoti sovie- 
rado jo skiepe maišuose už- respubliką. Savo nusilei- 
siutus. Prie šito kruvino bimu bolševikai karo išven- 
darbo prigulėjo ir jo pati. gę tuo-tarpu,

nepriimu.” Ir tuomet ją su
šaudę.

Savo laiku Komarovas buvo 
Maskvos valdininkas.

KATALIKAI UŽMUŠĖ
500 LAUKINIŲ.

Madridas (ispanų sosti
nė) giriasi pasauliui, kad f ... • • 1

Užsienyje manoma, kad

, tečiaus karo 
pavojus neprašalintas ir rei
kia prie jo ruoštis.

"Jei jie įteiks mums ulti
matumą, mes pastatykime 
skyrių orlaivių”, šaukė Tro
ckis, kalbėdamas apie Ang
lijos notas Rusijai. "Jei Bul-z . ... lilJUo IKJLtlo LvUolJeli. ♦Jvl

katalikiški jo kareiviai Mo-jgarijoj įvyksta perversmas, 
rokoje (Afrikoje) užmušė i statykime antrą skyrių or- 

” ' J‘ */ww' ’ ‘ Paverskime geležinį 
savo būdą į geležinius orlai
vių sparnus, tuomet mes gal 
ir galėsime padaryti buržu
azijos piktadarybėms galą." 

Jis pridūrė, kad Francuzi- 
jos smulkioji buržuazija ir 
kairieji gėrisi Rusijos rau
donąja armija ir esą jau pa
reiškę, kad jei F'rancijai 
gręstų koks pavojus, tai jai 
butų labai gerai turėti tokią 
armiją savo pusėje.

. Beto da 1,000 i laivių, 
hnvp Sllžpista r-nvr, Y

500 laukinių, 
morokiečių buvę sužeista. 
Tai reiškia vykinimą Dievo 
irisakvmo "Neužmušk!"

CHICAGOJ TRAUKINIAI 
SUSIKŪLĖ.

Praėjusį panedėlį Chica- 
goję susikūlė du elevatet 
traukiniai. Apie 60 žmonių 
buvo lengvai sužeista, o.vie
nas sunkiai.

NUŠOVĖ MIEGANTI 
ANARCHISTĄ.

Anarchistas Kurt Wil- 
<ens, kuris pereitą sausio 
nėnesį nudėjo Argentinos 
irmijos karininką, jau už- 
nuštas. Jį nušovė kalėjime 
niegantį kareivis, kuris' 
;augojo kalėjimą. Sakoma, 
<ad Wilkenso užmuštasai 
carininkas buvęs to karei
vio giminė, ir dėlto kareivis 
ižmušėjui atkeršijęs. O gal 
r pati valdžia kareivį prie 
o pagundė.

2.000 UŽPUOLĖ 
KALĖJIMĄ.

Savannah mieste, Georgi- 
jos valstijoj. 2,000 žmonių 
minia užpuolė vietos kalėji-

l
1 
i

BAISUS KARŠČIAI 
AMERIKOJ.

Pereitą sąvaitę Suvieny 
___________ tose Valstijose prasidėjo ne

Viešųjų įmonių departa-'nulinčiuoti juodveidį. kuris!apsakomi karščiai. Kelias 
mentas Mašs. valstijoj už-buvo tenai uždarytas dėl už-.dešimts žmonių mirė nu< 
* ....................................1X.„2J=--------- ir -imta

i apsirgo. Temperatūra dau 
(gelyje vietų siekė 100 laips 
nįų ir daugiau. Ant "Kelei 
vio" namo prieš saulę Fah 
renheito termometras rod-: 
102 laipsniu. Bostone tą die
ną daug dirbtuvių paleido 

• darbininkus namo. Prie 
įkarštu darbų žmonės visai 
negalėjo dirbti.

UŽDRAUDĖ DVIEJŲ 
KOMPANIJŲ ŠĖRUS 

PARDAVINĖT.

jos valstijoj. 2,000 žmonių 

Imą. norėdama jį Išlaužti iri

nas užmušė Robertą Marš- braudė pardavinėti Service puolimo ant baltveidės mo-: saulės spindulių 
toną, kuris laike audros at- ę0 Life Preserver teriškes. Vidurnaktį buvo,!>r‘c,v"rt rr~*-----
sistojo po medžiu. Jis buvo guįĮ £0 šėrus dėlto, pašaukndlLij- ir '
nuvažiavęs tenai iš Man- abįbvi kompanijos neprista- keli žmonės buvo pašauti.
sistojo po medžiu. Jis buvo gujĮ ę,0 šėrus dėlto, kad pašaukta milicija ir riaušėse

jtė valdžiai reikalingų in-į ------------
formacijų apie savo biznį. SUSTREIKAVO TELEFO-

chesterio, N. H., į svečius.

UŽDIRBO DAUG. BET j 
PINIGAI FALšYVI.

' Vienas Kanados ' kapito-,
nas, kuris varo Amerikos šiame Bostono hotelyje, Co- Massachusetts,

NO TARNAUTOJAI.
Ši utarninka nuo pat ryto 

"• ; ty.
,.ra, .„..o ----------------- -----------------------—.......... . Khode Is-
pakraščiais degtinės šmuge- pley Plazoje, kur susirenka land. Connecticut, New 
lį. uždirbo pereitais metais tiktai aristokratija, policija Hampshire. Vermont ir 
8100,000. Bet kada jis nune- suėmė penkis sukčius, kurie Maine valstijose, prasidėjo 
šė savo pinigus į banką, tai mėgino čia apgaudinėti telefono tarnautojų strei- 
pasircdė. kad iš tos sumos žmones, keisdami netiku- kas, nes telefono kompanija t ___
tiktai 820,000 buvo gerų pi- sius čekius. Vieną bevertį atsisakė geruoju pakelti ai- puolė, kad pereitą sąvaitę 
nigų. Likusieji $80,000 fal- čekį jie norėjo čia išmainyti gas. Bet tarp tarnautojų nė-, už vieną Amerikos doleri 
šyvi. Koks biznis, tokie ir ant $2,500. Visi tie žulikai iš ra vienybės ir daug bus to- galima buvo gauti jau 125,- 
pinigai. New Yorko. kių, ką eis dirbti. jOOO markių.

SUĖMĖ 5 SUKČIUS. <
Šiomis dienomis puikiau- visoj Naujoj Anglijoj,

125.000 MARKIŲ Už
1 DOLERI.

Vokiečių pinigai tiek nu

KOMUNISTAI SUGADI
NO POKILJ.

Paryžiuje buvo surengtas 
iriemiesčių majorams poki- 
is. Kada vidaus reikalų mi- 
listeris pradėjo sakyt pra
kalbą, komunistai pradėjo 
lainuoti Intemacionalą.Kad 
;omunistų himno nesigirdė
ti, kapeli ja užgriovė Marse- 
ietę. Bet kaip tik viskas nu- 
•imo ir ministeris pradėjo 
šnaujo kalbėti, komunistai 
•ėl ėmė kelti triukšmą. Tuo- 
net buvo pašaukta sargyba, 

’/ad juos išvarytų laukan.

DAUG LABŲ DIENŲ 
NUO DRG. BIELINIO 

Iš KAUNO.
"Keleivio” redaktorius ga

vo nuo drg. Bielinio šitokį 
laiškelį iš Lietuvos: "Jau aš 
Kaune. Maniau, kad teks 
šiek-tiek pasilsėti iš kelio
nės, bet 5 birželio renkasi 
Seimas, ir vėl tenka eiti dar
ban. Kelionė pavyko, nors 
turėjome vieną audrą ir kai 
kurie keleiviai sirgo. Vis da 
negaliu susigyventi su nau
jomis Lietuvos apystovo- 
mis. Linkėkite visiems-vi- 
siems geros sveikatos. Vienu 
mostu negalėsiu visiems ar- 
timesniems draugams para
šyti. Spaudžiu ranką. —

K. Bielinis."
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O APŽVALGA 0
KODĖL AUSTRIJOS 
BONAI GREIT IŠĖJO.
Mes jau rašėme "Kelei

vyje”,. kad- šiomis dienomis 
ant Wall Streeto buvo pa
siūlyta už->$2»,000,000 Aus
trijos bonų, ir kad visi tie 
bonai buvo išpirkti Į 15 mi- 
amtu laiko. >

"Literary Digest” dabar 
aiškina, kodėl Amerikos fi- 
nansistai tuos bonus taip 
griebė, štai svarbesni tos 
paskolos faktai.

Išviso Austrija* pardavė 
bonų už 5130,000,000. Dau
giausia jų išėjo Anglijoj. 
Amerikos rinkai buvo pa
skirta tiktai už $25,000,000.

Kada žmogus perka val
džios bonų, tai jis skolina jai 
pinigus. Bonas yra niekas 
kita, kaip tik paliudymas, 
kad valdžia gavo pinigus ir 
kad ji pasižada juos sugrą
žinti. Taigi perkant boną 
reikia turėti valdžiai pasiti
kėjimo, kad ji galės paskolą 
atiduoti.- .

Austrijai pasitikėjimo bu
vo todėl, kad jos paskolą 
gvarantavo 8 valstybės, ke
turios buvusios jos prieši
ninkės, o keturios neitrales, 
sekančiomis proporcijomis:

i

žin
su 
šie 
tė 
tai

Anglija 241/A7-
Francija 24»X,%
Čeko-Slovakija 2Ū/>%
Italija 2ou.%
Belgija 2*7
Švedija 1%
Olandija

. -V KSU '

Taigi, jei Austrija negalė- 
tų. Už.savo bonus pinigu su- 
grąžinti,. tai juos turės su-' 
grųžmti šitos valstybės pa
žymėtomis čionai dalimis. O 
tos valstybės paėmė ant-sa
vęs, tokią atsakomybę dėlto, 
kad jos yra įsitikinusios, jog 
pati, Austrija galės lengvai 
apmokėti procentus ir sumą 
atiduoti

Atmokėjimo laikas Aus
trijos .bonams. pareiną 1943 
metais. Iki to laiko jie kas 
metai neš 7 nuošimčius pa
lūkanų; o. kadangi jie buvo 
parduodami po'$90, o; bus 
atmokėti po pilna $100, tdi 
jie duos ant paskolintų pini
gu išviso $8 pelno kas metai.

Ant gvarantuotų bonų ši
toks nuošimtis yra labai ge
ras pelnas, ir dėlto finansis- - 
tai juos taip griebė. ■ Lietuvos pirmeiviu laik-1

, Austrijos valdžia turės )aščiai rašo apie savo šalies 
kas metai atidėti j šalį tam =eimininkus daug švelniau, ! 
tikrą sumą nuošimčiams pa- ir krikščionių demokra j

ka”, kas reiškia grąžinimą 
privatinės nuosavybės.

Patįs rusai daro iš tokios 
rašybos juokus. Viename 
rusų dienraštyje randame, 
šitokią pašaipą:

"Pilietis papietavo, užsirukė 
papirosą ir pasiėmė laikraštį. 
Perskaitė jis Įžanginį, sovietu 
darbus, ir ėmėsi už chronikos.

"čia pįis 'taiko jam šitokia 
pastaba: Ykuddv superka
aukso ‘paskolos .-bligacijas po 
500 rubliu, o tarnautojai Vla
divostoko kontoros Linvpo. pa
jūrio Gubvpo ir .Morvpo kas 
mėnuo atideda dienos uždarbį 
aukso paskolai pirkti.’

"Pilietis suraukė kaktą ir 
galvoja: Vkuddv. Linvpo, Gub
vpo ir Morvpo!... Ką gi galėtą 
tai reikšti? Jis pasišaukė savo 
dukterį, kuri lanko sdvietu 
mokyklą:

”—Aniute. mokiniesi 
tinės rašybos?

”—Mokinuos.
”—Kas yra Vkuddv?
”—Nežinau...
—O Linvpo?

”—To da nesimokinom.
■ O Gubvpo? 

"Mergaitė tyli. 
”—O kas yra Morvpo? 
"Mergaitė pradeda verkti:

Tai pristojo!’’
Taigi pasirodo, kad tos 

"politinės rašybos" nesu
pranta nei sovietų mokyklų 
mokiniai.

■■ ■■■■ ---------

Už KĄ BUVO UŽMUŠTAS 
ISPANIJOS 
KARDINOLAS.

"Keleivyje" buvo jau ra-' 
syta, kad Ispanijoj andai: 
buvo nušautas kardinolas 
Soldevilla. Važiuojant jam 
milionmiame automobiliuje, 
staiga pasipylė šūviai, ir ka
talikų bažnyčios princas ant 

sukniubo negyvas.

•»;

politi-

"Dezorganizacija didžiausia. 
Ką vieni daro, tai antri griau
na arba nors stoja skersai ke
lią., ,PaAi .vyriausybė ganha pa
reikšti w o premjero Tapomu, 
jog valdininkai pakraščiuose 
ąsą nesuvaldomi, jie elgiąais 
kaip tinkami. Bet jeigu prem
jeras. taip kalbėdamas turėjo 
galvoje augštųjų valdininku 
santykius su centro valdžia, 
tai ką besakyti apie mažesnių
jų valdininkų santykius su 
žmonėmis (liaudimi). Gana 
bus suminėjus valsčiaus santy
kius, kurie visai jau iškrypo iš 
vėžių ir vietomis virto tiesiog 
skandalu. |sivyra\us sistemai, 
kur valdymas pavedama 'sa
viems žmonėms’, visuose be
veik valsčiuose atsirado iš ka

le ur atgabentu raštininkų 
plačiomis instrukcijomis; 

'valdininkai’ iškarto pasta- 
save kaipo viršininkai, ir 
jiems pavyko, nes beveik

visur valsčių ,valdybos taip pat 
panašiu būdų' susidarė: jas jie 
visuomenė rinko, o iš vįi'šąus 
kas kitas pastatė. Ir todėl mi
sų valsčius atsidūrė naguose 
nei kiek ne geresniuose už ca
ro laikus.

"žinoma, sunku apačioje 
laukti geru santykių, kai viršū
nėse matome baisiausią anar
chiją. Dėl Įsitikinimų žmonių 
vadai, inteligentija mušasi 
(atsitikimai su redaktoriais ir 
seime), šaudosi revolveriais 
tarp savęs ir augštai pastaty
tus valdininkus, neišskiriant 
nei prezidento: bombomis 
sprogdina redakcijas, univer
sitetą, užmušdami profeso
rius.... , , |_v_—_

."Tokios anarchijos . rodos į VlėtbS. . .
dar jokioj šaly nėra buvę. At-jšuviai taųigi mirtinai pa-| 
simename teroristų darbus ca-j kirto kardinolo soten ir ki
ro laiku Rusuose, bet ten bent j tą JO tarną.
matyt buvo, kur einama, ko Šitas atsitikimas buvo di-; 
norima. Tai buvo kova su at-Įdžiausis smūgis kunigijos 
skirsis satrapais, kova kuri,abazui. Jų šventas tėvas 
tiesa, pačios sistemos pakeisti net nuo kojų nusmukęs, iš- 
negalėjo, tačiau matyt buvo’girdęs, jog vyriausia jo ge- 
linija. šičia nieko negali su-nerolas nudėtas, 
prasti, ko norėjo bombininkai Į Už ką gi jis nugalabyta ? 
Krokuvoj, Lodzėj ir Varšuvoj, JBrooklyno "Vienybė” aiški- 

bombu čia mėtyta ir na taip:. • . . . . ”IA ' —- -nes tų I 
universitetan ir žydų studentų 
draugijon ir endekų laikraščių 
redakcijom”

Šitaip rašo "Lietuvos Ry-Į 
tai” apie vidujinį Lenkijos' 
gyvenimą. Ir lenkų cenzūra’ 
šitą laikrašti praleidžia.

_____ 1.-____ ‘

šižvelgti. Dabar šitokie naujos'Mussolini, kaipo jaunesnis 
’kruciados’ faktai jau pradėjo už anuodu administratorių, 
lipti vienas ant kito. Galima dar nesuspėjo pilnai to pa
sakyt, tai yra pradžia didelės rodyt. Abejuose atsitiki-, 
pabaigos. Buvo laikai tarpe XI muose valdoma su karo pa- 

viii t- __ x w rir XIII šimtmečių, kuomet jėgos pagelba ir dažnai var- 
300,000 organizuotų kryžinio- tojama kūno bausmės. Abe- 
kų ėjo ir skerdė mahometonus’jose šalyse saviškiai yra ke- 
ir lietuvius, kad jie esą pago- Harni ir šelpiami, o ne saviš- 
nai, dabar gi kils kruciada jau. kiai atstėtorfti, persek-ioja- 
tarpe krikščioniškų tautų ai m j. Įj- vienoj ir antroj' vąls- 
pagrobimą -politinės valdžios į tybėj Įstatymų mažiau žiu-
Romos rankas.” ; ■

Taigi išeina, jog juodosios 
armijos generolas žuvo del- 
to, kad kitus norėjo išnai
kinti.

PATĮS SAVO "MOKSLĄ” 
GRIAUJA.

Klerikalų "Tėvynės Sar
gas” Kaune ragina tikin
čiuosius imtis kardo ir nai
kinti "bedievius”. Jis kalba 
tarsi kokio kaizerio genero
las: "Gyvenimas mums rei
kalauja, kad krikščionis ka
talikas, nešdamas kryžių, 
kitoj rankoj laikytų kardą". 
Ir toliau jis priduria:

"Taigi — kryžius ir kardas! 
Jei tais ginklais kovosime dei 
Dievo ir su Dievu, tai kovą lai
mėsime ir Dievo karalystę pa
saulyje sutvirtinsime.”

O sulyg šventraščio, pa
ties Dievo sūnūs Kristus pa
sakė: "Kas kardu kovoja, 
tas nuo kardo ir žūva.”

Taigi išeina, kad Lietuvos 
kunigai Kristaus žodžiams 
netiki ir laiko jį melagium.

rimą, negu11 teikimų* 'tikslin
gumo. Rusijoj valdo Komu-; 
nistų Partijos Centas, Ita
lijoj fašistų centras. Rusi
joj tik viena komunistų par
tija yra laisva. Ir Italijoj ki
tos partijos yra persekioja
mos. Tik fašistai laisvi.

("L. Ž.")

Bažnyčių klausimas
v

tai tiky-

• I ■

I

Pastaruoju laiku Pary
žiuje iiiėjo tnadon rudyti te
atruose nuogas moteris, šo
kikės ir kitokios aktorkos 
išeinu ant pagrindų visa,i be 
drapanų ir visaip prieš pu
bliką lankstosi, ’• kraiposi ir 
siminasi . ’

Negana to, nuogos mote
ris vaikščioja takais tarpe 
publikos ir da daugiau veda 
vyrus į "pagundinimą".

, Publikai tas patinka, 
ypač kuomet aktorka yra 
dailaus sudėjimo, maloniai 
šypsosi ir masinančiai kojo
mis kilnoja. Ir 
teatras 
šiaušia

Tš pradžių buvo paėjęs gan
das, kad kardinolas turėjęs ko
kius ten kivirčus su savo dar-j 
bininkais (turbut turi didelius! 
dvarus), ir todėl buvo spėta,j 
kad jo paties skriaudžiami dar- Į

kiekvienas 
stengiasi kuodau- 
tokio patraukimo

Katalikų kunigas areštuotas.
Jis norėja ‘ sustiprint” nuetik* prieš Sliubą. Byla 

eina prie uždarytu durų.
moniją prie apsivedimo. Bet 
kadangi Prochaczka buyo 
protestonas, o jo mergina 
katalikė, tai kunigas pradė
jo daryti kai kurių keblu
mų. Jis pareikalavo, kad jie
du pasirašytų raštą, pasiža
dėdami, kad gimusieji jų 
vaikai bus krikštyti katali
kų bažnyčioj.

Prochaczkai tas pasirodė 
keistai. Jis paaiškino, kad 
kaip jis su savo vaikais elg
sis, tai jau jo dalykas, o ne 
kunigo. Mergina savo vaiki
nui irgi pritarė, kad vaikų 
krikštas, tai tėvų dalykas, o 

■ ne kunigo.
Tuomet "dvasiškas tėve

lis" patarė vaikinui išeiti 
i ant kokio pusvalandžio, o 
jis, kunigas, tuo tarpu "su
stiprinsiąs merginą dvasiš
kai”.

Prochaczka sutiko su tuo 
ir išėjo pasivaikščiot. Bet 
kada jis vėliau sugrįžo, mer
gina su ašaromis pradėjo

Jegamastis pastatytas po 
$10,000 kaucijos.

t i Niekur nėra tiek skanda
lu kaip katalikų apgyven-j 
toj Kanadoj. Da neužsibaigė 
kunigo Delormon skandalas, 
o laikraščiai jau praneša ki
tą sensacini atsitikimą, ku
rio autorium taip pat buvo 
katalikų "dūšių ganytojas”.

Vienas "Keleivio" skaity
tojas prisiuntė mums iš Ka
nados anglų laikraštį, kur 
pranešama, kad Hanna mie-' 
stelyje tapo areštuotas kun. 
J. L. Stacey, katalikų šv. 
Jurgio parapijos klebonas, 
ir kaltinamas užpuolimu 
ant jaunos merginos. Euge
nijos Babinskaitės. Buvo 
jau pirmutinis laidymas ir 
jegamastis Stacey pastaty
tas po $t0?000 kaucijos. Jo 
prasižerigimaš' esąs : tokio! 
pobūdžio; ‘kad tardymo me
ili teismo durįs buvo užda
rytos ir publika neįleidžia
ma. 'skųstis, kad kunigas ją už-

Bendri šito atsitikimo' puolęs ir nedorai su ja pasi- 
bruožai esą tokie. Eugenija: elgęs. Prochaczka tada įnir- 
Babinskaitė yra lenkė. Ji šęs pasiėmė merginą ir išėjo 
nesenai da Kanadon atva-Įkitur šliubą paimti, o kuni- 
žiavo ir čionaitinės kalbos gą Stacey jis padavė teis- 
da nemoka. Teisme ji liūdi- man. 
jo su vertėjo pagalba. Ji at-, 
važiavo čionai, matomai, • 
pas pažįstamą vaikiną, tūlą! 
Prochaczką, kuris turi savo 
farmą ir norėjo ją vesti. Tai
gi išsiėmė jiedu "laisnį” ap- 
sivedimui ir nuvyko aną va
karą pas kunigą Stacey, kad 
jis atliktų reikalingą cere-

čekų istorija
binės kovos istorija. Bet pa
skutiniais metais 
ir Slovakija 
katalikiškos.
apsireiškė tendencijų visai 
atsiskirti nuo Rymo. Įgijusi 
nepriklausomybę Čekoslova
kija dar daugiau parodė no
rų turėt savo atskirą nuo 
Rymo tautinę bažnyčią. Net 
katalikų kunigų daugybė 
ėmė- prieš Rymą agituoti. 
1921 m. gyventojų sąrašas 
parodė, kad po karo Rymo 
katalikų bažnyčia nustojo 
Čekoslovakijoj 1,300,000 
žmonių, iš jų apie 500,000 
Įėjo į tautinę čekoslovakų 
bažnyčią, 60,000 prisidėjo 
prie protestantų, kiti gi pa
siliko be paskirtos tikybinės 
organizacijos. Tuom pačiu 
kaitų Slovakijoj, dešimtys 
tūkstančių liuteronų perėjo 
i katalikybę. Karpatorusijoj 
Unitų bažnyčia nustejo 60,- 
000 savo šalininkų sugrįžu
sių į Pravoslaviją.

Dabar pagrindinis Čeko
slovakijos bažnytinės politi
kos klausimas tai yra — at
skyrimas bažnyčios nuo val
stybės. Buvo pradžioje ma
nyta padaryt tai radikaliai 
su bažnytinių turtų konfis
kavimu. To visgi išvengta 
labiausiai čekų klerikalų va
do monsinjoro šrameko 
rupesniais. Jisai supratet, 
kad status klerikalų pasi
priešinimas bažnyčios nuo 
valstybės atskyrimui, visą 
šalį nustatvš prieš juos. Dėl
to jisai ėmė savo partiją tai
kinti prie naujų aplinkybių 
ir atsidėjęs ėmė ginti tauti
nius ir socialius didžiumos 
gvventoiu reikalus. Be to

Čekija 
išrodė 

Karo mėt-ais

"The Hanna Herald", ap
rašydamas šitą atsitikimą, 
Įsako, kad "dėl visuomenės 
labo” smulkmenų jis nepa- 
duodąs, nes visuomenei esą 
geriau nežinoti, ką tas kuni
gėlis merginai padaręs. Tai
gi ir be aiškinimo galima 
dasiprotėti... . .

“KELEIVIS” DUODA KNY 
GAS UŽ DYKĄ.

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

Paleisti i žmones šitiek lir 
teraturos, tai reiškia paleis
ti galybę apšvietos. O šviesti 
musu žmones reikia, nes ki
taip iš dvasios retežių jų ne- 
paliuosuosi. Pakol jie bijosis 
velnio ragų, patol jie bus 
kunigijos vergais ir gyvens 
amžinoj baimėj, kad po mir
ties nepatekus Belzebubo 
karalijon.

