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SEIMAS PAREIŠKĖ KA
BINETUI PASITIKĖJIMĄ

Lietuvos Informacijų Biu
ras praneša, kad Lietuvos 
Seimas pareiškęs naujam 
ministerių kabinetui pasiti
kėjimą. Už pasitikėjimą 
balsavusios visos partijos ir 
tautinės mažumos, tiktai so
cialdemokratai susilaikė 
nuo balsavimo.

ATVAŽIUOJA EUROPOS 
DARBININKŲ VADAI.
Amerikos Socialistų Par

tija gavo žinių, kad ši rude
nį ketina atlankyti šią šalį 
daug darbininkų vadij iš ki
tų šalių. Tarp kitų žada čio
nai atvykti Anglijos darbi- 

. ninku lyderiai Arthur Hen-
D-ras House, Californijoj, (]erson ir Philip Snowden; iš 

išrado tokį vaistą, kurio pa-Austrijos gi atvažiuosiąs 
ėmęs žmogus negalį meluoti otto Bauer, o iš Rusijos A. 

tas pavadinta skopolaminu žinėsiš"su~ prakalbomis. Tai 
ir San Quentino miesto ka-Yus daroma tuo tikslu, kad 
Įėjime buvo jau daromi juo užmezgus tarp Amerikos ir 
bandymai ant trijų kalinių .1 Europos darbininku tam- 
Vienas kalinys, kuris sėdi oresnius ryšius, 
tenai nuteistas dėl žmogžu-l 2_______.
dystės pasirodė visai neką!-1 HARMNGAS ALASKOJ. 
tas; kiti gi du pruipazu-oj Prezidentas Hardingas 
prie savo piktadarvbiiĮ ir is;j j., plačiai važinėtis, 
pasakojo dar toKių dalykų.nt iš išrodo>
Solo p^a” 38 ikad tas žmogus niek0 da!" 

Skopolamino’veikmė yra!giau newik,a: *alP tlk

Lenkų valstybes va
dai mušasi.

PILSUDSKIS IR SZEP- 
TYCKIS DVIKOVOJ.

VAISTAS NUO MELO.

Ir plieno karalius Gary pri
žada tai padaryti, kuomet 

jo trustas neturės darbo.
Artinanties naujiems pre

zidento rinkimams, Hardin
gas staiga pasidarė "darbi
ninkų draugas”. Visą laiką 
jo dešinėji ranka, Justicijos 
Departamento galva Daug- 
herty, smaugė injunctionais 
darbininkų organizacijas ir 
streikus, o dabar jis ant syk 
atsistoja ir sako į plieno 
trusto galvą teisėją Gary: 
"Mielas mano teisėjau, aš 
jaučiuos apsivylęs, kad iki 
šiol geležies ir plieno dirbtu
vėse žmonės dirba 12 valan
dų į dieną.”

Ir kapitalistų spauda kaip 
užsuktas gramofonas vienu 
balsu pradėjo šaukti: "Valio 
musų prezidentas! Jis stoja 
už darbininkus! Jis pataria 
panaikinti 12 valandų darbo 
dieną plieno industrijoj. Va
lio ponas Hardingas!” Sa
kytum, kad ir kapitalistų įnešama, kad šalia Herrino, 

III., angliakasiai nupirkę už 
$726,000 anglių kasyklą, 
prie kurios metai atgal buvo 
didelė batalija unijistų su 
kompanijos mušeikomis ir 
22 žmonės buvo užmušti. 
Šitoj kasykloj anglis guli 
ant viršaus; reikia tiktai 
nužerti kelias pėdas žemės, 
ir tuojaus pasirodo minkš
toji anglis.

ir pasako teisybę. Tas vais-. Abramovič. Visi jie čia va-i
foe . • 1 »1______-- m..:

važinėjasi ir įieško sau 
"good time”. Šiomis dieno
mis jisai lankosi net Alas-

i nei vienas Suvienytų Valsti-

tokia, kad po jo intaka žmo
gus nustoja protavęs ir ne- 
žino, jog jam, reikia savęs J R buv0 b da 
apgynimui meluoti, teciaus J ’ - • -X. ..
kitos proto funkcijos pasi-1™1 • -
lieka nenusilpnintos; P
gus viską atsimena ir klau
sinėjamas išpasakoja teisy
bę.

zmo-Į 
I

DARBININKAI NUPIRKO 
HERRINO KASYKLĄ.
Iš Springfieldo (III.) pra-

Rusijoje susidarė Su
a m « a a

vienytos Valstijos.

spauda pritaria sutrumpini
mui darbo dienos. Teisėjas 
Gary irgi giria prezidentą. 
Mat ir jis, teisėjas Gėry, tas 
didžiausis darbininkų kailio 
lupikas, sakosi esąs "prie
šingas” 12 valandų dienai.

Visi jie "nenori” 12 valan
dų darbo, ir tuo pačiu laiku 
verčia darbininkus lieti pra
kaitą kas dieną po 12 va
landų.

Ponas Gary prižada ponui 
Hardingui, kad darbo diena 
plieno pramonėj bus su
trumpinta, bet kada, tai jis 
negalįs da pasakyti. Dabar- 
gi to padaryti negalima, nes 
plieno trustas turi daug už-j 
sakymų, ir jei įvesti 8 valan
dų darbo dieną, tai ponas 
Gary turėtų priimti da 60,- 
000 darbininkų. O tiek žmo
nių priimti plieno trustui 
neparanku, nes tuomet rei
kėtų didinti dirbtuves ir 
leistis i naujus "ekspensus". 
Bet kaip tik darbai suma
žės, tuomet 12 valandų die
na busianti panaikinta. Na, 
o kaip plieno trustas naujų 
užsakymų nebegaus, tuo
met ir visai galės darbinin
kus nuo darbo atleisti.

Tuo tarpu gi, kaip ateis 
prezidento rinkiniai, darbi
ninkai bus raginami balsuo
ti už Hardingą, nes jisai 
"gina" jų reikalus.

Tai ve, kaip kapitalistai 
moka darbininkus mulkinti!

SMAGUMO BEJIEšKANT 
ŽUVO 10 ŽMONIŲ.

Pereitą nedėldienį Nau
joj Anglijoj žuvo 10 žmonių 
automobilių nelaimėse ir 
ant vandens. Daugiau nelai
mių buvo besimaudant arba 
motoriniais botais bepiau- 
kiojant, negu ant sausžemio 
automobiliais važinėjant.

MUNšAINIERIAI SUDE
GINO MIESTELI.

Nevados valstijoj išdegė 
miestelis Goldfield. Išliko 
tiktai 6 triobos ugnies nepa
liestos. Gyventojai atsidūrė 
be pastogės ir gyvena kal
nuose. Maisto jiems atveža
ma iš Tonopah miestelio. 
Sakoma, kad ugnis buvo ty
čia padėta, ir kad padėjo ją 
vienas munšainieris kitam, 
kad sunaikinus jį kaipo sa
vo biznio konkurentą. Iš 
vieno degtuko supleškėjo 
visas miestas.

ROCKEFELERIS SUSI
LAUKĖ 84 METŲ.

Amerikos miiionierius 
John D. Rockefeleris perei
tą . nedėldienį apvaikščiojo 
jau 84-tą savo gimtadienį. 
(Kada būrys vaikų susirinko 
j jį pasveikint, jis davė jiems 
|M) 5 centus. Laikraščių re
porteriai klausinėjo jo nuo
monės apie Tautų Lygą 
apie prohibiciją ir apie 8-- 
nių valandų dieną..Rockefe
leris jiems atsakė: "Šiandien 
žmonės taip daug šneka, 
kad aš noriu įvesti naują 
madą ir nesakyti nieko.” Ir 
jis nieko jiems nepasakė.

4 COLIAI SNIEGO MASS. 
VALSTIJOJ.

Worthingtono miestelis 
Massachusetts valstijoj šį
met apvaikščiojo "Fordžiu- 
lajaus” šventę su sniegu. 
Sniego debesis užėjo apie 5 
valandą ir snigo iki 6. Snie
gas vietomis siekė 4 colių. 
Bet "žiema”, neilgai tvėrė. 
Išėjusi iš už debesų karšta 
saulė sutirpino sniegą tą pa
tį popietį.

UŽSIDARĖ DAUG 
AUDEKLINIŲ.

VVorcesteryje užsidarė be
veik visos audeklinės, kad 
davus darbininkams pasil
sėt, turtą suskaityt ir maši
nas pataisyt. Po sąvaitės ar 
dviejų dirbtuvės žada vėl 
atsidaryti.

ŠAUDYMAS KUNIGŲ 
PUOTOJ.

Arkansas valstijoj, En- 
glebergo miestelyje, katali
kų parapijoj buvo anądien 
atlaidai. Po atlaidų kunigai 
susirinko klebonijon lėbau
ti. Apie vidurnaktį, kuomet 
"dusių ganytojai" buvo jau 
geram upe ir smagiai įsi
linksminę, lauke pasigirdo 
šaudymas ir suskambėjo 
klebonijos langų stiklai. Pa
sirodė, kad šūviai buvo tai
komi per langą į lėbaujan
čius kunigus, ir keturi jų li
kos sužeisti; pašautas taipgi 
ir vienas svietiškis, klerika
las, kuris dalyvavo’ kunigų 
baliuje. Policija vėliau su
ėmė 3 vyrus ir tardo juos. 
Kas ištikrujų šaudė, kol kas 
da nesužinota.

Buvęs prezidentas pavadino 
dabartinę prošepanų val
džią "piktadarių gauja”.
Vidujinė 1

štiš kas diena darosi vis ar
šesnė. Valdininkai pjaunasi 
tarp savęs už vadovavimą, 
kaip šunes už kaulą. Praki
šęs Seime kovą su politiniais 
savo priešininkais, prezi
dentas ir armijos vadas Pil
sudskis iš piktumo rezigna
vo nuo abiejų vietų. Išeinant 
jam iš valdžios, jo šalinin
kai surengė jam puotą aną
dien. Laike šitos puotos Pil
sudskis išrėžė pilną vitrio- 
liaus prakalbą prieš savo 
oponentus ir pasakė, jog da
bartinė Lenkijos valdžia, tai 
piktadarių gauja, kurios ji
sai jokiu budu negalįs rem
ti, ir dėlto turėjęs pasi
traukti nuo armijos vadova
vimo. Didžiausiu krimina
listu ir niekšu Pilsudskis pa
statė savo kalboj dabartinį 
Lenkijos karo ministetį 
grapą Szeptyckį.

Karo ministeris šituo taip 
įsižeidė, kad iššaukė Pil
sudskį dvikovom Ir 5 liepos 
dieną abudu prošepanai su
sitiko "garbės lauke” ir šovė 
vienas kitą. Bet abudu išliko 
sveiki. Matyt, arba patro
nai buvo be kulipkų, arba 
paliokai nemoka tiesiai šau
dyt. Tik paraką be reikalo 
gadina.

PRIIMTA NAUJA 
KONSTITUCIJA.

Bus sušauktas dviejų rūmų
T nada I Naujas Lietuvos ministe- parliamentas ir Vyriausis

J . J I Vili IrohinotflC cncirlArlfJ ič Tnicmoc iainLoin A m a vairairių kabinetas susideda iš Teismas, taip kaip Amerikoj 
sekančių ministerių: *

Žemės ūkio ministeris,
kun. Krupavičius;

Susisiekimo r
Naruševičius; į

Justicijos ministeris, Tu
mėnas ;

Vidaus reikalų, Zalkaus- į
kas;

Finansų, prekybos ir pra
monės, Petrulis;

Karo ministeris, Sližys;
Žydų reikalų ministeris,

Rozenbaumas.

TURKAI PASKANDINO 
GRAIKŲ LAIVĄ.

Konstantinopolio žinio
mis. graikai bandė išsodinti 
regimentą savo kareivių 
ties Kara-Barunu, netoli 
Dardanelių, bet po atka
klaus mūšio turkai juos at
rėmė su dideliais nuosto
liais. Turkai prisipažįsta, 
kad ir jie patįs turėjo nema
ža nuostolių. Laike mūšio 
turkų mininkas paskandinęs 
graikų laivą su visais karei
viais.

Iš federacinės sovietų re
spublikos susidarė nauja 

ministeris Jvalstybių s^unga, panaši 
^Amerikos Suvienytoms Val

stijoms. Priimta jau ir kon- 
istitucija, kuri nurodo, kaip 
{Suvienytos Rusijos Valsti- 
Į jos turi būt tvarkomos. Vie
tomis šita konstitucija pa- 
panaši Amerikos konstitu
cijai, nors kiti dalykai pa
skolinti iš Anglijos valdy- 
mosi tvarkos. Grynai viduji
niai reikalai paliekama 
spręsti pačioms valstijoms,I 
bet užsienio ir kiti bendri 
dalykai pavedama federalei;

priežiūros galva, Kubičo- 
vas;

Šalies ekonomijos tarybos 
galva, Rykovas.

Leninas, nors ligonis ir 
negali nei vaikščiot, nei kal
bėt, pasilieka Rusijos prem
jeru.

ARGENTINOJ RIAUŠĖS.
Argentinos sostinėj Bu

enos Aires darbininkai įtai
sė protesto demonstraciją 
dėl užmušimo kalėjime vo
kiečių anti-militaristo Wil- 
kinso. Policija pradėjo de
monstrantus krikdyt ir pra
sidėjo šaudymas. Buvo už
muštas vienas policistas ir 
vienas demonstrantas.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
CALIFORNIJOJ.

valdžiai, ir valstijoms drau-1 Californijoj, San Ber- 
džiama nuo sąjungos atsi- nardino apielinkėj, pereitą 
mesti. savaitę drebėjo žemė. Ne-

Tečiaus demokratijos laimių nebuvo.
principai naujoj Rusijoj bus 
daugiau susiaurinti, negu 
Amerikoj. Naujoji konstitu
cija jokiame klausime ne-

SOCIALISTŲ PARTIJA 
NUTARĖ PRISIDĖT 

.PRIE INTERNACIO
NALO.

Amerikps Socialistų Par
tija jau oficialiai nutarė 
prisidėti prie naujo socialis
tinio Internacionalo, kuris 
buvo įkurtas tarptautinia
me socialistų kongrese 
Hamburge pereitą gegužės 
mėnesį. Partija taipgi pasi
žada remti Internacionalą 
materialiai.

3 BLAIVYBĖS AGENTAI 
AREŠTUOTI.

Malone, N. Y. — Čia tapo 
areštuoti 3 blaivybės agen
tai, kurie nužiūrėję vieną 
automobilių pradėjo jį vyti 
ir šaudyt, sunkiai sužeisda- 
mi jauną merginą, kuri va
žiavo vasaroti į Adiron- 
dacks. Agentai manė, kad 
tuo automobilium yra veža-taupomojo banko kasierius 
mas degtinės šmugelis. John P. Davin.

NUSIŽUDĖ BANKO 
KASIERIUS.

Philadelphijoj nusižudė

AUSTRIJOJ SUIMTA 
27 TERORISTAI.

Austrijos sostinėj Vienoje 
policija suėmė 27 teroristus, 
kurie buvo padarę suokalbį 
išžudyt visą eilę žydų ir kitų 
žymesnių žmonių. Tarp pa
žymėtų nužudymui esą Aus
trijos premjeras Seipel, zio- 
nistų lyderis Stricker ir so
cialdemokratų vadas D-ras 
Deutsch. Pas teroristus po
licija rado sandėlį visokių 
ginklų ir amunicijos.

IŠPLAUKĖ JIEŠKOT ”LU- 
SITANIJOS” AUKSO.
Iš Anglijos pereitą savai

tę išplaukė garlaivis "Sem- 
per Paratus” jieškoti pa
skandintos "Lusitanijos” 
šiaurės vandenyne. Lusita- 
nija" vežė 5.000,000 "dolerių 
aukso., kuomet vokiečių 
submarinas paleido ją jūrių 
dugnan su visais žmonėmis. 
Sakoma, kad be tų penkių 
milionu dolerių laivo kasoj 
buvo da pasazierių sudėta 
pinigu ir auksinių daiktų 
apie S 1.000,000 vertės. Taigi 
šito aukso ir jieškoma. Na
rai leisis Į jūres ir jieškos 
paskendusių turtų.

jieškos

FRANCUZAI UŽĖMĖ BU
VUSIA VOKIEČIU AR- 

MOTŲ DIRBTUVĘ.
Šiomis dienomis francuzų 

okupacinė valdžia užėmė 
Esseno mieste visą Kruppo 
dirbtuvę, kur seniaus būda
vo daromos Vokietijos ar
mijai armotos ir kitoki gin
klai. Prancūzams fabriką 
užėmus, tuojaus visi vokie
čiai darbininkai metė darbą.

200 ŽMONIŲ SU LAIVU 
ĮŠALO Į LEDĄ.

St. John’s mieste, Kana
doje, gauta bevieliu telegra
fo ’ žinia, kad žvejų laivas 
"Seal”, kuris išplaukė su 200 
žvejų į Labradorą, kelionėje 
isiįrė į didelį lauką ledų, nu
laužė savo propelerius ir 
negalėdamas iš vietos pasi
judinti, įšalo.

NAUJAS ETNOS IŠSI
VERŽIMAS.

Iš Romos pranešama, kad 
iš Etnos vulkano vėl pradė
jo veržtis lava ir plaukti ant 
lygumos apie mylią į valan
dą. Romoje bijomasi, kad. 
observatorija gali būt lavos 
apseirita?

NEPAPRASTI ŠALČIAI 
IR SNIEGAS FRANCI- 

JOJ.
Iš Paryžiaus pranešama, 

kad kaikuriose Francijos 
vietose dabartiniu laiku la
bai šalta, o Savoie departa
mente ir sniego prisnigo. 
Kai kuriose vietose .nesenai 
nukirptos avys pradėjo stip
ti nuę šalčio.

PRASIDĖJO RUSŲ-JAPO
NŲ DERYBOS.

Tokio žiniomis, tenai atsi
darė oficialės rusų-japonų 
derybos, kurių tikslas yra 
surasti bendrą pagrindą 
trečiai konferencijai. Japo
nijai tose derybose atsto
vauja Tošihiko Tavakami, o 
Rusijai — Joffe. '

PER "FORDŽIULAJŲ” 
UŽMUŠTA 20 ŽMONIŲ.
Apvaikščiojant šįmet- 

duoda piliečiams tiesioginio "Fordžiulajaus" (4 liepos^ 
balsavimo teisių. Patįs Ru- šventę, įvairiuose Suvieny- 
sijos darbininkai negalės tų Valstijų miestuose buvo 
rinkti valdžios. užmušta 20 žmonių leidžiant

Suvienytos Rusijos Vai- fajerverkas ir šaudant. Be 
stijos turės vieną bendrą to da apie 10 žmonių tą die- 

j parlamentą arba kongresą ną žuvo automobilių nelai- 
ir vyriausi teismą, taip kaip mėse ir besimaudant 
yra Amerikoje. Rusijos par- —;---------
iamentas susidės iš dviejų DARBO PARTIJA SKIRIA 
rūmų, augštesniujų ir že
mesniųjų, kas su demokrati
jos principais nelabai sutin
ka. >__ ____________________

Komisarų taryba, arba farmerių-darbininkų orga- 
ministerių kabinetas, bus nizacijų, nuskvrė New Yor- 
atsakomingas prieš parla- ke savo žmones į kandida- 
mentą. Komisarai bus tiktai tus miesto rinkimams. Bu- 
vedėjais įvairių valdžios de- vęs socialistų kongresma- 
partamentų. !nas London yra statomas į

Kiekviena respublika, in- miesto teisėjus Manhattan 
einanti Rusijos valstybių distrikte. Tris buvusieji val- 
sąjungon, rinks į federalį stijos seimo nariai socialis- 
parlamentą po 5 atstovus, tai yra skiriami į alderma- 
Pastovi sostinė.buš Maskvo- nūs: Louiš Waldman 4-tame 
je. Priimta taipgi nauja vė-, (Manhattan) distrikte, Sa- 
iiava, kuri bus federalės val-’muel Orr 29-tame (Bronx) 
džios emblema. Ji padary- distrikte, o Abrakam A.

SAVO KANDIDATUS 
NEW YORKE.

Amerikos Darbo Partija, 
kuri susideda iš socialistų ir

džios emblema. Ji padary- distrikte,
ta iš skaisčiai raudonos dro- Shiplacoff 54-tame (Brook- 
bės, kurios viduryje nupieš- lyno) distrikte.
tas žemės skritulis, o virš jo. ------------
kryžmai sudėti piautuvai ir BOLIENĖ PALIKO TEIS- 
kujis. Be to da šešiomis kai-į ME SAVO VAIKUS.

eitą pėtnyčią čia buvo Ka
zio Bolio byla, kurioje jis 
buvo kaltinamas už mušty
nes. Tos bylos pasiklausyti 
buvo atėjus teismo salėn ir 
Bolio žmona su trimis vai-

FAŠISTAT MUŠASI SU 
KOMUNISTAIS.

Londone gauta žinių, kad 
Florencijos mieste, Italijoj. 
’’au dvi dienos kaip gatvėse 
eina mušis tarp fašistų mi
licijos ir apsiginklavusių ko-j 
munistų. Daug žmonių esą! 
užmušta ir daug sužeista.

bomis ant vėliavos parašy-j Lawrence, Mass. — Per
ta: ”Viso pasaulio proleta- ■ 
rai, vienykitės.” Bet kasdie
niniams reikalams bus var
tojama paprasta raudona 
vėliava, ant kurios bus tik
tai kūjis ir pjautuvas.

Pildomasis Rusijos Komi- kais. Kada teismas pasmer
ktas naują konstituciją jau kė Bolį dviem mėnesiam ka- 
užgyrė, bet ją turės da už- Įėjimo. Bolienė atsistojo ir 
tvirtinti visos Rusijos sovie- greitai išėjo laukan, palik
tų kongresas. Tapo išrinkta dama savo mažus vaikus 
ir nauja komisarų taryba, teismo salėj. Vienas jų yra 
kurioj pasilieka beveik visi 
senieji komisarai, būtent:

Karo ministeris, Trockis;
Užsienio reikalų, čiče-

• inas:
Prekybos, Krasinas;
Gelžkelių, Dieržinskis;
Pašto ir telegrafo, Smir

novas*
Maisto. Bruchanovas;
Finansų. Sokolnikovas;
Darbo, šmidtas;

5 metų amžiaus,’ kitas 4 me
tų, o trečias 10 mėnesių.

NEW YORKE KONFIS
KAVO FA JER VERKUS.
Per "Fordžiuiajų” New 

Vorke buvo konfiskuota ke
li tonai visokių ”fajer-kre- 
kerių” ir 300 krautuvninkų 
pašaukta teisman dėl par- 
davinėjitno tų sprogstamų 
žaislų. Tą dieną 

Valstiečių ir darbininkų buvo 99 gaisrai.
Nevv Yorke



2 kbeeivis
*

APŽVALGA B
dirbtinį gimtingunio didini
mą mokesčiais nevedusiems.”

LIETUVOS KLERIKALŲ 
VALDŽIA UŽMEZGA 
DRAUGIŠKUS RYŠIUS 

SU LENKAIS..
"TėVynės” M koresponden- 

. tas iš Kauno paduoda šito- 
. kįų žinių: . .

"Pažangiečių Vadai, A. Smo* 
tona ir prof. A. Voldemaras, 
sustabdydami sarti dienraštį 
'Krašto Balsą’, paskutiniam 
atsisveikinimo žody pareiškia, 
kad Lietuvos valdžia sutikusi
su ____ . _________ ___ ,
siūlymais Klaipėdos klausimu tūli Lietuvos patriotai, 

apsimainyti su Lenkija koasa-!didinti Lietuvos gyventojų

NEVEDUSIUS NORIMA 
APKRAUTI TAM TI
KRAIS MOKESČIAIS.
Pastaruoju laiku Lietuvos 

laikraščiuose tapoį pakeltas 
klaųsinaasi kad nevedėliai 
(senberniai) butų apkrauti 
tam tikrais mokesčiais, šis 
klausimas sukėlė karštų di
skusijų. Nevedėliai, gindami 
savo ^senbernystės stoną”, 
net koliotis pradėjo.

_______ _____________ Už apkrovimą senbernių 
Ambasadorių Tarybas pa-1 mokesčiais ypač karštai sto- 

: -- - -- : klausimulia tūli Lietuvos patriotai, 
ir sutikusi per p. Galvanauską Į kurie norėtų kaip nors pa- 
apsimainyti su Lenkija konsu- j didinti Lietuvos gyventojų 
bariniais atstovais. Esą tai tu- skaičių. Bet atsiranda ir 
rėsią iškilti eikštėn už poros j;f imtų „kritikų, ( kurie to- 
mėnesių. '______________________ kiems "patriotams” nurodo,

"Jei šitas pažangiečių vadų kad valstybės tvirtumas ir 
paskalas yra pamatuotas, _xai Jos žmonių gerovė anaiptol 
reiškia, kad Lietuvos klerika- nepriklauso nuo šalies gy- 
lai jau keliauja Varšuvon irpentojų daugumo.

užgina Ambasadorių Konfe- Gana rimtą straipsnį tuo 
renc i jos nustatytas; Lietuvos į klausimu parašė daktaras 
sienas, ant vaitos išsižadant Avižonis, kuris sako: 
Lietuvos sostinės Vilniaus.”

t, - I "Reikia pabrėžti, kad vals-
Mes visuomet buvom tos tybės stiprumas ir atsparų

jį uomonės, kad yįši Lietuvos! mas pareina ne tik nuo gyven- 
klerikalų politikos keliai ei- toju skaičiaus, bet, be ko kita, 
na per Varšavą į Rymą. Jei- ir nuo jų sveikatos, nuo ju 
ru Rymas palieps, tai musų darbingumo. Didelis gyvento'- 
klerikalai netik Vilnijos ir jų ligotumas gali žymiai pa- 
Klaipėdos kraštų išsižadės, kenkti šalies gerovei, šituo at- 
bet ir visą Lietuvą lenkų žvilgiu ypačiai daug žalos daro 

♦globai paves. Jie prie to ei-Į Lietuvai tuberkubozas ir tra-

ga šile hutSmobilių. Jais va
žiavo leidės Tudor kaimy- 

sio šuniuko draugais, nes ji° 
su juo žaizdavo, giamonėda-i 
vosi ir bučiuodavost Vaikų 
dykaduoniai paprastai ne
turi, tai šuniukus bučiuoja.

Vežant pastipusį šunį, 
muzika griežė gedulingą 
maršą ir daugelis leidžiu 
verkė;

Kiekvienas išmintingas 
žmogus pasakys, jog kelti 
pastipusiam šuniui šerme
nis yra kvailas darbas. Bet 
jis nėra kvailesnis, kaip kel
ti iškilmingas šermenis ti
kriems karaliams ir genero
lams. Gali būt, kad tas šu
niukas įkando ne vieną žmo
gų : bet visgi jis negalėjo 
pralieti tiek nekalto kraujo, 
kiek jo.pralieja karaliai ir 
generolai.

ir hutu įvesti nA kurie skaitėsi pastipu- 
JeigU jau 11 . » J t 1 S1O Šuniuko rfraiiomis nes iia

tokie mokesčiai, tai pir
miausia jais reikėtų apkrau
ti didžiausius Lietuvos šen- 
bernius — kunigus. Juk jie 
ir yra tas "medis be vai
siaus”, kuri šventas raštas 
liepia iškirsti.

