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IMONTELLOS LIETUVAI
TĖ VAŽIAVO J "STEBUK
LINGĄ VIETA” GYDYTIS.

F. Butkevičaitė, 16 metų 
amžiaus Montellos lietuvai
tė, važinėjosi į St. Anne de 
Beupre, "stebuklingą” vietą 

' 1 SaU 
Paskutinėmis dienomis 'sveikatos.. Butkevičaitė jau 

Amerikoje staiga persimai-nu0Jte^4rl^m.e^gei?an?1.e"

Baisi tragedija 
Lietuvių šeimynoj

MOTINA BANDO ATIMTI KARŠČIAI IR AUDROS. !KanadoJe> jie^odania 
SAU GYVASTJ ,.i:_J. . 'cvoiltatns Rutkevicaitf

Gazas užmuša jos vaikučius, nė oras. Ant syk prasidėjo g0 J^a !r. ta.lp nusl*PneJO’ 
o ją vyras atranda dar gyvą, i nepakenčiami karščiai su'kad Paei.ti viena

Philadelphijos lietuvių foJpeMtomonfc perkūnijomis '^negdbėj’o “TairivU"
Jonijoj buvo liūdnas atsitiki- Įr Jedais. Illinojaus valsti-i“* k0,Pe^. .„į ’ „„o.vLsaJonijoj buvo liūdnas atsitiki
mas 19 birželio. Dominika 
Janulienė, gyvenanti po No. 
26-48 E. Cambria st., nu
sprendė atimti sau gyvastį 
ir parašius keliatą atsisvei
kinimo laiškų, atsuko visus 
gazo kranus. Ji buvo atras
ta be sąmonės ir greit nuga
benta ligoninėn, kur dakta
rai turi vilties pasveikti; 
bet du maži vaikučiai, ku
rie buvo kartu su ja, buvo 
atrasti jau nebegyvi. Vie
nas jų buvo 16 mėnesių, o 
kitas vos tik 7-nių.

Rengdamosi mirti. Janu
lienė, matomai, nesuprato, 
kad kartu su ja gazas už
muš ir jos vaikučius, nes ji 
parašė ir paliko laišką, nu
rodydama, kaip tiiri but ,pa
dalyti tarp jų sutaupyti 
$500, kurįuos ji turėjo ban
ke. Be to da ji parašė kreida- 
ant juodos lentos ir paliko 
šitokius žodžius: ”tu mano 
brangus (čia vienas žodis 
neįskaitomas)... ir man link
sma. kad aš gausiu amžinai 
pasilsėti. Gaila man vaiku
čiu.” šita lenta su Janulie- 
nės lietuvišku raštu buvo 
nufotografuota ir įdėta į 
Fhiladelphijos dienraštį 
’ Evening Bulletin.” Kitame 
laiške ji vėl sako: ”Man la
bai gaila palikti vienus vai
kučius. Aš esu gera moteris, 
bet visi mane apleido.”

Iš visų šitų rašymų ma
tyt. kad Janulienei rodėsi, 
jog jos vaikučiai paliks gy
vi. Ir jie mirė pirma jos.

Šitą atsitikimą, aprašo 
Philadelphijos ”Evening 
Bulletin,” kurio iškarpą 
mums prisiuntė vienas "Ke
leivio” skaitytojas. Šitas 
dienraštis sako,* kad Janu
lienė jau nuo kelių mėnesių 
sirguliavusi ir nuolatos bu
vusi gydoma, taigi gal dėl
to ir nusibodę jai gyventi.

joj pereitą sąvaitę saulės nas biznierius nusivežė ją 
karštis užmušė 5 žmones. automobihuje i ste- 
Chicagoje 10 apsirgo ir 15 Į bukimu vietą. Ir mergina 
buvo aprieta pasiutusių šu-!s?kos? dabar Ja?cias! truPu’ 
nų, kurie pasiuto taip pat Įtj ^nau’ nors visai da nepa_ 
nuo didelio karščio. Per vi- sv^jko-
durdieni karštis siekė 95 
laipsnių.

Detroite 2 žmonės krito 
nuo saulės spindulių, o Pit- 
tsburghe 4.

Ohio valstijoj buvo 17 
mirčių nuo saulės karščio.

Tuo pačiu laiku vietomis 
kilo didelės perkūnijos su 
lietum ir ledais. Audra pra
sidėjusi Mississipppi upės 
klony praūžė su žaibais ir 
perkūnais pro Chicagą ir 
užgriebė vakarinę dalį New 
Yorko valstijos, kur prida
rė apie $10,000,000 blėdies. 
Žhibniįpjk'i pereitos šubatoš 
žuvo išvisb 30.

TĖVAS IR SŪNŪS UŽ
TROŠKO ”SAIDERIO” 

GARAIS.
Poughkeepsie, N. Y.—Va

lant didelį obuolių giros 
C’saiderio”) kubilą netoli 
nuo čia 2 žmonės užtroško 
mirtinai, o 4 apsirgo. Pirma 
į kubilą nusileido jaunas En- 
kler. Jam ilgai neišlipant, 
jo tėvas nusileido pažiūrėti, 
kas su juo pasidarė. Tas ir
gi neišlipo. Tuomet bandė 
nusileisti da keturi, bet pa
jutę troškinančius garus, 
grįžo atgal apkvaitę ir juos 
reikėjo vežti ligoninėn. Tė
vas ir sūnūs vėliaus buvo iš
imti abudu negyvi.

Į
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Žinios iš Lietuvos

Kad ligonė jaučiasi ge
riau, tai daiktas labai gali
mas. Tečiaus tas nereiškia, 
kad jai pagelbėjo "stebuk
linga” vieta. Tokių dalykų, 
kaip stebuklai, pasaulyje nė
ra. Kodėl nei vienos "ste
buklingos” vietos nėra Su-j 
vienytose Valstijose? To-j 
dėl, kad "stebuklai” yra ap
gavystė, o šios šalies valdžia 
žmonių apgaudinėti nelei
džia. Pagalios, nei vienas, 
popiežius, nei vienas kardi- 
;nolas apsirgęs nevažiuoja 
gydytis į "stebuklingas" vie
tas, bet šaukiasi daktarų pa- 
gelbos. Ar visa tai neparo
do, kad "stebuklai” yra toks 
humbugas, kuriam ir patįs 
bažnyčios viršininkai netiki ?

N AUJAS MINISTERIU 
KABINETAS.

Buvęs Amerikoje Čarneckis 
paskirtas užsienio reikalų 

ministeriu.
Lietuvos Atstovybė Wash- 

ingtone praneša, kad naujas 
Lietuvos ministeriu kabine
tas jau sudarytas. Jo sąsta
tas esąs toks:

Ministeris pirmininkas, 
Teisingumo ministeris ir Vi
daus Reikalų Ministerijos 

j valdytojas—Antanas Tumė- 
nas.

žemės Ūkio ministeris — 
j kun. Mykolas Krupavičius.

Švietimo ministeris—Leo
nas Bistras.

Užsienio reikalų ministe
ris—Valdemaras Čarneckis.

Finansų ministeris—kun. 
Vytautas Petrulis.

Karo ministeris—pulk.
Teodoras Daukantas.

Susisiekimo ministeris — 
Balys Sližys.

rimo. Paskui atsivedė brolį 
Joną ir tą klausė—kas dary
ti, bet ir tas atsakė neigia
mai. Taip lavonas pergulė
jo lovoje iki gegužės 25, 2 
vai. ryto ir tuo metu jis pa
ėmė žmonos lavoną ir išne
šė ant gatvės, ir 38 žings
niuose nuo. gyvenimo buto 
numetė. Kaimynas, kuris 
gyveno greta Stanaičio 
kambario—Benediktas Jo
nušą visa tai žinojo, ir lavo
ną padėjo aprengti ir nešant 
į gatvę duris atidarė, bet po
licijai nepranešė. Visi kalti-į 
ninkai: Česlovas Stanaitis,! 
jo brolis Jonas ir kaimynas! 
Jonušas areštuoti ir patal
pinti į kalėjimą.

I

Kunigų bankininkas
Vailokaitis pagautas.

IŠĖJO AIKŠTĖN BIAU- 
RIAUSIS ŠMUGELIS

SUSIUVO ŠIRDĮ IR ŽMO
GUS GYVENA.

Missouri valstijoj pereitą 
sąvaitę buvo* šitoks atsitiki
mas. IWW. unijos agitato
rius Arthur Harris pradėjo 
agituoti juodveidžius laukų 
darbininkus, kad jie mestų 
darbą ir apskelbtų streiką. 
Juodveidžiai užpuolė jį muš
ti ir vienas užpuolikų dūrė 
ji peiliu krūtinėn. Harrisui 
tapo pradurta širdis ir jam 
butų jau reikėję mirti, bet 
greita ir nepaprasta opera
cija išgelbėjo jo gyvastį. 
Chirurgas išėmė jam tris 
šonkaulius, užsiuvo širdyje 
skylę, paskui sudėjo atgal 
šonkaulius, viską užsiuvo, ir 
Harris gyvena.

ORO LINIJA TĄRP ŠVE
DIJOS IR FIN LAND1JOS

Tarp Švedijos ir Finlan- 
dijos atidaryta orlaivių lini
ja. Oraliviai lakstys kas 
dieną tarp S^ocholmo ii H«1 
singforsc, ________

MILIONIERIUS GAVO 3 
METUS KALĖJIMO.

Pereitą sąvaitę vyriausis 
New Yorko teismas patvir
tino žemesniojo teismo nuo
sprendį, kad milionierius ir 
fabrikantas Mayo eitų kalė- 
jiman nuo 1 iki 3 metų. Mat 
paaiškėjo, kad šitas pluto
kratas turėjo vedęs tris mo
teris. kiekvieną jų laikė vis 
kitam mieste ir iš eilės pas 
kiekvieną atsilankydavo. Ke
tvirta dėl jo nusižudė. O 
kiek jis savo darbininkių ir 
tarnaičių suviliojo, tai nie
kas ir nežino. Ir kada aps
kričio teismas davė jam už
tai nuo 1 iki 3 metų kalėji
mo, jis dą nesigėdijo ape
liuoti į vyriausi teismą, pra
šydamas, kad ir tą bausmę 
jam panaikintų.

VOKIETIJOS ŪKININKAI 
ESĄ PRIBRENDĘ 
REVOLIUCIJAI.

Vokietijos ūkininkų atsto
vai Reichstage, Dr. Schlit- 
tenbauer ir Dr. Crone, sako, 
kad jei ūkininkams tuojaus 
nebus padaryta palengvini
mų, tai galės kilti revoliuci
ja. Tai revoliucijai jie esą 
jau labai pribrendę, nes iš 
vienos pusės juos žudo dideli 
mokesčiai, o iš kitos pusės
jv.ej smaugia kredito stoka, jis buvo jau nebegyvas.

AMERICAN WOOLEN 
NEMUŠ ALGŲ.

American Woolen Co. 
prezidentas Wood pareiškė, 
kad jo kompanija neketina 
mažinti savo darbininkams 
algų. Nors dabartiniu laiku 
audinyčiose darbai eina sil
pnai, bet Wood tikisi, kad ten klerikalų lyderio kun. 

i greitu laiku padėtis pagerė-.............. ..
sianti. American Woolen 
Co. turi apie 40 vilnų au- 

i deklinių, kuriose dirba
ATSIDARĖ KOMUNISTŲ |apie 50,000 darbinink^

INTERNACIONALO 
KONGRESAS. I

Pereitą sąvaitę Maskvoje --- -------o—-_____ v
atsidarė komunistų Interna- Garsusis Pinkertonas, ku- ’r daugiau savo kuniginį 
cionalo kongresas, kuriame ris suorganizavo ir užlaikė banką pinigais prikimšti, 
dalyvauja apie 1000 delega- privatini detektivu ir provo- ^et kada šitie planai kuni- 
tų iš visokių salių. Amerikos ‘ ............................
delegacija susidedanti iš 10 
jaunų komunistų, kuomet iš 
Vokietijos atvažiavo 40, iš 
Francijos 20, iš Italijos 20, 
iš Anglijos 10, iš Argentinos 
2, iš Meksikos 2 ir t.t. Rusi
jos komunistai turi tame su
važiavime - 136 .. delegatus. __ __ _ _ ____
Posėdžiai laikomi Kremlių- tatymo, visi indijonai, gih 
Je' mūsieji šioje šalyje, yra lai-

-------------- _ ’ komi Suvienytų Valstijų pi-

Norėdamas pasipinigauti, 
tas dvasiškas pelnagrobis su

ardė Lietuvos paskolą 
Anglijoj.

Šiomis dienomis išėjo aikš-

PROVOKATORIUS PIN- 
KERTONAS PALIKO 

$2,000,000.

Vailokaičio labai negražias 
darbai. Būdamas Seimo at
stovu ir didžiausiu Lietuvos 
kapitalistu, šitas dvasiškas 
pelnagrobis vedė su privati
nėmis anglų firmomis slap
tas derybas, norėdamas pa
sigriebti į savo rankas Lie
tuvos geležinkelių statymą

katorių biurą, kaip dabar £ui Vailokaičiui nepasisekė, 
' pasirodo, paliko $2,000,000 kada jis pamatė, jog p. Na- 
; turto. Taigi pasirodo, kad niševičius gauna geležinke- 
provokacijos biznis yra pui-jĮui ,PaskoJ^ P61* valdišką 

įkiai apmokamas.

I

VISIINDIJONAI YRA 
PILIEČIAIS.

Šulyg .nesenai išleisto įš-

Anglijos firmą, tai jis su- 
buntavojo Seime visus savo 
pakalikus prieš šitą paskolą. 
Visa to delei, turėjo rezig
nuoti koalicinė Lietuvos val- 
džįą ir sugriuvo netiktai pa
ti Lietuvos paskola Anglijoj, 
bet ir visas geležinkelio pla
nas nuėjo velniop.

Ir visa tai padarė įsigalė
jęs klerikališkas plutokratas, 
kun. Vailokaitis, kad jam 
nepasisekė pasipinigauti iš 
to geležinkelio!

Atėję dabar iš Lietuvos 
laikraščiai talpina ir doku
mentus to biauraus kunigi
nio šmugelio. Kelios dienos 
atgal kun. Vailokaitis viešai 
paskelbė ir prisiekė, kad ji
sai neturėjęs jokių slaptų 
derybų su privatinėmis ang
lų firmomis. Gi "Lietuvos 
žinios” dabar išspausdino 
kopiją laiškų, kurie parodo, 
kad šitas dvasiškas mekle- 
ris- vedė derybas su Hollan- 
do ir Armstrongo firmomis 
Lųpdone. Vesdamas su jo
mis derybas, kunigas Vailo- 
ka’Jis bandė ir jas apgauti, 
lėpdamas nuo jų tą faktą, 

kad dėl tų geležinkelių fi
nansavimo Lietuvos valdžios 
atstovas p. Naruševičius ve
da jau derybas su Anglijos 
valdžia. Ir kuomet šitos fir- 
nes apie tai sužinojo, jos at
isakė toliaus tartis su kun. 

Vailokaičiu, šitas šmugel- 
ninkas tuo budu gavo nuo 
ingių biznierių per nosį ir 
sugrįžęs į Kauną piktas pra
dėjo ardyti pradėtąjį koali
cinės valdžios geležinkelio 
darbą.

Taigi anglų biznieriai pa
sirodė daug teisingesni ir 
'^doresni, negu katalikiškas 
’.unigas Vailokaitis, kuris 
uri pasiglemžęs jau didžiū
ną Lietuvos turtų ir vis da 
orėtų daugiau.

SŪNŪS NUKIRTO MO
TINAI KOJĄ.

Šiaulių priemiestyje Pa
kartuvėse buvo šitoies atsiti
kimas. Jonas Lubanskis, 27
metų vaikinas, susidėjo su 

’tuH Pukliene, kurios vyras 
iš karo negrįžo, ir pradėjo 

i su ja nepadoriai gyventi. 
Negana to, jis pradėjo savo 
mylimajai nešti iš namų kas 

įtik papuolė. Jo motina, 56 
i metų amžiaus moteris, pra
dėjo užtai jį barti. Ir štai, 
20 gegužės, kada sūnūs no
rėjo kaž-ką savo meilužei iš 
namų išnešti, smotina pasi
priešino ir norėjo nešamą 
daiktą iš jo atimti. Sūnūs 
tuomet pagriebė kirvį ir 
puolė motiną kirsti, bet jai 
bėgant per duris, jis pataikė 
jai tik Į kairiąją koją ir 
^perkirto kaulą žemiau kelio, 
i Motina buvo be sąmonės nu
gabenta ligoninėn, kur pa
darius operaciją koją reikė
jo visai nupiauti. Piktada- 
ris tuo tarpu buvo pabėgęs, 
bet vėliaus tapo sugautas ir 
dabar sėdi Šiaulių kalėjime.

NEPAPRASTA KOVA 
RHODE ISLAND’O 

LEGISLATUROJ.
Rhode Island’o valstijos 

legislaturoj (seime) tarp de
mokratų ir republikonų ki
lo tokia kova, kad priėjo net 
prie muštynių ir nuodingų 
gazų. Kova kilo dėlto, kad 
republikonąi nori pravesti 
vieną bilių, kuriam demok
ratai priešingi, o demokra
tai vėl turi bilių. kurio re- 
publikonai nenori. Demok
ratai todėl nutarė tęsti po
sėdį patol, pakol republiko- 
nams nusibos ir- jie išsi
skirstys. Bet republikonąi 
nutarė nesiskirstyt, kad de
mokratai pasilikę vieni pa
tįs nenubalsuotų savo bilių 
priimti. Ir taip vienas posė
dis pereitą sąvaitę tęsėsi be 
pertraukos tris dienas ir 
dvi naktis. Laike šito posė
džio buvo ir muštynių ir ki
tokių skandalų: pagalios vi
si nuvargo, sėdėdami kėdė
se pradėjo miegoti. Po salę 
staiga paplito kažin koks 
dusinantis ir deginantis 
kvapas. Tai buvo paleistas 
nuodingas chlorino gazas. 
Keturi senatoriai tuojaus imtas jos vyras, nes žinota, 
apalpo ir be sąmonės buvo kad jis su savo pačia labai 
nugabenti ligoninėn, kur jie nesutinka, ir tardomas jis 
pasirodė pavojingai nuodų 
užgauti. Visa senato salė iš
tuštėjo. Tečiaus kada gazai 
’ikos išvėdinti, ir vėl visi po
litikieriai susirinko, ir kuo
met rašoma šita žinia, jie vis 
da tenai sėdi, bijodamiesi, 
kad vieniems išėjus, kiti ne- 
pravestų savo sumanymų.

PASMAUGĖ SAVO
PAČIA.

. šiomis dienomis Šiauliuo
se buvo papildyta baisi pik
tadarystė. Ežero gatvėj bu
vo atrastas pasmaugtos mo
teriškės lavonas. Pasirodė, 
kad tai Onos Stanaitienės 
kūnas. Netrukus buvo su-

DIRBTUVĖJ NUSIŽUDĖ.
Providence, R. I.—Plieno 

dirbtuvėj pereitą sąvaitę čia 
nusižudė darbininkas Kelly. 
lis atsisuko į kitą darbinin
ką ir pasakęs jam "lik svei
kas.” išgėrė bnnkutę nuodų. 
Pakol atvažiavo ambulansas

prisipažino prie žmogžudys
tės. -Jis išaiškino ir kaip jis 
tatai atliko. Buvo ve kaip. 
Anksti 24 gegužės Stanaitis 
atsikėlęs pabučiavo savo pa
čią ir paprašė, kad ji pada
ryti.! jam pusryčius. Vietoj 
išpildyti jo prašymą, ji spy
rė jam koja. Apimtas ap- 
maudos jis puolė prie žmo
nos ir pradėjo smaugti ir 
pamatęs, kad ji apsvaigo, pa
ėmė virve ir užsmaugė visai. 
Kuomet žmona buvo jau ne
gyva. jis apklojo ią antklo
de. užrakinęs kambario du
ris išėjo i miestą ir nuėjo 
pasiklausti tėvo—kas dary- 
J. Tėvas nedavė jokio pata-

POTVINIAI VIDURINĖJ i liečiais.
EUROPOJ. --------------

Didelės perkūnijos ir lie- RIĘTŲ AMERIKA KVIE- 
S Paskutinėmis dionomis ČLA RUSIJOS PABĖ

GĖLIUS.
Uragvajaus respublikos 

jos sostinėj Sofijoj vanduo atstovas Tautų Lygoj pra- 
išplovė gelžkelius ir pertrau- nešė Rusijos pabėgėlių tary- 
kė susisiekimą su kitais bai Šveicarijoj, kad rusai, 
miestais. Vengrijos sostinėj kurie pabėgo nuo bolševikų 
Budapešte perkūnas trenkė teroro ir dabar bastosi už- 
į gelžkelio stotį. Dalis Ru- sieniuose, yra labai pagei- 
munijos sostinės Bukarešte daujami pietų Amerikoje, o 
tapo užlieta vandeniu. Van-ypač Uragvajaus respubli- 
duo nunešė daug tiltų, iš- koj.
griovė kelius ir apsėmė daug --------------
kaimų. i ŽUVO 10 ŽMONIŲ GELŽ-

tus. paskutinėmis dienomis 
vidurinėj Europoj pagimdė 
didelius potvinius. Bulgari-

SOCIALISTŲ ATSTOV AS 
BUVO NUŽUDYTAS FA

ŠISTŲ VALDŽIOS 
ĮSAKYMU.

Iš Romos pranešama, kad 
vienas areštuotų fašistų jau 
prisipažinęs prie pagrobimo 
ir nužudymo socialistų at
stovo Matteotti, ir kartu pa
reiškęs, kad šitas kruvinas 
darbas buvęs atliktas minis-

j ŽUVO 10 ŽMONIŲ GELŽ- 
i KELIO KATASTROFOJ.
; Berline ant gelžkelio sto
ties pereitą subatą susikūlė 
traukiniai. 10 žmonių ka
tastrofoj likos užmušta ir 
daug sužeista.

12 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ 
TENNESSEE POTVI- 

NIUOSE.
Tennessee valstijoj perei

ta sąvaitę patvino upės nuo 
’erio Rosi įsakymu. Po tuo smarkaus ketaus ir potvi- 
įsakymu buvę ‘pasirašę fa-!''iuose prigėrė 12 žmonių.

•o n‘ Vyriausio jų — *•- munr t xnTTr’T?r rCorriere d'Italia” SIIeMe di,,ELI ŠMUGEU 
_________  ~ Hobokcno uoste valdžios 
šistų valdvbos narys Mar- agentai suėmė troką, kuris 
nelli. *________________vežėsi nuo laivo šepečius,

Šitas žmogžudiškas fašis- kurių rankenos buvo išgręž
tų lvderiu darbas Italija tos ir pripildytos narkoti- 

■ ‘ ' — kais (migdančiais vaistais),
šmugelio vertė apskaitoma i 
$2,000.000. Šepečiai buvo at
siųsti iš Vokietijos.
I

šistų vadas ir vyriausio jų 
irgano ”i 
redaktorius Fillippelli ir fa- 
e* • ___ * ' __
* _ 

nelli.

taip sujudino, kad fašistų 
valdžiai susidarė rimtas pa
vojus. Dėl šito negirdėto 
fašistų žvėriškumo pradėjo 
protestuoti net kitų šalių 
darbininkai. Pereitą nedėl- 
dienį didelis protesto mitin
gas buvo surengtas Šveica
rijos mieste Ženevoj, kur 
kalbėjo Franci jos, Belgijos, 
Anglijos ir Italijos socialistų 
atstovai. Italų kalbėtojas 
Villeri pranešė, kad nužudy
tojo socialisto Matteotti ko
las buvo taip subiaurotas. 
jog fašistų valdžia nedrįso 
narodvt ii giminėms, nes bi 
joj , Kad žmones nesuk’ltn

I 
t

17 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
JŪRIŲ.

Norvegijos pakraštyje su
sidūrė ant jūrių du garlai
viai. Vienas jų nuėjo jūrių 
dugnan ir su juo žuvo 17 
žmonių, tų tarpe ir viena 
amerikone, Mrs. Bordewick 
iš Michigano valstijos. Pa- 
^kendusis laivas prigulėjo 
norvegams ir vadinosi ”Ha- 
akon Tari.” Nelaimė atsitiko' 
ki'kr didelio ruko ant jūrių

KUNIGAS PASIDARĖ 
SAU GALĄ.

Hagerstovvn, Md.—Perei- 
ą sąvaitę čia nusižudė kun. 
•rcderick Milton. Sakoma, 

kad jis buvo savo sąžinės 
kankinamas ir todėl atėmė 
au gyvastį. Kažin, kas da- 

oar jo dūšią nusineš—ai.iuo- 
las ar velnias?

%

i



APŽVALGA B
išsivystė prūsų kalba, kuriLEIDŽIA KNYGĄ APIE

KLAIPĖDOS SUKILIMĄ. J 8-tame šimtmetyje išnyko,
Vyriausis Klaipėdos Gy

nimo Komitetas leidžia kny
gą vardu "Klaipėdos Sukili
mas." Ji bus padalyta Į 3 ’ 
skyrius: (1) Klaipėdos kraš
to praeitis, (2) Sukilimas ir j 
(3) Krašto geografija ir 
šiaip informacinės žinios j 
apie tą kraštą ir jo uostą.; 
Medžiagą tam veikalui su
rinko Marcinkevičius, o re
dakcijos darbą atliko Mar
tynas Jankus. Knyga turė-

ir dabar vartojamos lietuvių 
ir latvių kalbos.

Prusai, kurie pirmutiniai 
'buvo pasiekę Raitijos jūrių 
pakraščių, pirmutiniai ir 

į dabartini Klaipėdos kraštą 
buvo apgyvenę.

ELEKTRA ATLIEKA 
170.000.000 ŽMONIŲ 

DARBĄ.
"Public Service Magazi

ne" birželio numeryje pa-

Poteriai, katekizmai ir 
kitokis kunigų tavoras už
ima visą laiką mokykloje. 
Vaikai per žiemą nesimoki- 
nę, dabar tik mėnesiui mo
kyklon nuvykę, ir tai negali

prie [jokios apšvietus įgyti, nes 
tuo-i jiems reikia poterių moky- 

tis ir ruoštis prie bažnyčios 
egzamino."