Išgriauti tamsybės sieną, 
nutraukti prietarų uždangą 
ir parodyti žmonėms tikrą 
tiesą, parodyti kaip dūšių 
ganytojai juos mulkina ir 
apgaudinėja — tai turi bui 
vienas augščiausių musų 
tikslų.

Tam tikslui mes aukauja
me už tūkstančius dolerių 
knygų, o jūsų, draugai, pa
reiga turėtų būt—paaukau
ti tiek triūso ii- laiko, kad 
surinkus "Keleiviui” kuo- 
daugiąusia naujų skaity
toju

Ar nori gauti gerų knygų 
už dyką?

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

į 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 
kokių tik nori.

Primokėt nereikės nei 
cento. "Keleivio" Knygynas 
net savo lėšomis iy, nusiųs 
tas knygas. Taigi geresnio 
pasiūlymo iąu negali ir būti.

JCnygoš bus išsiųstos tuo- 
jaus, kaip tiktai bus gauta 
naujo skaitytojo prenume
rata.

Kad neįvyktų kartais 
koks nesusipratimas ir kad 
"Keleivio” administracija 
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 nurodyk kokias

i
Bet geniems žmonėms, 

kuriems šio svieto "marnas- 
tis” jau neberupi, tokie da
lykai nepatinka, šitokie mo
ralistai pradėjo keiti lermą, 
kad tai yra tvirkinimas vi
suomenės. i^VVCULVJU VU

Ir paskutinėmis dienomis 'mon. šramekas ir su prieši- 
valdžia apskelbė nuogoms Įlinkais ėmėsi taikingesnės 
moterims karą. Aktorka,;

bininkai galėjo atkeršyti. Ta- 
čiaus greitai paaiškėjo, kad 
kardinolas krito auka savo 
priešų, kuriuos jisai pats pa
sidarė besidarbuodamas ant 
politikos lauko. Tą faktą pa
tvirtino ir 
kardinolo 
Ispanijoje, 
ir net gal 
jas.

-Ta- -yi j; ( Associated Press žinių
ląs daroĮnįnkamS; or- agentūra sako, nužudvtasai 

• kardinolas buvo popiežiaus
Kaipgi galima tada uorė- politikos vedėjas ir pasto

ti, I ............. . - - ..............................
krikščioniškoji 
valdžia patrauktų savo 
sėn Vilnijos žmones?

dengti ir daliai sumos atmo-tų ^^3 baudžia juos po j 
keti. Tam tikslui skiriamos ]įtų jr kitaip persekio-1
visos muitų ir tabako mono
polio pajamos. O šitie šalti
niai, sulyg šių metų apskait- 
fiavimo, duoda metams apie 
150,000,000 Austrijos aukso 
kronų, arba apie $30,000,- 
000, kuomet procentams Jr 
skolos atmokėjiftib fonchji 
reikėsią ne daugiau kaip 
67,000,000 aukso kronų me
tams.

Kad šitų bonų atmokė- 
jimas butų da geriau užti
krintas, Austrijos finansų 
reikalai likos pavesti Tautų 
Lygos komisionieriui. D-rui 
Zimmermannui, nes Tautų 
Lyga šitą paskolą ir suma
nė.

ja. Ji konfiskavo ir sunaiki- 
no socialdemokratų atsišau-j 
kiip£r dėl Pirmosios Gegu-, 
žės‘l<ur buvo ,tik\ aiškinama 
reil^aL 
gamzuotis.

Romos Papa. kuris 
Soldevilla darbuotę 
matyt, gerai žinojo’ 
davinėjo instrukci-

VISGI LEIDŽIA RAŠYT.
. Mes gavome iš Vilniaus 
laikraštį vardu "Lietuvos 
Rytai”* išleistą 28 d. gegu
žės šių metų, ir reikia stebė
tis; kaip atvirai jis rašo apie 
nemalonius lenkų valdžiai 
dalykus. Jis nurodė, kad be
tvarkė Lenkijoj viešpatauja 
visą jos nepriklausomybės 
laiką. Pirma da buvę kuo 
pasiteisinti: tai karas, tai 
Silezijos skandalas, tai Vil
niaus klausimas neišrištas, 
ir tt: Dabar gi to visa nebė
ra. Išrinko jau nuolatinį 
Seimą, prezidentą ir, rodos, 
jau turėtų susitvarkyti. O 
vis dėlto —

kad šitaip elgdamosi ruoju laiku buvo įteikęs Is- 
_’t Lietuvos panijos valdžiai net ultima- 

pu- tuma. Anot "Vienybės”,— 
"Paskiaus paaiškėjo ir šito 

• ultimatumo prasmė: kardino- 
Į las Soldevilla buvo griežtai nu

sistatęs prieš Ispanijos val
džios besirengimą suteikti di
desnę liuosybę piliečiams, ku
rie neišpažįsta Romos kataliku 
tikėjimo. Jisai norėjo turėti 
Ispanijoje liuosybę tiktai ka
talikams, o niekam kitam. Dėl 
šito prieš pačią Ispanijos val
džią pakėlė maištą.

: atsitikimas suteikė dar
veik visus organizacijos, kp- - vieną, šviežią ir stambų faktą, 
misijos! Jr; įstaigos vadina- Įrodaatį, tad Romos kataliku

BOLŠEVIKIŠKOJI 
RAŠYBA.

Kokią suirutę bolševikui 
sukėlė Rusijos gyvenime, 
tokią pat anarchiją jie.įve
dė ir rašyboje. Žmogui, 
prieš karą iš Rusijos išva
žiavusiam, ir dabar paėmu
siam Rusijos laikraštį, jau 
sunku suprasti jo kalbą. Be-

mos Ąe pilnais vardais, bęt: tikyba. • yra pačioje Romojs 
pirmutinėmis vardų ..raidė- ;verėiatn»*Mrimti iš religi jos 
mis.' r 
bolševikų laikraščius nuo- 
tos užtinki žodį "Veik”. Ką 
tai reiškia? Tai ’Visos Ru
sijos Centro Pildomasai Ko
mitetas", kuris rusiškai va
dinasi "Vserossijskij Cen- 
tralnyj Ispolnitelnyj Ko- 
Tilltęt .

Pastaruoju laiku inėjo la
bai madon žodis "Nep". Tai 
"Naujoji Ekonominė Politi-

Pavyzdžiui, skaitant -;į kruvinų užkariavimų kasta. 
Mes sakome 'kruvinų’ dėlto, 
kad jau pasiliejo Barcelonojc 
kraujas žmonių nekaltų, tiktai 
kardinolo Sordevillos sukurs
tytų į maištus. Nora tokius pat 
kraujo praliejimus Romos Pa
pe sankcionavo kitam kardino
lui, būtent Dalborui, kuris lai
mino lenkus eiti ir skersti Vil
niaus lietuvius, bet tuomet pa
saulis menkai turėjo laiko at-

taktikos.
Iš to pasidarė ramesnė 

tuomi klausimu padėtis, ir 
čekoslovakų dauguma apie 
radikalę reformą nemano 
jau, bet nori bažnyčią nuo 
valstybės atskirti susitarę 

. __Mons. šra
tas galėtų nuspręsti,^ ar ga- mekas nesenai buvo Ryme 
Įima taip šokti prieš publi- jjs parvežė, dar ne
ką. Teisėjas tuojaus savo žinia, nes nesako, 
nuomones neišreiškė, bet kurie spėja, kad po-
ketino paskelbti nuosprendį pježius atvirai esąs prieš to

kią reformą ir dėlto klerika
lų laikraščiai vėl ėmė prieš 
"bedievius" karingiau rašy
ti. Kiti gi mano, popiežius 
sutikęs su neišvengiama 
operacija, bet tik mons. 
Šramekas prieš kapitulia
ciją nori karingiau pasiro
dyti, kad daugiau galėtų į 
derybose užsiprašyk ir dati-į 
giau nušiieišti. ' rasktttiiiifc 
mis dienomis; ’ teisybė, kleri
kalų laikraščiai: vėl «mė ra
šinėti, «kad popiežius nęfio- 
ris bereikalingų šaly barnių 
ir galėsiąs su išmintinga 
bažnytine reforma sutikti.

(Dni).

kuri Paryžiuje yra žinoma į 
kaipo "Gražioji Rahna", ir
jos bendras Harry Pileer, 
buvo jau antru kartu šau
kiami į teismą, ir paskuti
niu kartu turėjo šokti savo 
nuogą šokį prieš teisėją,kad su popiežiumi.

vėliaus. .
Teatrų savininkai, žino

ma, tvirtina, kad nuoguose 
šokiuose nėra nieko bloga. 
Nuogas žmogaus škunas 
esąs skaitomas "daile" ir ne
galįs būt "nedorybe”.

Nustlim diktatira tekia 
pat kop ir Lenine.

Belgų laikraštis "Peuple' 
Iygindanias Mussolini val
dymą su Sovietų Rusijos 
valdymu atranda, kad ne 
tik iš teorijos, bet ir iš prak
tikos abidvi sistemos yra la
bai panašios. Patsai Musso
lini pasisakė, kad jis norįs 
parodyt, kaip galima valsty
bė valdyt panaikinus gyven
tojų laisvę. Lygiai tą pati, 
nesakydami to, jau yra pa
rodę Leninas ir Trockis. Na,

liaus reikia npr . 
knygas pasireiiki sau dova
nų ir kokni adresu jos turi 
būt jums išsiųstos. Tai ir 
viskas...' . .

įlnygos bus. į duodamos 
i kiekvienam, kas tik prikal- 
įbins "Keleiviui" naują skai
tytoją.

Duodami savo skaityto
jams šitokių dovanų, mes

-----------------------------------------tikimėg paskleisti daug lite- 
VANOJ PRIGĖRĖ.--------------____ UJ : • r

Viename New Yorko ho- su draugas, kuris dabar 
t.elių vanoję andai prigėrė skaito ."Keleivį”, prikalbins 
tūla Belle L. Scott. Dabar naują skaitytoją, "Keleivio” 
išsiaiškino, kad ji paliko'armija paaugs dvigubai. Tai 
$2,000,000 turto. į reiškia, kad kas są vaite į

raturos. Jei kiekvienas mu-

* ■

PRANCŪZŲ SOCIALIS
TAI ATŠAUKIA SAVO 
NARIUS Iš VALDŽIOS.

Paryžiaus pranešimu, 
franeuzų socialistų partijos 
radikalė frakcija nutarusi 
neheremti premjero Poinca- 
re naminės politikos, nes ši
ta jo politika pasidarė per
daug atžagareiviška ir be
veik niekuo nesiskiria) nuo 
Daudet’o rojalistų politikos.

Nutarę neberemti Poin- 
care valdžios, socialistai 
taipgi nutarė atšaukti iš tos 
valdžios visus savo partijos 
žmones. Sveikatos ir koloni
jų ministeriams, kurie pri
klauso socialistų partijai 
įteikta ultimatumas, kad jie 
tuojaus rezignuotų iš savo 
vietų, arba išstotų iš parti
jos. ...
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BROOKLYN, N. Y.
Rinkimas kriaučių delegato 

ir sekretoriaus.
Prieš šituos rinkimus, 

kaip ir visuomet, komunis
tai rengėsi ir, kaip iš pati
kėtinų šaltinių yra žinoma, 
net specialiai savo lygos ke
lis susirinkimus tuo reikalu 
šaukė. Ir rezultatas buvo 
toks, kad jie nutarė šiems 
rinkimams statyti i delega
tus Armaną, o i sekretorius 
Jankaituką. Reikia pasaky
ti, kad jiedu abudu yra dide
li komunistiški davatkos.

20 d. birželiu įvyko šis jau 
garsusis mitingas. Diena 
buvo labai karšta ir žmonių 
atsilankė neperdaugiausia. 
Komunistai gi buvo sukvie
tė visus savo pasekėjus. Bet 
vienaip ar kitaip, jie šiame 
susirinkime ir vėl galutinai 
pralaimėjo — susirinkimas 
neišrinko iš jų nei vieno. Ga
na jie sielojosi ir agitaciją 
varė už viršpaminėtus sa
vus kandidatus, bet susirin
kimas išrinko delegatu J. 
Lynch, sekretorium J. Saka
lauską.

Reikia pasakyti, kad šie 
išrinktieji draugai ir yra 
verti pasitikėjimo musų 
kriaučiuose, nes jie ilgas lai
kas dirba šioje organizacijo
je ir visuomet šaltai riša 
unijos klausimus. Taip pat 
jie nepritaria komunistų 
karštakošiavimui ir vėlimui 
i uniją visokių politikų, ži
noma, dabar komunistai 
ims plaktis prie jų, ypatin
gai prie Lynch, idant pa
traukus juos į savo pusę, bet 
ar tas komunistams pavyks 
padaryti, tai ateitis parodys.

Reikia pasakyti, kad pas 
musų kriaųčius. komunistai 
yra. taip susmukę’ kaip šuv. 
puvę lepšės; ypatingai jeigu 
už ką agituoja Buivydas ar 
Jankauskas, tai jau susirin
kimas paprastai vis balsuo
ja prieš tai.

Dar vienas pažymėtinas 
dalykas, kad i mažesnius ko
mitetus yra įsibriovę dau
giausia komunistai, ir at
ėjus susirinkimui jie sten
giasi visokiais budais balsus 
vogti. Tas būdas jau nuo se
nai komunistų pas musų 
kriaučius yra praktikuoja
mas. Jie ir šiame susirinki
me tą vartojo. Dabartinis- 
lokalo protokolų sekreto-' 
rius V. Černauskas (kuri 
čia kriaučiai vadina kopus- 
tiniu komunistu) rašyda
mas balsus buvo pavogęs 
nuo drg. J. Sakalausko vir
šaus trisdešimts (80) balsų. 
Bet kuomet susirinkimas 
prispyrė Čemauską, tai ji
sai pats prisipažino, kad pa
vogė 30 balsų. Potam buvo 
Įnešimas, kad černauską 
prašalinti iš protokolų se
kretoriaus vietos, bet susi
rinkimas dar šį kartą jį pa
liko toje vietoje. Reikia pa
sakyti, kad kriaučiai turi 
daugiau kreipti domės Į to
kius komunistų begėdiškus 
darbus ir juos užtai turi pa
mokyti geriau, nes balsų vo
gimas tai yra šlykšciausis ir 
nachališkiausis kultūriniuo
se susirinkimuose darbas. 
Mat, musų komunistai ma
no, jogei jie melais, šmeiži
mais ir suktybėmis bent ką 
galės atsiektu Bet aš jums, 
vyručiai, pasakysiu, kad jus 
su tuo nieko neatsieksite, o 
tik save grynoj nuogumoj 
pasirodysit, ir kriaučiai jau 
turi ant tiek sugabumo ir 
pilietiškos drąsos jūsų tam 
darbui užkirsti kelią.

Beje, dar truputį grįšiu 
prie pačių rinkimų. Kuomet 
ėjo apkalbėjimas kandidatų 
tinkamumo į viršminėtas 
unijoje vietas, tai komunis
tai Šiauriausius šmeižtus 
vartojo prieš šiuos išrink
tuosius draugus. Ypatingai 
jie biauriausia šmeižė 'drg. 
J. Sakalauską, kad jis esąsb

"bosų šalininkas”, "bosams .dėtis prie Darbininkų Par- 
tarnaujantis”, nes esą i tijos negalima, vien jau dėl 
"Vienybę” rašinėjo ir t.L to, kad tos partijos progra- 
Bet tuom pačiu tarpu drau- mas daug dešinesnis už So- 
gai J. Jonaitis ir A. Beniu- cialistų Partijos programą, 
liš faktais įrodė, kad tie ko- Antro, iš. ko ta "Darbininku 
munisfai,' kurie čia taip daug Partija”, susideda? Joj* yra 
kalba, patys su bosais gir- nedaugiau kaip septintas 
tuokliauja, automobiliuose nuošimtis ęia gimusių ame- 
vazinėja ir t.t. Jie nurodė, rikiečiti, , gi visi kiti, devy- 
kadjštai dar nesenai East niąsdešimts trys nuošimčiai, 
New Yorke A. Jankauskas tai Įvairių tautų ateiviai, ku- 
su bosais gėrė ir jau tiek pa- Hų didžiuma nei anglų kal- 
sigėrė, kad bevežant vienam bos nemoka, arba visai men- 
bosui ji namo, Jankauskas kai temoka. O betgi ta mišri 
net i to boso automobilių ateivių elementų košė, pasi- 
plačiai prispiaudė”. Tas, ži- vadinus "Darbininkų Parti- 

noma, tiesa, nes kuomet ja”, siekiasi nuversti Ame- 
viršminėti draugai nurodė rikos valdžią ir Įsteigti 
datas ir vietas, tai komunis- "darbininkų diktatūrą”! Be 
tai nutilo ir akis į žemę to, įstojant! i "Darbininkų 
Įsmeigė. Nuo savęs aš dar Partiją” kalbinė organizaci- 
noriu pasakyti, kad Jan- ja turi jai visa savo organi- 
kauskas po to biaurauslzacijos turtą atiduoti, jos 
spiaudymo i bosų automobi- kontrolei pavesti. Socialistų 
’.ius išpyškino Į "Laisvę” Partija tokių reikalavimų 
straipsni, kad, esą, jeigu bo- įstojančioms į ją kalbinėms 
sai nori, kąd Jankauskas sąjungoms nestato, jų turto 
bevažinėdamas tosų auto- neatima. Slavų gi Socialistų 
mobiliuose nepripaškudytų Sąjunga turinti savo spaus- 
juose, tai lai, girdi, bosai pa- tuvę, leidžia savo socialisti- 
siuva krepšius ir pakabina ni alikraštį, turi savo susi- 
Viduryj automobiliaus, tai šelpimo ligoj ir mirties ap- 
tuomet esą A. Jankauskas sidraudimo spulką — visas 
"spiaus” į tuos krepšius, o organizacijos turtas siekiąs 
ne i aksomą, kuriuo yra au- apie 40 tūkstančių dolerių, 
tomobilius ištiestas. Mat, kuris, dedanties prie "Dar
butų pusė bėdos, jei Jan- bininkų Partijos” tektų jai 
kauskas butų kaipo papras- paaukoti.
tas narys, bet kuomet jis Po tokių diskusijų dėji- 
yra unijos komitete, tai jau mos klausimas paduota šil
toki dalykai perdaug... važiavimui balsuoti. Trylika 

Taigi dabar turime nau- balsų prieš keturis nubal- 
jus, nuolatiniai apmokamus suota nesidėti nei prie jo- 
yiršininkus. Kaip J. Lyn- kios partijos, pasilikti sava- 
chiui, taip ir J. Sakalauskui rauke organizacija, tik stro- 
reikia tik palinkėti pasek- piau užsiimti darbininkų 
mingo darbavimosi šioje or- švietimu ir remti visas pro- 
ganizacijoje ir nesiduoti gresyviasias darbininkų or- 
bent kokiems diktavimams, ganizacijas bei unijas, 
kurie tik neša suirutę ir po- šapos Darbininkas,
litinius kivirčus. Unija turi ------------
būti lygi visiems, o ne tar- PITTSBURGH, PA. 
nauti kokiai.nors partijai.L, ...
Pasakysiu dar, kad praėju- pavos fųsjes žinove 
siais metais tų komitetų pa- Pimui ,s žmonelių • nežmelių 
i eigas ėjo draugai A. Be- pinigu.
iriu lis ir Palionis. Ir jie- Šiomis dienomis pasklido 
dviem puola garbė užtai, jog tarp lietuvių sekanti lapė
je dirbo šioje organizacijo- lliai: "LIETUVI! Ar esi 
je sąžiningai ir netarnavo kuomet buvęs prie geros ži- 
jokiai lygai, kuri tik novės, kuri turi įgimtus ži- 
’gręžt” moka, o daugiau novės gabumus? Jei nebu- 
nieko. Ypatingai savo ener- vai, tai ateik ir persitikrink, 
gija ir darbštumu pasižy- Aš sakau iš rankos arba 
mėjo drg. A. Beniulis. žiūrėdama į žmogų. Kalbu

Pasvirkalnietis. |8-nias kalbas. Priėmimo va
landos nuo 10-tos iš ryto iki 
1-mai po pietų. Vakare nuo 
(• iki 9. Nedėliomis visą die- 

. ir.ą." 0 ant antros pusės ia-
Suvaziavunas. peiio atsišaukia sekančiai:

Chicagoj, Slavų Darbiniu- ’ŽINOVĖ! Ar nori sužinoti 
kii Kliube, Chieago Avė. ir apie savo praeitį ir ateiti 
Leavitt g., birželio 2—3 d. gyvenime? Laimes ir nelai- 
įvyko Slavų Socialistų Są- mes? šeimyniškus dalykus? 
jungos suvažiavimas, kuria- Apie ištikimumą jums myli
me dalyvavo viso 17 delega- mu ypatų? Familiją, gimi- 
tų. Sąjunga pirmiau pri- neš ir draugus? NORĖDA- 
klausė Socialistų Partijai, MI visa tai sužinoti ir gauti 
kaipo kalbinė organizacija, teisingus patarimus, kreip- 
bet, bolševizmo bangai tėš- Ritės žemiau paduotu antro
kus, ji atsimetė nuo parti-jšu. Užkalbu-užžadu šias li- 
ios. Buvo besidedanti prie gas: Rožę. Nervų ligas, Pa- 
Komunistų Darbo Partijos, ralyžių, Nuomarį ir duodu 
tik kadangi pastarąją vai- visokius patarimus dykai 
džia ėmė persekioti, slavų kaip moterims, taip ir vy- 
socialistai susilaikė nuo dė- rams. Kalbu lietuviškai, 
jimosi ir su komunistais, ir Adresas: ŽINOVĖ, 2108 E. 
taip nuo 1919 metų gyveno Carson St., South Side. 
atskirai, neprisidėję niekur. | 
Kai 1922 metais komunistai, 
kuliu apsivertę, kūrė naują! 
savo organizaciją, vadina
mą "Darbininkų Partija” 
("Workers Party”), ir kaip 
į visas kitas socialistines 
darbininkų organizacijas 
lindo tos naujos kdmunistų , 
partijos (tik kitu vardu pri
sidengusios) agitatoriai, 
kad jas griauti, o iš sugriau
tų organizacijų skeveldrą 
darytis sau kapitalo, jiems 
pavyko sudemoralizuoti ir 
Slavų Socialistų Sąjungos 
narių dalį, kurie ėmė agi
tuoti, kad Sąjunga dėtųs 
prie "Darbininkų Partijos”.

Tas dėjimosi klausimas 
tat buvo ir šiame suvažiavi
me diskusuojamas. Didžiu
ma delegatų įrodinėjo, kad kitaip.
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CHICAGO, ILL.
Slavų Socialistų Sąjungos
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Matote, kokių "žinovių” 
atsirado pas mus, Pittsbur- 
ghe, viliojimui iš tamsių 
žmonelių pinigų.

Minėta žinovė yra apie 
kokia 30 metų senumo ir 
man rodosi, kad tik bus ar 
ne ta pati, ką yra pajieško- 
ma per "Naujienas” iš De- 
troit, Mich., tūlo advokato. 
Matomai, kad ji yra nepa
prastas paukštis ir tenai yra 
ką nors tokio padarius. O 
kurie yra su ja susidūrę, pa
sakoja, buk jos dvi esančios 
ir slepiančios savo vardus ir 
pravardes ir nesisako nei iš 
kur yra atvykusios į Pitts- 
burghą, arba kad ir sakosi, 
tai vienam vienaip, 8 kitam

Reporteris.

GARDNER, MASS. 
Kaip tai laikai atsimainė. 
Gal ne vienam Gardnerio 

veikėjui prisimena kelių me
tų praeities laikai. Ir atsimi
nus kiekvienas savo širdyje 
gailisi tų laikų, nes jie buvo 
pažymėti naudingu darbi
ninkų veikimu.

Tais laikais čia gyvavo dvi 
lietuvių partijos — socialis
tų ir tautininkų. Tos parti
jos rengdavo teatrus, kon- 
cei tus, debatus, prakalbas, 
paskaitas ir šiaip įvairius 
pramogos vakarėlius, žmo
nės, lankydami tuos paren
gimus, lavinosi, švietėsi. Tie 
parengimai ne vieną darbo 
žmogų privedė prie suprati
mo, kai be mokslo, be švie
sos nei vienas nieko gero 
šiame pasaulyje negali at
siekti. Todėl ne vienas iš 
jaunuolių tarpo, įgavęs 
energijos, pradėjo lankyti 
mokyklas ir, nors per dide
li vargą, siekti augštesnio 
mokslo. Ir šiandien mes ma
tome nemažai lietuvių pro
fesionalų, kurie yra kilę iš 
darbininkų ir per dideles sa
vo pastangas pasiekę to, ko 
jie taip troško.

