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BAISUS ŽEMES DREBĖJIMAS 
JAPONIJOJ.

ŽUVO APIE 500,000 
ŽMONIŲ.

KENUOTAS MAISTAS 
NEUŽNUODIJO 

HARDINGO.
Kada nabašninkas Har

dingas grįždamas iš Alas- 
jkos apsirgo, tai laikraščiuos 
Įse buvo paskelbta, kad jis 
užsinuodijo valgiais iš blė- 

išinių kenų. šitas paskelbi
amas padarė visuomenėj to
kio įspūdžio, kad kenuoto

KLIUKSUS SODINA 
KALĖJIMAN. «

Oklahomos valstijoj Ku j 
Klux Klano organizacija 

j buvo pradėjusi plakti nepa- 
■ tinkamus sau žmones, dau- 
| giausia juodveidžius. Kad

ČARNECKIS SKIRDAMAS sustabdžius šitą piktadary- 
LONDONAN. ; bę, gubernatorius apskelbė

------------- įkaro stovi ir pradėjo kliuk-

BIZAUSKAS BUS LIE
TUVOS ATSTOVU 

AMERIKOJ.

Metai XVIII

ITALIJA PRADĖJO KARĄ 
SU GRAIKIJA.

RUSIJA GRĄŽINA AUTO- 
K

Iš
kad autorių teisės, 
1917

GALI KILTI NAUJAS 
PASAULIO GAISRAS.

Graikai šaukiasi į Tautų Ly
gų, bet italai Lygos neklau

sysią.
Europoj pereitą sąvaitę 

prasidėjo naujas karas. Ita
lų laivynas apšaudė graikų 
salą Korfu ir išsodinęs savo 
kariumeųę užėmė ją.

Graikija, kuri turi vos tik 
3 kareivius prieš 10 italų> 
užpuolikams daug nesiprie
šino. Vietoj to, ji atsišaukė 
į Tautų Lygą, prašydama 
užtarimo. Jei Tautų Lyga 
nieko nepadarys, tai graikai

RUSIJAI VĖL GRESIA tada žada gintis patįs. 
BADAS. ......................... ................

Londono žiniomis, Rusi- 
jos liaudžiai, ateinančią žie- 
mą vėl gręsia bado šmėkla. - - - - -
Rugiapiutė davusi daug ma
žiau javų, negu iškalno bu
vo tikėtasi, ir sovietų val
džia įsakė maisto tiekimo ir 
užsienio prekybos komisą- 
rams apskaitliuoti, kiek šį- SiTta'reiate'kKfc k 
mot hnc (Tolimo išeinat, rlnU 1 _Sll4 reiKdią KIBUS, 11

MIRĖ JAPONIJOS 
ŲREMJERAS.

Pereitą sąvaitę Tokio___  _____ ,
mieste mirė baronas Toma- į maisto vartojimas nupuolė 
sabure Kato, Japonijos mi- į daugiau kaip 50 nuošimčių, 
nisterių kabineto pirminin-' Todėl kenuotojų asociacija 
kas, kuris kartu su admiro-• kreipėsi i buvusius Hardin
iu Togo sunaikino rusų lai-įgo daktarus, kad tieoficia- 
vyną prie Cušimos salos Hai pasakytų, ar ištikrujų 
1905 metais. skenuotas maistas buvo Har-

------------ : dingo mirties priežastimi 
KOMUNISTŲ RIAUŠĖS, i Jei ne, tai tie paskalai turį 

rotiviini (but išbjaayrtį nes jie neša
Atė- tai pramonei milionus nuos- 

nuose Įvyko susirėmimas tolių.
Ir gen. Sawyer, vienas 

, dabar 
; pasakė, jog paskalai apie 
įHardingo užsinuodijimą ke- 

RUSŲ VALDŽIAI REIKIA I nuotais valgiais esą nepa- 
1,250,000,000 AUKSO matuoti.

RUBLIŲ. -------------
Maskvos žiniomis, sovietų Į REIK ALAU JA UŽDARYT 
....................... i ATEIVIAMS DURIS.

į Amerikos durįs turi būt 
uždarytos Europos atei
viams per penkis metus, nes 
kitaip čia privažiuosią per
daug "raudonųjų” ir neliks 
vietos geriems patriotams. 
Taip sako Amerikos Lėgijo- 
no galva Powell. Jis jau su- . . -
skaitė, kad Čia yra 1,50^3)00 (J®., 
' bolševikų”, kurie pereitais 
metais išleidę $3,000,000 re
voliucinei agitacijai.'Jei per 
penkis metus ateivybė bus 
uždaryta, tai per tą laiką 
esantįs čia radikalai suame- 
rikonėsią ir tapsią nepavo
jingi. Tada busią galima vėl 
atidaryti ateiviams duris.

Gudrus vyras, tas ponas 
Powell, tik gaila, kad jis ne
turi pakankamai galybės 
savo sumanymui įvykinti 
Jei jis butų galingesnis, tai 
jis subytvtų ir "salaveišių 
armiją”, kuri bubnais ir 
giesmėmis nori pasaulį iš
gelbėt.

Jokohama, Tokio ir kiti di
deli miestai sunaikinti.
Baisi katastrofa ištiko ja- 

]x>nų šalį. Smarkus žemes 
drebėjimas, kuris prasidėjo 
pereitą subatą, sunaikino 
Japonijos sostinę Tokio, pa
vertė griuvėsiais didelį mie
stą Jokohamą, Nagoją ir su
lygino su žeme daug mažes
niu miestelių. Žemė nesi
liauja drebėjus ir dabar. _ ______ __

Pradėjus žemei drebėti, tarpe policijos ir komunistų. Ir gen. Sawyer, 
Tokio mieste pereitą subatą Riaušėse du žmonės buvo ’ prezidento daktarų, 
tuojaus kilo gaisras, kuris užmušti ir 9 sužeisti. , 
sunaikino daugiau kaip 
200,000 triobų, kuriose žuvo 
nuo 120 iki 200 tūkstančių 
žmonių. Gaisro priežastis 
buvo ta, kad sutruko gazo 
dūdos, o gazas smarkiai de
ga. Vandens dūdos taip pat 
sutruko ir miestas tuoj pa
siliko be vandens. Sugriuvo 
visi tiltai, suiro geležinkeliai 
ir žmonės negalėjo nei pa
bėgti. Pilnos gatvės bena
mių ir jų mantos.

Japonijos karaliaus rūmai 
Tokio mieste taipgi buvo už
sidegę, bet likos užgesinti. Kunigaikštis Matsukata ir g-ų - a bo 
viontas Takahaši, buvę Ja
ponijos premjerai, žuvo ka
tastrofoj. Dabartinis Japo
nijos premjeras Jamamoto 
esąs nužudytas.

Beveik visos valdžios trio- 
bos, visos įstaigos tapo su
naikintos. Paštas, geležin
kelio stotis, bankai, teatrai 
— viskas nušluota nuo že
mės veido. Anglijos ir Ame
rikos ambasados taip pat 
esančios sunaikintos.

Jokohamos miesto katas
trofa buvo dar baisesnė, nes 
po žemės drebėjimo ir gais
ro išsiliejo jūrės ir viską už
pylė. Kas buvo likę da nesu
griuvę ir likę nuo ugnies, tą

GRAIKIJOJ.
Graikijos sostinėj

valdžios biudžetas 1923—4 j 
metams yra numatomas 1,-| 
250,000,000 aukso rublių, tai 
yra, valdžia tikisi turėti tiek 
išlaidų per ateinančius me
tus.

VOKIETIJOJ BUSIANTI 
DIKTATŪRA.

Sugrįžęs iš Vokietijos an- 

ris Thomas sako, jog dabar 
Vokietijoj yra paskutinė 
koalicinė valdžia. Po jbs bu
sianti diktatūra — komuni
stų arba militaristų dikta
tūra.

MAIŠTAS ISPANŲ KA- 
RIUMENĖJ.

Ispanų kariumenėj kilo 
maištas. Siunčiamas Afri- 
kon prieš morus būrys ka
reivių pasipriešino ir atsisa-’ 
kė lipti ant laivo. Vienas ofi- 
cierius pradėjo prieš maišti
ninkus smarkauti, tai buvo 
ant vietos nušautas. Buvo 
pašaukti ištikimi kareiviai 

___ _______ maištininkams suimti, bet 
sunaikino vanduo. Kiek išvi- apie 300 sukilėlių pabėgo, 
so žuvo žmonių, tikrų žinių šitas atsitikimas padarė Is- 
da nėra, T

BROOKLYNO BARZDA
SKUČIAI LAIMĖJO 

STREIKĄ.
Brooklyno barzdaskučių

bet apskaitoma, panijoj' didelio įspūdžio, nes streikas,' kuris tęsėsi kelis 
kad jų bus nemažiau kaip nelabai senai ir darbininkų: mėnesius, pasibaidė pilnu 
500,000. Nago jos miestas, sąjunga pakėlė savo protes- istreikierių laimėjimu. Visi 
kur buvo 620,000 gyventojų, tą prieš vedamą-Afrikoj ka-įjų reikalavimai išpildyti, 
esąs visiškai sunaikintas. T ’ 1 ’ ’
Ties Sasako žuvo 600 žmo- jos armija pradeda broliuo- 
nių, kuomet gelžkelio tune- tis su darbininkais. Valdžiai 
lis užgriuvo. Ito mieste vau- dreba kinkos, 
duo nunešė i jūres 500 trio- ------------
bų. Netoli Fudži kalno likos TURKIJOJ PRASIDĖJO 
sunaikintos kelios audiny- CHOLERA,
čios ir žuvo 8,000 darbinin- žinios iš Konstantinopo- 
kų- .. . lio sako, kad tenai pasirodė

žemės drebėjimas perei-chotera ir karštinė. Visų į 
toj subatoj.tvėrė 9 valandas pjrma epidemija apsireiškė • 
be jokios pertraukos ir bu- tarpe Rusijos kontrevoliu- 
vo jaučiamas visose .Tapom- cjOnierių, kuriu tenai stovi 
jos dahse. Šitokios baisios dideli abazai po aliantu glo-' 
katastrofos žmonijos istori-r i _______________________

i ________ Aiais is Europos, kad pir-
G RA IKI JOJ UŽDARYTADARBININKŲ SĄJUNGA hvo*3‘ Bet besiskubindami 

■ .1“^ t! t™ puti Prieš 12 vai., taip

gą, Konfiskuoti visus jos pi- iki j rugsėjo, ir tuo budu vi- 
nigus ir dokumentus. sį įapo priskaityti prie per-

, • eito mėnesio kvotos, kuri
SUeMe DU BANDITU, buvo jau senai išpildyta. 
Philadelphijoj policija su- Dabar tie žmonės tapo su

čiupo du banditu, kurie ban- laikyti ant Ellis Island ir jų 
dė apiplėšti banką. Vienas klausimas pavesta Wash- 
ių esąs iš Rochesterio, o ki- ingtono valdžiai išspręsti, 
tas iš Bostono. > Gali būt, kad jų ir neįleis.

500,000.

ja da neatsimena.

1

Majoras žadeikis bus Lietu-įsus areštuoti. Keturi jų jau 
vos konsulu Chicagoje. Į nuteisti kalėjimam šį pane- 
T -j-- . „rx , • įdėli tapo nuteistas dviemLeidžiant Keleivi spau-. metam belangėn konstebe- 

don, Balfincoj gauta nuo Finley, kuris teisme pri-
J. Bagočiaus telegrama iš 
Lietuvos, kad Lietuvos at
stovu į Washingtoną esąs 
paskirtas p. Bizauskas. Da
bartinis atstovas, p. Čarnec
kis, esąs skiriamas Londo
nan. Tai pasirodo, kad pa
skalai, buk jis keliamas Ry
gon, yra neteisingi.

Majoras Žadeikis, kuris 
anais metais lankėsi Ameri
koj kartu su Jonu Vileišiu 
ir vedė čia Lietuvos Finan
sinę Misiją, dabar vėl busiąs 
atsiųstas Amerikon. Jisai 
skiriamas Chicagon kaipo 
konsulas.

Per pirmutinę majoro 
Žadeikio misiją Amerikos 
lietuviai sudėjo daug pinigų 
Lietuvos reikalams. Bet kle
rikalams žadeikis nepatiko, 
nes, jų manymu, jis yra "be
dievis”. Todėl jis buvo at
šauktas, o jo vieton pastaty-

j

sipažino prigulįs prie Ku 
Klux Klano ir pats būda
mas valdžios atstovu orga
nizavęs žmonių plakimą.

TRAUKINIS NUNEŠĖ 
TROKO UŽPAKALĮ.
Gilbertville, Mass. — Per-

RIŲ TEISES.
Maskvos pranešama, 

, kurias 
metais bolševikai buvo 

panaikinę, dabar Rusijoj vėl 
grąžinamos. Švietimo komi
saras Lunačarskis patariąs, 
kad literatūros, muzikos, 
teatro, p^išyBos ir kitiems 
autoriams teisės butų gva- 
rantuojamos per uf metų. 
Per tą laiką jų veikalai tu
rėtų skaitytis jų privatinė 

r nuosavybė ir be jų leidimo 
1" pliekas neturėtų teisės jų nei

kelį važiavo didelis "džit- 
nes” trokas. Tuo tarpu at
bėgo tavorinis traukinis ir 
pagavo da nepravažiavusį 
troko užpakalį, kuris tapo 
numuštas ir šipuliai nunešti 
per 100 pėdų. Ant laimės, 
troke buvo tik vienas pasa- 
žieris, ir tas pats sėdėjo prie 
motormano, tai užmuštų ne
buvo, tik tiedu buvo 
žeisti.

su-

| Anglija, Franeija ir kitos 
santarvės valstybės, kurios 
priklauso prie Tautų Lygos, 

?x___»_*__x___ Tx

žyriu, nes bijosi, kad iš to 
nekiltų naujas pasaulio gai
sras.

i Juodašimtis Mussolini, 
dabartinis Italijos vadas, 
sako, kad Tautų Lyga netu-

KAS UŽRAŠYS JAI 
"KELEIVĮ r

met bus galima išsiųsti už
sienin javų, neišstatant sa-

_ j reikalavimai išpildyti: 
rą. Taigi išrodo, kad Ispani-! Dabar jie gaus $30 algo§ į 

!savaitę ir 30 nuošimčių nuo' 
tos sumos pajamų, ką bus 
virš $42 į sąvaitę. Išpildė 
streikierių reikalavimus, 

i barzdaskutyklų savininkai 
(paskelbė, kad plaukų kirpi- 
itnas Brooklyne dabar bus 
60c., o barzdos skutimas 20 
centų.

SULAIKĖ DAUG 
ATEIVIŲ.

Keli dideli garlaiviai sku
binosi New Yorkan su atei-

ZAKRISTIJONAI SU
STREIKAVO.

X* J U* • 1 . ' ' v* Uiupuvj U11CC v Cll», vengs
Belgijos sostinėj Brusely - uždaryti darbininkų sąjun- įęa(.j ke}įų minutų da truko 

• • t a _  i__x___ Yf__ <ra katitiskrinti visus ins - • • 4 * •je visi katalikų bažnyčios 
špitolninkai ir tarnautojai 
apskelbė streiką. Streikuoja 
zakristijonai, vargoninin
kai, chorinink^i, varpinin
kai ir kiti. Jie reikalauja 
daugiau algų. Jie buvo jau 
įtaisę ir demonstraciją gat
vėse.

» •

talikų "darbuotojas”. Vilei
šis taip pat buvo atšauktas, 
nes ir jis "bedievis”. Jo vie
ton, buvo prisiųstas p. Čar
neckis, > klerikalų • partijos? 
žmogus.

■ Užėmus klerikalams vi
sas Lietuvos valdžios įstai
gas, Amerikos lietuviai "su
streikavo”, ir iuo to laiko 
Lietuva negaunp iš Ameri
kos nei cento, j

Skirdama dabar majorą 
Žadeikį Amerikon išnaujo, 
Lietuvos valdžia matomai 
tikisi patraukti amerikiečių 
simpatiją savo pusėn. Bet 
mes netikim, kad amerikie
čių nusistatymas pakitėtų. 
Perdaug jau jie patyrė per 
tą laiką apie Lietuvos kleri
kalų darbus, kad norėtų 
juos remti savo pinigais.