Kunigai trukdo apšvietos

kokius pasiūlė vietos unijis- 
tas William Mahonev. 
das šitai organizacijai 
ta "Trečioji Nacionalė 
'tija” (Third National 
ty).

Tečiaus kada prieita 
partijos programos, 
jaus paaiškėjo, kad farme- 
riai su komunistais susitai
kyti negali. Komunistai už
sispyrė įrašyti punktą, kad |darbą netik mokyklose? bet 
žemė butų nacionalizuota. įr už mokyklų. L.J, 1_ _
Farmeriai tuojaus tam pa- praneša tas pats laikraštį

Var- 
duo- 
Par-
Par-

štai, kaip

sianti apie 200 puslapių, apie ju0<}a labai Įdomių statisti- 
10O vaizdų ir si rudeni bu- >KU 2pįe taj kokiu stebuklu 
cianti i€ii rroto\-o , * 1 . ...” > i •*!sianti jau gatava.

Mums prisiųsta du pirmu 
jos lanku, kurie apima 
straipsni "Iš Žiliausios Lie
tuvių Senovės ir Jų Gyvena
mųjų Vietų." Čia bandoma 
atspėti netik Klaipėdos pra
eitis, bet ir pati lietuvių tau
tos istorija ir net Baltijos 
jūrių atsiradimas—

"Geologu išrodymais, po 
tretinio periodo, maždaug už 
”0 tūkstančių metų prieš Kris
tų, Baltijos juros vietoj dar 
tebebuvęs sausžemis. Grimz
damas ir kildamas, jisai per il
gus amžius potvynių metų jau 
artinosi prie dabartinio maž
daug pavidalo. Dviem atvejais 
buvęs ledų sukaustytas. Tuo 
laiku čia žmogaus dar nebūta, 
nors vidurinėje Europoje jau 
randama jo žymių. Ir tik ant- jo valstijoje, ir paversti ją į 
riesiems ledams išnykus, išsi- žmonių spėką, tai ji butų ly- 
sklaidžius vandenims, upėms gi 2,083,333 darbininkų, dir- 
savąsias vagas atitikus, sužė-jbančių apskritus metus po 
lūs žolei ir gyviams vistant— 
čia atsiradęs ir žmogus. Tuo 
budu visas Baltijos pajūris, o 
drauge ir dabartinis Klaipėdos 
Kraštas, rados daug vėliau ap
gyventas, negu kitos 
vietos.

Gi apie lietuvių 
praeitį paduodama 
spėjimų:

Iš vietų vardų ir kitų kalbos 
liekanų kalbininkai spėja, kad 
lietuvių, latvių ir prūsų protė
vių tėvynė buvusi į rytus nuo 
pajūrio, į šiaurę nuo Pripetės, 
pagal jos kairiuosius intakus—

daro naujoviniai mokslo iš- 
1 radimai. Pavyzdžiui, elekt

ra Suvienytose Valstijose 
atlieka 170,000,000 žmonių 
darbą. Kitaip sakant, jei 
žmonių pajiegai reketų at
likti tą darbą, koki per me
tus atlieka elektros energi
ja, tai apskritus metus turė
tų dirbti 170,000,000 žmonių, 
60 mihonų daugiau, negu 
Suvienytose Valstijose yra 
gyventojų.

Ir elektros atliekamas 
darbas atsieina nepalygina
mai pigiau kaip rankų dar
bas. Visuomenės Įmonių ko
miteto direktorius Ross 
Mųrphey iš Tennessee vals
tijos apskaito, kad jei paim
ti” tą elektros energiją, kuri 
1923 metais buvo suvartota

Europos

tautos 
šitokių

Bereziną ir Dniepro aukštupį 
Rytuose tėvynės siena ėjusi

8 valandas i dieną. Ir kuo
met darbininkui mokama 
nuo $3 iki $4 i dieną, tai 
elektra tą pati darbą dirba 
per dieną už 2 ir pusę centų.

FARMERIAI GAVO PRO
GOS PAŽINTI KOMU

NISTUS.
Žmonės sako, nėra blogo, 

katras neišeitų ant gero. 
Taip atsitiko ir su ta far- 
merių-darbininkų konferen
cija, kuri atsibuvo pereitą 
sąvaitę St. Paul mieste.

Šita konferencija buvo 
šaukiama tuo tikslu, kad Įs-

firmos siūlymų priimti ir pa
tiektąjį projektą didele balsų 
dauguma atmetė. Ministerių 
Kabinetas tuomet pasidavė di
misijom Taigi p. Naruševičius, 
o ne kas kitas sugriovė koali
cinę Lietuvos valdžią.”

Vadinasi, klerikalai sako, 
kad p. Naruševičius norėjo 
papildyt didelį graftą, ap
vogti šalies iždą. Visa tai 
yra galimas daiktas, tečiaus 
ar tai tiesa, mes nežinome. 
"Lietuvos Žinios" beveik to-

Sakau. įdomios skaitlinės, tikrųjų daktarų skaičius nu
neš jos, kaip tuoj matysime, puolė 1 nuošimčiu, tai aišku, 
parodys mums, 1 .
tame dešimtmetyje (nuo 
1910 iki 1920) Įvairių profe
sionalų šitoje šalyje skai
čius pakilo.

Visų daugiausiai laimėjo 
inžinierių profesija, štai 
ką skaitlinės parodo: Mec
hanikos inžinierių skaičius 
pakilo 159.7 nuošimčiais. 
Vadinasi, šitų labai naudin
gų mokslo žmonių priaugo 
net po 159 ant kiekvieno 
šimto. Paskui eina elektri- 
kos inžinieriai, kurių skai
čius pakilo 77.2 nuošimčiais. 
Toliaus eina civiliai inžinie- 
rai, kurių skaičius pakilo 
24.3 nuošimčiais. Tačiaus 
nelabai jauki skaitlinė ten
ka gauti iš, taip vadinamų, 
kalnakasystės inžinierių. Jų 
skaičius netik kad nepriau
go, bet da sumažėjo 3.4 nuo
šimčiais.

Inžinierių profesija, kaip 
kiekvienas iš musų galime 
numanyti, yra labai naudin
ga, kilta ir garbinga profe
sija. Vargiai kuri nors pro
fesija tiek naudos ir gero
vės visam kraštui teikia,

kiek perei- kad aplamas žmonių skai- 
> eius paaugo 13,738,354 žmo- 
■ nėmis, kuomet tikrųjų dak

taru skaičius tuo pačiu lai
ku sumažėjo 1,125 dakta
rais.

Tiesa, didmiesčiuose, kur 
tirščiau gyventojų randasi, 
tikrųjų daktarų nestinga, 
bet užtai rečiau apgyvento
se vietose, tai ir labai jų 
trūksta. Bet ir didmiesčiuo
se neperdaugiausiai jų yra 
todėl visokie šarlatanai, ar
ba šundaktariai, kurie gar
sinasi, kad nugarkaulio 
braukymais ar kitokiais čiu- 
linėjimais visokias ligas iš
lydą,—kaip grybai po lie
taus dygsta.

Gali čia kas paklausti, ko
ki taip yra, kodėl tikrųjų 
laktarų skaičius mažėja? 
Sunku tikrai atsakyti. Bet 
▼alima nurodyti i tą faktą, 
kad šiandien medicinos mo
kyklos labai daug reikalau
ja. Jau gana daug mokyklų 
rra, kurios reikalauja 4 me
tų High School, 4 metų ko- 
’egijos, paskui juk da 5 me
tų medicinos mokslo. Viso 
oasidaro 13 metų, ko jaunas 
vyras, o jau ypač beturtis, 
lieku budu ištesėti negali. 
Juk atrodo, kad sykiu gyve
nimą užsidirbti ir 13 metų 
mokintis, tai jau ištikrujų 
gyvenimas stačiai nepaken
čiamu virsta.

Antraip vertus, kaip dau
giau mokslo reikalauja, tai, 
gal būt, geresnių daktarų 
susilauksime. Šituo atžvil
giu žiūrint, dideli reikalavi
mai net ir visai gerai atro
do. Tik gaila beturčių žmo
nių, kurie jau vargiai galės 
šitos profesijos pasiekti. O 
kaip tik ši profesija liks tur
čiams, tai nors jie ir dau
giau bus mokyti, vistiek 
abejotina, ar jie bus taip ge
ri žmonėms, ypač betur
čiams, kaip kad dabar žmo
nės daktaro mokslą Išėję. 
Labai abejotina.

Pagaliau, reikia pasakyti, 
kad ir advokatų skaičius pa
kilo, rodos, apie 6.8 nuošim
čiais.

Viską krūvon suėmus, vis 
dėlto atrodo neperblogiau- 
siai. Ytin smagu, kad tokios 
naudingos profesijos, kaip 
inžinierių profesija, narių 
skaičius smarkiai aukštyn 
pašoko, taipgi dentistų ir 
slaugių. Liūdniausią Įspūdį 
daro medicinos daktarų 
profesijos narių skaičiaus 
puolimas, o šundaktarių 
smarkus augimas. O kpdei 
taip yra, tai’ juk aišku ir iš 
to, kad šundaktarių mokyk
los beveik jokio rimto ir 
aukšto mokslo nereikąlaųja, 
kuomet medicinos daktarų 
mokyklos beveik kas metas 
vis daugiau ir daugiau rei
kalauja.

Tai tiek apie įdomias 
skaitlines Al. Margeris-

sipriešino. Toliaus komu
nistai Įrašė, kad visiems be
darbiams valdžia turi mo
kėti iš valstybės iždo pilną 
unijos algą. Farmeriai ir 
prieš tai užprotestavo. Jų 
atstovas Talbot pareikala
vo. kad šitas punktas butų 
išbrauktas. "Mes niekados 
nesutiksime, kad iš visuo
menės iždo bedarbiams bu
tų mokama pilna unijos al
ga," jis pareiškė. "Nes jei 
tokia alga butų mokama, tai 
nei vienas tinginvs neitų 
dirbti."

Komunistai šitą punktą 
jataisė, išbraukdami žodį 
'unijos," bet "algą" vistiek 
paliko.

Bet didžiausis susikirti
mas kilo dėl politinių pažiū
rų skirtumo. Komunistai, 
žinoma, stoja už "proleta
riato diktatūrą" ir "sovietų 
valdžią." Amerikos farme
rius šitokie dalykai netik 
irzina, bet stačiai žeidžia. 
!r kuomet perskaityta ko
munistų pasiūlymas, kad 
dabartinę valdžią reikia nu
versti, farmeriai pašoko 
kaip karštu vandeniu sulie
ti. Nebraskos farmerių at
stovas W. J. Taylor, ginda
mas dabartine valdžia, paša- ! 
ke;

”Čia ne farmerių ir ne dar
bininkų konvencija, o komu
nistų mitingas. Mes gi nesame 
komunistai. Mes tikime, kad 
musų valdžia yra geriausia, 
kokia tik galima sugalvoti- 

"Amerikos farmeriai ir dar
bininkai niekados nesutiks su 
tokiais principais, kokie čia 
skelbiami šioje konvencijoje.” 

Salėj pasidarė labai nėra-1 jį 
mu. Visi ėmė prašyti baiso,1 
bet komunistai stengėsi nu
stelbti kitus savo riksmu 
Franką Starkey, kuris dau
giausia prisidėjo prie šitos 
konferencijos surengimo, 
komunistai staugte nustau- 
gė nuo pagrindų.

Pamatę komunistų nekul
tūringumą, apie 20 farme- 
rių atsistojo ir apleido kon
ferenciją. Dabar jie žinos, 
kad su komunistąis negali 
būti jokio bendro darbo.

Pasilikę beveik vieni pa-< 
tis, komunistai nominavo II-! 
linojaus angliakasį Dunca-i 
na McDonaldą iš Spring-i 
fieldo savo kandidatu Į pre
zidentus, o Williamą Bouc- 
ką iš Washingtono valstijos i 
—Į vice-prezidentus. Te
čiaus šita nominacija yra [ 
laikina ir vėliaus gali būti; 
dar pakeista. Vėliaus bus 
sudarytas "organizacinis i 
komitetas" ir jam bus pa
vesta da syki bandyti tartis, 
su senatorium La Follette’u.;i ru-

Kairių bažnytkiemyje tepo vt7a\ul^t:"T i L i • 
areštuotas ir išgabentas i ■uįiPatiP1Je^ai.s^ ?al °i 
k’-mno Pronno L kalų lyderiui ir bankiernu
bikvarnani« kun* Vailokaičiui. Jos sako,
kslo nasekėias ir laha* kad Seimo krikščionis balsa- kMo pasekėjas ir labai auks-;vo Drieš ffeležinkelio niaus 
tos doros vvras. Jis esąs kai-',i u T g^iezinKeiio pianą tinamas * "priešvalstybiniu i kad kun* Vailokaitis 
darbu." O ištikro
SUS nieko kita nedirbo, kaip L„.V P™®1"*® d*110-
tik nlatinn ”l?nkiiw»e» D..jlkad Jam I)^duOta progos 

-----‘jPn® to geležinkelio statymo 
------- pasipinigauti. Tai katras 

v ,___gi iš jų didesnis grafteris ir
tikras valdžios krizio kalti- 

v - iuhmbI—Naruševičius, ar 
0 h3??*’: kun. Vailokaitis ?

tik platino "Kultūros" Ben-į 
d rovės knygas ir darbavosi’ 
prie švietimo draugijos j 
"Spindulio." ~ -‘t 1

v... 1- - _ V — ninkas
čion medinių'stabų garbint 
nevaikščiojo ir kunigui ran
kon nebučiuodavo, tai jis 
nepatiko vietos klebonui Au
guliui. Ir štai, vieną rytą at-l 
eina policija ir išgabena 
Aitmaną kaip kokį piktada
rį Kauno kalėjimam Tą ry
tą, priešais jo namą buvo at
ėjęs ir pats kunigas, ir jis 
lauke tenai, pakol policija

I SKANDALISKOS 
ŽINIOS.

I

Samuiaitis ir Urbonas kalti
nami užpuolimu ant jaunų 

mergaičių.
IWorcester, Mass—Perei- kaiP kad inžinierių profesi- 

tą sąvaitę čia buvo areštuo- ja. .Svarbiausia yra tai, kad
Aitmaną išveš. Kada poli- d du ietuviai Juozas Samu inžinieriai beveik visi pro- ^•ai£tLaPŠVetO? plati-nt°- Uitfe 40"am£l“y: darba dirba.
ją išgabeno, kunigas uzga- rag jr Vincas Urbonas 33 Bet reikia da ir kita daly- 

“*f>> a^iaus. Abudu jiidu ką Šonais pajudinti. _ štai.
\išku, kad šitas areštas, tai 

kunigo darbas.
Tai ve, kokių priemonių 

griebiasi tie juodvarniai, 
stengdamiesi suparaližuoti 
apšvietos darbą.’

karo laiku buvo tyrinėjama 
profesionalų protinis stovis; 
tai, žinoma, tų. kurie karan 
stojo. Iš štai pasirodė, kac 
inžinieriai aukščiausiai pro
tiškai stovėjo. Jie net ir 
daktarus pralenkė! O tai 
Įrodo, kad inžinierių profe
sija atstovauja patį svei
kiausią šitos draugijos ele
mentą.

Smagu pastebėti, kad ir 
kitų žmonijai naudingų pro
fesijų narių skaičius pakilo. 
Va, slaugių skaičius pakilo 
81 nuošimčiu. Tai gražus 
paaugimas. Taipgi ir den- 
tistų skaičius pakilo 40 nuo
šimčių.

Bet kaip visur, taip ir 
profesijose, visko yra. Ne
kurios profesijos netik yra 
niekam nenaudingos, bet net 
ir žalingos. Ir blogiausia, 
kad tokios profesijos auga, 
šitai, kunigu, kurie išteisy- 
bės niekam nenaudingi, ne
bent tik žmonių mulkinimui, 
skaičius paaugo net 7.8 nuo
šimčiais. Kadangi aplamas 

' žmonių prieaugis pastaruo
ju dešimčių metų buvo tik 
14.9, tai, vadinasi, kunigų 
vos tik perpusę mažiau pri
augo.

Da blogiau su šarlatanais, 
arba šundaktariais. Šitų 
žmonių sveikatos ir kiše- 
niaus alintojų priaugo net 
116 nuošimčių! Tai nariai 
labai negarbingos "profesi
jos," kurion įneina: krikš
čioniški mokslininkai, nap- 
rapatai, chiropraktai, viso
kie kojų ir akių "specialis
tai." Vargiai kas nors tiek 
žmonijai žalos daro, kaip ši
tie šundaktariai.

O tikrųjų daktarų skai
čius, tai netik nepakilo, bet 
nupuolė beveik vienų nuo
šimčiu. Imant domėn, kad. 
pastaruoju dešimtmečiu bu-; 
vo tikrųjų daktarų skaičiun 
skaitomi ir osteopatai, ku
rių irgi nemaža Su v. Val
stijose randasi, aišku, kad 
medicinos daktarų skaičius 
turėjo sumažėti, gal būt, ir 
2 ar 3 nuošimčiais.

šiandien dažnai girdėti 
laikraščiuose nusiskundi
mus, kad tikrųjų daktarų 
kur-ne-kur trūksta, o jau 
ytin mažuose miesteliuose ir 
šiaip jau retai apgyventose 
vietose. Matoma, kad tokis 
nusiskundimas turi pamato. 
Dalėiskime, jeigu pastaruo
ju dešimtmečiu aplamas 
žmonių skaičius šitoje šaly
je pakilo 14.9 nuošimčių, o

dirbo ant Home farmos ir 
kaltinami užpuolimu ant 
dviejų jaunų mergaičių. 
Viena mergaitė 14 metų 
amžiaus, o kita vos tik 10 
metų; abidvi jos yra sese
ris, tankiai turėdavo pro 
Home -Farmą vaikščiot, ir 
sako, kad Samuiaitis su Ur
bonu jau nesykį jas vilioda
vo.

Areštuoti 'lietuviai prie 
kaltės neprisipažįsta ir sa
ko, kad tos dvi mergaitės at
eidavo pas juos ant farmos 
degtinę pardavinėdamos.

Birželio 18 apskričio teis
me abidvi pusės buvo išklau
sinėtos ir abiejų lietuvių by
la perduota prisaikintujų 
(jury) suolui. Samuiaitis 
pastatytas po $4,000 kauci
jos, o Urbonas po $1,000.

KAS SUGRIOVĖ KOALI
CIJOS VALDŽIĄ LIE

TUVOJE?
Klerikalai sako, kad dėl 

Galvanausko kabineto griu
vimo kaltas esąs Naruševi
čius. Norėdamas gauti ky
šių, jisai susitaręs Anglijoj 
su viena firma pirkti gelžke- 
liui medžiagą tiktai iš jos, 

..kuomet iš kitų kompanijų 
įgalima buvę gauti ta pati 
| medžiaga daug pigiau. Del- 
:to Seimas ir atmetęs vai
zdžios pienus tam geležinke
liui tiesti, ir dėlto turėjusi 
griūti koalicinė valdžia.

šitaip Lietuvos valdžios 
[krizi aiškina Chicagos kleri
kalų "Draugas." Savo 143 
i numeryje jĮs sakę:

■ C * * ■ i F»>T> -vr----- -X--------------- o----
I
I 
I

[litinę partiją, kuri atstovau- 
jtų farmerių ir darbininkui 
[reikalus. Tos partijos kan-! 
čidatu ateinantiems prezi
dento rinkimams buvo nu
matomas senatorius La Fol- 
lette, kairysis republikonas. 
Nors jis yra aiškus buržu-[ 
jus ir didelis sovietų val
džios priešas, tečiaus komu
nistai sutiko jo kandidatū
rą remti, tikėdamiesi tuo 
budu patraukti, savo pusėn 
daugiau farmerių ir smul-

na su La Follette’u.
Ir ištikrujų, keliatas far- ,

pagal Sožės upę. čia jie buvęl 
kaimynais iš šiaurės pusės su [ 
suomių protėviais, o iš rytų su; 
mardvos . ir čeremisų protė
viais. Tai buvę labai senai— 
dafugel amžių prieš Kristaus 
gimimą. Iš to kaimynystės su 

.'.suomiais laikmečio, kalbinin
kai mena, ir pareiną hetuviš- 
kos kilmės skolytiniai žodžiai 
suomių, mardyos ir čeremisų 
kalbose. Yra davinių, kad lie
tuvių įtaka suomiams vienu 
laiku buvusi tiek didelė, kad!, . v v v, •
lietuvių kalba suomiuose buvo bosior taffZUM JOS, kuri ei- 
vartojama aristokratu kalba. ■|naiSu.1^ Follet““- ,

Ir istikrujų, keliatas far-
Iš lietuvių giminių pirmiem merių organizacijų sutiko j 

ji Baltijos jūrių pakraštį toj konferencijoj dalyvauti, 
pasiekę ir tenai įsikūrę prU- Kai kurie buvo jau pradėję

kalbinin-

sai. Kada tai buvę, niekas 
negalįs pasakyt, gana to, 
kad jų gyventa tenai jau 
apie 300 metų da Kristui 
negimus. Latviai ir lietu
viai tuo tarpu laikėsi da se
nose savo vietose—apie Be- 
rezinos ir Dniepro paupius.

Lietuviai prie Baltijos jū
rių priėję tiktai 13-tame 
šimtmetyje. Toje vietoje, 
kur dabar Ryga, tuomet da 
gyvenę suomių padermės 
lybiai.

Kalbininkai, dabartinę lie
tuvių kalbą su latvių ir. jau 
išnykusios prūsų kalbos pa
likimais lygindami, suradę, 
kad žiloje senovėje lietuviai, 
latviai ir prusai kalbėję vie
na kalba. Tai buvo, žinoma, 
tuomet, kuomet lietuviai 
latviai ir prusai gyveno krū
voje ir buvo dar viena tau
ta. Vėliaus lietuvių protau- 
tė suskilo, ir suskilo į atski
ras tarmes bendroji jų- pro
kalbė. Iš tų tarmių ilgainiui

> i

bijotis, kad komunistams 
pasiseks farmerius apgauti 
ir paskui jų organizacijas 
išardyti. Nors La Follet- jeį tik La Follette’as 
te’ui paskelbus, kad su ta nys", tai komunistų "trecio- 
konferencija jis nieko bend- jį partija" tada rems jo kan- 
ra neturėsiąs ir jokios kan- (jįdaturą. 
didaturos nuo jos nepriim-; --------------
siąs, daug farmerių nuo jos KAIP KUNIGAI TRUKDO 
atsimetė, bet vis dėlto kai APšVIETĄ.
kurios jų organizacijos sa-' XT •• ’ „ . .
vo atstovus nusiuntė. Žino- liaukų Naujienose skai- 
ma, komunistų buvo didžiu- tome šitokį dalyką: 
ma. i

Per visą konferenciją tie 
veidmainiai farmeriams pa
taikavo. Ir tveriant naują 
partiją jų vadas Fosteris 
prisipažino, kad jis su savo 
komunistais nesiūlys tai 
partijai savo plano, nes no
ri "palaikyti vienybę ir ap
saugoti konvenciją nuo ski
limo." ,0 jų planas partijai 
butų tokia pat sistema, ko
kia valdosi Rusijos komu
nos. Taigi šita partija pa
statyta tokiais pamatais,

”De! blogų praėjusių rudens 
metų, pernai nekurios sodžaius 
mokyklos buvo pustuščios. žie
mą gi, dėl gilios ir šaltos žie
mos ir stokos šiltų rūbų, dide
lis mokinių nuošimtis sėdėjo 
namie. Išaušus pavasariui, 
saulutei šyptelėjus kiek skaid
resniu veideliu, visa viltis buvo 
pastūmėt atsilikusius vargin
guosius sodžiaus mokinius, bet 
čia dar didesnė kliūtis, ir už 
tuos speigus, ir pabjurusi ru
dens orą, gilųjį purvyną—iš
lenda poteriai nelaiku.”

"P. Naruševičius, Susisieki
mo ministeris, susitarė su 
’Trade Facilities Committee,’ 
neprileisdamas kitu firmų prįe 
varžytinių (konkurencijos); 
Lietuvai kenksmingomis-ir ne
priimtinomis sąlygomis gauti 
gelžkeliams medžiagos minėto
je firmoje.

"Tą pti gelžkelių darbą ir 
paskolą siūlėsi atlikti lengves
nėmis Lietuvai sąlygomis 
'Armstrongo—Hollando’ gru
pė. P. Naruševičius jų inžinie
riams net neleido pamatyti tų 
vietų, kuriomis turėjo sulyg 
projektu būti tiesiami geležin
keliai. P. Naruševičius, Arm
strongo firmoje pamatęs ’Tra
de Facilities Committee’ fir
mos konkurentą, visą laiką 
buvo baisiai nusistatęs prieš 
Armstrongo firmą, nors ji yra 
viena didžiausių statybos fir
mų Anglijoje. Jisai mokėjo į 
savuosius paveikti Lietuvoje, 
o Anglijoje Armstrongo firmą 
apskundė angių iždui (Treasu- 
sury). Armstrongo—Holando 
grupė tuomet atsiėmė savo pa
siūlymus, kurie daug , buvč 
lengvesni Lietu***' už Naruše
vičiaus numylėtos firmos są
lygas. Visuomenė tą Visą pa* 
matė. Pradėjo nerimauti. Bet 
p. Naruševičius, gal gero ’ko- 
mišino’ pažadėjimais pavilio
tas, užsispyrė ir per Ministe
rių Kabinetą savo firmos pa
siūlymus pravedė. Seimas su
sipažino arčiau su visomis sta
tomomis sąlygomis. Pamatė, 
kad Lietuva negali minėtos erd.