Bet kaip tai laikai atsi
mainė! Minėtos dvi partijos 
pas mumis išnyko. Didžiu
ma socialistų perkeitė savo 
kaili Į komunistus ir vieton 
budinti darbininkus iš mie
go, juos šviesti, jie pradėjo 
piudymo ir demoralizacijos 
darbą. Staiga užkaito jų 
smegenys ir jie ėmė vaduo
tis ne protu, bet jausmais. 
"R-r-revoliucija! r-r-revo- 
liucija!” — šaukė jie, neat
sižvelgdami į aplinkybes. 
Vien tik Rusijos bolševikuo
se jie matė išganymą darbi
ninkiško pasaulio. Tas jų ne
apgalvotas šauksmas ir kar
ščiavimasis atkreipė šios ša
lies reakcionierių atydą. Ta
po paleista i darbą gaujos 
šnipų ir didžiumą musų 
”r-r-revoliucionierių” tapo 
sukišta i kalėjimus. O kurie 
nuo šnipų nagų išsigelbėjo, 
tie iš baimės i "surpaipes ’ 
sulindo.

Išsigando musų komunis
tai, kuomet Amerikos val
džia paketino juos i Rusiją 
išdeportuoti. Prasidėjo 
verksmas ir dantų grieži
mas. Išsispaviedojo jie šni
pams, pažadėjo būti ištiki
mais kapitalistinei valdžiai 
ir daugiaus apie "r-r-revo- 
liuciją” nekalbėti.

Ir ištikro, nekurie komu
nistai iš baimės net prie ka
talikų ėmė glaustis. Katali
kai, pajutę, kad jų pozici
jos stiprėja, nutarė net ir 
chorą sutverti, kurį pavadi
no ne šventu vardu, o svie
tišku — Aušros choru. Nors 
tasai choras vadinosi bepar- 
tyvišku, tečiaus buvo po ka
talikų įtekme. Vienok tasai 
choras didelio pasisekimo 
neturėjo, nes du metu pa
gyvenęs numirė, palikda
mas iždininko rankose apie 
50 dolerių.

Progresyviam veikimui 
susmukus, pas mus atsirado 
jau ir avelių kirpikas, kuris 
nori čia Įsitaisyti šiltą viete
lę. Nors tasai kirpikas yra 
dar grinorius (nesenai at-Į-----------—j-
važiavęs iš Lietuvos), bet prakalbos ramiai klausėsi ir 
smarkauti jisai moka. Savo’lermo nekėlė. Užsibaigus 
pasekėjams jisai giriasi, kad prakalboms buvo leista duo- 
visus bolševikus nugalėsiąs. I ti klausimus, čia komunis- 
Gal ir pavyks jam keliatą tai su save išminčia nepasi- 
bolševiku prie savęs pa- rodė; Aš atsistojęs pastebė- 
traukti, nes tų žmonių pa- Jau Bumšai:.; "Tamsta keiki 
žiūros kasdien mainosi. [bedievius, bet bedieviai dau- 

Užmarinę socialistinį vei-' giąu darbuojasi Lietuvos la- 
kimą musu komunistai nie- bui, negu geri katalikai. Štai 
ko gero veikti nesugeba, kad ir Vileišis Amerikoj bu- 
Tiesą pasakius, jų veikimas damas daugiau surinko pi- 
niekuo nesiskiria nuo kata- nigų Lietuvai, negu tamstų 
likų veikimo. Jie rengia pik-' geras katalikas Čarneckis”, 
nikus netik su alum, bet ir. * Bumša pripažino, jogei 
su munšainu. Suvažiavę j tas tiesa, kad Vileišis dau- 
miškus geria, o pasigėrę vi- giau pinigų surinko. Buvo 
šokiais balsais bliauja. Na, taip-pat paklausta, kodėl 
žinoma, kaipo girti, kalba ir klerikalai nerenka į Lietu-

elgiasi taip-pat nedorai, vos prezidentus Leono, ku-Į 
Man senam, pražilusiam net ris daugiau yra Lietuvai pa- 
nuostabu darosi į tokį ko- sidarbavęs, negu kiti. Bum- 
munistų veikimą bežiūrint, ša pasakė, jogei jie yra prie- 
Vyručiai, prie ko jus pri- ~ * ’ 
ėj0t?!

Štai dar keliūtas komu
nistiškų žinelių. Vienas ko
munistas siiinanė apsivesti 
ir visas ceremonijas atliko 
bažnytėlėj,' tikrai katali
kiškai.

Antras komunistas prisi- 
i ėręs vidurnakty bandė savo 
mažu Fordu tavorinį trau
kini nustumt, bet nepasise
kė. Jo moteris tapo sunkiai 
sužeista, o jis už tą darbą 
visą naktį šaltojoj ištupėjo 
ir nei valgęs, nei gėręs pasi- 
mokėjo 165 dolerius. Toj 
relygioj kovoj jo Fordas ir
gi neteko sveikatos, prisieis 
Į džionkšapę nusiųst.

Trečias komunistas, jeigu 
teisybė, ką žmonės kalba, 
užsidėjo "mielaširdystės” 
namus ir varo biznį svaiga
lais ir kitais galais. Policija 
jau yra nužiūrėjus tą "įstai-

•
Tai matot, koks pas mu

mis "progresas". Gaila, la
bai gaila praėjusių laikų.

Socialistų Reporteris.

ELIZABETH, N. J. 
Apie Krasausko-Brijuno 
debatus ir kun. Bumšo 

prakalbą.
Nesenai čia Įvyko debatai 

tarpe komunisto Krasausko 
ir aidoblisto Brijuno. Pliuš
kių organas "Laisvė” pasi
gyrė, kad jos agentas deba
tus laimėjo.

Kad "Keleivio” skaityto
jai suprastų, kaip tie deba
tai ėjo, aš čia padarysiu ke
letą pastabų. .Į,

Krasauskas niekino L W. 
W. uniją, remdamasis kapi
talistų laikraščių šmeižtais 
ir pliuškių organo "Laisvės” 
pliovonėmis. Jis stojo už tai, 
kad reikia taisyti Amerikos 
Darbo Federaciją.

Brijunas, pradėjęs kalbė
ti, pasakė, jogei komunistai, 
norėdami suskaldyti darbi
ninkų spėkas, keikė balsavi
mą ir socialistus, kurie bal
suoja. Bet kaip greit jie su
skaldė Socialistų Partiją, 
tai patįs pradėjo agituoti už 
balsavimą. Pirmiaus komu
nistai gyrėsi esą kairiau
siais revoliucionieriais ir 
šmeižė socialistus, vadinda
mi menševikais, o dabar jie 
patįs paliko menševikais. Jie 
sako, kad Amerikos Darbo 
Federacija yra gera, tik rei
kia ją pataisyti. Tai kodėl 
jie netaisė Socialistų Parti
jos, bet sugriovė ją? Toliaus 
Brijunas nurodė, kad I. W. 
W. unijai pritaria Debsas, 
Leninas ir kiti žymus pa
saulio darbininkų vadai, o 
smerkia ją tik kapitalistų 
spauda ir pliuškiu organas 
"Laisvė”.

Abelnai imant, Brijuno 
nurodymai buvo rimti ir pa
matuoti, o Krosauskučio 
kalba buvo tik vienos plio- 
vonės.

Čia nesenai vyčiai suren
gė prakalbas kunigui Rum
šai, kuris keikė bedievius ir 1 
socialistus. Komunistai jo

šingi I^eonui todėl, kad jis 
niekina kunigus. Tuomet aš 
vėl pastebėjau, kad kunigai 
privalo tikėjimo žiūrėti, o 
ne politika užsiimti. Bumša 
atsakė, jogei politika užsi
imti jiems liepia popiežius.

J. Degutis.

NEWT0N FALLS, OHIO. 
Nauja lietuvių kolonija.
Newton Falls miestelis ne

didelis, turi apie 5,000 gy
ventojų. Lietuvių čia gyve
na jau 7 šeimynos, bet lotų 
nusipirkusių yra virš 1,000. 
Nekurie lietuviai atvažiuoja 
ir stato namus, kiti gi lau
kia stebuklų, kuomet ant jų 
lotų namai kaip grybai iš po 
nakties išdigs. Namų gyve
nimui trūksta, o gyventojų 
skaičius auga, nes darbai 
geležinėse eina gerai ir dar
bą galima gauti, kuomet no
ri. Taipgi ir roberinė : jau 
pradėjo dirbti.

Vietiniai lietuviai sumanė 
surengti pikniką ant 4 d. lie
pos, pas Saračinskus. Bus iš 
Akrono atvažiavęs kalbėto
jas. Visi, kurie gyvena ki
tuose miesteliuose, o turi lo
tus nusipirkę Newton Pail
sę, yra kviečiami atsilankyti 
ant šio pikniko delei geres
nio susipažinimo tarp savęs. 
Arba kas norėtų kokių ži
nių, tegul rašo šiuo adresu: 
M. Tarcis, P. O. Box 997, 
Neivton Falls, Ohio.

Vietinis.

I.AWRENCE, MASS.
Streikas dėl randų bran

gumo.
ši pavasarį namų speku

liacija pas mus pasiekė aug- 
ščiausio laipsnio. Pradėjus 
čia darbams geriau eiti, 
darbininkų privažiavo iš vi
sų kraštų ir pasidarė stoka 
butų. Tuo pasinaudodami, 
visokie spekuliantai pradė
jo pirkti namus ir leisti juos 
iš rankų i rankas. Ir kiek
vienas toks vertelga uždir
ba, nes kiekvienas pakelia 
randą. Randos tuo bildu taip 
iškilo, kad atima iš darbi
ninkų pusę jų uždarbio, nes 
algos čia nedidelės, paprasti 
darbininkai uždirba nuo $18 
iki $22 į sąvaitę; tik audėjai 
truputį geriau uždirba. Tai
gi kuomet už 5—6 kamba
rių butą prisieina užmokėti 
nuo $8 iki $14 į sąvaitę, tai 
iš darbininko algos nekas 
jau ir lieka.

Šitokia padėtis privertė 
darbininkus jieškot išėjimo. 
Pirmutiniai sujudo Apleri- 
can Wooien Ir Pacific: ‘audi- 
riyčių darbininkai. Jie krėi- 
l>ėsi i majorą, kad tas ištir
tų dalyką. Dabar One Big 
Union pradėjo agituot prie 
butų streiko. Birželio 17 bu
vo miesto sode (Common) 
pirmutinis tuo reikalu mi
tingas. Žmonių susirinko 
daugiau kaip 2,000. Kalbėjo 
O. B. U. vadai Pirmutiniai 
jų nedarė jokio įspūdžio, nes 
graibėsi visokių galų: kalti
no kitas unijas, gyrė Rusiją, 
Trockį, ir pripasakojo kito
kių nesąmonių, kurios su 
randų brangumu nieko ben
dra neturi. Gerai kalbėjo 
tiktai O. B. U. organizato
rius Ben Legere. Jisai mušė 
tiesiog i tikslą ir ragino,kad 
nuo šios dienos kiekvienas 
randaftminkas prisimuštų 
prie savo namų iš lauko 
kortą su parašu: "Kent 
Strike”, ir tolei nemokėtų 
randų, pakol jos nebus nu
mažintos.

Žmonių ūpas buvo pakilęs 
ir jie karštai pritarė kalbė
tojo kalbai. Buvo raginama, 
kad žmonės įmokėtų po $1 

ko fondą, bet

<«O. OMAHA, NEB.

L.D.L.D. kuopos išvažiavi
mas ir susirinkimas.

LD.LD. 27 kuopa buvo
surengusi išvažiavimą 3 d. 
birželio į Almood parką. Tas 
parkas yra tolokai nuo So. 
Omahos, net už Omahos 
miesto, šeimininkės buvo 
daug darbo padėjusios, kol 
vardžių valgių prigamino. 
Išvažiavime dalyvavo tik 
tie, kurie iškalno buvo užsi
registravę ir šeimininlfėms 
užsimokėję po 50c. Išvažia
vimas prasidėjo 1 vai. po 
pietų. Publikos pradėjo 
rinktis daugybė, netik užsi
registravusių, bet ir pasali
nių. Visi tikėjosi linksmai 
laiką praleisti ant tyro oro, 
tarp žaliuojančių medžių. 
Bet apie 4 vai apsiniaukė 
Jangus ir pradėjo smalkiai 
lyti. Truputį lietui apsisto
jus svečiai skubinosi grįžti 
atgal į So. Omahą, kas gat- 
vekariais, kas "makabi- 
liais". Besiskirstant svečiai 
buvo užkviesti susirinkti va
kare Į A. svetainę užbaigti 
pikniką. Atėjus vakarui sve
čių susirinko apie 60. Visi 
skaniai pavalgė ir draugiš
kai linksminosi iki vėlyvam 
vakarui.

14 d. birželio A. Balkio na
me buvo laikomas L.D.L.D. 
27 kuopos susirinkimas, šei
mininkės išdavė raportą 
kaslink išvažiavimo, iš ku
rio paaiškėjo, kad kuopa ne
turėjo nei pelno, nei nuosto
lių, nes išvažiavimas nebu
vo rengiamas dėl pelno. Iš
reikšta draugui Juzdiunui 
padėka už valgių nugabeni
mą į parką ir atgal. Taipgi 
išreikšta padėka Onai Bal- 
cienei, kuri net nebūdama 
tos kuopos nare, vienok su 
savo dukrele uoliai remia L. 
D. L. D.

Kuopos nariai labai užga
nėdinti, kadangi gavo iš 
centro puikią knygą "Lietu
vos Respublikos Istorija”.

A. A. žalpys.

PHILADELPHIA, PA.
Iš Lietuvių Gedimine Kliube 

susirinkimo.
Kaip jau Philadelphijos 

lietuviams yra žinoma, Lie
tuvių Muzikališkos Svetai
nės Bendrovė yra įsteigta 
nuo 1908 metų, šita Bendro
vė turi puikią svetainė ir 
Kliubą ant Aliegheny avė. 
ir Tilton kampo. Nors Gedi
mino Kliubas yra .daug ką 
nuveikęs, bet laikraščiuose 
nesu apie tai patėmyjęs. To
dėl norėčiau čia pabriežti 
keliatą žodžių nors apie pa
skutinį Kliubo susirinkimą, 
kuris įvyko 20 d. birželio.

Nors diena buvo karšta, 
bet narių susirinko pusėti
nas skaičius. Priėmus pra
ėjusio susirinkimo protoko
lą likosi paduotas sumany
mas, kad Kliubas surengtų 
išvažiavimą, šis sumanymas 
likosi užgirtas ir tapo iš
rinkta komisija suradimui 
tinkamos vietos. Išvažiavi
mai. karštose vasaros dieno
se yra labai geras daiktas, 
nes žmonės gauna progą pa- 

isigėrėti gamtos gražumu ir 
pakvėpuoti tyru oru.

Antras sumanymas buvo 
paduotas išrinkti iš savo 
tarpo korespondentą, kuris 
paduotų į laikraščius žinu
tes apie Kliubo veikimą* 
Kadangi tą vakarą susirin
kime nesirado nei vieno tin
kamo žmogaus, kuris ta 
darbą apsiimtų atlikti, tai 
korespondento išrinkimas 
atidėta kitam susirinkimui.

Mano stffiratimu, Kliubas 
turėdamas savo korespon
dentą, išvengs neteism^u 
aprašymų, ką labai tankiai

į randų streiko fondą, bet padaro pašaliniai korespon- 
mažai kas mokėjo. dental

Malūnų Gizelis. Kliubo Narys.



DARBININKĖS MOTINOS 
IR JŲ VAIKAI.

duoda mums vilties tikėtis, 
kad1 ir ateityje Amerikos 
lietuviai nepamirš Lietuvos 
našlaičiu ir rems juos, siųs
dami aukas. Su Amerikos 
lietuvių pagalba Lietuvių 

KomitetasIštekėjusi darbininkė mo- aštuonioliką dolerių ant są.|jjetuvių P*ięa“’a ' 
teris, palikusi kelių vaikų vaitas. Ji nedėliomis iššiura- Moterų Globos Komi.e < > 
motina, paprastai eina j fa-‘vo namus ir kas nakt paga- £alės Plės^_ ®avo <;aina Lie- 
briką darbo jieškoti ne liuo- mino pietus sau ir vaikams, tuvoje, galės duoti pueg. - 
su noru, bet gyvenimo ver- Beveik visos dirbančios dos tiems naslaiciams, kta ų

Ar galima įvažiuoti 
Amerikon per už
pakalines duris?

čiama.
Suvienytų Valstijų Darbo 

Departamento Vaikų Biu
ras vedė tokių darbininkių 
tyrinėjimą, kuris inėmė 11,- 
000 motinų — visos buvo iš 
Baltimorės miesto. Ir tirinė- 
jimas parodė, jog fabrikuo
se dirba daugiausia tos mo
tetus, kurios turi didžiausias 
šeimynas ir kurių vyrai 
gauna mažas algas.

: motinos pagamina visus val
gius. Jos palieka vidurdieni- 
nį valgį vaikams, kurį tie 
suvalgo šaltą ar tik truputį 
sušildytą. Bet yra daugelis 
vaikų, kurie patys pagami
na sau vidurdieninį valgi, 
valgydami ką tik randa na
muose arba nusiperka mais
tą krautuvėj. Buvo patėmv- 
ta, jog du maži sumenkę 
vaikai, devynių ir vienuoli-

I
1

i

I

Iš šito tirinėjimo paliko kos metų senumo, valgė sal- 
aišku, jogei motinoms yra džius pyragėlius ir retai 
pavojinga palikti savo na- d ’ . “* - .
mus ir eiti į fabrikus. Kudi- j nešė, jog paprastai ji nusi-

dešros. Maža mergaitė pra- w — • * • • • •

kių penėjimo permaina yra perka pyragėlių ir labai re- 
____ ••___ _ 1._______ 4 r*? vnlrnA

'ateiviai gali įvažiuoti į Suv. 
Valstijas nepaisant kvotos. 
Tokiu budu, aišku, jog-atei
viai, atvažiuodami į Suv. 
Valstijas per kitas šalis, ne
protingai daro, ir tie, kurie 
jiems pataria taip daryti, 
tik priveda juos prie visokių 
vargų.

Kas buvo rašyta, 
nieko 
vinis, 
Suv.
■arba 
užvizuotu pasportu. Tokia
me atsitikime, ateivis per
žiūrėtas Kanados uoste, ir 
jeigu įleistas, be jokios bė
dos bus įleistas ir į Suv. Val
stijas. ir tas pats su atei
viais. kurie važiuoja į Kana
da per Suv. Valstijų uostą. 
Peržiūrėti Kanados imigra
cijos viršininko Suv. Valsti
jų uoste ir jeigu būna įleisti, 
turi tuoj važiuoti į Kanadą.

Tik tie ateiviai atvažiuo
dami.? Kanadą gali prašyti 
įleidimo į Suv. Valstijas, ku- reiškia

■

Iš kur Amerikos Valstijos 
gavo savo vardus.

lenką sužinoti, jog dau
gelis žmonių, 'norinčiu ke
liauti į Suvienytas Valstijas 
iš tų šalių, kurių metinės 
k\ otos yra išsibaigę, ragina- 

.. nu važiuoti į Kanadą, Kuba 
Mes tikrai geistame iš- arba į kitą artimą šąli, ir 

reikšti viešą padėką kiekvie- jiems pasakyta, jog jeigu 
’ įvažiuos į Suv. Valstijas per 

užpakalines duris, tai nebus 
prašalinti dėl išsibaigusios 
kvotos. Jeigu giminės arba 
draugai duoda keliaujan
tiems tokius patarimus, tai 
papildo neišpaaskytą 
skriaudą, nes jų patarimai i

negalėjo globoti dėl stokos 
lėšų, galės tobulinti savo 
darbą visose srityse.

nam aukotojui ir kiekvie
nam rėmėjui musų darbo 
atskiriai, bet to atlikti ne
galime dėl to, kad laiko nei 
iiegų neužtektų. Todėl ir 
naudojamės musų spaudos 
prielankumu, kad viešai vi
siems tarti širdingą ačiū 
taip asmeniniai nuo 
pačių, taip jau vardu

neturi 
bendro su tais atei- 
kurie atvažiuoja į 

Valstijas per Kanadą 
kitą šalį su tinkamai

Kuomet kalbi apie Kali- Porto Rico yra ispaniškas 
forniją, Nebraską ar kitą'žodis "turtingas uostas’’, 
kurią valstiją ar Suv. Vals- Valstijos, kurios buvo už- 
tijų teritoriją, ar nors sykį įvardintos anglų ir francuzų 
pamisimi kaip ta valstija|vardais, yra: DistrictofCo-

lumbia, užvardinta pagal 
Christopher Columbus; De- 
la\vare užvardinta vardu 
Lord de la War iš Anglijos, 
kuris atkeliavo į Delaware 
įlanką 1610 m.

Georgia ima vardą nuo 
karaliaus Jurgio II iš Angli
jos;

Indiana reiškia indijonų 
žemė;

Louisiana arba Liudviko 
žemė užvardinta vardu ka
raliaus Liudviko XIV iš 
Francijos;

Maine užvardinta Fran
cuzų provincijos vardu Mai
ne, kuri buvo savastis Ang
lijos karalienės Henrietta 
Marie, žmonos karaliaus 
Karolio II;

Maryįand ėmė vardą nuo 
tos pačios karalienės Hen
rietta Marie;

New Hampshii’e vardas 
paėjo iš Anglijos nuo vietos 
Hampshire;

New Jersey ėmė vardą 
nuo Anglijos salos Jersey;

New Yorkas ėmė vardą 
nuo kunigaikščio York, ku
riam jo brolis, Karolius I iš 
Anglijos davė tą žemę.

Šiauriu ir Pietų Carolina 
užvardinta vardais Karolio 
IX iš Francijos. Vardas 
reiškia Karoliaus žemė.
Pennsvlvania, arba Penn’o 

miškai gavo savo vardą nuo 
William Penn, kuris 1681 
m. gavo valstijai dokumentą 
nuo karaliaus Karolio II iš

gavo savo vardą,?
Iš 48 valstijų, vieno dis- 

trikto, dviejų teritorijų ir 
dviejų valdymų, dvidešimts- 
septyni vardai paeina nuo 
indijonų, septyni vardai nuo 
ispanų ar lotynų, septynio
lika užvardinti senų kraštų 
vietos ar žmonių vardais 
arba paeina nuo Anglijos. 
Tik vienos valstijos vardas 
Vermont yra francuziškas.

Peržiūrėkime vardus, ku
riuos indijonai davė valsti
joms prieš atsiradimą baltų 
žmonių Amerikoj.

Indijonų gentis užvardi
no Alabama, tas vardas 

i j v*.. . vmwv.jw.wf, *»v.- x vienici as valau žemę .
rių pasportai buvo Ameri- Alaska yra eskimo žmonių 
kos konsulio vizuoti, ir ku- žodis ir reiškia "didžioji ša- 
rie prieš išvažiuojant pa- lis”.
reiškė norą važiuoti Į Suv. j Arizona reiškia "šalis su 
Valstijas. * “ ‘ į ‘

Ateivis, atvažiavęs į Ellis Arkansas yra indijonų 
Island (Suv. Valst.) ir radęs genties vardas.
jo šalies kvotą išsibaigusią,! Connecticut reiškia "ilgos

I Idaho reiškia "šviesa ant 
kalnų”.

Illinois indijonų kalboje 
reiškia ”vvrų upė ”.

Iowa yra indijonų genties 
vardąs ir reiškia "miega-

musų atneš tiems žmonėms bai- 
_ Lietu- siausios nelaimės vieton pa- 

vių Moterų Globos Komi te- gelbos. Taipgi teko sužinoti, 
jog laivakorčių agentai kai- 
kuriose šalyse pataria žmo
nėms važiuoti į Suv. Valsti
jas per tokius aplinkelius, ir 
taip darant tie agentai par
duoda laivakortes sulvg ne
teisingų pretenzijų. Vertė
tų toms šalims, kur toki 
agentai randasi, r.-o ištyri
nėjimui, juos nubausti.

Ateivis, važiuodamas Į 
Kanadą. Kubą arba i Pieti
nę Ameriką, manydamas, 
jog iš ten jam lengva bus 
įvažiuoti į Suv. Valstijas, 
klysta, nes daug lengviau ir 
geriau, jeigu tiesiog atva
žiuotų į Suv. Valstijų uostą 
iš savo gimtinės šalies.

Tie klaidingai informuoti 
ateiviai mano, jog pasporto 
įstatymai ir kvotos suvaržy
mai neliečia įvažiavimą į 
Suv. Valstijas iš kitų Ame
rikos salių. Yra teisybe, jog 
kvotos suvaržymai neliečia 
Kanados, Newfoundlandi- 
jos. Kubos, Meksikos.- Cen- 
tralės ir Pietinės Amerikos 
šalių, bet tasdiečia tik pilie
čius tu šalių ir tokius, kurie

to ir tų našlaičių, kurie yra 
Komiteto auklėjami. .Jūsų, 
Amerikos lietuviai, gražus 
darbas, atliktas remiant 
Lietuvos našlaičius, nebus 
Lietuvoje pamirštas: Jūsų 
aukomis auklėjamasai jau
nimas visados laimins Jūsų 
vardą ir skaitys Jus savo: 
tėvais.

Netrukus mes paskelbsi
me smulkią atskaitą is L. M. 
G. Komiteto atstovių darbo 
Amerikoje. Ta atskaita bu- 
išsiuntinėta visiems laikraš
čiams ir toms organizaci
joms, kurios musų darbą rė
mė.