įs ka_ Viena mergina-4s Lietu^vo ^ilies dideliam bado pa- -jT)S-'įtst0VTls;

IŠDŽIUVO EŽERAI IR 
UPB&t

Massachusetts, Maine ir 
kitose Naujosios Anglijos 
valstijose šią vasarą buvo 
taip sausa, kad seklesni eže
rai ir upės beveik visai iš
džiuvo. Net tokios didelės 
upės, kaip Kennebec ir Pe- 
nobseot Maine’o valstijoj 
tiek nusekė, kad vietomis 
'aivai nebegali pereit, o 
Nortono ežerą Mass. valsti
joj galima perbristi kelines

jei ji jam nepritars, tai jis 
tuojaus atšauks iš jos Itali-

vos rašo "Keleivio** redakci
jai laišką ir skundžiasi, kad 
neturinti iš ko užsirašyti 
."Keleivį”. .Ji esanti valdinin
kė, dirbanti Rokiškio pašte 
ir matanti, kaip daug tenai 
pareina "Keleivių", kuriuos 
amerikiečiai siuntinėja savo 
giminėms, bet ji neturinti

Paskelbtos žurnale ”Eko-' 

nomiėeskaja žta’ skaitlį- 
nes 21 rugpiucio parodo, 
kįd Rusijos šiaurryčiuose ir !^maudėgi pakraštvie da- 

• • • • w a . bar da dvi graikų salas už-
javai viSai neuzderejo ir jų ėm- Graikijos pažonėį. 
neužteks tenai vietos reika-, r "
lams. Vakaruose ir pietva- l Mussolini užpuolė 
i__ i__________  ________ ___ irraiku dėlto, kad šiom

ant ■’ 
Amerikoje nei giminių, nei Į kariuose derlius buvęs tik- £raikiJ dėlto, kad šiomis die- 

nei guimuų, nomis keli graikų patriotaipažįstamų, todėl nežinanti, tai vidutmiskas ir pirmesni užmuš_ .^1 Grajki_
ko prašyti kad jai užrašytu i apskaitliavimai buvo perdė- uzmu^ ? .
Ke^oj, kuns jai laba, pa- įiuntė Graikijai įltimatu-

Mergina rašo dailiai ir, kalingos duonos. iKalS^muiju^
matyt, pamokyta. Mums ro- šitaip dalykams stovint, kad UŽJ ažmu.

dnT’nno •»m rraln. F/naimc? hnlemnl/omc l _ ••dos, kad tą dovaną jai galė
tų padaryti bile vienas ge-

. • 4 *1 I • I

Rusijos bolševikams prisi
eisią žymiai sumažint savo 

ras sportas iš Amerikos lie-(javų eksportą, kuriuo jie ti- 
tuvių. Geram vaikinui čialkėjosi sulaužyt pasaulio ka- 
yra gera proga užvesti ko- pitalistų spaudimą, 
respondenciją ir sūėiti į pa-: ------------
žintį su Lietuvos inteligen-i ĮGRIUVO BAŽNYČION 

L SU VISU STOGU.
Jei kas norėtu uzrasvti

iai "Keleivį", redakcija nu-1 Navre kaime, Ispanijoj, 
siųs jam jos vardą ir adresa. 'ap^ 100 žmonių sulipo ant 

"Keleivis” i Lietuvą me-'bažnyčios stogo, kad geriau 
tanis kainuoja $3.00. matytųsi bulių kova. Stogas

tokio sunkumo neatlaikė ir 
įgriuvo su visais žmonėmis. 
{Dvylika žmonių šitoj katas
trofoj likos užmušta ir 30 
sužeista.

BAKSAS SU MERGINOS 
LAVONU ĮMESTAS 

UPĖN.
Žmonės išvažiavę ant pik

niko tarp Lovvellio ir Na 
shua patėmijo, kad Merri- 
mac upe plaukia baksas. Jie 
sugavo jį ir ištraukė ant 

pasiraitojus ; susėdus į valtį; kranto. Atidarius baksą pa- 
keliems žmonėms pasiirti sirodė ' gražiai išsivysčiu- 
jau nebegalima, nes siekia 
dugno. Ant farmų beveik vi
sur išdžiuvo šuliniai ir be 
vandens fanneriai kenčia 
didelį vargą.

EKSPUOZIJA GELEŽIES 
DIRBTUVĖJ.

Pulaskio miestelyje, Vir
ginijos valstijoj, šį panedėlį 
sprogo liejyklos pečius gele
žies dirbtuvėj. Trįs darbi
ninkai šitoj nelaimėj likos 
užmušti ir 20 sužeista. Ke
lių žmonių da nesuranda; 
gali būt, kad ir tie bus už
mušti.

sios ųierginos lavonas. Ko
jos, rankos ir galva buvo 
nuplautos ir bakse jų nebu
vo, o buvo tik vienas liemuo, 
lodei kas toji mergina buvo, 
sunku pasakyt. Policija da
ro tirinėjimą.

• Šimą tų italų ji užmokėtų 
150,000,000 lirų, kad graikų 
iministeriai dalyvautų už
muštųjų italų laidotuvėse, 
kad šermenis butų katalikų 
bažnyčioj Graikijoj (mat 
prftįs graikai ne katalikai), 
ir daug kitokių reikalavimų 
jis prirašė.

Graikai atsakė, kad jie 
apsiima žmogžudžius nu
bausti, bet kitų reikalavimų 
jie nepildysią ir Mussolini į 
pantapli nebučiuosią. Tame 
atsakyme Mussolini įžiūrėjo 
Italijos unaro įžeidimą, ir 
tuojaus italų laivynas pra
dėjo bombarduoti graikų 
salas.

PAĖMĖ DU BOTU SU 
, DEGTINE.

Valdžios agentai New 
Yorke gavo žinių, kad prieš 
Labor Dav iš Philadelphijos
išplaukė New Yorkan su 
degtine du greitieji motori
niai botai. Prohibicijos 
agentai tuojaus išrikiavo 
savo laivyną ir užtvėrė visą 
New Ydrko uostą nuo .jū
rių. Apie vidurnaktį pasiro
dė du botai be žiburių, bet 
'kada jiems liepta sustot, jie 
greitai apsisuko ir leidosi 

Pereitą Sąvaitę Vokietijos bėgti. Valdžios laivai pradė- 
pakraštyje laike audros žu- jo vytis ir šaudyt. Išleista 
vo vokiečių garlaivis "Klup- apie 100 šūvių, ir botai su 
f ei”, kuris plaukė su angį i- degtine sustojo. Didesnis 
mis. Kartu su laivu žuvo 40 botas turėjo už $40,000 deg- 
jurininkų. Išsigelbėjo tiktai tinės. Viskas suimta ir 6 
vienas kapitonas. 'žmonės areštuota.

NUSKENDO LAIVAS SU 
40 ŽMONIŲ.

63 METŲ MOTERIS NU
PLAUKĖ 10 MYLIŲ.
Tūla Ona Vanslike, 63 

metų amžiaus moteris, per
eitą nedėldienį Californijoj 
nuplaukė jūrėse 10 mylių ir 
baigdama plaukti da sudai
navo Amerikos himną ”Star 
"SpanglecĮ Banner,” kad pa
rodžius, jog ji da nenuvar- 
gus. Nuplaukti 10 mylių jai 
ėmė 9 valandas ir 20 minutų 
laiko.

UŽSIDARĖ AUDEKLINĖ.
Clintono miestelyje, neto

li Bostono, užsidarė Lancas- 
ter firmos audeklinė, paleis
dama 2.200 darbininkų. Ka
da ji atsidarys, nežinia.
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KIAUŠINIAI.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad tenai labai atpigę! 
kiaušiniai. Raseinių ir Tau
ragės apskričiuose liepos 
mėnesi kiaušinių ^.aina kri
tusi iki 80 lietuviškų centų 
už dešimti kiaušinių, ir esą 
pranašaujama, kad krisian- 
ti iki 50 centų.

Jei atsiminsime, kad 50 
lietuviškų centų reiškia lik 
5 centus Amerikos pinigais, 
tai tokia kaina už dešimti 
kiaušinių bus stačiai juo
kinga. x

Iki šiol kiaušiniai Lietu
voje buvo vienatinis pusėti
nai apmokamas ūkio pro
duktas, kuriuo ūkininkai 
lopydavo savo bėdas. Taigi 
kiaušinių atpigimas yra di- 
džiapsis smūgis Lietuvos 
kaimiečiams. \

O ar žinot, kas tą šposą 
Lietuvos ūkininkams iškir
to? Kunigas Vailokaitis, 
"ūkininkų sąjungos" lyde
ris ir Ūkio Banko galva.

Ligi šiol kiaušinius ga
bendavo .užsienin kelios fir
mos. Tarp tų firmų visados 
eidavo konkurencija ir to
dėl jos mokėdavo už kiauši
nius pusėtinai brangiai. Da- 

• bąrgi kun. Vailokaičio Ūkio 
Bankas padaręs su krikščio
niškąją valdžia sutarti, su
lyg kurios tiktai jam vie
nam valia eksportuoti už
sienin kiaušinius, ir tuojaus 
pradėjo mušti jų kainą, kad 
pasidarius daugiau pelno.

Tai ve, prie ko musų "du
sių ganytojai" priėjo! So. 
Bostono švento Juozo orga
nas "Darbininkas"' nelabai 
senai iškraustė iš savo ofi
so dievus ir pradėjo ais-kry- 
mą pardavinėt, o Lietuvos 
prabaščiai pradeda kiauši- 1 
niais ąndeliuot. 1

, met žmonės turi eiti prieš aš
tru durtuvo galą, turėti drą
sos kuomet bombos sprogsta ir

; šrapneliai laksto, boksąvimosi 
į negali būt joks prisirengimas 

karuly
"Kumščiomis žmonės kovojo 

liktai senovėj. Ir kuomet jie, 
kumščiomis mušdavosi, tai jie! 
nukandžiodavo vieni kitiems 
ausis ir nosis.

"Kodėl tad musų admirolai 
ir generolai neįveda armijoj ir 
laivyne nosių ir ausų kandžio- : 
jimo kontesto, kad padarius 
mųsų boisus 'narsiais’?”

Tai yra gera pastaba 
kumščios patriotams.

i

KAIP MAINĖSI KATALI
KŲ BAŽNYČIA.

Katalikų kunigai pasako
ja, kad jų bažnyčia remiasi 
ant "amžinos tiesos”, todėl 
ji’ niekad nesikeičia. Kokią 
ją Kristus įsteigęs, tokia ji 
ir šiandien tebesanti.

"Bažnyčios skelbiamasis 
mokslas tebėr^ tas pats šian
dien, koks buvo 19 šimtų metų 
atgal. Ir bus tas pats visuo
met.”

Taip tvirtina d ienas kuni- 
Chicagos "Drauge".

ii MILIONAIS SKAITO.
I •

P. Rukavičius, kuris anais 
: metais gyveno Pittsburghe, 
'dabar prisiuntė savo drau-, 
!gui laišką iš Petrogrado be 
pašto ženklelio, pasiteisin

damas, kad smulkių neturįs, 
nes dabar Jie tenai milio- 

Inais skaitą.
Ir bolševikų valdžios or

ganas "Ekonomičeskaja 
Žizn” parodo, kad ištikrujų 
Rusijoj dabar be milionų ir 
silkės nenusipirksi, štai ko
kios dabar Maskvoje kainos, 
skaitant bolševikiškais ru
bliais :
Svaras baltos duonos 2.580,000 kaipo didelės, čionai pripil- 
Svaras juodos duonos 1,360,000 Jytų maža guv Valstijų 
Svaras silkių .............. 6,750,000 '’ **
Svaras mėsos........... 11,700.000
Svaras lašinių ......... 16,600.000
Svaras sviesto .... 19.000,000 
Svaras cukraus .... 15,000,000 
Svaras tabako .... 61.250.000
Stiklas pieno ... 
10 kiaušinių ...
Batai....................
Mastas gelumbės

Tuo tarpu 
darbininkų vaikščioja 
darbo ir kiužis kas sykis ei
na didyn. Balandžio 1 dieną 
Maskvos darbo biržoje žmo
nių jieškančių darbo buvo 
68,757, o 1 birželio, sulyg 
darbo biržos vedėjo Giko 
žodžių, bedarbių skaičius 
siekęs jau 84,000.

Sivieiyti Valstijų 
didinus.

Vienas dalykas,vienas dalykas, kurio 
naujai atvykę europiečiai 
begali suprasti ir kuris 
jiems galvą apsuka, taESuv. 
Valstijų didumas. Nepai
sant, kaip gerai yra apsipa- 
žinę su geografija iš knygų, 
jiems ima ilgą laiką, pakol 
jie supranta Suv. Valstijų 
didumą. Tolumai, kurie Eu
ropoje atrodo baisiai dideli,! 
čionai yra menki; šalys, ku
rios Europoje pripažintos

VVashingtono, Missouri, 
Oklahoma ir North Lakota 
valstijos beveik vienodo di

dumo. Kiekviena iš tų vals
tijų gali būti sulyginta su 
sudėtomis Į krūvą New 
York, New Jersey ir Ma- 
ryland, arba sujungtomis 
Pennsylvanija ir Węst .Vir- 
ginia. Tas reiškia apie aš
tuonis f r pusę sykių N&w 
Jersey valstijos didumą.

Devynios Ne\v -Jersey ne
padengtų Nebraska arba 
Souths Dakota, ir dešimt 
New Jersey’ nepadengtų 
Kansas, Minnesota arba

i

Musų ateivyste 
Amerikon.

su
ir

ŠVENTI PAŠTO ŽENK
LELIAI.

Vienas Amerikos lietuvių 
laikraštis pastebi, kad iš 
Lietuvos pradėjo 3teiti laiš
kų jau su "abrozėliais" ant 
pašto ženklelių. Ant 25 cen- 
tinės stampos esanti "spin
duliuota mistrancija" 
kryžium ant viršaus 
aniuolukaš apačioje.

Tas laikraštis piktinasi ir 
sako, kad aSit pašto ženkle
lių turėtų būt dedami vals
tybiniai simbolai.

Bet kas yra’ valstybė ir 
kokie jos simbolai?

Valstybė yra niekas dau
giau, kaip viešpataujančios 
partijos organas. Todėl kuo
met Lietuvoje viešpatauja 
klerikalai, tai visi jų parti
jos obalsiai ir simbolai yra 
valstybės obalsiais ir sim ho
lais. Ir dėlto mums visai ne
nuostabu, kad ant Lietuvos 
pašto ženklelių ^kunigai re
klamuoja "mistrancijas” ir 
kitokį savo tavorą. Vietoj 
"mistrancijos" jie gali padė
ti nutukusi kunigą su gaspa- 
dine, ir tai da bus "valstybi
nis ženklas", pakol jie bus 
valstybės šeimininkais.

GERA PASTABA 
PATRIOTAMS.

Patriotai mėgsta bokso 
( kumščios) sportą. Jie sako, 
kad tas laukinis sportas iš
vysto narsumą, kuris pas
kui labai reikalingai karei
viams. Todėl ir armijoj 
kumščiavimosi "zobova" yra 
vartojama. ’ Kareiviai net 
susikruvina, daužydami vie
nas kitam nosis.

Laikraštininkas Brisbane 
šitą priemonę kritikuoja. 
Jis sako:

"Kumščiavimosi neišvysti- 
jokios narsos. Kada atėjo pa 
šaulio karas, tai kumštininkai 
patįs pirmutiniai ėmė slėptis.

"Dabartinėj gadynėj, kuo-

gas
Bet "Naujienos” šitam du w • - - - *
SIU _ 
kad jis nepažįsta savo biz
nio, nes ištikrujų bažnyčios 
skelbiamas "mokslas" tiek 
jau mainėsi, kad iš pirmuti
nės krikščionybės jame be
veik nieko ir nebeliko.

Kad kunigai negalėtų to 
užginčyti, "Naujienos", pa
siremdamos R. J. Long’o 
veikalu "The Popes of Ro
me", paduoda ir metus, kas 
kada buvo prie to bažnyčios 
"mokslo" pačių kunigų pri
dėta? Ir štai kai kurios* ttf 
datų:

”123^ m. buvo Įvestas šven
tas vanduo.

"135 
toriai.

”153 
madon.

”173

ganytojui priparodo.

m. pradėta vartoti al-

m. krikšto tėvai Įėjo

m. Įvesta, T

Pagal dabartinius Ameri-J moka pinigus ir paskui jau 
" T *-x......-ųrupužiuoja..

J Greitumas keleivių atke- 
• Ravimo priguli nuo katego- 
, rijų — klesti, kurion kelei- 
i vis priguli, ką tvarko Ame- 
, rikos konsulas, ir gan trum-, 

name laike paprastai atke
liauja Amęrikon piliečių gi
minės:

D 
-2)

3)
4)
5) . e . 

sužiedotinius — tai pirmoji 
kategorija arba keleiviai tu
rintieji pirmenybę.

Antroji kategorija — tai 
amerikiečių jau turinčių 
"pirmąsias popieras” bent 
dviejų metų senas, pas ku
riuos gali atkeliauti:

1) Moters.
2) Vaikai ir
3) Sužiedotinės. 
Trečion kategorijon pri

guli Amerikos piliečiu bro
liai, seserų, švogeriai, pusse
serės, pusbroliai — kurie 
gali atkeliauti atliekamose 
vietose nuo pirmųjų dviejų 
kategorijų.

K^tvirton kategorijon 
priguli giminės amerikiečių 
su pirmom popierom — ku
rie gali atkeliauti atlieka
mose vietose nuo trečiosios 
kategorijos.

Nei vienas negali atke
liauti be afidavito nuo gimi
nių iš Amerikos.

Iš tų 2,629 asmenų leidžia
mų atkeliauti į Ameriką, 
mes nieko nežinome kiek 
vietų užima žydai, kurie, ir
gi lietuvių vardu keliauja, 
skaitosi kvotoje. Kaip pasa
koja pargrįžę iš Lietuvos, 
tai Lietuvos valdžia lengvai 
duodanti pasus žydams, kad 
tiktai jų kodaugiausiai iš 
Lietuvos išvažiuotų. Tokiu 
budu lietuviams liks apie 
pusė vietų arba ir mažiau. 

Amerikos konsuliariška 
skaitlinė Kaune gruodžio 
22, 1922 m., buvo 9,632; gi 
šių metų birželio 23 skaitli
nė buvo 5,157 — sykiu 14,- . 
788. Likusieji 10,212 bus li
kę nuo 1920 ir 1921 metų, 
kas ir padaro skaitlinę nuo 
25,000 keleivių, kaip "Dir
va” garsina, ir jeigu po 1,- 
000, o kad ir po 2,000 žmo
nių atkeliautų kas metai, 
tai ateinantieji 10 ar 12 me
tų yra jau užimti.

Taigi akyvaizdoje viršuje 
parodytų faktų, kurie yra 
nesumušami. ar neverta yra 
visai sustabdyti pirkimą — 
siuntimą laivakorčių į Lie
tuvą, išimant pirmąją kate
goriją? Ir kam dovanai lo- 
binti laivų kompanijas lai
kant pas jas pinigus dova
nai, ir net dar kompanijoms 
primokant po 105< už nau
dojimą lietuvių pinigų?

Laikraščių redaktoriai ir 
visuomenės sargai infor
muokite apie tai liaudį, per
sergėkite ją, kad bereikalo 
neeikvotų savo pinigų.