J. A. Norkūnas areštuotas 
už pavogimą Kavaliauskiu- 

tės pinigų.
Lawell, Mass.—Margareta 

Kavaliauskiutė pasiskundė 
policijai, kad Juozas Norkū
nas, kuris gyvena čia ant 
Chapel streeto, pavogęs nuo 
jos $1,100. Jis paėmęs tuos 
pinigus nuo jos pasiųsti į 
Lietuvą, ir nenusiuntęs. 
Pereitą sąvaitę Norkūnas 
buvo pašauktas į apskričio 
teismą pasiaiškinti. Prie 
kaltės jis neprisipažino, to
dėl jo byla atidėta ant vė
liaus, o tuo tarpu jis tapo 
areštuotas ir pastatytas po 
$2,000 kaucijos. Apie tai 
rašo vietos anglų laikraštis.

Feliksas Vaičaitis nusišovė 
ant savo farmos.

Princeton, Mass.—Perei
tą sąvaitę ant savo farmos 
čia atėmė sau gyvastĮ Felik
sas Vaičaitis. 52 metų am
žiaus farmerys. Pati išgir
do daržinėj šūvį ir nuėjus 

i pažiūrėt rado ji jau nusišo
vusi. šalia jo gulėjo senas 
šautuvas.

Agnieška Kiselis areštuota 
už nepadorų elgimasį.

Shenandoah,. Pa.-Polici- 
jos viršininko Fairlie įsaky
mu čia buvo areštuota Ag
nieška Kiselis kaipo tvarkos 
ardytoja ir nedora moteriš
kė. Sakoma, kad nakties 
laiku ji girta gatvėje kėlė 
riksmą ir ardė ramybę. Ji 
buvo išgabenta^ įjReading, 
Pa., ir patalpinta tenai į 
House of the Good Sheph-

------------------------------ -—;—,T-
KUR-GI DRAMBLIAI 

MIRŠTA?
Įdomus tai klausimas: juk 

dramblių (slonių ar šlapių) 
lavonų niekas nėra užtikęs 
nei Indijoje, nei Afrikoje. 
Tengymiai žmonės įtiki, kad 
dramblys, prijausdamas be
siartinančią mirtį, keliauja 
tulon paslėpton vieton, kur 
ir numiršta. Daugelį kartų 
mėginta buvo nušviesti šitą 
paslaptį: sritįs, kur dramb
liai gyvena, buvo perjieško- 
mos visose kryptyse, bet ne
surasta dramblių kapinynų. 
O čion ne vien mokslui tatai 
domu. Kas atras dramblių 
iapinynus, bus laimėjęs di
delius lobius. Mat, tokioje 
vietoje rasis nemaža slon- 
taulių, o slonkauliai dabar 
mangus, ir jų kaina nuola
tos kįla.



• T **•«««
n 1 v 1 o s ' —=9»

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Į
PITTSBURGH, PA.

A. Bimbos prakalbos.
Birželio 12 d. vietos bolše

vikai buvo surengę prakal
bas Bimbai, L. M. D. Svetai
nėje. Buvo garsinama, kad 
tas "garsusis kalbėtojas” 
kalbėsiąs apie "Laisvės” by
lą su kun. Petkum, žmonių 
susirinko apie 40 ypatų. Ir 
tie atėjo tik dėl žingeidumu, 
ką tas kalbėtojas pasakys 
apie tą garsiąją bylą, o 
priegtam juk pas mus pra
kalbos senai ir buvo.

Pirmoje savo kalbos daly
je Bimba neva kritikavo kle
rikalizmą ir pasakojo apie 
Amerikos lietuvių progresv- j0 tokioms kvailoms pasa- 
vį judėjimą, pastatydamas poms> Nes kiek yra žinoma, 
Laisvę ir bolševikus kaipo „Laisvės' 

progresyvio judėjimo auk- kritiku, tikybos, o už apra- 
letojus. Pasak Bimbos, pro- šymą kun. Petkaus santy- 

su jo gaspadine.
...... ~ | Reikia pasakyti atvirai, 

,su kad dabartinė "Laisvės” by-

,dro neturi su kun. Petkaus 
apkaltinimu, o vien tik 

1 esanti surinkta tilpusi "Lai
svėje” kunigų tikybos kriti- 
l?a. Kad atrėmus tuos kuni
gų advokatų vertimus, ir 
"Laisvės” advokatas turė
siąs parašyti kelis syk sto
resnę knygą. O advokatas 
už savo darbą imąs po 12 
dol. i valandą, tad reiksią 
desėtkų tūkstančių dolerių. 
Ir jei "Laisvė” pralaimė
sianti bylą, tai nebus gali
ma nei pusę žodžio išsitarti 
nei prieš kunigus, nei prieš 
tikybą. Matomai Bimba 
mano, kad lietuvių publika 
yra maži kūdikiai ir patikės

gi ir visiems lietuviams pri- "Artojo” 59 egz. ir "Kardo" po gatves ir paskui policijai 
einama, nes randasi pačiam j 15 egz. 
lietuviais apgyventam cent- j Turint prieš akis knygyno 
re. Knygyno kambarys šva-Jvisą padėtį, reikia ir nevisai 
rus, šviesus ir atatinkamo; malonia tiesą pasakyt apie 
didumo, rakandai visi g ra- musų lietuvių apsileidimą 
žus ir su tinkamu skoniu su- skaityme knygų ir laikraš- 
rinkti, taip kad knygyne " " ____ / 2
jautiesi gana smagiai ir ga- maža saujalė skaitytoju, ir

čių. Knygyną lanko visai

meluoja, kad pati sudurna- 
vojusi. Man rodosi, kad ši
tokius pasielgimus reikia 
viešai pasmerkti.

Atleiskite, kad šituo savo 
paaiškinimu jumis kiek su
trukdžiau. Skaitytojas.

." byla yra ne už

na stiprus, ką liudyja pro-j 
gresyvių .susikirtimas 1 
klerikalais* registracijos 
klausime.
Savinas svetimus nuopelnus.

Kad registracijos klausi
me buvo progresyvio ele-; 
mento susikirtimas su kleri- i 
kalais, tai tą mes visi gerai bėjo apie A. D. P., kaipo vie
šinome ir be Bimbos paša- natinį išganymą darbininkų 
kos, ir kad progresyvis ju- klasei. L* J *J 
dėjimas išėjo laimėtojum klausimų, 
priversdamas Lietuvos vai- daugiausia* puolėsi Semsis, 
džią tą registraciją atidėti i, prikišdamas Bimbai kokius 
salį, tas irgi yra tiesa, bet už į tai $14, o Bimba jam atsakė, 
tą laimėjimą nėra nei už į kad Semsis nunešęs jo $50. 
centą nuopelno nei Bimbai,'žinoma, buvo ir pasipludi- 
nei "Laisvei,” nei bolševi-'mų iš abiejų pusių. Jei kas

la su kun. Petkum yra auk
sinė proga "Laisvės” štabui 
pasirinkti dolerių iš mažai 
protaujančių žmonelių.

Aukų surinkta $26,75.
Antru atveju Bimba kal-

Buvo duodama ir 
Su klausimais

li turėt ūpo šį-tą skaityti. 
Atsilankiusiems skaityto
jams yra leistina veltui 
skaityti ten esančius laik
raščius ir knygas, bet jei no
ri kurią knygą neštis namo 
skaityti, tai turi išsiimti me
tine kortą, kuri lėšuoja tik 
25c. i metus. Knygynas nuo-

EL1ZABETH, N. J. 
Progresuoja į atbulą pusę.

Musų kolionijos “pažan
gieji” elementai nuprogre-

tie patįs daugelį sykių pa
varto laikraščius, pažiūri 
vienos-kitos žinutės ir tuom 
baigia savo "apšvįetos” dar
bą. Knygas visai mažai kas._ 
skaito, taip ve. praeitais me- savo į atbulą pusę. Ypač ta- 
tais tik 18 kortų iiko išimta sai atgalinis progresas ap
gavimui skaityti knygas, ši- sireiškė pas musų draugus 
tas parodo, kaip maža dalis i komunistus. Kol dar savu

mos moka bendrovei už kam-j musų miesto lietuvių (kurių j tarpe gyveno santaikoj, tai 
barį $15.00 į mėnesį. Kny- čia randasi apie 10,000) te-! mažai kas ir apie jų darbe
liui algos per metus moka- skaito ir lavinasi.
nia $56.00. Knygius išduoda 
skaitytojams knygas, prižiu* 
ri tvarką knygyne ir parda
vinėja laikraščius.

Knygyno metinė atskaita 
už 1923 m. rodo knygyno se
kantį stovį:
Buvo nuo 1922 m. $690.49
Pribuvo per 1923 m. 451.55

kalį namo, o kitas bandė 
įeit į krautuvę iš pryšakio. 
Tuo tarpu Buzenskas bandė 
pabėgti, bet pakliuvo polic- 
manui tiesiai į rankas. Pasi
rodė, kad jau buvo išėmęs 
i.inigus iš registerio ir prisi
krovęs kišenius cigarų ir ci- 
garėtų. Išviso jis butų pel
nęs apie 35 dol.

Buzenskas yra karštas ka
talikas, 54 metų amžiaus, tu
ri savo namus ir šeimyną.

Trentone lietuvių yra pu
sėtinas būrelis, bet apart 
blogo, jie nieko gero nenu
veikia, nes yra tamsus, pasi
nėrė girtuoklystėj ir neskai
to laikraščių. Lietuvis.

Visų SLA. narių prieder
mė dalyvauti šiame išvažia
vime.

A. Vainorius, pirm. 
S. Bakanas, sekret.

Viso $1,142.01
Išmokėta per 1923 m. 340.04

NANTY-GLO, PA. 
Visko po biskj.

Darbai čia truputį page- 
ėjo. Pradėjo dirbti po 4 ir 

> dienas savaitėj.
Birželio 7 d. šv. Antano 

Iraugystė parengė balių. 
Ant baliaus prisirinko dide- 
is būrys lietuvių. Atėjo ne
ik Antaninės nariai, bet ir 

SLA. ir ALDLD. nariai. 
Visi gražiai ir draugiškai 
b’nksminosi. Tik vienas la- 
>ai peiktinas dalykas, kad 

■ engėjai daug svaigalų turė
jo, ir prie baro gėrė netik 
zyrai, bet ir moterjs. Su- 
irantama, matėsi ir blai
vaus jaunimo, kuris elgėsi 
tadoriai ir svaigalų nenau- 
lojo. Pelno draugystė pada- 
’ė virš 80 dol.

Vertėtų ir SLA. kuopai 
>arengti kokį pasismagini- 
ną, pakviest gerą kalbėtoją 
r paskleist kiek pirmeiviš
kos literatūros.

šios kolionijos lietuviai 
nvli skaityti laikraščius, 
les kai-kuriose stubose ma
giau visus pirmeiviškus laik
ančius. Užvis labiausia 
'.monės myli "Keleivį.”

Savo pažiūrose didžiuma 
'ietuvių yra pirmeiviai, bet 
ra nemažai ir fanatikų, ku- 

•ie verčia savo vaikus eiti j 
parapijine mokykla.

e. k. r.

liūs težinojo. Bet dabar, 
L—kų Kazys. į kuomet Bistrajienė suareš- 

Įtavo Plungį, tai prasidėjo 
j visokios kalbos vienų apie 
|kitus. Tose kalbose girdisi 
) ir visai nešvarių dalykų. To
kiomis kalbomis užvis dau
giausia pasižymi pati Bist
rajienė, kuri per "Keleivį" 
užsigina prie jokios parti
jos nepriklausanti ir bara 
Poetą, buk šis apie ją netei
sybę parašęs. Tikri dyvai* 
Pirma šita moteris buvo 
karštuolė komunistė, o da
bar jau "nepriklausoma.” 
Keikia dar pasakyti kad 
Bistrajienė turėjo labai ge
rą vyrą, bet švilpaudama su 
svetimais savo vyrą pra
švilpė.

Yrra čia ir daugiau šeimy
nų, kurios panašiai tapo iš
ardytos. Yra nusamdyti iš
viso apie.8 advokatai, kurie 
komunistų šeimyniškus rei
kalus tvarko ir "teisybės" 
jieško. Tai šitaip komunis
tai "progresuoją.”

Teisybė.

HIDSON, MASS.

MONTELLO, MASS. 
Kam tinka Judošiaus 

vardas?
"Laisvės” No. 118 Sąryšio 

korespondentas rašo, buk 
Montelietis rašinėja provo
katoriškas korespondenci- 
ias ir todėl, girdi, visi jį va
dina Judošium.

Bet pažiūrėkim, kam ištik
rujų tinka Judošiaus var
das. Kas suardė vienybę 
darbininkų tarpe, ai* ne ko
munistai? Kas suardė dar
bininkų organizacijas, ar ne 
komunistai? Kas buvo prie
žastimi nesenai siautusios 
reakcijos, ar ne komunistai ? 
Komunistų darbas tai ir bu
vo tikras Judošiaus darbas, 
nes ne kas kitas, tik Fraina 
ir kiti komunistinio plauko 
vadai išdavė darbininkų rei
kalus. Ir jus dar drįstate 
nravardžiuoti Judošiais 
tuos darbininkus, kurie jū
sų judosystes iškelia aikš
tėn ir perspėja darbininkus.

Draugijų Sąryšio Montel- 
’oj jau neliko, nes jis tarna
vo jums kaipo centras (ųni- 
f^d front) jusu judošiš- 
kiems darbams skleisti. Ar 
maža judošvsčių jus po Są
ryšio vardu atlikot? Kad už
kirtus kelią jūsų judošys- 
tėms, Montellos progresy
viai žmonės priversti buvo 
pakrikdvti jūsų lizdą.

Lincoln’as savo laiku yrą 
oasakęs: "Jus galite apgau
dinėti žmones kai-kada, bet 
jus negalit apgaudinėti žmo
nių visada." šituos teisingus 
Lincolno žodžius turėtų ge
rai įsitėmyti musų komunis
tai ir. galų-gale, suprasti, 
kad visada žmonių apgaudi
nėti jie negalės.

Grįžta seni veikėjai prie 
L. T. N. D. ir komunistai su
punta. kad galas jų viešpa

tavimui jau artinasi. Todėl 
jie net įstatais nori apsiru- 
bežiuoti, kad jiems nepatin
kami žmonės į L.T.N.D. ne
įeitų. Montelietis.

Laiškas "Kel." Redakcijai.
Pranešu Tamstoms, kad 

gavau nuo Jūsų savo kores
pondenciją, kurioj buvau 
parašęs keliatą teisingų 
žinučių. Delko Tamstos ne
talpinote, aš nežinau. Gal 
manėte, kad tai neteisybė, o 
gal Jums gaila komunistų? 
Bet vistiek Jums ačiū. Nors 

i mano korespondencijos ir 
787.27 netalpinote, bet "Keleivi”

$80200Lieka knyg. ižde
782 knygos vertės 
Knygyno rakandai 412.25 
L. S. B-vės 4 šėrai 100.00

-Visas turtas $2.101.52
Knygyne talpinasi Įvai

raus turinio knygos, k.t. 
grynai moksliškos, istoriš------------- -------------------- -------, ■ -C----- -------------- X-------------------------------C- - -- —----- lllVl’k.OllolŠ.Ub,

kams, nes "Laisvė” su Bim-, rimtesni klausimą uždavė, j kos, ekonomiškai-politiškos 
ba buvo geriausi talkininkai;tai Bimba atsakė plūdimu, lir religiškos. Taip, kad no-
klerikalams. Kada Pitts
burgho Draugijos, vadovau
jamos L.M.D. ir S.L.A. 3-čio 
Apskričio, rengė protesto 
mitingą prieš registraciją, 
tai bolševikai kartu su kle
rikalais rėkė, kad nereikia 
protestuoti Vieni sakė, kad, 
gerai tiems 
ta registracija, kam jie rė
mė buožių valdžią, tegul 
juos dabar skuta, o antri, 
žinoma, sakė, kad tai šven
tas Lietuvos valdžios pa
tvarkymas, tik neškit pini
gus ir registruokitės.

Tas pats buvo ir kitose ko- 
lionijose, taigi bereikaliugai 
p. Bimba savinas svetimus 
nuopelnus.

Ir p. Bimba lai nemanoj------ - ----- , - ------ -.
kad Amerikos lietuviai turi[s0ĮL Essex, Maxwell, Rick- 
tokią trumpa atmintį, kad jenbacker ir daug kitų. Apart 
negalėtu atminti, kiek bol-|tc Detroite yra daugybė ki- 
ševikai ‘ "pasitarnavo’^ deljtokm dirbtuvių,, kuriose

DETROIT, MICH.
šis-tas apie garsųjį automo

bilių miestą.
Detroitas yra didelis mies

tas, didžiausias Michigano 
"svoločiams” i valstijoj, stovi ant Detroit 1 •• - A„ A -•  upės. Antroj pusėj upės jau 

prasideda Kanada su mies
tu Windsor. Vėliausios sta
tistikos parodo, kad Detroi
tas jau turi virš vieno milio- 
no gyventoju.

Automobilių industrija 
Detroite užima pirmą vie
tą. Čionai išdirbama visi ge- 
i iausi Amerikos automobi- 

iliai, kaip tai: Lincoln, Ford, 
(Studabaker, Caddilac, Hud-

a — — —-i" 7 7———
Reporteris. Įriųt studijuot nekuriuos gy

venimo klausimus, galima 
pasirinkti atatinkamos tam 
klausimui literatūros.

Į knygyną pareina šie laik- 
įraščiai viešam publikos pa
siskaitymui: "Naujienos,”
"Tėvynė," "Draugas,” "Vil
nis.” "Dirva" ir "Sandara." 
Visi įvardinti laikraščiai 
yra siuntinėjami veltui. Lie
tuvos "Socialdemokratas" ir 
Brooklyn’o "Laisvė" gauna
mi prenumeratos keliu.

Laikraščių per metus iš
parduota knygyne: " 
vio” 944 egz., 
Lietuvio" 428 egz., 
215 egz.,

"Keleivį” 
i kaip skaičiau, taip ir skaity
siu. Aš manau, kad Hudso- 
no komunistai mažai katras 
"Keleivį” skaito. Didžiuma 
jų "Keleivio” neapkenčia. 
•Jie vien tik "Laisvei” tiki ir 
tik ją skaito. Komunistai 
tankiai ir į "Keleivį” para

ižo neteisingų koresponden
cijų tik tuo tikslu, kad "Ke
leivį” nupuldžius žmonių 
akyse. Vienok jie niekuo
met į "Keleivį" neparašo 
apie savo negražius darbe
lius.

Man tankiai tenka prisi
žiūrėti jų darbams ir tik iš-

|I
I

i vestas iš kantrybės parašiau 
• kelis žodžius apie jų pasiel-
1gimus. Juk negalima nuty
lėti, kuomet matai, kaip gir
tas komunistas, parsibeldęs 
iš kur vidurnaktį, sumuša 

.k,, [savo pačią ir pabėga nežinia 
Kelei- kur. Argi galima šitokius 

"Amerikos dalykus slėpti? Arba kaip 
"Dirvos" girtas komunistas su peiliu 

Vienybės” 363 eg., rankoje vaikosi savo pačią

TRENTON, N. J.
Vienas lietuvis norėjo ap

vogti antro lietuvio 
krautuvę.

Birželio 16 d., 3 vai. ryte, 
du policistai užklupo Miką 
Buzenską besitriusiant An
tano Junčiaus cigarų krau
tuvėje. Policmanai, praei
dami pro Junčiaus krautu
vėlę, pastebėjo prie durų ap
verstą krėslą. Vienas polic- 
manas nuėjo apžiūrėt užpa-

panaikinimo registracijos.
Bimba giriasi, kad bolše

vikai ir "Laisvė” stovi prieš
akyje Amerikos lietuvių ju
dėjimo ir jei "Laisvę" kun. 
Petkus suprovotų, tai jau 
butų pabaiga visam progre
syviam Amerikos lietuvių 
judėjimui. Bet mes visi ge
rai žinome, kiek "Laisvė” ir 
bolševikai pasitarnavo kle
rikalams, griaudami vieny
bę tarpe progresvvio judėji
mo ir duodami progą įsiga
lėti juodam klerikalizmui j 
ne tik čionai 
ir Lietuvoj. Jei ne bolševikų

'tūkstančiai darbininkų ran
da sau užsiėmimą. Išviso 
Detroitas turi virš ;i000 įvai- 
riti dirbtuvių. Į čia kasdien 
atvažiuoja iš visų kraštų 
daugybė darbininkų darbo 
jieškoti, nes, mat, Detroitas 
yra pagarsėjęs aukštomis 
darbininkų algomis. Iš prie
žasties šitokio didelio darbi
ninkų suplaukimo minios 
yra bedarbių. Prie didesnių 
dirbtuvių kas rytas stovi 
šimtai darbininkų tikėda
miesi gauti darbą. Čia pa-

Amerikoi be IPrastam darbininfcii moka-
™ nuo 45 iki 80 centų j va-ir Bieiuvoj. .jei ne uvisevinų 

boikotas Steigiamojo Seimo, 
tai šiandien Lietuvoj nebu- Miestas apgyventas dau

giausia ateiviais, kaip tai11 •! 1 • dldV ldlčf J\.cl 1velitų klerikalai tokie gali gi. vengrais, rusais rū-
Man rodos, kad ir Bimba nę-| mUnais, žydais, lietuviais ir 
užmiršo, kai bolševikai vadi- kitomis tautomis. Lietuvių 
no Steigiamąjį , ,au" priskaitoma čionai i 12,000.
no Cirku ir sake, kad uUl- Važinėdamas nn nlačin
niai tik eina i tą ”Cirką”. 
Mat, kaip "Laisvei” prirei
kėjo pinigų bylos vedimui 
su kun. Petkum, tai tada at
sirado ir progresyvis judėji
mas ir stato save to judėji
mo priešakin, kad gavus do
lerių.

Skelbia humbugą.
Bimba, norėdamas dole

rių iškaulyti, pradėjo pasa
koti, kad kunigai turi pasi-

Važinėdamas po plačią 
Ameriką niekur neradau 
taip daug ištvirkusių žmo
nių, kaip Detroite. Girtuok
lių. gemblerių ir paleistuviij 
čia yra daugybė.

Paul Simon.

BALTIMORE, MD.
Padėtis Lietuvių Tautiško 

Knygyno.
Lietuvių Tautiškas Kny

gynas buvo suorganizuotasJAvVtj I ličio LzM V t J cUlH ^ulllAUUldO

samdę advokatą ir tas advo-, jr yra užlaikomas pažanges- 
katas turis padaręs dviejų nju vietos organizacijų. Šiuo 
metų "Laisvės” vertimus, Jaiku Knygynas talpinasi 
kas sudaro storą knygą. Lietuvių Svetainės Bendro- 
Nors tie vertimai nieko ben- vės name,. Vieta gana pato-

"Ta.’ipykit Leihelius dėl brangių Dovanu”

BOSTONE MLSV PREMI
JŲ KRAUTUVĖ RANDASI

PO NUMERIU:
89 F rienc St.. arti
Hay markei Suuare

Kitos Musu Krautuvės:
FALL RiVER. M ASS.
14—3 r d Street
arti Betiford St.

BRIDGEPORT. €ONN.
1U> t onrress Street 
arti Matu St.
NEW HAVEN. CONN.

arti Crown St.
Proridence. H. I.
49 A boru street

me. Pradėkit šiandien .3..pyti Kibelius mu 
šiniu.

1 Me-

K Ii P O N A S
Bordm's Premium ( o.. Ine.

1924.lun»

VARDAS ... ....(5
ADRESAS (I.ith

DYKAI už IS Leibeliu DYKAI
STANDARD K CHALLEffGE PIENO
šitas plonai išpusto stiklo indas, kuri matele ant 
paveiksio yra pirmos rūšies serumo ir puikiai iš- 
piausiytą raštą, htekviena šermyninkė »!i pui
kiai pasinaudoti i>cnt keletu iš Ją. Met> juos ct>o- 
darae dovanomis už ieibclkis musu rusiu Konden
suoto Pieno- Jei esate gera ir taupi šeim: 
jus |»rksite vien šitas rūšis, šitą st ikla IKe ^aa 
ti tik musą premiją krautuvėse. i»«siiaiėia-

SPECIALIS PASIŪLYMAS

105 Temple Street

arti vvashinrton

išrašysi apgarsinimo kuponą ir nuneš* į j j arčiaunig 
dovaiy krautuvę, žemiau nurodytam antrašais, arba pri
siusi mums, tai gausi Paveiksluotą Dovaną Katalogą ir 
ypatingą dovanų kortą, kuri skaitysis už 10 leibeliŲ. Bu* 
priimama tik viena tokia korta nuo vieno pirkėjo duodan
čio 40 ar daugiau leibebų. Ede musą Dovanų Krautuvė 
apmokės šitą kortą su hito kitais leibeliais nuo šitų blė
simu. Jei lamstų mieste nėra krautuvės apmokėjimui ši
lti kibelių ir Ypatingos Dovanų kortos, tai prisiųsk jas 
mums, kartu su numeriu dovanos iš Paveiksluoto Dovanų
K ataugo, ir mes prisiusime Jums

Šis kuponas turi būti perkeistas j 15
dienu nuo virš paduotos datos

ant Speeialė; Dovanu Kortos

be iškaščio

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho ir apielinkės 

S.L.A. kuopų atydai.
Visos SLA kuopos, gy- 

•uojančios Pittsburgho apy- 
inkėj, yra kviečiamos daly

vauti SLA. 3-čio Apskričio 
išvažiavime, kuris yra ren
giamas ant 4 d. Liepos-July, 
Harmarville, Pa., Amma 
Karmoje (The Hiland).

šita vieta yra puikiausia 
išvažiavimams iš visų Pitts
burgho apielinkėj vietų. Yra 
daug žaliuojančių medžių, 
taipgi tris puikios svetainės 
—viena šokiams, antra žai
dimams. trečia užkandžiams. 
Yra puikus prūdas, kuriame 
galima irstytis ir maudytis.

Iš Pittsburgho galima nu
važiuoti traukiniais ir gat- 
vekariais, kaip kam paran
kiau. Nuo Harmarville sto
ties reikia eiti po kairei apie 
15 miliutų.