Prie šitos progos skaito-; 
me reikalingu paminėti, kad 
laike musų kelionės Ameri
koje daugelyje vietų susior
ganizavo Lietuvių Moterų 
Globos Komiteto Skyriai, 
vietinių žmonių iniciatyvą 
ir rupesniu. Tie skyriai tu
rės būti Amerikos lietuvių 
ryšis su Lietuva, turintis 
sau už tikslą svarbų Lietu
vos našlaičių išlaikymą ir 
rėmimą. Skyriai savo laiku C—. „ ------ L ..UU. ...1 . ' 
gaus iš Centro Vaidybos In- ten nuolatai apsigyveno per 
strukcijas ir bus nuolatiniu- penkis metus prieš tą laiką, 
me kontakte su Centru. Mes kuomet prašo įleidimo Į Suv.

Valstijas. Apart kvotos, tų 
šalių piliečiai ir penkių me- 

apsigyvenę gyventojai 
asjturi sutikti su pačiais imi

gracijos reikalavimais, kaip 
tie ateiviai iš Europos. 

LIETUVOS N AŠ- Tokiu budu, ateivį neliečia 
jeigu ap- 

Kuboj, 
Šalyje 

Ži
aunoje ar Ka

skadoj gali prašyti įleidimo į 
?u Suv. Valstijas prieš užbaigi

mą tų penkių metų, jeigu jis 
gauna vizą ant savo paspor
to nuo Amerikos konsulio 
toje apielinkėje, kurioj lai
kinai apsigyveno. Bet tokia
me atsitikime, jis priskaity- 
tas prie io gimimo šalies 
kvotos, ir jeigu kvota iš
baigta, jis nebus Įleistas, 
kaip ir tie, kurie tiesiog at
važiuoja į Suv. Valstijas iš 
savo gimtinės šalies.

Yra ir kita sunkenybė. 
Amerikos konsulis Kanadoj 
arba Kuboj neišduos vizos 
ant pasporto dėl Įleidimų į 

tikimės, kad tų vietų lietu- Suv. Valstijas, pakol ateivis 
neapsigyvens nors vieną me
tą Kanadoj arba Kuboj. Jei
gu jis randasi Meksikoj, tu
ri ten gyventi du metu pirm 
negu Amerikos konsul.’s 
jam užvizuos pasportą.

Kanada ir kitos artimos 
Amerikai šalys turi savo 
imigracijos Įstatymus, su 

... . -į kuriais visi ateiviai turi su-
Išeiviai atsimena tikti ir. jeigu nesutinka, ga

lai kitokio valgio.
Vargas dirbančioms moti

noms, vargas ir tų motinų 
vaikams. Biuro atstovas iš
tyrė, jogei vienoje šeimyno
je su penkiais vaikais, se
niausia mergaitė dešimts 
metų -paklojo lovas, sumaz
gojo torielkas, nuvedė ma
žesnius vaikus į auklėtuvę ir 
po tam pati ėjo į mokyklą. 
Išėjus iš mokyklos vėl sku
binosi namo užbaigti nami
nį darbą. Vieną dieną ant 
sąvaitės, ji sako, turėjo 
skalbti. Subatoms šiūravo ir 
užbaigė naminį darbą ir jei
gu neturėjo laiko subatoj, 
tai užbaigė prosinimą nedė- 
lioj. Vaikų Biuro atstovas 
sako, jog ta mergaitė atro
dė lyg senutė, taip darbas ją 
nuvarginęs.

Dirbanti motina negali 
tinkamai prižiūrėti savo 
vaikų. Ji greitai pripranta 
pykti ir retai gali vaikams 
parodyti gerą širdį. Suvar
gus nuo darbo pareina namo 
ir piktumu bei nerviškumu 
valdo savo vaikus.: Kartais 
vaikai neužsipelnija to pik
tumo. Moteriškė nepapras-

pavojinga netik kūdikių 
sveikatai,bet ir jų gyvasčiai. 
Beto atsiranda daugelis vi
sokių kitokių pavojingų da
lykų, kuomet motina išeina 
kitur dirbti. Gal kūdikį turi 
palikti priežiūroj kito vaiko, 
arba priežiūroj visai neuž- 
interesuotos ypatus. Jeigu 
motinos negali prižiūrėti sa
vo naminio darbo, tokiu bu
du kūdikio aplinkybės ne
sveikos ir nešvarios; arba 
kaip paprastai būna, motina 
bando atlikti savo naminį 
darbą kartu su kitu darbiu 
Taip dirbant motinos svei
kata negali ilgai tesėti.

Biuro atstovai aplankė
Chicagos motinas, 
dirba skerdyklose, 
kuose. krautuvėse, 
nyčiose, ir namų tarnystėj; 
motinas, kurios dirba buro
kų laukuose Michigan ir Co- 
lorado ir dirbančias vatos 
laukuose, Texas. Tie atsto
vai rado, jog dirbančios mo
tinos labai anksti atsikelia, 
pačios pagamina pusryčius 
visai šeimynai, pačios turi 
aprengti vaikus ir atlikti 
namini darbą, ir užbaigę tą 
visą darbą keliauja pradėti tos sveikatos gali ilgai at-i neabejojame, kad tie 
dieną laukuose arba fabri- likti dvigubą darbą.

Jtuose. Tie atstovai rado mo- _________ _
tinas gaminant pietus ir va- do. jog daugumas tų motinų 
karienę per pasilsėjimo lai-! buvo nesveikos. Daugumas 
ką. Rado jas vėlai nakčia ke-l jų sirg0 džiova arba kita li
pant, skalbiant, šiūruojant Ra. 
ir siuvant savo vaikams. J tokis yra darbininkių 

Viena jauna motina, kuri motinu ir iu šeimvnų gyve- 
dirbo prie pakavimo kompa- 
nijos, paliko savo trijų metu • ____________________
kūdiki auklėjimo namuose i

Amerikos Lietuvių Vi
mo namus dėl vidurdieninio --------------- D-J-l—
valgio ir po mokyklai. Vaikų 
Biuro atstovas sako, jog tos 
moters namai neišpasakytai 
švariai užlaikomi, bet ji tu
rėjo dirbti iki vienuoliktos 
valandos vakare kas nakt ir 
subatos vakarą ji skalbė iki 
penkių kitą rytą. Nedėlioj 
ji kepė, panedėlio naktį iš- 
prosino drapanas, utarnin- 
ke, seredoj, ketverge ir pėt- 
nyčioj ji apvalino savo kam
barius, po vieną kožną va
karą ; subatoj po piėt ji už
baigė valyti namus ir suba
tos vakare ji skalbė.

Kita motina šiūravo auto
mobilius devynias valandas 
kas nakt ir eidama namon iš 
darbo pirkdavo tai dienai 
maistą. Parėjus ji gamino 
pusryčius šeimynai ir ėjo 
atsigult. Ant pietų turėjo 
atsikelti vaikams gaminti 
valgį ir vakare seredomis 
turėjo skalbti, o ketverge 
prosyti ir kitomis dienomis 
turėjo atlikti visą kitą na
minį darbą ir apsiūti savo 
šeimyną. Suprantama, jog 
naminis darbas buvo atlik
tas, kuomet jai reikėjo ilsė
tis.

Trečia motina dirbo sker- užpuolimų. Ačiū tai para- 
dykloje nuo trijų po piet iki “ ' —
vienuoliktos vakare. Ji ne
galėjo prigulti iki" pirmai ii* 
anksti ryte vaikai nedavė 
jai miegoti. Ji pagamino pu
sryčius ir atliko visą naminį 
darbą apart skalbimo ir siū
ravimo. Jos žmogus uždirbo prijautimas musų darbui

kurio: 
fabri 

skalbi-

t
i

Vaiku Biuro atstovai ra-

I

mažai šaltinių”.
Arkansas yra 

Island (Suv. Valst.) ir radęs genties vardas.

negali permainyti pienus ir, upės šalis”, 
prašyti Įleidimo į Kanadą. 
Kad Įvažiuoti į Kanadą, jis 
turi grįžti atgal į šalį, iš kur 
atvažiavo. F.L.I.S.

>

Nauja Pabaltijos Vai-
Kansas yra indijonų gen

ties vardas.
Kentucky reiškia 

jaus žemėje”.
Massachusetts 

”vieta didžiausiuose 
se .

Michigan reiškia 
ežeras”.

Minnesota reiškia "tam
sus vanduo”.

Mississippi reiškia ’zuvių

"ryto-

Berlino žiniomis. Europo- 
■ norima sudaryti naują 
dstybių lygsvarą palaikv-

reiškią 
kalnuo-

1 -F
V

mui taikos, ir tuo tikslu jau 
esą vedamos slaptos dery
bos. Jei sumanymas nusi
seksiąs, tai pasekmėje išei
sianti galinga Pabaltijos 
Valstybių Sąjunga — ne to
kia. kaip buvo anais metais 
projektuojama tiktai iš nau
jai gimusių valstybėlių, ku
riu tikslas buvo nedaleisti 
Rusijos prie Baltijos jūrių, 
bet tokia, kurion ineitų ir 
Rusija, ir visos kitos valsty
bės, kurios tiktai prieina 
prie Baltijos jūrių, arba ku
rioms tos jūrės būtinai rei
kalingos prekybos tikslams.

Konferencijos šituo klau
simu buvo laikytos jau Var
šuvoj, Revelvje ir Helsing- 
forse. Į pienuojamąją są
jungą norima esą įtraukti 
sekančias valstybes: Vokie
tiją, Rusiją, Lenkiją, Esto- 
niją. Lietuvą, Latviją, Fin- 
iiandiją, Švediją, Norvegiją 
ir Daniją.

Šita sąjunga turėtų skirti 
keliatą savo atstovų į di
džiąją Tautų Lygą, bet tie 
atstovai turėtų būt skiriami 
iš tų valstybių, kurios pri
klauso Tautų Lygai. Jų pa
reiga butų rūpintis netiktai 
savo valstybių reikalais, bet 
lygiai tarnauti Vokietijai ir 
Rusijai, kurios prie didžio
sios Tautų Lygos nepriklau
so.

Taigi Berlinas mano, kad 
šitą pieną yra sugalvoję 
,’liantai, ir kad jo tikslas 
esąs įtraukti į Tautų Lygą 
užpakalinėmis durimis Vo
kietiją ir sovietų Rusiją. Ši
ta nuomonė išrodo pama
nei a ypatingai dėlto, kad 

sitose pradedamose konfe- 
encijose, kurios buvo jau 
aikytos Finliandijoj, Este
ri joj ir Lenkijoj, nebuvo 
kviečiamos dalyvauti nei 
Rusija, nei Vokietija.

"didelis110 Anglijos, kaipo užmokėji
mas paskolos, kurią Britų 
valdžia buvo kalta Penn’o 

• tėvui. Penn vadino tą žemę 
- p’Svlvania”, arba "miškų ap- 

• * 1 • 99 9 1 1 1 •

— * ^99 » *   __.

augusi šalis”, bet karalius 
pridėjo vardą Penn.

Rhode Island buvo tik 
vardas mažos salos, • kur 
miestas Newport radosi Ta 
valstija buvo vadinta ”Pro- 
vidence Pliantacija”. Vė
liaus tas vardas Rhode Is- 
land buvo duotas visai vals
tijai.

Virginia arba nekaltos 
mergelės žemė, užvardinta 
dėl Elizabeth, duktės kara
liaus Henriko VIII. Ją dva- 
riokai vadino Anglijos ne
kalta karaliene.

Washingtono 
gauna savo vardą 
gio Washingtono.

.Vermont yra 
vardas ir reiškia "žali kal
nai”. Yra sakyta, jog ištyri- 
nėtojas Samuel de Sham- 
plain davė tą vardą, kuomet 
jis pametė žalius kalnus nuo 
ežero, kuris vėliaus turėjo 
jo vardą.

upe”.
Missouri yra Sioux gen

ties vardas.
Nebraska reiškia "plati 

upė" — upė Platte.
Dakota reiškia "suvienyti 

draugai”.
Ohio Irięuois žodis, kuris 

reiškia "didelis”.
Oklahoma reiškia "raudo

nų žmonių žemė".
Tennessee reiškia 

lenktas šaukštas”.
Texas reiškia "draugų že

mė”.
Utah yra žemė indijonų 

genties Ūtes.
Wisconsin yra pavadintas 

vardu indijonų, kurie ten 
apsigyveno.

Wyoming reiškia 
ir klonių žemė”.

Ispanų kunigai ir 
nėtojai, kurie pirmutiniai 
įkėlė koją pietų valstijose ir 
ant Ramaus Okeano^ davė 
ispaniškas arba lotyniškus 
vardus torns vietomš, kurias 
jie rado. Pietų Kalifornija 
buvo jiems perkarsta, tode! 
jie davė lotynišką vardą, 
kas reiškia "karštas pečius”.

Kolorados upės vanduo 
jiems atrodė raudonas dėl 
upės raudono purvo ir jie 
pavadino tą upę Raudona 
Upė arba Colorado. Valstija 
vėliaus paėmė savo vardą 
nuo tos upės.

Florida yra sutrumpini
mas ispanų žodžių dėl Ver
bų nedėlios (Pascua Flori
da), gėlių šventė, ir ta val
stija gavo savo vardą todėl, 
jog ispanų ištyrinėtojas 
Poncė r de Leori pirmiausia 
atkeliavo į Floridą ant Ver
bų nedėlios, 1M2’mr •r 

Montana yra ispanų žodis 
'kalnuota”.*" * < : I. j

Nevada reiškia "snieguo
ta”.

Oregon reiškia "šalis vy

1 sky
riai pasirūpins prisirengti 
prie rimto darbo ir ruošti tų 
ateityje aukų rinkliavas. 
Skyrių užduotis taip jau 
bus suruošti Amerikoje kas ir 
metai 
LAIČIIŲ DIENĄ. — tai yra ,kvotosz įstatymas. 
7 d. gegužės: tą dieną viso-Yigyveno Kanadoj, 
je Lietuvoje renkama aukos arba kitoj Ameriko. 
Lietuvos našlaičiams, tad mažiausia penkis metus 
tegul ta diena dar labiau su-noma, ateivis F 
riša Amerikos lietuvius 
Lietuva, su jos reikalais, 
jos priaugančiąja karta.

Mums labai gaila, kad ne
galėjome aplankyti visų ko
lonijų, kur gyvena Ameri
kos lietuviai. Dėl laiko sto
kos, tegalėjome lankytis tik
tai stambesnėse vietose. I)d

> ture-

iI

”su-

"kalnų
f
I
t

valstija 
nuo Jur-

franeuzų

Lietuvių Moterių Globos
Komiteto globojamųjų naš-__ ________ ___
iaičių reikalais vykdamost'oš pačios7priežasties 
Amerikon, šiek tiek abejo-įjome atsisakyti nuo malonu- 
jome, begu, Amerikos .lietu- i mo būti net ir ten. kur bu- 

’ouvomeviai, taip dažnai visokiems 
tikslams aukų rinkėjų lan
komi, panorės sušelpti musų 
prieglaudas. Pasirodė ki
taip: Amerikos lietuviai,
kaip visados, taip ir dabar 
pasirodė geraširdžiai, dubs- 
įiųs, malonus. Jie gyvai at
siliepė į musų atsišaukimus, 
gausiai apdovanodami Lie
tuvos našlaičius. Visur, be 
jokios išimties, kur mes ap
silankėme su Lietuvių Mote
rų Globos Komiteto reika

lais, buvome priimtos atvira 
širdim, širdingu prijautimu 
'ir draugingumu. Musų dar
bą rėmė draugijos, didžiųjų 
organizacijų kuojios, pavie
niai kolonijų darbuotojai. 
Mus rėmė visa Amerikos lie
tuvių pažangioji spauda ir 
gynė nuo kraštutiniųjų — iš 
dešinėsės ir iš kairėsės —

mai, musų misija neliko 
} bergždžia: mes gavome naš
laičiams laikinosios para
mos, mums pasisekė sudary
ti kelioliką L. M. G. Komite
to Skyrių Amerikoje, šita
sai visuomenės ir spaudos

ištyri-

f.

vome kviestos,
kviestos į daugeli Naujosios 
Anglijos, Pennsylvanijos ir 
vakarinių valstijų vietas. 
Bet jei ir negalėjome būti 
tenai asmeniniai, tai visgi

viai neatsisakys parinkti 
aukų ir paremti musų naš
laičius.

Musų apsilankymas pas 
Jus, Gerbiamieji Amerikos 
lietuviai, paliks musų šir
dyse maloniausius prisimi
nimus. Mes visados jausime, 
kad čia, Amerikoje, musų! 
Broliai 
Lietuvą, myli ją, nori ir mo- Ji būt deportuoti.
ka, reikalui ištikus, tiesti! Atkartojau t, ateiviai, gy- 
jai pagalbos ranka. Sugrį- ' endami Kanadoj, Kuboj ir 
žusios Lietuvon, mes taip į., kitose Amerikos šalyse ^ah 
Lietuvos žmonėms apie Jus •' anri, . ■ Inas tik po vieno meto apsi
pasakysimo. 'gyvenimo toje šalyje, apart

Likite sveiki ir nepamirš- Meksikos, kuri šalis reika- 
kite musų!

D. Šleževičienė,
V. V. Vencienė, 

Lietuvos Moterų Globos 
Komiteto Centro Valdybos p 
Narės.

’S

JI

Jauja dviejų metų apsigyve
nimo. Dar turi sutikti.su vi
sais Suv. Valstijų imigraci
jos reikalavimais kaip ir tie 
ateiviai, kurie atvažiuoja iš 
riuropos. Tik po penkių mo
tų apsigyvenimo tose šalyse

IŠDEGĖ 100,000 AKRU
MIŠKO.

Maine’o miškų komisio- 
nierius Dana praneša, kad _____ _________
per dvi pastarąsias sąvaitės'rų su° didelėmis ausimis”, 
toj valstijoj išdege aęie 100,-. Ispanų vardas indijonams. 
(jOO keturkampiu akrų mis-l Philipines yra sutrumpi
ni. Nuostoliai sieksią milio- nimas ispanų vardo "Islas 

nūs dolerių. Ugnis vis da Filipinas 
plečiasi. Jr kur ji sustos, nie- gari 
kas nežino.

įpinas”, užvardintas pa- 
boj Kunigo "Filipo iš Is

panijos.

Francijos imperializmas 
Judošiaasrolėj.

Bavarijos mieste Miun
chene dabar eina byla, kuri 
iškėlė į aikštę Francuzijos 
judošystę. šitoje byloje yra 
kaltinama keliatas išdavikų, 
kurie francuzų pasamdyti 
organizavo Bavarijoj kaize
rio šalininkus ir varė agita
ciją, kad Bavarija atsimestų 
nuo Vokietijos respublikos 
ir Įsteigtų monarchiją Toj 
byloj išėjo aikštėn, kad Vo
kietijos kancleris Rathenau 
ir paskui Erzbergeris buvo 
užmušti tos slaptos reakci
ninkų organizacijos, kuriai 
palaikyti Francijos valdžia 
yra per savo agentus davus 
jau 62,000,000 m. Bet tai toli 
ne visi pinigai,kuriuos Fran- 
cija išleidžia visokioms in
trigoms Vokietijoj. Susek
ta, kad tik vienas francuzų 
agentas, pulkininkas Ri- 
ehert, yra išleidęs provoka
cijos tikslams 100,000,000 
markių.

sutikti.su


'tiems, viename laikraštyj 
gener. Herr, pasaulinio karo 

*• įmetu buvęs francuzų artile- 
J rijos vadas, nesenai šiaip 
paaiškinęs: "Didžiosios vo- 

________ kiečių kanuolės, dirbtos
Labai vargingoj padėty Krupo ar Škodo dirbtuvėse, 

atsidūrė vokiečiai, kai jų buvę 7 ar 8. Jas vokiečiai 
Ynarkės kursas nukrito. Vis- dirbę Anglijai bombarduoti, 

tik šio plano neįvykdę dėl 
tam tikrų strateginių prie
žasčių. Tada jqmiš įfadėję' * ~ f
Paryžiaus‘gyventojus’ tero-L . . ......vizuoti. Viena tokią kantiblį! *,e n? te M,n,jaJri. Tauragės:

(vairios žinios
Kaip vokiečiai laidoja 

mirusius?

kas šaly taip pabrango, kati 
nuo daugel ko teko visai at
sisakyti arba daug savo rei
kalavimus apriboti. Taupus 
vokiečiai Įžiūrėjo, kad miru
sių lavonus laidoti medi
niuose karstuose (grabuo
se) pęrbrangiai atsieina. Jie 
ir čia pasistengė brangenv- c 
bę apribot. Saksonijoj ir ki
tur žmonių lavonus pradėjo 
laidoti popieriniuose kars
tuose, o dideliuose miestuo
se, kur labiau taupesni vo
kiečiai, — visai be karsto. Iš 
namų mirusi išveža tam ti
krame karste, kuri Įleidę 
duobėn, atidaro dugnų ir pa
likę lavoną iškelią i viršų. 
Toks karstas esti naudoja
mas ir kitiems lavonams lai
doti !...

• '

šuHaikirię11 raneuzai. Kitos 
natūraliu' budu žuvę, nes 60 
šūvių iššovus, tokia kanuolė 
sugenda...”

Naujas būdas kurčiams 
gydyti.

Daug ir Įvairių būdų gy
dytojai yri mėginę kur
čiams gydyti. Ir tai tik buvo 
bandoma gydyti tuos ligo
nius, kurie anksčiau girdėju 
bet vėliau nustojo klausos 
dėlei kokios nors priežas
ties. O jau kurčiais gimu- 
siems, tai joks gydymas ne- 

_______ gelbėdavo. Buvo laikytasi 
Bujos iš medžio. ' i nuomonės. M kurčiais, gi- 

,________ . .. . mę negirdi todėl, .kad past ienas francuzų inzinie- ■ klįfeos'. ol.g^u

mędžio dujas ir vartoti jas, 
kai]>o kurą motorams. Kol 
kas tos dujos gali būti var
tojamos motorams žemės 
ūkyje. Iš padarytų bandymų 
paaiškėjo, kad vieno akro 
žemės apdirbimui pakanka 
IX) kilogramų medžio, kaina 
10 frankų, tuo tarpu kaip 
vartojant gasoliną reikalin
ga 30 litrų, kaina 55 fran-į 
kai. Francuzų žemės , 
ministerija mano išnaudot i į 
tą išradimą ir pavartoti jį i 
plačiame maštabe žemės 
ūkyje.

Trainavičius Andrius,
ris Vincė, sūnūs Vincas, duktė 
Birutė ir sūnūs Algirdas, is 
Kauno.

Budrikienė Juzė, duktė 
ja ir Kazė, iš Tauragės.

šlekienė Bronisiava, iš 
žių-Ukmergės.

Striungaitė Agnieška, 
kabuliu.

■ Palevičaitė Marijona, is Al 
Jaus.

i. iš RoBėn

mote-: Pajieškau Antano ir INlro Kimins- 
I k'J. Seniau jiedu gyveno Piit.sburgiie, 
I bet dttbar. ęvdėjsu, kad Antanas bu

ria kur anie Passaic N. J. Jš Lietuvos 
ptei.na is N-irbutų kaimo. Raguvos 
parapijos. Pvnevėž'o apskričio. Mel
džiu atsišaukti a; ba kas žinote k<r 
jie gy■ enu. malonėkite man pranešti, 
už ką'busiu labai dėkingas.

Mateušas Žekonis
Myers St., Kingston. Pa.

Emili-f
I- j i 

Dobu- Į

iš 02- ’ Pajieš'ati tų žnu 
šo su Mintaujos <»y 
kit atsišaukti šiuo 

* Mrs. S 
18 Henry St..

>nių, kurie stisira-
■ e:;’o,iai.-. Malonč- 
adresa: i
turmer

Briilol, Conn.

Pajieškau apsivediniui merginos ar
ba našlės, be skirtumo tikėjimo, *ne- 
sencsnčs kaip 35 metų. As esu ■><> 
metų, turiu stedava darbą ir gen i 
uždirbu. Katrai mergina, arba našlei 
atsibodo vienai gyventi ir norėtų- ap
sivesti ir turėti gerų gyvenimą, ma
lonėkit atsišaukti prisiųsdamos sav > 
paveikslų. Atsakymų duobiu kiek
vienai.

Antanas VSaitilas
1541 VV. 281 h St.. CleyeianJ, Ohio.

rius išradę bud, išdirbti iš į^įifeg. ■

Sąryšy su naujais išradi
mais bei patobulinimais ra- 
dio telegrafo srity ii* jo pri
taikymais naudojimuisi 
Įvairiems reikalams, moksli
ninkams kilo mintis: ar ne
galima kaip nors pagelbėti 
kurčiams radio telefonu ? į 

(Mat telefono konstrukcija i 
turi šiek tiek panašumo: 
žmogaus klausos (ausies)!

0 konstrukcijai.
Nesenai Londone buvo pa

daryta su pagalba belaidžio 
telefono keli gerai pavykę 
bandymai kurčiams gydyti. .. Malonėkit 
Pirmas buvo bandomas 72 
metu senelis, kuris neteko

i 
i 
t 
i
I

;
I

P: 
14 1 

Tauragės.1 ' '' h"1;
> šimonaitune Elena, duktė‘į 

Ona. stintiš- Jonas, iš Margavo- į-- - 
nių-Panevėžio. »

Jankauskienė Marė, iš Kalva
rijos.