Sustabdymui nereikalin
go pirkimo laivakorčių ga
lėtų užbėgti Lietuvos val
džia, išduodama pasus tik
tai tiems metuose, kurie ti
krai bus įleidžiami Ameri
kon, kaip tai daro Italijos 
valdžia. Dabar Lietuvos val
džia duoda užsienio pasus 
akių plotu, iš pasų daro šau
nų bizni

Butų labai gera, kad vi
si, t kurie skaitys šitą raštą 
ir * turi nuo/savo giminių 
laiškus iš Lietuvos su apra
šymais, kaip jiems Kaune 
ėjosi, kaip Kauno agentai 
jiems patarnavo — kišenius 
ištuštino, — kad tuos laiš
kus paskelbt^ laikraščiuose. 
Iš to bus galima visuomenei 
spręsti, kaip dabai' Kaune 
agentai "kviečius kulia”.

P. Mikolainis.

kos įstatymus iš Lietuvos 
gali atkeliauti į Ameriką 
tiktai 2,629 žmonės metuo
se, arba jx> 219 kas mėnesis. 
"Diiva” skelbia, kad pas 
Amerikos konsulą, Kaune, 
yra jau suvirs 25,000 apli
kacijų, paduota pasų vizoms 
— tiek yra jau pasirengu- 

i Amerikon, irIdaho. Utah yra truputį di-Dių keliauti
desnė. beveik gali būti ly- imant po 2,629 metams, ke-

Moters pas vyrus, 
Vaikai pas tėvus. 
Tėvai pas vaikus. 
Uošviai pas žentus, 
Sužiedotinės pas savo

ginta su Pennsylvanija ir leivių jau yra visai 10 metų. 
Lietuvos laikraščiai skelbia, 
kad pas Amerikos konsulo 
vartus kas diena stovi eilė
se po 300 žmonių su afidavi- 
tais ir laivakortėmis iš 
Amerikos. Patys keleiviai iš 
Kauno ir jau sugrįžę na
mon rašo savo’ giminėms į 
Ameriką, kad Kaune turėję 
Luti po 2-3 savaites iki ga- 
ėję prieiti prie konsulo lai
davimui aplikacijos; nąkvo- 
davę Kaune laivynų kompa
nijų raštinėse aut nuogų 
grindų ir keldavę jau apie 
1-2 valandą ryte, kad galėtų

Ohio sujungtomis.
Jeigu svkiu skaitysime 

New Yorko ir Pennsylvani- 
jos didumą, tai butų didu
mas Oregon arba YVyoming. 
Bet turėtume skaityti New 
Yorką, Pennsylvanija ir 
Nevy Jersey, kad gauti čolo- 
rados valstiją. Nevada yra 
mažiausiai apgyventa vals
tija Suv. Valstijose, bet jos 
’idumas gal būti sulygintas

kampelį.
Todėl musų svetur gimę 

piliečiai, ypatingai tie, ku
rie apsipažinę su dviem 
kontinentais, visuomet lygi
na kokią nors dalį Suv. Val
stijų su jiems žinoma šalim 
Europoje. Palyginimas yra 
geriausias būdas apsipažin- 
ti su didumu. Daug geriau 
atsiminsime didumus per 
palyginimą, negu skaityda
mi pranešimus < 
kvadratiškas mylias.

Visi mes žinome, jog kon- 
tinentališkos Suv. Valstijos, 
geriau sakant, 48 valstijos 
ir Columbiios Distriktas, in- 
ima 3,026,789 keturkampes 
mylias, ir jeigu mes dar pri
dėsime Alaska ir kitas Suv. 
Valstijų tolimas teritorijas 
ir valdymus, iš viso turėsi
me 3,743,510 keturkampių 
mylių. Lengvai galime rasti 
tūle knygoj, kiek kvadratiš
kų mylių New Yorko valsti
ja ;

'Bet mes ilgai 
neatsiminsime. Todėl pala
binkime Suv.
kaikurioms Europos dali

ntus.
Pradėkime su R bode Is- 

land, musų mažiausia vals
tija. Kokio didumo ta vals

tija? Apie L£50 ^vądratiš- 
,!l:ų mylių: Kitais žodžiais sa
kant, ji gali būti sulyginta 
?u New Yorko sostapiiiniu 
didumu, arba vra tokio d i- 

'durno kaip yra Iiong lsland, 
jeigu nukirstume tą dalį 
Long Island, kuri ieina i 
N*ėw .
Kings ir Queens apskričius. 

į i »auar įmani luiuue i^iand 
{valstiją, kaipo, palyginimo 
: vienutę, matysime,_ jog rei-į 

rišo? Mat, kuniįai mano, 
kad jeigu jie vj rą ir nio.en ;Jntra mažiausia valstija, 
sunsa i porą, tai kad vienas DeIeware. Reiki"a imt tris 
antram ir ausis nusilupme- ->hode Islands kad padarvti 
tų, tai vistiek turi poroie ,;jena Porto Ric0 keturias 
gyventi ir gana. Bet lai ku-Įpj10(je kad padary-
h!F.ai Paj?lzlu.ri 1 seno s^im?"|ti Connecticut, septynias 
niską gpenimą. ko jie ^4 Rhode islands, kad padaryt 

nvl'Sfocį i

. . . 3,350,000 
. 11.600,000

. 542.000,000 
367,000,000 

tūkstančiai 
be

ŽARUOS.
f

duodant I *Wi.stai su Naujos Angli 
l ios valstijomis ir Ne\v \or
ko valstija. Arizona yra tru
puti didesnė. Turėtume pri- ..........................
ūėti New Jersey prie Nau- atsistoti pirmagalyje eilės ir 
;os Anglijos ir Ne\v Yorko, 9a] toje dienoje* 
tuomet turėtume New Me-|f-ortsului aplikaciją.

paduoti

"Draugas” rašo: "Greki- 
jos vandenynuose pasirodė 
toks didelis smakas, kad net 
išgąsdino žmones; žvejai sa
ko bijosi žvejoti. Tas sma
kas buvęs net 40 pėdų ilgio 
ir galis prai-yt visą valtį su 

i y- ■ - • J • » ■ - * *
• vėjais..

Išįikro, tai,-keistas, anot 
"Draugo", smakas, kad tu
rėdamas vos 40 pėdų ilgio 
gali praryti du syk didesnę 

yalti su žvejais. Ku
nigai mano, kad smakas vis
ką gali praryt, taip kaip jie 
praryjo Tautos Fondo pini
gus. Jeigu tą smaką aplipy
tum doleriais, tai musų ku
nigai ir tą smaką prarytų.
J,, r J ■ ■ ■ ■ \

kad vaikaitka<| ' Amerikoj užėjo macla JaTa3,‘imanT‘Rhite,'išiand

ar Texas valstija turi, 
tų skaitlinių

Valstijas su

.\ico. Prie tų pridėjus West 
Virginia turėtume Monta-i 
na/ ' ' L,

Antra didžiausia valstija? 
vra Californija. Imtų Nau-j 
jos Anglijos valstijas Nexv 
Yorką ir Pennsvlvaniją su
lyginti su .jos didumu. Trys 
New Yorko valstijos leng
vai butų Įdėtos i Califor- 
niją.

Texas yra didžiausia vals
tija. Ji vra oenkis svk didės- . r** “'-j—
nė už New Yorką, 32 syk di-!P*Xktl,_‘a>yakortę savo gimį 
desnė už New Jersey, arba:1!eh atkeliautų po a
gali būti sulyginta su suvie-!arba . mętu.
iivtomis sekančiomis valsti-į. Visi laivakorčių agentai 
jomis: Nevz York. Nevv Jer-pr musų laikraščių laivakor- 
sėy, Pennsylvania, West įčiu ir bankų agentūros lenk- 
Virgihia, Ohio, Indiana ir ^yniuoja pardavime laiva- 
Michigan. Sulygindami di- į korčių su pažadais, kad per- 
džiausią valstiją su mažiau- kant pas mus laivakortę, 
šia, R bode Isiand, matome, f keleivis greičiausiai atke-

Kaip ten nebūtų, keleivių 
Amerikon jau yra 10 metų, 

tikrenybėje penkiems me
tams. Todėl metas yra pa
galvoti kiekvienam norin-
■čiam parsikviesti savo gi- 
! minei, ar verta yra siųsti 
i laivakortę bent kam. kuris 
atkeliaus po 5 arba po 10 
metų? Drąsiai galima atsa
kytį, kad nei vienas laiva
kortės, pirkėjas nesutiks

jog imtų 222 Rhode Island, Kaus, arba pačios "Dirvos" 
kad padaryti vieną Texas. kartojant— sku-

--- t Imtu vienuolika panašių bmrtttes pirkti laivakortę, 
Yorko rubėžms, t.y. vaistijį į Texas, ka.'A ilsų keleivis greičiaus 

patektų eilėn, gale už 25.000 
žmonių po 10 metų: juo il- 
giaus lauksite, tuo keleivis 
turės ir ilgiaus laukti savo 
eilėje, atkeliauti po 11 ar 12 
metų.”

Veik visi aplikantai iš tų 
25,000 jau turi laivakortes 
prisiųstas nuo savo giminių 
iš Amerikos, ir kiekvieną 
laivakortę su tikietu ir pa
rodymu (landing monev) 
pinigais reikia skaityti po 
3150.00, ir už 25,000 laiva
korčių (trečios klesos) pasi
daro suma nuo 33,750,000, 
sumokėta Įvairioms laivu 
kompanijoms be jokių nuo
šimčių, arba, laivų kompa-

arba 60 
: New Yorko valstijų, kati ap- 
1 dengti kontinentiškas Suv. 

į Valstijas.
Alaska yra didžiausia mu- 

■ sų teritorija. Yra penkta 
dalis didumo kontinentiš- 
kų Suv. Valstijų, ir imtų de
šimts Michigan valstijų ap
dengti jos didumą.

Sulyginant su Alaska, 
Porto Rico yra maža: Porto 
Rico via tris syk didesnė už 
Rhode Island; Filipinų Sa
los beveik yra lygaus didu
mo su Arizona; Ha\vaiian 
Salos trys ketvirttjąlys Xew 
•Jersey. Panama Ganai juos
ta mažesnė už New Yorko 
miestą, ir dar mažesni val
dymai yra Virgin Salos, 
Guam in Samoa.

Sekančiame straipsnyje 
padarysime palyginimus 
tarp Suvienytų Valstijų ir 
Europos valstvbių didumo.

F. L. 1. S.

turi gauti tėvų sutikimą apsi- jjersiskyrimu. 
vedant.

”174 m.
sivedimas 
ei jos nėra legalus.

”224 m. pradėta bažnyčios 
budavoti.

”308 m. sukurta kardinolų
ordenas.

”320 m. pradėta vartoti baž
nyčiose vaško žvakės.

”394 m. Įvesta mišių laiky
mo ceremonijos.

”458 m. pradėta vartoti baž
nyčiose varpai.

”587 m. 
pasivadino 
arba papa. 
. ”606 m. 
cus suteikia Banifacui 
titulą.

”606 m. Įvesta bažnyčiose
vargonai.

”f074 m. Įvesta-celibatas.
”1215 m. Įvesta išpažintis.
”1317 -m. pana .Jonas XXII 

paskelbia, kad papos gali nu
versti karalius.

”1350
jos.

”1415
”1139

žinti, kad Kristus nekaltai Pra* gardai ~— 
sidėjo.

”1482 m.
čvščius.

”1854 m.
tas prasidėjimas.

”1870 m. paskelbta, jog pa
pos yra neklaidingi ”

Pirmutinė krikščionybė 'dievius pabučiuot __ ..
šitų dalyku visai nežinojo. įkiui i čeveryką, katalikai y, 
Tai vis* vėlesni dvasiškuos A irtų ir šinkuotų munšainą. ....... .. ............... .... ............ .
išradimai”. O kadangi .jie(ant gatvių, laisvamaniai su- ketvirtdaliUs New Jersey. 'de. Girdi, nusiperki baksiu- 

'Udaro beveik visą katalikų (gavę kunigą užsodytų jam j.urėtume lovva arba Tllinois, ką pauderio, tai Į porą va- 
bažnyčios "mokslą", tai ir ant sprando'Mockų, sanda- pGt priskaitant visą New landų ir tuščias. Mat. For- 
išeina, kad tąjį "mokslą” ne riečiai nukrvžiavotų Ke- Jersey valstiją prie New das labai krato ir bevažiuo- 

Yorko, turėtume Michigan,'jant nukrato joms nuo vei- 
Fiorida ir Georgia. dų visą pauderį.

Jis klausiat
?*. J, /kaip tai pora gali drįsti 

patvarkyta kad .p- skirtis jeigu kunigas j, 'su/k£‘'sklitriTVdri‘'VRhSe*i 
l-v-r-k lritvttzvn KA«AZ<tl>- ’ VI H t- Ir’ini.VAl WY V"* ZN _ _ *"be kunigo benedik-

Romos patriarchas 
'visuotina vyskupu’

keturias su

t i Connecticut, septynias

savo gaspadinėmis pykstasi 
ir skiriasi T -

imperatorius Pho- 
papos'

m. Įvesta indulgenci

jų. įvesta komunija, 
m. pasiūlyta pripa-

parėdvta, jog yra

pripažinta nekal-

Chicagos dentistai nors 
kartą turi gražhus pasilsio, 
nes iš Lietuvos jų plauko 
svečių jau nebeatvažiuoja. 
Kuomet tokių svečių atva
žiuodavo, tai musų dentistai 

į šurųm-turėdavo didžiausi 
burum.

Pan Czarnecki 
Lietuvon. Bet kažin 
jauna kobieta ten

važiuos 
kaip jo 
nusira

mins? Ar tik neprisieis jam 
paskui savo pačiu lę bėgti 
atgal i Ameriką?

Komunistų traicė: Pru- 
j'seika, Dėdelė, Vabalas. Tris 

• vienas munšai- %Į
neris.

Jeigu taip musų žmonėms 
jbųtų valia daryt, ką jie nori, 
tai ve kas atsitiktų: komu
nistai užgriebtų "Naujie
nas”, kunigai priverstų be- 

Čarnec-

Kristns įsteigė, bet patįs leivi". 
kunigai sufabrikavo. • j A. Garbukas.

?<ew Jersey arba Massachu- 
įsetts, aštuonias Rhode Is- 
lands, kad padaryti New 
Hampshire arba Vermont įy 
dešimts, kad padaryti Ma- 
•yland. West Virginia yra 
du syk didesnė už Mary- 
Jand, ir tris syk didesnė už 
New Jersey.

Dabar imkime New Jer
sey kaipo vienutę. Rasime, 
jog keturios New Jersey 
padaro vieną Maine, kuri 
valstija nedaug didesnė už 
South Caroliną ir nedaug 
mažesnė už Indianą. Ima 
penkias New Jersey pada
ryti vieną Ohio. vieną Ken- 
tuckv, vieną Tennessee arba 
vieną Virginia: penkios 
N e v Jersey apdengtų Penn- 

-.s sylvaniją arba Louisianą 
’ arba beveik apdengtų Mis- 

sissippi; šešios New Jersey 
apdengtų New Yorką.

Truputi didesnės už New 
Yorką yra kabama. North 
Carolina ir Arkansas, bet 
jeigu mes prie New Yorko’ 
^ridėtume pusę New jersey, nęs aš vieną sportę apie tai 
turėtume segančią didžiau- paklausiau. Ji man atsakė, 
šią valstija — YVisconsin. jogei merginoms yra perdi- 

ridėti prie New Yorko tris dėlės išlaidos važinėti For-

Tnunpos Pastabėlės.

rujos laikosi minėtą sumą 
be nuošimčių po kelis me
tus, ir jiaskui gražinant pi
nigus už laivakortę dar nu
traukia po 10'ž nuo dolerio 
($10.60). Nuošimčių už tuos 
$3,750.000 skaitant tiktai po 
B z metams, pasidaro suma 
nuo $150,000 laivų kompa-. 
jnijoms dovanai.

Washingtone. republiko-; Visi lietuviai turi labai
nai pradeda protestuoti 
prieš politinius savo bosus, 
kad • visos geriausios val
džioje vietos yra atiduoda- 

.mos politikieriams iš Nau
josios Anglijos. Mat, kiek
vienas tilvikas yra savo ba
los patriotas.

■ - % - - -

Aš vis nežinodavau, kodėl 
musų sportės merginos ne
nori važiuot Forde. Įsidrąsi-

apsižiurėti siųsdami laiva
kortes i Lietuvą. Daugumui 
agentų rupi tiktai parduoti 
laivakortę ir gauti savo pel
ną (commission), ir dar to
kių agentų*yra, kurie ima 
daugiaus negu valia imti. 
"Dirva” cituoja, kad tūli 
svetimtaučiai agentai De
troite ir Clevelande ima po 
840 ir $50 vien už laivakor
tę daugiaus, negu laivakor
tė kaštuoja (nuo Kauno i 
New Yorką laivakortė tre
čioje klesoje kainuoja viso 
8114.00), be tikieto ir paro
dymo pinigų kaslegamėje. 
Daugelis lietuvių tyčiomis 
tina pas svetimtaučius pli k
ti laivakorčių, buk tie gė
liau viską padaro, greičiau 
keleivis atkeliauja — iki su-
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Kas skaito ir rašo 

i Ta» duonos neprašo AMERIKOS LiETUVIU JUDĖJIMAS
jau išsiskiria iš musų tar- Kugiutė (2 kuopos narė) 
po.” Nes Jonas buvo darbš- su šidiškaite, puikiai atliko 
tus. darbininkas ir angliaka- savo užduotis, (ii p. Al. Vo
šiu unijoj. savitas (irgi kuopos narys)

Palaidotas velionis buvo pianu skambino puikiai.

MINERSVILLE, PA.
Prie darbo kasykloje už

muštas Jonas Bubnis.
Dirbant Phoenix Park 

anglių kasykloje 18 rugpiu- labai gražiai ir skaitlinga Kalbėjo ir pirmininkavo p- 
čio Joną Bubnį ištiko didelė ’ *• • • —>= ».-• xr_..----- »----------------
nelaimė. Vos tik atėjęs dar
ban, 9 valandą iš ryto. Jonas 
pasimieravo stulpą kasy
klos viršui paremti, nes tas 
viršus buvo nedrūtas ir pa
vojinga buvo dirbti. Bet 
kaip tik tuo laiku pradėjo iš 
viršaus griūti didelės uolos 
ir primušė Joną iki mirties. 
Kada dirbęs toliaus draugas 
atbėgo, Joną rado jau už
piltą anglimis ir akmenimis 
be žado.