Programas susidės iš pra
kalbų, muzikos ir dainų. 
Kalbėtojais yra užkviesti

SCRANTON, PA. 
Lietuvių Tautiška Ūkė. 
šiuomi pranešu Amerikos 

ietuviams, kad Lietuvių 
Tautiška Ūkė su priglaudos 
tarnais jau baigiama yra 
ipsėti, kaip kas jau senai 
>asėta ir puikiai atrodo. Gy- 
ulhi raguotų turi 13, ket- 
erta arklių su visais žemei 
eikalingais padargais ir 
našinomis. Yra daugybė 
įaukščių—žąsų, ančių ir 
rištu. Viskas tas stojosi per 
•upesti musų darbštaus kle- 
tono kun. Gritėno.

Prie to dar turiu pridurti, 
kad pabaigoj šito mėnesio 
bus lenkų ir lietuvių tautiš
kų bažnyčių sinodas, kur 
his rinkimas vyskupų.. Iš 
ietuvių yra perstatyti ^du: 
;un. Jasinskis ir kun. Gritė- 
nas. Račių Juezas.

NAUJAS IMIGRACIJOS 
ĮSTATYMAS.

Naujas imigracijos įstatymas 
padarė dideles permainas link 
ttvažiavimo svetimšaliu i Suv. 
Valstijas. Pagal naują Įstaty
mą vizų reguliacija labai aiški ir 
ižas dabar labai lengva gauti 

tiems, kuriuos Įstatymai leidžia 
įvažiuoti i šią šalį. -

Baltijos Amerikos Linija turi 
daugybę savo agentu Įvairiuose 
miestuose, kurie yra gerai apsi- 
pažinę su nauju imigracijos įs
tatymu ir žmonėms suteikia vi
sas reikalingas infornjacijas. 
Reikale kreipkitės prie Baltijos 
Amerikos Linijos agentu arba 
tiesiai i Baltijos Amerikos Lini
jos ofisą.

Daugelis žmonių dabar jau 
negali parsitraukti savo gimi
nių, todėl patįs norėtų nuvažiuo
ti aplankyti savo seną šalį, bet 
bijo, kad negalėsią atgal sugrįž
ti. Reikia žinot, kad naujos 
migracijos tiesos išledžia Ame

rikoj gyvenančius ateivius ap- 
iankyti savo seną šalį ant G mė
nesių arba ant vienų metų laiko, 
tik išvažiuojant reikia išsiimt 
iš Washingtono leidimą, su ku
riuo busi atgal įleistas į Suv. 
Valstijas.

Kreipkitės prie Baltijos Ame
rikos Linijos į New Yorko arba 
Chicagos ofisus, o busite apru-

geriausieji Pittsburgho kai-i pinti tokiais valdžios leidimais, 
bėtojai ir SLA. seimo dele-' Musy laivai nuveža lietuvius 
gatai. tiesiai į Klaipėdą.
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—Maike, aš atėjau paša- Ant kožno kampo buvo sa
kyt tau gud-bai!

—Na-na, ką gi tai reiš
kia? Ar jau nutarei pas 
Abraomą keliauti?

—Ne, vaike, mislinu Chi- 
cagon važiuoti.

—O ką tenai veiksi, tėve? 
—Mislinu į prapesorius 

pastoti.
—Į kokius profesorius? 
—Tu turbut girdėjai. Mai

ke, kad Čikagoj yra švento 
Čalio seserų makademija, 
kur minyškos mokina para- 
pijonų vaikus visokių moks
lų: kemijos, dimagogijos, 
pyzikos ir da kitokių. Išvi
so tenai yra 14 tyčerkų ir 
škulė labai gera, tik kai vi
sos bobos mokytojauja, tai 
mokslas neišrodo toks vož- 
nas ir vaikų nedaug eina. 
Užtaigi aš noriu važiuot te
nai ir užimt prapesosiaus 
vigtą. Tada musų makade
mija bus regli škulė.

—O ką tu žinai, tėve, kad 
jie tave tenai priims?

—Šių r, kad priims, 
jau turiu ir gromatą.

—O kas tau rašo? 
—Kunigas Armonika! 
—Kas, Armonika?
—Uskiuzmi, vaike, aš per 

apjnilką padariau misteiką. 
Ne kunigas Armonika, ale 
kunigas Skripka. Nėra tai 
tokia skripka. ką ant veseli- 
jos grajina, ale tikras kuni
gas su tokia pavarde. Savo 
gromatoj jis sako, kad vy
ras prapesorius į seserų ma- 
kademiją labai reikalingas.

—Bet kažin, tėve, ar da
vatkos norės tave įsileisti?

—Jau su tuo, Maike, tai 
nebus bėdos. Jos tik ir lau
kia, kad aš nuvažiuočiau. 
Juk ir jų kraujas ne vanduo. 
Kad ir šventą gyvenimą ve
da, ale vistiek vyras rupi. 
Jau aš. vaike, ir naują siu
tą užsisakiau pas kriaučių.

—Tai reiškia, tu. tėve, iš
tikrujų ketini tapti davatkų 
akademijos galva?

—šiur. Maike!
—Bet ką gi tu tenai veik

si?
=--Juk aš tau sakiau, Mai

ke: prapesoriausiu.
—Profesoriaut tu negali, 

tėve, nes tu nemoki jokios 
profesijos.

—O aš beeinu. Maike. kad 
aš moku daugiau da ir už 
tave. Gal aš nežinau tiek 
daug apie geografiją ar ki
tokią spirgilogiją. ale kaip 
munšainą padaryt, tai ge
resnio prapesoriaus už ma
ne, vaike, niekur nerasi.

—Tokių dalykų mokyklo
se niekas nemokina, tėve.

—Pirma nemokindavo,
vaike, ba nebuvo reikalo.

Aš

liūnas ir galėjai gerti, kiek 
norėjai. Ale dabar atėjo ki- 

; tokie laikai. Dabar jei 
žmogus pats pasidaryti ne
moki. tai ir kentėk. O iš 
kurgi žmogus gali mokėt, 
jei škulėse to nemokins? 
Užtai, vaike, ir reikia įvesti 
madą mokyt škulėse mun- 
šainologijos.

—Bet kam tas munšainas 
reikalingas, tėve? Juk tam 
ir prohibicija yra įvesta, 
kad žmonės negertų.

—Ne. vaike, išsigerti rei- 
įkia. Juk pats Kristus darė 
vyną, kada atėjęs ant vese- 

’lijų nerado nieko išsigerti. 
Ant galo, juk kunigai ir 
prie mišių geria. Taigi 
krikščioniškas mokslas aiš
kiai rodo, kad gerti reikia.

—Jei taip, tai kam krikš
čionis tveria visokias blaivy
bės organizacijas?

—Tas, vaike, tai tik dėl 
.mados. Juk aš ir pats pri
guliu prie blaivininkų susai- 
dės, kuri naikina šnapsą. 
Ale ar tu žinai, kaip ji nai
kina? Ogi geria. Ir ant per
eito mitingo mes išgėrėm 
penkias bačkutes naminio 
alaus ir keturis džiogus 
munšaino. Vadinasi, kas iš
gerta. tai sunaikinta... Na, 
ale man reikia skubyt, vai
ke, ant treino. Jei tu busi 
kada Čikagoj, tai užeik į 
švento čalio seserų maka- 
demiją, o pamatysi, kad aš 
jau nepaprastas žmogus. I 
Taigi gud-bai, vaike.

—Laimingos kelionės, tė
ve.

Lietuvos Atstovybe teiks 
laikraščiams informacijų.
Gerb. "Keleivio” Redakci

jai:
Amerikos lietuvių spau

doj užsiminta, kad Atstovy
bė nepaskelbė žinių apie Lie
tuvos Ministerių Kabineto 
krizį. Šiuo Atstovybė prane
ša gerb. Kerakcijų žiniai 
kas seka:

Atstovybė gavo Eltos te
legramą apie krizį po to. kai 
Amerikos spaudoj toji žinia 
gana plačiai jau buvo pasi
rodžiusi, todėl Atstovybė ir 
nepranešė gerb. redakci
joms tos žinios. Kadangi iš 
laikraščių aiškėja, kad nori
ma gauti Atstovybės infor
macijų. tai nuo dabar, nors 
Informacijų Skyrius prie 
Atstovybės jau senai nebe
veikia, Atstovybė siuntinės 
gerb. redakcijoms informa
cijų, kurios bus Eltos pri
siųstos Atstovybei.

I ii • a i • ’ ’u valstybių, bus išduodami į
AOfflUIllStl) KOnVCnCJJdl vieniems metams neapribo-1 

tam kelionių skaičiui. Kon
sulatai gali tokias vizas iš
davinėti, neatsiklausiant sa
vo centro vyriausybių. Kai
na už pasus ir vizas taip pat 
sumažinta ir išneš 20 litų už 
daugkartinę metų vizą ir 2 
litu už tokią pat tranzito vi
zą.

Konferencija nutarė reko
menduoti savo vyriausy
bėms tuojau padaryti per 
atatinkamus savo juridinius 
organus sutartį tikslu, kad 
vienoj trijų valstybių pada
ryti teisnjų-nutarimai butų 
vykdomi kitoj valstybėj. 

Padaryta sutartis, kuria 
reguliuojama tiekimas pilie
čiams socialės pagalbos.

Padaryta sutartis suregu
liavimui mokyklų klausimo 
—vaikams vienos valstybės 
piliečių, gyvenančių kitoj 
valstybėj. Šia sutartim nu
matoma. kad esant 20 vaikų 
vienos kurios susitarusių 
valstybių piliečių, galima įs- 

, nv o mci x*v- teigti jiems mokyklą, kuri 
minuos, tai tuomet ir jie. ko- tu{ės vyriausybės pašalpą, 
munistai, galėsią jį remti.

Bet La Follette'as ir vėl 
jiems atkirto: jukš, paršai II .. .
Jūsų rėmimas man nereika- triJU draugingų 
lingas ir aš jo nepriimsiu, susiartinimui. 
Anot tos pasakos, kvailiai 
ir bažnyčioj gauna mušt.

Gavę kitą antausį, komu
nistai nuleido konvencijoj 
nosis. Tūli jų pasiūlė staty
ti j kandidatus komunistą 
Duncaną McDonaldą iš Illi- 
nejaus. Bet kadangi į savo 
konferenciją jie buvo pasi
kvietę ir farmerių darbinin
kų. tai pastarieji komunistų ... _______
peršamam žmogui pasiprie- darbų, lenkai esą buvę pri- 
sino. Ir galų-gale vistiek nu- versti imtis atatinkamų ka- 

laukti progresyvių vinių priemonių ir skųstis 
i Konferenci-

pasibaigus.

Komunistų konvencija St. 
Paul mieste pasibaigė. Iš 
jos da sykį pasirodė, kad 
tie mekleriai yra tikri politi
kos bankrutai. Jie tiek jau 
nusigyvenę. kad republiko- 
ną La Follette'ą norėjo nuo- 
minuoti savo kandidatu į 
Suvienytų Valstijų prezi
dentus. Jie jau antru syk 
bandė įsikabinti į buržuazi
nę jo vuodegą, ir jis antru 
syk nuspyrė juos nuo savęs 
šalin.

Kuomet La Follette'as 
pirmu syk užtepė komunis
tams per nosį, pareikšda
mas, kad su Maskvos pa
stumdėliais jis nenorįs nie
ko bendra turėti, tai rodėsi, 
kad šito jiems jau užteks. 
Bet neužteko. Patįs nega
lėdami prie jo prieiti, jie nu
tarė laukti, ar nenominuos 
jį progresyvių konvencija 
Clevelande 4 liepos. Jei no-

f
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EKONOMINIAI BRUOŽAI.
-------------------------Paroti 4. Bach. Vtnta u kalbos. ———------------
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(Tąsa)
Ar yra galimas visuomeninis ūkis?

Bet ar galima įvesti sicialistinį ūkį? Ar

kaip ir kitos mokyklos.
j Tokiu budu padaryta pir- 

mas svarbus žingsnis šių 
valstybių

Perspėjimas.

Pastaruoju laiku užsienių 
spaudoje pasklido žinios, 
kad Lietuvą ruošia ginkluo
tus burius, kurie pereina de
markacijos liniją ir užpuo
la sodžius, esančius lenkų 
pusėje. Dėl tokių lietuvių

tarta laukti progresyvių vinių p____
konferencijos Clevelande ir Ambasadorių 
žiūrėti, ką ji nominuos. Jei jai, kuri esą smarkiai su
jos kandidatas bus 'geras draudusi Lietuvos valdžią, 
žmogus, tai remti jį. Be to lenkų skleidžiama,

Grynas komunistų šuva- kad ekonominė Lietuvos pa- 
žiavimo rezultatas yra toks: dėtis pasvirusi, litas pradė- 
(1) Jie gavo nuo La Follet- jęs kristi, kad finansų min. 
te’o du kartu per nosį: (2) Petrulis su didele pinigų su- 
Jie suorganizavo "Trečią ma pabėgęs į užsienius ir t.t. 
Nacionalę Partiją." bet (3) Lietuvos Respublikos At- 
Neturi jai kandidato. stovybė yra šiuo įgaliota 

Taigi padėtis gana kvaila, pranešti, kad visos tos ži- 
širšinas nios nėra teisingos ir turi 

provokacijos pobūdžio. Taip 
pat Lietuvos vyriausybė nė
ra gavusi jokio rašto iš Am
basadorių Konferencijos.

Tautų Sąjungai išrišus 
Klaipėdos klausimą Lietu
vos naudai, lenkai pradėjo 
per užsienių spaudą akciją 
prieš Lietuvą. Lenkų akci
ja eina dviem kryptim: poli
tine ir ekonomine, ir visa 
tai daroma, kad sudiskredi- 

i tavus Lietuvą ir sumažinus 
užsieniuose pasitikėjimą 
Lietuvos ekonomine padėti
mi. Tad lietuvių laikraščiai 
perspėjami dėl tilpusių, ypač 
lenkų laikraščiuose, infor
macijų.
Lietuvos Resp. Atstovybė.

Kauno konferencija.

Gegužės mėn. 19-22 d. 
Kaune įvyko senai laukta 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
konferencija.

Trumpai suglaudus. Balti
jos Valstybių konferencijos, 
svarbesnės išvados yra šios:

1. Visos trįs Baltiko Vals
tybės: Estija, Latvija ir Lie
tuva—pabrėžia, kad jų poli
tika remiasi taikos palaiky
mo principu. Konferencijos 
nariai, apsikeitę nuomonė
mis dėl bendros bazės visų 
trijų valstybių politikai, 
vienbalsiai nutarė:

a) Rekomenduoti savo vy-1 
riausybėms kooperuoti visų 
trijų valstybių užsieninės 
politikos vedime.

b) Koordinuoti trijų vals-’ 
tybių žygius Tautų Sąjungo
je ir kitose tarptautinio po
būdžio įstaigose tais reika
lais, kurie turi jiems bend
ros svarbos.

c) Esant reikalui teikti 
bendros paramos žygiuose 
daromuose užsieny.

Ekonominiais reikalais 
konferencija, per savo lega- 
cijas, pataria savo vyriausy
bėms eiti prie palengvinimo 
ii\ suartinimo ekonominių 
santykių sudarymu prekybi
nės sutarties daugiau, negu 
labiausiai favorizuotos tau
tos principais.

Visos tris valstybės pripa
žįsta, kad susisiekimas šių 
valstybių piliečiams privalo lėjiman tiktai ! 
būti galimai padarytas leng- ninkus, kada jie nori perei- 
viausias. šioje konferenci-Ji per gatvę su raudona vė-

Paleiio Lenkų agentus.
Šiomis dienomis karo teis

mas Kaune nagrinėjo lenkų 
agentų bylą. Priklausyme 
priešvalstybinei lenkų orga
nizacijai buvo kaltinamas 
lenkų baronas Korfas, tūla 
Brazovskaitė ir Gilevičius.

Baroną Korfą, kaipo 
stambią figūrą, Lietuvos ka
ro teismas visai išteisino, o 
Brazovskaitę su Gilevičium 
kad ir atrado kaltais esant 
ir net kalėjiman nuteisė, te
čiaus abiem bausmę dova
nojo. Tuo budu visi trįs len
kų šnipai tapo paleisti ir da
bar galės pragaištingą savo 
darbą toliaus varyti prieš 
Lietuvos valstybę.

Kuniginė Lietuvos valdžia 
erreita areštuoti ir grūsti ka-

ištik rujų visuomenė, pasiėmus rūpintis vi
suomeniniu darbu visuomenės naudai, ga
lės patenkinti kiekvieną visoms reikmeno- 
mis?

Buržuazijos mokslininkai visokiais bu
dais tvirtina, jog surinkus viso pasaulio tur
tus ir juos visiems išdalinus, niekas nega
lėtų galų su galais sudurti. Iš čia jie ir da
ro išvados, jog neturtas ir skurdas—neiš
vengiami, jog taip jau ir turi būti. Dabar
tinėj tvarkoj—sako jie, dar geriau,—bent 
tie, kurie gyvena svetimu darbu, turi laiko 
ir gali pasišvęsti mokslui, menui, gali turtin
ti žmoniją naujais technikos išradimais, ku
rie kelia darbo našumą. Paverskite,—kal
ba jie toliau,—visus vienodai dirbti ir tuo
jau dingsiąs mokslas, menas, darbo našu
mas nebekilsiąs, o žmonių skaičius vis didė- 
siąs ir įsiviešpatausiąs visuotinas neturtas 
ir žiauriausia kova dėl duonos kąsnio. 
Daug kančių yra dėl dabartinės nelygybės, 
bet jau taip pasaulis esąs sutvertas. Panai
kinus gi nelygybę, žusiąs ir pasaulis.

Pažiūrėsim, ar ištikrujų taip yra. Išskai
čiuota. jog Europoje ir kitose civilizuotose 
pasaulio šalyse per metus pagaminama 
89,630 milionų rublių vertės visokių pro
duktų ir prekių (Tai buvo prieš didijį karą). 
Kiekvienam suaugusiam žmogui pareina 
po 208 rb., reiškia 5 narių šeimynai—1,040 
rublių. Ir tai ne taip maža! Bet mes skai
tom visas šalis kartu. Bet paimkim labiau 
kultūringas šalis. Anglijoj šeimynai tektų 
1,685 rb., o Amerikoj 1,950 rb. Tai jau vi
sai nebloga!

Bet argi socializmas tame, kad visus tur
tus sunešti krūvon, o paskui visiems išda
lyti. Visai ne tame. Dabar toli gražu ne vi
si dirba, daugybė veltui leidžia laiką, dau
gelis nenaudingą darbą dirba, o yra nema
ža ir tokių, kurie ir visai kenksmingą dirba 
darbą. Ramiu laiku iš 100 žmonių 4-5 ka
riuomenėj tarnauja, o karo metu—daugiau 
kaip 15 iš kiekvieno šimto atitraukti nuo 
darbo, ir tai vis jauniausi, stipriausi vyru
kai, kurie galėtų dirbti. Bet maža to, kad 
jie atitraukti nuo naudingo visuomenei 
darbo, visuomenė dar turi juos užlaikyti.

Dabar žemdirbyste ir amatais užsiima 
du trečdaliu, gyventojų. Lakusis trečdalis 
verčiasi prekyba, šmugeliu, ir panašiais 
darbais, kurie šalies turtų nei vienu skati
ku nedidina. Kiek žmonių užsiima patar
navimu visokiems tinginiams ponams. 
.Mes jau matėme, kaip dažnai šių dienų 
tvarkoj ištinka prekybos—pramonės kri- 
ziai. Kiek žmonių tokių krizių metu be 
darbo sėdi! Kiek prekių sugenda, nes nėra 
kas jas perka! Išskaičiuota, kad vieni tik 
aiškus susibankrutavimai dėl pramonės 
krizių kainuoja po 5 rub. nuo kapitalo kiek
vieno 100 rub. O kiek veltui nueina darbo 
dienų dabartinėj tvarkoj būtiniems strei
kams? Apskritai, kiek žmonių, neturėda
mi darbo, veltui laiką gaišina. Kiek laiko 
niekams leidžia žiemos metu sidžiuose ma
žažemiai, valstiečiai, kurie labai retai var
gais negalais susiranda kokį nors uždarbį. 
Aišku, jog tikslingiau sutvarkius visuome
ninį darbą, šalies gerybės žymiai padidėtų. 
Kapitalizmas neša žmonijai didžiausius 
nuostolius, juo ilgiau jis trunka, juo daugiau 
nuostolių.

O darbo našumas? Argi socialistinėj 
tvarkoj jis nepakils nesulyginamai aukš
čiau, nekaip dabar? Kapitalistinė tvarka, 
kaip jau matėme daug kame trukdo darbo 
našumo kilimą.

Paimsim kad ir žemdirbystę. Žemdirbys
tė labai pamažu pirmyn slenka. Ir nenuo
stabu. Kas gi žemdirbystę tobulins? Musų 
valstietis užguitas, tamsus, suvargęs. Vos 
tik atsiranda pas jį atliekamas skatikas, 
tuojau, žiūrėk, valdžia pasiskubina išlupti 
iš jo visokiais mokesčiais, arba išvilioja suk- 

savo darbi- čius spekuliantas. Tai kur gi jam begalvoti 
apie savo ūkio pagerinimą? Kur jis gali

ištikrujų visuomenė, pasiėmus rūpintis

joje nutarta įvesti žymių'liava: "'bet kada svetimos imti reikalingas tam reikalui lėšas? Jis to- 
tuo žvilgsniu palengvinimų, valstybės šnipai kasasi pę lydžio knisa nualintą žemę, taip pat, kaip 

- LuteHt: pasai ir vizos siu Lietuvos pamatais, tai musų knjsdavo j0 tėvai protėviai, beria menką
Lietuvos Respublikos• valstybių piliečiams, tikslu įkrikscionis labai jiems r.ian- , .. ..
Atstovybė Amerikoj, keliauti bent kurion šių tri- dagus. sėklą ir laukia, ką Dievas duos. Valstietis

Įspauste suspaustas visokiais mokesčiais, 
nuolat išnaudojamas visų, kas tik netingi jį 
išnaudoti, visų paniekintas, visų įbaugintas, 
—ir kur gi jam pasikelti, išsitiesti?

Iš kitos pusės, žemės ūky dideliems žemi
ninkams labai dažnai būva nenaudinga ge
rinti savo ūkį. Pagerinimas daug kainuoja 
ir reikalingas gabių mokančių ir suprantan
čių savo darbą darbininkų. Gi kada tokių 
darbininkų sunku gauti, o čia pat pilna pi
gių ir paklusnių, sutinkančių dirbti už men
ką mokestį, arba galima žemę pelningai iš
nuomoti bežemiams bei mažažemiams—tai 
kam dar dvarininkas suks galvą, kam jis 
rūpinsis. Pelno pakankamai jis vistiek gau
na, tuo labiau, kad jam daugiau nieks neru
pi, kaip tiktai gauti kuodaugiau pelno ir 
kuogreičiau jį išleisti. Bet ir tai dar stam
bus žemvaldžiai labai dažnai nusiskundžia 
pigiomis javų kainomis ir vis mažiau laukų 
beužsėja.

Tuose laiminguose žemės kampeliuose, 
kur valstiečiai dėl laimingai susidėjusių ge
ni sąlygų galėjo išsimušti iš amžino skurdo 
ir tinkamai užsiimti savo ūkio priežiūra, ar
ba kur ir dvarininkai dėl tokių aplinkybių 
neturėjo galimybės vien tik plėšti valstie
čius, bet priversti buvo savo ūkį nukreipti 
į žemės ūkio pagerinimą — ten mes mato
me žmogaus proto ir žmogaus rankų ste
buklus. Danijoj, Olandijoj, šiaurinėj Uran
ijoj žemė duoda derlių, apie kurį musų 
valstiečiai nei sapnuote nesapnuoja. Pa
vyzdžiui, Paryžiaus apylinkės daržininkas 
gauna iš 46 sieksnių pločio ir 50 sieksnių il
gio sklypo žemės apie 7 su puse tūkstančio 
pūdų visokių daržovių. Tiesa, tai retas ir 
nepaprastas atsitikimas. Bet jis retas ir 
nepaprastas dabar. Gi socializmo uždavi
nys ir yra sudaryti tokias sąlygas, kad žmo
nės galėtų visur žemę ir kitus gamtos tur
tus išnaudoti, kaip viršminėtam atsitikime, 
kad toki atsitikimai butų paprasti, kasdie
niniai, kad žmonės galėtų visišku savo rei
kalų patenkinimu ir laime naudotis.

(Toliau bus)

KAS NURAMINS?
Veltui akys ašaroja. 

Veltui širdis taip vaitoja, 
Nesugrįš jau tos dienelės, 
Nemylės jau bernužėlis.

Buvo laikas kai mylėjo. 
Savo širdį man žadėjo, 
Bet negrįž dienelės tos, 
O, nebgrįž jau niekados!

Jis dabar jau kitą myli, 
Kitai širdį žada skirti;
Man tik verksmas veria vyli, 
Lyg kas šnabžda "mirti, mirti.”

Eisiu aš į tą giružę...
O, kaip smarkiai vėjas ūžia! 
Nieks manęs ten nebmatys, 
Tik vėjalis bangputys.

Vėjas verkti man padės. 
Paukščių ten balsai skambės, 
Ten širdis man gal nurims 
Ir svajonės nebkankins.

Vėjai, paukščiai neramina, 
Ašarėlių nedžiovina.
Ar ilgai širdis vaitos?
Eisiu, gal kitur nustos.

Eisiu aš, kur marios ūžia, 
Gal man ten nurims širdužė, 
Bangos taip mane vilioja, 
Lyg mylėt sesutės moja.

šaltos bangos nuramins 
Ir į glėbį pasiims.
Bus čia tyku ir ramu, 
Nebkankinsiuos tuo skausmu.

Julė Levynaitė.



Dėl Rusijos Ateities
Apie žmogaus ateitį ge- Tačiau didelių ir pastovių 

riausia galima spręsti anali- organizmų jie negali įkurti 
zuęjant jo praeitį ir jo būdą, dėlto, kad jiems trūksta 
Tas pat ir su visa tauta. No- tvarkingumo, disciplinos ir 
rint ką pamatuotai pasakyti subordinacijos dvasios. Sla- 
apie tautos ateitį, reikia pa- ' ............................
žinti jos praeitis ir jos bū
das.

Rusų istorija mums vi
siems yra gerai žinoma iš 
rusų mokyklos.