Baranauskienė Ona. 
baisko.

Dana šiene
Mikelionis

vičiu.
Mezecha

Viera ir Sofija, sūnūs Grigorius 
ir Jonas, iš Karalinos-Kedainių.

Kurie norite savo gimines at
vežti iš Lietuvos i Ameriką ar
ba kurių giminės ar draugai yra 
išvažiavę i Lietuvą ir dabar nori 
grįžt i Ameriką, visiems ant pa
reikalavimo prisiusime informa
cijų knygą dykai ir suteiksime 
visus paaiškinimus. Laiškais ar
ba ypatiškai kreipkitės sekan
čiu antrašu:

BALT1C STATĖS FINANCE 
CORPORATION,

357 Broadway, So. Bcsion. Mass.
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iŠ P:

Uršulė, iš 
Agnieška,

Natalija,

Šiaulių, 
iš La*><;

dukteris

to Jono Railos, 
SeranUme ar 

ui iš Šiaulių 
svarbu reikalą

APSiVEDIMAI

Aš, George Dagis, vajiešsau gyve
nimui draugės, nesenesnvs kaip- 27 
metų. Gali atsišaukti merg'no.-. na.- 
lės arba persiskyrusio*. Aš nfcjiėšk'ia 
turtingos, tik geidžiu susir-sū įąu 
draugę, su katra galėčiau Ii n k steigi 
gyventi ir būti laimingas. Aš esu vai
kinas 36 metu, turiu pąstevų gyveni
mą ir svaiginančių gėthiifi nevartoju, 
taipgi nerūkau. gyveni gr.iziai ii pri 
derančiai užsilaikau, ’laigi me-gnin;, 
našlės, arba jicrsiskyru.dos. į.catidv- 
Įiodamos ir negaisir.damos laiko vuu- 
jaus atsišaukite, prisiųstiames 
paveikslėlį. Atsakymą <iuo; >u l:i?kvw- 
nai ir paveikslus gražinsiu atgal. Tai
gi nepraleiskit šios progos ii pasiskti- 
binkit. Vaikinus meldžiu nerasi r.ė ii.

George Dagis • (2S)
7345 So. Yatis Avė., Ch,cag<>. iii.

BALTIC STATĖS BANK
LIETUVOS FINANSŲ MINISTERIJOS KORESPONDENTAS

Banko Resursai—$1,700,000.00.
PARDUODA Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus 

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

mus prit> sumos kas mėnuo. Depozitus gali
ma' prisiųsti ir per paštą.

SIUNČIA PINIGUS i Lietuvą ir visas pasaulio 
pilna garantija, greitai, teisingai iršalis; su 

pigiai. • 
PARDUODA

Europos 
TURI SAVO

/i'

■Geležinkelis be nelaimių.
Stebuklą geležinkelių tech-, kiausos nuo 40 metu. Sekan- 

nikojė sudaro bbockton-!tis 13 metų berniukas> ,kw>
Darlington ruožas Anglijos 
šiaurėje, seniausias pasau
lyje. Jis pradėjo veikti 1825 
metais ir iki šiam laikui, sta
tistiniais daviniais, pervežė) 
1,561,000,000 keleivių. Bet; 
Įdomu tai, kad tame veik 1001 
metų veikiančiame ruože ne
įvyko nei vienos nelaimės.

Kur dėjo vokiečiai didžią
sias kanuolės?

Pasaulinio karo metu 
vienkart vokiečiai buvo nu- 
gązdinę paryžiečius savo 
"paslaptingomis" kanuolė- 
mis, kuriomis šaudydavę la
bai dideliais šūviais per 75 
ar daugiau kilom, tolio. To- j 
kios kanuolės pirmas suvis’ 
padarė didžiausi sumišimą 
ir išgąsti Paryžiuj, rodos, 
1916 metais. Tuomet fran- 
euzų-vokiečių frontas toli 
nuo Paryžiaus buvo. Pats 
miestas nuo vokiečių orlai
vių užpuolimo uoliai buvo 
saugomas, žodžiu, Paryžiuj 
pavojus negręsė. Tik štai, 
vieną dieną paryžiečiai iš
girstą, baisiausi trenksmą. 
Pirmiau manė, kad koks 
nors parako sandėlis sprogo 
arba vokiečių orlaiviai mies
te bombas mėto.

Prasidėjo tyrinėjimas, 
kaip, kur ir kas sprogo? Tik 
šis darbas buvo pertrauktas 
naujo tokio pat trenksmo. Ir 
kas 15 minučių trenksmas 
kartojosi. Paskiau buvo su
žinota, kad miestą vokiečiai 
iš labai toli iki šiol nežino
momis kanuolėmis bombar
davę.

Pasauliniam karui pasi
baigus. Versalio taikos su
tartimi. iš vokiečių ginklai 
buvo atimti, žmonės domė
josi ir lauke, kuomet pama
tys, nežinomas vokiečių ka- 
nubles, kurios tiek baimės 
buvo paryžiečiam s Įvarę. 
Tik visų nusiminimui, nei 
viena tokia kanuolė nebuvo 
rasta. Ypač francuzų laik
raščiuose buvo paklausimų, 
kaip ir kur dėjo vokiečiai di
džiąsias kanuolės?

Visiems didelėmis vokie
čių kanuolėmis Įdomaujan-

čiu gimęs. Jis pirmą kart iš
girdo su belaidžio telefono 
pagalba žmogaus balsą ir 

j muziką. Vėliau, Markoni- 
įGauzė buvo bandomi du 
j kurčiais gimę jauni vyrai ir 
[vaikas, kuris neteko klausos 
šeštus metus eidamas. Vie
nas vyras ir vaikas išgirdę 
telefono garsus.

Kaip matyti, belaidis tele
fonas nereikalauja tokio 
klausos Įtempimo, kaip mu
sų laidiniai telefonai. Tokiu 
budu, belaidžiu telefonu 
kalbėtis netik nėra* baimės 
sveikas ausis sugadinti, bet 
yra vilties nesveikas patai
syti.

T

t HDsi■ j merainos, be
skirtumo tikėjimo, taipe 20 ir 27 me- 
t’i. As esu laisvas vaikinas 2S metu. 
Su pirmu laišku p»is;ųskit savo pa
veikslą, atsakymą duosiu visoms.

S. 1). Ę.
2753 HalleJk St.. Detroit, Mieli.

Pajieš' 
Aš esu \ 
sišaukti.

A-., 
r.

126 Depot St.

" apsivedim'.ū nicrgino.-. 
akinas 28 mstų. Meldžiu at- 

(27i 
Dan Sto'p

Salėm, Ghio.

pajieskau t.psivedimui merginos 
uiDa našlės be vaigų,, nuo 22 iki 3S 
metų amžiaus. Aš esu metų am

us, munsaino nevartoju. Mylinti 
gera gyvenini t turėti lai atsišaukia, 
atsakymu duosiu kiekvienai. (27)

z

rg r.os ar- 
kaip 40 metų. 

Gal rar.da.ii tokia, 
turi savo l'armą arba n>yiinėius 

esu našlys. 
Meldžiu su 

pavciks’a. 
(2<)

Pajieškau apsivedimui mei
lia našles, nesenesnes i 
Aš esu 35 metų, 
kuri 
g-yventi ant farmos. Aš 
turiu vienų 9 ntetų vaikų 
pirmu laišku prisiųsti ir 
Vyrai nerašinekite.

C. Ranonis
9622 Grabam St.. Iietroit, Mitu.; 

■' * I

REIKALAVIMAI
PAJIEŠKAU Lietuvio rkirzdasku- t 

čio-Barbeno, turinčio geri) nrakttaų 
savo amate. Darbas nuo’atiris-ir -u?.-1 
tikrintas. Kreipkitės:

TAMAS KRAPAS . I
102 Millbury Si., tVoree.stei. Mass.

PAJIEŠKAU MOlEititS nanr: 
prižiūrėt, nesenesnes 35 Htetąi. Pa
geidaujama, kati susikalbėtą angliš
kai; malonės atsišaukti ypatiškai nuo 
6 vai. vakarais, arba laišku.

C. ROMAN
78 Morton Avė., Medferd, Mass.

laivakortes kelionei j Europą ir. iš 
an*. visų linijų.
KORESPONDENTUS — Bankus:

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

Buitie Statės Banke savo depozitus laiko Netv 
Yorko Valstija, New Yorko miestas, Lietuvos 
Finansų Ministeriją, Lietuvos Bankas, Lietuvos 
Kredito Bankas, Prekybos ir Pramonės Bankas, 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje ir kitos 
Įstaigos.

Kad ir trupučiuką iš kelio, bet apsimoka 
kreiptis visais bankiniais reikalais Į

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

Kampas W. 25th St. Telefonas W tkins 2142
Bankas" atdaras kasdien nuo 9 ryte iki 5 vai. po 
piet. Subatomi3 — iki 7 valandų vakare.

- r.lK u • •Į
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FARMOS.
1 11 ................. 1 I 11 ■ ■

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

tai. Parsiduoda 137 akeriai apsėti-ir 
apsodinti; 7 ruimų stuba, šiltas ir 
šaltas vanduo ir maudynė; didelė bar- 
nė, 14 raguočių, 4 arkliai, 13 kiavlių, 
130 vištų. Parsiduoda pigiai. Priežas
tį pardavimo paaiškinsiu. Kreipkitės 
vpatiškai arba laišku. (27)

ST. M. LIESIS
P. O. Box 424. Westernport, .Md.

PARSIDUODA FARMA, 
GROSERNĖ IR SALĖ 

ŠOKIAMS.
Karma 18 akelių žemės, didelis so

das, 3 karvės, 300 vištų, 15 žąsų. 15 
ančių, 3 kiaulės, arklys ir pakinky
mai, namas 15 kambarių ir maujlv- į 
nes. Viskas prie vietos, biznis geras; 
savininkas nori 
parduoda pigiai.

STEVEN
849 Oak SU

Benton, III.

Didelis Išvažiavimas

Pajieškojimai

Kastan Stockus,
1530 Sangamor, A ve., Springfield, I1.!.

ii
i

us 
paimti. Meložiu 

o Kasliak pinigų paėmimo 
visas žinias. Mano ant-

• Bo.x 469,

retuose.

Visuomenės

BQXES OF1O orio

HAVERHILL, MASS
Haverhillio L. U. G. Kliubns. reng'.a 

dideli išvažiavimą. SEREDOJE,
4 L1EPOS-JULY. 1923.

KLIUBO KEMPĖJE 
Brooksid? Avė.. Bradford. Mass.

GERBI AM O JI VIS U O M E X Ė:
~''t atsilankyt į musų išva

žiavimą. visos apįelinkės lietuviai; 
musų kempe nauja ir puikioj vietoj. 
Busi puiki muzika ir pamarg'rimui 
yra. surengta visa eilė žaislų, taipgi 
bus valgių ir gėrimų. Kiekvienas, ku
ris tik atsilankys, galės rast s -.u pa
tinkamo smagumo ir pasitenkini ma
loniais įspūdžiais.

įžanga pigi—35c.
Užkviečia VALDYBA.

PASARGA-: Važiuojant '.aruis, reikia 1 
imt Georgetov.’n karą ir išlipt ant: 

Brookside Avė. ir cit po tiesiai, '.uio-. 
mobiliais taip-pat reikia važiuot. 
Brookside Avė. į pat kempę.

Pajieškau sesers sūnaus Igr.-.? 
‘Renšo, Šiaulių apskrities. Užven’i 
valsčiaus. Pabutkalnio kaimo: aš kai
po nesenai atvažiavusi iš Lietu ros. 
turiu svarbių dalykų pasakyt apie jū
sų tėvą. Aš. Stasė Stonienė (Vėk.šai- 
tė). paeinu iš Lietuvos iš Ušnėnų kai
mo. Užvenčio Darapijos. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Stasė Stonienė
301 D Street, • So. Sosto

Jieškut tetėno Juliaus Čepuli-; ir 
jo sūnaus Jokūbo, taipgi Adomo Ra
dzevičiaus, visi iš Ingavangio kaimo, 
Šilavoto parapijos. Visi yra vedę ir 
iįeniaus gyveno Scrar.tor., Pa. 
Willkes-Barre. Pa. Yra svarbių 
kalų iš Lietuvos. Atsišaukite 
ai kas žinote meldžiu pranešti. 

Petras Radzevičius 
2074—21th St., Detroit,

Kastantas Norkus.praneša," ka'i .Pajieškau savo p .sbrolio Kazim.ie- 
— -. .DU,. , .! ■• .____  , ■_ t(> Stankūno, Kauno rėdybos, Šiaulių

apskričio. Lygumų valsčiaus. Vebil- 
rių kaimo. Meldžiu atsišaukti greitai 
atba. kas žinot malone ite pranešti, 
.nes jojo sesuo Brigita mirė Am;:.-.:, j 
ir paliko turtą šimtą tūkstančių dole
rių vertės. Aš laiškus gaunu is visur, 
bet pinigų negalim, 
a t s i sau k t. 
suteiksiu 
rasas:

Kablegramas iš Kauno ar 
rei- 

patįs.

Išrinkti
HELMAR TURKIS H Ciga-
retai yra padaryti idant mi- 
lionai rastų smagumą rūky
me Turkiško Tabako Ciga-

Visuomenė šiandien persiti
krino koks skirtumas yra
tarp Turkiško Tabako ir pa
prasto tabako — ir todėl pa
sirenka Turkišką.
20 HELMAR ĮJ kainuoja
truputi daugiau negu 20 pa-
prastų cigaretų, vienok su
kiekvienu HELMARU Jus
gaunat kelioliką sykių dau
giau malonumo.

Šiomis dienomis kablegranu 
iš Kauno musų skyriaus vedėjas

21 di^fer^į.nirmu tou 
President. Rooseyęlt.. prade

dant riau/ą kvotą, iškeliaus i 
Ameriką sekanti keleiviai:

Eismontienė Ona, duktė Tek
lė, iš Šiaulių miesto.

Petraitis Domininkas, iš žu- 
kaičiu-Tauragės.

Tereskova Palagėja ir sūnūs 
Vasilius, iš Paežerių-Panevėžio.

Skerstonienė Gertrūda, stmus
Stasys, duktė Olga. iš Telšių.

Mickevičienė Antilija. is’ Ma
žeikių. ♦

Jakubavich Anna. iš Maravo- 
tų-Trakų.

Miežienė Emilija, iš Kviędar 
r.os-Taaragės.

Dzevenkauskąitė Domicėlė,
Krašausįšlįių-Alytaus. ,.

Lemežis Juozas, ia Jodeikup 
šiattiitpi? 1 i.

Sakalauskas Izabelė' ir.'suirti J 
Matas, iš Tauragės.

Meižvs Pranas, duktė Juzė, 
sūnūs Jonas, iš Kviedarnos- 
Tauragės.

Sadauskienė Salomėja, duktė 
■Sofija, iš Novoričiznos-Trakų.

Vaznytė Blena. iš Kauno.
Nasilienienė Uršulė, duktė

Viktorija, iš Baublių-L’kmergės

Pajieškau savo vyro Fortūnato Mc- 
lešiaus, kuris prasišalino nuo mar.ęs 
apie tris savaitės tam atgai, palikda
mas mane varge su dviem kūdikiais. 
Iš Lietuvos paeina iš Kelmės mieste
lio. Kauno rėdybos. Jis turėjo - 
pirkęs duonos kepyklą Noivvoocig.

čia yra jo paveikslas.
tuo jaus atsišaukia arba ka; 
sužinotumėt, širdingai meldžiu mii 
pranešti, busiu labai dėkinga. (27) 

Ona Melešienė
" 1097 VVashington Si., Norvood, Mass.

HELMAR yra supakuoti
kietose skrynutėse, kas ap
saugoja juos nuo susilaužy-
mo ir susimankštymo. Pa
prasti Cigaretai yra supa
kuoti Į pundelius.
ATSIMINK SKRYNUTĘ

IR VARDĄ

Išdirbėjai augščiau-
sios rųšies Turkiškų
ir Egyptiškų Ciga-

retų pasaulyj.

Laiškams Popieros.
Darbininkas pas darbininkų _rašy

kime laiškus ant popieros su VĖLIA
VA "DARBININKAI VISŲ ŠALIŲ, 

n imivpmnvr o ivnir VIENYKITĖS.” šių popierų gali tu- ILMIAGTON E 2 AKRAI rėti prisiunčiant sidabrinį dešimtuką

važiuot Lietuvon, 
(28) 

SliAPMAN 
Brockton, Mass.

1 mailė nuo geležkelio stoties, 15 
obelių ir daugybė kitokių vaisinių 
medžiu; geri budinkai. 8 kambarių 
stuba, cimentuotas skiepas, kieto me-į 
<i :io grindys, maža grosernė, 2 karų I 
varadžius, viskas tik $4,500. Vietą! 
parodys Joseph (’otton, Wilmingt<>n, 
Mass, Ges. W. HaIL 60 Stote SL. 
Boston.

Gi) AKRU FRAKKŪnF
29 akrą dirbamos, likusioji gany

kla ir miškas, daugybė medžių ir pri
augančių pusių; 50 obelių, 6 kamba- 
įių stuba. bamė, 40x70; savininkas 
paliks porą gerti dirbamų arklių, kar
vę. viš*as, visus farmos įrankius i 
mašinerijas. Viskas už $-5,500. į 
si,500. Daugiau žinių gausit ofise
pas Geo. W. Hali, 60 Stale Street, I 
Boston.

ir už 2c. štampą. ;
Taipgi reikalingas agentas jasį par

davinėti kožname mieste. (2»j)
NAT1ONAL PRESS . 

8,.Vine St.. Monieljo. Mass.

Kaune Reikalingas. 
Viešbutis.

Kaune nėra tokio degan
čio reikalo, kaip pastatyti 

• a • i . • m • i ' •u^a!; puikų viešbutį. Taip sako vi- 
įnešt si, kurie buvo Kaune. Tam 

tikslui susiorganizavo ben- 
jdrovė ir reikalinga, apie 
{žmonių prisidėti su nemažų 
(kapitalu prie pabudavojijno 

;ų,’ 7a kambtrių8^- Hoteliof—'Viešbučio Lietuvos 
sostinėj KAUNE. Priside- 
jusiems bus darbas užti
krintas šioj Įstaigoj. Noriny 
tieji prisidėti arba gauti 
platesnių informacijų kreip
kitės laišku: (26)

VIEŠBUČIO KAUNAS 
j AK-NĖ B-VĖ.

3241 So. Halsted Street, 
CHICAGO, ILL.

22 MAILĖS ŠALĘ.
10 akrų žemes,

50 vaisinių medžių, 7 kambarių stu
ba. barnė 30x 10. vežimu pašiūrė, ga- 
radžius, 3 vistininkai dėl 500 vištų. 
'I ii už $-1.200. jnešt $5!'O. Daugiau 
žinių gausit ofise Geo. W. Hali, 60 
Statė St., Boston.

PARSIDUODA ŪKĖ SU 
GYVULIAIS.

Brookline. X. H., prie pat Statė road. 
Ūkė vra 135 akrų, pusė šios žemės 
yra dirbamos. Vandens visuomet yra 
pilnai. Ežeras prie namų pilnas žuvų, 

suau- 
Kaina 

(26)

Priežastis pardavimo — vaikai 
go ir nebenori ant ūkės gyvent, 
visiems prieinama.

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

PARSIDUODA FARMA.
115 akrai žemės, 29 akrai dirbamos, 

L'-tišidji ganykla ir dikčiai girios, di
deli budinkai, 2,barpčs, 2 vjjtjninkai, 
pienui ruimas., ledaunė. 7 rųin)ų stu
la, viskas YjražBrr aptaisj-’ta, ■ puikus 
vanduo stubej. Malkos ir kitoki daik
tai po stogu, galima vaikščioti per 
visas triobas neišėjus lauk. Parsi
duoda su gyvuliais, visais padarais ir 
apsėtais laukais, arba be gyvulių kas 
kaip nori.-Šita farma randasi Maino 
valstijoj, 5 mylios iki Dover-Foxcroft, 
arti prie gražaus Sebee ežero, kur 
yra puikus žuvavimai, maudynės ir 
puiki šokių salė su visais paranku-, 
iriais. Šita vieta yra plačiai žinoma 
tarpe bostoniečių, kurie čionai pralei
džia puikiausius vasaros laikus, ant 
musų farmu. nes ir mes patįs užlai
kome vikei.šininkus per vasarą duo
dami gerą patarnavimą. Priegtam da 
mes parduodame į vasarnamius svies
tą. kiaušinius ir vištukus už gerą 
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. AUŠIURA
t). Box 32. l)over-F«xcroft. M*.

FARMOS! FARMOS!
Didžiausia lietuvių ūkininkų kek- 

nija Amerijcoj. Čia ygp suvirs ,496 lie
tuvių apSipiHtę fatrmafc U- Nudaro '< 
liętuvisgta apgyventus įoūmus. Foun* 
tain. Mjęb. apie.’inkcj yra labai geros 
rėmės, todėl tt-k datrs*'1:ėtt>Vi»i čia ir 
apsigyventi1. Nepirkit farmų prastų 
arba pustynėse. Jeigu norit apsigy
venti ant gerų žemių ir tarpe savo 
tautos žmonių, tai ap-'ilankykit į mu- 
..i kolonija, čia apsigyvenę jausitės 
lnu> Lietuvoj.

Dabar yra g: 
rinkti gera ube, 
p imas. Aš ka:po 
šioj apie’inkėj 
šus patarimus
no.

JOHN
R. 1, Bo.x 17,

INSURANCE
(APDRAUDIMAS) '

IMANT INSURANCE,:; 
(Apdraudimą) nuo ugnies 
ant namo arba automobi- • 
liaus nelaimės ir pavogimo j 
arba sumušimo, krautuves .: 
stiklų, TĖMYKIT idant Ap- 
draustumės per atsakan
čias kompanijas, kad nelai
mei atsitikus gautumės pil
ną atlyginimą. Mes repre- ; 
zentuojam tvirčiausias ir 
geriausias kompanijas ; 
Amerikoje ir MES UžTI- 
KRINAM pilną atlyginimą 
nelaimei atsitikus. Bostono : 
žymiausi lietuviai biznio- ; 
riai ir profesionalai yra ; 
musų klijantai. Klauskite " 
jų apie musų patamavima.'1 < 
Ekspertai ugnies apkaina- ' 
vinte apdraudžiant namus,

; rakandus, automobilius ir L 
tt. Kreipkitės į mus dėl ge
riausio patarnavimo Nau
joj Anglijoj. Apdraudimo ;! 
skyrius po vadovyste

JONO K. KAZLAUSKO

riaus.a.' laisas. įss;- 
nes matyti javu ay- 
seniausias ūkininkas 

gaiiu suteikti geriau- 
kashnk farmų pirki- 

(27) 
A. ŽEMAITIS

Fountain, Mich.

VINCENT A. JENK1NS
6 BEACON STREET,

BOSTON. MASS. (-) 
Tpl. Haymarket 5840-5841.
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KATALOGAS.

10 vai. ryte.

i
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KELEMO” KNYGYNO

Kaino.*: iš New Yorko i

Tai yra didžiausia ir svarbiausia lietuviu ek

savo 
liok. Eik pas artimiausi musu agentą ir

rašykit tiesiai į

I

C® ■ ■ ■ ■ T 1- T- ■ I ______ __ ____ _

i Sveikatos Kampelis.1________
KŪDIKIŲ PRIEŽIŪRA 

V ASAROS LAIKU.
Kūdikių priežiūra prade

da tapti tikru mokslu. Moti
nos visur pradeda mokytis 
ir tyrinėti tą dalyką, nes 
nuo jo priklauso likimas jų 
vaikų. Jos su uolumu reika
lauja, kad tas mokslas joms 
butų duodamas iš visų šalti
nių. Galima lengvai supras
ti, kad šiame trumpame 
straipsnyje smulkmeniškai

Antruose TYiett’v'“'" 'ev-ia 
duoti grūdinio valgio, pieno, 
ryte ir vakare, kiaušinių, 

augalų sriubos, su duona ir Į 
sviestu vidurdieniniu vai-i 
giu. Kiti valgiai turi susidė-j 

ti tik iš pieno.

Vasarinis valgis.
Motinos visuomet steng

damos vaikus užganėdinti,) 
kaltais neišmintingai jiems] 
valia duoda. Ypatingai kas- 
link maisto. •Skanumynai 
nito šeimynos stalo ir visoki 
paragavimai sugadina kūdi

kio naturališka apetitą dėl 
paprasto naudingo maisto.; 
Ne syki galime matyti moti-' 
na duodant kudikiui para
gauti šaltos košės arba ko

kio ton gėrimo. Kuomet ii 
pati sustoja sau nusipirkti. 
Namie darytą šaltą košę ga
lima duoti dviejų metų kū

dikiui su pietais, bet ne pirk
ta, nes negalima žinoti is ko 

tiro Įsakyta. Ipadaryta. Vieton šaltos ko-
Jeigu kūdikis turi viduj šės, geriau pagaminti vaisių 

jis visuomet turi (gėrimus ir reguliariškai 
’ ’ ” " ' .Nepatartina

sirupas. Kai-, 
motinos duoda vai-' 

šaltos arbatos arba j 
tas pavojinga.