KĄ SAKO KAIRIEJI 
KOMUNISTAI APIE 

LAISVIEČIUSL
I > ..Ji;f

Nesenai pradėjęs eiti kai
riųjų komunistų organas 
"Apsišvietimas" vienoj vie
toj šitaip rašo apie - "Lai
svę”:

"Liet. Republikonų organas 
'Laisvė’ džiaugiasi, kad Phila- 
delphijos 'Lietuviu Republiko
nų Susivien. Kliubas’ nutarė! 
pirkti 'Laisvės’ serų ’už 100 
dolerių’ (žr. N. 107, geg. 5). 
Pusantrų metų atgal ji stojo 
už New Yorko Demokratų 
Partiją; dabar parsiduoda re- 
publikonąms. Vistiek buržujai. 
Gerai, kad ’L.’ aiškėja...”

Reikia pridurti, kad lais- 
vięčiai yra netik buržujai, 
liet ir nešvarus politikieriai. 
Tą žino visi, kas tik juos ar
čiau pažįsta.

NAUJAS SKAN DALAS 
DELEI LAIVO 
’LEVIATHAN”.

Suvienytų Valstijų Ship-

Moteris baigia įtikint
5 J v uitis*

Gamtinirik,ąi. Suvienytose 
Valstijose labai susirūpinę., 
kad moterįs neišnaikĮntų 
retų gyvūnų veislių. Jos 
taip pamėgo kailius, kad nė- 
šioja juos apskritus metus, 
net didžiausiuose vasaros 
karščiuose. Ir jų mados kas 
sykis vis daugiau tų kailių 
reikalauja. Laikraščiai sa
ko, kad šituo žvilgsniu Ame
rika pralenks jau ir Afriką,

Tarptautinis Socialistu Kongresas Hamburge.
(Gegužės 21—25 d.).

Traukinyje iš Berlyno į socializmo kūrėjų draugiu 
Hamburgą pradėjome tei-. Lasalio, Engelso ir Markso, 
rautis, kokioj vietoj, kaip Salės antrojo augšto pa- 
toli nuo stoties tas Hambur- kraštys ištisai visą salę nu- 
go Profesinių Sąjungų na- tiestas plačia raudona dra
mas. Buvo šjek. tiek galvoj- be, prie kurios . prisegtos 
sūkio ir dėlei to, kur galęsi-[Kongrese ; dalyvaujančių 
me apsistoti,- kur. gausiipe valstybių atstovų mažos yė- 

i nakvynę.: numatoma, kad liavėlės. Salės antrasai aug- 
bent keletą,dienų prisieis terštas jau iš senai kimšte pri- 
nai būti. . :• Įsikimšęs žinomų — vietos

Pasiekėme Hamburgą ir,'darbininkų organizacijų at
nešdami savo ryšulius su stovų* darbininkų laikraščių 
maistu, lipome į stotį, many- korespondentų ir t.t. ir t.t. 
darni, tenai rasime jau ko- Pačion salėn sparčiai rau
kius nors skelbimus dėl kasi Kongresan atvykusieji 
Kongreso vietos, dėl įsigy- i atstovai ir užima vietas, 
yenimo tvarkos. Ir ištikrų-l jo valandą ryto, kuomet 
jų, tik spėjome įeiti i didžią-'salė jau buvo pilnutėlė žmo- 
ją stoties salę, tuojau metė-, b jų įr visos atstovams pa- 
si j akis keliolika stiebų su‘skirtos vietos užimtos, ku- 
raudonomis lentelėmis vir- [rjų tarpe matėsi ir visų do- 
šuje ir užrašu: Tarptauti-' mę kreipė eilė senelių ir so

pus Socialistų Kongresas ’. j cializmo mokslu vystytojų, 
Priėjome prie žmogaus, tą kajp antai: E. Bernšteinas, 
, ’ - ’ ’ . . ’ . Kautskis, F. šeidemanas,
kad esame atvykę atstovai įMolkenbuhras, F. Adleris, 
Kongresan, prašėme duoti £. Graulichas, V. Bergeris, 
nurodymų, kur ką rasti, pa- t. Schaw, J. Longė, Fr. 
siektu Tas žmogus, tai vie- Atampferis, P. Liobė, Akse
linis j/Hamburgo darbinin-rodas, štauningas ir kiti, 
kas, maloniai išklausęs mu- buvo duotas ženklas pradėti 
sų paklausimų, tuo jaus nu- iškilmę.

stiebą laikiusio, ir pasakę, < į.

_____________ ___ ping Board’as ir vėl turi ne- kur beždžionės iš prigimimo 
na, ir jeigu Lietuvos liaudis! chamas, kurios galima pava-‘smagumų delei pagarsėjusio vaikščioja plaukais apžėlu- 
jiems kelio neužkirs — Lie- dinti musu kraštui 'Dievo ryk- laivo "Leviathan”. isios. Kad civilizuotos mote-

dainos. Nors dangus buvo ir 
juodais debesimis nuklotas, 
ir matėsi, kad neužilgo pra
dės lyti, liet toj valandoj, 
turbut, nei vienos Hambur
go darbininko šeimynos ne
buvo namuose pasilikę, o vi
sos šeimynėlės su paaugu
siais ir jaunais vaikais sku
bėjo aikštės link. Kongreso 
dalyviams užuojautos iš
reikšti ir jų'kalbų pasiklau
syti. ’ = ■ -

Pačioj Moorweide’s aikš
tėj jau buvo parengta 10 
kalbėtojams tribūnų. Ties 
kiekviena tribūna, tam ti
kru ant plakato numeriu pa
žymėta, jau stovėjo atatin
kamo Hamburgo rajono so
cialdemokratų organizacija. 
Ir galima įsivaizdinti, kiek 
lai prie kiekvieno tribūno 
turėjo būti žmonių, jeigu vi
sa Hamburgo vien socialde
mokratų partija turi virš 
101X000 narių.

3 vai. po piet, iš pirmo
sios tribūnos, iškėlimu vie
nos vėliavos žymiai augš- 
tyn, buvo duotas ženklas 
pradėti Pirmučiausia dide
lis darbininkų choras, vi
siems demonstrantams pri
tariant, sudainavo sveikini
mo damą. Chorui užbaigus 
dainuoti buvo duotas antras 
ženklas ir iš visų dešimties 
tribūnų pradėjo įvairiomis 
kalbomis kalbėti pirmo ir 
didžiausio Pasaulinio Socia
listų Kongreso atstovai 
Vietos darbininkams nesu
prantamos atstovų kalbos 
buvo tuojau verčiamos vo
kiečių kąlbon. Koks gražus 
malonus . įspūdis gaunasi, 
.kuomet girdi įvairiausių1 ša
lių’ kalbėtojus, bet jų kalbos 
vieno ir to pačio jausmo, 
vieno ir to pačio1,1 siekimo. 
Čia nėra vokiečio darbinin
ko, kuris neapkęstų francu- 
zo darbininko, čia nėra vie
nų prieš kitus keršto, pyk
čio, o tik visų vienas bendras 
jausmas — suglaustomis ei
lėmis eiti į laimingesnį ryto
ju, siekti socializmo tvar
kos. kuri išdildys žmonijoj 
iš kartos į kartą įaugusią 
neapykantą, egoizmą, o per- 
auklės žmones supratime, 
užjautime vienas kito, be 
tikslo kitą pavergti, kad pan
čiam butų, geriau. Tų virš 
50 ivairių Europos ir kitų 
saliu valstybių, tautų atsto
vų kalbos, didžiausias dar
bininku joms pritarimas 
aiškiai rodo, kad žmonija 
nors išlėto, bet eis prie ge
resnės, laimingesnės at
eities. Nors buvo pradėję ir 
lyti, bet darbininkai nei vie
nas iš eilės nesišalino, kan
triai ir atydžiai sekė kalbė
tojų žodžius. Ir kuomet iš 
vienos tribunoš bekalbant, 
vienam francuzui, iš tarpo 
debesų pasirodė saulute ir 
savo šiltais spindulėliais ap
švietė pilną darbininkų aik
štę, jis sušuko: "Nors dar 
žmonijoj ir yra neapykan
tos ir keršto jausmo, bet 
mes, darbininkai, kurie sa
vo pūslėtomis rankomis ją 
ramiame, jeigu busime su
sispietė vienon didžiulėn 
pasaulinėn organizacijom 
mums nei šiaurės vėjai ne
ims baisus, mes viską per- 
kentėsime, bet už tai musų 
bus ateitis, musų bus Ryto
jus ir tada, kaip tie saulutės 
spindulėliai po smarkaus ly
taus, laimės, a gerovės spin
dulėliai mums nuolatos 
Švies". Minia didžiausiai pa-
• •• • __ ______; _

ir dainuodama paplito vėl į 
miesto gatves ir išsiskirštė į 
savo gyvenamąsias vietas. 
Šitas skaitlingas darbininkų 
suplaukimas vienon vieton 
kiekvieno Hamburgo darbi
ninko atmintyje pasiliks 
amžinai neišdildomu prisi
minimu.

(Bus daugiau).

vedė į čia pat stotyje Kon
greso Organizacinės Komi
sijos skyrių. Iš čionai gavo
me tuojau palydovą, kuris 
.jau tiesiog vedė į busimojo 
Kongreso Butą — Profesi
nių Sąjungų namą. Eiti ne
toliausia: prieš stotį maža 
aikštė, paskui neplačiausias 
augštų storu medžių sodas 
ir jau Hamburgo darbinin
kų šventovė — didelis, pen
kių augštų m.uras su kelioli
ka* balkonų. Ištiktųjų,, pa
žiurėjus 1 tą Hamburgo 
darbininkų sudėtais skati

kais pastatytą rymą. ir pa
lyginus Lietuvą, matai, kad 

• visoj Lietuvoj tokia namo 
nerastumei. ‘ . ,.j

Nors kongresas tikrai 
dar tik už dięnos prasidės,

Atsidarius uždangai, 
Hamburgo miesto teatro di
džiulis orkestras, muziko 
Gotgards’o vedamas, pradė
jo iškilmingą šventę. Pir
mučiausia sugrojo gražų 
socialistų maršą, po mažai 
pertraukai keletą Wagnerio 
revoliucinių overtiurų. Mu
zikai pasibaigus, scenoj or
kestrą pakeitė skaitlingas 
Hamburgo darbininkų cho
ras; kuris sudainavo keletą 
vokiečių ir šiaip tarptauti
niai žinomų revoliucinių 
veikalėlių. ■ Paskutinę dainą 
užbaigus dainuoti, iš tarpo 
choro ant paaugštinimo įėjo 
baltai apsirėdžiusi darbinin
kė ir karstu, skambiu balsu 
padeklamavo , kaip tik šiai 
iškilmingai šventei parink
tas eiles. Visa salė širdingu 
delnų plojimu palydėjo ją 
nuo scenos. Tuo Kongreso 
atidarymo iškilmės ir užsi
baigė.

■ Hamburgo darbininkų de
monstracijos ir mitingas;

štčmis’. Gi kovai su jomis be- į Kaip jau 
veik nieko Nėra yra žinoma, prieš karą tasai
Lietuvoje nei sanatorijų, nei laivas priklausė vokiečiams 
dispenseru, nėra nei vienos ’ ir vadinosi "Vaterland". Pa
akiu ligoninės. Taip pat nėra *?kelbus I ,
visoje Lietuvoje nei vienos‘Suvienytų Valstijų valdžia Labes kiaunės’ūdros bo- raife ligoni. Sveil«»«; ^užgrobė visus Vokietijos l.rai.'Sš’Kai/VoVerSir ’van/

,— . partamentas turi nemaža l^vus, kurie tik radosi; joninės žiurkės jau baigia
ninku važiavo į komunistų mantos ligonineiįrengti, jos’Am enk o s pneplaukose. ny^ti, nes -kasmetai- milio- 
valdpipą Rusiją*,, ir kiekvie- užtektų pilnai įrengti dvieju:'Tąrp tų.užgrobtųjų ]ai\U nbs jų išgalabijaina mote- 
nas iš to. "rojaus” spruko.! didelių klinikų (pavyzdžiui, buvo ir Vaterland , kuris rjškų drapanų papuošimui. 

•Važiuodami visi jie buvo akių ir vaikų), tik neranda'stoyejo Hoboken o prieplau- -poįjS pat-.likimas laukia ir 
karšti komunistai, o pabėgę tinkamų namų. Sveikatos De- ko j. 
ų r;:_ __ , «
kia. Taip buvo su A. Kara
lium, taip su Matjošaičiu,| klinikai 
taip SU L. žvingilu ir kitais. Ožeškienės gatvių kampe tuš- 
Tik vienas Stilsonas ištru-

. kęs iš tenai tyli / 
Brooklyno "Vienybė”, 49-. .. .

tame numeryje įdėjo laišką! išnuomuotas augštam valdi- rijas. Ir kaip dabar yra ži- 
tulo Antano Tokerio (Teko- ninkui, gyvulių veisiamai ak- ^uma, Suvienytoms Valsti- 
riaus), kuris gyvendamas! cinei bendrovei privatiems na- joms to laivo pataisynias 
Brooklyne buvęs karštas mams pastatyti. O ligoninės kainavo virš septyni niiiio- 
komunistas ir prisiskaitęs iš skalbiniai patalinė ir kitokia nai^ dolerių. Lai baisi krūva 
"Laisvės” gražių dalykų! manta trunyja Departamento Pinigų!
apie komunistinę Rusiją, sandėliuose. | , Dabargi Martin B. Mad-
buvo išvažiavęs tenai laimės "Apie bet kurios šalies svei- ?en.». Atstovų Buto Apropri- 
jieškoti. Dabar jis jau Lie-1 katos reikalų aprūpinimų gali- Komiteto pirminin-
tuvoje ir jau nebckomunis-1 ma spręsti iš gydytojų skai-įką®, paskribė visuomenei zi- _
tas. Jis rašo Sirvydui: čiaus. šituo atžvilgiu Lietuva ‘Uią, kad \atei lando masi- ^įOs lapių rųšįs. Irtų farmų Kongresą šaukiant.

"Lietuva. J’ J’ra žymiai atsilikusi. P^ren}?s. Suvienv- I
Gegužio 19 Tyri ąuo savo kaimynų. Taip; gydy-^M V^ijų žinion, nebuvo lujęua> 

x tojų visoje Lietuvoje yra iy_-sudaužytos. paslaptį farmų, kur auginami į
giai tiek pat, kiek viename tik Jam 21V **0 drchl- s(rausai, kurie duoda gra-|

r| Rygos mieste. Kiekvienam gv-‘Įeitas Wilnam r. Gibbs, po niunįsnu_ šeškus taioei!
dytojui atsieina Lietuvoje pus-' - .
septinto tūkstančio gyventoju, < buvo^perdn btas i tlan>poi 

je 2,247, Hotandijofe 1,996. masinenjos buvę tvarkoj u- t ; b M lahai mellki h. J(, jaunuomenes. Pažiurėjus j
---------------- kaUiai „etikę. - kiekviMO veid«, matai Imk- 

, smo iškilmingo ūpo, jauti,
Vienatims būdas apsau- ^a(| kiekvienas nori iš ju pa

goti kailinius gyvūnus nuo lekti j Kongreso atidarymą, 
.išnaikinimo, tai kiekvienas stengiasi vis ar- o___ _— ,-------,

aiškinti.visuomenei, kad va- ^jau prje rūmų prieiti, bet vanduo į juras, plaukti tuk- 
sarą kailių dėvėti nėra rei- šimtai darbininkų-tvarkda- stantinės darbininkų

tuvos nepriklausomybė 
žlugs.

DA VIENAS’ LAISVJE-
• ••'’ TIS" PABĖGO Iš 

' RUSIJOS. ” \
• . i -. * ? . »'į ' 1 * ; .

Ne vienas "Laisvės” šali-

skaitytojams ris pradėjo beždžiones pa- 
mėgdžioti, tai parodo tas 
faktas, jog paskutiniu laiku 
jos pradėjo nešioti apie savo 

karą vokiečiams, kaklus beždžionių kailiukus;

riškų drapanų papuošimui.

beveik visi komunizmą kei- parlamento Direktorius turė-Į Perėmę savo žinion Va- 
Į jęs sumanymą pastatyti vaikų tėrlandą , Suvienytų \ alsti- 

namus Tolstojaus—'JŲ laivyno viršininkai pa- 
' skelbė- visuomenei, kad vo- 

čiame, velodromo užimtame kiečiai, apleisdami Vater- 
pleciuje, bet tas piečius, anot landą , sudaužė visas svar- 
laikraščių pranešimų, jąu esąs bęsniąsias to laivo mašine- 
išnuomuotas augštam valdi- rijas. Ir kaip dabar yra ži-

kai kurių . paukščių, kurių
plunksnomis moterįs puošia bet kaip patys rūmai, taip ir 
savo skrybėles. Muzėjai jau1 visa atstumą nuo stoties iki 
skubinasi pririnkti visų vėl-1 jų nusagstyta plevėsuojari- 
siių Į savo kolekcijas^ pakol'ciomis vėliavomis, ir pulke- 
da nėra pervėlu. ; ; liais žmonės, matyti vietos

Mokslininkų draugija' darbininkai, žingeidaujasi 
vardu -National Geographic ta savo šventovės iškilmin- 
Society” sako, kad Ameri-[ ga išvaizda, 
kos moteris kas metai išmo
ka už kailius apie $100,000,- 
000. Kailiu reikalavimas pa
sidarė toks didelis, kad tūli 
žmonės pradėjo namie au
ginti kai kuriuos gyvūnus. 
Kanadoj dabartiniu laiku 
esą nemažiau kaip 800 lapių .
farmų, kur auginamos viso-’slingą * organizaciją tokį 

saviniritai <fara Odelius pi-J ^„4^, gegužės 21 4. 
nigus. Cahfornijoj gi yra Iškilminga Kongreso ati- 

v,; f j . ; - - i.- i»aUg farmų, kur auginami į darymo iv^niė
Daug Gerbiamasai. giai tiek pat, kiek viename tik Jam 31V<M“chi- strausai kurie duoda gra-! • • a* • *

”Aš, Antanukas, sumaniau! Rygos mieste. Kiekvienam gy^'tektas W)Liam L. Gibbs, ]>o plunksnų. Šeškus taipgi' Profesinių Sąjungų
parašyti Tamstoms nors kelis! dytojui atsieina Lietuvoje pus- ^uri° Pneziura tasai laivas namie augintu J,Te- posėdžius
žodelius. Tikiuosi, kad visgi at-Į septinto tūkstančio gj’vehtojų,'buvo P^Vdirb?s Ltra.n^rJ Saus kiti gyvūnai nelaidė- Karosas, didžiausia minia 
kreipsite nors kiek domės ant Į gi Latvijoje tik 2,425, Estijo- -^eJ,je neauga, O jei ir veisiasi, da 1 f
mano minčių. Iš pat savo jau- - - ........................ t,r>^ •i-ziurznn- i
nystės dienų buvau ir esu lin
kęs prie teisybės. Bet kaip sun
ku jąją surasti! Plaukiau į tą 
šalį, kur girdėjosi, kad tenai 
bujoja teisybė, lygybė ir arti
mo meilė. Bet nuvykęs nieko 
panašaus neradau, apart žvė
riškumo, saumy’ybės ir bai
siausios neteisybės. Kada pasi-l 
ryžau apleisti tą viršminėtajį 
'rojų’, ir kad legališku budu

Visas formalybes dėl už- Kongreso dalyviams pa
skaitymo musų Kongreso gerbti ir taip pat tikslu duo- 
dalyviais labai greit ir su 
dideliu iš draugų hambur
giečių palankumu atlikome, 
gavome kambarius apsigy
venti ir šiaip reikalingus 
nurodymus. Išsyk jauti tik-

!• a • * * X 1 *

Vokietijoje 1,667. ‘ ! ’lae«i5?je jok!1! ta.1>n’?- ,
urk . „ .J Vadinasi, tie milionai do-
Dar v.e»a aphnkybe zym.a. ferfu "Vaterland-Uviathan" 

ye.taa ; mus, krašto gyvento- •• buv0 ken0
jų skarfų būtent em.gracua.'a^ -riukniauktr 
kun nustelbia — kaip tuc patį ______________________
garbingąjį Lietuvos gyventojų ___ ________ ______ ___
sluo?snb i Šunies Šermenis, kalo, nes ir be to būna per- riu "“su 7varkdarte ženkte-

"Tokiu bildu tie visuomenės __________ daug šilta, sako geografi- j^įg prje kepurės, stengiasi
darbuotojai, kuriems rimtai’ Generolus paprastai lai- ’"UK~ ‘ ...............

zu.u u muuu. kad Lietuva’ reikaIui at- doia su didelėm iškilmėm—
„etavo nei jokios galimybės. nepritruktų krašto gy- muzika. skaitlingais palydo
te bandžiau sauvaliskai bėgti I™.."’ vais ir tt.
per rubežių. Viso to mano ban- i1™*!“ ?k>.> koV’,.aU ^^i. Viena leklė Amerikoj da- 
dymo pasekmės buvo gan liūd
nos, kurių daugiau nei nebeąt- 
kartosiu. Tamsi 'kamerą' iri 
šaltas joje oras, naikino mano I 
jaunas jėgas; o tasai badas—| 
tiesiog iš proto varė.; Du.mė-j- 
nesitt ir devynias dienas tarė
jau prabūti tokiose aplinky
bėse.

"Apie Rugsėjo vidurį (1922) 
pasiekiau savo gimtinį kraštą."

Ir toliaus jis pasakoja, 
kad pabėgus iš komunistinės 
Rusijos, "buožių" Lietuva 
iam išrodanti kaip kokia iš
ganymu šalis.

• •

nėjų, turėtų visų pirma at- vajs jr te
kreipti akį į kovą su siaučian-| 2_
čiomis Lietuvoje ligomis, ypa- ]lar įskėlė tokias šermenis 
čiai su džiova ir trachoma ir 
su prasidėjusiomis veistis Ve
neros ligomis, paskiau nutiesti ralių. Jeįu jau jis nešiojo 
visą Lietuvą tikslingomis or- karaliaus titulą, tai žinomas 
ganizacijomis kovai su vaikų dalykas,, kad ir oalaidotas 

I mirtingumu, padėti tam Ii-. ęurėjo būt generoliškai.
mis įstatymais pagrindą mo- Dalykas dėįosi West Vir- 

Į tinystės apsaugai, toliaus dėti 
pastangų krašto kultūrai ir 

I materialiniai gerovei kelti, kad 
I nebeliktų reikalo- pačiam 
I energingiausiam jaunimui 

kraustytis į svetimas šaKs,— 
I ir iki visos šios priemonės bus 

pavartotos, tik tuokart, jei bus 
’ reikalo, bus galima kalbėti apie

ir savo šuniukui.- kuris vadi
nosi-"King”, kas reiškia ka-

Dalykas dėjosi West Vir
ginijoj. Leidė Anna Tudor 
paguldė pastipusį savo šu
niuką į brangų grabą, už
dengė brangiais audimais ir 
apibarstė gyvomis gėlėmis. 
Grabas buvo pastatytas ant 
puošnaus vežimo ir negyvas 
Karalius buvo nuvežtas į šu
nų kapus. Paskui jį sekė il-

ti galimybės Kongresan at- 
vykusiems atstovams vieti
niams darbininkams nuo
dugniau nušviesti to Kon
greso tikslą, užduotis, po 
pietų 3 valandą didžiausioje 
Hamburgo aikštėje buvo 
surengtas mitingas.

Nors tai buvo pirmadie
nis, darbo diena, bet Ham
burgas atrodė it didžiausią 
šventę švenčiantis. Jau iš 
pat »ryto darbininkų ir jau
nimo būreliai vaikštinėjo 
miesto gatvėmis darbininkų 
dainas dainuodami, raudo
nas vėliavas nešdamiesi. 
Bet tai buvo tik atskiri bū
reliai. Pradedant 12 valan
dą po piet beveik visomis 
gatvėmis pradėjo, it upių

j mi
nios, tvarkingomis eilėmis 
sustatytos į nuskirtą mitin
gui vietą, didelę Moorwei- 
de’s aikštę. Kiekviena dides- 
nėji demonstrantų minia 
turėjo savo orkestrą arba 
ųet savystovų chorą. Išti- 
krųjų prakilnus, deginantis

ninku draugija; kailis ge- arti neprileisti, atkalbinėja 
ras daiktas tiktai žiemą,1 nesigrūsti. Ištikrųjų, kur 
kuomet reikia kūnas apsau- galima butų tokią minią su- 
goti nuo šalčio. įtalpinti, dar nėra pasaulyje2_______ —______ į tokio rūmo.

Kongreso posėdžiams pa- _ 
skirta didžiausioji Profesi- j žmogaus jausmus ūpas ga
nių Sąjungų namo salė, ga-; vosi išėjus mums iš savo gy- 

Mahanoyjaus "Saulė ra- jjnti sutalpinti keletą tuks-lvenamosios vietos mitingo 
šo, kad Ashlando ligoninėj tančių žmonių. Įeinant j sa-[vietos link: tapr tik nępažiu- 

* i- - - išsyk metasi j! akis is~'rai —- iigw4jgv? w*r"
kilminga socialistinė salės išsirikiavusios eilės, neap- 
dvasia. Prieš akis augščiau skaitoma raudonų vėliavų 
scenos, raudoname fone, vo- daugybe nešini ir revoliuci- 
kiečių kalboj didelėmis rai- nes dainas dainuodami, 

"Visų šalių slenka į Moorvveidę. Visų 
—2 i veidai linksmi, jaučia savy- 

Estrados ir visos salės pa- j® tiek galios, kad, rodos, jų 
kraščiai nustatyti žaliumy- eisenų niekas negali sutruk- 
nais, girlianchi vazonais, 'dyti. Visuose miesto kraš- 
scenos gilumoj pačiame vi-'tuose tik ir girdėjosi besi- 
duryje trys dideli paveikslai artinančių minių muzika/

ŽARIJOS.
ir

mirė Jonas Andrejauskas, o jg 
jo žmona tuo tarpu namie ' 
"pagimdė kūdikį, du aunu ir 
tris dukteris, iš kurių vy- 
riausis turi 14 metų...”

Taigi pasirodo, kad "Sau
lės” apielinkėj esama nema
žų stebuklų — penki ar šeši 
vaikai, ir prie to da ant syk 
po 14 metų! Tai geriau da 
negu Biblijoj, -kur Jokūbas 
gimdo Izaoką.

f” >•

dėmis užrašas:
darbininkai, vienykitės!"

ilgos-ilgo8 darbininkų, kilusiu upu, muzikos lydima
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Kad komunistai yra užsi- vė. Tuom tarpu Poška pa-

X

S

M

' =5

rugpiučio 1 dienos yra nupi- neatvažjuo;£ 
trintoc ; t žilviu neatvažiuoja.