Ja istorija rodo, kad rusų

vai yra individualistai ir 
anarchistai. Tauta su to
kiais privalumais valstybių 
kurti ir jų laikyti negali.

Maskva—netik mongolų 
dvasios, bet ir mongolų 

_ . _ . ginklo kūrinys. Carizmas—
valstybės tvėrime jie patys mongolų išauklėta įdėja. Ta 
buvo tik medžiaga. Tve- idėja ilgomis tradicijomis, 
riąnti idėja ir jos vykinto- tikyba ir luomų santykiais 
jai vis ateidavo iš svetur, paremta augo ir bujojo, ko- 
Normanai, kurie visą IX irijei. Rusija buvo heretingai 
X šimtmeti plėšė Europą, j užsidariusi nuo vakaru Eu- 
Viduržemio Jurų pakraščius ropos. Bet kaip tik pradėjo 
ir pristeigė daugybę savo Rusijon veržtis ir skleistis 
valstybių (Airijoj, Anglijoj, vakarų demokratijos idėjos, 
Francijoj. Italijoj ir kt.), jos greitai pakirto carizmo 
davė pradžią rusų istorijai šaknis. Jau Aleksandras I 
ir rusų valstybei (IX šimtm. pamatė šį pavojų ir užtat

X šimtmeti plėšė Europą, j užsidariusi nuo vakaru Eu-

J

veržtis ir skleistis

Jau Aleksandras I

“Its the leaf” 
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pusė). Jie davė Rusijai net j paskutiniais metais stengė
si užtvenkinti vakarų įtaką. 
Dar labiau rūpinosi tuo Mi
kalojus I. Tačiau supranta
ma, kad jų pastangos galėjo 
tik procesą sutrukdyti, bet 
sustabdyti jo negalėjo. XIX 
šimtmety carizmas laikosi 
tik savo amžių inercija.

Jis stovi taip kaip sausas 
papuvęs medis ir tik laukia 
vėtros, kuri jį nuverstų. Ja
ponų karo sukeltą vėją jis 
dar šiaip taip atlaikė, bet 
Didžiojo Karo vėsula jį

proletariatas tuojaus
Užtat

STRAIPSNIS 78.
Pasifėdavyk su gydytoju g'cftii
Susirgus kudikiuv r«kiui gjdyjojui 

tuojaus duoti ž»*:ią, <» nvitina turi tu
rėti raštišką Rekordą teruperatu; 
ros, pulso, kosėjimų, verkimo, skaus
mo ženklų, ir abelnos kūdikio išvaizr 
■los. Ji turėtų pažymėti kiek ir ko

Į kūdikis valgė, kiek vandens gėrė, kiek 
i sykių ėjo lauk ir kaip, kiek šlapinosi-, 
. ką vėmė, ir bile kitus nepAjivastus apk 
sireiškimus. Reikia palaikyti1'dalį sla- 

■ pumų ir išmatą dek gydytojo analizės.
Gydytojui k;y įsakius,'-reikia* tas pilį 

jdyti tikrai griežtai Motina turėtų už
rašyti kada ji pildė ir ką patėmyjo,.

Jei gydytoja negalima greitai gau
ti, tai reikia prisilaikyti sekamų da
lykų. Kūdiki reikia laikyti lovoje kol 
tik rodys temperatūrą virš 99-5 laips
nių F. Jei liga buvo sunki, tai reikia jį 

' palaikyti lovoje ir dar tris ar septy- 
1 nios dienos p<> to. kaip jo temperatu; 
I ra paliko normalė (9S.6 iki 99.5 F.) ir 
laikėsi tokia 24 valandas Galimą iš
vengti daugelio ligų pasekmių, pailgi
nant šitą laikotarpį pasveikimo.

Turi savo kūdikį laikyti sveiku lt* 
stipriu. Kūdikio sveikata ir išsivysty
mas priguli daugiausia ant priežiū
ros ir pieno, kurį jis gauna. Kūdikį 
reikia kasdien maudyti ir reguliakišj- 
kai penėti. Jei negali savo kudįkio 
žindyti, pabandyk Borden’s Eagle 
I’ieną Tai yra pirmaeilis kūdikių pe
nas—pagamintas iš riebaus karvių 
pieno ir kruopėto cukraus—ypač kū
dikiams. Jį gydytojai rekomenduoja 
dėl jo kokybės ir vienodumo. Per ke
liūtą gentkarčių tūkstančiai Ameri
kos motinų išauklėjo savo kūdikius 
su Borden’s Eagle Pienu. Jos tą darė 

,dėlto, kad Eagle Pienas buvo joms

M nekime spaudos 20! PAJIEŠKOJIMAI Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 20 iki 3u metų senu
mu. .Mei ginos. norinčios gaut gerą 
vyrą ir turėt linksma gyvenimą, ra
šykit tuojaus. o aš visas žinias su
teiksiu laišku. (27)

W. M P. O Box 143 
Hamtramck. Mich.
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kad 
privaląs viską imti, 
minios ir nuėjo ne su Miliu- 
kovu ir Kerenskiu, bet su 
Leninu. Carizmui žlugus, 
Lenino obalsiai rimtom kon
kurencijos neturėjo, neturi 
ir kažin ar turės.

Kad ir kažin kaip keista 
—komunizmui teko pava
duoti carizmą ir eiti jo par
eigas, belaikant Rusiją. Ir 
jeigu ne komunizmas, tai 
<ažin ar šiandien bebūtų di
džioji Rusija. Žinoma, ko
munizmas yra blogas cariz
mo pavaduotojas: valstybė, 
;auta komunizmo ideologi
jai svetimos sąvokos. Rusi
ja komunizmui yra ne tiks- 
as, bet priemonė prie pa

saulio revoliucijos. Todėl 
suprantama, kad Rusija ko
munizmui tik tiek turi reik
šmės ir vertės, kiek ji prie 
minėto tikslo veda.

Tačiau jeigu komunizmas 
žūtų, tai su juo išnyktų pa-

vardą. Šis faktas, kurį rusų 
kai kurie istorikai bandė 
ginčyti, šiandien nekelia jo
kiu abejojimų. Pagyvenę 
kelis šimtus metų Rusijoj, 
normanai susimaišė su sla
vais ir užsikrėtė jų ydomis, 
ypač anarchizmu. Norma
nų pastatyta didelė galinga 
valstybė su gerai organizuo
ta centro valdžia XII šimt
metyje suskyla i daugybę 
nepriklausomų valstybių.

Jei rusai butų taip ir pa
silikę niekeno neliečiami, tai nuvertė labai lengvai. 
Rusija butų greičiausia vir
tusi savo rūšies 
su daugybe nepriklausomų 
tarp savęs besipešančių val
stybėlių.

Bet XIII šimtmečio vidu
ry Rusiją užkariauja mon
golai.

Rusų senesnieji istorikai 
stengiasi tvirtinti, kad mon
golų viešpatavimas buvęs 
taip kai ant žąsies vanduo: 
nubirėjo ir nieko nebeliko. 
Bet tai ne visai tiesa. Veik 
dviejų šimtų metų viešpata
vimas negalėjo nepadaryti 
pėdsakų. Jeigu jis mažiau 
palietė kulturinį gyvenimą, 
tai užtat visą politinę ideo
logiją rusai pasiima iš mon
golų.

Iš normaniškai slaviškos 
valstybės su vakarų kultū
ros atspindžiu Rusija virsta 
grynai orientališka despoti
ja.

Mongolai išauklėja Mask
vą, kuri greitu laiku su jų 
pagalba suvienija visas ru
sų žemes. Pagaliau Maskva ___________ _
nugali pačius mongolus ir rutija: tautos idėja tampa 
tampa jų valstybės ir jų tra-|vjenijančiu ir vadovaųjan- 
dicijų paveldėtoja. Mongo-|^u ceRtru, kuris neleidžia 
lų didikų daugybė pereina. jvykti chaosui. Tačiau, kad 
naujų viešpačių tarnybon/tautos idėja galėtų šį vaid- 
jie įneša rusų sferosna mon-'menį vaidinti, reikalinga 
goliškus papročius ir pažiu- tsiutinė sąmonė. Ar rusai 
ras. XVI ir XVII šimtme-'turj tautinę sąmonę? Sau- 
čiuose Rusija yra giynai jalė inteligentų—taip, bet 
azijatiška valstybė su bizan- |masės—ne. Kas buvo Rusi- 
tizmo priemaiša. Sh Euro- į0j, žino kiek yra tautiniai 
pa ji nieko bendra neturi. susipratęs rusas valstietis 
Tai yra laikas didžiau-'arba darbininkas. O inteli- 
sios Rusijos ekspancijos,1 aentu saujalė niekuomet ne- 
ypač rytuosna. | įkalbės masėms, kad jos ei-

Tik Petras Didysis ”pra- tų, gintų ir dėtų savo galvas 
kerta langą Europon.” Ru- už nesuprantamą jiems da- 
sija pradeda bendrauti su |vką. Geriausiu įrodymu, 
vakarais, ypač su artimiau- kad tautos idėja rusų ma- 
sia jai Vokietija. Romano
vai nuolat bevesdami vokie
taites, pasidaro rusams sve
tima krauju giminė. Prijun
gus prie Rusijos Pabaltę, 
tenvkščiai vokiečiai, persike
lia Rusijon ir stato rusų val
stybei didžiausią aukštųjų 
valdininkų kontingentą.

Taigi bent kiek įsižiūrėję 
praeitin, mes rasime, kad 
Rusija kaipo valstybė nėra 
slavų kūrinys. Rusų valsty- 
be kūrė normanai, mongo- užpildyti 
j — «• 2 • _ _J oi— „
vai davė tam kūriniui tik nesuprato ir 
medžiagą. Tai nereiškia, ži- prasti, 
noma, kad slavai butų ap- Joms buvo.daug supranta

rifai nipkam tikę. Iš pn- mesnis Ijeninas. kuris var- jums Ju^i pinUrus. Nu^a-Tone išdi 
rimtfesjievra labai gabi gi- tojo žodį "proletariąt" ir sa- — “ - «’ -
minė Kultūros bei mokslo kė, kad reikia mesti kanau- 
iždan jie vra įdėję nemažų ti, kad valdžia ir viskas pri
edėlių klauso tik proletariatui,,

Ar gali būti carizmas at- 
Balkanais statytas? Sausą vėj’o išver

stą medį, teoretiniai kal
bant, juk galima vėl pasta
tyti. bet praktikoje niekas 
to nedaro. Viena, toks me
dis nebūtų niekam nei rei
kalingas, nei naudingas. 
Antra — pirmoji vėsula 
vėl ji nuverstų. Tas pat ir 
su carizmu. Reikia dar pa
žymėti, kad nėra ir negali
ma rasti pajiegos, kuri jį 
pastatytų ir dar labiau nėra 
jokių ramsčių, kuriais jis 
galėtu remtis.

Taigi, kaipo valstybę lai
kanti ir gaivinanti idėja, ca
rizmas yra Rusijoj galuti
nai žuvęs.

Kas gali užimti jo vietą?
Kitose valstybėse tokiais 

atvejais stoja tautinė idėja. 
Taip buvo Franci joj Didžio
sios revoliucijos metu, kada 
monarchija buvo panaikin
ta: taip pat buvo Vokietijoj 
1918 m.: taip esti kitose val
stybėse, jei viešpataujanti 
valstybės ideologija subank-

metų atgavimo 
sukaktuves-

URŠULĖ ZEBLACKIUTĖ pajieš
kau tetos Elzbietos Juziutės. po vyrui 

i Mickuvienės, Mariampolės apskričio, 
i Igliaukos parapijos, Žimiškių kaimo. 
' Pirmiau ji gyveno Philadelphia, l’a. 
' Me ldžiu atsišaukti arba žinantieji 
malonėkite pranešti

URŠULĖ BENE\ YC1ENĖ 
i 10 \Valling St., Providence, R 1.

1 Aš, Antanas Osipavičius, pajieš
kau Stasio \endelskio, kuris paeina

riampolės apsk. Jau bus kokia 16 me
tų. kaip atvažiavo iš Lietuvos. Pir
miaus gyveno New Yoike. o dabar

Milionus aukų sudėję esą-j 
te IJetuvos reikalams ir jei 
iki šiol jus nematote žymių1, Aė’_ An.Un.as Oupavuius. 
vaisių, jei daugelis jūsų pa- iš Naravo kaimo. Kairiškių vai.. Ma- 
tįs ant savęs net esate paty
rę savo tėvynės netvarką, 
nelaisvės ir tamsos slogutį, 
tai dėlto tik, kad mažiausia 
šitų aukų teko kultūrai ir 
švietimui.

Minėdami dabar 20 metų 
spaudos atgavimo sukaktu
ves, turite progos tą plyšį 
nors kiek užkišti ir sykiu 
tinkamai pagerbti ir paro
dyti knygos reikšmę ir galy
bę.

"Kultūros” bendrovė toms 
sukaktuvėms paminėti yra 
paskelbusi visoje Lietuvoje 
knygų platinimo konkursą, 

t tiems,skutinis didžiosios Rusijos I skįrdama dovanas tiems 
pamatas.. Rusija turetų js-r kaS daugiau ju išplatins 
siskirstyti i sudėtinės da is. Iiaud j vpač kaime Dėki-

Turetų atsiskirti dalys, t& tad ir amerikiečiai,
kurios turi mažesnius ar di
desnius etnologinius skirtu
mus. kaip Kaukazas. Ukrai
na, Baltarusija, Turkesta
nas. Toliau atsiskirtų ir 
tos dalys, kurios ekonomi
niai nesijungia su Rusija, 
kaip Sibiras.

Žinoma, statant politinius 
horoskopus prisieina visuo
met daryti rezervą dėl vadi
namųjų imponderabilijų, t. 
y. įvairių slaptų pajiegų ir 
ęomplikacijų, kurių faktų 
analizėms išaiškinti sunku. 
Politikoje dirbama ne su 

matematiniais didumais ir 
ne su gamtos nesikeičian
čiais įstatymais, bet su psi
chinėmis žmonių pajiegomis. 
Tas pajiegas išaiškinti, jas 
įvertinti ir numatyti jų ke
lius—reikalinga ne tik fak
tų analizės bei sintezės, bet 
ir tam tikra intuicija.

("Lietuva.”.)

Dėl Blogo Miego, Nervišku
mo Nuvargusio Iš Per- 

sidirbimo Jautimo.
Pagalios štai Yra Nauja Gyduolė.
Kuri Ovale Tūkstančiams Nuo

stabu Palengvinimų ir Už- 
ganėdinimę Į Kelias Dienas.

Jei Jusu miegas nėra ištisus ir gai
vinantis ir Jus jaučiatės nervuot-i ir 
pavargusiu rytmetyje, tai eik pas Jū
sų aptiekoriu ir nusipirk tu naujų 
gyduolių. Nuga-Tone Jis r-augiau 
negu nustebins Jumis, kaip greitai 
jisai veikia. Jis suteikia gaivinanti 
miegą, stiprius nervus, gerą apetitą, 
puikų virškinimą. reguliarj vidurių 
veikimą, gausiai entuziazmo, gyvumo 
i- veikmės, ši nauja gyduolė. Nnga- 
T-*»e s+ehėttnai veikia vidurių užkie
tėjimo ligose, išpūtimuose, vidurių 
skaudėjimuos“, galvos skaudėjime.

tuo ar kitu budu tam grynai 
kultūros darbui paremti— 
ar tai aukomis, skiriant jas 
pašalpai "Kultūros” būre
lių knygynėliams, kurie pla
čiai dabar steigiami po kai
mus. ar tai užsakydami per! 
"Kultūros” bendrovę knygų! 
ir jos mokslo populerų 
žurnalą ("Kultūrą”) savo 
giminėms, draugams Lietu
voje, ypač tamsesniuose už
kampiuose. Tai butų jiems 
tikresnė dovana negu pini
gai, kurie nevisuomet savo 
tikslo pasiekia, nueidami 
degtinei ar kitam bergž- 
džiam reikalui. Atminkite, 
kad kiekviena knyga, paleis
ta į liaudį, tai saulės spindu
lys besiskverbiąs į nakties1 
tamsą.

Varginga kova išgavome 
spaudą, daugelis jūsų esate 
tų milžiniškų imtynių au
kos. Tačiau, neturime Lie
tuvoje laisvo, nepriklauso
mą minti reiškiančio spau

PARDAVIMAI

Pinigai Namuose
Newton Falls, Ohio, mes padary

kim didelį suvažiavimų ant 30 d.. Ge
gužės (Decoration L>ay). Bus 3 die
nos šventės, todėl galės suvažiuoti iš

miaus gyveno toike. o Uabar^.į^ Amerikos. Ekskursijos trauki-
įsvaziayo is ten nežinia kur. Meldžiu ;niai numažins kainas, todėl laukia- 
atsisaukti arba jeigu kas apie jį ži-įm€, jjau<r svečių. Tą dieną daugelis 
not, malonėkite man pranešti, už kų užsakymų ant savo lotų pasta* 
^^NTAN^OSIPAVIČIUS namUS:- ** t0> nOrČ8-pi-

21 N. Union St, Shenandoah, Pa.

Pajieškau krikšto tėvo Jono Žėruo
lio. iš Baublių kaimo. Ukmergės vai. į 
Meldžiu atsišaukti arba žinančių pra
nešti.

GENOVAITĖ ŽERUOLA1TĖ
213 So. tVęstcott Avc., 

Sioux City, Iowa

Pajieškau I). Mažvimo. keli metai1 
atgal gyveno 31 Hudson Avė., Brook- 
Ijn, N. Y. Prašau atsiliepti šiuo adre
su: MRS. Z VELIČKIENĖ

52 Foley St.. Bristo!. Conn.

j giai pirkt loius gražioj vietoj. Tad 
'nepamirškit, kad ir mes mainom lo- 
i tus į namus ir farmas. Turime gra
žių. gerų ir pigių namų Newton Falls, 
Akrone. Clevelande ir Youngstowne.------- - —•- —--- . -. ,

i Nepamirškit tuo laiku pribūti. Para- rekomenduotas draugų ir dėlto, kati 
I šyk mums jeigu ko nors nori paklaus- i°s rado ij užganėdinančiu.
I ti, arba tuojaus atvažiuok. (~*‘ "

STAR REALTY CO.
P. O. Box 977, Ncwton Falls, Ohio.

Pajieškau Vincento ir Domininko 
Daunių, paeina iš Šiaulių apsk., Papi
lės vai.. Užsienių viensėdžio. Jie patįs 
ar kas apie juos žinot, malonėkit pra
nešti. Turiu svarbu reikalą.

K. DOVEIKA
101 N. Main St.. Ansonia. Conn.

Pajieškau drąugo Kazimiero Kisilo. 
Apie 6 metai atgal draugavime Mon
tana apielinkėj. Kas apie jį žinote, 
meldžiu man pranešti arba jis pats 
lai atsišaukia, busiu dėkingas.

A. S.MITH
735 Crosby St, Grand Rapids, Mich.

Pajieškau Liudviko Zavistapav:- 
čiaus. kuris gyveno NVmaniunuose ir 
buvo už girios sargu prie valdžios 
miškų. Aš buvau tuom tarpu mono
polyje už pardavėją Malonės atsi
saukt arba kas apie jj žino lai prane- 
š.~. šiuo adresu:

M1KOLAS ANDRIUSKEVIČIA
P. O Box 87. Baldvinsville, Mass.

Tadeušas Kaikeris. pajieškau savo 
biolio Martino Kaikerio. Šiaulių aps., 
Skaisgirių valse.. Dvilaicių kaimo. 
Yra svarbus reikalas Meldžiami, jei 
kas anie jį žino pranešti arba jis 
pats lai .atsišaukia po tokiu antrašu: 

TADEUŠAS KAIKERIS (27) 
394 Columbia Avė., Aurora, III.

Pajieškau švogerio Juozo Kubi
liaus. paskutini karta gyveno Luzer- 
ne. Pa. dabar girdėjau gyvena 
Waterbury, Conn. Jis pats arba kas
apie i> žino, meldžiu pranešti *27) 

PETRAS BAZUKEVIčIUS 
1110 E. Oneida St, Shamokin. Pa.

FARMOS

sems svetima, yra komuniz
mas. Juk komunizmas—ma
nykime apie jį ką nortme— 
yra tautos idėjos užginčyja- 
mas. Tačiau rusas valstietis 
arba darbininkas jeigu ir 
kvla prieš komunizmą, tai 
tik tada, kada komunizmas 
jį skriaudžia materialiai. 
“ Užtat carizmui griuvus, 
Rusijoj pasidarė tuštuma. _ . ..
Kada.Miliukovas Karęnskis
IT kiti stengėsi tą tuštumą Imėginti šią gyduolę, tajp. kaip daro 

„ ................ . užpildyti žtos: :’R<^ija,!j»ukmTS.k‘?ek^ų
lai ir nacaliau vokiečiai. Sla- russkij narod, tai jų minios nepajreibetų. jis yra malonus imti ir 
j«»i ii « * . . . ______ npaalpin sii-'Jvs tuojaus pradėsit sreriau jaustisįiegaicjv ou |Įmk „ keHatą dienvi ir j.

Jąs nesijausit geriau ir neatrodysit 
geriau, nunešk likusią pakiuko dalį 
ęas Jusą aptiekoriu ir jis_sugrąžins 

■' 'ir- 
bėjai. taip gerai žinodami, ką jis pa
darys dėl Jūsų. įsako visiems antic- 
koriams garantuoti j| ar sugrąžinti 
Jusą pinigus je'gu neužganėdintas 
Rc-r omenduojamas, garantuojamas ir 
parduodamas per visus aptiękorius.

(29) ‘ - ' ------------- . .:‘ Yra faktas, kad vaikai dažniausią 
būna nedapenėti tuo metu, kada jie 
sparčiausia augą, Regis jie valgo už
tektinai. bet tikrenybėje jų maistas 
nesuteikia jiems .tinkamos soties. Nę- 
si-tiai vešti viiką tarpe tyrinėjimai pa- 

‘ . indė, kdd Eagle Pianas y riy pasek
mingas taisant netld^enėUis ‘vaikus. 
Kiekvienas vaikas 'tūri turėt; Eagle 
Pieno suteikiamąją energiją Jkunas 
vaikas tūri gauti kasdien po du 
šaukštu Eagle Pieno atmiešto trimis 
ketvirtadaliais puodelio salto van
dens. Duok paryčiais ir po pietą Se
nesni kūdikiai dažnai labiau jj mėgs- 

. ” ' , vaisių sunka, su
plaktu kiaušiniu ir skanskoniu.

Skuros suerzinimas yra priežasti
mi daug nesmagumų ir susirūpinimo 
motinoms. Jus atrasite, kad Colga- 
te’s Babv Tale yra geriausia pagal- 
iia. kuomet kūdikio skūra išberta ir 
suerzinta Colgate's Baby Tale yra 
rekomenduojamas visų daktarų, nes 
tai yra tyras ir gydantis padaras

Skaitykit šituos straipsnius kas są
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

PARSIDUODA FARMA
akrų1 gera Conn. farma, 22 ak

rai apvalytos ir užsėtos žemės, 1 ge
ras arklys, 1 gera" karvė, daug vištų, 
visi farmos įrankiai. 7 kambarių stu- 
ba, 1 barnė. vištininkai, 2 „.. .y
miestui, arti mokyklos ir dirbtuvės?“ :

41

geras marketas. Kaina $2950. {nešti 
ši,450. Taį yra gera proga. ' (2t>)

NATHAN VVE1SLER. AGENT 
Box 174, Uncasville. Conn.

BROLIAI LIETUVIAI!
PARDUODU FARMAS. Pragyve

nau čionai 11 metų ir suprantu kokia 
farma geriausia. Farmų turiu viso
kių ant lengvų išmokėjimų su budin- 
kais ir sodais, prie vandenų, kur gali
ma žvejot. Nei vienas doleris ne
dings, kurį įmokėsit už farmą..

Klauskite: (29)
ANTANAS MAČIŪNAS 
R. 1. Box 51 Irons, Mich.

Pajieškau Antosės Burbienės, po 
motinos Dombrauskiutč, pirmiaus 
gyveno iOo Canal St. Chicago. II! 
Meldžiu atsišaukti arba kas praneš,: 
tam skirsiu dovanų. Turiu pranešt 
daug svarbių dalvku.

j JOSEPH DOMBRAUSKAS 
dos žodžio. Tamsos apuokai ! 3 Kudges Court- Ca,nbirdire’ 
juoda skraiste dengia Lietu-' - 
vos mokyklą, nuodyja paau
gančios kartos sąmonę, var
žo laisvą mintį, suaugusioji 
visuomenė nuodyjama vi
duramžių prietarais. Turi
me sudaryti atspirtį toms 
juodosioms pajiegoms, su
kurti naują, laisvą be prie
tarų kultūringą Lietuvą, ku
rioje nebūtų posūnių nei fa
voritų. Tan kūrybos darban 
kviečiame visus, nes tik ben-i ~ 
dromis jiegomis, visų talka r 
pajiegsime laimėti antrąją . . .
kovą, kovą už laisvos kultU-lN.n^ia^ka^^a! siektų 
ringos Lietuvos spaudą.

"Kultūros” Bendrovės
Valdyba.

Šiauliai, Dvaro gatvė 24, 
Lithuania.

K. Relinis, P. Bugailiškis,
K. VenslaUskaS, J. Trečio- damos suteikite man platesnių žinių 

kas, S. Brašiškis,
P. Daugėla.

Pajieškau savo sesers Benediktoj 
Dapkytė*. po vyrui Mikelienės. paei
na iš Pasnetalio kaimo, Veliuonos pa
rapijos. Kokia 12 metų atgal gyveno 
V.aterbuiy, G;nn Jeigu kas apie jų 
žin-j ar ji pati meldžiu atsišaukti.* 2< i 

JOE DAPKUS
Box 164, Pocahontas. 111.

APSIVEDIMA1
Pajieškau apsivedimui merginos, 

katra yra pripratus prie restoranų. 
Aš turiu savo restoranu, tai vienam 
yra jfersunl.u W. BAIAJUIST 
44 1 Nationa! Avė, Milvaukee, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki metų amžiaus. As esu 

■32 meto amžiaus, gerai uždirbu, tu- 
■s gyvenimo, 

.iiviamv sao atsišauktų laisva, kat 
Į ra netiki į prietarus Su pirmu laišku 

m< Idžiu ir paveikslą prisiųsti, kur; 
ant pareikalavimo sugrąžinsiu. Vy
rus meldžiu nerašyti G. M.