Parvežęs Joną namo, ve
žėjas nenorėjo 'nugąsdinti 
jo žmoną, tai pasiuntė kai- 
minką, kad pasakytų jai, 
jog jos vyras sunkiai kasy
kloj sužeistas. Išgirdus 'tuos 
žodžius, Bubnienė suriko 
nesavo balsu: ”Tai jau mano 
vyras negyvas!”

Išeidamas i darbą iš ryto 
velionis nuėjo į miegruimį 
ir atsisveikino su abiem sa
vo sūneliais. Jo moteris da 
pastebėjo, kad netingi, gir
di, lipti ant viršaus; juk 
pareisi vakare ir atrasi 
juos. Bet velionis atsake, 
kad reikia vaikus mylėti, 
nes, girdi, ir jie mane myli. 
Jis tarė tuos liūdnus žo-i 
džius, tartum nujausdamas 
mirtį.

Bubnio mirti skaudžiai 
atjautė netik jo paties šei
myna, bet ir draugijos, ku
riose jis dalyvavo, o ypatin
gai S. L. A. 13 kuopa, kuri 
ačiū jo triūsui taip puikiai 
vystėsi. Ir S! L. A. organas 
'Tėvynė” paskutinio bertai- 
nio atskaitoje pažymi* kad 
per jono Bubnio pasidarba
vimą likos prirašyta 28 hau- 

. ji nariai prie S. L. A. Nėra 
abejonės, kad S. L. A. kon
kurso pabaigoje * didesnių 
kolonijų veikėj’ai butų turė
ję sunkiai konkuruoti su ve
lioniu ir dėl auksinės dova
nos gavimo. X

Iš Lietuvos velionis paėjo 
iš Prienų miestelio, Ma
riam polės apskričio, ir turė
jo 32 metu amžiaus; Ameri- 

\ koje išgyveno jau 12 metų ir 
visą liuosą nuo darbo laiką 
padėdavo apšvietai, nes iš 
Lietuvos neturėjo jokio 
mokslo. Čia prasilavinęs, 
buvo labai veiklus narys 
draugijose ir tankiai raši
nėdavo j laikraščius.

šeši metai atgal Jonas ap
sivedė su Jieva Grabauskiu- 
te ir gražiai šeimynoje gy
veno. Pastaruoju laiku Įsi
taisė nuosavą namą dviem 
šeimynom ir tikėjosi būti 
laimingas. Kraustanties Į tą 
namą 17 rugpiučio atėjo vie
na amerikietė ir sako: Jo
nai, niekad nesikraustyk 
pėtnyčioje, nes tai nelaimin
ga diena. O ta diena kaip tik 

. ir buvo pėtnyčia. žinoma, 
prietarams nereikia tikėti, 
bet taip pasitaikė, kad ant 
rytojaus ir atsitiko nelaimė. 

Paskutiniais laikais Jonas 
vis sakydavo savo kaimy
nams, kad jį slėgia kaž 
koks neramus jausmas. Jo 
moteris irgi sakydavo, kad 
jis pamestų šitą kasyklą, o 
grįžtų tenai, kur pirma dir
ba, nes, girdi, ir mano širdis 
lyg nujaučia kokį nesmagu
mą. .Jonas atsakydavo: 
"Tiesa, čia darbas pavojin
gesnis, bet pinigų daugiau, 
nors ir tenai uždirbdavau 
po $150 į dvi sąvaites.’ 

S. L. A. kuopa nupirko 
velioniui gyvų gėlių vainiką 
su parašu: ”J. Bubniui, mu
sų darbuotojui.” Prieš išlei- 
siant kūnk į kapines, atėjo 
italas, kuris sykiu dirbdavo 
su velioniu, atsiklaupė, pa
poteriavo. paskui pabučiavo

darbininkų minia palydėjo !ė L.
savo draugą į kapines ir te- renkamos aukos, 
nai atidavė jam paskutinį $56.67.
savo patarnavimą. Šalta že- vių i 
mele priėmė Joną į savo Dr. Biežis 
glėbį. Inis.

Narmontaitė. Buvo
Surinkta

—-------------... ,,

\VATERBURY, CONN. mirdamas tam jagamasčiui 
Mirėdnr Petras Biskvs Pasakė: "Atsitrauk tu nuo . i re arg. r et ras tfisKVs. manęs nes tu meko n€_ 
10 d. rugpiučio, 2 vai. po pagelbėsi. Jeigu daktarai 

pietų, persiskyrė su šiuo pa- pagelbos nesuranda, tai ko 
šauliu Petras Biskys, tarda- tau Čia lysti.” Kunigas, kai 
mas paskutinį atsisveikini- muilą praryjąs, atsitraukė, 
mo žodį draugams ir pažįs- Kadangi velionis neturėjo 

Velionis beveik čionai giminių, tai mirdą-atidavė jafti paskutinį $56.67. Taipgi tapo mokslei- tumiems. _ w .. ...
" ’ ’ * i rėmėjais M. Šileikis ir nesirgo, nes buvo tvirto su- mas jis paprašė pašaukti jo

_ T' • V • . -T 1 . J“ .■ 1 . w /-u «», » “ . . ~ 1 _ _ _ . SS » ."9 ’ w 1 It zV
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CHICAGO, ILL.
Moksleivių koncertas— 

seimas.
Dar niekad moksleivių gy

venime iki šiol nebuvo gali
ma pastebėti tokio subruz
dimo kaip dabar.

Tokia situacija apsireiškę 
pas chicagiečius ir valparai- 
siečius moksleivius. Į krū
vą sudėjus šiuos mokslei
vius pasidarytų gana skait
lingas būrelis. Bet didžiau
sia bėda buvo tame, kad iki 
šiol moksleiviai- buvo veik 
asai neorganizuoti. Valpa- 
aisoje yra ytin didelis bu- 
ys lietuvių moksleivių, bei 

ten jie pasidalvję į dvi frak
ui — pažangiąją ir katali
kų. Bet Liet. Litęraturos 
Draugijon priklauso ir ka
talikai ir pažangieji. Sykiu 
:r knygynu naudojasi ben- 
Irai.

Atėjo laikas, kad kiekvie
na energingesnė esybė grie
biasi mokslo priemonių. Į 
porą mėnesių Chicagos 2-ji 
’-uopa paaugo narių skai
čiumi iki 20 ypatų.

GaJ visuomenė neretai 
įmanys, .kodėl moksleiviai 
esako prakalbų draugi

joms arba frakcijoms, nesi
muša Į politiką,, nerašo poli- 
inių straipsnių ir t.t. Apla

mų supratimu išrodo, kad 
moksleiviai ne idealistai.Bet 
irgi ne idealas yra mokslei
viui pasišvęsti mokslui dau
geliui metų ir baigus jį pa
sidalinti su visuomene savo 
išvargtais vaisiais. Juk 
mokslas nėra jau taip sun
kus daiktas, bet aplinkybės 
yra labai blogos ir todėl 
kiekvienas moksleivis susi
taria su lomia Reikia daug 
laiko padėti darbui dėl pra
gyvenimo ir mokslo išlaidų 
padengimo. Tatai, kurie 
moksleiviai pasišvenčia tam 
tikslui, jie yra dideli idealis
tai Jie prisirengia dėl bū
dančios, kartos. Gyvenimas 
keičiasi Seni, profesionalai 
irba mokslininkai sensta ir J 
liena po dienos, metai po 
netų, jie mumis apleis. Jau- 
os atžalos auga, kad ūž

imus senų vietas.
Taigi prie tikslo. L.M.S.A. 

seimas įvyko Chicagoje, 
rugpiučio 18 d., Raymond 
Chapėlėj. Chicagiškė moks
leivių 2-ji kuopa, surengė 
v ugpiuČio 17 d., Meldažio sa
lėje,, priešseiminį vakarą su 
nikiu programų. Vakaras 

gerai pavyko. Viena, kad 
orograme dalyvavo profesi
onalės meno jėgos. Buvo ir 
keli kalbėtojai. Margeris 
pasakė gera prakalbėlę, nu
rodydamas, kad redakto
riai, esą, perdaug spaudžia 
Moksleivius prie politikos ir 
netalpina mokslinių straips
nių, ką ištikrųjų žmonės 
mėgsta skaityti Jis primi
nė ”dėdės” šerno laikus, 
kuomet tas redagavo "Lie
tuvą” ir kuodaugiau spaus
dino mokslinta ’ žinių, tuo 
daugiau gero padarė ’pil- 
tąjaF miniai. Kalbėjo Dr. 
miežis. Jis trumpai pabrėžė, 
tad, esą, moksleiviai, ypač 
taip šiandien jie stovi, šalin- 
damiesi bereikalingų ginčų, 
curie jiems visada išeitų ant 
dogo, užima geriausią pozi
ciją gyvenime. Jiems reikią 
tik daugiau praktikos ir bis-

Jiedu užsimokė 
jo po penkinę metams.

Vakaras, aplamai, pada 
rė gero įspūdžio. Ant ryto 
jaus 
mas.

i

buvo moksleiviu sei

d 'Mentus A moris

<iėjimo vyras, svėrė 357 sva- draugus, kuriems jis paliko 
rus, turėjo 45 metus am-savo testamentą, prašyda- 
žiaus. Pastaruoju laiku jo mas palaidoti ji ant Lietu- 
diktumas kenkė jam kvė- viską Tautišką Kapinių, be 
puoli, tai daktarai patarė jokių ceremonijų ir kitokių 
jam eiti i ligonbuti , kati su
džiovinus kiek savo liktu
mą. Pabuvęs ligcnbuty apie
mėnesį lajko jis su.lžiuvo uotas 12 d. rugpiučio, 3 vai. 
ant 40 svarų. Išėjęs iš ligon- po pietų 
bueio jis jautės daug geriau 
ir . išvažiavo i jūres maudy
tis., J

draugai tariam: 1 
musų draugūi lengv_______
šios šalies žemelėj!

Velionis paėjo iš Suvalkų 
rėdybos, Vilkaviškio apskri

čio, Gižų valsčiaus, Degs- 
i niškių kaimo. Buvo nevedęs. 
Jei kas norėtų apie velionį 

j platesnių žinių, lai kreipiasi 
•šiuo adresu:

A. Šeštakauskas
21 Edward St..

VVaterbury, Conn.

Ka* nieko
To niekai ■•.*••••

1 * ■ ' ** »----------

lai bunaĮvo patriotiška, 
va ilsėtis pas komunist

, tokia kaip 
pas komunistus (rusiška 
harmoška). Muzikantas ne
tinginiavo, tampė harmoška 

• kaip tik galėjo, o girti šoko, 
kiek tik norėjo. Gaila tų 
žmonelių, kad jie nuo kuni
gėlio skverno neatsitraukia. 
Čia yra dvi kempės, kurias 
kontroliuoja ‘ Brocktono 
šiauriai — vienas tautiškas, 
kitas rymiokiškas, abftdu 
geri mulkintojai.

Kikiruzas.

poteriavo, paskui pabučiavo kį nuosakumo. Tulys kalbė- 
jam abidvi rankas, veidą, ir jo trumpai. "Birutės” choras 
su ašaromis tarė: "Gaila sudainavo labai puikiai, 
man Jono, kuris šiandien Taipgi Širvaitė, Grušiutė ir

EAST MILLINOCKET, 
ME.

Munšainięris subadė 
milionierių.

Pas mus įvyko juokingas 7 valandas ir perdaug užsi- 
aldė. Jūrių maudynė ypač

apgigu.
Žinoma, jo prašymą drau

gai ir išpildė. Likosi palai

du ant’ lietuviškų
Tautiškų Kapinių, palydint

. 65 automobiliams. Kadangi 
Jūrėse jis maudėsi apie velionis, gyvu būdamas, su 

' i- visais labai gerai sutiko, tai 
; jam numirus, buvo prisiųsta 

atvažiavo į svečius jam pakenkė todėl, kad bu- labai daug gėlių nuo drau- 
pas tiria munšainierį ir gė- nam ligonbutv jį šutindavo gų ir pažįstamų.

______ t-_______________ ■> ______ i . _ t. i- . • •_ i________ •

atsitikimas. Vienas milio- 
nierius

rė, kiek tik jis norėjo. Kuo
met munšainieiis paprašė 
už išgertą šcofą užmokėt, 
tai milioniorius atsakė, kad 
neturįs pinigų. Tada mun- 
šainierius partrenkė milio- 
nieriu ant grindų ir adata 
subadė jam visą užpakali.

Draugas.

karštam vanden.v. Velionis Velionis buvo laisvas ir 
Petras tapo nuvežtas atgal visados, kaip darbu, taip ir 
i ligonbutį, bet jokios pagel- centais, remdavo pirmeiviš
kos jam nesurasta. Prieš ką srovę ir pats stovėdavo 
mirsiant pribuvo pas jį ir socialistų _ eilėse, raginda- 
kišenių valytojas-kunigas. mas 
T<_x. _____ ?___ 1*___ ; _______ _______ '

pelo JI MKldUCLŲ

kišenių valytojas-kunigas. mas ii’ . kitus daibininkus
Eet kadangi velionis sveikas' stoti į ■ susipratusių darbi- 
budamas jokio reikalo su ninku eiles ir kovoti su iš-
kunigais neturėjo, tai ir naudotojais. Todėl visi jo

LAWRENCE, MASS. 
"Patriotų” piknikas.

Tautiškam parke aną ne- 
deldienį įvyko lietuvių "pa
triotų” piknikas. Kadangi 
a.pie patriotus mūsų koloni
joj ligšiol nebuvau girdėjęs, 
tai nuvažiavau į jų pikniką 
pasižiūrėti, kas jie per žmo
nės. Atėjęs į parką užsimo
kėjau 10v. įžangos ii* priėjęs 
prie vieno žmogaus klausiu, 
kur yra patriotai. Jis man 

■atsakė, jogei patriotai, su
lindę į krumus, pardavinėja 

į "namini patriotizmą”. Kiti 
Į jau ant tiek "naminio patri
otizmo” buvo prisiragavę, 
kad nebegalėjo nei iš krūmų 
išeiti.

Muzika piknike taipgi bn-

Šitn Gerai Žinomų Rusių 
Kondensuoto Pieno nes gausi

BOSTONE MUSŲ DOVANŲ KRAUTUVĖ RANDASI: 
89 Friend Street, arti Haymarket Sąuare.

KITOS DOVANŲ KRAUTUVĖS:

J,

DYKAI ŠS DYKAI

APSIMOKA TAUPYTI LEIBELIUS

JEI esate taupi šeimyninkė ir no r'te gauti pilną vertę savo šeimy
nos reikalams praleidžiamų pnigą, tai pirkite pieno rųš's, kurias čia 

garsiname dėlto, kad jos atatinka kiekvienam virtuvės reikalavimui kur 
tik reikia drauge ir pieno ir cukraus, beto kiekviena blėšinė turi ptaigo 
vertę, šeimyninkės taupo leibelius ir gauna uįl juos brangias dovanas.

YPATINGAS PASIŪLYMAS
Jei išpildysi kuponą apačioje šio paskelbimo ir paslysi jį šiandien,tai mes pasiąsime 
jums Paveiksluotą Premiją Katalogą, kartu su Ypatinga Premiją korta, kuri skai
tysis kaipo 10 dovanotiną leibeMą.

Sekamas Premiją Krautuvės duos Jums už tą Kortą ir visus Magnolia ar Star 

Pieno leibelius. kuriuos dar turėsite, dovaną. Nuo pirkėjo, turinčio 40 ar daugiau 
leibeliu, bus priimama tik viena Ypatinga Korta.

Mes širdingai užkviečiame jumis aplankyt musą krautuves, nepaisant turit leibeliu 
ar ne, ir pesižiurėt, kokiu naudingą, omamentališką ir patraukiančią daiktu galite 
gauti visai dykai už jusą leibelius.

FALL RiVER, MASS. BK.LGEI’ORT, CONN.

14—3rd Strsct, it>5 Conjress Street
arti Bedford StreH. arti Main Street.

N’EW HAVEN, CONN. PROVIDENCE. R. I.
105 Temple Street 49 Aborn Street
arti Crown Street. arti VVashington Street.

Jei nėra krautuvės Jusą miestely, kuri apmokėtą šituos leibelius ir Ypatingą Premi
ją Kortą, pasiųsk juos į Borden’s Premium Co„ Ine.,’ 44 Hudson SU New York 
(ity, kartu su numeriu tos dovanos, kurią rasi Paveiksluotame Premiją Kataloge, 
ir mes tą dovaną pasiusime dykai-

Tavo Groserninkas laiko tik vieną ar dvi šitą Bonfaris Premijuotą 
Kondensuoto Pieno rąšią. Prašyk tik tą Bordene Blėšinią, kurios 
duoda brangias dovanas už leibelius.

KUPONAS
Borden’s Premium Co., Ine., >4 Hudson St., New York. 

Prašau man prisiųsti PremijijKortą kaip garsinta.
VARDAS
ADRESAS . (5 Lithuanian)

CHICAGO, ILL, 
I’-nia Francis Stogienė už
ėmė vietą Illinojaus univer

sitete.
Lietuvių Moksleivių Susi- 

vienyjimo Amerikoje 2-ros 
kuopos laikytame susirinki
me rugpiučio 25 dieną, kuo
pos pirmininkė, p-lė 1L Nar
montaitė, pranešė linksmą 
žinia, kad moksleivių kuo
jos narė p-nia I. Stogienė, 
kuri pereitą pavasarį baigė 
farmaceutikos skyrių Illino- 
jaus universitete, gavo asis
tentės vietą chemijos depar
tamente. Ji baigė aptieko- 
rystę su dideliu pasižymėji
mu ir aplaikė pirmą dovaną. 
Dabar jinai ten duos lekci
jas kaipo profesorių pagel- 
bininkė.