**

$1.50, gi nuo rugpiučio L die- Wvt 
nos jau bus $3.00. Argi tai £ Z fi

eiti. Ne viena jų jau ir ”glė- kad del tų“ kazokų yra sun-

neardė tarp žmonių vieny
bės; kaip kad šis lenkas su

gintas įstojimas į Lietuvių 
Tautos Teatrą, būtent,

Pošką, tai dar vargiai pla- tojo klausdamas tos mote
li lietuvių visuomenė tai rjes, ar jai tikrai Poška da-

yra sunki našta palyginant 
su tokia milžiniška nauda?

Broliai ir seseris! Darbas 
yra pradėtas ir reikalingas

šis dalykas gali būti vi
siems ganėtinai aiškus ir tą 
darbą privalo kiekvienas lie
tuvis ir lietuvaitė remti. Iki

d;
padėtų į banką.
Į * ■ 5 * ' ; *X t®! 1 1

Pas mumis dabar žmonės savo ’cerplyvastimis” daro, 
labai daug kalba a0ie lenkų Jis kad turėtų ragus, tai vi-

davė Poška tų lapelių. Ji at-1 Dar negana to, štai ką ir 
sako: "Rodosi davė". Jan-, pati "Laisvė” daro. 20 birže- 
kauskas perkalbinėdamas 
sako, jog ji tikrina, kad da-

nimui pirmojo veikalo, ku
ris jau yra jjagamintas.

Scherzo.ran-

BROOKLYN, N. Y.

Kas skaito ir ražo 1 
Tas daonos neprašo į ©| AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS C Kaa aidi teveikia I

To nieki nepatiria ||

Siauri kofinmistą provoka
cija prieš V. Pošką.

spyrę V. Pošką išėsti iš 
"Darbe” redaktoriaus vie- 
tos,. tą žino jau visi, ir net 
beveik visi Amerikos: lietu
vių laikraščiai tai yra pažy
mėję. Bet kad jie su bjau
riausios rūšies provokacijo
mis eina į Amalgameitų ge- 
nerališką ofisą skųsti V.

reikalauja, kad Jankauskas 
verstų kalbą teisingai ir 
Poška pasako, kad ta mote
ris sako "rodosi, kad davė”, 
o ne tikrinančiai. Tuomet ir 
Jankauskas sutinka, jog 
pirmiau jis neteisingai ver
tęs tos moteries kalbą. To
liau vėl Shlosbergis pakar-

žino.
Dalykas dėjosi šitaip. Ne

labai senai, rodosi Baltimo- 
rėje "aidoblistai” išleido la
pelius prieš Amalgameitų 
uniją. Tuose lapeliuose 
šlykščiausiu Hudu ši organi
zacija yra šmeižiama. Kiek 
vėliau tie lapeliai pasirodė 
jau ir Brooklyne. Gi V. Poš
ka vieną nedėldieni niivyks-

vė tų lapelių. Ji ir vėl taip 
pat atsakė: "Rodosi, kad jis 
davė”. Tuomet Jankauskas 
sako, kad gal Poška ir neda
lino tų lapelių, bet veikiau
sia jis parašė juos. Poška 
pareiškia, kad jis nėra toks 
veidmainys, kaip Jankaus
kas, kuris pirmiau niekino 
Amalgameitų Uniją ir 
šmeižė Hillmaną ir kitus 

ta i Glind^e giraitę pasi-j unijos darbuotojus, o dabar 
klausyti. Bimbos sorkiųjjau kitaip vėl šneka.. Po tam 

• kuomet jis (B.> kas nedėL 
dienis ten sorkes rodo. Be
vaikščiojant Poškai po gi
raitę, jis susitiko seną pa
žįstamą aidoblistą Brijuną 
ir valandėlę užtruko besi
kalbant. Jiems ten bekal-L 
bant pasirodė ir tie ”aido- tą sako vienaip, o kitą ki- 
blistų” amalgameitus šmei- taip, "čia nesvarbu, kad 
žianti lapeliai, kurių vieną Pošką mes galim atleisti iš 
ir Poška pasiėmė pažiurėtl darbo, ar jis pats gali rezig- 
Tačiaus, V. Poška sužinojęs, nuotĮ bet svarbu yra tas, 
kad tą nedėldieni Bimbos 
sorkių nebus, tuoj išėjo iš 
girios ir parvažiavo namo.

Po tam. komunistai, kurie 
matė V, Pošką Gphdale gi
rioj kalbant sų Brįjunu, ėmė 
galvoti, kad čia kaip norš 
padariusprieš Pošką provo
kaciją ir tuomi uždavus 
jam spuigį. Visų pirma ko
munistai ėmė skleisti paska
las. buk esą Pcška Glindale 
giraitėje dalinęs tuos ”aido- 
blistų” lapelius. Vėliaus gi 
komunistai pritaūbė’O Janu
laičių šeimyną, kad ši lįudy- 

. tų, joj? V. Poška dalino tuos 
lapelius. Gavę jie liudinin
kus, savo pastangomis, 
kriaučių Pildomo j Taryboj 
išrinko komisiją, kuri su 
tais liudininkais, t.y. Jasu- ' 
laičiu, Jasulaitiene ir Jasu
laitienės broliu Juškausku, 
nueitų į amalgameitų gene- . 
rališka ofisą ir pareikalau- ; 
tų, kad V? Pošką, kaipo 
Amalgameitų Unijos "prie
šų”, atleistų, nuo "Darbo” 
redaktoriaus vietos.

Na ir štai birželio 28 d. A. 
Jankauskas su buvusiu dele
gatu Palionių nusiveda tuos 
"liudininkus” į generališką 
ofisą pas Shlosbergį. Shlos
bergis pasišaukia ir V. Poš
ką ir prasideda kamantinė
jimas. Jankauskas pareiš
kia, kad jis busiąs "perkal- 
bėtojas”, nes jų atvesti žmo
nės nesukalba angliškai, ir 
esą jie čia turi liudininkus, 
jogei V. Poška Glindale gi
rioje dalinęs griaunančius 
Amalgameitų Uniją lape
lius. Pirmiausia Shlosbergis 
klausia Jasulaičio, ar jis 
matė Poška ten dalinant 
tuos lapelius. Jasulaitis nu- 
■gandęs ir drebančiu balsu 
atsako, kad jis tikrai neži
nąs. Toliaus Shlosbergis 
klausia, ar Poška jam davė 
tų lapelių. Jis atsako — ne- 
ifevė. •'

Toliaus Shlosbergis klau
sia Juškausko (Jasulaičio 
švogerio), ar jam tikrai da
vė Poška tų lapelių. Juš- 
kauskas atsako, kad esą 
keistas klausimas, nes ką 
jis galįs žinoti kas jam davė 
tų lapelių. Tuom tarpu Jan
kauskas ima nervuotis ir 
pykti ant savo liudininkų. 
Palionis gi pareiškia, jog jis 
girdėjęs dirbtuvėse kalbant, 
kad esą Poška dalinęs aido- 
blistų lapelius.

Paskiausia Shlosbergis 
klausia Jasulaitienės, ar jai tų darbų.

toji su išklypusiomis kojo
mis moteris pareiškia, jog 
tikrai jai Poška davė tų la
pelių. Tuomet Shlosbergis ir 
sako, kad jis negali .jokiu 
budu tikėti šitokiems "liudi
jimams”, kuomet vieną kar-

‘ lio A. Bimba (tas pats Bim
ba, kuris 1920—1921 metais 
"Laisvėje” rašė ir prakalbo
se sakė, jog reikia griauti 
Amalgameitų Uniją iš pat 
pamatų) rašo redakcinį 
straipsnį smerkiant 1 aido- 
blistus už tuos lapelius. Ir 
gale straipsnio smerkia 
Pošką, kad jisai "draugau
ja” su aidoblistais. Dar ne
gana to, pati "Laisvės” re
dakcija nusiunčia tą "Lais
vės” numerį Shlosbergiui, 
idant parodžius save ištiki
ma ir tuom pačiu tarpu kad 
apmelavus ir išprovokavus 
V. Pošką. Tai yra begėdžių 
darbas, nes jie patys žino, 
jog Poška jokių politinių 
bendradarbiavimų, su aido
blistais neturi. Bet ką tu pa
darysi, kad tie žmonės netu
ri nei doros nei sąžinės. Juk 
paimkime kad ir kitus "Lai
svės” numerius ir pamaty
sim, kad jeigu : ka» buria 
"Naujienose” rašyta, > lai 
"Laisvė"* ris Pošką kaltina; 
jeigu "Keleivyj” kas ką pa
rašo, tai vis Poška kaltas. Ir 
nežinia, ar "Laisvė" visuo
menę laiko kvaila, ar jos pa
čios redaktoriai ant proto 
daug, šlubuoja. Pas-tis.

EASTON, PA. 
Komunistas Burė teisme. 
Jis buvo apleidęs savo šei

myną.
Komunistų lydėrukas Bu

rė buvo suareštuotas Phila- 
delphijoj ir atgabentas į 
Eastoną ant teismo. Jį kal
tino jo moteris Burienė už 
apleidimą ir riešelpimą šei
mynos. Teisėjas, išklausęs 
abiejų pusių argumentus, 
įsakė Burei mokėti po 3 doi. 
kas savaitė užlaikymui savo 
kūdikio. Burės advokatas 
kaip galėdamas stengėsi 
įrodyti teismui, kad Burė 
negalįs daug mokėti kūdikio 
užlaikymui, nes mažai už
dirbąs.

Kaip jau lietuvių visuo
menei yra žinoma, Burė yra 
komunistų agitatorius. Jis 
važinėdavosi su prakalbo
mis ir mokino žmones do
ros, o pats, mat, apleido sa
vo šeimyną ir nenori duoti 
užlaikymo net savo locnam 
kūdikiui.

Kuomet Burė tapo su
areštuotas ir atgabentas į 
Eastoną, tai jo paliuosavi- 
mu (kaucija) daugiausia 
rūpinosi F. Vyturio (Miški
nio) išdavikas P. Bačkis.

Eastono komunistai tiek 
nugyveno savo pąrtijukę, 
kad jau kelintas mėnuo ne
gali sušaukti nei * savo susi
rinkimų. Vietos* žmonės ko
munistu darbus gerai pažįs
ta ir todėl jų neremia.

Dabar "Laisvė” galės su
tverti fondą gelbėjimui Bu
rės, kurį kapitalistinis teis
mas taip "skaudžiai” pa
smerkė.

Berželk-Svyruonėlis.

kad Poška gali būti įkrimi- 
nuotas be jokio reikalo ir 
neteisingai”, pareiškė Shlos
bergis. Tuomet Jankauskas 
ima pasakoti, ; jog , Poška 
"dj-ąugauja” su aidoblistais 
ii: nerašo, prieš aidoblįstus 
"Darbe”. Poška gi atsako, 
kad jis galį sueiti su kiek
vienu žmogum, nes jis nėra 
fanatikas, kad bėgt nuo ki
taip manančio žmogaus. ”0 
kaslink nerašymo ’Darbe’ 
prieš gidoblistiis” — sako 
I*oška -— "tai aš buvau pa
rašęs vieną straipsnį, kuo
met dar Kalpokas buvo de
legatu, bet užtai pirmutinis 
Jankauskas per ’Laisvę’ 
pakėlė protestą prieš mane 
už ‘ tą straipsnį.” Toliaus 
Jankauskas pasakojo viso
kias nesąmones skųsdamas 
Pošką Shlosbergiui.

Tai ve kokias priemones 
komunistai vartoja prieš V. 
Pošką, idant jį išėdus iš 
"Darbo” redaktoriaus vie
tos, o įstačius tenai komu
nistą. Ne tiek yra svarbu vi
suomenei, kad Pošką iš to 
darbo paleistų ar jisai pats 
rezignuotų, bet yra svarbu 
visuomenei, o ypatingai 
kriaučiams, žinoti, kokias 
juodašimtiškas priemones 
vartoja komunistai kovai 
prieš kitaip manančius 
žmones, negu jie. Tik atsi
minkime, kuomet komunis
tai buvo pasiryžę sugriauti 
Amalgameitų Uniją. Jie vi
sokiais budais šmeižė visą 
uniją ir leido visokius pro- ’ 
vokatoriškus lapelius, idant 
pakenkus organizuotiems 
amalgameitams atsispirti 
prieš darbdavių puolimus— 
tai buvo lokauto laikas. IT 
kuomet Poška smerkė juos 
už tokius darbus, tai jie jį 
kitaip nevadino, kaip tik 
amalgameitų šnipu. Na, o 
dabar jau tie elementai at
eina skųsti Pošką, kad jis 
jau "neištikimas” amalga
meitams. Ir šitie žmonės, 
kurie yra pilni provokato- 
riškai-juodašimtiškų sukty
bių, melagysčių, veidmai
nysčių, drįsta įtarti V. Poš
ką griovime unijos, kuomet 
tas žmogus visą laiką tarna
vo ir tarnauja organizacijai 
sąžiningai ir ištikimai. Ir jie 
šitą darydami mano apgau
ti unijos viršininkus ir visus 
eilinius organizacijos na
rius, tikėdami, kad niekas 
nematė ir nemato komunis-i vienas kitam antakius ap

daužo.

OSCEOLA MILUS, PA.
A A 1111 n 11 a miMUAlMAna jMiiiuuiifvity»

. Musų jaunuomenė nieko 
gero neveikia, vien tik blo
gais darbais užsiima. Vaiki
nai girtuokliauja, o mergi
nos, vos 15-145 metų susilai
kę, pradeda blogais keliais

NVHITING, IND. 
šis-tas apie darbus.

šis mažas miestelis i__
dasi Chicagos apielinkėj, 
apie 17 myliu i rytus. Jame 
randasi vos tik apie 1,000 
gyventojų, kurie susideda 
daugiausia iš slovakų, lenkų 
ir hungarų,

eiilr..i?^a’Įkad jis yra pasiryžęs dirbti 
feb • ■,Stan<!-’',‘' dirbti sunkiai.”
fanrika', kur įsdu-ba abeju, j Hi)Į(|liit tikisi, kal žis 
Darbai šiuo lai pu-ema ge- L.IaHstu Darbininku Kon- 
>a> (brtama net aM m>u ,;re sas’ 1H1S dalelė palaima 

nku i. i darbininkų klasei ir priar-Unink: a^”s -vy! Virinimui pasaulinės taikos. 
. *• . paprastas (tariamu-; |->e t(Ą dar pažymėjo jjs> kad

ris kongresas tai buvęs <li- 
užiausias kongresas koks 
kada nors yra buvęs. Todėl, 
girdi, galima tikėtis, kad iš 
jo darbų bus labai geni pa
sekmių darbininkų klasei.

Ten buvęs.

niuose socialistų kongre
suose būdavo daug entuzi
azmo, bet šitame kongrese 
tiek daug entuziazmo nebu
vo, tik kai kada jis apsi
reikšdavo svarbiausiuose 
momentuose. Bet užtat šis 
kongresas pasižymėjo savo 
dideliu rhriturhu. Matėsi 
kiekvieno delegato veide,

sa OMĄ HA, NEB.
Kunigas reikalauja praša
linti iš draugiją negeistinas 

jam ypatas.
24 d. birželio buvo laiko

mas susirinkimas moterų 
draugystės švenčiausios 
Panelės Ražančiaus. Be
svarstant draugystės reika
lus pribuvo ir "dvasiškas tė
velis", kuris tuojaus įsikišo 
su savo trigrašiu. Jisai pa- 

- 1 1 ■ — •

kas gauna po 50c. į •. aiandą 
ir augščiau. Mekanikai yra 
apmokami neblogai. Papra
sti darbininkai ant lauko 
dirba po 9 valandas į dieną, 
o kitose vietose po 8 vai.

Standard Oil Co. darbi
ninkai yra neorganizuoti ir 
per tai daugelis jų turi blo
gas darbo iri gyvenimo san- 
h’gas. Čia yra tam tikra 
kempė pabudavota užlaiky
mui pavienių. Į kiekvieną 
stubelę sukemša po 24 pa
vienius. čia jiems gamina ir 
valgį, kurį kartais gauna 
prastą. Už valgį ir guolį pa
vieniai moka po 8 dol. 40c. Į 
savaitę.

Standard Oil Co. organi
zuotų darbininkų labai bijo. 
Pabaigoje gegužės mėnesio 
ji išvijo iš darbo net 28 dar
bininkus tik už tai, kad pas 
juos rado I. W. W. literatū
ros. Pasaulio Pilietis.

BROOKLYN, N. Y. 
Lietuvių tautos teatras. 
Tiems, kurie tik skaito 

lietuviškus laikraščius, jau 
yra žinoma, kad čia susitvė
rė Lietuvių Tautos Teatras, 
kurio svarbiausis uždavinys

CHICAGO, ILL. 
Socialistų prakalbos.

Birželio 30 dieną, vakare, 
Wicker Park svetainėje įvy
ko didelės Cook kauntės So
cialistų Partijos prakalbos. 
Kadangi, dabar čia yra So
cialistų Partijos Pildomojo 
Komiteto posėdžiai, tai bu
vo pakviesta vienas žymiau
sių Socialistų Partijos dar
buotojų, būtent, Morris 
Hilląuit iš New Yorko papa
sakoti ką jis matė būdamas 
Hamburge sutvėrime So
cialistų Darbininkų Inter
nacionalo.

Tą vakarą kalbėjo trys 
kalbėtojai: du Pildomojo 
Komiteto nariai ir Hilląuit, 
kaipo buvęs delegatas nuo 
Socialistų Partijos Tarptau
tiniame Socialistų Kongre
se, kuris įvyko, kaip jau mi
nėta, Hamburge. Vienas 
Pildomojo Komiteto narių 
aiškino, kaip jain Philadel- 
phijoje sekėsi suorganizuoti 
Socialistų Partiją. Jis sakė, 
kad tik reikia biskutį padir
bėti, o prie Socialistų Parti
jos žmonės rašosi su mielu 
noru. Ir jis tikjsi, kad trum
poje ateity Philadelphijoje 
bus stipri Socialistų Parti
ja. Kitas Pildomojo Komite
to narių pasakojo, kaip jam 
Pennsylvanijos . valstijoje 
prisieina susidurti su taip 
vadinamais kazokais. Ten 
niekur nėra leidžiama socia
listų kalbėtojams kalbėti 
nei svetainėse, nei gatvėse. 
Jis sakėsi, kad kuomet jis 
sykį su savo žmona ir italų 
sekretorių nuvažiavo į viena |tės. 
miestuką sakyti prakalbų 
socialistų italų kuopai, tai 
bematant juos visus apspi
to kazokai ir susisodinę į 
automobilių išvežę už mies
telio išmetę lauk. Bet to, 
dar iškrėtę jų visus doku
mentus ir kai kuriuos net 

į konfiskavę. Jis nusiskundė,

ku socialistams kas nors 
veikti toje valstijoje.

bį” sau įsitaisė.
Iš kitur atvažiavusiam 

žmogui negalima kitaip šią p0 įu, kalbėjo Morris Hill- r * “■' -* — — —• - •• •••••
girtuoklių miesteliu. Laik-!entuziastiškai. Jis rimtai ir 
raščius retai kuris skaito,'nuoširdžiai pasakojo savo

• i • t. • i įspūdžius apie sutvėrimą bet munsainą gera taekvie- narhinink« Km>:
nas. O pasigėrę susipeša ir

WORCESTER, MASS. 
i Margumynai.

Seniausias sandarietis jau 
sveikinasi su kunigu ir pa
aukojo jarii 10 dolerių sta
tymui parapijinės moky
klos. Mat, tasai sandarietis 
turi gražią dukterį,kuri yra 
baigusi "škaplierių univer
sitetą." ir tikisi gauti vieta reiškė, kad šitoj draugystėj 
prie parapijinės mokyklos, Xra narių, kurios dirbą prie- 
kaipo "škaplierių tyčerka”. katalikybę ir jį vadina 

« « « ‘ j melagiu. "Aš kentėjau, ken-
Nepersenai ant škaplier- tėjau ilgai, bet jau netekau 

ninku parko buvo l>eno pik-' cerplyvasties. Daugiau jau 
nikas. Kaip tik susirinko. nekentėjų, stosiu jums į 
kiek publikos, tuojaus atsi-' Pagelbą, kad tokias nares 
darė biznis. Viena moteris išmestumet. Aš ir stosiu ant 
pasidėjo savo krepšeli su pi- kafl jos butų išmestos ir 
nigais i skrvnutę kur meta svetimtaučių draugijų ir 
barčekius. Netrukus komi- nuvarilos į bolševikų rojų”, 
tetas pastebėjo, kad vaikai Vienok kunigėlis neįvar- 
vagia, iš to baksiuko barče- dirfo, su kuriom narėm jis 
kius. ir todėl nutarė baksiu-j taip pasielgs ir, kaip musę 
ką su hal-čekiais sudegint, i kandęs, išdūlino iš bažny- 
Kuomet baksiukas pečiuje'čios skiepo laukan. Kunigui 

tuo.met atėjo E.į išėjus moterįs viena į kitą 
Piličiauskienė ir paklausė, žiuri ir tj’ll Bet viena atsi- 
kur yra baksas su barče-; rado drąsesnė už kitas ir už-

yra supažindinti amerikie-^iais. Gavus atsakymą, kad.klausė: ”Ar čia randasi to- 
čius su lietuvių tauta. Įbaksas pečiuje, Piličauskie- Rįa sesuo, kuri butų girdė-

Antruoju uždaviniu yra suriko: Jėzau-Marija! jusi, kad kunigas butų va- 
patraukti Amerikoj gimu- ;Iia.n2 300 dolerių sudegė... (dinamas melagium, atsisto
jus jaunuolius prie lietu- Pai įtarus parvirto ant ženkit ir pasakykit.” Viena pa- 
viškumo — neduoti ištautė-,rn$s.lr v stebėjo, kad kunigas keno
ti ir duoti progos veikti savo 
tautos dirvoje.

Tverianties Lietuvių Tau
tos Teatrui, kaip ir kiekvie
nos organizacijos darbo 
pradžioje, buvo girdima 
priešingų nuomonių. Net 
ne kurie laikraštininkai pla
čiomis išvadomis prięšįnosi 
Lietuvių Tautos Teatro* or
ganizavimui Bet kaip laik
raštininkai, taip ir kitokios 
rūšies veikėjai susirūpinę 
lietuviais jaunuoliais, Ame
rikoj gimusiais. Tad ar ne- 
geriausias būdas prieiti prie 
to jaunimo, atšąlančio nuo 
lietuvių per Lietuvių Tau
tos Teatrą? Mes jaunimą 
neužinteresuosime savo ma
siniais susirinkimais, nei sa
vo kalbomis, nei savo ilgais, 
jiems nesuprantamais išva
džiojimais. Mes turime jau
nimui duoti tą, ką visas pa
saulis savo jaunuomenei tei
kia ir juos užinteresuoja, 
tai yra dailė. Lietuvių Tau
tos Teatras kaip tik tam ata- 
tinka. Čia jaunimas turės 
kuoplačiausią autonomiją 
lavintis ir veikti, bile kurioj 
dailės srity. Gia jam — jau
nimui — nebus nuobodus la
vinimasis, nes bus lavinama 
taip lietuvių, taip ir anglų 
talbųse. Išsilavinę neis vai-- 

dinti bei rodyti savo talento,1

Viena pa- 
. .. b ____ , , __kunigas keno

šis atsitikimas lai būna nors liežuvių klauso, 
pamokinimu ir kitoms mo- So. Omahiečiai perleido 
terims, kad prie savęs tiek jau keletą kunigų, bet kiti 
daug pinigų nesinešiotų, bet! visgi, būdami lietuviais, taip

kunigo šunį, kurį kažin 
koks juokdaris pasigavo ir 
nupentino. Istorija to atsiti
kimo yra maž-daug šitokia.

Lenkų kunigas turėjo la
bai gražų baltą kudlotą šu
nelį. Užėjus karščiams jisai 
sumanė šuneliui vilnas nu
kirpti. Tuojaus pasiuntė 
vargonininką parvesti bar- 
l»erį (pats kunigas tik para- 
pijonams vilnas kerpa,' bet 
šunų kirpti jisai nemoka). 
Barberis atėjęs ’ šunelį ap
kirpo, padarė masažą, api- 
prausė, nušluostė ir išėjo, 
šuneliui be vilnų pasidaro 
lengviau, jis buvo linksmas 
ir smagiai šokinėjo. Kuni
gas žiūrėdamas į jį irgi j 
džiaugėsi. Bet tasai džiaug
smas buvo neilgam.

Ant rytojaus šunelis pap
ingo iš kažinkur visas juo
dai nupentvtas. Kunigas jo 
nepažino ir norėjo Išvaryt iš 
klebonijos.. Tik vėliaus įsi
žiūrėjo, kad tai yra tas .pats 
šunelis, tik kažin keno. hh- 
maliavotas. Už išdavimą to uiW pei ruciyu savu tuientu žmogaus kuris jo š„ni nu. 

a?Val&u"Sifee Apl eis i I,entino» kunigas siūlo 200 valo eiti priverstinai išpa- 
ai aiuozių saiese, nei ei doleriu dovanu SintiAe «*»• «v Antano
firmos rųsies teatru sales. -

Kai kurios Worcestejrio 
'motinėlės pradėjo gaudyti 
[vyrus del savo dukrelių. Gal 
i kitose kolonijose tokių 
"mielaširdingų” motinų nei 
nesiranda.

Viena musų motinėlė, ku
ri turi gana gražią dukrelę, 
visur bėgioja, kad jai vyrą 
suradus. Kaip tik sužino, 
kad ”singeliai” surengė kur 
nors "pikniką”, tai ta moti
nėlė tuojaus siunčia "pa
sius" klausdama, kodėl tie 
"singeliai" pas jos dukrelę

sus išbadytų.
c* ♦ ♦

Asilai buvo, asilai ir pasiliko 
švento Antano draugystė 

metai atgal buvo pataisiusi 
konstituciją, kad nevaržytų 
žmogaus sapžinės priversti
na išpažintim. Tuomi buvo 
norima daugiau narių prie 
draugijos patraukti. Bet ku
nigėliui tas konstitucijos pa
taisymas labai nepatiko ir 
jis beveik kas nedėldienis 
keikė antaniečius, vadinda
mas juos mulais, arkliais ir 
asilais, šv. Antano draugy
stė nutarė parašyti kunigui 
protesto laišką, kad jis dau
giau neprasivardžiuotų asi-• •liais.

Bet tas protestas nieko 
nereiškė. Sekantį nedėldie
ni kunigas užreiškė, kad jis 
kaip vadino, taip ir vadin
siąs antaniečius asilais. Ir 
kunigėlis dirbo savo ardy
mo darbą, kol draugystėj 
vienybę išardė. Taigi pra
ėjusio mėnesio susirinkime 
šv. Antano draugystė ir vėl 
nutarė, kad visi nariai pri-

Publika bus ne vien tik lie
tuviai, bet ir kitataučiai, 
amerikonai, žodžiu, kuometi 
mes, lietuviai, turėsime sa-‘ 
vo jaunimui duoti tą, ką 
ouoda svetimtaučiai — ne
jus reikalo musų jaunuo
liams eiti pas svetimtaučius 
ir neturėsime jokios baimės, 
kad musų jaunimas ištau-

zmogui negalima Kitaip šią p0 jų, kalbėjo Morris Hill- yra pradėtas ir reikalingas 
koloniją pavadinti, kaip tik ęuit. Publika sutiko jį labai musų visų prisidėjimas. Tad

Socialistų Darbininkų Kon
greso.