P O. Rox 137, Orient, Iii.

Pajieškau apsivedimui merginos' 
I arba našlės. Aš esu 35 metų amžiaus, 
!turiu gerą darbą, nes moku geru 
1 amatą. Esu lankęs aukštesnę mokyk- 

’» lą Merginos arlia moterįs atsišauk-

apie save. Aš duosiu atsakymą vi - ’ 
j soma. Butų gerai, kad atsišauktų ir 
: chicagietėr V VALYS

2513 So. ilalsted St, C^dajm, UL i

INFORMACIJOS KELEI
VIAMS Į KANADĄ.

Žinia tiems žmonėms, kurie nori at
sikviesti savo gimines į Kanada iš 
Lietuvos arba kitų žemiu, bus suteik
ta kas yra reikalinga dėl kiekvieno 
keleivio norinčio atvažiuoti > Kanada, 
kreipkitės vpatiskai arba per laiškus 
į musų Laivakorčių Ofisų, o mes su
teiksime visas informacijas ir kokie 
yra Kanados imigracijos įstatymai. 
Aš buvau Kanadoj su tais reikalais 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas 
reikalinga dėl norinčių važiuoti i Ka
nadą. Aš turiu korespondentus di
desniuose Kanados miestuose ir visus 
mano keleivius jie sutiks ir viskuo 
aprūpins. Su visais reikalais kreipki
tės į (26)

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 
6603 St. Clair Avė.. Cleveland. Ohio.

JUOKO ir PAŠAIPOS 
NAUJAUSIAS LEIDINYS—

SS

Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, prisiūsk 
mums šitą paskelbimą ir mes jums pasiusime pe
nėjimo instrukcijas. Kūdikiu Knygą ir kitokias 
brangias informacijas, dykai.

TAS TIESA. KAD PILVAS 
NUO "RITĖS” JUOKO NE
PRATRUKS, BET GALVA 
SMARKIAI APSISUKS. KAD 
NET DULKĖS NUO SMAGE- 
NU NUBIRĘS..
"Bitės” Egzempliorius 15 e.

Kerdiejus Press
593 BROADWAY. (Kum. 2-4-5) 

SO. BOSTON. MASS.
(26)

lEI tavo kūdiki* gauna tinkamą 
maistą, tai ji* aug* stipru* ir svei

ka*. Eagle Pienas yra priimta* mai
stas kūdikiams per 63 metus ir išau
klėjo tūkstančius kūdikių j stipriu* 
ir sveiku* vyrus Bei moteris.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BUILDING NFW VORb



!
Sveikatos Kampelis

būti pavojingas apsireiški
mas, ypač dėlto, kad kaip 
jau žinome, kad svarbiąu- 

apsireiškia be

(tiaziais audin><> uĮKiaras .... $1.25. 
Nihilistai. —• Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas perstatų nužudymą 
caro Aleksandro 11. Labai puikus ir 

' nesunkiai scenoj perstatomas 
veikalas. .......................................... 25c.
”0. S. S.” arba šliubinė lškilir.ė. —

Vieno akto farsas, labai juokingas 
:r geras perstatymui. Kaina .... 15-c. 
Paparčio žiedas ir keturios kitos 

apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras; 
£) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt. .................................... 15c.

Popas ir Velnias — Ir trjs kiti indo- 
mųs pasakojimai: I) Žinia iš toli

mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų ................................................

"Salomėja”, arba kaip buvo nukirstu 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta' garsaus anglų rašti
ninko Osear Wilde. Vertė Negeisti
nas. Labai žingeidi ir kiekvie
nam vertėtų perskaityti............... 25c.

Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy
bė laLai gražių vilių ir dainų Daug 

gražių, spalvuotu paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ........................................ $1.00
Gražiais audimo apdarais .— $125

Socializmas ir Religija. — labai įdo
mi knyga šituo svarbiu klausi

mu. 21 pusi........................................ 10c.<•
Ben-Hut. — Istoriška apysaka iš 

Kristaus laikų. Parašė lew
Wallace. 472 pusi.......................... $2.00
Pajauta. — I.izdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernato v/icz’c.
468 pusi............................................ $1.50
Biblija Satyroje. — Labui įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius 'nuo
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ............................... $1.00
VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 

YRA GAUNAMOS MUSU 
KNYGYNE.

Daržovės: Valgyk daug 4 
šviežių daržovių. 
gelbsti parūpinti _____
mineralinių elementų. Ka
da šviežiu daržovių negali
ma gauti, galima naudin
gai vartoti kenuotas daržo
ves.

Mėsa: Paprastai nies val
gome perdaug mėsos. Už
tenka valgyti tik sykį į die
ną. Jei gerai išvirta, kad ir

Isios ligos 
•skausmo.

KĄ REIAKIA SKAUSMAS? genu sutinimo, akies nervų ..
Cj»1 nėra nO: vUnn ovvn pagedimo. kraujo nvkimo ir ?a -varbiai >iŲ 1 -•••' 1 
Gal nėra ne vieno gyvu- į.jt H Net «aulė8 nude--?monių P^rgejimui. kad 

no, kuris nebūtų susipažinęs JV Protinė ir fizinė lygsvara
suardyta. Skausmas atkrei-

jimu prieš staigų arta pert-
™.lJaU:ymą SklU0S PneSl Skausmas, būdamas ženk- pigesnė mėsa priduoda ti»k 
" skausmo laipsnis neoaro- lu arba Persorgėj*1™- kad nat maisto, kiek u- brangeg- 
<’o S? kiX Stdeto^,i1,a<lėtis re‘kalauja prižiurę- ne Y,eton. mėsos gaUma 
\ta Si |XjinCT l0Šia ,abai SVarbia r°’ V31!?-Vt‘ SUr|' k,aUSUUUS “■

čių, kuriose skausmo arba 
visai nėra, ar tėra tik tiek 
mažai, kad kartais žmogų 
svklaidina. Pavyzdžiui, 
staigus appendicitis ligos 
.•'rėmimas, be skausmo, su 
('i lėliu karščiu ir smarkiu 

dies plakimu, nors nevi- 
•met viskas apsireiškia.

yra vienas iš

į atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. .................................................. 26e.

K*>del Aš Netikiu j Dievą? — Arba
Tikėjiaso Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusL................ 20c.
Kokiu* Dievus Žmonė* Garbiau Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnąi, chaldai, asy- 

( rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
’’' dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 

Dviejų .^„3 jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai ysa tikra tikėjimų istorija. $1.001 

. Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25

Kunigų Celibatas. — Išaiškinta kuni
gų bcpatystės istorija, pasekmės ir' 

____  u ]Oc i jų dori kas nupuolimas, šią knygą! 
Amžiim Duūma'ltoj knygutėj’ tel^a ,UTetu »*•*“*>“ kiekvienas vyrus,, 

tėvas ir jaunikaitis, kurie geidžia.;
H geria'įsių Jovaro dainų Jos tin- kad moterįs, dukteijs ir mylimo- 

a deklamacijoms ir dainavimui, kaip sįos nepapultų į kunigų "globą”. Pa-1

-7 ‘KELEIVIO’ 
KNYGOS.

kietųjų u\Minu ir ‘ • i „jNet saulės nude- f?™?. Pe.^Sejimuc kad 
kokioje nors forume L Pm0 ««>-
jausmu, žinomu kaipo' skali- ^at^n!!s.’:I™ 
smas. Paprastai ši pažintis "" ’’ ’ * ° Q* °
su nemaloniu ii- dažnai pa
vojingu apsireiškimu yra 
ypatingu kentėjimu įgyta. 
Gali būti ir tas, kad matant 
kitus kenčiant, sukelia su
pratimo ir branginimo jaus
mus tokiam apsireiškimui.

Skausmą galime išaiškin
ti kaipo keistą ir ypatingą 
jausmą kūne, šis jausmas 
gali būti nelygus—kartais 
lengvas, o kartais begalo; 
smarkus. Simptomai paei-į* ^ 
na nuo suirimo kokios norsx . 
kūno dalies: nuo ligos arba l;lo,vos Paprastai esti 
nuo smarkaus sužeidimo. 1:? Gausmo Gali net nebūti 
Trumpai sakant, skausmas I®'*““® ^.Pavojingoj h- 
yra ženklu, kad kas nors jau ■'-J—dtftenjoj. 
negerai. Jis gali būti pavo-' Vidaus organai, kaip pil- 
jingu arba ne. Yra tai spe- v<^» širdis ir inkstai, prastai

• • j \ tvarkyti skausmo ženklų
• ci’davimuL Todėl, svar
biuose šių organų suirimuo
se. skausmas neapsireiškia. 
Smarkus, bet kartais tiktai 
laikinas galvos skaudėji
mas gali ir negali būti pavo
jingu. Inkstų liga vadina
ma ”Bright’s disease” ir ne
turinti skausmo, gali būti 
pragaištinga. 

Adenoidų plėvelė, išleng-i . . ...
vo augdama, ir uždarydamaaugimui ir kuris pa- 
per nosį kvėpavimą, retai paiko virškinimo organus _______  ____
kada duoda skausmo ženk- Seraane stovyje. Geriau- tl:rĮ gauįj apelsinos skysiti-

cialis jausmas, gamtos pa
rūpintas, kad palaikius ir 
apsergėjus žmoniją. Y ra tai 
sveika proto reakcija ko-i 
Iriam cii7oiriimiiikiam nors sužeidimui.

Yra keliatas svarbių fak
tų, paliečiančiu skausmą, 
kurie yra gerai žinomi, bet 
neužtektinai atjaučiami. Pa
vyzdžiui, dauguma moterų 
pakenčia skausmą geriau 
negu vyrai. Yra taip pat ži
noma, kad skausmas labiau 
jaučiamas jaunesnių. Nors 
pamatiniai nesubrendęs ir 
pradinis skausmo jausmas 
taip žmoguje išsivystęs, kad 
kas kart atsikartoja daž
niau ir V
Prie to, dabartinis gyveni-

»

lę. Todėl, nežiūrint kokiuo 
budu bus stengiamasi sulai
kyti skausmą, bus atlikta 
svarbi priedermė sužeidimo 
Vengiant, kuris gali būti li
gos priežastimi. Kartas nuo 
karto fizinis išegzaminavi- 
mas yra geriausias būdas 
tai daryti, ir nėra patartina 
laukti, kol kas jau negerai 
yra.

KĄ VALGYTI.
Nors daug dalykų prigelb- 

sti mums sveikais būti, kaip 
tai poilsis, miegas, tyras 
oras ir švarumas, bet vie
nas iš svarbiausių dalykų 
kuri turime išmokti, yra ži
nojimas ką valgyti. Reikia 
išmokti valgyti tokius val
gius, kurie reikalingi augi
mui ir sveikatai ir neval
gyt tokių, kurie kunui netin
kami. Geriausis maistas 
tas, kuris parūpina reikalin
gą medžiagą kūno užlaiky-

i

ŽUVĮ.
žuvis: Šviežia ar džiovin

ta žuvis labai maistinga ir 
galima dažnai vartoti vie
ton mėsos.

Vanduo: Gerk nuo ketu- 
į ju iki šešių stiklų vandens.

AULAMS REIKALINGI 
VALGIAI.

Pienas: šviežias, švarus 
pienas — puskvortę kasdien, 
.kilnesniems vaikams visą 
kvortą. Dali pieno galima 
imti šokolade, sriuboje ir 
k tuose valgiuose.

Daržovės: Nors dvi dar
žoves kasdien, neskaitant 
bulvių. Nors tris sykius Į 
sąvaitę tokias daržoves kaip

ispinakus, salierus, salotus 
i ir kopūstus. Kada šviežių 
j daržovių negalima gauti, 
įgalima duoti bulves, buro
kus. svogūnus ir ropes.

švieži vaisiai: Nors syki i 
dieną. Džiovinti vaisiai ge
ri, bet negali užimti šviežiu- 
jų vietą. Jaunesni vaikai

i
I
Į

Alknbob* i* Kasikiai — Arba kaip 
ątrilitpia tėvu vartojimaa alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikimi ka
sa nors būti kadikių tėvąfc, būtinai 
turėtų perskaityti šilą knygutę. Pa-' 
ftal daktarą Houtzer; suiaėė Ba- 
rabošiuš. Pust 23 .............
AM*rikMiikus Vestuvė*.

aktų komedija, pajuokūvntt lietuvių 
vestuves. Jaokinifa ir lengva per
statymui. Paratč Ikras. PusL 21 10c. į
Aat»rika* Macockaa. — Arba kaip ka-: 

talikų kunigas Hans Svhnuth papi->- 
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusL ...................

namie taip ir siuuinkimoo'.e. 
PusL 32........................  15c.
Amirchūaat. — Pagal

mokslą, parašė d-ras Paal Elzbc- 
cher, vertė Briedžių Karaliukas. 
2S pusL ............................................ 10e.

Apie Dievą, Velnią. Dan<ą ir Prada
rą. Parašė Robert G. IngeraoB, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir llib- 
lijoa prietarų naikintojas. 72 
pusi.

Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve- Lengvas Budas Išmokti Angliškai. — ' 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?' šį knyga sutaisyta taip lengvai ir į 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj į suprantamai, kad kiekvienas gali i 
savo rankoj sutalpinti? Is kur ėmėsi;glitai išmokt kalbėt angliškai. Joje( 
tiek vandens, kad visą, žemę apsėtu- telpa netik atskiri žodžiai, bet čieii į 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip ^uc;niait pasikalbėjimai darbo jieš- 
;š Nojaus šeimynos galėjo atsirasi) ■ kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai krautuvėn, pas daktarą, pas barz- 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai,pas kriaučių, jr tt. Kaina 35c. 
kitu klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokia kunigas, yra nuosakiai ir ky t išima Ligas ir kaip nuo jų apsi-; 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga, saugoti. Parašė D-ras F. .Matulai-į 
be galo įdomi. Kas žodis — tai iak-|tis. Antra, peržiūrėta ir pagerin
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų ta laida............................................... 10c.
argumentas griūvą. Mokslas .r švenfo Antano Stebuklas. — Dviejų 
mokslas nuo pradžios iki galo. veikirm] komedija. Perstatymui

............................................... reikia. 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, 
Byla ruiw.itgu Sociaks- lošimas užima apie 2 valandas.

tais. — Pirmą kartą katalikai už- Kaina .................................................. 25c.
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1011. , .. . ^
Antrą kartą jie užpuolė socialistus M U*t*v<* »*M>ubhkoa Istorija ir žem- 
gruodžio, 1013 m. šicj knygutėj išti- ,SMM8- ~ veikalas parodo, kaip
sai telpa teismu rekordai ir prirody- ruo 1905 met« revoliucinės Lietuvos 
mai, kokių priemonių katolikai dasi- sP*kos vedė kovą su caro valdžia, ir 
leidžia kovoj su socialistais. Su kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val- 
pąveikslais. 61 pusi....................... 25c. rėm« ir KVnė; kaip paskui rev^-
Davatką Gadrinkoa. — Ir kitos links-. Paėm« viršų, kaip Lietuva li-

mos dairos. Apart juokingų ”Da- kos paliuosuota iš po caro valdžios »r 
vatkų Gadzinku” telpa 30 įvairių j.io- kaip ji buvo apskelbta respublika, 
kingų dainų, eilių, parodijų, ir t-t. Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
'Daugelis iš dainų tinka juokingoms ■ parodo dabartinės Lietuvos rubežius. 
'deklamacijoms, šešta pagerinta >> kaip šalis yra padalyta į apskri-. 
laida. 48 pusL ............................... lOc. ėius. Tai yra vienatinė knyga, kuri
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt? ! PSrodo; kaip gimė Lietuvos Respubli-

-Delto, kad norisi-, atsakys koks.ka ir kaip ,srodo' U1Pa 'isi
nemokša. Bet delkogi norisi? Delkoįsvarbesnl dokumentai: Steigiamojo 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko;^*’mo "“tarimai, taikos sutartis su 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, bolševikais, sutartis su latviais, apra- 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
cukraus, druskos ir kitų panašių da- ra ne knyga, bet tiesiog žibintu- 
lykų ? Kodėl jam reikia riebalų ? ši- vas» kuris apšviečia visą Lietuvą 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos I*® lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. ! Drūtais audeklo apdarais ............§1.50
Kaina................................................ laC*j MaMnialiatMkas Istorijos Supratimas.
Džiaa Bambos Spyriai. — Ir kitos —.Jei nori žinot, kas gimdo pasau-

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri- ■ »yje įvairiausius nuotikius, tai per- 
koj muasaino. šioje knygoje telpa net; skaityk šitą, knygelę. Kalba labai 
72 ”Džian Bambos spyčiai”, eilės, d%- lengva. Knyga protaujantiems darbi- 
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi................................. 25c.
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa į

23 gražios eilės, daugybė straips- 
rųų, juokų, ir Lt. Puikiai ilius
truota 95 pusi. .............................  25c.
"Jaunystė* Karštis-. Ir -Sasižiadavi-

mas Pagal Sutartie*-. Labai už
imanti, meiliška k<pnejdija ir per
statymui tinkama* dialogas. ... lOr. 
Kaip Senovė* Žmonės Perstatydavo

Sau žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: ”H- 
rirkščias Mokslas arba Kaip Ataira- 
do Kalbos-. Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi............................................... 10c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystčs 
įstatymai su reikalingai klausimais it

George Townsend Fox,
Ferdinand de Samo-
........................................ 25c.

Viską* Nyksta. — Labai

rašė kun. 
su'iotovino

Proudhono ....

Kur** Tm
žingeidi knygutė ii politiškai-eko-

MMniško klausimo, kurią turėtų kiek
vienas perskaityti. Pagal K.
Kuutskį, parašė Z. Aleksa. 28 p. 10c. 

kur Musą Bočiai Gyveno? — Arba
25c. | tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

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

!

I
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per nosį kvėpavimą, retai jlaiko virškinimo 
kada duoda skausmo ženk- gerame stovyje. 
lūs. Bet blėdies daug pri-Jsjas pasekmes galima ture- mo kasdien.

Mėsa: Porciją ant dienosdaroma. Taigi vra ir tokiu pi valgant tris sykius į die-
. . .... ----------------------J — X. ...Jnę. vanojant įvairius vai- užįek'tinai. 7

Kruopos: Vartoti kasdien 
su pienu, pusryčiams ir va
karienei. Galima jas dėti į 
sriubą arba iš jų virti košę.

Riebumynai: Daugiau rie
bumynų duoti yra geriau 
negu cukrus. ■> Geras svies
tas yra reikalingas augimui.

Vanduo: Vaikai ir užaugę 
reikalauja daug vandens. 
Bet nereikia nuplauti val
gi su vandenių ar kitais gė
rimais.

Geras pusrytis: Visuomet 
prieš einant Į mokyklą—vai
siai. kruopos, pienas, duona 

, _ _ ir sviestas. Jei galima mink-
suomet manė, kad skausmas. leisti verdančiam vandeny ųaj suvirintas kiaušinis ar

ba lašiniai.
Geri pietai: Kas nor šijto 

—sriuba, šokoladas arba su
virintos daržovės.

Nei kiek arbatos, kavos, 
alaus, vyno ar keptų valgių 
—apart lašinių.

Tarp valgių: Tik tokius 
valgius galima duoti kaip 
pienas, duona ir sviestas.

Saldumynai: Saldumynai, 
šaltakoše ir kitokie saldus 

idalykai tegalima duoti tik-: 
tai oo valgio—niekad tarp 

'valgių. .
Reguiiaris valgis: Valgyti 
tą načią valandą kasdien.

Apsaugojimas nuo sukie- 
■ tėiimo: Valgyti kvietine ir 
sėlenų duoną; vaisius ir dar
žoves.

Gerai sukramtyti valgį:

v m^ttvja tuu-!^ kurio« prasideda be 
darosi svarbesniu, siausmo. Vienok yra spėja- 

vvz, dabartinis gyveni- kad nuošimčių visų 
mas ir darbo padėtis daro prasideda su skausmu 

labiau prieinamu ai ba skausmas apsireiškia 
-................ ie kokiame nors ligos periode.

Abelnai, yra dvi skausmo

žmogų
prie susižeidimo ir prie 
skausmo, negu seniau.

"KELEIVIS” <'
255 Broadway,

So. Boston. Mass.
gius ir vengiant tų, kurie 
netinka.

Reikia vengti keptų val
gių, nes jie sunkiai virškina- 

jini ir kepant netenka dide
lės dalies naturalio skonio.

Kunui naudingi valgiai 
yra šie:

, Pienas: Gauni daugiau 
_ . ........ ~ ...........  Kita'ma^° nuo pien°, negu nuo
vra sub.jektyvė, priežastis, Kokio kito . valgio. Jis yra 
kurios nematoma. Aiški- lengvai virškinamas. Jis 
nant skausmą, reikia atsi- parūpina svarbią medžiagą 
žvelgti į protinę padėtį, :^33™ kunui.
sveikatos laipsnį ir fizinius Kiaušiniai: Kiaušiniai ge- 
atradimus. Į riau suvirškinami, jei valgo-

Nesąmoningi žmonės vi- mi žali, minkštai išvirti, pa- 

yra pavojingos ligos ženklu, i arba lengvai sukepti. Jie 
Taipgi, jie galėdavo parduo- priduoda daugiau geležies, 
ti brangius, nereikalingus ir negu pienas ir gali būt var- 
kartais pavojingus vaistus toyami vieton daug kainuo
tiems, kuriems būdavo rei- jančios mėsos, 
kalingas atsakantis gydy
mas. Minties perdavimo ga- virtos kruopos yra maistin
is yra tokia, kad dauguma j gos, ypač tos, kurios turi 
žmonių, perskaitę vaistų bent kiek žievės, kaip tai 
ipgarsinimus, Įsivaizdina' avižinės kruopos. Išvirtos 
sau visokias ligas. 'kruopos turi daugiau ver-

Kartais skausmas esti tės kaipo maistas ir daug 
kantriai kenčiamas su grei- pigesnės, negu kiti kokie 
to pasigerinimo viltimi. Vie-valgiai, 
toj paklausius pavojaus žen
klų ir jieškojtis palengvini
mo pas atsakantį gydytoją, 
žmogus kenčia skausmuose. 
Tuo tarpu liga, palyginant 
su išlengvo degančia ugni
mi, žengia pirmyn ir pasi
daro nebeišgydoma. Daugu
mą dar gi neatskiria skaus- 

jsad jau sveiki, skausmui

ma. kad 90 nuošimčiu visu

TEL. EMPIRE 7363 S

Skausmas savaimi nėra Ii- i'-šis. Viena, žinoma kaipo 
ga, bet kokios nors ligos objektvvinė, yra iš priežas-' 
ženklas. Pavyzdžiui, dan- cies matomo sužeidimo, Ii-J 
ties skaudėjimas yra page- ar kito suirimo. T 
dusio ar išpuvusio danties 
ženklu. Netik reikia tuo
jaus jieškoti palengvinimo 
pas atsakantį dantų gydyto
ją, bet reikia stengtis, kad 
išvengus panašaus atsikar
tojimo. Reguliariai lankant 
dantų gydytoją, kol dar 
skausmo ženklo nėra, yra 
protingas nusistatymas.

Skilvio nemalimo skaus
mai yra persergėjimai prieš 
netinkamo valgio vartojimą 
ir greito valgymo paprotį. 
Dažnai tokie skausmai pra
našauja pavojingesnes liū
gas. Nežiūrint kaip butų, 
toks skausmo ženklas neturi 
būti nepaisomas. Kuomet 
tia^aiBi ‘ valgio papročiai 
riiėlro negelbsti, geras išeg- 
zaminavimas ir gydymas 
yra reikalaujamas. Naudo
jant visokius vaistus tiktai 
laikinai užslopini svarbius 
skausmo ženklus.

Galvos skaudėjimas daž
nai reiškia protestą prieš 
persivalgymą. Kartais tas 
yra iš priežasties akių skau
dėjimo. Nekurtuose ątsiti- —
kimuose galvos skaudėjimas mo , mi) ligos, / manydami

I»

e?

yra labai pavoiiagos padė
ties ženklu, kaip tai: sma- pranykus. Vienok tai gali

e y

Kruopos: Visos gerai iš-

Duona: Kvietinė, ruginė 
ir kukuruzine duona priduo
da daugiau maisto, negu bal
ta duona.

Sviestas: Reikalinga val
gyt daug gero sviesto. Jis 
prigelbsti sveikam augimui.

Vaišiai: Visi vaisiai, kaip _____ _____
švieži taip ir džiovinti, išvi- Duck užtektinai laiko val- 
linti yra sveika valgyti.. Jie tlinti yra sveika valgyti. Jie giams. Buk linksmas. Val- 
prigelbsti augimui ir virš- gvK sėdint.
kinimui. F'.L «I.»S»

DR. F. MATULAITIS s
8

322 UOLBROOK AVĖ., jį 
DETROJT. MICH.
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į ninkama naapkainuojama. .VIedega 
i imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek- 
jsa. 84) pusL ....................................... 25c.

Monologai ir Beklauuci joa. — šioje 
knygoje telpa daugybė naujų, labai 

gražių ii juokingu monologų ir dekla
macijų. Visokios temos: darbininkiš
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visosgeros. Tinka visokiems ap-ją 
vaikščiojimains, baliams, konCer- ’gūriąL’’jo 
tams ir tt. .....................   25c. .kanapą* r

Neimkit kitokio, kaip tik m fauo 
Daveikslu.