Tas daro garbę visai 
moksleivių organizacijai ir 
lietuviams.

Reikia pabrėžti štai kas, 
kad moksleiviai nutarė 
rengti mokslinius vakarus 
ir ekskursijas į pamokinan
čias vietas, kaip ve: muzė- 
jus, universitetus, ligonines 
ir kitur. Į programus bus 
užprašomi profesoriai, ku
rie jau iš anksto yra apsi
ėmę. Manoma, kad Wiscon- 
sino universiteto astronomi
jos profesorius Dr. Eton, 
pasakys prakalbą sureng
tam moksleivių 2 kuopos 40 
metų "Aušros” gyvenimo 
sukaktuvių spalių mėnesio 
pabaigoje apvaikščiojime.

L. M. S. A. 2 kp. rugsėjo 
mėnesio susirinkime M. Ši
leikis duos prelekciją iš dai
lės istorijos ir J. Lapaitis 
kalbės.

d’Mentus Amoris.

BALTIMORE, MD. 
Trumpos žinutės.

Čia rubsiuvių darbai pra
deda truputi gerėti, t.y. 
dauginas, bet siuvėjų algos 
tai nei kiek nedidėja. O pra
gyvenimas tai vis kyla aug- 
štyn, pavienis už valgį pas 
šeimyninkę turi mokėt net 
$8 Į savaitę.

« ♦ ♦

Bobelių munšainė taip ne
tikus, kad jei pageriu porą 
parų, tai į savaitę neišdulks. 
Jau randasi ir apjakančių 
nuo tos samodielkos. Buvom 
mėginę visą išgerti, tai kai 
pajuto bobelės, kad taip da
rom, tai net iš bulvių skuty- 
nų ir iš pamazgų pradėjo 
virt. Dabar net blogiau pa
sidarėme, nes seikia dar 
biauresnę tručyzną sugertu 
Jau pajutom, kad ir skilvis 
jos neperdirba.

Laba diena.

PROVIDENCE, R. L 
Pasileidęs vyras.

Tarpe musų kolonijos lie
tuvių yra' vienas pasileidęs 
vyras, kuris myli lysti prie 
svetimų moterų ir ardyti 
šeimynišką gyvenimą. Ypač 
jis myli lankytis po sveti
mas stubas, kuomet vyrai 
išeina į darbą ir lieka tik 
vienos moterįs. Jis pats yra 
vedęs, bet gal jo moteris 
apie savo vyro nedorus dar
bus nieko nežino. Tūli vyrai 
jau rengia jam pirtį. Apsi
saugok !

Atramentas.

(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)



I —O kaip jie prasideda?
—"Aš esnii Dievas tavo, 

kursai išvedžiau tave iš 
Egipto žemės, iš namų ne
valios..."

—Gerai, tėve, dabar pasa
kyk man. kada tu gyvenai 
Egipte, ir kada tavo Dievas 

j vedė tave iš tos "nevalios?’
—Aš to nežinau, Alaike. 
—Aš ir s;

Įvairios žinios
Suv. Valstijų valdiškos 

žemės ir anglis.
Suv. Valstijos yra didžiau

sias anglies žemės savinin
kas pasaulyje; Dabartiniu 
laiku Vidaus iDepartamen- 

, j tas užSiuri tarp 30 ir 40 mi- 
,ad }u’ akrų Viešos anglies

tu man šitą dalyką, 
tau užfundvsiu.

—Lietuviai, tėve.

' Suvienytų Valstijų viešos 
mokyklos.

tai Suvienytos Valstijos už- 
laiko 2,401 atskira mokyklų 

■sistemą.

. K viešų žemių kasimas, bet at- 
tai as eityje gali būti kitaip.

i Tos valdiškos žemės ran- 
Egipte (|asj astuoniose valstijose, 

niekad nėra gyvenę, nelais- jose yra suvirs 100 kasyklų, 
vėjo tenai niekad nėra buvę, į§ vjso į§ valdiškų žemių
taigi niekas negalėjo jų iš
tenai ir išvesti.

—Tai kodėl, vaike, mes
savo poteriuose kas rytas ir___________ _________ ___ _
vakaras vis kalbame, kad valdžia gauna dešimts 
Dievas išvedė mus iš ------  x— -x—------
to nevalios?

—Ogi todėl, tėve, kad tie i _ _ ___________________
poteriai ne lietuviams buvo žemių randasi Ūtah, Colo- 
parašyt i. Maižius parašė rajoj ir Wvoming valsti

jose.

iškasta 1,502,208 tonai ang
lies. Tos žemės yra išranda- 
votos privatiškoms kompa
nijoms. Nuo tų žemių kasy-

Egip- centų už toną iškastos ang
lies.

Daugumas parandavotų

—Alou. Maike! Kur taip blaivybės nepildai.
bėgi? į —-Jes, vaike, aš esu pilnas;

—Bėgu tavęs jieškot, tė- blaivininkas.
ve. Kurgi tu ‘buvai pereitą1 —O ką tu tame puode ne- 
sąvaitę? žmonės šneka, kad šiojiesi ant kaklo pasikabi- 
policija užklupo tave koki nes, tėve?
ten skystimą bedarant, ir —Būna visaip, 
pasodino už grotų. kartais

Maike; 
šventintą vandeni, 

—Neteisybė, Maike. Žmo- kartais snapsą, ‘o kartais de
nių pletkoms tu netikėk. Aš gutą. 
gulėjau ošpitolėj sukoliečy-. 
tas.

—O kaip tas atsitiko?
—Ogi aš tau sakiau, Mai

ke, kad aš pradedu vainą su ke, kur aš einu. Kada einu į 
bobomis. Taigi aną dieną ir ščeslyvos smerties susaidės 
išėjau su staršu vyčių felt- mitingą, tai pasiimu džiogą 
febeliu pasidairyt, kur jos snapso; kada einu i cicilistų 
savo mitingą laiko ir mun- prakalbas, tai prisipilu 
šainą geria. Ir vienoj auzoj šventinto vandens, kad pik- 
išgirdom, vaike, didžiausių ta dvasia nepristotų; o ka- 
linksmybių: bobos susinu- da prisieina eiti kur tarp 
kusios nuo viso bloko ir kad žydų, tai tada deguto pasi
geria, kad šumija. net vis- im
kas braška. Mudu tuoj, bra. —O ką tu su juo darai,
trapais ant viršaus ir už tėve? ,
snapso. Dabar, sakom, pra- —Su degutu, vaike, aš už- 
jibišin, ir gerti nevalia. Bet jientinu žydų sainus, o jei 
kaip tik mes prie snapso, bo- čenčius pasitaiko, tai ir ant 
bos tuoj ant mus. Aš tuoj iš- peisų žydui užtepu, 
sutraukiau šoblę ir sakau, —Tai tu negerai 
dabar tai jau prasidės regi i tėve.
vaina. Ale atsitiko nelaimė. —Taip, vaike, dabar daro
Mat, staršas vyčių feltfebe- visi krikščionis demokratai 
lis bobų nusigando ir užlin- Lietuvoje: kaip tik koks 
do man už nugaros, o aš su Mauša iškabina žydišką sai- 
šoble kaip mojau, ir nupio- na ant Kauno stryto, tuo- 
viau jam ausi. Jis man tuoj jaus katalikai savo makolą Į 
už krutu ir i žandą: aš jam degutą, ir užmalevoja jį. Ir 
j snuki, o jis man vėl per taip reikia. Maike. Juk ne- 
žandą; aš jam vėli snuki, ir gali duot visiems valią pas- 
beveik susipešėm, vaike. O kudyt musų sostinės langus 
bobos matydamos, kad tarp ir sienas, ba kaip žydai visą 
mudviejų kilo nezgada, už- Kauną užpaškudys, tai ka
stojo duris ir rengiasi jau tulikų tada ir nesimatys, 
mudviem abiem kaili išper- —Bet tepdami žydams iš-
ti. Palei stalą buvo vienas kabas, katalikai savęs neiš- 
langas atdaras, taip aš nie- kels, tėve. Caro valdžia mė- 
ko nelaukdamas ir nėriau gino pogromų pagalba žy- 
per ji laukan. Bučiau gal dus išnaikinti. Bet kas iš to 
sprandą nusisukęs, ale Pa- išėjo? Žydams pradėjo sim- 
nelė Švenčiausia taip pake- patizuoti visas pasaulis, o 
ravojo, kad patropijau gal- caro ...... ‘
va stačiai Į pelenų bačką, tai zuoto barbaro vardą. Ir ga- 
tik kuprą apibrozdijau. Pa- !ų gale priėjo prie to, kad 
gulėjau vieną nedėiią ošpi- caro valdžia žuvo, o visos 
tolei, ir dabar jau vėl galiu ics gėrybės teko žydams, 
vaikščiot. Tai matai, Maike, Kaip atsitiko su caro val- 
kaip daug man prisieina nu- ūžia, gali taip atsitikti ir su 
kentėti dėl žmonijos labo-! jumis, tėve, jei jus prievar-

—Nukentėti tau tenka tos keliu pradėsite brukti 
pusėtinai, tėve, tik ne dėl žydams savo kalbą ir kitus 
žmonijos labo, o dėl kvailos dalykus.
savo galvos. j —Tu, Maike. kalbi kaip

—Kaip tai, Maike, ar tu cicilistas. Bet tu jų nekląu- 
sakai, kad mano galva du r- syk, ba jų tėvas buvo žydas, 
na? 'ju mokslas yra žydiškas ir

—Taip, tėve. Jei tavo gal- jie yra tikri žvdberniai.
voj butų daugiau proto, tai —O koks jau jūsų moks-
tu "bobų vaina" neužsiim- las, tėve? Ar ne žydiškas? 
tum ir per langą tau šokti, —Nausa.
nereikėtų. Į —Tai tu. tėve, nepažįsti

__Jei aš, vaike, tuo neuž- savo mokslo.
siimsiu, tai kas gi tada už
siims? Kas tada bobas su- 
valdys, kas palaikys ; 
svieto dorą ir blaivybę?

—Ir degutą?
—Jessa!
—O kam tas?
—Tai priguli nuo to, vai-

u.

darai,

valdžia įgyjo necivili-

—Šiur, kad pažįstu.
—Ar žinai dešimtį Dievo 

ant'prisakymų?
—Jes, vaike, kas diena

uzdraudžiant siuntinėjimą' 
i per paštą "Parcel Post” me
daus bičių iš visų svetimų! 
šalių, apart Kanados.

Įgabenimas medaus bičių 
uždraustas todėl, kad šiomis 
dienomis kaikuriose sveti
mose šalyse tarp bičių pasi
rodė liga vardu ’lsle of 
white”. Kanada todėl nepri- 
skaitoma prie kitų svetimų 
šalių, jog ji deda visas žino
mas pastangas sulaikyti tą 
ligą nuo Kanados. Medaus 
bitės yra beveik vieninteliai 
insektai, 
siųsti per paštą.

i Mano kelionė po New 
Yorko valstiją.
Ir atsiminimai iš trumpos praeities.

Maižius p—"■ 
juos žydams. Žydai ištikru- 
;ų yra buvę Egipto nelais
vėj. ir todėl jų maldoje sa
koma. kad iš tos nelaisvės 
išvedęs juos jų Dievas.

—Kaip tai. Maike. ar 
mes, katalikai, kalbame 
aiškus poterius? . x .

—Taip. tėve, jus kalbate i metais buvo vartoja-
žydų poterius, ir ’visa jūsų 20^ namai mokyklų 
krikščionybė žydų 
paremta. Pagalios 
'pats krikščionybės 
pats Kristus, buvo 
žydas. Taigi jūsų mokslas 
yra daug žvdiškesnis, negu 
socialistų mokslas. Kodėl 
tad jus žydų taip bijotės? 
Ar tu žinai, tėve?

—Nausa.
—Gerai, tėve, aš tau iš

aiškinsiu ir šitą paslaptį, 
tik ne šiandien, o kitu kar
tu.

—Orait, Maike. aš tavęs 
lauksiu.

raštais 
juk Ir 
tėvas, 
tikras

Okupantų represijos.
Vilniuje lietuvių ligoninės 

vedėjui d-rui Alseikai ir 
akių gydytojai Alseikieiiėi 
uždraudė praktiką. Tai pir
mas istorijoje atsitikimas, 
kurį pavartojo okupantai.-

tikslams. Beveik ketvirta 
dalis mokyklų yra miestuo
se su 100,000 gyventojų ar 

'daugiau. Iš viso 1918 m. Suv. 
Valstijose buvo 276,827 mo
kyklų. Iš viso mokyklų nuo
savybė visų miestų mokyklų 
yra verta $1.258,933,000.

Visuose šalies miestuose 
yra samdomi 241,382 moky
tojai. Tie mokytojai pašven
čia pusę ar daugiau savo lai
ko mokinimui. Iš tų moky
tojų 216,319 yra moterys, ir 
25,063 yra vyrai

Visose miestų viešose mo
kyklose yra 8,586,601 moki
nys, iš tų 4,239,467 yra vai
kai, ir 4,347,134 yra mergai
tės.

i

Bičių įgabenimas uždraustas 
Generalis pašto viršinin

kas New išleido pranešimą

E-78U8

I
E-1914

I Kelionė

i
 Iš Virbaliaus i Kaimą.

V osylis ir Lušnakojis.

Linksma diena mums • 
nušvito.^ 

Pulkim ant kelių.
Butėnas, Bsss.

Gerkit, šaltyčiai.
Oi Kas Sodai, du 
Sodeliai. Choras.

Columbia ©

Lakūnai.
J šokikai.

Plieųiunas ir 
l Lušnakojis.

’Sibyro Nelaisvėje.
•E-7616 Lekcija iš Biblijos.

Duetas.

New Process

DAINOS. KI BIOS PABUDINS LINKSMA lTMINTj 
JAUNŲ DIENŲ.

Ar ncatmenat tų linksmų žaismių, kurias žaidėte bn- 
<’amf jauni, smagius ir linksmus laikus kad turėjote Tėvy
nėje? Žinoma, kad atmenat! Nežiūrint kaip ilgai atgal 
t;’.< buvo, kaip apleidote Tėvynę, jus dar džiaugsmu atme
nat, reginius jūsų jaunų dienų.

čionai yra puikus Columbia rekordai, kurie atneš 
tu->s pačius reginiu? i jūsų mintį. kada tik juos vartosite 
ant phonograph’o. Jie yra padaryti tikrai Lietuviškų 
Artistų, dainininku, kurie žino, kaip nuduot dainas tinka
mai. dėlto, kad jre, irgi, atmena senas dienas Tėvynėje.

Eikite dabar pas Columbia pardavinėtoją ir pirkite 
siuos puikius rekordus! Ji: duos jums linksmybės, ir bus 
nuiku parodyt vaikams, kaip linksmai žmonės linksminosi 
Tėvynėje. ’ v

Iškirpkit ši surašą dainų ir imkite su savim pas 
Columbia pardavinėtoją. Jis bus linksmas jums šias dai
nas pagrajit ir daugelį kitų.

10 coliu 75c.

E-4717

E-331 1

Virbalio Polka.
Orchestra.

Sesutės Valcas.
Instrumentų Kvartetas.

Važiavau dieną. 
Bijunėli Žalias.
Maišytas Choras.

Dėdukas. Polka.
Saldžios Lupos. \ altas.
Jngrajino Militariška 

Orchestra.

E 4098

E-3905

E *3313

f Ant Tėvelio Dvaro.
J Nesigraudink. 

Mergužėle.
L Maišytas Choras.

fSukruskime. Broliai.
J Eina Garsas nuo 

Rubežiaus.
[ Cicilijos Choras.

New Yorko valstija, ypa- Amsterdamo lietuviai jtu- 
miestelis, ri dvi valdžias — tai Suvie- 

svovi uctvn aukuivo.M.’vų • ..
Hudsono upės krantų, navičiaus. Su kun. Židanavį- 

būvo mano antra "Lietuva".'čiaus valdžia jie susiduria 
Nes atvykus iš savo gimtojo j dažniau ir daugiau jos klau-

tingai Hudson' O luivcivii'i) j ‘ i .... . ——   —
kuris stovi netoli Albanės'nvtų Valstijų, ir kun. Žida- 
ant

kuriuos galima
I

žemdirbystė Lietuvoje.
Lietuva turi 2,427,000 

hektarų ariamos žemės. Į 
vieną hektarą įeina beveik 
2'-> akrų. Dabartiniu laiku 
540,000 hektarų yra apsėta 
žieminiais ingiais, ir 76,000 
hektarų žieminiais kvie
čiais. Pavasario sėja buvo 
sutrukdyta šalčių ir nepra
sidėjo iki pradžios gegužės. 
Šįmet nėra skundų kaslink 
stokos pašaro, kaip buvo 
pereitais metais. Laukų dar
bininkai gauna nuo 30 iki 40 
centų ant dienos ir maistą.

krašto čia buvo pirmutinis 
kampelis, kur pradėjau su
sipažinti su lietuvių judėji
mu šitoj šalyje.