"Nebepirmą sykį teko 
man dalyvauti tarptauti-

"Aido” choras sumanė su- 
"Aušrelės” chorą. 

Kaip tik Butėnas išvažiavo 
į Italiją, tai visi aidiečiai 
(ypač bolševikėliai) pradė
jo kalbėt, kad jis "nušpica- 
vęs” "Aido” chorą. Dabar jie 
nusisamdę lenkų vargoni
ninką, kuris žada "Aido” 
chorą "atšpicuoti” atgal ir 
pralenkti visus chorus.

Veikiausia bus taip, kad 
tasai lenkų vargonininkas iš

nelaukime, nes laukimas 
mums neatneš jokios nau
dos. Belaukdami pasijusime, 
kad savo jaunosios kartos 
nebeturime. _

Ateinančiame susirinkime "Aido” choro paskutinę du
bus renkami artistai vaidi- želę iškrapštys.

žinties. Bet per šv. Antano 
atlaidus ne visi suėjo į baž
nyčią ir ne visi išpažintį at
liko. O širdies draugystė da
vė antaniečiams valgyti

Kunigas per pamokslą 
privedė antaniečiams "grau
dingą" prilyginimą. Jisai 
pasakė: ”šv. Antanas, pasi
tikęs farizėjų žmogų, sako 
jam: 'Melskis ir garbink 
Kristų’. Farizėjus atsakė: 
’Kai mano asilas pasiklo- 
nios Kristui, tai tada aš į jį 
įtikėsiu’. Farizėjus nedavė 
asilui tris dienas ėsti. Pa
skui einant su iškilme apie 
bažnyčią farizėjus padavė 
asilui ėsti, bet asilas neėdė, 
o pasikloniojo Kristui. Gi 
tas farizėjus nesikloniojo 
Kristui Ir jus, antaniečiai, 
kurie šiandien atėjote ir pa- 
sikloniojote viešpačiui, pa
darėte kaip tas asilas, o tie, 
ką neatėjo, pasielgė kaip tas 
farizėjus.”

Taigi čia kunigas aiškiai 
išjuokė jam paklusniuosius 
antaniečius, prilygindamas 
juos prie asilo.

Lamokietė.

Bitė. koresp. ant 5 pualj.



KELEIVIS

—Komarų Maike, aš tau, ko mačiau. Buvau, anot tos 
duosiu velnių!

—Už ką, tėve, nori mane arklio. Žinau, kasyrasinge- 
taip pavaišinti?

pasakos, ir po arkliu ir ant

Prie užbaigos reikia pa-*daug, todėl oras ir durnai 
-‘i "Laisvės" a užvalgi- esti karšti. Karšti durnai ra -int prie vyro? lošia neblogai. Bet, ma-lsakyti uaiavęo votį itaiovi. naiovi uuma* *«-

—Kad ir tavo panosėj, tė- nau, ateityje jis rezignuos iš įlinko žodžiais: Velnias ži- komąją mėsą apkepina ir 
. - Ine rnlAc noo _ ■ • • • • •______ •_i_ a « • % • • a* _ *a _ i__

Toliaus Laisves apžval- į tą fondą ir kur juos pade- tiktai j 
ninkas nnri u,, i „i_______

tos rolės, nes neišlaikys.
m_i?____  »>» • _ •

ugnies pasijieškoti, ba ma- gininkas nori ir bando_____________ ________________
no pypkis jau užgeso. Kaip ginčyt kitą faktą, t y. Rusi- gelbos Fondo komitetas pra- 
užsirukvsiu, tai aš ir vėl pas jos ■*<—»--»«- " . .. . .
tave ateisiu. Į ”

—Aš žinau, tėve, kodėl tu sako:
'’ėgi. Ne pypkis tau užgeso.
bet argumentų pritruko.

“Laisves” faktai tiek 
verti, kiek iš valgy 

tas kiaušinis.

ve, nėra ūsų.
Į —Palauk, vaike, aš eisiu

"Laisvės" num. 148 š.m. 
apžvalgų rašytojas pliurp- 

! sėdamas džiaugiasi, kad kas 
j tai "prisiuntė" jam "Kelei- 
jvio” iškarpą, kur buvo iš
kelta aikštėn visi fondai. Ir 
perskaitęs tą "iškarpą’, 
"Laisvės" apžvalgininkas 
daro išvedimą, jog 1

no, kiek jus pinigų surinko! Jasai rakinimas daro įtakos
* _ \ _ i mėsos paviršutinį

už-‘jot! Rusijos Medikalės Pa-'sluogsnį, o giliau, ypatingai 
prie kaulo, mėsa pasilieka 
neišrakinta ir paskui lai
kant greitai genda. Todėl 
karštais durnais rukina tik
tai miestų mėsininkai, kurie 
nori mėsą greitai išrakinti * 1 * Ii. ' ' ’ , T • *

. i Medikalės Pagelbos švilpė pinigus mokėdami už 
■frondą (lietuvių skyrių) ir čeverykų valymą po 75 cen-

* : tus ir už cigarą $1.00. Tą vi-
”2) Rusijos medikalės pa- si progresistai žino, nes jus 

gelbos fondas. Kuomet toks i^er prakalbas pasakojot. O 
fondas gyvavo lietuvių tar- kur beturiu skv 4-4
pe? Kur, kuomet tilpo Pė- gai < 

ir kitu i ‘ "
; simai?...

Dar toliau klausia:
"Kokiam laikraštyj,

Kova prieš 
bulves.

Ką mes darytume be bul
vių? Niekas nėra toks bied- 
nas, kad negalėtų vartoti 
bulves ir niekas nėra toks 
turtingas, kad galėtų .be 
bulvių apsieiti. Jeigu Euro- 

 , „______ pos bulvių augalai ant ąyk 
ir paskui parduoti. Ūkiniu-(išnyktų ir nebūtų galima 
kai gi, kuriems reikia mėsa • vėl apsodinti, daugelis gy- 
laikyti ilgai, ypatingai vasa-; ventojų turėtų iš tų vietų 
ros metu, privalo rūkyti ii-1 išvažiuoti ar badu numirtų, 
gai ir šaltuose durnuose, kad i Bet žmonės kovojo prieš _ _ . » _ ___ _1 • V _ a_ — __ * 4 i • I •

lietuvių skyriaus pini- 
dingo: propili, iii gdie?

kitų *prane-! Taigi iš to viso mes ma
tom, kad "Laisvės" apžval
gininkas "laimėjo" tiek, kiek

_______ _______ V4> ]i0. Zablackas ant muilo. Ir jo'mėsa perdėm butų perimta' bulvę kaip prieš kokią bal
kiam numeryj tilpo to ’fon- klausimai atsakyti ir į dūmų kvapais. Rukinant‘šią ligą, kuomet ji pirmiau- 

’do’ pranešimai ir skelbi--aktais paremti, ir kad jo v—s*—j..—..z^ u  r?--------
mai?...” tie užmetimai Liutkui ir vi-

Aš manau, kad butu sa$ džiaugsmas nevertas iš- 
Paukštys daug geriau pada- ,\alg> to kiaušinio. Jus, visas 
ręs neklausdamas šito daly-! stabas, galit eiti į
ko. Bet kuomet jis klausia,'diskusijas, as jums faktų 
tai ir nenorams reikia atsa-turiu. .
kyt j klausimą, čia dar ir tą ^urb_ut, užkaito padai, kad 
reikia primint, t.y.: Kodėl Laisvės stabas, sulaužė

Šalti durnai esti tada, ka
da ant degančių anglių už
pila piuvenų. Degančius an
glius sudeda Į geležinį ar ak
meninį puodą ir į jį įpila ke
letą rieškučių piuvenų. Ka
da tos pjuvenos sudega, už
pila daugiau piuvenų.

Mėsą rukinyčioje sukabi
na taip, kad jos gabalai vie
ni kito nesiektų ir kad du
rnai laisvai galėtų prieiti 
prie mėsos iš visų pusių. 
Pradžioje rukina labai lėtai. 
Per dieną durnų padaro 3 
kartus. Tuo tikslu paima ža
rijų šiupėlę, įdeda į puodą,

i

tokiu apžvalgų ponelis neklausi, įstatymą: su Zabulioniu ne- 
fondų ir ant svieto nesą bu-jk^a™ numery ir kokiam. kalbėt, žinoma, jie mano 

pravardę nevartoja, bet 
klausimą stato tiesiog man.

Wait for the next 
.....— V. J. Zabulionis.

karštuose durnuose mėsa Į šia buvo atvežta į Europą, 
greit apkempa ir savo svo-Į Europos žmonės, šiek tiek 
rio beveik nesumažina, o tas apsipažinę su ligomis, žiurė- 
mėsininkams taip pat labai Į jo į jas kaipo į tinkamą nu- 
“"rb“. Rukinant šaltuose baudimą už jų griekus, betsvarbu.
durnuose mėsos daug nu- 
džiusta, bet išgaruoja tik 
vanduo, o mėsos vertė, kaipo 
maisto pasilieka ta pati.

”1) Sako, buvęs Įkurtas .atsišaukimai. Ištikrųjų ne
koks tai moksleiviu fonias buvo garsinta ir aš nesakiau 
prie L.D.L.D. Sakoj pinigus!ir nesakau to, kas nebuvo, 
suvalgė Steponavičius ir i kuomet prirodymo nėra. 
Dėdelė. Labai, labai puiku.” | Bet ve faktas ir visa istori- 

Vadinasi, iš to "neasilo” ja to Rusijos Medikalės Pa
sakymo išeina taip, kad

_____ r___________________________ t____ _____ 1 jie ir nežinojo, jog tokis fon- 
taip pavaišinti?_____________(liu būt, ir ką reiškia bobą (las buvo, o Steponavičius

• —Da klausi už ką! O su turėt. Kada žmogus singelis, Į atskaitas skelbė i savo laik- 
kokia tu merga buvai aną tai tau viena kepurė ant gal- raštį. Jeigu tas žmogelis to 
vakarą ant muvink pikčių vos. Ar tu nueisi ant tijatrų, nežino, ką pats j savo laik- 
nuėj'ęs?

—O kas tau apie tai sa
kė?.

—Aš pats mačiau. Ar tai 
šitaip gražu, vaike, savo tė
vą neaplankvt, o su mergo
mis ziliot? Pasakyk, kas iŠ 
tavęs bus, kaip tu išaugsi?

—Jaunam, tėve, reikia 
pasilinksmint.

—Tfu, toks pasilinksmini
mas, sękjot paskui bobos 
andaroką!

—O ar‘Tu, tėve, nesekio
jai, kaip buvai jaunas?

—Nausa! Kaip aš

Kaip reikia rekyt 
mėsą.

y. Mėsą rukina tam tikslui, 
kad ji galėtu ilgiau stovėti

;ar ąiskrymo užsifundysi, ar raštį talpina, tai jis yra dur- 
ant strytkario važiuosi, lai nesnis ir už asilą.
tik už vieną mokėsi; o jei tu-1 Kas skaitė "L." 1929 m,, 
rėsi bobą, tai jau du tikietu tai atsimena, kari L.D.L.D. 

i reikės pirkti. Ir ji vis tave sekretoriaus Steponavičiaus 
kolios, vis tau bumbės, ir atskaitos tilpo "Laisvėj" ir 
pakajaus tu neturėsi neina- tose atskaitose buvo minima 
mie, nei kitur išėjus. Lietu* Moksleivių Fondo . išlaidos, 
voj tai vyras gali nors kaili Dėl persitikrinimo, patariu 
savo bobai išlupti, o jau toj "Laisvės" "neasilui" pasi- 
Amerikoj, tai ir rankos ne- skaityt tų metų "Laisvę”.

’ pakelk, ba ji tuojaus tave Toliaus jis primeta tą fon-

gelbos Fondo lietuviij sky 
riaus. ____

1920 metais Rand School ir nesigadintų. Mėsa iš du- 
name, 7 East 15th st., NewĮmų prisigeria daug įvairių 
Yorke, rodosi, rugpiučio mė- smalų ir ypatingai kreozoto, 
nesy buvo sušauktas susi- L—L _L__L * \ . . .
rinkimas, kuriame dalyvavo, Taip pat smalos suminkšti-; ir pastatę rukinyčioje, duris

£11141U vLiudai | t
kuris užmuša visokį gyvi, (užberia 2—3 piuvenų saujas

• v w t _ ______ A — A _. 1 . •. . * • • •» •

Pruseiką, Vidikas, Bimba, na ir mėsoje prisigėrusios gerai uždaro. Taip daro tris 
PaukĮljįsį Ą^ika,* Ifezara, druskos surumą. ™ *r~i......
.Jukelis,’* ’.'il^lCėvienitė- aš !

Zj u* kiti (išvisė bu-jusią mėsą reikia iš sūrymo _.
vo nenki<>tikajį kad apkalbę- išimti, kuogeriausia nušluo- valandomis, nors vėliau, jei- 
jus reikalingumą tokio fpn-; styti skarele ir 2—3—4 die- £0 . kokiu pusdieniu ir bus 
do, t.y. Rusijos Medikalės'i:oms pakabinti vėsioje vėjo susivėlinta, tai nieko ne- 

*• i ; pučiamoj vietoje, kad mėsa! kenks. Kiekvieną dieną nau-

as
druskos surumą.

Prieš rukimą jau įsisurė-
į kartus per dieną. Toksai ru- 
! kibimas geriausia atlikti 
kiekvieną dieną tomis pat

kaslink bulvės, kuri atėjo iš 
necivilizuotos Amerikos, bu
vo kas naujo ir buvo ko bi
jotis.

Sakoma, jog Sir Francis 
Drake atvežė bulvę Į Angli
ją 1586 metais. Gal jis ten 
nuvežė šaknis, kurias pa
ėmė nuo kokio nors ispaniš
ko laivo kartu su. kitais 
brangumynais. Bet vistiek 
vokiečiai duoda jam tą gar
bę. ir jam pastatė paminklą 
Offenburge 1854 metais, ir 
paskyrė jam medalį kaipo 
Vokietijos išgelbėtojui 
1916 metais, kuomet tik su 
savo bulvėmis vokiečiai ga
lėjo dar metus pramisti.

Tik po šimto metų žmonės 
suprato, jog bulvės geras 
valgis. Jie bulvėmis šėrė 
kiaules ir kitus gyvulius ir 
tie gyvuliai jas ėdė. Vokie
čiai karės nelaisvius irgi 
maitino bulvėmis. Pasitaikė, 
jog vienas iš jų buvo fran- 
euzų chemikas, Parmentier, 
kuris buvo suimtas 1758 me
tais ir- laikomas nelaisvėje 
Hanoveryje per penkis me
tus. Jis nelaisvėje maitinosi 
tik bulvėmis. Gal manote, 
jog jam nusibodo bulves 
valgyti f' Visai ne! Kuomet 
tapo paliuosuotas iš nelais- 
vės.jis ragino franeuzus au
ginti bulves kaipo daržoves 
ir vartoti kaipo paprastą 
maistą. Bet franeuzai nors 
ir badu mirė, o bulvių neval
gė, pakol galų gale Parmen
tier prikalbino karalių ir 
karalienę paragauti jas ir 
nešioti jų žiedus. Žmonės 
matydami, jog jų karalius 
ir karalienė bulvėmis nenu- 
sinuodino, sekė jų pavyzdį.

1728 metais buvo bandy
ta užveisti bulves Škotijoj, 
bet iš sakyklų kunigai žmo
nėms pranešė, jog nepatar
tina bulves vartoti, nes bib
lijoj jos nėra minimos ir to
dėl negali būt tinkamas 
maistas krikščionims. Kitur 
buvo sakoma, jog bulvės at
nešė karščius ir raupų ligą.

Anglijoj į Royal Draugy
stės pastangas išplatinti 
bulvių sodinimą buvo žiūri
ma, kaipo į kapitalistų su
manymą bausti biednus. 
Darbo vedėjas, William 
Corbett, sake: "Vėliausiu 
laiku yra mada pagirti bul
vių gerumą, kaip kadaise 
buvo mada garbinti Miltono 
ir Shakespero raštus.” Jis 
patarė darbininkams nevar
toti bulvių, nes tai ėsąs gy
vulių maistas.

Kuomet Anglijos armija 
buvo pasiųsta į Fliandriją— 
ne 1904 metais, bet šimtas 
metų prieš tai — ji įgyjo du 
baisiu papratimu; išsimoki
no nežmoniškai keikti ii* 
valgyti bulves, tirtigės Zo- 
koninkai pagyrė bulvių au
ginimą, privėrsdami jų 
arenduotojus užmokėti sko
las bulvėmis. Ūkininkai, 
matydami, jog zokoninkai 
gerai gyvena, pradėjo patys 
taupyti bulves savo reika
lams.

Ir tokiu budu. ačiū pirme
nybei mokslininkų, sų pa- 
gelba kiaulių, nelaisvių ir 
ubagų, pasaulis pradėjo 
naudotis bulvių gerumu.

F.LJ.S.

Pagelbos F^ndo lietuvių 
skyriaus. Prasidėjus susi
rinkimui/ pėjsstatjtas žmo
gus (kūno. pavardės nepa-

; dingą rukinvčią 5—10 miliu
tų išvėdinti, atidarant du
ris, tiktai reikia saugoti, 
kad didelių šalčių metu mė
sa nesušaltų. Jeigu esti šal
čiai dideli, tai nakčiai, kad 
nesušaltų geriau mėsą nu
nešti šiltesnėn vieton. Jeigu 
neturite termometro, kad 
pažinti rukinvčios tempera
tūrą, tai rukinyčioje pasta
tykite dubinėlį ar lėkštę su 
vandeniu. Jeigu vandenį ru- 
kinyčioj'e rasite ryte užšalu
sį, tai mėsą kitai nakčiai rei
kės išimti. Ypatingai sušali
mas kenkia dešroms.

Kumpius rukina 3—5 sa
vaites. Juo kumpis didesnis 
ir juo dūmai mažesni, tai 
juo ilgiau reikia rakinti. 
Mažesni kumpiai ir karštes- 
niuose bei didesniuose du
rnuose greičiau išrūksta. 
Kumpį išnikusiu galima 
skaityti tada, kada jisai 
rakdamas tiek išdžiūsta, 
kad, pirštu spaudžiant, ne
galima įspausti. Dešras ru
kina 14 dienų. Jeigu ant deš
ros dar esti j’uodų dėmių, 
tai reiškia, kad dešra dar 
nėra pilnai išnikusi. Salce- 
sonus, palengvicas, ir laši
nius rukina 2—3 savaites.

(”žwnė”)

galėtų gerai apdžiūti. Juo 
kumpiai arba lašinių paltys 
yra didesni, juo juos ilgiau 
ir džiovina, nes jie lėčiau 
fižiusta...

Drėgni kumpiai ir mėsa 
rukinant labiau pajuosta, 
gerai neprisigeria durnų ir 
paskui laikomi pelvja ir ru- 
dyja.

Ūkanotomis ir lietingo-
__ . mis dienomis reikia durnus 

Maike? Kaip vvras "gali but Fondą. Ir norėdami tas fondas yra sutvertas smarkiau traukti pro mėsą, 
kaltas,'kada jis* uždirba pra- pariteisint prieš visuomenę Amerikos Komunistų Dar- todėl kamino dureles labiau 
gyvenimą ir sau, ir visai sa
vo šeimynai, o boba nieko 
nedirba, tik žiuri, kad jai j 
butų naujausios stailos dre-' 
sė.

—Klysti, tėve, kad mote-!
• • 1 J* V TA *

Įsureštys ir į džėlą pasodins.' da Liutkui. Bet taip darytis- jnėmU^.ĘųsijūsMed^agel- 
j —Man rodos, kad tu, tė- mas pastato save durnelio bos komiteto,Į kad pasuskin-
) ve, perdaug vienpusiškai i vietoj. Per penkis metus lai- tų tikslą, del^ltb tapo suor-

tavo [šitą klausimą žiuri. Moterįs sviečiai tylėjo ir nepnmete gariizutitaš ■■" j fondas,
metų buvau, tai dar kiaules' nėra tokios įkirios, kaip tau to fondo Liutkui; o jau ant Girdi, „tada mae. žinoą&n/ar
ganiau. išrodo. O jei jos kartais ant Liutkaus- visokius velnius tvęft feįįvių sferinį

savo vyrų barasi, tai dėlto,'korė. Mat, tik dabar daži- Tam komiteto nariui paaiš- 
kad vyrai kalti.

—Ka tu čia

—Tai tu nemokėjai išnau- 
dot gyvenimo.

—Na, jau tu, Maike, ma
nęs nepamokysi, ba tavo no
sis da peržemai.

—Kad ir tavo. tėve, nela
bai augštai. Jei da kiek susi
kūprinsi, tai ir žemę pa
sieksi.

—Jes, vaike, aš susikūpri
nau, bet ar žinai delko?

—O delko?
—Tai vis dėl bobų, vaike. 

Gausi ir tu, Maike, tokią ku
prą, jei nesiliausi paskui 
mergas lakstęs. Jes, vaike, 
klausyk ką tau sako senes
nis: vaktuokis bobos, ba tai 
yra tas šaltinis, iš kurio 
plaukia visos svieto bėdos ir 
nelaimės. Vargsta nuo bo
bos netik paprastas žmo
gus, bet kenčia karaliai, mo
kyti ir net kunigai. Ar tu 
mislini, kad kunigą Macochą 
butų velnias išvedęs iš kelio, 
jei ne boba? O kunigą Pu- 
rickį kas šmugelninku pada
rė, ar ne bobos andarokas? 
Jes, vaike, žmonės teisingai 
sako: ko velnias negali, tai 
boba padarys.

—Tėve, ar tik negavai kur 
nuo moterų šluotkočių, kad 
taip įširdęs ant jų esi.

—Busi ir tu, vaike, įšir
dęs, kaip pagyvensi ir ge
riau jas pažinsi.

—Jei su moterims taip 
bloga gyventi, tai kodėl 
kiekvienas vyras nori kuo- 
greičiausia apsivesti?

—Ar tu, vaike, da nežinai, 
kad svietas buvo durnas ir 
busi Mat jau toks žmogaus 
noturas: pakol singelis, tai 
nori apsiženyt, o kaip apsi- 
ženija, tai nori divorsą gau
ti ir vėl singeliu būti. Užtai 
as tave ir perspėju, vaike: 
šalinkis nuo mergų, kad ne
apsuktų tau galvos. Aš jau 
baigiu iunžių gyventi ir vis-

’ jojo, kad Steponavičius'su kinus, kilo diskusijos- Bim
ba ir Jukelis nurodė, jogman šneki, tuijjo įsteigę Moks

Įverčia bėdą ant Liutkaus.
! L.D.L.D. organizacija ski- 

;,lotada, kada skilo L.S.S. 
Apie tuos skilimus visi ge
rai žino ir datos nėra reika- 

<lo žvmėt. .Gi Steponavičius 
rfs nieko nedirba. Darbiam- iįkaitas tuomet kuomet 

buvo iždininku nebe Liut- 
- - - . \kus, bet Stankus. Tai yra

..z j’gyvas faktas ir "Laisvėj" 
hivo tai pažymėta juodu 
ant balto.

i Pagalios, K. Steporiavi- 
jčius savo atskaitose garsi- 
jiio, jog tiek ir tiek pinigų 
į paskirta į Moksleivių Fon
dą, tai dabar kaip tik ir turi 
prirodyt visuomenei, ką jie 
sušelpė, koke tie "mokslei
viai” buvo.

Čia aš nebandysiu apgint 
Liutkų, bet kalbėsiu, kaip 

dr klek“ moS “

negu jų vyrai. Vyras išdirbo 
paskirtas valandas, ir pa-į 
skui liuosas, o moteriškei j; 
valandų nėra: ji anksčiau 
už jį atsikelia, ir paskutinė 
eina gulti. Vyras pavalgė, ir 
dumia sau pypkį įsikandęs, 
o moteriškė turi ir nuo sta
lo atimti, ir indus sumazgo
ti, ir drapanas išskalbti, ir 
sulopyti, ir kambarius išva
lyti, ir į krautuvę nubėgti. 
Ir tas darbas yra tuo sun-j 
kesnis, kad jis niekad nepa
sibaigia ir niekad nepersi- 
maino. G mcis. niuveusnci t buvęs to Moksleivių 
prisieina vargo pakelt, kuo- f. «d kęasininku, tai aš 
me yra mažų vaikų! Irkuo-j kad "Laisvės" ap-
met vyras to visai neatjan- žva|pn’inkas butu jau nPe 
čia ir nesistengia moteriškei ‘ į • tk
padėti, jai skauda širdį, Jkar-tais Daima piktumas ir ii fondo Pmi^s uzgnebe. Gi 

"bumbėti”. Bet aš tau paša-',nį°tų 
kyšiu, tėve, kad jei tau rei- „ 
ketų būti moteriškės vietoj? 
tai tu dešimti sykių dau? 
giau ”bumbėtum”. ■ [

*1?^ ne’ asilas, neužginčyja. Tai ko- 
uzsistok, ba lr mokslas sa- nepasakvt, kokie tie 

,ko; kad 2?a_ne £alvlJas’ 0 moksleiviai buvo?
- • | Taigi, iš viršpaminėtų

šia, kaip jie vadina — 
smirdanti lemono pūliai”.
Kad Moksleivių Fondas 

buvo, tai ir pats apžvalgi
ninkas, kuris sakosi esąs ne

*1 n’epasakyt.

boba ne žmogus. j...------- --
—Tas ne tiesa, tėve, joks faktų mes matom, jog pri

moksiąs taip nesako. Taip metami "griekai" Liutkui 
tiktai tamsuoliai kalba. Mo- pasiekia pačiai ”L.” Paukš- 
teris yra toks pat žmogus,’tys netik neapgina Stepona- 
kaip ir vyras. Įvičiaus ir Pruseikos, kad jie

—Eik jau eik, Maike! Kur to fondo pinigus "propili”, 
gi tu matei, kad bobai augtų bet dar save pasistato į dur-

bininkų Partijos (tą parti- atidaro ir durnų daugiau ga
ją tuomet "Laisvės” štabas,1 mina. Sausomis, giedromis 
vadino centristais) ir kad dienomis durnai gali pamaži 
jie vartos iš to fondo pini- keistis, todėl dureles \os 
gus savo politikai, ir Bimba praveria ir tada durnų gali-
stojo griežtai prieš tokio 
fondo skyrių. Gi Pruseika, 
Petriką ir Paukštys ve kaip 
pamatavo: Tokis fondas, t. 
y. tokis skyrius lietuvių tar
ne yra reikalingas ir iš žn 
ųių galima gaut pinigų. J

-- - ______ Ii-——_

to fondo pinigus savo politi-

o- 
_ _ __ »i-

gti jie vartoja arba vartos 
to fondo pinigus savo politi
kai. tai mes vartosim savo 
oolitikai ir jiems neduosim. 
Bimba tuomet Pruseika pa
vadino "protingu” inteligen
tu (žinoma, Pruseika atsa
kė ir "inteligentiškai”) ir 
pasakė: "Sutvereim toki 
fondą, pagarsinsim laikraš
tyj, aukas rinksim ir Į tą 
vietą nepriduosim, tai jie 
galės per teismą pareika
laut pinigų. Iš kitos pusės 
atsakymas: "Tverkim tokį 
skyrių ir negarsinkim laik
raštyj, aukas rinksim per 
prakalbas, o tie ruskiai nie
ko nežinos, kad mes renkam 
:mkas...’z ,

1 Naj ir po Ifeų dfekttsijų 
tapo sutvertai lietuvių sky
rius ir į komitetą inėjo Pe
triką, Paukštjįp ir Mfzara.

0 kad aukos buvo renka
mos į ta fondą, tai "protin
gasis” "L.” apžvalgų rašė- 
jas to irgi neužginčys. Ban
dyk ginčyt. O gal laimėsi 
geriau, negu dabar laimi!