Satetaiaa ligas gydo. 
Tai daro n* iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą, 
Kūra tik vartoja Salutarą! 

fz Saliku* Bitarį žmonės vartoja jau 
mėtų nūn visokių pilvo ligų ir 
*> stebėtinoms pasekmėmis, 

, , neranda jam lygaus, nei už
, jj vieamnib. Pacistengk įsigyti jo 

Musų Padėjimas. — Įdomus pavyz- Anitelj, o me» ^tikrinam, kad s» juo- 
dlUl « d.b.ru.1, Statau, „.į-

dėjimo. Paraše Antonovas. So. kis pria savo apčiekoriaus reikalau- 
Bsston, Mass. 40 pusi................... 10c. • damas tikro Salutaras, o jei jis netu-

1 retu, kreipkis tittįai prie išdirbėjų 
Sielos Balsai. Puiki knyga, daugybė i priunodamM sava aptiekoriaus adro* 
labai gražių eilių ir dainų. Daug gra-' są, a&esuodamžui žiaip: 
žiu, spalvuptių paveikslų. Popiera ge-1 SALUTARAS
ra ir spauda graži. Parašė J. B. DRUG & CHEM1CAL CO, Ine., 
Smelstorius. 221 pusL Popieriaus ap- Dept. 18
darais .........................   $1.00. 179? Halated St.. Chicago. UL

C
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ąi-At negalėtum ateit rytoj ?
—Ar tu esi ofiso vaikas?

... . ,; rS-. 1—Taip, ponas! .
—Kodėl? Ar daktaro nėra? > — Tokiai aš norėčiau jį nuste- 
—Yra, bet tamsta pirmvtinH ' binti, nes ryt jo gimimo diena.



KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

Įstatymai ir darbininkai. 
KURT A VĖNAI Šiaulių ap. 
Teisingai patarlė sako, kad 
valstybės įstatymai rašyti 
tik vargšams, turtingi jų 
nepildo. Gyvenimas tą pa
tvirtina.

Vietinis dvarininkas Plio- 
teris turi Įsisteigęs dvare 
tartoką nuo 1920 ar 21 m., 
kuriame dirba tie patys dva
ro darbininkai. Tartokas, 
kaipo pramonės įstaiga, tu
rėtų prisilaikyti valstybės 
įstatymų—dirbti 8 valandas, 
bet Plioteriui -įstatymai, ma
tyt, nerašyti. Naudodamasi 
darbininkų nesusipratimu ir 
nedarbu darbdavys juos 
verčia dirbti į dieną po 12 
valandų, o kai kada net dau
giau, nes tartoko darbo die
na tęsiasi lygiai su žemės 
ūkio darbu, t.y. rytme’-į sy
kiu pradeda dirbti ir vaka
re sykiu pabaigia. Žemės 
ūkio darbininkai, kurie dir
ba su arkliais, turi pietų po
ilsį ilgesnį, negu tartoko ir 
ūkio darbininkai, dirbantie
ji be arklių: savininkui gy
vulys brangesnis už žmogų. 
Dvaro administracija tan
kiai naudoja moteriškes 
sunkiems vyriškiems dar
bams: mėšlą kabinti, nuo 
tartoko lentas nešioti, į ve
žimus duoti ir t.t. Tą visą', 
darbininkai atjaučia ir su
pranta, kad taip neturėtų 
būti, bet nesant kur dingti 
bijo tai pasakyti, kad savi-j 
ninkas arba užveizda nuo 
darbo nepašalintu. ... . ... , . - .

Šiaulių Apsk. Darbo insJ D P™ arklio, bet arklys jam 
pektonui pravartu butų to-į 
iriais dalykais pasidomauti 
—čia jo kompetenciją.

vyksta į neutralę juostą Lie
tuvos komisija, susidedanti 
iš prekybos departamento, 
valstybės kontrolės ir plen
tų ir vandens kelių valdybos 
atstovų, kurie aprinks sie
lių priėmimo punktą ir ap
žiūrės Nemuno srovę.

Valsčiaus sekretorius pabė
go su žmonių pinigais.

PLATELIAI, Kretingos ap. 
Platelių valsčiaus sekreto
rius žemaitis, dar jaunas 
vaikinas, pasidirbęs sau pa
są. surinkęs nuo piliečių že
mės valstyb. mokesnį apie 
1CMM) litų, pasislėpė. Girdėti, 
kad suimtas Mariampolėj.

Areštavo už išeikvojimą 
valsčiaus pinigų.

Kartenai, Kretingos aps. 
Kartenos vai. buvusis vir
šaitis S. Simaitis ir iždinin
kas Slušnys už išaikvojimą 
valsčiaus ir valdiškų pinigų 
areštuoti. Sėdi abu kalėjime. 
Galėtų iki teismo pasiliuo- 
suoti iš kalėjimo, jei įneštų 
10,000 litų, bet litų pas juos 
nėra.

Pasiutęs arklys.
GARGŽDAI, Kretingos aps. 
Viežaičių kaime pas vieną 
ūkininką atsirado nežinia iš 

j kur pasiutęs (aprietas) ark
lys. Išėjus bernui arti, jis 
ėmė siustauti—blaškytis.

•’ Bernas, negalėdamas dirbti, 
1 sugrįžo namo ir pranešė šel- 
Imininkui, kuris norėjo priei-

j sudraskė veidą ir sužeidė 
akį. Arklį nušovė. Ligonį 
tuoj išvežė i Klaipėdą prie 
gydytojo. Ūkininkai šaudo 
—šunis ir kates. Įbauginta 
jaunuomenė bijo eiti į lau
kus prie darbo. Apsireiški
mas retas ir baisus.

Į 
i
i

Keistas reikalavimas.
ALYTUS. Jeigu manoma, 
kad Lietuvoje yra tiktai vie*- 
nas kun. Šmulkštys, tai yra 
klaida. 30 d. balandžio, 1924 
m., apie 12 vai. atvyko į ke
lio ruožo raštinę mokytojas 
šeštokų mokyklos P. Šmul
kštys (turbut kunigo brolis) 
ir pareikalavo, kad gegužės 
1 d. visi ruožo ( 
dalyvautų sodinime ... .
niaus Ąžuolo.” Ruožo rašti-tes ir jų klientus. Be to, jos 
nės tarnautojai, nors princi-jdavė policininkams 30 litų ir 
pe pripažista tokią apeigą, i2 doleriu kyšį, kurį pastarie- 
visgi nesutiko dalyvauti!ji priėmę pristatė savo vir- 
krimmaliam dalyke, t.y. vo- šininkui. Byla perduota 1 
gimę darbininku šventės, ir nuovados taikos teisėjui, 

"mokyto- kad nubaustų už prekiavimą 
jui , kad gegužės 1 diena kokainu ir kyšių davimą, 
yra'viso pasaufio darbinin- Kad kuosunkiausią baus- 
kų solidarumo šventė ir kad mę tokioms kvailų žmonių 

nei nuodytojoms uždėtų!

Nuodija žmones kokainu.
Kaune, Gardino gt. Nr 7 

ir 9 policija padarė kratą 
pas pil. Kaplanienę ir Zmie- 

___ ijauskienę Marę. Rasta daug 
tarnautojai kokaino, kuriuo minėtos pi- 

•’Vil-llietės aprūpindavo prostitu-

' tam 

yra viso pasaulio darbinin- 
U. ___  “ ‘ ’
nei „Vilniaus Ąžuolo,” 
„Paryžiaus Liepos,” nei 
”Rymo Karklo” tikrieji dar
bininkai gegužės 1 dieną so
dinti nesutiks.

P. Šmulkštys,, gavęs tokią 
atsparą, nuvyko į kleboniją 
sustatyti pranešimą apie ne
ištikimybę Alytaus kelio 
ruožo tarnautojų... •

___________ _______ t ", ;

Lenkai plukdys mišką 
Nemunu.

Einant Lietuvos su Amba
sadorių Konferencija pasi
rašyta konvencija, iš Lenki
jos norima pradėti mišką 
plukdyti Nemunu. Tuo yra 
susirupinusi Plentų ir Van
dens kelių valdyba. Miškas 
plukdyti numatyta tokiu bu
du. Musų pusėje neutralės 
juostos busiąs miško priėmi
mo punktas. Lenkų ekspe
dicijos kontora atplukdys 
mišką iki kalbamo punkto ir 
Lietuvos valstybės kontro
lės ir Plentu ir vandens ke
lių valdybos valdininkams 
prižiūrint turės perduoti 
Lietuvdš sielininkų artelei, 
kuri per Lietuvos teritoriją 
lydės iki Klaipėdos uosto ir 
perduos atatinkamoms pir- 
kusioms mišką firmoms. 
Toks miško plukdymo suma
nymas (projektas) yra jau 
paruoštas ir įteiktas Minis- 
terių Kabinetui patvirtinti.

* — • • N* •_

; *Suėmė žydą vagilių.
Gegužės mėn. 21 d. krimi

nale policija suėmė atvykusį 
iš Vilniaus Kaunan vagį pri
ėmėją Motką Rabinavičių. 
Jis keturius kartus iš Kau
no jau buvo išsiuntinėja- 
jamas. Šį kartą vagis buvo 
apsirūpinęs įvairiais visai 
naujais raktais, kurių tačiau 
pavartoti praktikoj nepavy
ko.

Nori įsigyti laivą jurų 
mokyklai.

Jurininkų sąjunga yra pa
ruošusi projektą, kuriuo įs
teigtai Kaune jurų mokyk
lai turėtų būt įsigytas 2000- 
3000 tonų burinis laivas, kad 
tuo būdų mokyklos auklėti
niai galėtų išypi 
įgusti ir pasemti 
kiodami 
praktinių žinių, 
numanoma sutvarkyti daly
kai taip, jog laivas savo iš
laikymo išlaidas turėtų ap
mokėti pats, t.y, transpor
tuodamas prekes ir kitokiu 
budu. Kaip teko patirti,; 
projektas nesenai patiektas 
susisiekimo ministerijai del 
apsvarstymo.

- /ktJ- i j?1’*’ 
ir pasemti juo jHau- 
i taip reikalingų 

Projektu

<WvWV^4
I

— Kert r vi s
arklių kraują, iš kurių pas j 
5 rastas slaptas įplautimas.1 
Visi penki del to užmušt!. Į 
Be to, pas 4 šunis rastas pa-; 
siutimas ir iš pristatytų 3 i 
kritusių kiaulių medžiagos! 
patirta, kad viena jų tikrai 
sirgo raudonlige. Darytas i 
tyrimas taip pat ir 5 narni-’ 
niams paukščiams. 28 ark-! 
liai susna sirgo.

Visa šeimyna nusinuodijo 
grybais.

SALAKAS, Ežerėnų apskr. 
Valentiškių kaime grybais 
nusinuodijo visa stačiatikių 
šeimyna susidedanti iš sep
tynių žmonių. Dvi ypatos 
mirė, dvi arti mirties ir ma
žai yra vilties išgyti. Gydy
tojas tapo parvežtas vos 
trims dienoms praslinkus ir 
tai tik del to, kad stačiatikių 
dvasiškis atsisakė be jo pa
liudymo laidoti. Vietinis 
gydytojas tvirtino galėjęs 

, išgelbėti visus, jei pagalba 
butų jiems suteikta.

į

Jus Privalote 
Tai Daryt del 
Jūsų Kūdikio

Jus negalit užbikyt jūsų kūdikio vėsiai ir pato
giai jeigu jąs neišbarslot jo skūrą Johnson's 
Baby Powder.
Visuomet vartoki! Johnson’s pauderį po kūdikio 
maudymui. Jis geriausias kūdikiui ir persitikrin- 
sit, kad Jofanson' pauderis labai naudingas.
—Išgydo skaudamus vietas Išdžiovina slapumų

D   —Ir geras nuo mežėiimc ir-Prašalina perėjimų „ušutimo
Jūsų daktaras ar aptiekurius jutus pasakys, kad Juhnsun’s 
pauderis yra geriausias kūdikiam.- pauderis. Kiekviena 
motina gali gauti jį. Jis varto*an>us didžiumos motinų, 
negu Hile kokis kitas pauderis. Žiūrėkite kad butų vardas 
”Johnson’s" ir žiūrėkit Raudono Kryžiaus. 1

Geriausias Kūdikiui

gfl i

mus malonių kelione aplankyti 
laikų vieta, kartų su savaisiais 

aiL'oj dalintis savo įspūdžiais, 
iėk.usiu laivu ir su palopomais 

• i. specialiai moterims salionai, gražus 
svuus valgomasis kambarys, šauni 

jc'.-U kelione malone.
ar ne, -ausi eertifikata. kuriuon.i 

galėsi saugiai sugrįžti į Amer>k:;. 
l.uth’ui klausiant informacijų šian-tien arba užeil mt-t_

LN1TED STATĖS LINES
New Yurk Cit y 

75 Statė Street. Buitim, Mass.
M.-'.naging Operatorę for

UNITE!) STATĖS SHIPP1NG BOARD

45 Broadway

LIEPOS 5 1). MILŽINU LAIVU ’ LEVTATHAN,”
KI RS IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO KLA1-

PĖDON PER SUOTHAMPTGN’Ą.
Ši ekskursija vadovaujama asmettio p. John Lužh’o, L S. linijų 

Lietuvių Skyriaus vedėjo, užtikrina j 
savo senų tėvyne, gimimo ir vaikystės 
kelionė biss maloni, galėsite sa

Keliausite geriausiu ir 
Levis.tiiun’e vra dideli l enibai 
vyrų rūkomasis kambary , iiie 
orki-stia ir vil kus, l.as padai;.

Ar esi Amerikos pilietis, 
kliūčių vienu meili laikotarpyje

Degtinės ir spirito 
gaminimas.

Per pirmus š.m. 4 mėne
sius Lietuvoje pagaminta 
1,896,659 litru 40° degtinės 
ir 97,649 Itr. 95° spirito. Per 
tą pat laika parduota 1,803,- 
407 litrai degtinės ir 80,917 
ltr. spirito, viso 10,462,195 li
tų sumai.

Limpamos ligos Lietuvoje.
Per pirmąjį 1924 metų 

bertaini Lietuvoje įregist
ruota 4,645 susirgimai lim
pamomis ligomis, iš jų mieg- 
lige—4, kruvinąją—1, tik
raisiais raupais—37, dėmė
tąją šiltine—355, vidurių— 
<80, grįžtamąja—1, skarla
tina—67, difterija—59, epi
deminiu smagenų uždegimu 
—3, gimdyvių šiltine—34, 
influenza—1,126, kokliušu— 
163, vėjo raupais—9, drugiu 
—15, kiaulyte—54, rože—73, 
džiova—814, trakoma—454, 
sifiliu—319, gonorėja—276, 
minkštuoju 
niežais—400, tymais—156 ir 
pasiutimu—5.

šankeriu—40,

Kiek pragyvenimas 
pabrango.

Palyginus su prieškarinė
mis kainomis 
kainos bendrai pakilę apie 
30 nuošimčių. j" — 
produktams — 55.3%, 
vuliams ir [ 
49%, žuvims, mėsai ir jos 
produktams—30,7 %, pieno 
produktams—29,1%, į 
lėjos prekėms—31^i%, kai
liams, odai ir jos dirbiniams 
—30,3%, manufaktūrai — 
statybos medžiagai—26,9% 
ir kurui—28,5%.

Pragyvenimo minimumas, 
palyginus su prieškariniu, 
pabrango 35 nuošimčiais.

dabartinės

Iš jų javų 
gy- 

paukščiams—* • • •

tyčia nusišovė A. Juška, Pa-‘ 
lašinės kaimo ūkininkas. ’T’ 

’ —____ _ __
žuvusių šaulių paminėjimas 

: SKALTDVILĖ. šaulių 193 
: būrio sekretoriaus Petrai- 
’čio ir būrio vado Rupšio ru

nai išvažiuodavo ir darbuo- pesniu, birželio 15 d. š. m. 
davos vienas. Gegužės 13 d., į Stulgių miestely ruošiamas 
5 vai. vakare, Vagulio kai- ■ žuvusių kovoj su bėrmonti- 
mvnas Kazys Cipinskas pa- ninkais 1919 m., pirmo šio 
matė vieną nepžįstamą jau-;būrio vado Skrodenio ir 

Iną žmogų, jojantį Vagulio šaulių Miklinto ir Jankaus 
arklius. Cipinskas apie tai‘atminimas. Minėti šauliai 
pranešė Vagulio žmonai ir:ne vieną išgelbėjo nuo plėši- 
gavęs iš jos dar vieną arklį, • mo, tcdel ir teko jiems gal- 
ėmė tą žmogų sekti, o besi- vas padėti. Buvo jie sugau- | 
artinant prie Suvaidiškių. t i, nežmoniškai kankinami | 
kaimo ėmė šaukti, kad laiky-; ir vėliau sušaudyti, 
tų vagį. Suvaidiškių vyrai; 
norėjo pastoti vagiui kelią, i 
vagis buvo ginkluotas ir| 
ėmė šaudyti. Suvaidiškio 
vyrai išsivijo vagį Lenkme- 
niškių kaimo link, vis šauk
dami laikyti vagį. Lenkme- 
niškiečiai apsupo vagį iš vi
sų pusių, o šis, pritrukęs šo
vinių, metė arklius ir leido
si bėgti, bet matydamas ne- 
išhįgs—misišovė. Prisiviju- mirtfaai 
šieji rado pas vagi braunui-j 
gą su 2 kulkomis ir medžiok
linį šautuvą. Sugrįžę į Lai
liunų kaimą kaimynai apie 
11 vai. atrado lauke nušau
tą pil. Jurgį Vagulį, kuriam 
suvaryta į nugarą 18 šratų. 
Vagis pasirodė esąs iš Dva- 
roniškio I * ""
vai. ūkininkas Merkis, vos

Arkliavagio galas.
PANDĖLIS. Baroninės kai
mo pilietis Jurgis Vagulis 
nesenai pirko iš Lailiunų 
dvaro 25 h. žemės be trobų. 
Pirkimo vieton, t.’ y. i Lai
liunų dvarą pil. Vagulis daž-

j 
I 
I

I

I

I

Baltijos-Amerikos Linija
SPECIALĖ GENEI? ALĖ VIDURY AŠARINĖ

Perkūnijos aukos.
LAZDIJAI, Seinų apsk. š. 
m. gegužės 25 d., 12 vai die- 

jnos iškilo didelė audra su 
: v^rkunija. Perkūnas tren
kė į Kazlausko nesenai pa
statytą lentų klojimą.

Panarvės kaime į ūkinin
ko A. Blonzeiio trobą pro 
langą perkūnas trenkė ir 

__i ušmušė 10 metų 
j vaiką, o du smarkiai pri- 

“ j trenkė; pats šeimininkas Jei?u ne t 
; vos spėjo juodu iš ugnies iš- burtininku 
įtraukti. ' [,aeelba

Giraitės kaime sudegino l ožna korta turi druKUvtą poaiškini- 
kito ūkininko klojimą su 
tvartais. Nuostoliai dideli, 
ypač Blozneliui, kuris priešįaimo- Kupiškio į£ra buvo ^„1,08 sEude 

bizno iVinvlziL’ xtac» . į J
. •! ' - triDtRS. 111. UdOlOLdC’

20 mėty vyrukas tik perei- toj pat vietoj „au£ trobą
UlVilV X *• J Tl*l T T !• vvrJ MC*V VIUIU IKIU ICl llUUa,paka- zie™> vf^- P11 y^į2 dabar ir vėl visas turtas su- x _ . IviiTy/A 'W maru ri/tv*oc' dnfh _ _ _buvo 38 metų, doras ir darb

štus vyras, nesenai grįžęs iš 
Amerikos, kur buvo sutau
pęs pinigų ir už juos nema
žą žemės gabalą 'nusipirkęs. 
Vagulis taip paU tebuvo tik 
pereita žiemą vedęs.

Ekskursija tiesiai i LIETUVA per Klaipėdą 
S S. POLONIA i-plauks Liepos S

Laivas POLONIA yra perai žinomas, kaipo parankus ir saugus 
keliavimui, ką liujyja daugybė laiškų gautų nuo keleivių.

1 ŽSISAKYK VIETĄ IšKALNO.
Me-' atkreipiame upeeialę atydą į keliaujančias moteris ir vaikus. 

Abelnai imant, visi keleiviai yra gerai prižiūrimi ir aptarnaujami. 
Daroma viskas, kad tik kelione butų patogi ir linksma.

\TYDA: Daugeli : lietuvių r.e.ažiuoja atlankyt savo prigimtos 
šaii's tik del to«> priežasties, kad bijo negalėsią sugrįžt i Amerika.

ŠTAI JUMS PROGA.
Pagal naujus imigracijos Įstatymus, kiekvienas gali važiuot į 

savo prigimta šalį ant metų daugiau laiko Leidimas grįžti j šia 
šalį yra išduodamas Suvienytų Valstijų valdžios kiekvienam keleiviui, 
kuris tik neri.

Delei platesniu informacijų kreipkitės prie vietinių agentų arba
BALTIC AMERICA LINE

9 BROADVVAY. NEW YORK
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Kiek litų dingo.
šiuo metu, kaip visiems 

žinoma, baigiama išimti iš 
apyvartos laikinieji (baltie
ji) penkių litų vertės bank
notai ir tam tikros nuolati- 
niujų penkličių banknotų se
rijos. Viso tos rūšies bank
notų buvo paleista už. 14 mi- 
;ionų litų. Iki šioliai grižo 
jau 13,548,640. — Žuvo, 
3rba dar apyvartoje vienur- 
kitur liko tu banknotu — 
151,360.

Einant atatinkamu Lietu
vos Banko Įstatymo parag
rafu, visus negrįžusius iš 
apyvartos banknotus Lietu-

i

m

» -.

Vdet JutcrStrop Razor

gintas. 1920 m. pasistatė

k. Ji - ■■■ : . .. . ■•■.tt: . ■ ■. — i

Complete in Itself
Išgalanda gelažtę britvoje 

visa, neišimant jos. Greitas. 
Parankus. Lengva išvalyt. 
Visas setas—britva su diržu 
ir extra gelažtėmis. $1.000 ir 
aukščiaus.

Nuo Kosulio ir šalčio. Gaivos Skau- 
iėjimo. Rheiunatčzmo ir Visokių 
Skausmų ir Diegliu.

VISOSE APT1EKOSE
35c and 65c, j>rv aad tube* - 

Hoapital (iže, $3.00

^t^rthan a Mui*ard Piasler

f

p
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žu r-

?ra-
Kimi-
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LIETUVA
Laivai išplaukia kas savai

tė. Geriausi .musų laivai
"Resnlute." ”Reliance," 

-Alhert Ballin.” 
"Detitschland”

veža I. II ir III klesų pasažie- 
riUs. Taipgi nopuleriai laivai 
' •Mmint Chry,” "< teveiand.” 

"Wc*ttplinlia.” "Ransa” ir 
"Thurintia.”

U.N1TED AMERICAN LINES 
JULIUS ROTTENBERG.

2«»0 Hanover St. Boston. Mass. 
arba pas. kitus agentas.

< b •

KNYGOS 
iš Lietuvos 

Kopcratyvinė knysru leidimo, 
bei laisvo švietimo daibo Lietu
voje KULTŪROS BE.N’DROVS 
1 iu!o atneįikū’čin.ms lietuviam:! 
savo .<rražrų ir turini otrų" knygą 
Lietuvos I ninomi . Knygų sura- 

jpaake'bsim vėliau 
Užsisakykit iliustruotų, 

nešini populeraus mokslo 
no.'a “M LTI Rk."
Kaina metanr.s .Amerikoj ir už
sieniuose $3, pusei metų $1 50 
Lietuvoje metams 2u litų, 

'sci' metų- T2 iitų.
Knygos bei žii-n.tla.. via 

ti ir naudinga dovana 
nėms ir draugams!

Adresas: 
KULTŪROS BENDROVĖ 

DVARO GVrV. 21. 
šf Al 'L! \1. LITMIANIA.

AR ŽINAI BURTUS?
tai prisiusk SI.IM) už | 

J KORTAS, su kurių Į 
pagelba galėsi ats pėti laimę sau ir Į 
Kitiems. Nereik mokslo, nei knygų, ; 

mų.
GRAŽUS LAIŠKAI del rašymo į 

pas visus. Prisiųskit 25c pašto stam- į 
pemis, o gausit 12 laiškų. Už $1.90 . 
cucdam 6 tuzinus. Adresuokit (28) 

ŽEMAIČIO SPAUDA
Ž.?3 N. Clariun St., Philadeiphia, Pa.

pleškėjo; vėl vargšas liko be 
pastogės su mažais vaiku
čiais. Velionis vaikas lankė 
Lazdijų pradžios mokyklą.

Reikėtų imtis priemonių, 
apsisaugoti nuo perkūno. 
Įtaisyti perkūnsargis nėra

Apleisti broliu kapai.
KURŠĖNAI. Didžiojo Karo 
audros paliko daug kur mu
sų krašte karo aukų kapų; 
juose ilsisi kaulai ne vieno 
musų tautiečio, žuvusio šio
kiu ar kitokiu budu. Vokie
čiai paliko musų laukuose ir 
pamiškėse daug savo žuvu
siai karių kapų, kuriuos gra
žiai sutvarkė, aptvėrė, apka
sinėjo, apsodino įvairiais 
medeliais, padirbdino gra
žius kryželius. Pasitraukus 
jiems iš Lietuvos, visa tsii 
labai greit pradėjo. nvkti! i 
Vienur tuos paliktus .kapi- ’ | 
nynus piemens ar šiaip žmo- i j 
nes ėmė naikinti; kitur, likę • I

- — - • '* *•' Ii

? taip brangu; reikia tik noro.

I

NORTH
GERMAN

LLOYO
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVA
NEW YORK—BREMEN 

Ant puikiu Laivų 
COL L M B L S—S f L TTG ART 

—MU.NCHEN 
ir ant kitu vienos klesos fcfi- 
vų. Pagerinta trečia k lesa 
Parankus, uždaromi kamba
rėliai su 2 ir 4 lovom.

Reikalaudami laivakorčių 
kreipkitės prie vietos agen
tu arba į

NORTH GER.UAN 
LLOYD

192 VVashin—ton St 
Boston. Mass.

hamburg american line
TRUMPIAUSIS KĖLIMU

čipyvartos uanKiJOtus Lietu- •— . ». . ’ "Z i ♦vos Bankas apmoka Valstv- P^eziuros savaime susi-j Į 
bes Iždui. Viršpaminėtū iie- I f
grįžusiųjų rbanknotų suma 
įmokėta Valstybės Iždan š.
m. gegužės 20 d. Tolimesnis 
pristatomųjų paskelbtų iši-. ..
mamų banknotų apmokėji- ,kirto 
mas eina Valstybės Iždo sąs- 
kaita^ r

Kuršėnų valsčiuje p. Bag- j j 
donavičiaus miške, kurį jis ■ | 
pardavė pirkliams buvo tos ■ • 
pat rūšies kapai. Pirkliai ! 

neapleisdami nei 1 
kapuos augančiu medžiu, 11 .... . - - - - • |

• •

i><uva. Bet tokių banknotų naikindami kapų papuosa
dabar labai nedaug bepatie- nesigailėdami nei kry- ,
kiama Valstybės Iždui ap- zl^‘ j
mokėti. Tenka todėl juos ,Nusišovė.