Kadangi Lietuvoje esu 
nukentėjęs nup Rusijos žan
darų, tai turėjau didelio 
traukimo prie darbininkų 
judėjimo. Taigi gavęs savai
tę atastogų arba "vikeišino" 
ir pasiryžau aplankyt minė-

so.
Iš čia aš gryžau atgal pro 

Albany Į Hudsoną, N. Y. 
Miestelis nedidelis, apie 17,- 
900 gyventojų^ lietuvių yra 
apie 60 šeimynų ir apie 20 
pavienių. Iš industrijos pir-

Svetimi “specialistai" 
Lietuvoj.

vo-
sa-

' ina vieta užima 2 cemento 
......................

i

I
•tą kampelį, kad pasimatyt; 
su giminėmis ii- draugais.! 
Pirmučiausia sustojau Al-; 
bany, N. Y. Miestas nema
žas, stovi ant Hudsono upės 
krantų ir turi gerą susisie
kimą su New Yorku. Alba
ny yra New Yorko valstijos 
sostinė, bet visai ne panašus 
į Nęw Yorko miestą. Murai 
neaugšti ir daugiau panašus 
j Europos triobas. Stotis ga
na graži ir švariai užlaiko
ma; gatvės plačios. Darbai 
musų žmonėms nelengvus, 
daugiausia dirba liejyklose ganizavęs, & L. A. kuopa, 
ir prie geležinkelių. Lietu
vių randasi ne perdaugiau-

i

Mes perdaug tikime 
Riečiams, per mažai 
viems. Jei kam reikia staty
ti bažnvčia, tvenkti upe ir . - . . . _ - , ~ .
t.t., tai .įieško vokiečių špe- s?a» js jų daug sulenkėju- 
cialistų. Pastarieji naudoda- iklebonauda- 
įniesi šiomis progomis ne mas kunigas .Maliukaitis 
vieną tūkstantį litų išveža į (lietuvis) norėjo lietuvius 
Vokietiją, Lietuvoje palieka padaryt lenkais. Jis ragino 
suardytą darbą. Nekoks ar- ” ..........
chitektas Šneideris,. gyve-. 
nąs Eitkūnuose, i_____ 2_
mas savo srity darbo, persi- 
stato save hydrotechniku ir 
apsiima bendrovei "Kubui” 
užtvenkti upę ties Taurage. 
Dabar yra žinoma, kad to 
pono "hydrotechniko" tven
kinį, pereitų metų rudenį 
vanduo išplėšė. Tačiau tas 
ponas tvenkti upių nesusto
jo. Tvenkia Šešupę bendro
vei "Linas" Mariampoiėj. Ir 
su šiuo darbu skandalas. 
Kada darbui išleido apie 
45,000 litų, pasirodė, kad 
gruntas tvenkiniui netikęs. 
Per smėlį iš apačios trau
kiasi vanduo į užtvarą, kurį 
sudarė rengiant turbinai 

■pagrindą. Girdėjau, kad pa
starasis "hydrotechnikas" 
sumanė dėti geležinį dugną.

Kitas statytojas. turįs: 
daug darbų Mariampolės i 
apygardoj, yra šelleris, gy
vena Stalupienuose. Jis da
bar taiso Pajavonio bažny
čią, sudaužytą laike didžio
jo karo. Jis yra paprastas 
padriačikas, o čia tamsus 
lietuviai laiko jį inžinierių, 
šis moka labai lengvai pa
imti darbą. Kada daro brai
žinius, tai apie kainą nekal
ba ir už braižinius atlygini
mo nereikalauja, tokiu bu
du paima darbą be varžyti- 

mių už jo nustatytą kainą, 
kur gerai pasipelno, ir dar
bą vykdo savo nuožiūra. 
Tie vokiečiai jokių mokes
čių Lietuvai nemoka ir ge
rai pelno, tačiau vokiečių 
valdžia iš savo pavaldinių, 
dirbančių Lietuvoj, išjieško 

ilOD nuo uždarbio. Čia lie- 
j tuviai specialistai jokiu bu
du negali šiems užbėgti už 
'akių. Ar ilgai taip bus?

Anupras.

•9

I

malūnai, kurie ima iš kalnų 
akmenis ir mala juos i ce
mentą. Lietuvių judėjimas 
apmiręs; yra tik viena šven- 

ito Kaziuko pašalpinė drau- 
gija, valdoma fanatikų. Pa- 

Įgal papasakojimą draugų, 
j tai tie Kaziukai parsitrau
kė misijonierį ir liepė vi
siems duotis jam "apkirpti”; 
kurie atsisakė atiduot vil
nas, tie buvo išbraukti iš 
draugijos. Vienas "Keleivio” 
skaitytojas, M. Kosaitis, bu
vo net kalėjiman įgrūstas.

Apie 10 metų atgal da bu
vo čionai T. M. D. kuopa ir 

; išvažiuodamas buvau suor-

dabar abidvi kuopos jau mi
rė. S. L. A. kuopą draugai 
žadėjo atgaivinti.

Čionai sutikau drg. A. 
O rentą, kuris anais metais 
buvo fanatikų sumuštas sy- 

_ ___ __________  _________ kiu su drg.. J. Perkūnu užtai,, 
lietuATUs dėtis prie vienos sur®n^ Hoosic

s.»v- bažnyčios, nes, jo išmanv- ” 
neturėda- mu> nėra skirtumo: lietuvis 

ar lenkas, bile tik katalikas. 
Tokiu budu jam buvo ir biz
nio daugiau. Pasaulinio ka
ro laiku* kuomet lietuviai 
pradėjo reikšti savo lietu
vystę. tai lenkai davė jiems 
”kiką” iš Maliukaičio lenkiš- 
kaj-lietuviškos bažnyčios, 
nors lietuviai ir daug sukišo _
tenai sunkiai uždirbtu centu.' nuslopinti progresyvi judė- 
Bet negalėdami apsieiti be'Jima> tai tuomet prisiėjo ir 
išnaudotojo, musų žmoneliai man rengti prakalbos Hud- 
vėl dėjo pinigus, kad susilip- son> N. 5., pirmu sykiu ta- 
dyt kitą dievnamį. 'nse miestelyje. Kalbėtojais

Iš Albany patraukiau į ietėme pirma syk Prusei- 
Schenectady, N. Y. Tai yra tas turbut bijojo va-
švarus miestas su apie 90,-į-1,^’ .. Prls,lun^ m.ums

' atvažiavo pats Pruseika. 
(Aplinkybės buvo tos pačios, 
kaip ir Hoosic Kalis, bet 
mes, būrelis draugų, dejom 
centus ir rūpinomės, kad ap- 

i saugot kalbėtojus. Ir mums 
tas pavyko: nei Šukio, nei 
dabartinio komunistų "vys-: 
kupo" Pruseikos fanatikų 
kumščia nepalietė. Tais lai
kais Pruseika buvo socialde
mokratas, ir kuomet mes jį 
palydėjom ant stoties, jisai 
atsisveikindamas man, spau
dė ranką ir liepė niekados 
neapleist Socialdemokratu 
Partijos”. Tai buvo 1913 me
tais. Bet vos praslinko 10 
metų, musų buvęs mokyto
jas L. Pruseika apsivertė 

i: 4. • • zvvr, . (augštyn kojomis ir atsidūrė
iu Lietusiu vr^mF?090 Ikuni^ ro1^- Kada 1923 me- 
ių. Lietuvių j ra apie %000. tais atvažiavo iš Lietuvos 
Įs industrijos yra keletas Socialdemokratu Partijos 
^rPe^.?P?tin^.,maJ?h 'atstovas drg; K.’ Bielinis,'tai

Falls, N. Y. prakalbas. Drg. 
Orentas yra geros Širdies 
žmogus ir moka pagerbti ki
tų įsitikinimus. Nors jisai 
šiandien yra "Laisvės” pase
kėjas, bet aš manau, kad ji
sai susipras ir grįš į tą par
tiją, už kurią yra taip daug 
nukentėjęs, kadangi tais, 
laikais kunigai buvo pasiry
žę su savo fanatikų pagalba

!
(^00 gyventojų. Industrijoj, j j
pirmą vietą užima General; Jt' z ” "
Electric Works ir lokomoty-1 
vų išdirbvstė. Lietuvių ran
dasi nemažai, ir darbinin
kiškame judėjime 10 metų 
atgal jie užėmė pirmą vietą 
po New Yorko. Vienu tarpu 
šis jniestas buvo išrinkęs so
cialistą Lunną savo majoru. 
L. S. S. kuopa irgi buvo ga
na stipri ir veikli, turėjo sa
vo apšvietos kliubą, kur bu
vo įrengtas gražus knygy
nas, ir pareidavo visi lietu
vių laikraščiai. Užėjus ko
munistų laikams, viskas bu
vo sugriauta ir išnaikinta.

Toliau patraukiau į kleri
kalų laikraščių išbubnytą 
Amsterdamą, N. Y. Mieste-

rš industrijos yra keletas

nių dirbtuvių, kur dirba 
daugiausia moterįs; dirba
mas laikas mažiausia 54 vai. 
į savaitę; užmokestis men
ka; žmonės nuo progreso at
silikę. Užtat tikėjimas ir 
"munšainas” augštai pakilę.

—

GRAMAFONAI IR REKORDAI.
MES UŽLAIKOME VISUS < OLUMBIA IšDIRBYSTĖS 

GRA.MAFONUS IR REKORDUS.
Lietuviški Rekordai pagaminti žymiausių artistų dainininkų, 

muzikų ir mor.ologistų.
Musų Krautuvėje galite gaut netik tuos Rekordus, kurie yra 

garsinami, bet visus kokie tik lietuvių kalboje yra išdirbti, ’š 
visos apielinkęs ir iš tolimesnių vietų galite kreiptis pas mus ir 
gausit gerą patarnavimą.

Senus gramafonus apmaitiom ant naujų ir sugadintus patai
som pigiai.

Reikalaudami Mašinų aiba Rekordų Katalogo, prisiųskit už 
2c. štampą.

GEO. MASILIONIS
233 BROADWAY. —S<». BOSTON, MASS.

Socialdemokratų Partijos
1 * ’ • • * - ■»
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L. Pruseika, Bimba ir kiti 
"Laisvės" komunistai leido 
kurstančius lapelius ir gyvu 
žodžiu agitavo savo tamsius 
pasekėjus, kad ardytų so
cialdemokratų atstovo pra
kalbas, lygiai taip, kaip 
anais metais kun. Ž. siun
dė savuosius prieš mus. 
Kunigo tarnai sumušė drg. 

I, Perkūną ir Orentą, o Pru- 
! seikos suagituoti fanatikai 
i dabar įtaisė muštynes drau- 
'go Bielinio prakalbose Eli- 
zabethe. Ir kaip 1913 metais 

į aš gyniau Pruseiką nuo kle
rikalinių mušeikų/ taip da- 

i bar man prisiėjo rūpintis su 
kitais draugais, kad apsau
gojus socialdemokratų kal- 

jbėtoją nuo Pruseikos ir 
Bimbos vedamų davatkų.

J____ —»i . . • n •



If AD rCDAKinCNPI IAC !jo beveik į šimtą dolerių. įkvKLdlUIlULllVlJUū. ! Kad išleisti kraitį moterys j
Iš PIETŲ AMERIKOS 

PADANGĖS.
šis-tas apie Argentiną, 
Uruguay ir Braziliją.
Intakoj upės Ia Plato sto

vi plati ir garsi Argentinos 
sostinė Buenos Aires. .Jos 
centras pripildytas dailios 
arkitėkturos namais, vieš
namiais, teatrais, parkais ir 
gražiausiais piečiais, ku
riuose nenustojančiai žydi 
gėlės, puošiančios lankytojų 
takus. Skersai ir išilgai did
miesčio . tęsiasi ilgos alėjos 
medžių ir asfaltų gristi ša
ligatviai. Praeivio akį pa
traukia puikiai išpuoštos 
krautuvės, pripildytos viso
kiomis gėrybėmis. Alėjomis 
važiuoja eilės automobilių, 
kuriuose sėdi visokie dyka
duoniai, jieškantieji įvairių 
pasismaginimo vietų. Iš at- 
raktyviškiausių vietų yra 
garsi "Palermo”, kurioje 
telpa botanikos ir zoologijos 
sodnai, muzėjai, orlaivių 
stotįs ir daržas arklių lenk
tynėms.

Didmiesčio pakraščiai la
bai platus, pilni mažų name
lių, suglaustų vienas prie 
kito ir pastatytų daugiausia 
iš lentų ir blekių. Tuose na
meliuose gyvena darbininkų 
šeimynos. Čia irgi namu 
randos labai brangios ir reta 
darbininkų šeimyna gali nu
sisamdyti sau. du kambariu. 
Drabužiai ir avalai Argen
tinoje irgi labai brangus, o 
mėsa duona ir daržovės yra 
kiek pigesnės, negu kitose 
Pietų Amerikos respubtiko- 
S6.

Darbininkų padėtis Ar
gentinos respublikoj yra 
sunki. Laukų darbininkai 
vaikščioja apiplyšę, nusku
rę, o fabrikų darbininkai ir
gi nieko neužgyvena, šalies 
didžiausias t. 
ukinmkystė — 
grudų, gyvulių,

■sumanė parengti Lietuvos 
inašlaičiams balių. Ir balius! 

iš Argentinos buvo parengtas, bet kažin 
2 išvažiuoti į kodėl Lawrenee’o lietuviai

sakyti, kad i 
daug sunkiau _____  __________
Suv. Valstijas, negu iš kittį’Sabai atjautė šį prakilnų 
kraštų. Tuo išrokavimu jau'darbą ir ant baliaus susirin- 
daug geriau važiuoti į Ka- ko mažai žmonių, taip kadį 
Uadą. Suięjvgiao uauuc ***■ j

Už 120 kilometrų nuo Bu- ficito ir jį reikėjo padengti' 
enos Aires stovi respublikos įš 
Uruguay sostinė Monteri-1 "kraičio

Tao

surengtas balius turėjo de-
*• •. • • • "I — • T - z.-,-,4- j f

"kraičio”. Taigi, nuo' 
___  ______ ” ir baliaus Lietu-' 

deo. Tos respublikos pinigai'VOs našlaičiams liko pelno; 
stovi augščiausia ir produk-'viso $57.65, bet tuo pačiu t 
tai bei tavorai yra pirmos ]aiku vietos Moterų Birutės' 
rūšies, kaip tai mėsa, vynas j Kliubas parengė vakarą ir • 
ir vilnos. Išdirbysčių yra' pastatė scenoje "Dvi Seseri" | 
mažai; svarbiausias pragy- jr likusįjį pelną $30 paauko- 
venimo šaltinis — ukininky- j0 Lietuvių Moterų Globos 
stė. Čia darbininkai yra or- komiteto Skyriui. Išviso iki 
ganizuoti ir drąsiai gina sa
vo teises.

Montęvideo» miesto išvaiz- šios aukos pasiųstos kasi- • 
da prasta, neturi jokio pa- ninkės p. Grinkevičienės L__
traukimo: namai aplūžę, iš- vardu 23 rugpiučio Į KaunąiMd-

šiam laikui susirinko Lietu- pi
vos našlaičiams $87.65 iri *AJlErMLVJiram >

daužytais langais, gatvės Vyriausiam Lietuvių Mote- 
skurdžios, akmenimis gris- rų Globos Komitetui.
tos. Miestas pastatytas tar-j ‘Lavvrence’o L. M. G. K-to 
pe vandenų, todėl čia tari- Skyrius taria riešą padėką 
kiai siaučia smarkus vėjai.'visiems Lavvrence’o lietu-( 
Dirbtuvių visai mažai. Kai- viams, kurie tik prisidėjo su

Pajieškau savo draugo Aleksandro 
Galinausko. Jis į_
___  Jis pats arba kas apie jį žino 
malonėkite duoti žinia ant šio adre
se;_______________A. T. Keely

752 Randoiph St., Detroit, Mi-h.

Pajieškau apsiveditnui merginos 
tarp 25 ir 35 metų amžiaus. Aš esu ; 
35 metų. Meldžiu atsišaukti ir su pir-; 
mu laišku prisiųsti savo paveiksią, J 
kurį ant pareikalavimo sugražinsiu. 

F. Godis
45y N. 12th St., Philadelphia. Pa.

i REIKALAVIMAI.I ____________ ,
REIKALINGAS DARBININKAS 

••įie Bučernės, turi mokėt lietuviškai 
u lenkiškai kalbėt. Atsišaukit tuo
jaus: (37)

PETER DJYAK
100 l'iiion St.. La'vrence. Mass.

PARDAVIMAI
i PARSIDUODA NAUJA 

KOSTANTINKA.
: Kaina $300, parduodu labai pigiai, 
3 eilės baisų, po kiekvienu klavišiu, 
ta:p kaip nauja. Klauskite: (33)

MIKE SUDĄK
Iii Spruce St„ Laarence. Mass.

Parsiduoda Groserne.
Labai geroj vietoj, prie krautuvės 

yra ir 4 kambariai dėl gyveninio. Vie
ta apgyventa daugiausia lietuviais. 
Ateikite ir pamatysite, kad tai yra 
aukso mainos. (38)

K. PETRONIS
353 Hampshire St.,

_ Laarence. Mass.

ba Uruguay’uj, kaip ir Ar- auka dėl Lietuvos našlaičių,! 
gentinoj, ispaniška. ! taipgi "Birutės” Kliubui už

Nuo pietų žemgalio pusės, stambią auką $30. Tikimės, 
pagal Atlantiko vandenyną 
guli trečia respublika Bra
zilija. Čia valstybinė kalba 
yra portugališka. Šios res
publikos pinigai yra mažos 
vertės. Oras karštas, ne
sveikas, vietomis siaučia 
geltonas drugys, o visokių 
biaurių vabalų yra daugybė, 
kurie lenda gyvam žmogui į 
kūną. Čia gyvena tamsiavei
džiai katalikai. Pajūriu 
Brazilija turi daug prie
plaukų, iš kurių išgabena į 
kitas šalis kavą, bananas ir 
kitokius girių vaisius. Žmo
nės apskurę, didžiumoje 
vakščioja basi. Brazilijos 
sostinė yra miestas Rio de 
Janeįro. šio miesto centras 
pi-inildytas artistiškos arki- Lietuvoje draugijas-komite- 
tekturos namais, šaligatviai tus, tuo labiau pagelbės 
akmeniniai, kvietkomis iš- vargstantiems Lietuvos 
sodyti. Ant tų šaligatvių sė- žmonėms, ypač jų kucii- 
di ronotom kojom ir ran- kiams. Ir tie kūdikiai užau- 
kom visokie pavargėliai ir gę į vyrus ir į merginas, 
maldauja praeivių almuž- mums, amerikietėms, bus 
nos. Sergančių žmonių čia labai dėkingi, nes jie išaugs 
matosi daugiau negu svęi- į naudingus šaliai piliečius, 
kų ir valdžia labai mažai ru-^ Ona M. Sekys.
pinasi savo šalies žmonių - ~

. S'užRio de Janeiro miesto Redakcijo. Atsakymai 
gelba agentūrų gauna dar- matosi augščiausi kalnai,; 
bą prie kontraktorių arba kurių viršūnės debesius 
prie taisymo gelžkelių. Kar- sjekia. 
tais išveža į darbą už tūks
tančiu kilometrų ir ten ne
uždirba pinigų nei ant ke
lionės sugrįžti atgal. Daug 
kartų prisieina keliauti at
gal į miestą pėkštiems. Kaž
kurie įsidrąsinę sulenda į 
tavorinius vagonus ir taip 
vogčiomis parsibeldžia iki 
miestui. Nors tokius slapu
kus pasažierius pagavę bau
džia, bet niekas to nepaiso.