Kūdikis ir jo bunka.
i Jeigu dėl geros priežas
ties kūdikis krūtimis nėra 
penimas, tai jam turi būti 
eiliodamas maistas iš bon- 
kos. Vienintelis motinos pie
no užvaduotojas yra karvės 
pienas — ir kožnas kūdikio;į 
valgis turi susidėti iš dalies.- 
pieno. Motinai sunku gauti 
gero pieno, užlaikyti svariai 
ir šaltai iki vartojimo ir po 
tam tinkamai pritaikvti. Ge
riausia virti pieną prieš var
tojant.

.Sulvg sekančių senumų 

kūdikis turi imti sekančiai 
pieno:

Amžius
1 savaitės .
1 mėnesio 21
3 mėnesių .. . 
6 mėnesių .. . 
8 mėnesiu ..

maitinamas, nieko nenuken
čia nuo karščio. Bet jis daž
nai yra neramus ir nesma
gus. Kad davus vienų metų 
senumo kūdikiui 14 valandų 
miego, kurių jis reikalaują^ 
visos pastangos turi būt d e-; 
damos, kad palaikius jo mie
gamąjį kambarį vėsiai kaip 
naktį taip ir dieną. Maudy
nė prieš einant miegoti pa
lengvins jeigu neramus ir 
atvėdins užkaitusią odą,

visko nebus galima išdėsty-> kad ji*> galės miegoti.
- - 1 Motinos turi būti perser

gimos, kad neduotų kūdi
kiui vaistų jo užmigdymui.

ti. Naudai motinų, kurios! 
nori pilnų informacijų. Vai
ku Biuras Washingtone tu- j T . . ■ . - -
ri išleidęs kelis buletinus ^e,Su kūdikis nemiegos, yra j 
apie vaikų priežiūrą, ku- pneza^Us. kitrias ji turij 
riuos veltui siųs motinoms niekad neJ'ulJį
jų pareikalavus. ^^iis ^ak-j

Kūdikių valgis vasaros
/ laiku. miegoti,

Mažųjų kūdikiu valgis turėti savo lovą, ir kur gali-; vaikams duot: 
vra svarbiausias dalykas, ma savo kambarį, dėlto kad į vartoti saldus 

- - -- — išmiegoti nuo laiko kurios
, kams 
kavos;

•» v ' _ .

nežiūrint koks laikas nebu- galėtų
kūdikis nelaukia ilgai paguldymo, iki kėlimo ryt

’ . meti. ‘ y ■/
. tų, ] 

apie tai nepranešęs. Bet va
sarinis valgis turi ir savo Kūdikių vasaros aprėdalas. 
neparankumus. Jeigu kudi- Karštis, koks esti nuo bir- 
kis maitinamas motinos piė- želio iki rugsėjo m., daugu-1 

moję vietų Suv. Valstijose 
via labai sunkus kūdikiui ir 
daug triūso reikia motinai 
padėti, kad užlaikius ji ra
miai, nuolat tėmijant jo val
gi. aprėdalą, maudime ir t.t.

Kad užlaikius kūdiki ra
miu per liepos ir rugpiučio 
mėnesių karščius, reikia jį 
labai lengvai aprengti, jei
gu butų reikalas, galima be
veik visai nurengusį laikyti 
r ?r karščiausi dienos laiką, 

bonkose. ir turi būti laiko- Vilnonės juostos, vystyklų ir 
” • plono apvalkalo užtenka, jei . 

motina pasistengia apmauti 
■ jam pančiakas, marškinu

kus ir kitus drabužius, kaip 
hiena pradeda atvėsti. Yra 

• labai svarbu jo neužšaldyti, 
: ir jeigu staiga atvėsta, taip 
kaip prieš vėtra arba smar
kus vėjas pradeda pusti.’ 
vaiką tuojaus reikia taip ap
rengti, kad jis negalėtų stai
ga atvėsti.

j šiaurėje, ir vakaruose, 
drabužiai turi būti pritaiko
mi prie oro. Gali būti karš
tų dienų, kuomet vaiką rei
kėtų aprengti taip kaip aug- 
šeiau aprašyta, bet geriau
sia yra ir vaikas bus ramus 
su plonais marškiniais, juos
ta. ir suknele su vilnoniu ap- 
riaustuvu vėsesniame ore. 
Mažučių vaikų kojos turi nu gali nukentėti,

nu, motinos vargas yra daug 
mažesnis, ir jeigu jis yra re
guliariškai maitinamas kas 
tris ar keturias valandas ir 
gauna užtektinai vandens 
tarp valgių, jis turėtų augti 
puikiausiai. Bonka penimas 
kūdikis greičiau gali nuken
tėti nuo vasaros karščių dėl 
sunkumo išlaikyti pieną sal
džiu ir liuosu nuo ligos mi
krobų. Pienas turi būti pri
statomas šaltas, užkimštose

tlkobolis ir Kud'kiąi — AiSa kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholi'^ 

an- jų vaikų. Ka* yra arba tikisi ka- 
nors būti kūdikių tėvais, būtinai 

tuiėtų per kaityti šitą knygutę. p:,. 
ęal daktarą Hciit-.eri sutaisė Ba- 
tąl»>š:as. Puti. 2S ..................... ją.

Ir-u-rikoaišk-M. Vestuvės —'Dviejų 
akrų komedija, pajuokianti lietuviu 

vestuves. Juokinga ir lengva per- 
statymui. Parašė ikea.\ Pusi. 24 10- 

Amerika Marorhas. — Ąiba kaip ka
talikų kunigas Jians Schnuth paplo

vė mergins Oną Auinuli-r. Su 
paveikslais, lt! pusi.......................  , jo,,

tm/inos Dainos. Šioj knygutėj telpa 
44 geriausių Jovaro ckiinų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie tain ir susirinkimuose.
Pi. si. 32 .................................................. 15c.

Anarchizmas. — Pagal Proudhonn 
mokslų, parašė d-ras Paul Elzbc- 

cher. vertė Briedžiu Karaliukas.
29 pusi...................................................... l<Je.

\|Je Dievą. Velnių. Dangų ir Praga
rą. Parašė Robort G. Ingersoll, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Dib- 
’ijrs prietaru naikintojas. 72 
pusi. ..........s............... 25e.

Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 
Notas galėjo surinkti i kelias die

na' visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visa žemę apsepi- 
.ų ' Kur ras vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti

j ;>o tvano jucdveidžisi, raudonveidžiai 
ir «itų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitu klausimų, i kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
viskiai išdėstyti šitam veikale. Knygų 
be galo įdomi. Kas žodis — tai tak
tas; kas sakinys — tai naujas ■kunigų 

Mokslas ,r 
iki galo. 
................. 25c.

su Sociali*-

Lietuvių Ekskursija
• PER SOUTHAMPTONĄ 

Į KLAIPĖDĄ (MEMELĮ) 
Ant jūrių milžino — S. S. LEVIATHAN. 
Didžiausias ir gražiausias laivas pasauly, 
laivo visi moderniški parankumai.

Tai Jūrių Balu
čius. Pirmu kar
tu išplauks 
New Yorko 
C*.erbourg 
Sauthainpton,

Liepos Jaiy 4
1923

Naujas, 
Ant šio

Laivo ypatybes: 
Didžiausias lai

vas pasauly.
įtalpa 59,9i»ti.»:5 

tonai.
Ilgis 950 pėdų ir

■'lotis lOv pvdų. 
Pn įiega .ilihl.inio 

arklių.
Aliejum kūrena

mas.
Greitumas 25 

mazgai i vai.

Klesa .. $152.50 
Klesa .. $107.00 

Askursija, kokia ka
da nois buvo. Ekskursija bus specialiai lietuvių vadovaujama. Gerai 
visiems žinomas advokatas F. J. Ilagočius lydės ekskursantus iš 
New Yoiko į Lietuvą ir duos visokius

J. IJagočius lydės 
_ . patarimus.

Tai vra geriausia proga atlankyt savo šalį. Nelauk ir neatidė- 
____ 2'.'. ‘ . ’ užsisakyk laivakortę dėlei 
šios ekskursijos ant 4 u. Liepon-July. Jeigu nėra jūsų mieste agento,

UNITED STATĖS LINES
45 Brwad«ay, New York Cit y
75 Statė St.. Boslon. Mass.

Įgalioti Opervotojai dėlei
UNITED STATĖS SHIPPING BOARD

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SER.VICE WITH

HAMBURGAMERKANLINE
Trumpiausias kelias j

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo Pioro 86, North * 
River, pėda nuo Ui gatvės, 
New Yorke. Geriausi mu-ų 
laivai

"Resoiutc”. 'Reiiuiice”. 
"Alhert Bailiu".
”l)ėulsehlat:d” 

veža L Ii ir Iii kl 
žierius 
laivai 
■’.Mount Carroli'

mas šaltai, kol reikia kūdi
kiui duoti. Jeigu yra abejo
nė apie pieno tyrumą, atsar
giau yra pieną atvirinti 
nors per didžiuosius karš
čius arba 
viduriukai 
bonkos penimieji 
turi mažiau 
per karščius ir turi būti 
lengvai penimi, kol pradeda 
atvėsti. Reikia duoti užtek
tinai vandens.

Maudynė.
Sveikas kūdikis, nežiūrint 

kiek amžiaus, turi būt kas
dieną maudomas. Geriausia 
maudyti rytmetį. Vasarą, 
kada reikia jį vėsiai užlaiky
ti, jis turi būti maudomas 
prieš migdysiant. Drungnas 
vanduo, nuo 85c F. iki 90r 
F. yra geriausis, nors pąau- būti šiltai užlaikomos su 
gėję vaikai mėgsta kiek vė- plonomis vilnonėmis pan- 
sesnį. Visai mažai muilo te- čiakomis, kurios apdengia 
reikia vartoti. Muilas nie- riša koją.
kad neturi būti stačiai tri-. Senesniems vaikams nėra 
namas ant kūno. Ir per kar- reikalo turėti pančiakos 
štį kūdikis turi būti taip čevervkai per karščius, 
maudomas, kad jokis vėjas Motina pati turi nuspręs- 
ant jo nepūstų, nes jis leng- ti kada permainas reikia (ta
vai suserga slogomis, ir dėl- lyti, kad užlaikius vaiką ra
to išėmus iš vandens, jį rei- miii.
kia tuojaus aprengti. i Senesnio vaiko valgis.

Išmaudžius kūdikis turi 
būti švelniai ir atsargiai nu
džiovinamas. jšlengvo abru- 
su tapnojant kuniuką. Tal- 
kum miliukų galima truputi 
užbarstyti ant odos raukš
lių, kaip tai kirkšnyse ir po bu vasaros laiku, kada karš- 
pažastėmis, bet daugumas tis vra nepakenčiamas.

kuomet kūdikio 
yra liuosi. Iš 

kūdikiai 
gauti valgyti 
ir turi

4i pasa- 
Taipgi yvpuleri ii 
"Mvuat Clay’*. 

.Mou’it 
ClliUoc”. "Hansu”, ”Thu- 
ringia” ir “IVęstplialią” ,;u 

• kambariais ir Ui klesa.
Visi parankumai ii puikus * 
oatainavimas.

UNITED AMERICAM LINES
JULIUS RuriENBERG. 

26w Hanover St..
Bosimi. .įlass. 

arba pas kitus autorizuotu ;
agmtus

George Tovvnsead Fox, (nam vertėtų, perskart-yti............. . .. 25c.
Ferdinand de Šamo- : Sielos Baisai. — Puiki knyga, daugy-j 

............................................. -•■»<., bė labai gražiu eilių ir dainų. Daug 
Viskas Nyksta. — Labai: gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera; 

knygutė iš poiitiškai-eko-1 gera ir spauda graži. Parašė J. B. ;
‘ i Smelstorius. 221 pusi. Popietos

; apdarais ............................................... $1.00;
10c. j Gražiais audimo apdarais .... $1.25 į 

Socializmas ir Religija. — I^bai Įdo
mi knyga šituo svarbiu klausi- : 

mu. 24 pusi............................................... 10c. I

švento Antano Stebuklas. — Dviejų; 
veikimų komedija. Perstatymui ]

reikia 10 aktorių, S vyru ir 2 moterų,] 
lošimas užima apie 2 valandas. 
Kaina ........................................................

Ben-rlui. — Istoriška apysaka 
Kristaus laiku. Parašė Lew

2 pusi. . ..

rašė kur..
sv’ietuvino
;kia. ....

Kurgi Tas
žingeidi

tomiško klausimo, kurią turėtų kiek 
>«enas perskaityti. Pagal K.
Kautskį, parašė Z. Aleksa. 28 p.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba į 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutine 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p- 25e

Lengvas Budas Išmokti Angliškai. —■
Ši knyga sutaisyta taip lengvai ir 

suprantamai, kad kiekvienas 
greitai išmokt kalbėt angliškai, 
telpa netik atskiri žodžiai, bet 

katalikai už- sakiniai, pasikalbėjimai darbo
važiuojant kur nors, 

pas barz- 
it. Kaina. 35c

!

I

CUNARD 
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ 

per IJverpool.
:-.nt nauju, dideliu, puikiu aliejų 

varomų laivų:
SAMARIA Liepos 12 ir Ragpiučio 9 
SCYTHIA Liepos .26 ir Rugpiučio 23 

- . i i Greitas patarnavimas į Lietuvą >r
nuėjus į \Vallace. 472 pusi.................................. $2.00 j vjsas Baltijos valstijas. Puikios vie-

Į Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie-ypatiškai 

p—r— -------------r,------ ----------- tuva XIV mfciašimtyie. Istoriškas; pii;,jurėta kelionė į Lietuvą ir visas
Lytiškos Ligos ir kam nuo ju apsis i romansas M. Bernatovviez’o. j Baltijos valstijas kas utarninką ant

i r, -- n v i 4u8 mis! SI 50 trijų marių milžinų, ..-u. pęrseUiųiusaugoti. Paraše D-ras r. Matuiai-iP-13............................ ........................
tis. Antra, peržiūrėta ir pageriu- j Biblija Satyroje. — Labai įdomi 
ta laida.........................  Ivte. Į juokinga knyga su 370 puikiais pa-

f_. „ .... , a__  : veikslais, perstatančiais įvairius nuo-
I tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio
I iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
] knygą niekas nesigailės. 382 pus- 
I Lipiai. Kaina ..................................... $1.00

gali 
Joje 
ėieii 
jieš-

->■

iŠ |

t
Greit;

i argumentas griūva, 
i moksias nuo pradžios 
! Kaina ............ .......................I
' Byla Detroito Katalikų 
i tais. — Pirma kartą
puolė socialistus 31 d. gruodžio. 1911.
Ar.trn kartą jie užpuolė socialistus 31 krautuvėn. pas daktarą, 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj i.šti- daskuti( pas kriaučių, ir 
sai telpa teismu rekordai ir prirody- į 
irai, kokių priemonių katalikai da-ū-J 
k idžia kovoj su socialistais. Su 
psv.iks’ais. 61 pusi. .....................* 25c. t... ...

i Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links-( .......................
mos dainos. Apart juokingų Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem-j' *

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 revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva ii-, 
kos. paliuosuota iš po caro valdžios ir; 
kaip ji buvo apskelbta respublika, 
įsidėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta Į apskri
čiui. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli- 
__ ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 

i svarbesni dokumentai: Steigiamojo 

Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, sura
šymas visų mušiu su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bį-t 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 nuotikius, tai per
skaityk šitą knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujantiems darbi
ninkams nenpkainuojama. Medega 
imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek
su. 80 pusi.................................................. 25c.

> •
Monologai ir Deklamacijos. — Šioje

»s. gera
Taipgi is Nęw Yorko,

•s valstijas k a 
marių milžinu,

■ Southamplor.e.
* MAURETANIA, 

BERENGARIA
plaukimai tie- 
naujų aliejum

Kiek turi gauti
i

ibi OI O1 •?

4 iki 5 
.......... 6 

£

Moliuos pienas.
Motinos pienas yra 

niausiąs kuriikio gyvas 
sveikatą užlaikyti, ir 
vienas iš kitu motinos pa
tarnavimu nėra taip svar
bus. kaip jos pienas.

Pirmuose mėnesiuose sa
vo gyvenimo kūdikis neturi 
imti jokio kito valgio, tiktai 
vasaros laiku galima duoti 

atšaldyto vandens kelis sy- 
kius. i diena.. Bet kūdikis; koj mūn&dm,; sioje telpa n,-, 
maitinamas ir motinos pie~į72 ’ Džian Bambos spyčiai”, eilės, na- 

jeigu jis įsikalbėjimai, humoristiški straipsniu- 

persivalgo. Daugumas gv-|kai ir juokai. Antra pagerinu , 
dytojų pripažįsta, kad ne-|,aida- 128 pusl •••-••••t...........
mažiau kaip 3 valandos turi idilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa1, 
praeiti tarp valgidinimų iri 23 gražios eilės, daugybė Straips- 
A^aikas geriau auga, ieigui1-’1’" Juokų’ Pa,k,ai aius'„ 

ir penimas Kas keturios valau- ■ ....
i "Jaunystės Karštis”. Ir "Sesižiedavi- 

___rias Pagal Sutarties". Labai už-
■ pienas pa-. :mantk meniška komedija ir per-

Sirodo kūdikiui netinkamas. įstatymui tinkamas dialogas. ... 10c. 
motinai gal reikia tinkames- j^ai Senovės žmonča Perstatydavo knygoje telpa daugybė naujų, labai 
nio valgio, daugiau skystų I Sau Labai įdomus senovės ’ PTSŽŪ? H juokingų monologu ir dekla-
\algiu ir permainų jos fzv-ifi’o-ofu dalėidimai anie žemės išvaiz-'»KaciW- Visokios temos: darbininkiš- 
venimo papročiu. Gali būti Idą. Pagal daugeli * autorių parašė kos. revoliucinės, tautiškos, humoris- 
- - ' ’! iksas. Antra knygutės dalis yra: ”lš- t«kos m la.svaman.sKos, A1SOS skam-

virkščia- Mokslas arba Kaip Atsira-f y?s<>s geras Tinka visok.ems ap- 
d4 Kalbos”. Parašė Z. Aleksa. Įvaikscnijimams, baliams, koncer- 

*4A j - ’ tams ir tt............ .. .................................

į Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie- f Musų Padėjimas. — Jdomųs pavyz- 
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės] džiai iš dabartinio darbininkų pa- 

I įstatymai sti reikalingai klausimais ir/Įėjimo. Parašė Antonovas, 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. Bcston, Mass. 40 pusl............

'.tuose. Veikalas perstata nužudymą 
__  Arba tara Aleksandro II. Labai puikus ir 

1 nesunkiai scenoj perstatomas 
veikalas..................................................... 25c.

arba šliubinė Iškilmė. —
Vieno akta farsas, labai juokingas 

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

uncijos

unc.
LlllC.; yatkų Gadzinku” .telpa 30 įvairiu juo- 

> line.; Ringų dainų, eijių, parodiją, ir t.t. j 
line 1 Dringelis iš dainų tinka juokingoms ( 

. deklamacijoms, šešta pagerinta •-* 
| laida. 48 pasl........................................ 10c. --

.ę^-jLclko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?
II il’i —Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

PPį ; nemokša. Bet deikogi norisi? Delko 
j b? valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 

;kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
hilkrans. druskos ir kitu panašių da- 
ilykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
ituos klausimus suprasi tiktai iš sitos 
i knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina ....................................................... 1®--•
Džian Bambos Spyriau — Ir kitos 

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri-

Kuomet kudikiui sukanka 
metai jis turi būti valgicli- kad vaikas yra penimas per 
namas‘keturis sykius per tankiai arba duodamas per 

c>aug ant sykio, nes lengva 
nerValgindinti kūdiki, ypač

dieną, jeigu jis yra sveikas, 
ir nieko neturi valgyli laiko- 
taipiais. Tai yra labai svar- kada motina turi perdaug 
V « V w • T • 1 V • V •pieno Jeigu kūdikis negau- 

...r___________  na užtektinai motinos pieno,,
motinų perdaug vartoja tų Dauguma motinų nuramina gali prisieiti vartoti truputį i 

karvės pieno. Motina turi i 
saugotis, kad turėtų užtek
tinai pieno nors per pirmus 
šešis mėnesius kūdikio gv-i 
venimo.

Yra svarbu kūdikio gero
vei, kad motina stengtųsi! 
pati užsilaikyti geroj svei
katoj. Jos valgis, i ‘ 
mankštinimasis ir apsižiu- 
rėjimas yra labai

miltukų ir užkemša odos vaikus, duodamos jiems vi- 
skylutes. Jsokius daiktus nelaiku val-

Per karštį, kada oda gali'gyti. Paprastas dalykas vra 
būti kiek užsidegus, sėlynų matyti vaiką, dar neturint 
maudynė gali kudikiui pa-dviejų metų, graužiant ba- 
gelbėti. Reikia bovelninį' naną arba saldaini. Vaikai, 
maišiuką liuosai sėlynomis kuriems toks valgis vra duo- 
pripildytą įmerkti i vandeni j damas, : paprastai serga vii 
ir išspausti, ir tai daryti kol ' duriu bgoftiis, nuo kurių 
vanduo paliks pienuotas, kas rastru miršta dukštan* 
Jdėti kūdiki į maudynę, lai- Čiai vaiį&J -Motina, kiitriai 
kyti kelias minutas ir išimti yra brangi vaiko sveikata, 
be plovimo. Muilo nereikia ‘neduos jam tokių valgių, ku- 

rk jo amžiui nėra tinkami,vartoti.
Miegas.

I^abai jaunas kūdikis di
desnę dali laiko praleidžia 
miegodamas, ir karštis nela
bai jį vargina, jeigu tinka-

i 
i

°3

25c.

AQUITANIA.

VISOS SI RAŠYTOS ČIA KNYGOS 
YRA GAUNAMOS MUSU 

KNYGYNE.

'KELEIVIS ’
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

NORTH ,
GERMAN 

LLOYO
Du bei tavais Šriubiniais 

Laivais j

LIETUVĄ
NEW YORK-BREMEN
Laivai išplaukia Seredo- 
mis. Puikiai įtaisyta 

Trečia Klesa. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
5 ypatų.

CHAS. KAUFMAN
192 tVashingtnn SL,

Boston, Mana.,
I

Taipgi reguliariai i; 
siog i Hamburgą aut 
.leginamų laivu.

3-čia klesa:
J Hamburgą 10.3.50
Į Piliavą 106.50 

Karės toksai
(:UNĄK1» piniginiai 

Lietuvoj greitai,

$5.00.
orderiai išmo

kami Lietuvoj greitai, užtikrinta1 
‘-•■erai. Dėl informacijų kreipkitės pi i:
vielinio agento aiba į

CUNARD STEAMSHIP CO.. .Ltd.,

126 Statė Sta IJSs-
Boston. Mass. J

f

Antra peržiūrėta ir pagerinta
laida............ ....................................

Kodėl Aš Netikta j Dievų?
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo
ją perskaityti. 64 pusi.....................20c. yo. s. S.'

Kokius Dievus žmunės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal-

So. 
.. lOe.

Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
tuose.

Į i anasios Kiiyjgvo
boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

į kokius dievus garbino senovės indai apysakos: 1) Neužsi tikinti s Vyras; 
miegas, bei arijonai( egiptžnai, chaldai, ašy- S) žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
nncįvG,,lrai lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
svarbus.‘dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- į paikai tiki į visokius prietarus, 

Patarimai kaip užsilaikyti,kiuR jie* mmtiktas ŠU žmonėmis ture-1burtus ir tt................... 15c. 
motinoms bus siunčiami Vėl- *j°' Knw* Stambi ir labai užimanti. popas ir Ve|niaa _ Tr trjs kitI indj_ 
tui visoms, kurios pareika- Tai ?ra tikra tik?-inn» *} ;?t mus pasakojimai: l) Žinia iš toli-

bet "duos jam reguliariškai lauš buletino "Kūdikių Prie-, aiK,*nM* Bpd,ruose " "'\mos 2> Jįs1sw’?ž0’ ">.Ap
tiktai tinkamą valgį. žiūra” (Care of Children), Celibatai — išaiškinta kum-,r •ieva- 1 na Juo’i

Antroje dalyje pirmu me- iš Vaiku Biuro, Suvienytu ** upatystes istorija, pa«ekme» :r 
tu reikia jam duoti vaisių Valstijų Darbo Depąrtai " -r?11???, * Si

.o ’ j* • e • . ✓/■'UL.> v** turėtu t^rskuitvti ktekvicnss vyras,, sv. Jonui Drama vienameskystimo, grūdinio valgio, mento _(Chlldl en s Bureail, tįyBS jr jaorjkaitis, kurie geidžia, akte, parašyta garsaus anglų rašti- 

. Vertė Negeisti-
Labai žingeidi ir kiekvie-

apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;

i, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės

Jf IjVt . I ’ j------------ ------- tivgs jr jaur)kliti!i kūne geiozia. parašyta gar
mai aprengtas. Toks kudi-|džiovintos duonos, augalų U. S. Department of La- j-ad jų moterį, dukteris ir mylimo- ninko Oscar wiide. 
kis, jeigu motinos pienu sriubos ir kiaušinio trynių, bor), Washington, D. C. sios nepapultų į kunigų "globą”. Pa na«. r-v -

I lAMERICAUNEV 
Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į P1L1AVA.
V.OLENDAM.............. Birželio 23

Birželio 
Liepos 

.. Liepos 14 
Liepos 21 

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios klėsos pasažie- 
riama.