Na, dabar gal atsimins tą 
įvykį ir pats "L.” apžvalgi
ninkas, kad toj naktyj lie
tus lijo, kuąmet buvom 
Rand School name. Tai yra 
faktas. »

ma mažiau gaminti. Reika
linga, kad durnai butų kiek 
galima sausesni.

Durnų padaro arba Į gele
žini ar akmenini puodą Įdė
damidegančių medžių an
gim ir ant jų užpila medžių 
piuvenų (druožlių). Arba 
apatinėje rukinyčios skylėje 
sukuria iš malkų ugnį, taip, 
kad nedegamieji pagalių 
galai kyšotų lauke, o ruki
nyčioje butų tiktai degamie
ji pagalių galai. Kada reikia 
daugiau šilumos, o mažiau 
dūmų, tai vienus pagalius 
degina, o kada šilumos ne
reikia, o reikia daugiausia 
durnų, tai ant degančių pa
galių užpila piuvenų, kad jie 
neliepsnotų. Tiktai nereikia 
piuvenų išsyk daug pilti,kad 
degančių pagalių visai ne
užgesinus.

Kaip anglis, taip malkas 
ir piuvenas galima imti tik
tai lapuotųjų medžių. Ge
riausia rakinimui tinka bu? 
ko angliai ir piuvenos, o pa
skui eina jau kiti kietieji 
medžiai. Minkštosios me
džių rašys mažiau tinka. 
Spygliuočių medžių durnai 
visai rakinimui netinka. La
bai naudinga su pjuvenomis 
Įdėti kadugio uogų, kurių 
durnai mėsai suteikia labai 
malonų skonį.

Mėsą rakina karštais ir 
šaltais durnais. Karšti dū
mai esti tada, kada kūrena
ma rukinvčios apačioje mal
komis, druožlių deda ne-

1 K>

Jus neklauskit, kam šian- 
ji ant kąpo,— [dieną
apkabinus kryžių vieną,— 
veikia, alpsta...
Jus neklauskit, nes vis viena 
—negirdės,..—
Ji negirdi jau šiandieną... 
Ji—be jausmo...
Jus neklauskit..— 
Tų ratelių, 
kur nuo saulės ir nuo vėjo 
taip suvyto, 
žiedus—laisto ašarėlės, 
lyg rasužė nuo berželio— 
ankstų rytą...
Bet verkia,— 
ne, neklauskit...

Miško Aidas.



KELEIVIS

KORESPONDENCIJOS. juosi Stanislovas Radzevi
čius, girdėjau, buvo pasime
tęs su savo motere. Kadangi

SAN ANTONIO, TEXAS. Inigas atvelka kelioliką skry- jis priklausė prie S. L. A. ir 
šis-tas iš didžiosios kareiviu! nilJ kny£M. kurias išdalina! prie angliakasių unijos, ta? 

stovyklos. i kareiviams ir liepia balsuotojo giminės galėtų gauti ke
Šis miestas nors vra di kokio numerio giesmę turi lietą šimtų pomirtinės. Talp
aus miestas nors yra ai-.4rt.^Af To. v; ig; girdėti, kad jis turė-

. ... j."balsuot^ifts, banke apie 325 dolerius,
tąį visa bažnyčia skambai į! s krūvą viską sudėjus pasi- 

__  365! kitas darytų ..apie 800 dolerių, 
įšaukia: 115! O kitąsdar ko- Žmonės kalba, kad jis turė
ki kitą numerį. O jau kaip jęs du broliu, kurie buk tai 
nubalsuoją ir pradeda gie- gyvenę V ilkes Barre, Pa. 
(lot, taį ip;vėl jovalas pasida- <-r kitur. Vertėtų giminėms 
ro. Mat kožnas "čiutabakis” į atsišaukti. S. F. Bitis. 
turi pilną gerklę prikimšęs; 
tabako ir negali gerai gie-' 
dot (mat bijo plačiai išsi-l 
žiot, kad čiutabakis iš ger-! 
klės neiškristų). Kaip pa-i 
gieda, tada kunigas pradeda į S. L.

] p x O I » r»1 z. 1 _ . —A. ± * -   “ 1 I _ «
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pomirtines. 
IŽS“ Te^ y^^tekogrdėti, kad ji

Čia nėra jokių dirbtuvių, iš- i“' ”?J 
skyrus farmų darbus, todėljĮ?s 
prastam darbininkui čia ne ” 
vieta.

Gyventojai šio miesto ba- 
gotyriai-milionieriai susi
rinkę iš visų Amerikos kraš
tų, kurie vasarą išvažiuoja 
į šiaurius ant vakaciju, nes 
čia perkarsta, o žiemą vėl 
sugrįžta (mat, čia žiemos 
nėra). Yra ir tokių, kurie 
tik iš kareivių praleistų pi
nigų ir gyvena, gabendami 
degtinę iš Mexikos, o jų 
"moteris” tai vėl su karei
viais daro "biznį...” iš to tik 
ir gyvena. Tai tiek apie šį 
miestą.

Už pusantros mailės nuo 
miesto San Antonio yra di
delė karei viii stovykla 
(eamp), kurią pirmiaus -va
dindavo ”Camp Travis”, da
bar vadina ”Fort Sain Hous- 
ton”. Karo metu čia buvo 
turbut didžiausia kareivių 
stovykla Suvienytose Vals
tijose, dabar gi jau gal tik 
ketvirtadalis liogerių karei
viais apgyventa, kitus tuš
čius barakus civiliai darbi
ninkai ardo ir degina lau- 
žuosna suvertę, nes mat da
bar jau nereikalingi, nors 
karo metu tai milionai kaš
tavo pastatyt.

Dabar čia stovi tik 4 pul
kai pėstininkų, 2 artilerijos 
ir vienas kavalerijos — tai 
ir viskas. Sumažinę kareivių 
skaičių likusiems mėnesinę, 
mokestį nukapojo. Dabar 
prastam kareiviui mokama 
jau tik 19 dolerių į mėnesį. 
Iš tų 19 dol. jei tavo čevery- 
kai nuplyšta, reikia pačiam 
užismokėt kurpiui už patai- : 
symą čevervkų. Priegtam 
dar kompanijos bilos. Ir 
kuomet kareivis ant vieno 
stalo gauna "pėdę”, tai ant 
kito stalo palieka ir dar lie
ka skolingas. Ir taip kas mė
nuo gyvena be cento kiše
nių j. Jei katram ir pasitaiko 
sučėdyt keli doleriai, tai ir 
tuos nubėgęs miestan palie
ka "bootlegeriui" arba... 
"merginai”.

Beje, kiekvienam karei
viui yra proga pasidaryt di
desnę mėnesinę mokestį 
šaudant ant rekordo sykį 
>;nt metų ir jei kuriam ten
ka geras šautuvas, tas gerai 
šaudo ir tokiam mokama 
85.00 daugiau į mėnesį. Bet 
kuriam pasitaiko apdaužy
tas ir senas šautuvas, palik
tas nuo pirmesnių jau 
paliuosuotų kareivių, toks 
negali pataikyt į "jaučio 
akį”. Mat šautuvas reikia 
saugot kaip kiaušinis. Jei tu 
šiandien šaudai gerai ir pa
taikai kožną sykį į "Bulis 
eye”, per 600 jardų, tai ir 
vaktuok savo šautuvą nuo 
sutrenkimo. Nes jei tu savo 
šautuvą sutrenksi, numesi 
ant žemės ar akmens, tas 
pats šautuvas jau nešaus 
taip gerai, jau tu negalėsi 
pataikyt į "jaučio akį”. O < 
daugelis "čiutabakių” yra 
tokių, kurie visai to nepai
so, savo šautuvus tranko, > 
mėto, o kaip reikia šaudyt ; 
ant rekordo, tada šautuvus.i

PITTSBURGH, PA. 
Pranešimas Sūnų Lietuvos 

Draugystės nariams. 
Pusmetinis susirinkimas 
.D. bus laikomas 15 lie

ji pamokslą sakyt, tai ir vėlfpos, 12:30 vai. po pietų sa- 
(‘ "čiutabakiai” nerimauja: tai * 
_ švilpia, tai rėkia ir visai ku

nigo istorijų nenori klausyt. 
O jau kaip pradeda juda
muose paveiksluose rodyt 
"vilnakelnius", jodančius 
ant arklių ir šaudančius iš 
pištalietų į visas pus.es* tada 
"čiutabakiai" lieka užganė
dinti. Kas nori geresnių pa
veikslų ar vodevilių pama
tyt. tas turi eit į San Anto
nio miestą.

J San Antonio.miestą bu
vo atvažiavę Rusijos artis
tai iš Maskvos. Amerikonai, 
kurie niekados nematė to
kių dalykų, tai divijos, kad 
tokia puiki muzika iš 
visokių instrumentų ir . to
kios rusų sutartinės melio- 
dijos-dainos. Amerikonai, 
kurie nieko nežino apie Ru
siją ir tik mato kapitalistų 
laikraščiuose bolševikus sų 
ilgais plaukais ir apžėlusiom 
barzdom, tai' jie misliįą ’jtad 
taip ištiknijų ir y’ra..Bęttpą- 
matę stebisi. Dar 19l8 jner: 
tais, kuomet amerikonai bų-i 
vo Francijoj', tai kaip .pimpi: 
kiartu pamatė Paryžiaus 
plačiomis1 gatvėmis tnaršųo- 
jančius Rusijos kareivius su 
baltomis kepurėmis ir visus 
lygius kaip sukirptus,; dai
nuojančius su griausminga 
muzika, tai amerikonai net 
ant tvorų ir stogų lipo žiū
rėt kaip ant kokių stebuklu. 
Jie stebėjosi pamatę Rusi
jos kariumenę. ir tik vienas 
į kitą žiūrėdami šaukė: 
"Jesus Christ, is that the 
Russians!?"

F. Kareivis.

i varne name, 818 Belmont st., 
! N. S. Visi S. L. D. nariai gy
venantieji Pittsburghe arba 
apielinkėje, malonėkite visi 
būti ant sekančio susirinki
mo, nes yra daug svarbių 
reikalų, o greičiausias rei
kalas tai padidinimas namo. 
Bukite.visi! r

D. Kvietkus. rašt.

žinios.
Celulojidinės akys.

Plačiai žinomas Petra
pily akių gydytojas profes. 
Kacas, dabar gyvenęs di
džiausiame varge ir skurde, 
padarė labai svarbų išradi
mą, kurio pagelba visi nere
giai galės matyti, jei tik jų 
bus sveiki dirgsniai. Profe
soriui Kacui po 15 metų 
mokslinių tyrinėjimų, pasi
sekė padirbti iš celulojido 
akį. . Ji įstatoma neregiams, 
pašalinus operacijos keliu 
jų sugedusią akį. Jei tik esti 
syeiki akies nervai, kurie 
priima šviesą, tai neregiai 
pradeda matyti.

Profesoriaus Kaco pada
ryti keli bandymai davę ge
rų rezultatų.

SO. FORK, PA. 
Iš užmiršto kampelio. 
Skaitydamas visokių pa

kraipų laikraščius randu ži
nių iš visų kolonijų lietuvių 
darbuotės, tik iš So. Forkc 
nieko nesimato. Nors čia 
vra pusėtinas lietuvių būre
lis ir nekurie skaitosi apsi
švietę, bet ir tie nieko ne
veikia. tik tamsūnėliams pa
gelbsti muhšainą gerti ir ka- 
zyras pamušti. O apie ap- 
švietą, kad patiems pasimo
kinti ir kitus pamokinti, jie 
nei nepamislina. Girtuoklia
vimas ir kazvros kartais 
priveda žmones prie labai 
liūdnų pasekmių. Štai vie
nas pavyzdys:

Viena šeimyna išvažiavo 
New Yorką ar į Jersey City 
ant vestuvių ir paliko bųr- 
dingierių namie gaspado- 
riaut. Tas tuojaus susikvie
tę savo draugus ir prasidėjo 
girtuokliavimas. Kaip tas 
girtuokliavimas - užsibaigė 
niekas nežino. Gana to, kad<1111 IvAvluu, caut k v uo .

keikia, nors patįs kaltais bu-į visi nusigėrė iki sąmopės 
darni ir neklausydami ką nustojimo. Minėtas b.urdih- 
instruktoriai sakė. Tokius gierius miegodamas pajuto 
’ čiutobakius" paskiria į "bo- ‘karštį ir pašokęs visas Tieps- 
lo squad” kur reikia dirbti nose leidosi laukan. Žmbnės 
visokį purviną darbą, mulus 
lupti (mulais važinėt) tik už 
tą utėlinę 19 dol. mėnesinę 
mokestį. Aš sakau, kad bied- 
nam nežinėliui tai visur yra 
sunku. -

Amerikos kariumenės 
valdžia platina tarp karei
vių religiją. Kožną nedėlios 
vakarą atsibuna "pamaldos" 
Camp Assemblv Hali, o po

subėgę nutraukė nuo jo de
gančias drapanas. Tapo pa
šauktas daktaras, kuris ap^ 
žiūrėjęs pripažino, jogei 
burdingierius yra pavojin
gam padėjime ir jis reikia 
vežti į ligonbutį. Žmogelis 
ligonbutyje pasikankino ke
lias dienas ir 23 d. birželio 
mirė. Tapo palaidotas ant 
neprigulmingų kapinių.

pamaldų rodo "moving pic- Velionis buvo kauniškis, 
turės”. Prieš pamaldas ku- ąpįe 35 metų amžiaus, vadi-

Lietuvis išradęs naują 
orlaivį.

Kauno laikraščiai rašo, 
kad vienas lietuvis išradęs 
naują orlaivį. Esą tas orlai
vis skiriasi nuo visų kitų or
laivių trimis skirtingomis 
ypatybėmis: 1) labai leng
vutis, kurį lakūnas, reikalui 
ištikus, galįs pats be kitų
pagelbos persigabenti į kitą 
vietą; 2) labai patogus pa
slėpti kad ir nedideliame 
griovyje, arba krūmuose; 
3) skrendant oru viešpatau
janti tyla, per 40 metrų jo
kio ūžimo negirdėti ir labai i 
lengvai vairuojamas. Visa 
kita išradėjas laikąs paslap
tyje. Išradėjo vardo laikraš
čiai nepaduoda.

4,000 Metu radinys.
Meksikoj inžinierius J. 

Philomon bekasinėdamas i 
žemes atrado ugnakalnio la
vos užlietą miestą; jo spren- Į 
dimu miestas esąs užlietas 
apie 4,000 metų atgal. Iška-I 
sehos labai gerame stovy už-1 
nlikusios iki šių laikų ir įdo-! 
mios. Mokslininkai imsiąsi i 
tyrinėti radinį.

Medžioklė Indijoj.
1921 metu Indijos medžio

klių statistika štai ką paro
danti. Per vienus metus už
mušta 6,000 leopardų, 3,000 
lokių, 2,000 vilkų, 3.000 rai-1 
n’t|, — drauge 25,000 lauki-' 
n*ų žvėrių. Vyriausybės iš
laidos medžiotojams išmo
kėtos siekiančios daug tūks
tančių švarų sterlingų Be 
to, išnaikinta apie 60,000 
įvairių gyvačių už kurias 
vyriausybė taip pat daug 
mokanti. Bet tos medžio
klės, kurias palaiko vyriau-1 
sybė ir kuriose dalyvavę 
300,000 šautuvų, neapsiei
nančios ir be aukų žmonė
mis. Virš 19,090 žmonių žu
vę nuo gyvačių įgėlimo. Tai 
esą keliais šimtais žmonių

nažiau, negu kitais metais. . Paskiau vėl viena po kitos 
Bet žmonių skaičius žuvusių prideda "beibes” prie ausies 
nuo draskančių žvėrių esąs ir tūlą laiką ramiai laiko, ir 
lidesnis negu kitais metais, vėl tas pat kartojasi, rodos, 
Nuo žvėrių žuvę 3,360 žmo- ir galo nebus. į
iių, iš kurią 1,500 rainių na- Pirmą kart pamačius tiek 

guosna patekę, ,500 sudraskę i moterų su vaikais, rodytųsi, 
leopardai ir yilkai, 70 žu'??jkad Francųzijoj labai daug 

vaikų yra, daugiau nei kur 
kitur. Tik nuostabos šypse
ną iššaukia sužinojus, kad 
francuzės ne vaikus, bet... 
lėles laiko.

Šių dienų radio telefonas 
taip išsivystė ir paplito va
karuose, kad francuzai 
įkimšo jį net i lėles. Jos par
duodamos vaikų žaislų par
duotuvėse gan nebrangia 
kaina. Kiekvienas nusipir
kęs tokia lėlę gali klausyti 
labai toli surengtus radio 
koncertus, girdėsi didesnių
jų radio stočių veikimą—Ei
felio bokšto laikrodį ir t.t. .

Francųzijoj tos lėlės mo
terų tarpe taip paplito, kad 
svetimtaučiai į tai įvairiai 
žiuri Vieni sako, kad radio 
telefono lėlės, tai nauja ma
dų manija, kiti tvirtina buk 
francuzai, įtaisydami tokias 
lėles,'švelniai pašiepia savo 
motelis,i statydami jas ma
žų mergaičių padėtin. Kai 
kurie tiesiog sako, kad fran
cuzės daugumoj bevaikės 
yra ir nešiojasi lėles tam, 
tad pasirodyti svetimtau
čiams, kad ir jos mokėtų su 
vaikais apsieiti.

Kaip ten tikrai yra sunku

iių, iš kuria 1,500 rainių na-

leopardai ir
(Ovoje su drambliais ir le
dais ir 10 žmonių sudras
kiusios hienos.

Francijos moterų "beibes".
Patys francuzai savo lai

kraščiuose rašo, 1 U d. jų tau- 
:a kasmet mažinasi. Paduo- 
lamos bendros Francuzijos 
gyventojų ir metinės žmo- 
lių gimimo ir mirimo skait
inės nesudaro sunkenybės 
pradinės mokyklos moki
niui išskaičiuoti, kada fran
cuzai visai išmirs. Tuo tar
pu atsilankius kuriame nors 
lideiiame Francuzijos mies
te, ypač Paryžiuj, me
tasi akysna nepaprastas 
reginys: bulvaruose ar par
kuose sėdi ant suole
lių ištisos eilės senų ly 
jaunų moterų. Kiekviena Jį 
rankose laiko po ’’bei6ę’. 
Keista darosi pamačius, kad 
visos moteris laiko Savo 
'beibes” vienokioj pozicijoj, 
būtent — beibes" lupas pri
dėję prie ausies. Ir tokioj 
padėty sėdi gan ilgą laiką. 
Paskiau visos kartu atima 
nuo ausies "beibes" ir apie 
ką tai šypsodamos kalbasi.
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Išdirbėjai augščiausios rųštes
Turkiškų ir Egyptiškų

. Cigarctų pasaulyj.

MAR

GERI DĖL 
VISŲ

Kadangi jie rūpestingai 
padaryti ir garantuoti, 
jog kiekvienas HEL- 
MAR yra iš 100% Tyro 
Turkiško Tabako, HEL- 
MARAI geri dėl kiek
vieno.

HELMARAI yrą geri 
dėl Jus. kadangi yra iš 
100% Tyro Turkiško 
Tabako. . j

' * 'r'r

Kadangi jįę yra supa
kuoti kietose skrynutė
se, kas apsaugoja juos 
nuo susilaužymo ir susi- 
mankymo, HELMARAI 
yra visados švieži.

ATSIMINK SKRYNU
TĘ IR VARDĄ

*

T

pilna gąrąnęija, greitai, teisingai ir

11 p

BALTIC STATĖS BANK
LIETUVOS FINANSAI MINISTERIJOS KORESPORBENTAS 

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

ir i&noka nuošimčius už,Kuponus,
PRIIMA DEPOZITUS ir moka 4%. pi iškaito

mus prie sumos kas mėnuo. Depozitus gali
ma prisiųsti ir per paštą.

SIUNČIA PINIGUS į Lietuvą ir visas pasaulio 
šalis, su 
pigiai.

PARDUODA
Europos

TURI SAVO

laivakortes kelionei į Europą ir iš 
ant visu linijų. 
KORESPONDENTUS -- Bankus: 

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

Baitic Statės Banke savo depozitus laiko New 
Yorko Valstija, New Yorko miestas, Lietuvos 
Finansų Ministeįiją, Lietuvos Bankas, Lietuvos 
Kredito Bankas, Prekybos ir Pramonės Bankas, 

ir kitoą

I
i

piet. Subatomjs
X!—i-------- : u 
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apsimoka

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
įstaigos.

Kad ir trupučiuką iš kelio, bet 
kreiptis visais bankiniais reikalais į

BALTIC STATĖS BANK
294 EKiHTH AVENLE, i

Kampąs W. 25th St. " , ....
Bankus atdaras kasdien nuo 9 ryte flfi.S val. po 

-L- iki 7 valandų vakare.
■ ___________ __ i—i—£

spėti, bet matoine naują mo-
teru žaista, kuriuo jos vieno- metų. Gali atsišaukti merginos, 

dai gali naudotis nuo lopše
lio lig karsto lentelės!...

Pajieškojimai
Pajieškau savo pusseserės Jlard> 

•tos Stučkiutės. kuri yra vedusi, bet 
nežinau kaip po vyru vadinasi. Pie
niaus ji gryveno Latvrence, Ma^s.. o 
dabar nežinau kur. Meldžiu atsišauk
ti arba kas apie, ja žinote, malonėkite 
pranešti, busiu dėkingas.

IJoha Klimauskas
R«.s Mery Heights, Haverhill, Mass.

’ Pajieškau savo brolio Vin?o Vis- 
monto. kuris išvažiavo iš Europos 
prieš 20 metų. Girdėjau, kad jisai gy
vena Bostone. Meldžiu atsišaukti š’ 
adresu? •

Kazimiera Kaševskienė 
Šiauliai. Mažoji Posadna gat.

No. 12, Lithuania.

:w

, naš
lės arba persiskyrusios. Aš r.ejieškau 
turtingos, tik geidžiu susirasti sau 
draugę, su katra salėčiau linksmai 
gyventi ir būti laimingas. Aš esu vai
kinas 36 metų, turiu pastovų gyveni
mą ir svaiginančių gėrimų nevartoju, 
taipgi nerūkau, gyvenu gražiai ir pri
derančiai užsilaikau. Taigi merginos, 
našlės, arba persiskyrusios, ueatidė- 
liodanios ir negaišindamos laiko tuo
jaus atsišaukite, prisiųsdamos savo 
paveikslėlį. Atsakymų duosiu kiekvie
nai ir paveikslus gražinsiu atgal. Tai
gi nepraleiskit šios progos ir pasišoku- 
binkit Vaikinus meldžiu nerasinėti.

George Dagis
7345 So. Yatįs Avė., Chicago, IH.

Pajicškau apsivedimui vaikino, tarp 
25 ir 40 metų amžiaus. Aš* esu naišR 
31 metų amžiaus. Turto turiu, vertės 
3C> tūkstančių dolerių. Aš. nenoriu 
turtingo, tik bile butų protingas. At- 
silankykit i mano namus asmeniškai. 

Mrs Wisminskoc
565 East Columbia St^ Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nuo 25 iki 35 metų am
žiaus. Interesuojančias platesnių ži- 
rių meldžiu rašyti: V. J.

3314 Evelaine Avė.,
Hamtramck, Mich.

Pajieškau dvieju savo pusbrolių 
kn^ano ir Jono Koševičių. Taipgi p»- 
jteškau švogerio Vinco Pilitauskio. 
Visi trįs paeina iš Kauno rėdybos, 
Tauragės apskr., Kaltinėnų valsčiaus. 
Kokia dešimts metų atgal visi gyveno______________ _____ _______
Pittsburgh. Pa., o brolis koki penki; esu 29 metų, angliakasis. 
metai atgal gyvėno Arizonoj. Dabar • ix’ - — ----- =
nežinau kur jie visi trįs randasi. Ma- 
’onėkite patįs atsišaukti arba kas 
apie juos žinofe malonėkite pranešti, 
už ką busiu laimi dėkingas. (29)

Thomas Koševičius
Box 586, Hartshornc, Okh.

Aš, Kazimieras Galgoca. Bartinin
kų laime, Bartininkų grnino, pajicš
kau savo tikro brolio Juozapo Galgo- 
tos. Malonėkit atsišaukti arba kas 
apie jį žinote, meldžiu pranešti, šiuo 
adresu: , (29)

Kaz. Galgota
Box 2, Manchester, Corn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 18 iki 30 metų. Aš 

.....Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti savo paveiks
lų. '■ (2%)

J. Žilius
P. O. Box 345, McRoberts, Ky.

Pajieškau gyvenimui draugės be 
skirtumo tikybos, nuo 33 iki 40 metų 
senumo. Per laiškų suteiksiu plates
nes žinias. (30)

C. Kuzma
3947 Scovill Avė., Cleveland, Ohio.

Reikalauju meilios draugės dėl ap- 
sivedimo. Aš esu 35 metų. (29)

F. J. Madison,
608 W. Ffederal St., Youngstovvn, O.

Pajieškau pusbrolių Baltrušaičiu, 
Paakinu kaimo, Vačgirio parap. Ir 
Pranciškaus ir Veronikos Girdžiaos- 
kų, Užraguvių kaimo. Vačgirio parao. 
■Jie patys lai atsišaukia arba kas apie 
juos žino malonėkit pranešti. (29) 

Antanas Barčius
P. Q. Box 406, Randolph, Mass.

Aš. Marijona Varneliene, pajieškau 
Paulinos Kulnienės, po tėvais Pocai- 
tės. šeši metai atgal ji gyveno Eas- 
ton. Pa. Norėčiau su mylima savo se
sele pasikalbėti. Meldžiu atsišaukti, 
jei esi gyva. Paeina iš Kauno rėdv- 
bos, Lelenų kaimio. (29)

Box 317.

PARDAVIMAI.

PtfšėMda Dkė Lietuvoj.
Vienuolika dešimtinių žemės, -m 

visais budinkais; vieta graži, vanduo 
eina Skersai ūkę. Kaina tik $700.09. 
Ūkė randasi Bausko kaime, Šiaulių 
apskrityje. (3'9)

Kreipkitės sekančiu adresui
ADAM YURKUS-

70 VVashington St., Cambridge, Mass.

PARSIDUODA BUCERNE IR 
Mary Varnienė Į GROSERNĖ

Coal Center, Pa. i
____________j labai prieinamoms išlygomis ir

. jųjieiinkė apgyventa musų žmo
nėmis. Platesnių žinių klauskite 
po num. 15 Washington Street, 
Cambridge, Mass. (30)

j —4

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, 1LL.