■ ■
‘I 
I t

!
1
I

Gyvulių ligos.
________ m Valstybės veterinarai per _ _____________

Be to, šiomis dienomis iš- balandžio mėnesį ištyrė 556 didesnis negu 3 nuošimčiai. 8 d. taisydamas šautuvą ne- į

skaityti dingusiais. Taigi 
dingusiųjų nuošimtis nebus GRIŠKABŪDIS. Balandžio j

įpionejimo Gorsetas 
tikras ba;arenas. Jis 
13 viršų ir vidutinį 

andarok.-.. Padirbtasis Iruto 
ružavo ar balto ko t Jie ?>!iera 
24 iki :?>, kaina tik $3.00. 
NeOiH Hyricnic'Fashion I n .ritute 
120 E. lrith St., Ncw Yotk <1 lept. S.)

DYKAI! DYKAI!
ORO NAMELIS *

Artistiškai pa
dirbtas oro na
melis, rodo oro 
atmainas 24 valandom 
iškaino. bus duodamas 
dykai kiekvienam, ku- 
riž pirks musų 22 ka
libro tuščiu gi ižų piš- 
tnliet.i. gražiai apnike- 
liuotas, atsidaro, užsi- 
tafco ir sauja kaip tik
ras pi italictas. la<b:’.i naudingas >š- 
"istiint vagilius Kol šis išpardavimas 
!-,>i., pištalieto kaina tik $1.49 ir prie 
;* gausite DYKAI ORO NAMELI. 
Pv?siuntinio lėšos bus 50c. Prisiųskit 
e ums registruotame laiške $199 pi
nigais arba money orderiu, o tuojaus 
atlaikysite pištalietą ir Oro namelį 
Jeigu norite gauti tik pištalietų. tai 
piisiuskite SI.$9. Jeigu norite šių 
daiktų. pri.siųsMte-su užsakymu 25c., 
o uz daiktus užmokėsite, kaip pasto
liu, jums atneš.' Rašykit šiandien.

AMERICAN SALES COMPANY
7 IS N. Robey St., Dept liti,

Chicago, III.
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Vietinės Žinios
Amerikono didvyriškumas 

išgelbėjo lietuvio 
gyvastį.

įlydė Parke, netoli Bosto
no, pereitą sąvaitę buvo ši
toks atsitikimas. Antanas 
Valatka, 45 metų amžiaus 
lietuvis, sėdėjo vakare aat 
akmeninės sienos prie Read- 
villės prūdo ir meškeriavo. 
Staiga jis neteko lygsvaros 
ir nuvirto nuo sienos į van
denį. Nemokėdamas plauk-j 
ti, jisai iš pradžios da suriko’ 
kelis kartus, ir tuoj pradėjo 
skęsti. Atbėgo kitas lietuvis, I 
Aleksandras Matonis bet j tjes Bigelow m0’kvkla go! 

negalėjo jokios pagalbos Va
latkai suteikti.

Mokslo Draugijos susi
rinkimas.

Ateinančią pėtnyčią, 27 
birželio, Lietuvių Žinyčioj 
bus Mokslo Draugijos susi
rinkimas, kuriame komisija 
duos raportą iš konferenci
jos su metodistais dėl per
ėmimo salės į savo rankas, nesupranta. 
Taigi visi Mokslo Draugijos 
nariai prašomi atsilankyti, 
išklausyti tą raportą ir iš
reikšti savo nuomonę, ar 
verta imti tą salę i savo 
kontrolę, ar ne. Susirinki- s 
mas prasidės 8 valandą va-'J 
kare. M. D. Komitetas.

žada ią vesti, bet pagalinus 
pi igauna ir pameta, ir jeigu 
tokia mergina paskui j ieško 
teisybės, tai ji nežino, kas 
teisybė yra.

—Abelnai sakant—aiškina 
man draugas—Kubilus nu
rodė, kad žmonės teisybės 

Vietinis.

SPORTAS.
Ristynės dėlei pasaulio 

čampijonato.
Pagalios lenkų "levas” 

Stanlev Stasiak vėl susikibs 
su pasaulio Čampijonu 
Strangler Levvis. Ristynės 

•įvyks sekančiam utarninke, 
1 d. liepos, Bostono Arenoj. 

T. .x . , Stasiakas dabar skaitomas
Pereito ketvergo vakarą lenk|| dampijon(1 nes jis na

tas irgi nemokėjo plaukti irlo'’S. *ge ov P1®,' a veikė abudu Zbyszkus- Ma-
UHO. .„galbos Va- L^amuku ^“euros“ jiS paguld' S

atbėgo amerikona^Flaherty, ?„r^t ap'kin' ^Mkfe’k1 Apart “>• risis naujas ''f 
ir tuojaus nusimetęs savo'^jS^ lų galinčius L«one Labriola
švarką, nėrė į vandenį. Po ™ toto/ reSisTS^ NeW ^Ork® ' buI1“!n', !‘ 
vandeniu jisai surado Valat- ,'jįia “igti^ kad užlaikrtm'etU''“ ?an’P1J°P.as E. Jus' 
ką ir pradėjo jį keiti, bet Va- n? J“ ,tal«

švarką, nėrė i vandeni.

latka apsikabino apie ji su 
abiem rankom ir Flahėrty

Bostono Tuberculosis 
Draugija.

gerai sveikatą. Dr. Landžius 
aiškino lietuviškai. Draugi- lo Taramaschi.

ir

KETVIRTAS METINIS

PIKNIKAS
v.

PENTORIAI
I .-pvpieriuo'am. išpentinam 

b iltinam lubas, namus ir t.t 
::tliexan: greit, pigiai ir gerai

ALBERTAS KASl’EKAVlčlA
158 7th St.. So. Boston, Mass. 

Tel So Boston 0246-R.

> RENGIA A. L. T. SANDAROS N. ANGLIJOS APSKRITYS

i WAUSHAKUM PARK, FRAMINGHAM, MASS 
y Pčtnyčioj, Liepos-July 4 d.
* Prie vandenio, yra gražus parka.-, didelė salė, g.ie- g. ,a ...kestra,
; ;;u- y.gn, u- go.mų, vakare bus rodomi k.utami paveikslai ir
’ tire v\orks. 1
• irHSter SŽ£V ^iS L P,OSton0 10 Va' *te nu" Bniadwav 

[ PASARtiA: Iš Bostono reikia imti karus nuo Park S.: :a.e Eram- 
) mghamAVorcesUr ir išlipt ant Framingham ir Hollis St.; is \Vorces- 
; terio imti Boston karus, taipg! važiuoti reikia iki paskirtos vietos.

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

\

I

TELEFONAS 103?

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: šuo 3 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakar*

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

ir iš-, 
Darbų ‘

<36; ’
I

Tel. So. Boston 5Vti-W

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS

LiTUVIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

N u < >
\I'H: I

1 v. po pietų
Seredomis iki 12 dieną. 

Ofisas "Keleivio” name. 
251 Broaduav. tarpe C ir D St. 

SO. BOSTON. MASS.

' Tel. South Boston 3520 <
J Residence Aspinwall 0870 •

: S. N. Puišiu te-Shallna •
; LIETUVĖ MOTERIS '

ADVOKATĖ I
! 366 Bro«dway, So. Boston. Maaa. J
> Room 2. ,

7Se52525ZSa5aSZ52S252S2S252S2525^

? Lietuvis Optometristas |

rvIšegzaminuojti akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis a ti t iešmu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS O. D.
447 Broadway, So. Boston, Man*

Dr. H. M. Landau ;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 3
220 Hanover St„ Boston. Masa. N 
Specialistas vengriškų ir inter- 3 
nalių ligų. Taipgi šydo krau- S 
jo, skuros ir kitas ligas. «
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. X

Nedėldieniais: nuo 9 iki 4 
Telefonas Richmond 03X0 a

1

I

}

PARSIDUODA KONCERTINA
102 raktais, tribalsė koncertina 

parsiduoda pigiai $175; su perlais 
gražiausiais apdaryta. Nauja kaina
vo $300.00, Atsišaukit greitai kam 
yra reikalinga. LONGIN BUINiS

26 School St.. Cambridge. Mass. 
Tel. University 7322. 128)

PARSIDUODA DODGE KARAS 
1920-metųr gera* katras, Ji geri< 9^ 
rai ir daug irankių. Klauskit* nuo 

4:30 iki 5 vai. dieną. MR. N1CK
« I

TAI BENT ATSAKYMAS!
Sei, Maike. kur tu valgai, kad 

taip gerai atrodai?
—Ogi lietuviškam restorane.

negalėjo paplaukti Su dide ja išdalino sPausdini^ aPienegalėjo paplaukti, bu dide- sveikatos užiaikymą lietuviui
•ir anglų kalboje.

Ateinantį ketvergo vaka-i
l’ą minėta draugija atva- j ant 244 Broaduay. Ten gamina 
ŽillOS SU savo namuku ir puikius lietuviškus ir ameriko- 
aiškins apie sveikatą ant'niškus valgius. 
Bovvdoin Sųuare.

liu vargu jisai atplėšė nuo 
savęs Valatkos rankas ir nu
stūmė ji nuo savęs tolyn, kad 
paskui parankiau jj pasiga
vus. Paleistas lietuvis vėl 
nuėjo dugnan kaip akmuo. 
Nors jau pusėtinai prisika
mavęs, amerikonas vėl nėrė t

A. Savičiunas ir A. Simonavičia 
savininkai.

^ vlndeniu ir^^^ BSIDUODA DU GRAŽUS
latką, iškėlė jį už plaukų, i Dr. Kapočius ir V. Jenki- ai?tcat
Dabar Valatka buvo jau be!nas (ištark Dženkinas) yra
sąmonės. Plaukti prie kraš
to reikėjo da pusėtinai toli ir 
Flahėrty taip nusikamavo, 
kad vos tik išplaukė ir tuo
jaus apalpo. Tuo tarpu jau 
buvo duota žinia policijai ir 
keli policmanai atvažiavo su 
ambulansu. Valatka be žado 
ir jo gelbėtojas Flahėrty 
pusgyvis buvo nugabenti po
licijos nuovadbri, kur jiems 
buvo suteikta greita dakta
ro pagalba. Flahėrty tuo
jaus atsipeikėjo ir parėjo 
namo, o Valatka buvo nuga
bentas į ligoninę.

. OFISAI.
i ' Kiekvienas po du kamba- 

nenuilstanti žuvininkai. Jie fiu, štymo šiluma, \isokie 
ir pereitoj nedėlioj parsive- 
žė ščiupokų, ešerių ir kito- 
kių žuvų prisigaudę iš ”švie- 
žio” vandens,* * *

Tūli mano, kad Pyteriui 
Korzonui yra šilčiausia už 
visus. Mat, jis ant tiek 
"menkas,” kad ant Šidlaus
ko ”skėlų” neužtenka nume
rių jam pasisverti,

... <’ * * * . •.
1 •. t * * : -■ •/ s- ’
š—Sei, gąl draugas nori 

važiuoti ant pikniko į Nor- 
woodą? — paklausė manęs 
vienas namų pardavinėto
jas nedėlioj.

—Tai gal butų ir nepras
tai nuvažiavus.

ST. BLINSTRl B 
Kampas D ir Broadvvay 

So. Boston. Mass.
IŠSIDUODA KAMBARIAI

Su forničiais. gali gyventi po vie- • 
rut kambaryje arba po du. štymo 
luma ir maudynės. Klauskit 

310—3rd St. apačioje.

' Dovanos Visiems.
i Lietuviu Prekybos B-vė nuo 

šio paskelbimo iki rugpiučio 15 
d. š. m. duos dovanas visiem? 
savo “-koštuiheriams.
didumas bus pagal kostumerio 
padarytą biznį. Darantis už ma
žai biznio negali tikėtis didelė-* 
dovanos. Už mažą bizni, maža 
dovana. Kas bus dovanojama? 
Dovanų daiktai: knygelės, kny
gos, lietuviškos atvirutės, lietu
viškos vėliavukės ir vėliavos, 
burkštininiai daiktai, lietuviški 

... # kaklaraiščiai, juostelės ir krep
šeliai.

Taigi, "lašinių bendrovė” : Ras iki rugpiudo 15 d. šTT
bpitOl- prarys biznio už daugiausia.

Alasevičienė supančiojo 
karves—$100 bausmės.

Katrė Alasevičienė, kuri --------------------
Bedforde turi farmą, perei-j —Ten yra daug mergų. Ir 
tą sąvaitę buvo pašaukta į aš vienas važiuoju, tai galė- 
Concordo miesteli teišmanyčiau nuvežti už porą dolerių, 
ir nubausta $100 ūžtai, kad; —Tai geriau tu važiuok 
turėjo ganykloje supančio-.vienas,—patariau aš jam. 
tas karves. Ji aiškinosi, kad 
ji neskaitė to prasižengimu, 
nes Lietuvoje pančioti gyvu- atsikraustė atgal į 
liams kojas yra paprastas ] ninko” ofisą. Kiti, girdėjau,; 
dajykas. Bet tas nieko ne- sako, kad ji šitame ofise gi- Iš
gelbėjo. Amerikonams išro- mė, tai sugrįžo ir numirti. ’ 
do. kad supančioti gyvuliui * * *
kojas taip, kad jis negalėtų 
paeiti, yra žiaurus gyvulio Pilka užmynė ar.t ”kunigo*’ 
kankinimas ir turi būt sun-’B. F. Kubiliaus komo taip, 
kiai baudžiamas.

— - , ■ - ■

EKONOMIŠKOMS ŠEIMININKĖMS
Kam jums leisti veltui pinigus per

šant tuos daiktus, kuriuos jąs galite 
-auti veltui. Jus beabeionės vartojai 
;• keną pieną jūsų virtuvėj-, tad ko- 
dcl junts HcvartetiiBORDEN'S -' 
STANDARD ir ’CHALLENGE. už 
kūno leibelius jųš galite gaut nau
dingus daiktus prie jūsų virtuvės 
■"__ ____.... . ” ' L
supažindinti šeimininkes su įvairio-

ca’j pasiūlymą, kuris yra atspaustas 
kitoj šio laikraščio vietoj. Perskaity
kit tą pasiūlymą ir susipažinkit su 
dovanomis.

Dovanos iJORDENp.. Kompanija,. -norėdama 
supažindinti šeimininkes su įvairio- ___ _______ _____
mis rūšimis savo pieno, padarė spe- >'erai ir daug įrankių. 'Klauskit %ūo . . .. ... .

Tel University 542o.

: LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĖ
, . , „ , , _. 1366 Broadwav. S. Boston. Mass.Girdėjau kalbant, kad D. j_______________________

J aksčiai nubausti $150 už 
munšaino darymą.

PRANEŠIMAS.
BROCKTONE, PUIKIOJ 

kad pastarasis per visą są- VIETOJ. IŠSIDUODA 
vaitę nesijautęs gerai. PARKAS su šokių sale dei 

* * * piknikų ir išvažiavimų.
Pas lietuvius yra papras-' Parkas randasi šalę gat-

REIKALAVIMAI. •
REIK ALINGAS DARBININKAS .
Hotelyje prie lengvaus darbo. $14 

savaitėj ir valgis. Malonės atsišaukti 
;>e: laišką. Stasys Pocius
“ą> U'ashington St.. Boston. Mass.

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS
Maxwel J 921 metų, gerai užlaiky

tas. taip kaip naujas: parsiduoda pi
giai Savininkas važiuoja Lietuvon. 
Klauskit nuo 7 vai ryte iki 5 vakare.

22 Dunsler St.. Cambridge. Mass.
Tel. University -5420. Klaust
Mr Williams.

II
M. F. PUSKUNIGIS

GYDYTOJAS
VIDURINIŲ LIGŲ

VALANDOS:
9 iki 11 ryte
1 iki 3 po pie-
7 iki 9 vakare

389 BROADM AY
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. So. Boston 2831

Telefonas 51irW. !

Dr. L Sonnan-6umauskas
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedėliomie nuo 10—12 dieną.
705 N. Main nt. kamp. Broad aš. 

MONTELLO, MASS.

I DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretoų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligą.

18 Parmenter Si- Boston. Mase, 
(l’rie Hanover St-)

Tel. Richmond 668.
Valandos nuo 9 ryto iki 8 

I Nedėldieniais iki 4 vai po * — M ■ ■ ■ ■ m ta r a

(-) 
vak. 
t'iet.

i! 
i! 
i!

i’

I

I

10 ryto.
3 dianą.
8 vakar*.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST.

BOSTON. MASS.

LIGAS.

Tel.: Richmond 1419

Dr. David W. Rosen |
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai !■ 

Rusiška:. X
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALANDOS.

Nuo
Nuo 
Nuo
<21

K M

DABAR MUSŲ IŠTAIGA RANDASI

326-328 W. Broadway, So. Bcston, Mass.

REIKALINGAS PUSININKAS
Su dviem tūkstančiais į gele

žinių daiktų (Hardware) krau
tuvę. Biznis yra lietuvių apgy- 
ventoj kolionijoj. (28)

J. H. SNAPKAUSKAS
851 Cambridge St.» 

Cambridge, Mass.
i

PARDAVIMAI

SO. BOSTONE 
šeimynų po 5 ir 6 kam6 šeimynų po 5 ir 6 kam-

Ona Jakštienė ir Kostan- ta yadinti draugais ir tokius vekarių linijos. Savininkas barius namai; įneigų' $1820
tas Jakštis, kuriedu gyveno žmones, kaip Akunevičius, rengia DIDELĮ PIKNIKU i metus. Kaina $13,000; įnešt 
po No. 108 Hampden St.,'ir Baracevičius. Per pereitą ant Birželio-June 29 d. Bus[Š3,500. Geras pirkinys. 
Roxbury, pereitą sąvaitę sąvaitę jie išgabeno net du gera muzika A. Lakačauskas
buvo nubausti $150 užtai, lietuviu j kapines. Tai tau ir 
kad pardavinėjo munšainą. draugai!
Vyrui teisėjas uždėjo $100 
pabaudos, o moteriai—$50.

* c *

Nado Rastenio 
___ "Sandaroje” rašo,1 
kad Nadas Simfonijų sve
tainėj gavęs diplomą.

Well, Nadas yra

849 OAK STREET. 
BROCKTON. MASS.

CHICAGO. ILL. 
Mildos šerininkų žiniai. 
Jūsų išrinktasis komite

tas nepriėjo prie sutarties ir 
Miko Mildos bendrovės di- 

steigiama aptašytas dainininkas.
★ * •

Už trumpo laiko So. Bos- čiuose dokumentus ir fogra- 
"tiję. fijas per kelias sąvaites, to- 

- j dėl visi šerininkai sekite 
~ laikraščius.

C. Kazlauskas, A. Mu
rauskas, G. Zaksas. J. 
Mockus, J. Mostukaitis. i

Vienas 
. draugas

A. Lakačauskas 
414 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Tel. 2361-W.

PARSIDUODA PIGIAI. I
ANT COLUMBIA ROAD puikus 6 J 

'šeimynų mūrinis namas, po 6 kamba , 
-ius kiekvienai, visi naujausios gadv- * 
r.ės improvementai. marmuro (mar- J 
'■jie) akmens prieangiai (entrancesi < 
ir laiptai, koklių (tile) maudynės. J 
sienos ir grindis ąžuolo medžio vidų- < 
-yje. garo šiluma ir elektra. Rendos < 
-1560 į metus Kaina tik $28.000 ir J 
'engvos išlygos. <

MATYK ŠITĄ! Naujos 3 šeimynų * 
stubos, COLONTAL STYLE. pė 5 
kambarius ir reception hall, visi nau- 
.i improvementai. skyrium šildomi 
iečiai, elektros, piazai iš priekio ir 
ižpakalio. patogioj vietoj arti Colum 
via Road Rendos $1620 ; metus. Kai- 
la $12.8<M>. _

3 ŠEIMYNŲ. 14 kambarių namas, 
visi improvementai. naujai 
tas ir geriausioj tvarkoj iš 
vidaus, arti krautuvių, karų, 
>o. Bostono ir marių Kaina

A. IV A S
361 Broadway. So. Boston. Mass.

------

Lietuvių Rakandų Krautuvė pasekmingai tarnaudama lie
tuvių visuomenei išaugo taip, jog prisiėjo plėsti biznį. Da
bar turime dvigubai didesnę vietą, negu pirmiau. Stakas 
taipgi padvigubintas. Pasirinkimas kuodidžiausias. Musų 
krautuvė yra venatinė lietuvių rakandų krautuvė, bet ji yra 
viena didžiausių So. Bostone, Pirkite pas saviškius, gausi
te gerą patarnavimą, kainos žemesnės, negu pas kitus. Rei
kalui esant, kreipkitės pas mus pirmiausia. Viskas namams 
išfornišiuoti ir papuošti.

ANTANAS AšMLNSKAS, Vedėjas.

JĮ3M6M

nialiavo- 
lauko ir 
mokyklų 
«M)Ob.

Valstijos spaudos darbai 
bus daromi kalėjime.

Valstijos kalėjime Char- 
lestowne yra 
spaustuvė, kur po 1 liepos 
bus atliekami visokie spau-1 
dos darbai valstijai. Iki šiol tone neteksime vieno 
valstija turėjo kontraktą su rujų” nordikų. Man visgi 
privatine firma, kuri dary- šiek-tiek gaila, 
davo visokius spausdinius, 
bet 1 liepos kontraktas bai-

rektorius patraukė teisman.
Mes talpinsime laikraš-

LABAI PIGIAI \
Parsiduoda 3 šeimynų na- j 

mas Roslindale, netoli Forest 1 
i

i
C * #

* —Tai gal buvai ant Kubi- 
giasi ir valstija atiduos tą liaus pamokslo? — paklau-! 

jsiau tūlo draugo nedėlios 
vakare.

—Buvau,—jis atsakė. 
—O apie ką jis kalbėjo?
—Apie teisybę.
—Argi jis galėjo pasaky

ti, kas yra teisybė?
—Nepasakė.
—Tai - 

pasakė!
-Jis

_ što- džiais.
fas” apskaitom;; i $2,000. vaikinas

darbą kalėjimams.
Bostono spaustuvių darbi

ninkai protestavo prieš tai, 
bet protestas nieko negelbė
jo.

Ant West Springfield gt 
policija suėmė du automobi
liu su degtine ir areštavo du 
vyru. Sakoma, kad jie par
davinėjo tą degtinę tiesiog 
ant gatvių. Suimtas ’T

tau—kalbėjo ir ne-

iliustravo pavyz- 
-Jis sako, kad jeigu 

myli merginą ir

Kilis, iš priežasties mirties 
vyro. Visi naujausi Įtaisy
mai. Namas vertas porą 
tūkstančių daugiau kaip 
pardavimo kaina. Turi būt 
parduotas greitai.

M. D. Bagocius
253 Broadway,

So. Boston. Mass.
Tel. So. Boston 2613.

I

DAKTARAS

G. GEORGIADE
Iš Paryžiaus Universiteto 
Atidaro gydymo ofisą po 

numeriu
480 BOYLSTON ST.. BOSTON 
Specialistas nervu ligų, kraujo 

ir romatizmo.
Ofiso valandos:

Nuo 11 ’ki 12 ryte ir. 
nuo 1 iki 4:30 po pietų. 
Nedėlcieniais:
Nuo Ii iki 1 po pietų.

I

f

F-^jSF rč;lIč.VtžįVt-JJi

AR ESATE MĖGINĘ TEPALAS

Severa’s Esko
NUO N1EŠTANČIŲ IŠBĖRIMU?

Kaina 50 centai
PARSIDUODA VISOSE APT1EK0SE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPID6, 10WA

»

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingą vaistą žfmoms kainoms, tai visada ateikit* 

ant 100 Salėm sL, kur rasite visokią naminių vaistų, šaknų nuo viso
kią ligą, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo. nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plan
etą, nuo kosulio ir kitą ligą. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligą ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrą ir 
meterą. Dielią iš Lietuvos ir įvairią šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

4£ I MEDICINOS DAKTARAS |

$ I Dr. LEO J. P0DDER iš Petrogrado I 
r A Specialistas Slaptų ligą moterų ir vyrą, kraujo ir skuros. Kalba len- I 
Z I kiškai ir rusiškai. .
4 4 Telefonas Haymarket 3390 I
į | 69 CHAMBERS STREET. BOSTON, MASS. j5

.h
u

Geriau Maliavok Dabar
nes musų kainos žemiausios Bostone!

DRATINIAI SIETAI Viši 1N IN
KAMS IR TVOROMS, labai žema 
kaina
GERAS TYRAS VYHITE LEAD.

ALIEJUS IR TURPETINAS 
BL’DAVOJIMUl GELEŽINIAI 

DAIKTAI LABAI PIGIAI

DU PONTS MALIAVOS GLOSS BALTA-MALIAVA, iš vi-
IR LIAKERiAI daus ir iš lauko, galionas $2.50

Puikios išdirbystės
$5.00 vertės DUPONT GRINDŲ 
LIAKERIS už 82.50. — Išdžiūsta 
per vien.-) naktį ir ilgai laiko.
DUPONT CABINET LIAKERIS 
(Varnish) vMuje. galionas $1.98 
SHTNGLE ŠTAI N. galionas $1.25

t
I

SIETU MALIAVA 1

RAUDONA MALIAVA STOGAMS
Geltonas .................................... $1.25

VISOKIE MALIAV0JI.MU1 
ĮRANKIAI

Dykai pristatėm i namu*
SOUTH END HARDWARE CO., 1095 VVashington St., Boston. — Telephone Beach 5353 ir 5352

Tr' ’nl

tJ t
I