Užsisakant vietų kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE 
89 Statė SL Boston. Mass.

I i 
į

I I
į) RYNDAM ..................
H NEW AMSTERDAM 

VEENDAM ................
ROTTERDAM ..........

i
7

LIETUVIO IŠTAIGA GYVUOJANTI 30 METĮJ
PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ I KLAIPĖDĄ ir KITUS POE
TUS. PARTRAUKIMAS GIMINIŲ Iš LIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGU. NOTARIJALIŠKAS BIURAS. PR1RENGIMAS 
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir PIGUS PATARNAVIMAS. 
RAŠYKIT MUMS DĖL RODOS ir PATARIMO, O NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:

INTERNATIONAL TRAVEL BURBAU.

RALTIJOS-AMERIKOC
L* LINIJA 9Bro.dvay. Neverk NY L> 

®ė<JETUW 
. , PER HAMBUHCĄflt

/l. Į /• ARBAUEPOJO

t

ARBA LIEPČJCL 
VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 

lietuviai važiuojanti į Piliavą 
aplenkia Lenkų karidorį.

S. S. POLONI A ......................... Liepos 1
S. S. ESTONIA ..........   Liepos 18
b KLESA PADALINTA I KAMBARIUS 

Su t, 4, 6. ir 8 lovom,. Laivai išplauks 
(8 NEW YORKO AR BOSTONO;

| Hamburgu 1103.50 I PRiavų )1MA« 
f Liepojų ir Memelį $107.

Iš Bostono į New Yorką per Fall River Line

i
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE ,
(Iš Lietuvos laikraščių)

1,1 -r 1 iiii.jmįii .. >
'• •1919 m. tarnavo Lietuvos 
• kariumenėje savanoriu, da-

1.------ ( susirėmimuose su
musų priešais, o dabar tar- 

mas nuo 1921 m. Miš- 
pasi-

»

j lyvavo

{1»* vivy
nauda

kų sandėlyje ir 15-11Kas Lietuvos universitete.? mušeika dar labai nedailiai Įįu<?sav?s iš tarnybos, tapo 
(Nuo musų korespondento) išsiburnoio. Taigi apsirinka ilsme?tas 13 ou,to.’ •rI Ę?ts 

kurie mano, kad daili detales savo lėšomis. Tep 
milicininku forma tobulina. W Sllle,’° J.° 8e*^£11f~; 

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

Lietuvos universitete Kau-,tl®» kurie mano, 
ne pavasario semestre šių ft* 
1923 m. buvo 789 studentai, /fnones.
Jš jų: 432 lietuviai, 342 žy- . -1^
dai, 4 rusai, 3 vokiečiai, 7 Vetuoti fašistų atsišauki-

I 
€

lenkai ir 1 karaimas. Tarp 
jų: 364 vyrai ir 225 moters. 
Lietuvos piliečių 774, sve
timšalių — 15. Laisvų klau
sytojų 135.

Daugiausiai studentų me
dicinos fakultete: 101 — lie
tuvių, 182 — žydų, 3 — vo
kiečiai, 3 — rusai, 4 — len
kai; juridiniame fakultete: 
135 — lietuviai, 45 — žydai, 
1 — lenkas ir 27 laisvi klau
sytojai. Teologijos fakulte
te: 60 — lietuvių ir 23 laisvi 
klausytojai. Moterų teologi
jos fakultete 7. (Matyt, i ku
nigus geidžia Įsiskverbti).

Pr. br.

lietuvių ir 23 laisvi

, Naujų uniformų paneigė.
Lietuvos augštesnėji karo 

valdžia sugalvojo naujų uni
formą kariumenei. Daugu
ma karininkų tos uniformos 
Įvedimui užprostetavo ir ja 
paneigė. Kaip girdėt, ne deL 
to paneigė, kad ji būt negra
ži ar nepraktiška, bet kad ji 
vieno žmogaus (generolo 
Nagevičiaus) sugalvota. Ir 
dabar, kariai sako, jog ta 
uniforma nebusianti Įvesta, 
nors jau tos uniformos pa
vyzdžiai, braižiniai ir taisy
klės išspausdintos. Kaip bus 
toliau — laikas parodys. Da
bar, nors kaikur, retai, ma
tosi nauja uniforma pasirė
džiusių karininkų, bet dau
guma laikosi senosios, uni
formos ir su ja visur sten
giasi demonstruoti.

Pr. br.

mų lipintojak
j Želva, Ukmergės apskr. 

Is gegužės 27 d. 1 vai. nak
ties Želvos miestelyje buvo 
sugauti du civiliai apsirėdę 
žmonės lipinant fašistų at
sišaukimus 'Tautiečiai”. Po 
atsišaukimais padėtas para
šas: "Lietuvos Fašistų Vyk
domasis Komitetas”. Atve-

į žmo
na, pas kurią, niųit'kalbant, 

^♦gydytojas. Naktį,' pa- 
audra, ‘su“ lietum: 
neturėjd j^astogė^.

«u£i, to užsitarnavo 
is musų kariumenės

‘Nejaugi
__rasis j 
savanoris ir jo serganti 
žmona ? z

Miškų technikų mokykla • 
Panevėžy.

Panevėžio miškų techni- 
_______ _______ ___ ______ _ kų kursai Miškų Departa- 
dus suimtuosius i V-tos nuc-!mento pakeisti i nuolatinę 
vados raštinę, pasirodė, kad ’ miškų mokyklą.
abu yra kunigu: vienas Bal-i Miškų technikų mokyklos 
nikų kun. Ivaška ir Šesiuo- kursas išeinamas per vienus 
lių kunigas. Vietos nuova- metus. *
dos viršininkas visuomet Į mokyklą be egzaminų 
prielankus kunigams aiškiai priimami asmens, išėję ne
palaikąs krikš. dem. politiką mažiau, kaip šešias gimna- 
ir dažnai jaučiama, kad.vei-'zijos klases arba kitų vidų 
kia vietos kunigų patartas,’rinių 
tuojau areštantus paleido.• J ,

•Kiftms

Jis

var-

i

Salutaras ligas gydo.
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą.
Kurs tik vartoja Salutarą’

Neimkit kitokio, kaip tik su šiuo 
paveikslu.

O nelaimė I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti -c,. j.

Salutarą Biterj žmonės vartoja jau 
j per 16 meta mio visokių pilvo ligų ir 
i gėrisi jo ' stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už 

i Jį viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 
i butelį, o mes užtikrinam, kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 

Įtik 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:

j '•.'V. SALUTARAS
l DRUG & CHEMICAL CO, lac..

Dept. 18
1707 S. Hakted St.. Chicago. 11L

kias

Jei negali žindyti»
duok

kUDIKiu - 
OOVes skYRIUn

grynas
šviežias.

kūdikio.

virškomas.

visados

brangias infor

ADVOKATAS

H. G. NcWWELL 
VEDA VISOKIAS BYLAS VI
SUOSE TEISMUOSE. RODĄ 
DUODA VISIEMS DYKAI. ][ 

KREIPKITĖS PPAT1ŠKAI ! ’ 
ARBA LAIŠKU (-) ii

H. G. McDOWELL į; 
80 WALL ST, Ruom 617, i ’
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STRAIPSNIS XXVI.

Žindančios motinos turi būti 
atsargios.

Žirdymo laikotarpiu motina neturė
tų persidirbti. Dažnai motinos, kurios 
iš pradžių turi užtektinai pieno, ran
da. kad jis mažta kuomet jos sugrįžta 
prie namų ruošos. Kitos motinos turi 
sunkiai dirbti žindymo laikotarpiu, 
bet darbas turėtų būti laipsniškai 
sunkinamas. Didžiuma motinų tik po 
šešių savaičių tegali būti pilnai sti
prios užsiimti darbu. Su šiuo laiku 
pieno tekėjimas pilnai nusistato.

Reikia vengti nuovargio nuo perši- 
dirbimo, pa-silsint laike darbų. Daž
nai pagulint penkias minutas kas va
landa duos motinai progos daugiau 
darbo atlikti negu kitaip, kad sau
giau galėtų atlikti. Kad gavus dau
giau pasilsi©, gerai yra motinai pe- 
4»ėti vaikų atsilošus arba pusiau gu
lint- Tas duos jai 15 ar 20 minatų 
pasilsėjimo kas keletą valandų. Nei 
motina nei kūdikis neturėtų užsnūsti 
pirm negu penėjimas visai pabaigtas. 

Pasibovijimas.
Kuri nors forma pasibovijimo. pa

silinksminimo arba pasismaginimo 
yra reikalinga kiekvienam. Per sąži
ningą motiną, kuri būna šluboje nuo
latos sergėdama savo kūdiki nedaro 
geriausia dėl savo kūdikio. Buvimas 
ant oro ir smagus pasibovijimas, ku
ris nenuvargina, bet palaiko motiną 
su kūdikiu linksmame upe, yra abiem 
labai naudingi. Reikia vengti rūpes
čio, pykčio, ir stiprių susijudinimą, 
kadangi jie įtakuoja pieną. Motina 
turi pramokti save kontroliuoti ir nu- 
reguliuoti savo gyvenimą dėl geroves 
savo kūdikio.

Saulė yra didelis gydytojas. J 
Nesunkus mankštymai ore ir ant’ 

saulės, ypatinga: ėjimas, reikalingi 
gerai motinos sveikatai ir jos nervą 
ramybei1. Jei motina turi daug darbo 

_ I__ g sp<-
įkos pasivaikščiojimams, bet visgi ji 

micVii far-1 TTHŠKil I turėtų nusistatyti praleisti tūlą die- ------,  v , mishų taKsacija, c) misKoi dali art oro Motim>s turiomi. 
vpač dešiniųjų pažiūru, yra tvarka, d) matavimas (geo-jpatinka 

• 1------ - -r - U. .r: * . a. \ i___________ ' et vaikštmi

Į mokyklą be egzaminų

I j mokyklų; baigusieji 
penkias klases turi laikyti 
prie mokyklos papildomus 

Lietuvos žiburėlio metinis egzaminus iš visos geome
trijos, o baigusieji keturias 

Gegužės 27 d. Kauno sau-;klases — iš visos geometri- 
lių būrio kliube Įvyko L. Ži-’jos, penkių klasių kurso al- 
burėlio atstovu susirinki-žebros ir visos aritmetikos, 
mas. Iš apvskaitos paaiškė-1 Asmens, turinti mažesni, 
jo, kad L. Žiburėlis per vie-'fegu 4 klasių mokslo cenzą, 
nūs metus žymiai prasipiė- Į mokyklą visai nepriimami, 
tė. Keturių jo skyrių (Kau-! Egzaminai baigusiems ke- 
no, Šiaulių, Panevėžio ir Uk-jturias ir penkias klases į 
mergės) ‘šelpiama apie 140 ivyks_ š.m. rugpiučio mene-’ 
moksleiviu, turima dar du šio 25 dieną.

susirinkimas.

•turias ir penkias’

I

klases

moksleiviu, turima dar du šio 25 dieną, 
nuosaviu namu (Kaune ir! Mokykloje bus dėstomi 
Šiauliuose), projektuojama šie specialus dalykai: a) 
Kaune didelis 1,000 asmenų miškamokslis (pagrindinės 
mūrinis bendrabutis statyti, miško želdinimo, auklėjimo i atlikti stuboje nctur-s 
t.y. Žemaitės Namai. Pasi- ir apsaugojimo žinios), b) |kos_ pasivaikščiojimams, bet visgi 
rodo, kad musų studentija,

Nubaudė vagis.
Gegužės 24 ir 25 d. karo 

lauko teismas prie Kauno 
komendantūros nagrinėjo 
išvogusių iš Lydavėnų in
tendantūros lauko sandėlio 
4 vagonus rugių to sandėlio 
tarnautojų bylą. 25 d. gegu
žės apie 8 vai. vakaro buvo 
paskelbtas teismo sprendi
mas : Sandėlio viršininkas 
kapitonas Baikauskas, ka
talikas, nusmerktas 3 me
tams tvirtovės kalėjiTno, sto
ties viršininkas Kvietkaus- 
kas, katalikas, iki gyvos gal
vos sunkiųjų darbų kalėji- 
man, sandėlio raštvedys 
Skamarauskas, svetimšalis 
ir nemokąs lietuvių kalbos, 
iki gyvos galvos sunkiųjų 
darbų kalėjiman, raštinin
kas Beržinskis, stačiatikis ir 
buvęs psalomščikas, t3 metų 
sunkiųjų darbų kalėjiman, 
Ržeckis, svetimšalis ir buvęs 
popas, 10 metų sunkiųjų 
darbų kalėjiman. Teismo 
sprendimas galutinas. Nu
teistieji nei apeliacijos nei 
kasacijos nebegali duoti.

Šią bylą iškėlė Raseinių 
apskrities viršininkas Gri- 
giškis. Prie jos vedimo prisi
dėjo mokesnių inspektorius 
Elsbergas, milicijos vadas 
šutkevičius, nuovados virši
ninkas Chomanskis ir mili
cininkas Zaica. Milicijai 
baigus tardymą, byla kartu 
su areštuotais 5 asmenimis 
buvo perduota Šiaulių -ruo-. dęsųė gaujos dalis Jietuviai. 
žo ir stoties komendhntuf 
vyr. leitenantui Purviui ir 
jisai galutinai baigęs tardy
mą, bylą atidavė karo lauko 
teismui.

gana gerai stipendijomis dezija), e) braižymas, f) 
aprūpinta. Kur kas blogiau pagrindinės miškų naudoji- 
dalvkai stovi su moksleivija, mo, technologijos ir teisės 
kuri i
dalvkai stovi su moksleivija, mo, technologijos ir teisės 
kuri nenori linkti dešinėn, žinios, g) statyba, h) inžine- 
jos likimas yra blogesnis, rija ir i) urėdijos knygų ir 
Taigi "L. žiburėlis” yra to- raštinės vedimas. Iš bendro 
kia organizacija, kuri neša- mokslo dalykų — tikyba ir 
liną nuo savęs jaunuomenės lietuvių kalba.
dalies, kuri nekrvpsta deši-? Prašymus, apmokėtus žy- 
nėn. "L. žiburėlio” draugija miniu mokesniu, norinti 
yra labdaringa, t.v. verčiasi stoti Į mokyklą turi prisiųs- 
aukomis ir pašalpomis. Rei- ti Mokyklos Vedėjo vardu 
kia tikėtis, kad visuomenė ir (Panevėžys, Sodno gatvė 20 
toliau parems ja. jNr.), ne vėliau kaip rugpiu-

________ -čio mėn. 25 d. š.m. Prie pra- 
Cukrus iš Lietuvos burokų, švmų turi būti pridėti ates-

kia organizacija, kuri neša- mokslo dalykų
__ _ ________  *___________

jam Eagte Pieaą, 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau stiprių 
ir rikriy vaikų negu 
visi kiti kūdikių mai
stai krūvon sudėti.

Tūkstančiai motinų
liudijo .jo verte kai
po kūdikių maisto. 
Gydytojai rekomen
duoja jį dėlto, kad
jis. švarus, saugus ir 
lengvai kūdikių eu-

Nėra jokio abejonių
apie jo grynuma ar
ba puikų rezultate
Eagle Pieno dėl Kū
dikių penėjimo.

Jei nežinai kaip
toti E a g 1 e Pieną,
prisiūsdi mums šitą
paskelbimą ir mes pa
siusime jums peneji-
jimo instrukcijas, Kfi
dikiu Knygą ir kito-

macijas dykai.

TfiEBORDENCOSPANr
BarcteaBidg., New Yock

smagus ėjimas, ras pasi
vaikštinėjime gerą, mankštyiąą. Tik: 
nereikia nuvargti. , Daržų prižiūrėji
mas labai geras jei ne pervirš.

Stuboje irgi rėii-.aiinga šviežias 
oras lygiai motinai, lygiai kūdikiui,; 
tad miegami ir gyvenami kambariai 
iv.ri būti gerai išvėdinti.

Jokiam kūdikiui nėra reikalo bąli, 
auka :aip vadinamų kūdikystes ligų. 
Jei jo kūnas- yra pirmos kiesoė pade-- 

j ty, jis jau gamtos yra aprūpinti ; su t 
i ginklu. Tik tada, kada jo Runą paėdė j 
nėdapenėjimas jis lengvai ligų pa-’.—- —-----—
griebiamas. Bet kiekvienas kūdikis t tuvių rūkorių, 
gali pilnai- atsigauti jei aprūpintas ‘ ~ * 1
su tinkamomis sveikatos sąlygomis. 
Apsaugojus maistas, yra geriausis 
sargas. Pridedant Borden’s Eagle 
Pieną prie jūsų kūdikio kasdie:;inio 
valgio, galėsite būti tikri, kad jo kū
nas gauna reikalaujamą kiekį sotumo. 
Jūsų kūdikis turėtų gauti du šaukštu 
Eagte Pi’eno kasdien apart kitų val
gių. Atitaežl: du šaukštu Eagle Pieno

AR ŽINOT, KAD —
Lietuvei yra net 53 didelės proferi- 
nęs sąjungos ? Ar žinot, kad Helmar 
Turkiški Cigaretai darosi vis dau
giau ir daugiau popuieriškl tarpe lie- 

nes jie yra skaniausi 
:r turi kvepianti 100% tyrą Turkišką 
Tabaką ?

Muša mokinius.
Kaunas. Gegužės 28 d. 

apie 22 v. koks tai apsirėdęs 
milicininko drapanomis as
muo eidamas su panele pa
stebėjęs Mickevičiaus g. Nr. 
2 laiptuose du mokiniu be
stovint drožė vienam jų ke-

og. 
pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 6.5c. aptiekose, arba priaiųe- 
kite 75c. tiesiai į laboratorija.

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

Brooklyn, N. Y.

CUKrUS is LfietUVOS BUTUKŲ, s-ytnu imt uvtvi yuucu uclc-

Šįmet Ūkio Banko speeia-; Wtai arba liudijimai apiel™
lė komisija daro bandomuo- moksle- baigimą n gimimo sta su*ginger ale. vaisiu sunkomis, ar 
sius cukrinių burokų pašė- ’ dokumentai. _ plaktu kiaušiniu ;r skaniu.

liūs. Iš užsėjamu 55 ha. že-^ Mokslas mokyklo je dėšto-į skaityk šituos straipsnius kas savaitė 
mės laukiama ap‘ie 288 tonų mas dovanai; be to, bus duo- j ir pasW*k
burokų, kurie Rastenburgo (damos stipendijos.
cukraus fabrike (Rytų Pru-j Mokslo pradžia š.m. rūgs-j 
sai) bus perdirbti i cukrų, j ėjo mėn. 1 d.
Cukrus bus atgabentas Lie-j Baigusiems mokyklą bus 

Pavykus šiam bandy-t j skiriami tam tikri egząmi-
_ . , l(nai. Asmens, išlaikę egzami-i

a&*"‘nus, gaus tam tikrus mok v-!
;*ValšQWf - -- - -

su^ginger ale. vaisių sunkomis

Nuža-Tone
PADAKA TIRŠTĄ, MAUDOMĄ KRAUJĄ, 

STIPRŪS, NU0LATINIUB NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-' 
dainas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodisl 
imant vaistus dėl padidinimu veiklumo ir vaistus svsf<inan- 
ėiu*. bandyk Nusa-Tone ir penitikrik kaip mvitu laiku jau. 
sesi visai nauju žmogų! Devynes ii doiimtes visu žmogaus lijru, 
tokiu kaip blocas apetitas, negruomulavimas viduriu, našai ir’ 
išpūtimai, užketėjnnas skilves, tulžims, anemia, kankinimai reu. 
matūmo, skausmai galvos, neuralgia, stokai energijos, nusilpne- 
jtmas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijoa 
kraujo. *

Koina dali< kūno ir kožn* jo veikme remiase ant nervu pajiegos. 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilv*. jaknas. inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti ii aštoniu brangiu, 
sveikata duadančin sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maiatingi i Geležį ir 
Fosfora-msistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms. pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinase regularižkai. Atgaivin inkštus, išvara laukui .1 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu. niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
spetit*. gisrą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padaru tvirtus, rustus ------
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotį vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk jžos. Rekomenduosi visiems 
sav'A prctel^ms.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nu<a-TeM yra vienas (>1.00) doleris 
už beokute. Kežna boakute talpina dsvynios dadimtys (M) patalu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Gulėte pirkti šežes bonkutes, arba šeštas saeaesius gydymo už penktar ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu Ir jeigu ne busi užgausdintas pa
sekmių. sugražink boakute ir pileus. p mes urnai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Man Imame rišiką.

PRISIUSK SAVA PASTEL1AVIMO ANT TUO KUPONĄ

Gerbiamieji: įdedu čionais t >r meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

Pilietinių karo veteranas ir 
pati buvo blogos sveikatos.
Dabar jie sako jiems labai pagelbėję* 

paprastas vaistas.
”Mes žemiau pasirašiusieji, varto

jome Nuga-Tone’ę ir jis mums labai 
pagelbėjo nuo inkstų kliūties, nervuo- 
lumo. vidurių užkietėjimo, skrandžio 
’ egalės, vidurių iškėlimu aci nevirš
kinimo, ir sustiprino ir pataisė šir
dies veikimą. Jis sutaiso žmogaus kū
ną apskritai. Mes iš širdies galime 
patarti ji tiems, kurie serga av.gščiau 
minėtomis ligomis. Aš pats esu 8C 
rietu, o mano pati 70. P. S. Groes- 
heck ir pati, Shel! City, Mo." Nuga- 
Tone padifro stebuklus tuksiančiuose 
panašių atsitikimų. .Jokis kitas vais
tas negali jam prilygti. Pamėgink jį 
pats ir Įsitikink. Vienam pilnam mė
nesiui gydytis tik $1.00. Nuga-Tone’ą- 
pardavinėja visi geresnieji aptrekinia- 
kai poztlingai garantuodami, kad su
teiks pilną patenkinimą, arba pinigu.’ 
bus sugrąžinti (garantiją rasi .prie 
kiekvienos boiikelės), arba ji, pasiųs 
tiesiog aomokėtu paštu Kaliošai 
Laburatorv, 1038 S. Wabash Avė., 
Chicago, Iii., pasiuntus jiems $1.00.

HkYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškuitė

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
k ylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge- 

> resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
! sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. ( ? >

PLAPAO LABORATORIES
M58 Stuart Bldg„ St. Loeta. Mo.

Iš OKUPUOTOS LIE
TUVOS.

Lenkai neleidžia gudų 
mokyklų.

Žadzėnai, Dabučinų vals
čiaus. Vietiniai kaimiečiai

I
muiįf manoma steigti cuk-|

11 11 ’ "V • • - “• i uiaus. vietiniai Kaimieciaje atsiliktų apie 10 tas Smi įSTafeį“^ T?

arba miško tvarkymo tech-1- “ - " 
nikais (matininkais).

Mokyklos Vedėj’as
Konkulevičius.

litų, kuriuos kasmet reikia! 
sumokėti užrubežiui už Įve-! 
žimą to produkto.

Adomaičio gaujos teismas.
Mintaujos karo teismo 

gegužės 11—16 d. buvo tei
siama 18 žmoių, taip vadina
mos Adomaičio gaujos.

Ji apie trejus metus nepa
prastu drąsumu ]_ 
Latvijos ir Lietuvos pasieni. 
Jos nužudyta ir apiplėšta 
keliosdešimtys žmonių. Di-

Patsav / Adomaitis. buvo kę 
lis kartus suimtas, bjt vh 
Mkbė^a.vo.
Oitli
tuų

uimtas, bįt ri 
LA j. Adomaitis ir da 

ti kalėjiman.

Steigiama jurininkų 
mokykla.

Vaikų ^orinčių mo
kytis, prisirinko apie 100. 
Bet kai nutarimas buvo 
Įteiktas seniūnui pasirašyti, 
šis ne tik nepatvirtino, bet 
paliko pas save nutarimą ir 
ėmė kaimiečiams grasinti 
policija ir suėmimais.

II

j
! Įgijus Lietuvai savo uos-! 
•tą Klaipėdą, labai svarbu! 

. - yra kuogreičiausiai Įsigyti ; 
piešdavo juru prekyboS laivyną. Nuo:

■ to pareina musų krašto ge- ĮįV greitai-
rovęs pakilimai Yra rimtai ir įmonių
rūpinamasi laivyno .reika-i^^^į,; 
lais. Bet taip pat labai svar
bu yra, kad laivynas butų 
aptarnaujamas musų pačių 
jurininkais. Turime būrelį 

, senesnių jurĮhiųkų, susibu-

* 'Reikalinga musų jurinin- 
ikystei ir naujų pajėgiu Tuo

Streikai.
yra kuogreičiausiai Įsigyti | Vilniuj> deJ nepakenčia_ 

- • - - *įmų gyvenimo sąlygų prasi-
' *’ *; streikuojarovės pakilimas. Yra rimtai J

darbininkai dėl menko atly
ginimo už darbą.

r
kai nuristi mif-

j rusių'i Jurininkų- Sąjungą.