Išdėta 15 d. Liepos, 1996 nu 
T>raugystės Administracija: 

Pirmininkas Kazimieras Griniha 
702—Sth st., Waukegan, I1L 

Vice-pirmininkas
Juozapas Jaseliunas 

1408 So. Prescott st, 
Waukęgan, IH. 

Užrašų raštininkas
Konstantine Tautvaiš . <; 

1218 So. Lincoln st.,
North Chttago, flt. 

Turtų matininkas Antanas Salucka 
810—8th st., Waukegap, ĮIL 

Iždininkas Kazimieras Vaitekunrr 
726—bth st., Waukegan, 11Ų 

Iždo globėjai: Jurgis Petraitis 
1428 So. Prescott st., Waukėgan, IH. 
ir Jonas Skarbalis 
1216 Sheridan Rd., Waukegan, 11L 

Knvriai: Jurgis Jokūbaitis
■ 328 Libertv st.. Waukegan, III. ir

Juozapas Lingevičia
536 Porter st,_Waukegan, IH.

1032 So. Victoria st, 
No. Chicago, III. 

ir Jonas Jokūbaitis 
47 Picadilly Court, Waukegan, IH. 
Susirinkimai atsibuna vienų sykį į 

, tnėnesį, paskutiniame nedėldienyje, 
pirmų valandų po pietų, Liuosybėa 

Detroit, Mich. Svetainėj, 713--8th «t, VVaukegan, 11L

PAJIEŠKAU SAVO DRAUGO bei 
kaimyno Charlio Kazimiero Kesilio.' 
Paeina iš Kauno rčdybcs. Rokiški >. 
apskričio, Jūžintų vals. 1917 m. gyve
no ButU Mont. 1918 metais gyveno 
Nevados valstijoj. Jo užsiėmimas 
kalnakasys. Tunu labai svarbų reika
lų, taipgi turiu dėl jo laiškų iš Lietu
vos nuo jo brolių. Malonės pats atsi
šaukti ar kas žino apie jį pranešti, 
uz ką busiu dėkingas. (29)

F. F. Kcsilis,
P. O. Box 724, Indiana Haibor, Ind.

AP8IVEDIMAI.
Pajieškau gyvenimui draugės, mer

ginos arba našlės,'' ne daugiau ksip 
su vienu vaiku, ne senesnės 35 melų, 
laisvų pažiūrų. Aš esu 3'1 metų, turiu 
savo namus ir biznį vertės per 30 
tūkstančių. Aš svaigalų nevartoju, 
myliu dailę ir muzikų. Katra butų 
tokių pat pažvalgų, malonėkit atsi- 
š'<u’ ti ir prisiųsti savo paveikslų ant 
šitokio antrašo:

G. L. !
2236- 38 Caniff Avė., Detroit, Mich.

Detroit, Mich.
—---------------- —  .J——

Pajieškau apsivedimui merginos ar- __ ___________________
b < našlės, nesenesnės kaip 40 metų. Maršalkos: Andriejus Delkus 
Aš esu 35 metų. Gal randasi tokia, •

Ikuri turi savo iarmų arba mylinčioj 
' gyventi ant tarmes. Aš esu našlys, 
‘ turiu vienų 9 metų vaikų. Meldžiu su 
'pirmu laišku prisiųsti ir paveikslų.' 
j Vyrai nerašinėkite. 1
j C. Banonis

9622 Gruham S L,

*



• X KELEIVIS
Trūkimas > odos ir kaikurių 
plėvių giliau.

Apsiėjimas: Kuomet Sa
liai paraudus oda. prašalink 
orą. užtepant klijų, sudary
tų iš vandens ir bikarboniš-' 
kos sodos (kepamosios, ne
plaunamosios), krakmolo ar 

siškai; raganos’ ir n’epusk, ^4iin 1

-b™. .vitrinų 
aliejus, ir švieži taukai ar 
Smetona (grietinė) yra vis-i 

w kas gerai. Vienu iš paminė- 
l.r tų dalyku reikia aptepti nu- 

ir paskui pa-

Sveikatos Kampelis. [į
kur liepsna gali ką nors pa
siekti: taipgi niekuomet ne
palik neužgesinęs ugnj vi-

• ___ __ _ t • »

PIRMOJI PAGELBA NE
LAIMINGUOSE ATSITI

KIMUOSE.
, (Tąsa) 

Nuodai.
Bent kokia medžiaga, ku

ri įsigavus i kūną gimdo 
priežastį mirties, yra nuo
dai. Daugelio nelaimių iš 
priežasties užsinuodijimo 
galima išvengti niekuomet 
nevartojant gyduolių, ant 
kurių nėra legališkos ir ti
kros žymės, prie to, jei po 
ranka randasi nuodai, lai
kyk juos po spyna ir raktu. t________ ______

Simptomai nuo užsinuo- i siūkime ugnies 
dijimo yra Įvairus Daugu-! iš kan j užge-^^’ *•.<
moj atsitikimų galima su--sfoli užliejant kelis vietinis 
prąst .s apvstosų, jogei:nuo- j vandenio arba užmetant keT ^jdraslvt" o • <* ir mlus 
da^buvo vartotu Netikėtas Iias kaliras arba vilnones

vra |>yrvai to-;mo> Abejoiant anie jo oribu-
~ kią ugnį. Smiltys arba pele-Į ■■■• •* • •• -•••••
. - ‘ nai visuomet turėtų būt var-

li ką tokio pasiekti.

Užgesinimas ugnies.
Ugni visuomet - ir visur 

galima lengvai užgesinti _.-
kuomet prasideda, bet iau t u *nt* •' • -............

i - pridengti. Užrišimuij ra suvis nega-ima. kuomet --n • & i i. reikia panaudoti pionvti.liepsna apima plačiai, taip jen<„ • • •
sakant, viską apsiaučia, V7 ’ >. i ■
tuosyk viskas turi sudegti.
Todėl aišku, kad kiekvienas P™ su’
privalo elgtis aktyviškai at- žeidimą. Kuomet iššoka pu- 

įslės, apžiūrėjimas gali būti 
;toks pat, bet jei pūslės jide- 

pašaukti dak-

i

i

S1K AIPSNiS XXVIII.

ĘRoves skyrius
DĖL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ

AR ŽINOT, KAD —
Kickv ienas siuni:uy&, sūri jut na-! 

rit Nesiusti i Lietuvą, nesūri svtrt' 
daugiau kaip 22 svaiti ir negali b.iti ■ 
didesnis kaip 6 p-tiGS kvadraie? ,-tr j 
žinsr, kad jus galit užtk-juėJin; į 
100 . tyrais Turkiška s Ciguret 
jeigu jus iukt>l Helmar ?

PARSIDUODA FARMA 
GROSERNĖ IR SALĖ 

ŠOKIAMS.
Karma 18 akerių žemės, didelis so- j 

ifes, -.'i karvės, -lik) vistų, *15 žąsų, 15 ' 
ančių, § kiaulės, arklys ir pakinky-.; 
m:, namas 15 kambarių ir inaudv-' 
■n£s. V:skas prie vietos, biznis geras; • 
savininkas nori važiuot Lietuvon, { 
parduoda pigiai. (2S) I

STEVEN SHAPMAN
S 49 Oak Si.. Brockton. Mase. I

tos po valgiui, gėrimui 
vartojimui gyduolių — 
užsinuodijimo, ženklas. Pa-

Ekspresinis Patiruvins 
I EUROPĄ

Reguliariai 
išplaukia sa

vitomis. laivai 
išplaukia nuo Pie
ty 3 ir 4 lloboko- 
ne.Dideli ir smar
kus laivai; Oran 
maistas — rui
mingi kambariai. 
Turėk smagumu 
kelionėj ant Su-, 

vienytų Valstijų VąRlv.ios Laivu. 
ERES. MARIMNG .... Liepos Ii 
PRES. ARTHUK .......... L<epą« 21
S. S. ».E11 ATH i\ .... Liepom 23 
GEORGE WAS«I\<;TOX Kuru. I 
S. S. AMERICA ............... Rugp. 4
PRES. KOOSEVEL1 .. «u-p. }| 
MtES. IT Ll.vl ORE .... Rugp. 14 

Klausk informacijų apie išplau
kimus.

United Statės Linos
45 Broadtvay, Xe» York City 

Tvarkytojai ir Operuoto jai d ei
ILS. SHIPPING BOARD

FARMOS

lUNITHMMERfUN LINES 
JOINT SERVICE WITH 

1HAMBUKAMERKAN LINE
Trumpiausias keltas į i 

LIETUVĄ 
Laivai -išplaukia kas sa

vaitė nuo Piero Norih * 
River, pėda r.uo 4G gatvės, I 
New Yorko. Geriausi mu-ų 
laivai

-Resolulc“. ’ileliance”. Į
”.Uhe»i Balu n". j
"Deirtsehlaitd'’ ‘ '

veža 1, Ii ir Ui klesų pass- ] 
žtęrius. Taipgi popujeri.:i į 
laivai “Muitai <’iay'\ 
~.Mount (’arroir, '‘.Mauti 
Ciinton“. ”Haiu»a", "Thu- j 
rir.gia" ir *AVestj*balia’’ ou 

• kambariais ir UI kieta.
Visi paraukusiai ir puikus * 
patarnavimas. I

U1ITED AMERICA’! L13ES '
JULIUS ROTTENBERG.

26t» Hanuver $t„ J
Bostou, Mass. | 

arba pas kitus autorizuotus i 
agentus I

J IEŠKAI FARMOS 

uuo 100 iki 300 akerių didumo, 
so gyvuliais ir padarais; priduo- 
kit ir kainą. (28)

THOMAS IŠGANANTIS 
3343 Vinewood Avė.,

Detroit. Mieh.

šit:-, valgių sistema aratiks reika
lams nnmjaliai sveiku kūdikiu. Ii 
neskiriama kūdikiams su labai opia 
-Vci^ata. 1 okic- atvejai vra nenapras- 
•.i .r reikn’nn.ta gydytojo apžiurus.
•’ iki »8 mėp.r-sių — keturis sykius 

dienoie.
7 ryte. — <iatn>e*l, niaasvu. carn- 

m<-ai kiekviena kruopu Košele tari 
.•u? virta tr:s valandas diena oirtn 
ite-ėjono. Pabaigus virimą. košsV 
turi ’’ uti kaip skystas kisielius. Ją 
perkopia per koštuvą, o atvėsus ji pa- 
sid.ito kai kisielius. Šito duok du ač. 
iri- šaukštus su pienu. Duok dar 8-IO 
uttciju pieno- atsigerti. Skrudintos 
duonos.

!• ryte. — Sunka vieno orar.ėiaus: 
ii ryte. — Minkštai išvirtos kišų-’ 

■irus sumaišytas »u pasenusios duo- 
:-.os trupiniais, arba vienas šaukštas 
iuu 1 r.ss sur.ka Pieno atsigerti. Cu- 

.:s ar sėlinu biskvitas, arba pas> 
duora su sviestu.
po pietų. — Avienos, vištos, ar 

jautienos buljonas, su ryžemis ar 
-.įėse iliais, arba pasenusios duonos 
.rupiniais. Kiaušinienė, krakmoblier.ė. •• 
ryžių pudingas, virtag slyvos, keptas 
c-b; olis. arba obuoliene.

6 vak. — Manavų. ar kvietinė ko
šelė tvirta dvi valandi). Duok du ar 
•.ris šaukštus su pienu. Pieno dar at
sigerti. Cukorius ar pasenusi duona 
<u sviestu,

14-21 mėnesiu — keturi sykiai 
dienaje.

7 ryt^. — Connmeal. oatmeal, ma- 
navų (kaip augščiau). Duok su pienu, 
arba su sviestu. Minkšta: virintas 
k’aa’-lnis kas dvi ar trys dienas. Kad- 
kartėmis kapotos vistos ant skrudin

tos duonos. Pieno atsigerti. Selinu 
.biskvitas su sviestu, arba pasenusi 
J duona su sviestų:

9 ryte. — Sunka vieno tšramčiaus.
11 ryte. — Jautienos,. kapotos ar 

: drožtos; avienos kojelių gardumynas, 
smulkiai supjaustytos vištienos. Spi- 

' r.ačo, asparagn, dynės. perkoštos vi
rintos tomeitūs. virty raorkvy. Kep
tas cbalis ar obolienė. Pasenusi du>~>- 
r.a su sviestu. Po 21-m.am mėnesini

> į
<

I

vimą. reikia apžiūrėti tik ką 
aprašytu būdu 
atvirą žaizdą.

Ypatingai 
žaizdų apraišaiai dėl tokių 
ir dei visokių nudeginimų, į

|

arba kaip i 

tinkamiausi;

prastai ypata, kan uzsinuo- ^ojanri vieton vandens, kuo- 
dija tyčiomis, tampa isgąs- > met -jega aiiejus> nes 
dinta ir tuojaus kam išdriekia aliejų,
pnsipazĮS, Kaa^ uzsinuoclųo jkartu ir ugni viskas

■ aplink kabo, reikia 
traukti pirm pradėsiant 
sinti ugni.

I
Gelbėjimas ypatos nuo 

ugnies.
Kuomet jieškai žmonių!- - -

yra] 
geriausia apsirišti burną ir! 
nosį su šlapia nosine skepe-į 
tėle arba pala. Atmink, kad',., 
oras gilume šešių colių ,yra;įu vra“tie liaIv. 
liuosas nuo durnų pne gnn-’i.\, 
cų ar žemės, todėl jei nori j gu įeni kurįuo ap_
Įkvėpuoti, atsigulK kniups-;(Įegįnjmil reikja vienodai 
cias ant grindų, kad butų]apSįejtj nuplauti taip greit, 
galva žemiau ir jei ką g^lbs-jkaip galima : geriausia pa- 
n.\ ,tal ksturpekscioms re; kišant apdeginta vieta do 
puok, vilkdamas užtroškus. k ir pa-jeidžiant vėnde- 

nu Kuomet plauji, rūgšties 
! nudeginimus, parengk ar 

________ ! sutaisyk kepamosios sodos 
į Jei tavo paties drabužiai ir v^n^e^s arba muiluoto 

vemti užsidegtų, kuomet tu esi,vac“ens llU0Sa^

van-
taigi 

kas*I - - ------ ------------- ------------ -k-7
nu-;vra pikriskos rūgšties gaze- 
^e'Jės. kurias uždedama formo-

•je kompreso, kuri reikia ap
rišti kaip ir visus kitus kom- 

j presus.
Apart aprašytų apsidegi- 

nimų, apsideginti dar gali- 
j'ma ir nuo stiprių rūgščių ir 
išarma-rugšeių.

Simptomai apdeginimų, 
r.uo rūgščių ir šarma-rugš- 

s, ką ir ap- 
įviegmimų nuo karščio.

ir kokius nuodus vartojo.] 
Netikėtai užsinuodijęs ’rigo-! 
nis, suprantama, stengiasi’ 
pasakyki ką tik žino apie į 
tTuodus. Jei dauguma ypatų] 
tuoj po vienam valgiui pasi-1 
junta sergą, tai aiškus daly- _______
kas, kad tame valgy j mažės- jau užsidegusioj vietoj, \ 
nė ar didesnė porcija buvo ------ • • .
nuodai, tankiausia priplė- 
kusiame valgyj.

Gelbstint nuo užsinuodi- 
jimo kitokiais nuodais ligo
nį visuomet reikia versti 
vemti. Pašauk tuojaus dak
tarą ir jei galipia, pranešk 
jam nuo ko užsinuodinta. 
kad tokiu budu jis iškalno 
žinotų, kas jam reikalinga 
pasiimti. Nelauk pakol dak
taras pribus, bet duok ligo
niui nusivemti, kad tuonii 
prašalinus nuodus iš vidu
rių.

Geri, verčianti \-cmu *——&*-■«» -**• ..... .....
daiktai vra šie: muštarda ir vienas, nebėgk jieškoti.pa- ^bgstis jsiverze į aki, piauk 
vanduo,' drugnas švarus gelbos, nes tas padidins Vė.;LuogreKnausia, issvk vystu 
vanduo, verndančioji šaknis ją ir drabužiai užsidegs dar \andeniu. paskui Kalbių

- - - - šarmarugšties apdegini- 
vvniok save i pala, užtiesa- ^-^«PiauL taip pat.kaip rug- 

■ ----- Visapu
siškai su actu, citrinų sy- 

. .va^s ar^a ^tipi’ia kita kokia 
aiva reikia palik- rjgsčia. Akies nudeginimai 

■ - - nuo kalkių reikia išmazgoti
___ su maža porcija acto, mai- 

atsigulk vistiek vandenyje arba aiyva. 
S^nųoLtoikkarič'io.feip žen’ės ri.skis ”?lenS- -^gČties

nuu i tu0 tarpU uzsDausdamas
•ali paliesti tiktai oda, >l«n’ rankomis. Je. ki-

1............................ tos vpatos drabužiai uzsi-
net gan t^auu ..jpaguldyk ja ant že- ’ 
Nuo andeginimu. visos pie-. ■ _ 1 v . . v- i 1 i-o,.!..; „tiii mes ir uzslogmk ugnį su Jves kūno sulvg kaului ga.'i; i-nidm nala ar1

£ y

baskui save.
Užgesinimas degančių 

drabužiu.

fipecac). Negaišink laiko labiau.
mieruojant porcijas — žiu- - Atsigulk ant grindų ir įsi- 
rėk, jei dar negelbsti — \Tėl 
atkartok.

Apdegintai ir nušutimai.
Apdegintai atsitinka nuo 

sauso karščio, kaip ve ug
nies, kuomet nušutimai 
įvyksta nuo skysto karščio

lą, ploščių, kaldrą ar kitą 
kokią vilnonę palą; suver
žiant ant tiek, kiek tik gali
ma; vien g; ‘ 
ti liuosą. Jei jokios tam pa
našios palos negalima tuoj 
nusitverti,

j

rus
•Y

i
I

t

I

keptos bulvės ir, gerai virti šabalba- 
nai.

3 p. p. — Vištas, jaučio ar avies 
buljonas su ryžėmis ar pasenusia 
daina. Kiaušinienė, krakniol’er.š, ry
žių pudingas, virtos slyvom. Sėliną 
biskvitas, arba duona, su sviestu..

•l vak. — Manivų, ąr kitų kvietinių 
košelių (virtų po dvi valandi,*. Duok 
viena ar tris šauKštus su pienu, ar 
sviertu. Pieno atsigerti. Biskvitas ar 
duona su sviestu.

Pastaba. Kūdikiui reikia duoti 
naža: mėsos ikt septynių mėtų, ir 
■liesos porcija vaiko valgiuose turi 
būt: duodama tik syki dienoje ir labai 
•nažai. Jei sistema susidaro is riebių 
valgiu, turinčių proteino, kaip: kiau
šiniai, pupos, žirniai, žuvis, tai mėsos 
galima visai neduoti, nebsnl reko
menduoja gydytojas.

NAUJAS DVIEJŲ ŠR1UBŲ 
ALIEJUM VAROMAS

LAIVAS "ALBERT 
BALLIN”. i

Hamburg - American Linija, 
isigvjo nauja laiva vardo 
•’ALBERT BALLIN”, kuris turi 
22,000 tonų įtalpos. 600 pėdų ii-j 
gio ir 75 pėdų pločio. Turi visus > 
naujausius Įregimus ir paran-' 
kumus keleiviams. Jame yra' 

j į vietos dėl 250 pasažierių pirmos! 
klesos, 340 antros ir 1050 tre
čios. Išviso veža 1640 pasažie
rių.

šiais metais Hamburg-Ameri- 
<ar. Linija žada užbaigti būda
vot kitą puikų laivą 
’Deutscnland”.

Kiekvienas šios linijos 
turi vis naujasnius ir geresnius’ 
parankumus keleiviams. Seni 
laivai negali prilygti prie nauju.; 
Kam teko matyti 
’ Majestic” (ex-”Bismarck”) 
"Leviathan” (ax-”Vaterland”), į 
tai kiti šios linijos 
"Resoliute” ir "Reliance” 
visai jiems panašus.

į

i

laivas

ADVOKATAS

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

KREIPKITĖS PPATIŠKAI 
ARBA LAIŠKU (-1

II. G. McDOWELL
S0 WALL ST, Room 617, 

XEW YORK. N. Y.

ve vandens, garo ir t.t. Bent 
kuris g; , 
bet gali Įsigauti ir giliau.]

liūs), o nuo apšutmimo gan: 
aktuališkai išvirti Vienas 
ir kitas remiasi ant gilumo, 
didumo ir vietos sužeidimo, 
lygiai kaip ir ant senumo 
sužeistos vpatos. Abu, išde
gimas ir iššutimas gerklės 
yra ypatingai pavojinga, 
kadangi sutinimas sužeistos 
vietos gali tuojaus būti pa
sekme užtroškimo.

Priežastis apdeginimų: 
liepsnos ar ugnis, karštas ar 
ištarpintas metalas, elek
triški sukrėtimai ir eksplio- 
zijos gazo &r parako. Apsu- ‘ 
tinimu: garas, verdantis
vanduo arba karšus aliejus.

Perspėjimai nuo papras
tų apdeginimų ir apšutini- 
mu yra padalyti į šiuos sky
rius: (1) Perspėjimas nuo 
ugnies; (2) Užgesinimas; 
(3) Gelbėjimas ypatos nuo 
ugnies; (4) Užgesininias de
gančių drabužių; (5) Praša- 
linimas pavojaus nu6 karš
tu ar ištirpytų metalų; ir 
(6) Metodas prašalinimui 
gazų ir parako ekspliozijų.

Perspėjimas nuo ugnies.
Daug užsidegimų atsitin

ka nuo neapsižiūrėjimo. Ge- 
nerališki principai perspėji-__________
mo nuo ugnies yra, kad nie- vimas odos; formacija pus- 
kuomet nepalikti lempą ten, j^g arba sudraskymas (su-

Prašalinimas pavojaus nuo 
karščio ar Ištirpytų metalų.

Naturališkai, tiktai prie 
tokių dalykų dirbančios 
vpatos nuo jų nusidegina. 
Paprastas rūpinimasis ir 
apsisaugojimas padaro 
daug prie prašalinimo to 
pavojaus.
Metodas prašalinimui gazo 

ir parako ekspliozijų.
Susimaišymas žibinamo

jo gazo ir oro tam tikromis 
proporcijoms, padaro labai 
eksplioduojanti kūną. Tas 
pat< yra nuo susimaišymo 
ir kitokių gazų su oru. Bent 
kokia neapsaugota lempa 
esti priežasčia ekspliozijos.

Kuomet vartoji šaudykli
nį paraką, reikia saugotis 
nelaikyti prie savęs brėžu- 
kų, kaip ve kišeniuose, ir 
degane’ų cigarų, popirosų, 
pypkės ir lempų, kokios rų- 
šies jos nebūtų, nes tai yra 
labai pavojinga.

Simptomai apdeginimų ir 
apšutinimų yra šitoki: Di
delis skaudėjimas apdegin
tos vietos (priklauso nuo gi
lumo žaizdos); paraudona-

Abu, rūgšties ir 
_ “ " s apdeginimų

neutralizavimui, 
reikia kaip ir visus 
nudeginimus, ypač 
nudeginimai liečiasi 

af tad reikia kuogreičiausia 
šaukties prie daktaro.

i I
Apdeginimai nuo elektros. ’ 

' čia, kaip nebūk, yra rei-! 
kalinga atkreipti atydą i tai 
laktą, kad paprasti palieti
mai elektriškos sriovės yra; 
nudeginimu. Tas nudegini
mas gali būti paviršutinis ar 
gilus, remiantis ant tvirtu
mo sriovės ir susidūrimo .su 
ja. Tankiai tokie apdegini
mai esti gilus. Apžiūrėjimas 
elektriškų apdeginimų turi 
būt tas pats, ką ir prie kito-! 
kių apdeginimų.

Persergėjimas: Nuo bent 
kokių žaizdų, nuimant dra
bužius, buk atsargus. Jei 
drabužiai prilipę prie žaiz
dos, nenuplėši: juos, bet at
raitojęs aplink užpilk alie- 
įaus.

šarma- ■
po

prižiūrėt i 
kitus 

jei tie 
akių,

Savaitiniai iš;Jaukintai

NORTH 
GERMAN 

LUOTO

LIETUVĄ
XEW YORK - BRE.M*EX 
ant naejv ir parankaus 

laivo
"COLI'M BUS“ •

Tai yra dalžiaurias vokie
čiu laivas ir vienas klesos 
kambarėliais laivai. Page
rinti trečios klesos pa-; 
rankumai. kreipkitės prie 
agentų arba j

1»2 vVashtn»ton St.. 
Būslon. .Mass.

t 
i

Jo skrandis ir nervai 
dabar geri.

Sakosi jaučiąsis 20 metu 
įaune.-nis esąs.

Ponas W. 1‘. \Vcou iš Nashville, 
snn., sako: "Aš buvau nervuotas ir 
griuvęs ir maniau, kaa kas n-.rs 
sitiks, ouo pusiaunakčio nefralėda- 

, -iu. miegoti. Aš paėmiau Nugu- 
iaivu ,̂ Tone’o bonkele ir tas man tuoj prida- 

•j. vė ūpo ir jtero . jausnt •. Esu G S r>K-tu 
7 ; ir jaučiuosi 15 ar 20 motu jaunesnis 

esQS. štano darbas darė kliūti vidu- 
laivai rįar-1J bet dabar aš netu-

I ria jokios kliūties. Sveriu dauriau 
yra, negu kuomet sverdavau per 25 rne- 

|tus.” Nuo skrandžio ir visti kitų virš- 
1 k;nimo kliūčių, vidurių užkietėjimo. 
Jnerviškumo ir apskrito sugriuvimo 

nerasi nieko geresnio j>er Nueu-j 
įTor.e’ą. Pamėgink ji pats ir Įsitikink. ’ 
Į Vienam pilnam mėnesiui gydytis tik! 
;$1.00. Nuga-Tone’ą pardavinėja vi-i-
■ geresni antiekini:.kai. puzitingai ga- :
■ rani’iodami. kad suteiks pilną pat m-j 
kinimą arba pinigai bus sugrąžinti

į (garantiją rasi prie kiekvienos bon- 
|kėlės), arba pasiųs ji tiesiog apmokė-Į 
[tu pastų Natienai Laborūtory, iorj.81 

• ; S. W«bash Avė., Chieago, 11L, pasiuu- ; 
: tnsjjiems Sl.n«). ,

L£.

I

Aiertraitės brendimo periodas yra 
laikas kiekvienai motinai būti atsar
giai. Tai aršiausias mergaitės gyve
nimą tarpas. Tai laikas, kada jos vi
sos pažiūros randasi keistame, staty
mo.- i laipsny, kurio pamatas yra kū
no pc > šilu užimąs. Tai laikas kada jos 
sveikata labai svarbi. Ta sveikata yra’ 
tautines problema. Kiekviena motina 
••j’i j.: išrišti. Ji turi išauklėti n-.er- 
ifaites sveikata ir Stiprybe, kad per
vedus ją laimingai per ši periodą.