Pas kontraktorius ir prie 
gelžkelių moka už-8 valandų 
darbo dieną nuo 21 5 iki 4 
pezų, bet iš tos sumos at
skaito* už valgį po 80c. i die
ną. už ligonbutį 2c. Pragy
venimas tiek pat kaštuoja 
šventadieniais; ir nedarbo 
dienomis, taip’ kad išlaidos 
nuolatos tos pačios, o ieigos 
—ne. Apart to, prie išlaidų 
reikia priskaityti gėrimas, 
kurį kaip ir valgį parūpina 
kontraktoriai. Kas mažai 
geria, o taupo pinigus, tokį 
kontraktoriai atleidžia iš 
darbo. Darbininkų pastogės 
labai prastos. Muro namų 
visai mažai, daugiausia au
deklinės budos. Lovų ne
duoda, darbininkai guli tie
siog ant žemės arba ant ply
tų ir lentgalių. Kas nusiper
ka lovą, tą atleidžia iš dar
bo. .

Tai šitaip vargsta didžiu
ma Argentinos darbininkų. 
Jų tarpe yra nemaža ir lie
tuvių. Tiesa, yra lietuvių 
amatninkų, kurie ir Argen
tinoje gyvena neblogai. 
Daug lietuvių atvažiuoja į

jog tos musų surinktos au
kos sušelps ne vieną Lietu
vos našlaitį. Ir tikimės, kad 
žiemos sezonui užėjus La\v- 
rence’o moterys vėl dirbs šį 
prakilnų darbą. Laikraš
čiuose skaitome, jog Lietu
voje labai prasiplatinus epi
demija vaikus žudyti, net 
teismai-tardytojai nepa- 
gelbsti. Mes visos gerai ži
nome, kad sušelpimas, davi
mas maisto, užlaikymas ir 
apdengimas tik geriausias 
vaistas nuo žudymų, nuo ne- 
laikinų mirčių. Ir kuodau- 
giau Amerikos moterys gel
bės Lietuvos našlaičius rink
damos aukas ir šelpdamos 
tam tikslui susikurusias

turtas — tai
- eksportas 

, cukraus, 
vyno ir raudonmedžio. Pjū
ties laiku darbininkai dau
giausia stengiasi gauti dar: 
bo ant laukų, kur neku- 
riems per 2’ 2 mėnesių pasi
seka uždirbti iki 300 pezų. 
Pabaigę laukų darbus grįž
ta Į didmiesčius, kur su pa-

"Keleivio" skaitytojui. -—
Ant kalnu įtaisyti Kusų karas su japonais pra- 

viešnamiai. o kalnas nuo priėjo japonų laivjcno už- 
kalno nutiestos geležinės puolimu ant rusų laivyno 
virvės, per kurias bėga elek- pradžioje, ir pa
trinki karukai su žmonėmis Rusijos laivyno su-
į atraktiškas vietas, žiūrint n^Kmimu sekančiais me- 
į tolumą matosi begalinės tais. Taika buvo padaryta 9 
girios'vaisingųjų medžių, o rugpiučio 1905 metų I orts- 
priemiesčiuose pasiskleidę j mouth o mieste, Amerikoj, 
amžinos vasaros žolynai ir1 Bitis. So. Fork, Pa. — Mi- 
krumai. Vietomis išvadžio-, nėta korespondencija buvo 
ta bėgančio vandens kana-prisiųsta ne iš So. Fork, Pa., 
lai, kurie neša drugio para-į bet iš Worcester, Mass., po 
zitus į jūres. Aptiekos čia; kuria buvo pasirašęs kores- 
yra dvejopų rusių. Vienos; pondentas slapyvardžiu Bi- 
prikrautos chemiškomis gy- tė. Tam korespondentui, o 
duolėmis, o kitos — žolėmis, ne tamstai, mes ir davėm 
Valgomus daiktus aptieko’se atsakymą "Keleivio" No. 32.

į "Keleivio" Skaitytojui F.
■ \V. Tai yra menkos vertės 
‘ dalykas ir į laikraštį talpin
ti neverta.

Bitei. Worcester, Mass.— 
Apie "Sandaros" kičino re
daktorę jūsų koresponden
cija nusimetė, todėl ir pa
talpinti negalėjom. Pagalios 
apie tokios menkos vertės 
dalykus neapsimoka nei ra
šinėti.
’. F. Gražiui. Jūsų raštelis 
apie Liėtūvą tilps’ sekan
čiuose "Keleivio" numeriuo-

■“ •. Oąc a’ ' - ■

I^agiškiui. Jūsų korespo 1- 
denciją apie Pietų Ameri
ką sunaudojome.

A. Vilimavičiui. — Aus
tralijos plotas apima 2,974,- 
580 keturkampių angliškų 
mylių, o Grenlandijos — 
826,000 mylių. Taigi Austra
lija didesnė už Grenlandiją 
beveik tris ir pusę kartų. 
Australija skaitosi didže- 
miu (kontinentu), o Gren- 1 
berili-.

pardavinėti uždrausta, nes 
jas lanko daugiausia ligoti, 
bakterijomis apsikrėtę žmo
nės.

Dagiškis.

LAWRENCE, MASS. 
Aukos Moterų Globos K-tui 

Kaune.
Šiomis dienomis Lietuvių 

Moterų Globos Lawrence, 
Mass.. Komiteto Skyrius 
pasiuntė surinktų aukų, Lie
tuvos našlaičiams, viso $87.- 
65. Lawrėnce Moterų'Glo
bos* Skyfiųs snsiorg^- Bbrį 
nizavo nuo to laikot i»da 
atvyko Amerikon gerb. Šle
ževičienė minimojo K-to at
stovė. Susiorganizavo iš Šv. 
Onos Pašalpinės Draugijos, 
iš Moterų Birutės Kliubo ir 
dar prisidėjo keletas pašali
nių moterų. Pirmiausia su
sitveręs Skyrius sumanė iš
leisti tikietais "kraiti". Vi- 

Argentiną tikėdamiesi ka- sos Lawrence’o pažangios 
da nors pasiekti Suvienytas moterys prisidėjo prie su- 
V«iktiia«4 Bot aš turiu na- rinkinio "krairin" h*

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našles be vaiku, be skirtumo ti
kėjimo, nuo 20 iki 30 metų senumo. 
Aš esu 29 metų. Daugiau žinių su
teiksiu laišku. Norinčios apsivesti 
kreipkitės pi Siųsdamos paveikslus, 
atsakymą duosiu kiekvienai ir pa
veikslą ant pareikalavimo sugražin
siu. Vaikinus meldžiu nerašinčti.

Louis VVhitcumb
P. O. Box 230, East Jafirey. N. H.

FARMOS. 
PARSIDUODA FARMOS! 
Bargenai ir geros išlygos. 
Daržovių, pieno ir f rūktų 

farmos.
SPECIALIAI ŠIANDIEN*.

117 akrų farma. tik pusė mailės 
r.uo pramoningo miesto, 60 akrų dir
bamos, apvalytos nuo akmenų žemes, 
visa užsėta bei užsodinta: 2 akrai 
bulvių, 3 akrai burokų. 5 akiai kor- 
nų, 2 akrai žolės, 1 akras dobilų ir 
didelis daržas; apart to 9 karvės, 2 
arkliai, 3 kiaulės, 200 vištų su viščiu
kais, labai gera mašinerija, kaip tai 
plūgas, bulvių sodintojas, mėšlo bars
tyto jas, sėjikas ir daugybė vi šoki jį 
kitokių, kokios tik ant farmos yrį 
reikalingos. Taipgi vežimai, pakinkį 
ir t.t. Isitėmykit, kad pieno pardutį 
dama mieste kasdien už 8 ir 10 doleP 
rių. Lietuvis savininkas priverstai 
parduot iš priežasties ligos savo še^ 
mynes. Jeigu nori gero bargeno, taj 
pirmiausia apžiūrėk šią farmą, o tf» 
krai prksi. Kaina $10,000 ir labai 
lengvos išlygos. Kreipkitės pas:

RAGINE FARM AGENCY 
DANIELSON. CONN.

gyvena Baltimore, I 
i kas apie jį žino i

- -

Pajieškau apsiveditnui Amerikoj 
gimusios merginos, nesenesuės kaip 
2f> metų. Aš esu jaunas vaikinas, tu
riu gerų darbą, negeriu svaiginančių 
gėrimų ir nerūkau. Tolesnes žinias

F.’ S.
Box 8C6, Salėm, Mass.

-------------------:------ ,------------.----------------------------------------------------

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, be skirtumo ti
kėjimo. nuo 40 iki 45 metų senumo. 
Aš esu 40 metų vaikinas. .Norėčiau, 
kad mergina turėtų nors kiek pinigu, 
kad galėtų nors kiek prisidėti man 
prie biznio. Norinčios apsivesti kreip
kitės prisiųsdamos savo į 
Atsakymą duosiu kiekvienai 
veikslus ant pareikalavimo 
žinsiu.

F. Noreika
797 Bank St_ Box 124,

Pajieškau Stanislovo Straževičiaus. 
Paeina iš Kaunu rėdybos. Kitados jis 
gyveno Lawrence, Mass.. o dabar ne- . .. ,
žinau kur jis yra. Turiu piie jo _svar- suteiksiu per laišką. 
bt> ir labai naudinga reikalą, 
meldžiu atsišaukti aria kas ji 
prisiųskit man io antrašą.

Mike Liaudįnskas
4 Crown PI., Haverhill,

:v ar- 
Taigi 1 
žinot,

Į
Mass.

Pajieškau brolio Mykolo Juvsto, 
turiu svarbų reikalą is Lietuvos. Kas 
apie jį žino malonėkit pranešti. 

Pranciškus Juvstas,
13 E. 21st St., Box 108, 

Bayonne, N. Y.

Pajieškau LOUIS VAIŠO, jis yra 
užstatęs pas mane 167 serus Lithua- 
riian Sales Corporation. Šerai 
parduodama už tokią kainą, 
galimu bus gauti. Jeigu kas 
ji. meldžiu pranešti.

DR. A. SMITAS
1404 Jackson St..

bus 
k- kią į 
žinote

i 
I

Gary, Ind. .
~ ■Pajieškau švogeri Joną Šulcą, pirm į 

kelių metų jis gyveno č'hicag-oie. o • 
dabar nežinau kur. Taū norėčiau, j 
kad jis pats ar kas iš žinančiu jį su
teiktų man jo antrašą, už ką iš ka’no > 
tariu ačiū. (37) Į

Agnieška .Šležienė ;
212 Penn St., Baltimore, Md. '

I 
I 

kaip nieko apte ji 
arba kas j 
žinią že- ; 
ką busiu ■ 

(37> ’
!

I—--------------------------
Pajieškau savo brolio Kazimiero j 

Diliuno. 10 metų atgal gyveno VVe't- : 
ville. III. Teko girdėti, kad jis k ją ! 
patrotijo, bet nieko tikra: nežinau. : 
Meldžiu atsišaukti arba kas pirmas j 
apie jį praneš, gaus 5 dol. atlyginimo. ;

Jurgis Diiiunas (37) f
206 Battle Ave_ Pittston, Pa. į

Pajieškau Antano Diržiaus; pae’na Į 
is Kauno gub.. Utenos apskričio.1 
Skemonių parapijos, Untaksč’u kai
mo. Meldžiu atsišaukti arba kas ži
note malonėkite pranešti šiuo adresu: 

Antanas Jansevičius (37)
13 Ser.eea St.. Pittsburgh. Pa.: 

i 
I

Aš, Jonas Zablackis. pajieškau savo 
brolio Pijušo Zablackio. Paeina iš i 
Snartų kaimo. Mariamolės apskričio. 
Jau ilgas laikas, 
nežinau. Meldžiu atsišaukti 
apie ji žinote, duokite man 
niiau nurodytu adresu, už 
labai dėkingas. >'

Jonas Zablaekis
Sydney Minės. God. Bi iten, Box 64, 

Canada.

Pajieškau draugo Juozo Guzausko. 
paeina iš Pasvalio-Biržų apskričio 
Pirmiau jis gyveno Ch’cagoj. Turiu 
svarbu reikalą, 
šiuo adresu:

■Jonas
P. O. Box 345.

Žilinskas
McRoberts. ky. j

Pajieškau savo dėdės Povylo Ka
peikos. Kauno gub.. Vėsintų parap.,: 
Starkonių kaimo, apie 39 metų am- į 
žiaus; 17 metų kaip Amerikoj. Jis į 
pats arba kas apie jį žino, malone li
te pranešti šiuo antrašu: 1SS)

Domincelė žaličia-Pelkauskienė
30 S’neridan Avė.. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio STANISLOA O 
GEDMINO, 1918 m. gyveno Cosm>- 
polis, Wash. Kas apie jį žinot malo
nėkit pranešti. (33)

Tony Gedman
258 E Ist St., Los Angeles, Caiif. ;

(33)

•POVILAS ČEREŠKA. paeinantis 
iš Ukmergės apskr., Balninkų para
pijos. Juodpurvių vienkiemio, atsi
šaukite pats tuojaus arba žinantieji 
malonėkite pranešt jo adresą; busiu 
labai dėkinga. Girdėjau, kad gyvena 
St. Louis, Mo. Turiu labai svarbų 
reikalą. (39)

Mrs. Anna Bacvinka
2342 E. Fayette St., Baltimore, Md.

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKOM APSIVEDIMUI vaiki

nų ir merginų. Mes jus supažindin
sime su mokytais ir turtingais drau
gais jr draugėm. Prisiųskite 10c. dėl 
informacijų. Jum apsimoka apie tą 
dalyką sužinoti.

Sočiai Aid Bureau
J05 W. Monroe St. R. 412, 

Chicago, 111

Pajieškau apsivedimui niergin s 
tarp 18 ir 35 metų. Geistina, kad mer
gina turėtų kiek turto. Aš esu 31 i.»e- 

• — iaus vaikinas, gersi uždirbu. 
Meldžiu atsišaukti ir su pirmu laišku 

>ųsa savo t.iKią paveiksią. Atsa
kymą duosiu kiekvienai.

John Puskingc
Box 497, I^ckport, N. Y.

Pajieškau apsivedimui draugo, nuc 
35 iki 45 metų, be skirtumo pažiūrų. 
Aš esu našlė 37 metų, turiu ūkę 46 
akrų, tymą, arklių, karvių ir visus 
ūkės įrankius. Norinčius ant ūkės gy
venti ir apsivesti, meldžiu atsišaukti. 
prisiunčiant savo paveikslus. Visas I 
informacijas suteiksiu per laišką.

Mrs. F. Buteni

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 30 iki 40 metų senumo. Aš esu 
vaikinas 40 metų senumo. Gali atsi
šaukti našlės ne daugiau kaip su vie
nu vaiku. Su pirmu laišku siųskit sa
vo paveikslą, atsakymą duosiu kiek
vienai. (38)

A. G.
3732—2-lth St., . Detroit, Mich.

i

Pajieškau apsivedimui merginos, 
kuri mylėtų apšvietą ir dorą gyveni
mą. Butų geistina, kad atsilieptų pro- 
testonės arba tokios, kurios nekreipia 
domos į katalikų apeigas. Meldžiu, 
merginos atsiliepkite, kiekvienai su
teiksiu atsakymą. (38)

I A. S. Poška
Waterbury, Conn.1 Gen. Delivery, Schenectady, N. \.

paveikslą, 
i ir na- 

sugra-

PASIRINK
HELMAR

R kas -•

I 
!

BOXES
of
10
or
20

UKYTOJAI, kurie supranta 
gera, pasirenka HELMAR Ciga- 

retus, nes HELMAR patenkina ir la
biausia nepatenkinamus vyrus.

i

Turkiškas tabakas yra švelniausias ir 
labiausia tinka Cigaretams. Pirkda
mas HELMAR Cigaretus gauni geru- . 
mą. Pirkdamas paprastus Cigaretus 
gauni tik skaičių.

HELMAR Cigaretai yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas apsaugoja 
juos nuo susilaužymo ir sumankymo.

ATSIMINK SKRYNUTE IR VARDĄ

k

(37J

S 
-4 

Firma turi parsiduot tuoj.j 
170 akerių fanna, 70 akelių dirbA 

mos labai geros žemės. Didelis, gr» 
žus namas, vanduo, maudynė, telefoj- 
nas; didelė barnė karvėms ir arki 
liams, 5 kiti budinkai ir visi geri! 
Indelis ežeras, valtelės pasiirti, taip
gi 14 karvių, 2 arkliai, 200 vištų, vi
sos mašinos ir faimos įrankiai. Pie
ną paimu tiesiog iš namų, parsiduo
da pieno per metus už $1800. Plotas 
brangaus miško. Ta fartna parsiduo
da kaip didelė piginybe. Kaina su 
viskuom $6800; tuojaus įmokįt 
$1800. Prie to da visi augmenys. R<į- 
švfcit tuojaus savininkei. (38§

MRS. MARY KIRMAN t
R. F. D. 1, Norwich, C4į

PARSIDUODA FAR|S?
110 akru žemės. 9 karvės,’2 arklĮm; 

140 vištų. 7 antys, trekas, masink 
malkoms piauti, visi farmos Įrankiai, 
vežimai ir pakinkai, geri budinkai, 
Farma labai gera ir parsiduoda pi
giai. Kas nori įsigyta gerą farmą už 
pigią kainą, tai pasinaudokit šita 
proga. Tuojaus rašykit arba teiefo- 
nuokit.