Vardas ir pavardv

Gatvė ir numeris
’« ..'.j-

Mtaštu.

balionai Laboratory. L 21—’ jgjg g. Wabash Avė., ChiCBgO, III.

• • •

..TVplyLll Vp^el'arV' Kokardų, visokių Ženklelių, Gozikučių, Ant- 
1711 UvUVv spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-jės vardą. 
•TRUPAS*0O., SO-R2 Ferry St. N«w«rk*ią. Ą.

________

.Bl

UETOVI, PAGERINK SAVO 
GYYEB1U!

Jeigu tu ųori pakilti pinigiškąi, ir 
turėt savo biznį, tad skaityk šį ap
garsinimą. "TIESUS KELIAS PRIE 
TURTO” parodo kaip išuirbinėt I^>- 
7urką, Amoni ją. Muilą, Gyduoles, 
labai skanią Kava, Syrupą, Ketčirpį 
ir daugybę kitu paslapčių. Parodo 
kur pirkti daimanius, laikrodėlius 
žiedus ir tūkstančius kitų dalykų, la
bai. pigiai. Taigi, bi5e kas turėdamas 
keliatą dolerių gali nradėt savo bizni 
ir tapt laimingu. Tokia knygelė kaš
tuoja tiktai vienas doleris su prisiun- 
timu. Jos niekur kitur negausi, nes 
tai yra mano parašyta ir iškišta, ii 
aš garantuoju, kad tu busi pilnai už
ganėdintas, arba tavo dolerį atgal 
atiduosiu, jeigu nebus to kaip čia pa
sakyta. Taigi, šiandien tuoj paimk ir 
prisiųsk popierini dolerį laiške arba 

• rnoney orderį. (28)
po 1 mil. lenkiškų markių. 3237 s. .vibJrl * chicago, 111.

Policija veda mokyklų 
reikalus.

Gegužės 7 d. Linkmenų 
(Švenčionių apskrities) po
licija suėmė Lietuvos moky
tojas Maminskaitę ir Sta- 
kauskaitę su 2 jų draugė
mis. Švenčionyse joms la
biausia prikaišinėjo, kodėl 
jos nemokančios galicijos

Eilinis atsitikimas.
Gegužės 16 d. apie 21 vai.'tikslu dar šių metų rudeni 

eidamas Nemuno krantu pa- bus Įsteigta jurininkų mo- 
mačiau daug sukrautų daik-jkykla. Tam tikra komisija 
tų ir keletą žmonių, pama- jau nustatė mokyklos statu* 
niau, iš Rusijos grįžusių to ir programos bendruo-. _
tremtinių. Priėjęs norėjau'sius bruožus. Jurų mokykla akcentų lenkiškai kalbėti, 
sužinoti, kokios nors naujie-' steigiama laikinai Kaune, kodėl mokykloje maža len-

lįs kartus per ausį; galbūt ir>nos, bet dėja! čia buvo Mis- prie augštosios technikos kų kalbos pamokų.
1 j-i -• 1 i_i > 1 . . • Pagalios paleido nubaudęantram berniukui butų te- kų D-to sandėlio sargas iš-, mokyklos. Mokslas tęsis se

kę, bet jis paspruko; be to mestas iš buto. Jis, pasirodo šis metus.

SUNKI LIGA. 5-
Dnžnai išsivysto iš. 
nėjusio šalčio. Milidhat 
žmonių kozną žiemą mir- 
<ta nuo paprasto persi- ; 
šaldymo. Jei užsišaldę^ į 
tai greičiausia naudok J. 1 
Baltrėno Sveikatos Gelbė- l 
toją. Apart to, dar galite < 
gauti sekahčias gyduoles: 1 

l. K-ravje Valytojas, ku- J 
išvaro iaRj ir sušildo < 

i—pi----- į—- ■ ■ - ij - ——— krauia.
2. Krištolą va čeranninko Alha, išvaro iattj, Šrato skilvį ir grobus. J
3. Inkstų Gyduolė, kuri išvaro žaltį iš inkstą ir strėnų. <
4. Minerališka gyduolė dėl maudynės, ištraukia iš viso kano šaltį ’

I ir visus nesveikumus. Sitų gyduolių kaina 1 Borrka $1.00. Tos <
► gyduolės yra geriuusios, nes Daktarai ir slaugiotojos (Nurse) ti- <
' krina ir liepia naudoti tokiuosegydymo atsitikimuose. Reikalaujant ’ 
J ir pinigus prisiunčiant iš kalno, mes gyduoles išsiunčiame į visas da-
► lis Suvienytų Valstiją. <
[ Brangus Broliai ir Seserys, šitą apskelbimą pasilaikykite ateičiai. '

SVEIKATOS GELBĖTOJAS — DRUG CHEMICAL CO.
’ J. Baltrėnas, Prop. ]
► 2500 VV. Pershing Rd., Chicago, III. Phone Lafayette 0919. <
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Vietinės Žinios
LIETUVĖ SUNKIAI 

SUSIŽEIDĖ.
Krasnauskienė išpuolė per 

langę su vaiku.
Ant Silver streeto pereitą 

sąvąitę • buvo nepaprastas 
atsitikimas. Lietuvė motina, 
kuri stovėjo savo kambaryje 
ant antrų lubų prie lango ir 
laikė rankose 2 metų am
žiaus vaiką, staiga neteko 
lygsvaros ir išgriuvo per 
langą laukan. Ji nukrito su 
kūdikiu ant akmeninės gat
vės ir sunkiai susižeidė gal- 
v ą. Vaikas išliko sveikas.

Susižeidusi moteris vadi
nasi Ona Krasnauskienė. Ji 
yra 38 metų amžiaus ir gy-

Norėjo bot "dentistu", Į nmk KINEMATOGRAFO 
pateko bėdon.

Dirbdamas Watertowno 
roberinėj.Ohan Abadjian iš
moko gerai cementuoti ba
tus ir kitokius guminius 
daiktus, taigi jis Įsivaizdino, 
kad jis galįs ir kiaurus dan
tis žmogui užcementuot. Na 
ir atsidarė jis savo namuose 
Dantų Gydymo Kliniką, ir 
pradėjo maišyti cementą ii 
lipyti juo žmonėms dantis, 
žinoma, daugiausia savo 
tautos žmonėms, armėnams.

Kiek laiko atgal nuėjc 
|)as ji tūlas Azarian ištrauk 
ti skaudamą dantį. Abad
jian paaiškino, kad trauki
mu dantų jisai neužsiimąs 
bet kaip savo tautiečiui, tai 
jau galėsiąs tą ”locką” pada
ryt. Ir jis jam išlupo du dan 
čiu.

vena po numeriu 536 Silver j Azarian tuo jaus sunkia 
st. Nukritusi žemėn ji buvo apsirgo ir nuvežtas į Massa 
nekurį laiką be žado. Bet chusetts General Hospital 
kada pribuvo policijos veži- u.z dviejų dienų mirė. Den- 
mas ligoniams ir norėjo nu-irstąs tapo areštuotas 
vežti ją ligonbutin, ji atsisa- Daktarai pripažino, kad gy 
kė važiuoti, sakydama, kad domas jo pacientas mirt 
jai nieko nekenkia ir į ligon- nuo nuodų, kurių buvo pri 
būti važiuot ji bijosi. dėta į dantis.

tistas” tapo areštuotas

D ■ •? •* * '
Statybos darbininkai 

susitaikė. ■’ 
Bostono statybos darbi- 

sv

Klausiama, kokiu budu ji 
per langą iškrito, Krasnaus
kienė paaiškino: ”Aš stovė
jau netoli lango, norėdama . , .. - . _
nutildyti savo vaiką, kaip unija susitaikė
ant svk man pasidarė silp- darbdaviais algos klausimi 
na. Nors aš jaučiau, kad aš ir padarė dviem metam kon 
krintu, bet susilaikyti nega- traktą. Sulyg sutarties, mo 
Įėjau. Kas buvo toliaus, aš 110 * .plyti? nešiotojai ir pa 
jau nežinau, .tik atsimenu, ’ prasti darbininkai gaus 
kad aš nukritau ant pietų.” 6° lr 70 centų valandai. Tai 

________ i gi statybos darbininkų algo 
Nustatytas prieš langą šau- nėra tokios jau didelės, kaip 

tuvas užmušė vaiką I ^Pjtalistų spauda šaukia
Italas Viamatio nuvyko kad J“ d”į®

anądien su dviem vaikais ‘ai sczan0> .■>« uzdar^‘ 
ant Middle Brewster salos, į“?. da ma”įesn,?. fa 
netoli Bostono švyturio, pa?brlku05e dlrbancl* 
rinkti tūly žolių. Betriu- 
siant jiems tenai vienas vai- 1 ” - ««««>
kas užsimanė gert ir nuėjo 
pas stovintį tenai namą.! - , p ,
Taip bent sako senis Viama- jCtouff kvadinas 
tio.- Kadangi tas namas iš- f p""' bu^c
rodė gyventojų apleistas ir n. Fau f»pa-, bu
jo durįs buvo užrakintos, teisingai nuteistas minoj 
tai vaikas pakėlė langą ir

dis turi būt išpildytas. Jfc’ 
gubernatorius dabar už Pa
pą neužsistos, tai jis turė- 
mirti elektros kėdėj tarp 11 
ir 17 liepos.

Papas yra graikas ir buvo 
nuteistas miriop už užmuši
mą moters. Graikai sudėjo 
pinigų ir apeliavo net į vy
riausi teismą, norėdami iš
gelbėti jo gyvastį.

kėdėj.
Vyriausis valstijos teis-

durįs buvo užrakintos, i™1
tai vaikas pakėlė langą ir norėjo įlipti Fvidy..Bet^p 

tik jis kėlė koją j vidų, is vi- a.hi. „v P..
■ naus pasigirdo suvis ir vai

kas nuvirto nuo lango per
šautas. Tėvas tuojaus davė 
žinią policijai ir tyrinėjimas 
parodė, kad namo viduje bu
vo nustatytas prieš langą 
šautuvas ir taip pritaisytas, 
kad langą atidarant iššau
tų.

Ant tos salos gyvena iš vi
so tiktai vienas žmogus, tū
las Halmar Rqos. Todėl ma
noma, kad tas šautuvas ir 
buvo jo pritaisytas. Policija 
surado ji So. Bostone irsurado jį So. Bostone 
areštavo.

KELEIVIS

l>eiei 

Branjjiy

Dovaną

Taupyk

LeibeLuK

parsiduoda namas
J šeimynų, Keram stovyje, guzai 

r-inko!^*“* Atsikreipi

105 I) Street, Są. Bouton. Mass.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS VYRAS PRIE 

. TAISYMO
pasavimo i skrynes ir baksus, ir 

pagelbėt prie krovimo. Turi mokėt su 
rankiniu nnulu ir plaktuku dirbt.

^bą,

t> IVooduaŽ St.^5? &^on, Mass.

I

V AKACIJOS ANT ŪKĖS 
PAS LIETUVI.

? 11 ir kitL pa-
.inkumai. Taipgi arti miestas, geie- 

zji.kebs. botai. Vasarų yra i valia s 
V'nayrądu. obuolių ir kitokių f raktu. 
Kreipkitės pas savininką (2 U

ANTANĄ ME8KAUSKA
R. F. D. 2. COLCHESTER. CONN. 

Telefonas: Colchvster 14—12.

LIETUVIU GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
rundavojame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome expertą 
tnekaniką dei sutaikymo mašinų. (? *

J. J. BRAZDžll NAS.

Plačiai žinomas Bostono teat-
•ų specialis judančių paveikslu_______ r __ — ...
iinematografo operatorius. -J. -T. PETRAS JAKIMAVIČIUS 
Brazdžiūnas, atidarė kinemato
grafo operavimo kursus. Kurs..i 
itidaromi todėl, kad gauta is 
Lietuvos paraginimas, kur tarp 
dtko sakoma:
* "Lietuvoje artojų užtenka; 
rūksta tik profesionalų, mecha
niku, bei amatninkų-specialistų. 
dygstant pas mus teatrams 
caip grybams po 
įai reikalingi
peruotojai.”

Toliaus yra
<ad mokanti

541 East Broadway,
South Brttr-. Mi

Telefonas: So. Boston 51370.

mus te; 
lietaus, yra la- 
kinematografo

pageidaujama, 
kinematografą 

>peruoti važiuotų i Lietuvą.
Kinemotografisto darbas ir 

aip yra geras, nes nėra sunkus 
r valandos yra trumpos — dir
bama tik apie penkias valandas, 
lieną arba vakare. Išmokus ki
nematografo darbo yra labai ge- 
•a proga mokintis bile kokio 
nokslo. kad ir gyvenant Ameri
koje. J. J. Brazdžiūnas dirbda
mas tą darbą išėjo augėlesnę 
nokyklą (high sehool) ir jau 
•aigė antrą metą lankyti Bosto
no Universitetą. Kinematogra- 

’"isto darbas yra apmokamas tris 
kartus tiek, kiek yra apmokami 
oaprasti darbai.

Mokiniai, gyvenanti aplink 
Bostoną, mokinama teatre, ope
ruojant kinematografą. Toliaus 
gyvenanti mokiniai teoriją gali 
šmokti iš prisiųstų lekcijų, o 
jraktiką gali išmokti atvažiavę, 
am tikru laiku. Visi techniški 
lalykai išdėstomi lietuviu kalbo- 
e. taip, kad ir nedaug žinanti 
ingių kalbą gali išmokti, ir pri
sirengti valstijiniams kvoti
mams (Statė Examination). 
?latesr.ių žinių kreipkitės:

J. J. BRAZDŽIŪNAS.
769 Broadway. So. Bostor., Mass.

New 
England 

COKE

Geriau Negu Anglis

j

UTARNINKE, LIEPUS 3, 
nuo 8:15 

GARSUS SYMPHONY
HALL -

POPS
Huntington ir Muss. Avėsite. 

Boston.

PASKUTINIS
RUSIŠKAS—ČAIKOVSKIO 

PROGRAMAS.
SYMPHONY ORCHESTRA 
po vadovyste Agide Jacchia.

Populeris programas. Šalti 
gėrimai patarnaujami svečiams 
ant reikalavimo.

Kaina tikietu: Sl.ūV. 75c.. 50c. 
ir L5c. Tisietai gaunami Filhar
monijoj ir knygyne Stiapiro. ant 
Leverett st.

PANEDĖLYJ. LIEPOS 
Itahškas-Venii Programas.

SEREDOJ, LIEPOS 4. Rink
tinis programas (pakartojimai)

KETVERGE, LIEPOS 
Operetė.

SUBATOJ. LIEPOS 7, l. 
darymas pasaulinės 
programą

PRAŠYK
SAVO GROSERN1NKO

DUOT

STANDARD

CHALLENGE PIENO
VARTOK KUR TIK PIE
NAS IR CUKRUS YRA 
REIKALINGI.

UŽ ŠIUOS LE1BEL1US GAU
SIT BRANGIAS DOVANAS 

PASIUSK BILE KURIUO 
ADRESU. KURIE RAN
DASI ANT LEIBELIO UŽ
PAKALIO, REIKALAU
DAMAS ILIUSTRUOTŲ 
PREMIJŲ LISTO.

"Verta taupyt šiuos Leibelius"

Taupyk 

šiuos
Leibelius

Delei

Brangių

Dovanų

Nut—Furaace—Egg

f

CLUB LUNCH

NEW ENGLAND COKE
111 Devonshire St., Bostun. Mass.

— TELEFONAI —

................................................... .......................................................................................................................................................................................- ~ - -

•

Lietuviška Valgykla.

Gaminame visokius Lietuviškus valgius švariai ir gar
džiai. Labai patogi vieta, randasi po numeriu

79 STAN1FORD STREET. BOSTON, MASS. *
Tik dvi minutės nuo North Station.

Širdingai užkviečiu visus
MARY HANCHEROFF, Savininkė. , > , I

i d

•z- 
nakties 

’z'si

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

V,

PLUNKSNAS. Pukus, 1‘aduškas, 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 
,ridnes. parduodam pigiausiai. Kreip
kitės ypatiskai arba rašykit:

v

(29)

iflJc

T

Mass.

Per 12 metų So. Bostone par- 
luodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbų ir užsa
kymus priimu per pašta ir iš
pildau teisingai ir greitai. ( ?)

P. VALUKON1S
SO. BOSTON, MASS.

375 BR0ADWAY !;

Senos šalies Slaviškas Gvdvtojas

DR. MILAN MILOJEWICH
SPECIALISTAS VIDURINIŲ LIGŲ, TAIPGI MOTERŲ ir 

VYRŲ LIGŲ.
417 WOOD STREET. . —:—

Valandos: Paprastomis dienomis
Nedėldieniais r.uo 1 iki

PITTSBURGH, PA. 
r.uo 11 iki 4.
3. (24-S)

South End Bardware Co
FARBOS IR GELEŽINIAI DAIKTAI

GERIAUS1S TAVORAS Už ŽEMIAUSIAS KAINAS.
Mes užlaikome daugybe geležinių daiktų, taipgi stogams tavo- 

ro. langams stiklų ir visokių farbų. ant kurių mes sučėdysim 
jums nemažai pinigų. Visas t a voras gvarant uotas.

VELTUI PRISTATYMAS VISAME MIESTE.

1095 Washington St,
Arti Dover St. Eiaveito stoties.

Tel. Beach 5352 ir 5353

PETRAS VALUKONIS
Tik vienas lietuvis.

Aukaoriua ir Laikrodininkas

PĖTNYČIOJ, Liepos 
^Vagnerio programas.

i.

Tel. Dewey Itftfr-M’ ir 159fi-R.

Dr. N. F. tumia
1038 Mashingtoa Street ir

43 Dover Street,
BOSTON. MASS.

Aštuonis metus praktikavęs 
Hospitatėj.

Medikas ir Chirurgas.
Taipgi gydom ir Elektriką.

()

T

EUROPEAN FEATHER 
IMPORTING HOUSE 

25 Lowell Street. Boston, Mass.

Tel. S. B. 2488

Dr. J. C. Landžios 
(GYDYTOJAS Iš LIETUVOS) 

VALANDOS: 9—11; 2—4; 6—9 

506 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Sveikata Tai Gerybė!
Ar neturit jokių skausmų? Nt-.Iuuk įsivystyt jiems.
JŪSŲ PASISEKIMAS GYVENIME ir draugijoje, taipgi linksmybė 

■Tusų visos šeimynos, priguli nuo Jūsų sveikatos.
Būna ypatiškų reikalų kur būtinai reikalingas Jūsų kaimyno aptieko- 

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

bės Jūsų sveikatai.
Jūsų Receptai pas mus bus išpildomi ekspertų reg. aptiekorių. Lietu

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

BROADtVAY PHARMĄCY
KAMPAS D ST. ir BROADVVAY, ::: SO. BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo • iki 12 dien».

Nuo 2 iki 9 v ak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dienu. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadway, tarpe C ir D et.
SO. BOSTON. MASS.

£
i 
t 
'įv

į

Tel. No. 550 • f
LIETUVIS GYDYTOJAS j 

Dr. Fraads L RtyatMs;
(RINGAILA) i

Ofiso valandos: i
Rytais iki 9 vpl. Po pietųį nuo < 

2 iki 4. Vakarai* ado • iki J- ! 
Nedėliomis nuo 1 iki 8. |
419 MAIN ST, ATHOU MASS. j

Smaugia arklius.
: Policija jieško piktadarių, 
kurie pradėjo smaugti reisi
nius vienos kompanijos ar
klius. Bėgiu paskutinių ke
lių sąvaičių pasmaugta jau 
benki arkliai, keturi South 
Bostone ir vienas Roxbury- 
je; ir pasmaugiami vis ge
riausi3 fefrtkliaij 'kurie lenkty
nėse visuomet laimi prizus. 
Arkliu kompanija pasamdė 
detektyvus piktadariams 
susekti ir paskyrė $500 do
vanų tam, kas išduos kalti
ninkus.

i

Delei $100 šifkortės į 
Europą ir atgal.

Tūlas laikas atgal Bosto
no dienraščiai paskelbė, kad 
Great Northern Steamship 
Co. duodanti apskritą šif- 
kortę Europon ir atgal už 
$100. Šitą žinią ir mes pa
minėjome šiame skyriuje. 
Tas taip užinteresavo musų 
skaitytojus, kad iš visų pu
sių pradėjo plaukti laiškų, 
reikalaujančių pletesnių in
formacijų apie tą kompani
ją

Mes bandėm šitą kompa
niją surasti, bet negalėjome. 
Jos vardo nėra nei telefono 
knygoje, nei ”Business Di- 
rectory”, nei kitur. Tik da
bar pasirodė Bostono ”He- 
ralde” žinia, iš kurios išro
do, jog toji kompanija da 
neturi jokių laivų ir*kad

1 J • • A • J 1 _ I

Puišiutė-šalnienė persikėlė 
kiton vieton.

Šiomis dienomis adv. Pui
šiutė-šalnienė persikėlė po 
Nr. 366 W. Broadway, kur 
turės vieną ofisą su savo 
vyru, adv. Antanu Šalna. Jų 
ofiso telefonas: So. Boston 
3520, o ruimo durįs Nr. 2.

LSS. 60-tos kuopos 
susirinkimas.

Ateinanti nedėldienį, 10 
.... -. 4 , .valandą iš ryto, Lietuvių

valdžia ją tyrinėja; turbut 5a]ės mažam kambaryje ant 
nuziun, kad tajne vi a koks ..įp^yg |jUS £gg 
nors naujas skymas zmo-^g susirinkimas. Draugai 
nėms apgaudmėti. malonės susirinkti paskirtumalonės susirinkti paskirtu 

laiku, kad susirinkimas ga- 
a,ug?‘.lima butų greičiau užbaigti. 

Sekretorius.
Dorothv Brewer,

•to? kilmės” leidė, užmokėjo 
Cambridge’aus teisme $11 
1 "usmės užtai, kad jos au- ____
tomobiliaus numeris buvo Lietuva importavo iš Suvienytų Vab-

AR ŽINOT, KAD —
aptaškytas purvais ir nenu-1!?^ mašinų ir kitokiu daiktu už 

• . į , .2.298,6/5 auksinu? Ar žinot, kad jei-
plautas. Automobilių nume- gu sykį jus mkot Helmar Turkiškus 
riai turi būt Švarus kad no-iCigaietus,’ jus pilnai suprantat, ko- 7? (įel Turkiškas Tabakas yra geriau-
lįcija galėtų juos pažintu sias cigare tams?

■i! 
i!

i! 
i! 
i! 

■v.

REIKALINGOS 
MERGINOS 

Prie visokiu f aktorės dar
bų; patyrusiu ir nepatyru
sią; mokestis ir besimoki
nančioms.

AMERICAN RUBBER CO. 
NETOLI KESDALL SQ„

2 CAMBRIDGE.

PARDAVIMAI.

1
a
2
č!
$
3
r’

f!
• ■

$

KAS TURI ANT PARDAVUS) 
BĖKARNĘ. Bn stone ar apielinkėj ir 
nori greit parduot, tegul praneša že- 
miau paduotu antrašu, sykiu prisiu.-- 
dami visas informacijas.

STANLEY GRUBLIN
11 Knoulton St.. So. Boston. Ma>s.

k

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St, Boat.a, Ma**. 
(Prie Hanover St.) 

Tel. Richmond 668. o 
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak.

Išegzammutju akiK 
akinius ir sulaužyto* 
uz prieinam* kitu*-
J. L. PašakarnbO. D. 

s’^BOSTO^Sl^^^.

LIETUVIS tfTMimTK
(AKIŲ SPECIALI8TAI)

LIETUVIS DENTI8TA8

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštų
SO. BOSTON Tel. So. Bretoa 822

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 ’ki 9 
Subatomis nuo 9:30 iki 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

Telefonas 5112"W.

Dr. A. Gorman-Gumauskas; i
i! 
i! 
i! 
i! 
i!

LIETUVIS

Valandos: nuo 
nuo 
nuo

DENTISTAS

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

Nedėliomis nuo 10—12 dieną.
ė

795 N. Main st. kamp. Broad st. 
MONTELLO. MASS.

Tel.: Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALaNDOs.

Nuo 
Nuo 
Nuo
121

LIGAS

10 ryto
3 dieną.
8 vakar*.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST, 

BOSTON. MASS.

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEK A
' Z^osTONE

RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 
AMERIKOS DAKTARŲ-

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

Tikra Lietuviška TREJANKA...........................50e.

Prisiunčiame Vaistus ir per paštą.

Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS”.

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

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADYVAY, SO. BOSTON, MASS.
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J J
tuviškai - Lenkiška Aptieka

Jeigu norit? teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 
ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo. nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių 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 vaistus <r suėė- 

dyt pinigus, tad ateikite j APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
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