P-.- užtektinai gero maisto bręstan-J 
cies mergaitės kūnas negali atsilai
kyti gamtos reikalavimams to laiko
tarpio. Tokie vaikai turi gauti du 
sykiu Eagle Pieno i dieną, apart- kitų 
valgių. Atmiešk du šaukšte Eagle 
Pijn.i j tris-ėvertis puoduko šalto 
vandens. Nekur.e labiau myii su gin- 
eer aie, vaisių sunka, arba kiaušiniu. 
’Į galima vartoti su nauda ir neku
rtuose virtuose valgiuose.

ISkailik šituos straipsnius kas savaitė 
ir pasidėk ateičiai.

I

I 
!1 
į 
i 
i

Tai. So. Bootoa 5M-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETU VYS DENT1STAIL

VALANDOS N«» 9 IM 11 ««■«-
Nw 1 iki » «ak
NEDĖLIOJUS: ; 
iki 1 ▼. to ptatv.

I

i

AMERICA UNC
Geriausios ir tiesiausias susinėsi 
mas per vandenį su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdnmo nuveža pa 
sažierius tiesiai į

VEENDAM .........
ROITERDAM .. 
VOLEMIAM ... 
RYNDAM ...........

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios klėeos pasažie- 
riams. • .•.•<-

Užsisakant riet* kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA UNB 
89 Statė St„ Bostoa. Maaa.

PilJAVĄ.
......... Liepos 14 
......... Liepos 21 
......... Liepas i’8 
.. . Rug-piučio i

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

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

i resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžim? neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi.- Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime kų sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?) 

---------PLAPAO LABORATORIES
S058 Stuart Wdt~ SL Uhim. Mo

CUNARD
IS BOSTONO I LIETUVĄ 

per Liverpool, 
i:nt naujų, didelių, puikių aliejų 

varomų laivų:
įSAMARIA Liepos 12 ir Rugpjūčio 9 
. SCYTllIA Liepos 26 ir Rugpittčio 2:1 
i Greitas patarnavimas t Lietuvį ir 

------------------------------------------------------------- ‘ i visas Baltijos valstijas. Puikios vie- 

UETOVI, PACERIRK SAVOr^S“'SX
į prižiūrėta kelionė į Lietuvą ir visas 
Į Lak-jos valstijas kas utarninką ant 
| trijų marių milžinų, su persėdimu 
j Southamptone.
MAURETANIA. AQUITANIA. 

BERENGARIA.
Taipgi reguliariai išplaukimai 

s:og Į Hamburgą ant 
deginamų laivą.

3-čia Liesa: 
Hamburgą 103.50 
Piliavą 106.50 

Karės taksai 
CUNARD piniginiai 

kami Lietuvoj greitai, užrik, luua-, 
gerai. Dėl informacijų kreipkitės prie 
vielinio agento ai (ta į

CUNARD STEAMŠjilP CO., Ltd,

12$ Statė St
Beston, Mass.

GYVEMHA!Į
Jeigu tu nori pakilti pinigiškai ir 

į turėt savo bizni, tad skaityk ši ap
garsinimą. "TIESUS KELIAS PRIE 
TURTO" parodo kaip išdirbinėt La
zuritą, Amoni ją, Muilą, Gyduoles, 
labai skanią Kavą. Syrupą, Kežčupą 

.ir daugybę kitų paslapčių. Parodo 
' kur pirkti daiinantu:-, laikrodėlius, 
i žiedus ir tūkstančius kitą dalykų, la- 
| bai pigiai. Taigi, bile kas turėdamas 
■ kdiatą dolerių gali pradėt savo bizni 
ir tapt laimingu. Tekia knygelė kaš
tuoja tiktai vienas doleris su prisiun- 
timu. Jos niekur kitur negausi, nes 
tai yra mano parašyta ir išleista, ir 

"garantuoju, kad tu busi pilnai už
ganėdintą?, a’-ba tavo dolerį atgal 
atiduosiu, jeigu nebus to kaip čia pa- 
-ak yta. Taigi, šiandien tuoj paimk ir 
prisiųsk popierini -dolerį laiške arba 
rnoney orderį. (2S)

I

I>

,_________ i tie-
naujų aliejum

$5.00.
orderiai išmo- 

užtikrintai,

W. YURKEVICTA
3237 S. Auburn Ave^ Chicago. III.

Y: a

u «
Ofisas "Katovio”

čia mes turim proga pamatyti 
žmogišką skilvį kur kiekvieną 
d’eną mes girdim atsitikimų 
stančtam žmonių išauga Pirisai- 
dčs. Tuojaus pasirodo didžiausias 
pavojus sveikatai, ir gyvasčiai. 
Operacijas darant tankiai žmogus 
nebeatsikelia no operacijos, o 
!-ad ir atsikelia, tai sveikatos ne
beturi. Taigi, dabar čia parodo, 
kad reikia save gelbėti pirm laito, 
kol nėra dar prisikabinęs ptnisai- 
dis. arba vėžys ir kitos kokios blo
go s ligos prisikabina prie nuslob- 
nusio, nesveiko skilvio. Taigi,. 
Brangus Prieteli, atkreipk atydą 
kr slink savo sveikatos ir gyvas
ties. Kada pajaučiate kokių nors 
negerumu savo viduriuose, tai t uo
laus reikalaukite. .L Baltrėno Bit- 
teris. Prašalina visas minėtas Il
gas, padaro apetitą, svarumą lie
siems "^žmonėms ir suteikia dau
giau gyvumo, energijos prailgina 
gyvenimą. Silpniem, sunykusiem. 
nervuotiem vyram ir moterim ir 
vaikam nėra nieko geresnio per .1. 
Baltrėno Bitterio, kuri žmonės 
vartoja per 20 metų, per kurį 1000 
vyru ir moterų apturėjo gėrėm e 
sveikata ir prailgino gyvenimą.

Kainu 1 bonka (1.00. 
Branguą Prieteli, šitą apskelbimą 

pasilaikyk ateičiai.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS 

Drug Chemical C«. 
.1. Baltrėnas, Prop.

25M» tVPėrsMng Rd.. Ckicegu, III.
Phone I-afayette 0» 19.

LAIVAKORTB-—roOGŲ STOUTMAS
PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ J KLAIPĖDĄ ir KITUS POE
TUS. PARTRAUKIMAS GIMINIŲ Iš LIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGŲ. NOTARIJALIŠKAS BIURAS. PRIRENGIAMAS 
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir PIGUS PATARNAVIMAS. 
RAŠYKIT MUMS DĖL ROIMJS ir PATARIMO, O NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:

1 INTERNATIONAL TRAVEL BUREAU.
136 EAST 42nd STREET. XEW YORK. N. V.

RALTIJOSAMERIKOC
Lr LINIJA 9Broadvay, Nev\ork NYL^

LIONE
PER HAMBURGĄ____ ,

ARBA. LJEPO J<L ’
VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 

Lietuviai važiuojanti į Piliavą 
aplenkia Lenkų karidorį.

S. S. ESTON’IA ............................... Liepos 18
S, S. LITUANIA .................... Rugpiučio 8
• K LESA PADALINTA I KAMBARIUS 

Ra 2, 4. tu ir 8 lovoms. Laivai išplaukt 
lž NEW YORKO AR BOSTONO;

| Hamburgą (103.50 l Piliavą (10640 
l LiepofO ir Memelį 1107.

Boatono j New Yorką per Eatl River Line
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE |
(Iš Lietuvos laikraščių)

Ų—— ■ . ——.......................
Labai šaltas oras.

Per žiemą Lietuvoje ne
buvo žiemos, o dabar, kai 
turėtų būt vasara, tai nėra 
vasaros. Visas pavasaris bu
vo šaltas ir dabar vis šalta.

Gegužės mėn. nesulaukę 
^šilumos tikėjomės bent bir

želio mėn, susišilti? -Bet' ir 
dabar apeivilta —kaipšąl- 
ta, taip šalta. Berlyno metfe- 
Teologai pranašauja, kad ne
greit dar šilta ir bus, nes 
nuo Grenlandijos ir Islandi
jos einą dabar juromis dide
li ledų kalnai. Jie tai šakio 
vandenį ir orą ir perduoda 
savo Šaltf j Europos konti
nentą. Kad nors papustų 
pietų vėjas, kuris pagelbėtų 
tuos ledus greičiau sutar- 
pinti. Bet ir to metereologai 
neapsiima artimoj ateity 
pasižadėti, nes šiaurės vėjai 
dar negreit, girdi, persimai
nysią.

šunų prieteliai.
Šiomis dienomis kokie še

ši asmenys kareiviškai apsi-
• taisę atėjo j Kauno Miesto 

Valdybos šunų stovyklą 
(Ž. Kalne), kur laikomi su
gauti palaidi šunes, ir sulau
žę užrakus visus šunis palei
do. Beto, tie vyrai šuninkui 
Z. Rimui pareiškė, kad jie 
ir toliau paleidinės sugautus 
šunis. Kas tai per neišmanė
liai, nesužinota, nes šuninin
ko paklausti pavardžių ne- 
sjsakė. Argi nežino tie šunų 
globotojai, kad tokiu budu 
tik pasiutimo ligos platina
ma ir betvarkę palaiko?

• • • ________________;! ' < ! / f ‘ t '

Medelių naikinimas.
Šaukliai, Kretingos ap

skrities. Vietos šaulių būrys 
per šeštines, ty. 10 dieną 
gegužio Šauklių kaime pas 
ūkininką Galdiką surengė 
iškilmingą geguži»ęr-4curio- 
je dalyvavo dideli ponai ir 
pats apskrities viršininkas. 
Gegužinė dalykas neblogas 
ir dėl to pasakyti nieke ne
galima, tik gaila, kad aikštė, 
kurioje buvo gegužinė, buvo 
apstatyta jaunomis, ką tik 
iškirstomis apie 200 kelmų 
nuo 2—3 metrų augščio eg
laitėmis. Nesenai praėjo 1 d. 
gegužio, kuomet laikraščiai 
plačiai rašė apie medelių so
dinimo šventę; nemaža pa
raginimų išleido Lietuvos 
Pagražinimo Draugija, bet 
labai maža dalelė teklausė 
tų atsišaukimų, ir, vietoj 
medelius sodinti, pas mus 
jie buvo betiksliai naikina
mi, ypač tai nedovanotina 
šauliams už tokį jų nekultū
ringą darbą. Jiems reikėjo 
paimti pavyzdi iš Skuodo 
jaunimo, kuris 1 d. gegužio 
surengė medelių sodinimo 
šventę ir muzikai griežiant 
sodino medelius* Girdėti, 
kad tos eglaitės buvusios iš 
valdiško miško. Ar nevertė
tų, kam reikia, ištirti tą da
lyką ir prasikaltusius pa
traukti atsakomybėn.

Paparčio žiedas.

Nubaudė už plėšymą 
plakatų.

Prienai. Gegužės 28 d. 
Mariampolės apskr., Prienų 
nuovados Taikos Teisėjas, 
išnagrinėjęs viešame teismo 
posėdy kriminale bylą apie 
Andriu Aniuiką, kaltinamą

" -.................• 1 1111

KELEIVIS
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-j valdybai už tai, kode! neuz-• ratus is įvairių mokslo šakų, kūmas apsireiškia pas kięri-įpusiu miestelį jr ėmė ŲkrinTaiSeiiaųsiuš "nuiKesniūš'vais- 
‘n<Triwd2iay<įėtf^auš~valdytos’Bet rengti paskaitas gimna-“kalinę 'vaidilutę”. * įtl dokumentus. Kas’ neturė^įčiaus valdybai, o be to dar

• buto savininkui, kuris gyvo’sijos valdžia irgi nelabai iei- Vienas iš mokinių. į jo, buvo sulaikvtas ir nuga-i seimeliui, kurio jie nerinko.
na valsčiuje, nešioti ir kli-(džia. šiais mokslo metais ------------- . |benti Braslavos kalėjiman,'Vietos ūkininkus lenkai ap-

I iuoti.. miesčiuke kairiųjų buvo atsakytos daktaro Kai- Pargabens daug trąšų. į^ur reikalaujama iš jų iro- krauna mokesniais nevieno- 
i vartiiu stsišuukinius. (Mat,IriukŠčio ir mokyto»o J. Kh- _ . _ _ dvmu hdip T^nlciins nilipt.v-» dni savn nnniniufi

žmogžudžiai.
Braziūkai, šakių apskr. 

s.m. gegužės 6 d. Braziūkų 
jaun. milicininką, einantį iš 
ryto su pil. Simakaieiu į Le
kėčius, užpuolė du piktada
riu dezertyru Lovininkaitis 
ir Tomulevičius. Milicinin
kas Maksvytis nenorėjo pa
siduoti plėšikams ir pradė
jo gintis, šaudydamas ii 
mesdamas rankinę granatą. 
Bet užpuolikų butą gerai 
ginkluotų, kurie nepaliovė 
šaudę tol, kol mi). Maksvytis 
krito negyvas, žmogžudžiai, 
paėmę nuo mirštančio gin
klus, pasislėpė.

A. Mačanskas.

Nepriėmė ekskursantą.
Birželio 4 d. atvyko Kau

nan Kruopių (Šiaulių ap
skrities) liaudies mokyklos 
mokiniai ir būrelis suaugu
sių, vedami mokytojų Kau
lio apžiūrėti ir taip garbina
mų žvmesnių vietų pamaty
ti, Mokytojas Laurinaitis, 
palikęs visa ekskursiją Sto
tyje, nuvyko pas p. Kauno 
mokyklų inspektorių papra
šyti, kad šis duotų butą, ūy. 
leistų atvykusioms ekskur
santams apsinakvoti kurioje 
nors Kauno mokyklų. In
spektorius Laurynaitį gero
kai apibarė, kam Šis drįstąs 
mokslo metu daryti ekskur
sijas (o ekskursija tai ne 
tas pats mokslas?), buto ne
davė ir pasiuntė į pradžios 
mokslo departamentą. Ten 
taip pat nieko negauta. O 
ekskursininkai sėdi stotyje. 
Laimei gauta butas šaulių 
teatre ir tik dėka šaulių są
jungą!. Mokytojai ir vaikai 
baisiai nuvargę turėjo su 
skaudančia širdimi nakvoti 
ant grindų ar suolų.

Nenorisi tikėti, kad vėliau 
atvykusi Kybartų ekskursi
ja gavo tinkamą nakvynei 
butą. Bet tai buvo.

Tai taip tinka sutikti ir 
auklėti jauną kartą, iš ku
rios tie ponai laukia sveikų 
piliečių, tai taip jie mylės ir 
pasitikės globėjais, kai jie 
atvykę i mokytojų ideali
zuojamą sostinę sutinkami 
šaltu nedraugiškumu?

Skirstosi į viensėdžius.
Darsūniškis, šitas mieste

lis stovi gražiam klony, de- 
šinioj Nemuno pusėj apsup
tas kalnų ir girių iš aplink. 
Prieš karą stengėsi įsiskirs- 
tyti i viensėdžius, bet užėjus 
karui buvo darbas sutruk
dytas Ir taip atsiliko. Bet 
dabar, susitvarkius Lietu
vos valdžiai, padavė prašy
mą, kad įsiskirstyti į viensė
džius, ką jau valdžia užtvir-f 
:ino ir prisiuntė matininką 
š.m. balandžio 13 d. Prisiųs
tas matininkas pradėjo savo 
darbą dirbti nuo balandžio 
15 d. ir jeigu nesusitrukdvs 
darbas, tai jau 1924* m. bus 
( Darsūniškis įsiskirstęs į 
viensėdžius. Mažažemius 
stengiasi valdžia aprūpinti 
žeme, porceliuojant dvarus.

Pr. Maciulevičius-

.547 §tr. baudž. statote^posėdis, anksčiau; 
sprendė :-Ą> jaųfcrte vaisei
plojimą svetimo turto nu- ir kiekvieną praei 

* baūsti penkiais, litaisjį““ 
nės pabaudos, .pjteg

" viena diena arešto,'jei nęiįF 
simokėtų.

Pilietį Ananką patraukė 
atsakomybėn Prienų vals
tiečiu liaudininkų • kuopos 
pirmininkas p. Bunzelis už 
plėšimą plakatų! Kaltinin
kas nubaustas. Taip ir visi 
susipratę piliečiai turėtų 
saugoti konstitucines tei
ses.

:1;
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partijų atsišaukimus. (M.atjriukščio ir mokytojo J. Ka- 
valsčiaus valdybos buto sa-’valskio paskaitos.
vininkas yra tiek veiklus,; "Ateitininkai” šiais moks- 
kad kunigas šlapšys nespė-jlo metais per pirmus į Sei- 
jo ir nuplėšyti priklijuotų mą rinkimus draskė kairių- 
itsišaukimų. Už plėšimą at-Įjų plakatus ir lipdė klcrika- 
sišaukimų — užvesta kuni-1 lišįkus. Taj darė A. Giedrai- 
gui byla). Kada kun. šlap-riis, D. Sabaliauskas, česle- 
iys kalindamas valdybą pa-;vaš Lukošius ir kiti ’ateiii- 
matė, kad taryba nepūoia j įlinkai” ir be to dar v’ 
jos mušti, tai pasiūlė tar- -Jąjyvavo mitinguose. ’ 
įautojams numažinti algas, mi savo darbu įšaukė kai- 
aežiurint, kad valsčiaus kuriuos "atžalininkus” opo- 
raštvedžiui yra apskrities zicijon. Bet šie buvo apskųs- 
tarybos minimumas algos į ti pedagogų tarybai, ir tik 
paskirtas. Pasiūlius kun. ir dėka mokytojui J. Kovals- 
klerikams pritarus viršai- kiui tie mokiniai liko nenu- 
riui 80 litų, raštvedžiui su bausti.
ladėjėju po 100 ir sargui 61 
itai, viskas tapo priimta ir 
oatvirtinta. Algos neblo
giausios — nenorint valgy ti 
galima gyventi. Sargą pa
gulė valsčiaus valdyba žmo
gų ištikimą, kuris gali at- 
ikti puikiausiai sargo pa- 
•eigas, bet kun. šlapšys 
griežtai protestavo, rėkauk 
lamas, kad šis sargas vra 
netinkamas žmogus (mat, 
Tebučiuoja jam rankovėn). 
Matote, koki augštą’Laipsnį 
:uri Kriaunių kun. šlapšys, 
kad ne tik valsčiaus valdy
bai nustato algą, bet jis ski
na jai ir sargą, pats nebu- 
lamas tarybos nariu! Ne
augi patys savų galvų ant 
iečių neturite? Kun. šlap- 

nofi iš jūsų

iešai 
Tuo-

Prieš antrus * rinkimus 
'ateitininkai” irgi pradėjo 
daryti slaptus susirinkimus 
ir parsikvietė "fašistų” va-

Lietuvcs Žemės Ūkio Ko- 

siu metų rudens sezonui mi
neralinių trąšų apie 700 va
gonų. Pirmosios trąšų par
tijos ateis birželio mėnesį.

peratyvu Sąjunga atgabens j ^’b tai7 
cm m.-ifii m pus spzonui mi- • •’ .. . r ...

Kunigu despotizmas. -
Seirijai. Vargu kur bera- 

si kitą tokį kampelį, kur ku
nigai taip tebeviešpatautų 
ant nesusipratusių tamsių 
minių, kaip kad kraštutinia
me Lietuvos kampely — 
Dzūkijoj. Paimkime čionai* 
visą eilę gretimų valsčių, 
kaip tai: Lazdijų, Seirijų, 
Metelių, Leipalingio, Veisė
jų ir kitų — kunigai tebesi
jaučią turį galios ir drąsos 
taip vadinamus savo "prie
šus” viešai iš sakyklos net 
"išgarbint”.

Jeigu tam krašte susitvė
rė valstiečių liaudininkų ar 
socialdemokratų kuopa Zii* 
sužinojo dvasiški 'tėveliai; 
tai dės visas pastangas ir

Idą kun. Vilimą, kuris jiems 
(nupiešė fašizmą.
i Tai mat prie ko ’ateiti- 
j įlinkai” eina.Mat kur jų "kil
nios” idėjos—fašizme. La
bai gaila, kad tai pedagogai 
Paleidžia. Bet kur tau neda-__ ________________ w
leis, kad pedagogų persona- jėzuitiškų priemonių grieb
ias daugumoj klerikalinis. 
Abi organizacijos leidžia 
šapirografuotus laikraštė
lius. "Atžalininkai” leidžia 
"Atžalą”, kuri jau eina 5 
metai ir per tuos 5 metus iš
leido 8-nis sąsiuvinius. 8-tas 
sąsiuvinys pasirodė 1923 m. 
gegužės pradžioje, žada lš- 

;ys nori iš jūsų valsčiaus leisti dar vieną ligi pabaigos 
valdybos pasidaryti sau pa- mokslo metų. Savo laikraš- 
’ankią tarnaitę, kaip kad tėlį stengiasi patys savo jau- sunui ’ sliųbo” 
praėjusiais metais turėjo. — ----- -1
Gėda. Bobelis.

jdymų apie Lenkijos piliety- 
, • nes kitaip turėsią šuns 

rė 
vienas iš "načelninkų’T. 

į Gegužės 9 d. tokią medžio
klę darė Dūkšto mieste 
(Braslavos apskr.), atvykę 
traukiniu, nuo Vilniaus į (L__________________ _____
šimtą žandarų ir policijos. į 75,000 lenkų markių.

Sulaikė apie 40 žmonių ir----------------------------- —?—-
išsivarė "savo keliais”. ' ; AR ŽINOT, KAD —

•Gegužės 10 d. "medžio- Lietuvos prezidentas skaitosi ry
klė” ’VVko Ks71ČiŠkV 1P 1 r*aus:as vadas Lietuvon :tr:niją? ArKie -yno naZiCU.Kyjejž;not ka(j Kcimar Turkišku Ciga-
(Braslavos apskl'.), kur SU-įretų kainuoja ne daugiau kaip 20 pa
imta 16 Žmonių. 1 prastu cigaretę vsrti daug

vėliau sužinota, kad pa
starieji kankinami Švenčio
nių kalėjime.

Tokių "medžioklių” visur 
butą; lenkai aiškina, kad jie 
tai darą tuo tikslu, kad iš- 
gaudžius lietuvių partiza
nus, bei vyrus, kurie nesto
ja kariumenėn.

dai, savo nuožiūra. Pavyz
džiui, vienas kaimo ūkinin
kas B. turintis lenkų simpa
tiją, turėdamas 120 dešimti
nių, moka seimeliui 60,000 
lenkų markių, o kitas lietu
vis A., turėdamas tik ’25 de
šimtines žemės, turi mokėti

sis by tik išgauti ir parali- 
žuoti ’ kuopų veikimą. Jeigu 
sužino, kad tokio ir tokio pi
liečio vaikai priklauso ko
kiai noro organizacijai, tuo
met kunigas pasišaukęs pas 
save tėvą, kad duos "nataci- 
jas”, kad tamsiam žmoge
liui plaukai ant pakaušio at
sistoja. Prigrąsys neduosiąs 
tėvui nuodėmių atleidimo, 
_____  _ ’ ir jo vaikų 

mintis reikšti. Netaip nekrikštysiąs, mirus į šven
tus kapus nepriimsiąs ir t.t. 
ii’ t.t. Jeigu žmogutis tam
sus ir tebesijaučią ant nuo
savo sprando kunigų jungą 
— išklausęs kunigo "nataci- 
jų” daro pastangų prievar
ta ar geruoju savo vaiką iš 
"bedievių cicilikų” tarpo iš
vesti. žinoma, sūnūs mylė
damas savo tėvą, nenoroms 
turi pasitraukti iš organi
zacijos.

Bet gyvenimas eina savo 
keliu. Nežiūrint tokio kuni- 

šulas V.' gų persekiojimo, kas kartą 
' vis daugiau ir

Vargu bepakeis Jaugiau susipratusių žmo

nas i
kaip "ateitininkai” kad lei
džia ”Arą” svetimomis min
timis, kaip kunigų ir kitų. 
Iš "atžalininkų” ateity gali
ma laukti vaisiu.

Lenkai vėl organizuos 
partizanus.

Gegužės 24vd. lenkų Seime' 
karinė komisija svarstė pa- 
rubežinių batalionų padėtį. 
Manoma visus pašauktuo
sius tyrus pamainyti sava
noriais, kurių galima bus 
pasisemti iš esamų partiza
nų gaujų. Taigi, kaip matyt, 
lenkai vėl demonstruos Vir
baliu, Jiesliakų, Malochovs- 
kių ir kitų banditų metodu, 
nes jų sutvertos gaujos, da
bar neva atitrauktos į Len
kijos gilumą, vėl užims savo• • • >> ** poziciją .

Neimkit kitokio, kaip tik su Aiuo 
paliksiu.

Salutaraa ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą. 
Kurs tik vartoja Salutar^!

Raseinių gimnazijos sienose
(Nuo musų korespondento)

Raseinių gimnazija gy-F Paskutiniu”laiku sujudo 
cuoja jau nuo 1918 m. Joje'fr "ateitininkai”. Jie varo 
taip-pat gyvuoj’a ir keletas, plačią agitaciją, kad tik 
organizacijų, apie kurių vei-, Jaugiau narių sutraukus, 
rimą aš ir norėčiau šiek-! Bet ta agitacija jiems vvks- 
iek pakalbėti. Į ta tik silpnųjų mergaičių

Iš pat pradžių, t.V.muo tarpe, kurias jie tik simpa- 
įsisteigimo gimnazijos, kaip tija prisivilioja. Z_ _ 
a^i^ripūj^4i”^,taip ii; ”atei- jarbe gerai pasižvmi griež- 

ėiftinkafVve&ė slaptai. L^i-Įtas "ateitininkų”' Z’.
kui bėgant "ateitmmkąi”, Babilius. Bet ir jam nekaip atsiranda 
)UV0 vietos kunigų ir mo-1 vyksta. " o __ ____ __ __ t______ v

’zytojų šelpiami, o "ausri- i "ateitininkai” Raseinių gim- (nių 'ir senų tėvų, kurie yra 
sinl-ni” ii*, f’iin___ • ___ _____ 1__ i -v ; • v < , i -

Dideli mokesniai.
Švenčionių valse, vietos 

gyventojams reikia mokėti

Salutar) Biterj žmonės vartoja jaa 
per 15 metu nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už 
ij viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 
butelį, o mes užtikrinani. kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas bust Kokį 
tik vidurių nesmagumų jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaraa, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
sų, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUfi & CHEM1CAL CO„ lae.. 

Dept. 18
1707 S. Halsted SU Chieago. 1U.

Ir tame

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Į \ Jeigu norit? teisingu vaiste žemoms kainoms, tai visada ateikite 
(i ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso- 
Ikių ligų, kaip tųi: puo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjuSio reuma

tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio jr kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo Jei vyrų ir j 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime Rlibgeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. TodeL jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.■linkai” persekiojami ir tuo 
budu buvo verčiami slapsty
tis po kapus ir kitas vietas. 
Tapus direktorium kun. Ka
rosui, "aušrininkams” buvo 
uždrausta gyvuoti, o jų vie
tą pakeitė "atžalininkai”, 
kurių tikslas buvo ”lavin- 
kim ir Iavinkimės”. Ir laikui 
bėgant ta besriovė organi
zacija sutraukė į vieną bū
relį visus veiklesnius moki- _ _ _______ _________
nius, kurie tą organizaciją ĮįSgi ar tai kad "jos gali pa- 
padarė veiklia. Tas jos vęik- 'sjruošti geriau į visuomenės 
himas tebėra ir šiandien, (gyvenimą be ju? Aš manau, 
Tokiu budu "ateitininkai” į fcad ne... Nors šitas mergai- 
vis ėjo silpnyn ir ^silpnyn, i £ju būrelis gyvuoja antri 
noro jie ir buvo šelpiami iš į metai, bet nieko ligšioL ne
įvairių pusių. 1923 metų LnUveikė. Kažin kaip tolįąu 
pradžioje,- "atžalininkai” Ae-■ jOs pasirodvs savo bešalis-’ 
teko savo pirmininko, kuris (kurnu? Ištiesų, nors jos ir 
buvo prašalintas už teisy-; bešališkos, bet* neapsiriksiu 
bes pasakymą. Viename (pasakęs, kad tas ju bešalis- ir žandarai apsupo iš visų 
"Atžalėlės” susirinkime pe-( 
dagogas J. Vencevičius pa-j 
sakė: ”Kam, girdi, jums,' 
reikia tų organizacijų, nes: 
jos tik laiką gaišinančios. 
Kodėl, girdi, mes išėjom mo
kslus be tų kuopelių? Ar ne' 
tokie žmonės esam kaip vi 
si!?” "Atžalininkų” pirmi

nazijoj 
markę.

Dar yra ir mergaičių or
ganizacija, kuri savo tikslu 
apsibrėžė "ruošti mergaites 
visuomeniniam gyvenimui' 

(ir skaitosi bešališka, žino- 
;ma, jos ir daro susirinki- 
Įmus, laiko paskaitas ir t.t-. 
(Bet kažin delko jos neįsiiei- 
jdžia i susirinkimus berniu- 
i ku — ar tai kad jie nesimpa- . • » i • 1 •

padarė veiklia' Tasjos veik- įruošti geriau į visuomenės 
.. vvnnn^ Ije JU ; nri llKUiaJ,

"ateitininkai”] kad ne... Nors šitas mergai-

savo nupuolusią' pasiryžę kovoti prieš ’ toki 
kunigu despotizmą ir žmo
nių tamsumą.

—---------- «
VLNIAUS KRAŠTAS. 

Visuotina medžioklė.
Ką iki šiol padarė oku

puotam krašte taip vadina- 
(mi "broliai lenkai”, čia aiš-

t

Į

I

kįhti netenka, nes kiekvie
nam gerai žinoma, kad ten 
lietuviai ir baltgudžiai žiau- 

, riausiai yra persekiojami, 
skriaudžiami: tenka skelbti 
dar vieną lenkų persekioji
mo būdą. Dabar lenkai ten 
da^pj^isuotiną žmonių me
džioklę. Taip, gegužės 8 d. 
Vydžių miestan (Braslavo! 
apskr.) suvažiavus žmo
nėms Į turgų, lenkų policija

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nesvarios baltos 

. pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

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

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

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD, RfCHTER * CO.

104-114 So. 4th St. Bvmklyn, N. Y.

> * > * + *
Nusa-Tone

\ kunigas kiša savo nosį kur 
nereikia.

Rokiškis. Kriaunos kun. įlinkas P. škudzinskas jam; 
£lapšys sužinojęs, kad atsakė: "Kokią mes dabar; 
Kriaunų vaisė. š.m. gegužės (turime inteligentiją f 
4 d. įvyks valsčiaus tarybos ^ius pedagogus? — Jie yra 
—-fauwai,^tQvė-|tik visuomenės išnaros!” Ir 

, , Įščfeusdįbįikų tas buvo įnešta į pedagogų
• kiekvieną prarinaat j;vkls-(tarybą ir P. škudzinskas ta-^ 

dauš tarytos narį Kabino po prašalintas iš gimnazi-i 
it litavo, kad išmestų da- jos. (Raseiniuose tai nenąuT( 
&rtrnę 'valsčiaus valdybą, jiena. Ne jis pimias ir nė jis 

paskutinis prašalintas). P,, 
Škudzinskas, džiovos ka
muojamas, pagyveno ligi 
1923 m. ir 19 d. gegužės mi-!; 
rė. Bet "atžalininkų” orga-!; 
nizacija nenusiminė, o ’dar i 
smarkiau ėmėsi darbo. ”At- i 
žalininkai” daro kotankiau- j 
šiai Susirinkimus, skaito sa- j 
vo draugų paruoštus refe- i

nes ji vežanti visokius ne
krikščioniškus laikraščiui ir 
atsišaukimus iš Rokiškio 
pašto. Kai prasidėjo vals
čiaus tarybos posėdis, tai 
kun. šlapšys, nors neturė
damas teisės dalyvauti, ko- 
liojo, bolšėvikavo įvairiais 
žodžiais valsčiaus valdybą.

Daugiausia teko valsčiaus

I

Kokią mes dabar. 
į ir ko-!

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS”.

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

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

.373 WEST BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

APTIEKA
BOSTONE

RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 
AMERIKOS DAKTARŲ.

(Jžlaikom visokius-vaistus, nuo įvairių lįgų.
Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus. 

Tikra lietuviška TREJANKA............................5Sc.
Prisiunčia m e Vaistus ir per paštą.

J F

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ. 
STIPRUS, NUOLATIinUF NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTKRES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-’ 

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodisr 
imant vaistus dėl padidinimą. veiklumo ir vaistus svshrman- 
čius. bandyk Nuua-Tone ir persitikrik kaip greita laiku jau- 
se«i visai nauju žmosu! Devynes ii daiimtes visu iaioraus liroj 
tokiu kaip bloeas apetitas, nerruomulavimaa viduriu, nazai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves. tuHinis. anemia, kankinimai reu- 
mutizmo, skausmai galvos, neusalsia, stoka* energijos, nusilpne- 
jimas nervu ir negalėjimas miegūsti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos. skieto vandeniuoto kraujo ir neužtektinio* cirkulacijos 
kraujo. •

Kožna sali* kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajieto^ 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviąją pilvą, jakna*. inkiUa ir 
grabus, iirdes plakimo, kraujo eirkulavimo. Nuca-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yna aataisyti ii aitoniu brangiu, 
sveikata duodančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yru jie ypatingai maistingi i Geležf ir 
Fosforg-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybg jaknoma, pastipria grobus teip. 
jog jr tuštinase regulariikai. Atarkivią ' inkitus, iivara laukui * 
auodinies atmatas. Niera daugMga rasa ir suputimu, niem smir
dančio kvabo ar apvilkto liežuviol Nuga-Tone duoa Jums stsbakHngą 
apetitą, uiara gruomnlavimn, tvirtua nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins etriudavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir titaMA Nuga-Tone padare tvirtus, rustus
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj i _____ _______
daromu, paprotą vaistu. Sudėti jis yta. parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimąs 
ikonj ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. RelcomaMudsi gini<ps 
“VMuŠI?ABSOUUTUKA CVARArtCTJA: PwH N««a-To*o yrą vimsao (tlAO) Mario 
nž b suimti. Kadsa bsakuto talgiaa daijmiaa dsuirtys (M) pUulu. aria stono aatoMsi 
gydymo. Galite pirkti Mos koakatea, arka daline numatom plytas ut maMue 
totorius- tak Nugs-Tsm per dvitoUm* (M) dienu ir jeigu m basi užnaodtoaeo m- 
eokmhi. sugrąžink bonkuts ir nOsus, o msa amai augraUstoM juau gitofue. NagaMa 
prapuldyti vieną centą. Mm (asams eMką.

PRISIUSK SAVA PASTEUAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
Vationai Laborst-ry. L. 21-.' ]018 s Wabash Avė., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu žionais f........................ir meldžiu prisiųsti man.................... beakti
Nuga-Tone. . ..

•/-r' ' ą .
.... Vatoiiją



4 KELEIVIS

Visokios žinios.
GEORGIA NORI PANAI

KINTI BLAIVYBĘ.
Georgijos valstijoj nori

ma atšaukti prohibicijos 
Įstatymą, taip kad jo pyki
nimu paskui rūpintųsi tik
tai viena federalė valdžia, 

' taip kaip dabar Ne\v Yorke 
yra.

DIDELE EKSKURSIJA LAIVU!
South Bostono Lietui iy Ikėsu Kliubas rengiu dideli 

išvažiavimą laivu "MICHAEL J. PEKK1NS” ant salus.
RA1NSFOR1) ISIaAND, 15-tą LIEPOS. 1923.

Laivas išeis nuo Atiantic Avė. ir Eastern Ve. \\arf. 
lygiai 10 vai. ryte. Stengkitės pasipirkti tikietus iš anksto. 
Tikietus galima gauti pas Kiiubo narius arba nas gaspa- 
dorių, B. KONTRIMĄ. 361 W. Broad wa>. >o. Bostone.

Visus kviečia
LIETUVIŲ l’KĖSU KLU BO KOMITETAS.

• *

PARDAVIMAI.Sgl

I _____
Sį Šlubos su (esu ir teisiais kiek-i 

vienam tenemente. (29)

DIDELIS BARGENAS.

I arsiduoda 5 trijų tenementų

Kreipkitės "KĖLEIVYJE”.

pi <iKOs’-K^K 1R31 <. LRNt, Ubai piguti. Savininkai 
•markiai serga, todėl Dori sreit par

duot. •
Telefonas: So. BMton S33-\V.°

ihe?

KRASINAS ATŠAUKTAS 
Iš LONDONO.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Leonidas Krasinas, ku
ris iki šiol buvo Rusijos at
stovu Anglijoj, yra atšau
kiamas namo, kur jis eis tik
tai užsienio reikalų komisa
ro pareigas.

Pripildyk Aruodus 
Geresniu Kuru

PEKARNĖ PARSIDUODA 
ger j vietoj, biznis gerai išdirbta:: 

:: n atsišaukti ir nesuprantantis to 
' zn;o. mes • pilnai istnokinsim. Prie- 
-.4>stis pardavimo — savininko nesvei- 
ata. Klauskite laišku: (3*)

S. G. P.
255 Broad way. So. Boston. Mass.

NUŠOKO NUO 10 LUBŲ.
Philadelphijoj nuo 10-tų 

Wanamakerio dėpartamen- 
tinės krautuvės lubų nušo
ko Į gatvę tūla Teresa Laza- 
ri, jauna mergina. Ji užsi
mušė ant vietos.

i
I tGELžKELIO NELAIMĖJ 

UŽMUŠTA 5 VALKATOS.
Netoli Kirklando, III., su

sikūlė traukinis su prekė
mis. Vienas vagonas likos 
visiškai sutrupintas ir jame 
atrasta 5 žmonės užmušti, o 
8 sužeisti. Pasirodo, kad visi 
jie buvo valkatos ir sulindę 
Į tavorinĮ vagoną keliavo už 
dyką.

F .^.vt-MįLuoCoKE užlaiko daugiau karbonu 
—tikrojo karščio elementu, negu kiti 
kurni.

i-NrjandCoki užlaiko mažiau pelenu— 
niekam nevertų išmatų.
NewEnqaxdCoke .V!a geriausia* kuras jū
sų namams.

NUT—Fl RNACE-EGG

New Encland Coke
111 Devonshire St.. Boston. Mass.

Main 8532 — TELEFONAI — Main 2723.
-t „

PARSIDL ODA FORNlčIAl Ubai 
ligiai. Savininką galima matyti va
karais nuo t> vai.

FRANK ŠVELNTKAS
210 Silver St.. So. Boston. Mass.

PARSIDUODA Namas, Storas ir 
10 kambarių, paisiduoda už $5,500. 
Atsisaukit sekančiu adresu-

MRS. H. CAREY
236 C St- So. Boston. Mass.

z

INSURANCE
C •

4

I

tiktai $99.00.

Tel. South Boston 3520
Residence AspinvaU 0581

S. N. Puišiutč-Shallna
LIETUVĖ .MOTERIS 

ADVOKATĖ
366 Broadeay. So. Boston, Mass. 

Rooin 2.

NEPAPRASTAS 
1SPARDA V1MAS

KAD PADARYT VIETOS PERDIRBIMUI 
KRAUTUVĖS, MES ESAM PRIVERSTI AU
KUOTI $75,000 VERTĖS RAKANDŲ, KURIUOS 
PIRKDAMI TAMSTOS GALĖSIT SUTAUPYT 
SAU 50* e

(APDRAUDIMAS)

IMANT INSURANCE 
(Apdraudimą) nuo ugnies 
ant namo arba automobi- 
liaus nelaimės ir pavogimo 

! arba sumušimo, krautuvės 
i stiklų, TĖMYKIT idant Ap- 
; draustumės per atsakan

čias kompanijas, kad nelai- 
; mei atsitikus gautumės pil-
■ na atlyginimą. Mes repre- 
! zentuojam tvirčiausias ir 
! geriausias k o m p a n ij a s 
; Amerikoje ir MES UžTI- 
; KUINAM pilną atlyginimą 
i nelaimei atsitikus. Bostono 
! žymiausi lietuviai biznie- 
: riai ir profesionalai yra
■ musų klijantai. Klauskite 
i jų apie musų patarnavimą.

Ekspertai ugnies apkaina- 
vime apdraudžiant namus, 
rakandus, automobilius ir 
tt. Kreipkitės Į mus dėl ge
riausio patarnavimo Nau
joj Anglijoj. Apdraudimo 
skyrius po vadovyste 
JONO K. KAZLAUSKO 

VINCENT A. JENKINS 
6 BEACON STREET, 

BOSTON, MASS. (-] 
Tel. Haymarket 5840-5841.

7 dalių puikus Valakų Riešučio 
Dining Rumio Setas $79.00.

PARSIDUODA RESTAURANTAS 
Base meni Lunch

-5't 148 . Broaduay. Kaina labai
:>igi. Savininkas nori greit parduoti.

JOHN ADAMS (28)
.148 U. Broad*ay. So. Boston. Mass.

PARSIDUODA namas, bekarnė.
‘krautuve ir garadžius dėl keturių au4 
tomobilių. \ iskas sykiu labai pigiai 
parsiduoda. Priežastis :>ardavimo' — 
T.ano moteris nesveika, o vienas ne
pajėgiu visko apdirbti. < 30 >

J. H—n
255 Broad* ay. So. Boston, Mass.

•k

f*
*

e

ĮoJ
■ y

Jp.* ;

.$-50,000 fondą streikuojan- 
telefonistėms parem- 

vietines liuios *»•
taipgi karstai remia telefo- 

• r.isčių streiką. Bet vargiai 
■ Šitas streikas bus laimėtas, 
nes telefono kompanija turi 
daug streiklaužių ir Bosto
ne telefonas veikia visai 
normaliai.

Areštavo 100 pikietų.
Procktono policija pranešė 
streikuojantiems batsiu
viams, kad ant pikietų jie 
nevaikščiotų, nes kurie ateis 
pi ie dirbtuvių ir bandys 
stabdyti einančius idarba, -n- z.,-4 Ties Chicopee nežinomi

-- penki vaikėzai važiuodami 
i-o automobilium užmušė mažų 

3 ' — '. , • ±-- -i^10(vaika. Nusigandę jie paliko
jamų iš štampų pardavmeji- papeoelio rytą naejo pikie- v-
įj0 *4 J. Jul dirhmvin sav 0 automobilių n pabėgo.

600 metams. Vadinasi, apie'jaus pradėjo juos areštuoti 
35 milicnai doleriij prie pas-! ir suėmė išviso daugiau kaip 
to* reikia ant metų pridėti.i 100 žmonių, tų tarpe apie 20 
Taigi pašto departamentas moterų ir merginų, 
dabar galvoja, kaip šitų Eiti ant pikietų streikie- 
nuostolių išvengus ir pada- rius prikalbino "One Big 
rius taip, kad paštas pats už L nior. agitatoriai, kurie 
save užsimokėtų. Washing- kalbėjo pereitą nedėldienį 
tune kalbama, kad reikės Brocktone ir Montelloj. Ir šį

PAŠTAS ŽADA PA
BRANGTI.

Amerikos valdžiai pašto bus areštuojami, 
užlaikymas atsieina apie „
$100,000,000 metams, o pa-į grasinimo nepaisyt, ir

Streikieriai nutarė

ji gauna apie $65,000,- * tuot dirbtuvių. Policija tuo--
- - - • • • 1  ------- ----------’ ” ~ - -. • j

Prapuolė Antanas Gen- 
čauskas.

i Birželio 17 d. jis išėjo iš 
namų pasivaikštinėt ir iki 
šiam laikui nesugrįžo. Vy
ras apie 30 metų, neženotas. 
Kurie ką nors apie jį žinot, 

malonėkit pranešti. Jis gy- 

kelti kainą ant siuntinių ir panedėlĮ išėjo pikietuot apie aP‘e
ln4Z-L->'> OnkoM nonrccti loič_ Nl¥) StrpilriArivi 'Pnlir-i-io *“ Uit! L U.

JONAS PILVALAITIS 
17 Harrison St..

Cambridge, Mass.

i

REIKALINGOS 
MERGINOS 

Prie visokių faktorės dar-

». 
£- — i 

bų; patyrusių ir nepatyru- 
šių; mokestis ir besimoki- !>• 

I 

Ž.

b
i

h 'Iji

UIVRV3H3 IT UVbiniVK!* 
nančioms. £
AMERICAN RUBBER CO.

NETOLI KENDALL SQ„ 
CAMBRIDGE.

Trijų dalių puikus gerai iškimštas Front Rumio 
Setas, kuris kitur galėtų būt parduotas už $200.00, 

musų kaina

laiškų. Dabar paprasti laiš- £00 streikierių. Policija ne- 
kai eina už -du centu, o at- galėjo visų suimti, nes išvi-j 
vlrutės už centą. Jei po cen- s© Brocktone yra tiktai 100 i 
tą bus pakelta, tai da nebus policmanų. Vieną pikietų: 
daug, o Įplaukos žymiai pa- buri policmanai varyte nu- 

■ didės.

LIETUVIS DENTĮSTAS*

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

425 Broadway, priešais paštą
SO. BOSTON Teį. So. Boston 823 

Ofiso valandoj
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki S Nuo 6:30 iki S 
Sukatomis nuo 9:30 iki IS ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

PETRAS VAEUKOlflS
Tik vienas lietuvis.

Auksorius ir Laikrodininkas

Per I_2 metu So. Bostone par- 
liiodu ir taisau visokios rūšies 
aikmdžius. žiedus, lenciuarus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbą ir užsa
kymus pri-‘mu per paštą ir iš
pildau teisingai ir greitai. (?)

<

šaldytuvas (refrigato-l 
rius), kaip ant šio paveik
slo parodyta, $19.00. Tai 
yra tikras ledo taupyto
jas, kuris užmokės pats už 
save sutaupydamas leda.

Lovos visokių spalvų 
nuo $8.00 ir augščiau.

Ponas Benjamin Canner, 
* žymiausias rakandų parda- 
's vinėtojas So. Bostone, ku- 

’ ris užlaiko krautuvę po 338 
W., Broadway, So. Bostone 
per paskutinius 26 metus, 
labai tankiai susitinka su 
savo senais lietuviais kostu- 
meriais puikioj savo krau
tuvėj, 791—793 Washington 
st., Bostone. Jį žmonės atsi
mena per ilgus metus, nes 
jis visuomet duoda gerus 
rakandus už prieinamą kai
ną. Jo "motto" yra: teisin
gai elgtis su visais. 

t.NAUDOklTĖS PROUAI.
Storas turi būt greitu lal- 

darban. ’ ~ ’ ku parduotas. Biznis eina

Šio panedėlio rytą sugrįžo Feiab >uv ir-
Į darbą beveik visi Gillette sa\aiteje. Taigi skubin- 

Pprpitns «uihatos ir nede- ^a^et-v Razor Co. darbiniu- reikahngas toks
Pereitos subatos ir neae kvaito ataal biznis. Storas yra išdirbtas

bos; naktį Chicagos ^^ kaip 10 metų.

MAINO BLAIVYBĖS 
VIRŠININKUS.

Pastaromis dienomis blai
vybės yykinimo srityje da
roma didelių permainų. 
Daug valdininkų pavaryta 
iš vietų, o 9 viršininkai per
keliami Į naujas apielinkes. 
Sakoma, kad tai daroma 
"dėl blaivybės labo". Tai 
reiškia, kad ilgai vienoj vie- 

* toj būdami, tie viršininkai 
buvo susipažinę su degtinės 
šmugelninkais ir neperse
kiojo jų.

Šitos permainos paliečia 
19 valstijų.

varė į arsenalą. Policijos 
viršininkas sako, kad jei bus 

! reikalo, tai jis areštuosiąs 
pikietus urmu.

Kuo šitas streikas .pasi
baigs, sunku pasakyti. Vie
nybės darbininkuose nėra, 
ir kuomet vieni streikuoja, 
kiti eina dirbti. Streikieriai 
nori, kad dirbtuvės pripa
žintų naują uniją; bet daug 
darbininkų laikosi senosios 
unijos ir naujos nenori. Tai
gi šitas streikas yra kaip ir 
savitarpinė kova tarpe dvie
jų unijų. Streikieriai nutarė 
laikytis iki naujų metų.

Telefonas 5112*W.

Dr. A. Gonan-DiHMKkas
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedėliotais nuo 10—12 dieną.
705 N. Main st. kamp. Broad «L 

MONTELLO, MASS.

------------ -
Britvinės streikieriai grįžo

i ’ "
I

CHICAGOJ AREŠTUOTA
700 ŽMONIŲ.

Pereitos subatos ir nedė-

pa/iarė ablavą ant saliunų ir 
nedorybės namų, areštuoda
ma iš viso apie 700 vyrų 
moterų.

♦ 

! 
I 
1 
1 
I 
! 
I 
l 
l 
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MEDICINOS DAKTARAS 

LEO J. PODDER 
Iš PETROGRADO 

Profesorius daktarų Kolegijoj 
SPECIALISTAS VYRŲ ir 
MOTERŲ LIGŲ, TAIPGI 

KRAUJO ir SKUROS 
LIGŲ,

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

69 CHAMBERS STREET. 
Phone: Haymarket 3390. 

Ofiso valandos:
8—9 A.AI. 2—3, 7—8 P.M. 

BOSTON.
Kalba rusiškai ir lenkiškai.

G

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

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

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

i (

;;
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P.JVALUKON1S
SO. BOSTON. MASS.

375 BROADWAY

►<

<

4

4

(GYDYTOJAS Iš LIETUVOS) j;
VALANDOS: 9—11 f 2—4; 6—9 ' į

506 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS. I I

i I

PEČIUS $48.00.
Tamstos galite pirkti nuo rr.usų rakandus ant lengvo išmokėjimo 
pagal savo išgalę. Ponas B. Canner, kuris yra valdytojas šitos 

Krautuvės po antrašu 338 Broad«ay, So. Boston, pardavinėjo ra
kandus per 22 metu ir dabar jam butų smagu susieit su visais savo 
pažįstamais po viršuj pažymėtu antrašu.

Taipgi užlaikom visokių naujausios mados lovų.

ATDARA PANEDĖLIO, SEREDOS IR 
SUBATOS VAKARAIS.

:■

HOLUS FURNITURE C0.
791-793 WASHINGTON ST. PALEI HOLUS ST.

BOSTON, MASS.
338 BROADVVA Y, S0. BOSTON, MASS.

BENJAMIN CANNER, Proprietor.

Tel. Dewey 4036-M ir 1596-R.

Dr. N. F. BarroBian 
1038 Washington Slreet ir

43 Dover Street,
BOSTON, MASS.

Aštuonis metus praktikavęs 
Hospitalėj.

Medikas ir Chirurgas.
Taipgi gydom ir Eiektrika.

(-)

4

4

4

4 ►

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

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

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

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

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

BROADVV AY PHARMACY
KAMPAS D ST. ir BROADVVAY, ::: SO. BOSTON. MASS.

i

♦
n i ja išleido šitokį praneši- į9aiįsklxe « Broad way,
mą: "Streikas musų dirbtu- ®os^on’ Mass. 
vėie So. Bostone šįryt pasi- 

‘ baigė ir visi darbininkai vėl 
dirba. Buvo tai pirmutinis 
streikas, kokį tik mes esam 
kada turėję, ir tai iš 1,738 
musų darbininkų vos tik 233 
buvo sustreikavę. Kiti liuo- 
su noru pareiškė kompani
jai ištikimybę ir pasitikė
jimą."

Taigi pasirodo, kad darbi
ninkuose nebuvo vienybės, 
ir dėlto streikas negalėjo 
būt laimėtas. Britvinės dar
bininkai neturi jokios orga
nizacijos.

ir
Severos Gyduoles užlaiko 

šeimynos sveikata. 
_________________________________ c

266,660 MARKIŲ UŽ
1 DOLERĮ.

ŠĮ panedėlĮ ant New Yor- 
ko biržos galima buvo gauti 
jau 266,660 markių už vieną 
Amerikos dolerį. Prieš karą 

• už tiek markių reikėjo mo
kėti $63,466.50.

CUKRUS ATPIGO.
Cukraus kaina nupuolė 

jau iki $8.75 už šimtą svarų, 
tai yra mažiau negu 9 centai 
pvaruL Bet krautuvninkai 
v ištiek da ima po 10 ir 11 
centų.

Walthame trįs broliai ap
kūlė savo sesers vyrą, šis 
apskundė savo švogerius, ir 
tie gavo po mėnesį kalėjimo.

Prižadėjo $50,000 paramos 
streikuojančioms 

telefonistėms.
Bostono Centrai Labor 

Union buvo sušaukus nepa
prastą susirinkimą pereitą 
sąvaitę ir nutarė sukelti

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Severa’s

(pirmiau. Gyvastie, Baisamasl

Rekomenduojamas

įprastai užkieteji- 
nupoohuiai 

h»o padėčiai.

< Kaina 50 ir 85 centai.

Klaaaidte pu aptiekariana

W F SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIOS. IOWA

Tat Bttdi «MS 

,0R. I. N. FRIEDMM 
8PEC1AL1STAS VENERINI t UGU.

VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraaja Bgl ir 

Valandos: Nuo f ryto Ik) 
z • vakare.

1N» VASHINGTON ST. 
BOSTON. MA88.

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus rataiaau 
uz prieinamą kainą.
J. L. Pasakantis O- D.

877a BRO AD* A * 
SO. BOSTON, MASS.

a

LIETUVIS* OHOMETIIISTAS
(AKIU SPECIALISTAS)

Tel. No. 550
LIETUVIS GYDYTOJAS *

Dr. Francis A. Reynolds į
(RINGAI LA) t

Ofiso valandos: |
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 4

2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. 5
Nedėliomis nuo 1 iki 3. ?
119 MAIN ST, ATHOL. MASS. 2

Tel.: Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

• SLAPTAS
VALANDOS.

Nuo
Nuo
Nuo
821

LIGAS.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST 

BOSTON. MASS.

10 ryto. 
3 dieną.
8 vakare,

ir

S
(29)

Mass.

South End Iardware Co.
FARBOS IR GELEŽINIAI DAIKTAI

GERIAUSIS TAVORAS l'Ž ŽEMIAUSIAS KAINAS.
Mes užlaikome daugybę geležinių daiktų, taipgi stogams tavo- 

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

VELTUI PRISTATYMAS VISAME M PEŠTE.

1095 Washington St ,
Arti Dover SU Elaveito stoties.

Tel. Beach 5352 ir 5353