JUOZAS JANI ŠKEV1CIA
Box 211. Ashburnham, Mass.

Telefonas 11—3.

PARSIDUODA FARMA.
225 akeriai žemės. Derlingiausia 

žemė visoj apielinkėj. Didelis sodas, 
daug dirbamos žemes ir didelis miš
kas. 2 geri arkliai. 1 karvė, 2 kiau
lės. 5 vištos ir visi farmos įrankiai, 
arti prie dviejų didelių ežerų ir prie 
gero kelio, tik 6 mailės nuo miestu
ko. Viskas už 3000 dolerių. Parduodu 
ir be gyvulių. Sutinku mainyt ant 
stubos, tik ne kitur, kaip 
apielinkėj. Platesnių žinių 
per laišką arba ypatiškai.

J. A. Šidlauskas

Bostono 
klauskit 

(36)

R. F. D. 1. Gilmanton, I. W., N. H.
Arti Bostono gyvenantieji galit 

klausti pas Joną Gricių, 20 School st., 
Cambridge, Mass.

PAVEIKSLŲ KNYGA.
359 artistiškų paveikslų, kurie per- 

stato Įvairių šalių moteris bei mergi
nas gryname-gamtiškame pavidale. 
Pasiskolink šitą puikią knygą, o pa
matysi garsių artistų veikalus.

Paskolinant visokias lietuvių kal
boj knygas pasiskaitymui ir siunčia
me skaitytojams į visas dalis pasau
lio. Reikalaudami knygų rašykite ant 
šio adreso: (36)
LITHUAN’IAN BOOK ENCIIANGE

837 W. 34th Place ( Dept. Kl.) 
CHICAGO. ILL.

Išdirbėjai augščiausios rųšies sv icte 

Turkiškų ir Egyptiškų Cigaretų.

UEIMAR

UŽ LIETUVOS LAISVĖS

KUPONUS.
prinokusius Liepos mėn., 1923 

su atsiskaitymu.
P. M1KOLA1NIS (39)

Hudson Avė.. Brooklyn, N.Y.

pirmiaus,

kmoloi Pinigais
PASKOLOS BONŲ

NAUJIENA!
Mes parduodame PIANUS ir 

lietuviškus ROLTUS dėl
PLAYER PIANŲ.

Nauji Playcr Pianai $365.00. 
Lietuviški Koliai dėl

Plavcr Pianų 60c. ir augščiau.
Jeigu manot pirkt pianą, play- 
er|. gramafoną arba lietuviškų 
rolių, rašykit mūras lietuviškai, 
o mes suteiksim jums pilną pa
aiškinimą ir ant pareikalavimo 
prisiusime katalogą. (36)

GARDINER PIANO CO.. 
472 Westminster Street, 

PROV1DENCE. R. I.
Rašyk B. Simonavičius.
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rieno, skudurų, mėšlo, ply
tų gabalėlių, tinko, pagaliu
kų, skiedrų, Skystimų
;■ : iabai maž; visai nė
ra. Šlapumo pūslėj labai ne
daug, jame randama cu
kraus.

Kur yra tinkamų prietai- 
s-u (laboratorija), ten ga!i- 
) ;a po mikroskopu smegens 
i tirti ir surasti lai)) vadina
mų Negri krislelių, kuriu 
« ti tik pasiutimo ligoj.

Bet ir smegenyse 
i ai kitokių dar 
ž enklų 
: asitnvėjimų.
rių.

i Sveikatos Kampelis
PASIUTIMO LIGA.

šita liga suserga kaip gy
vuliai, taip ir žmonės. Iš gy
vulių gi labiausia šunes, ku- 
1 ie beveik vieni ir platina ta 
liĮrą.

Dabar Lietuvoje dėl šunų 
nepriežiūros ta liga yra la
bai visuose apskričiuose ap
sireiškusi.

Duodame "Sveikatos" 
skaitytojams keletą dėl tos 
ligos paaiškinimų.

‘ • i. Ar žinoma yra pasiutimo 
ligos priežastis.

x Kad pasiutimas yra ap
krečiama iiga. tai senai visi 
žino. Bet kokiais gi dalyke- Šuns smegenų Įskiepyti kra- 
liais apsikrečiama, to ir da- I kui, marių kiaulaitei ir pa- 
bar tikrai nesusekta. Suras
ta, kad ligos dieglių dau
giausia yra Smegenyse ir 
kūno skystimuose, seilėse.

Kitų daugelio ligų patsai 
apsireiškimo diegas, ar sė
kla jau pagauta. Pasirodė, 
kad tai daugiausia mažitely- 
čiai gyvūnėliai, Įvairiais lo
tyniškais ar gretiškais var
dais vadinami — mikrobai, 
bacilos, spirochetos, kokai, 
amebos, plazmadijai ir ki
taip. Taigi pasiutimo mikro
bų iki šiol nesugauta.
2. Kur gavo tą ligą pirmuti

nis pasiutęs sutvėrimas?
Nežinia, kaip nežinia, iš- 

kur atsirado pirmutinis ru
gys, veršis, paršas, šuo. .Tai 
gamtos paslaptis, kurios 
mokslas dar neatidengė.
3. Kaip apsireiškia liga pas

šunis?
šunes pasiutimu serga 

dvejopai — ramiu būdu irVi k

smarkiu.
Sukandžiotas pasiutusio 

šuns sveikas šuva, nors jam 
jau yra i kūną, ligos diegų 
Įleista, ilgą laiką niekuo ne- 
rotio ligos žymių. Tik ko
kiom 2—4 savaitėm po Įkan
dimo praėjus šuva ima neri
mauti, nuliūsta, 
gia saviškiais, 
tamsias vietas, 
šviesos bijosi, kandžioja tuš
čiai orą, lyg muses begaudy
damas, griebiasi kandžioti 
savo prietelius, nustoja 
ėdęs, beėsdamas pasprings
ta. vemia, skystimą nepra
ryja. seilės ima dribti, daž
nai bando šlapintis, tuštin
tis : toliau ima jam kojas pa- 
raližuoti ir i keletą dienų 
ramiai nusibaigia, arba iš 
pradžių gauna smarkiojo 
pasiutimo. Tad šokinėja ant 
žmonių, gyvulių, bėga per 
laukus, kandžioja tvoras, 
medžius, ėda žemes, mėšlus, 
tinka ir kitokius neėdamus 
daiktus. Pagalios po 3—5 
dienų su parai ižuotas pa
stimpa.

4. Kaip nažinti pasiutusi 
šunį?

Be to, kas parašyta, rei
kia atsimint štai kas: Pa
siutęs šuo loja daugiausiai 

♦ kitaip — užkimusiu dusliu 
balsu. Akių išvaizda yra ki
tokia, negu pas sveikus šu
nis: akys lyg trupučiuką 
žvairos i lauko tąisę. neju
drios, piktai — liūdnos, žiu
ri i toli. Uodega daugiausia 
nuleista. Apatinis žandas 
kiek pasikoręs. Ant žmonių 
ir gyvuliu pasiutėlis užpuo
la iš pasalų, nelodamas, nie
ko nesakydamas. Besipiau- 
damas su kitais šunimis jis 
nerėkia, bet tyliai kitus 
kremta ir patsai duodasi 
kramtytis. Jau pradžioj pa
siutimo apsireiškimų pasiu
tęs šuo daugiausia lygiai 
piauja kai kales, taip ir pa
tinus, o sveiki šunes papras
tai su kalaitėmis daug deli- 
katniau apsieina.
5. Kaip gydytojai pažįsta 

šunį pasiutusį buvus?
. Kskriodę tokį šunį

nesidžiau- 
landžioja į 

matomai

'dienų duotis skiepytis. Kuo kokią nors ligą arba suma--tik padaro nepriimnų skoni,! 
ii'ikscuu pradėsite skiepy-žinti perdidelę juosmens li-ibec gali būti priežastimi 
irs, tuo tikriau bus, kad ta i’iją, sutrumpino daugeli 
liga nesusirgsite. 'gyvasčių, žinoma, kaikurioš

Ypač pavojinga ir greit ligos reikalauja prišilaiky-
iliga pasirodo, jei Įkąsta arti mo kokios nors dietos, bet tą
i smegenų— į veidą, i rankas, turėtų pasakyti koks nors 
j Mat liga eina nervų dirks- geras gydytojas, o ne bile

• jhiais ir apsireiškia, kai gal- kokia ypata.
įVos smegenis pasiekia. , j ------------

•Jei jau kas matomai ap-, DiZINFEKTl’OJAMI
...........    —H— j VAISTAI.

i Dizinfektuojamas vaisias 
išnaikina nertis ar organiz
mus, su kuriais susiduria. 
\ "Antiseptic", arba vei- 

dingsta, kiantis vaistas ‘prieš puvi-

s:
1

gali būti 
baisios ir netikėtos ligos.

Nesenai dvylika vyrų i 
prie Guani Navai stoties gė
lė po bonką kokio ten gėri
mo ir ant syk juos baisus 
vėmimas užpuolė. Chemiš-i 
kas ištyrinėjimas parodė, 
kad _bonki.se radosi cinko. 
Ištyrinėjimai parodė, jog 
gėrimas buvo cinku subjau
rintas.

go ta liga, tad išgelbėji-j 
io nėra ir skiepai negelbsti j
II. Kaip apsiginti nuo pa

siutusių šunų? 
parimęs, Kaip ir kiti 
sutvėrimai, ,

. Tik retas atsitikimas Į?ą. sustabdo perų išsiplėto- 
iš pasiutimo pasveik- jimą, bet neužmuša jų.

i "Deodorant” išnaikina 
una tą ligą nuo biaurų kvapą, bėt neišnaiki- 

irykime, kad ne- na bakterijų.
Yra keli dizinfektuojami 

\aistai, kaip tai karbolinė 
(carbolic acid),

F. L. I S.

AR ŽINOT, KAD —
Lietuviu spauda pašvenčia nema

žai vietos apiu.ąmui lenkų-bohemų 
».;ntykių? P.. kuliui.’- ;rai;>s:ds buvo 
apie tai, kad nesutikimai tarpe lenkų 
i- bohemų suaidž santykius tarp Len
kijos ir rytinės Galk-ijcs. Ar žinot, 
kad Turkiškas <ab..kns yra geriau
sias ir brangiausia.- ir Heimars: turi 
!•»'■< tyrą Turkišką tabaką ir supa
kuoti kietose skrynutėse. ne punde
liuose?

Šilo 
gyvi 
krinta 
šunes 

ligos sta.
i žmonės ga 
šunų. Pada 
butų pasiutusių šunų ir tos 
ligos nebus. Anglijoj jos nė
ra. nes tenai išnaikinta pa- rūgštis (carbolic acid), 
siu tusieji šunes ir svetinių ėdanti medžiaga.(corrosive' 
šunų iš kitų šalių beveik ne- sublicate), I 
Įsileidžiama: kiekvieną at
vežtą šunį 6 mėnesiams te
nai uždaro karantine ir tik 
tada atiduoda savininkui. 
Švedijoj ilgi šunes pririšti, 
apdėti mokesniais, palaidi 
gi stropiai naikinami, ir 
žmonių kandžioti negali. 
Vokietijoj taipgi pasiutimo 
liga beveik išnaikinta.

Pasirodo, kad tam reikia 
visi šunes be išimčių apdėti 
mokesniais, kiti reikia iš
naikinti. palaidi gi šunes ga
li vaikščioti tik su antsnu
kiais. žinoma, negana išleis
ti įstatymas, reikia dar jis 
pildyti. Vengrijoj irgi buvo 
šunes apkrauti mokesniais, 
bet pasiutimų visgi nemaža 
ir po to būdavo, nes valdi
ninkai buvo blogi, menkai, 
irižiurėdavo, kad įstatymas 
butų pildomas.

Gal ir pas mus Lietuvoj 
toksai Įstatymas ne vienais 

gerą veikimą 
bet reikėtų jau 

pradėti tuomi rūpintis.
Vienais šunų pririšimais, 

antsnukiais, pasirodo, prieš 
tą ligą kovoti nesiseka. Tad 
geriausias būdas kovos: 1) ' 
šunes turi būti su gerais 
antsnukiais, 2) arba pririš- ' 
ti, 3) palaidi — gi be ant- . 
snukių turi būti naikinami.
4) visiems šunims turi būti 
uždėta tam tikra mokestis, '
5) visi šunes turi būti sure- :

i.

J* 
raada

tos
Įdegimo vietelių, 

suminkštėji- 
Dar galima pastipusio

•urėti, ar jie pasius, ar ne. 
Tokiais budais gydytojai 

■ asiutimą suranda pas pa
rpusius gyvulius.

6. Ar pastipęs šuo gali už
krėsti liga gy vus?

Pasirodo, kad pastipusio 
fvulio smegenys gali lai- 
fti ištisus mėnesius pasiu-

<

1

i mo diegų. Neišdžiūvusios 
seilės dar gali apkrėsti po 
varos ir net daugiau laiko, 
k aigi pastipusio šuns maita 

■riedama neužkasta yra 
avojinga. Pasiutusių gal-

r

i — - _ JĮj—— - - - — —— -y —

i Į jų mėsa ir pienas gali ta 
1 ga žmogų apkrėsti.

. Ar dar nepasirodžius pa- 
. utinio ženklams šuo gali 

liga kitus apkrėsti.
Yra aprašyta atsitikimų, 

ad 6 dienomis prieš apsi-
• sikšiant pasiutimo zy
lėms šuo įkando žmogų ir 
.s žmogus paskiau apsirgo

• pasimirė.
. Kas daryti, jei Įtariate sa- 
o šunį, jog gali pasiusti?

c 
K metais savo 

parodytų. 
Toksai Įtarimas atsiran- }

apipio- 
__ . Daleiskime, 

d atsivilkusi šunį užmu- 
ar tai pa-

a, jei svetimas šuo 
ė jūsų šunį.\

i

: ėte ir nežinote,
: iutusio butą, ar ne. Jei ne
galite nusiųsti užmuštą šu- 
- i gyvulių gydytojui, kad 
i-tirtų, tad tuojau apkloki- 
< e ji šiaudais ir apsvilinkite, 
1 ad pasiutimo ligos diegus 
i ietoj sudeginti. Po to giliai 
užkaskite lavoną. Savo ap- gistruoti. 
; ietus šunis turite pririšti ir j 
kent per 6 savaites nepaleis-'rieti žmonės turi būti gydo-, 
ii, kad pasiutę nepabėgtų, m i savivaldybės lėšomis.
i ’>e to, aprietus šunis tuojau 
išmaudykite. Bet yra atsiti-( 
J imu, kad ir 8 mėnesiams 
praėjus po apriejimo šuo 
pasiunta. Tad reikia ir to
liau savo šunų neužmiršti. 
Kaip tik pasirodytų pasiu
timo žymių, tuojau šunį už
mušti ir neduot jam pabėg-
I i. • •

1 k

Be to, pasiutusių šunų ap-.

, bet gal geriau-' 
sias yra karštis. Jis yra sau
giausias ir visuomet galime A,lty 
jį turėti. Garas ir verdantis'Nuga-Toneo 
vanduo yra geriausi budai į 
vartoti diziufektuojanriems j 
tikslams. ■iki

Turime atsiminti, jog di- 
zinfektuojant daiktus ar 
medžiagą verdančiu vande
niu, vanduo turi virti nors 
penkias minutas prieš Įde
dant daiktą i karšta vande 
ui.

"NUO RANKŲ I BURNĄ" 
GYVASTIS.

Ligų perai nuo "rankų i 
burną” gyvena. Jeigu žmo- a 
nes priprastų neprileisti ne
nuplautas rankas i burną, 
prašalintų daug, visokių li- 

A. " i
Nes kasdien čiupinėjame 

užkrėstus daiktus, ir visa
dos dedame rankas prie 
burnos. Lengva suprasti, i 
jeigu ligų perai randasi ant 
to daikto, kuri čiupinėjame, 
mes lengvai privedame ku-j’

_ ? _ -------S. 1 Į
* lt

upelis žmonių, skaity-' i 
popierinius pinigus, v 

lapina pirštus, pašlapina j
> kuomet į sa statė st.

SVARUMU UŽAUGO 
36 SVARUS.

"Dabar aš pilnas gyvumo kaip 
<:> metų."

Ponas Edgai P. Cruūse, New York 
sako: "Rašau jums šitą laišką, 

ranešdamns jums apie stebuklingas 
> veikmes, išsigydęs 56 

;; votis ir skaudulius aš buvau visa: su
griuvęs; buvau niekam nevertas. Ma- 1 
no svarumas nupuolė r.u;> 163 svarų 

138. Dar n. suvartojęs Nuga- 
' Tone’o bonkelės aš žinojau, kad aš 
atradau tinkamą .aistą. Turėdamas 
45 metus aš esu pilnas .ąyvum ko
kiu aš buvau būdamas 25 m. Dabar 
aš sveriu 175 svarus.” Silpni, neįduo
ti, išblyškę, sunykę žmonės, atsigrie
biantieji nuo kokios sunkies ligos at
ras Xuga-Tone’ą vienu geriausiu pa
saulyje sveikatos ir stiprumu taisy
tojų. Pamėgink jį pats ir Įsitikink, 

t Vienam pilnam mėnesiui gydytis tik 
j $1.00. Nuga-Tone’ą pardavinėja visi 
J geresni aptiekininkai garantuodami, 
i kad suteiks pilną patankinimą, arba 
' pinigai bus sugrąžinti (garantiją ra- 
‘ si prie kiekvienos bonkelės), arba tie
siog pasiųsk apmokėtu paštu 
Nailonai Laboraiory, 1038 S. V/abash 
Avė.. Chicago, III., pasiuntus jiems 
$1.00.

PAŠA ULI0 CHAMPI0N LAI VAS
GREIČIAUSIAS, DIDŽIAUSIAS, 

GERIAUSIAS
•

Didelis laivas ”Lcviathan” dabar jau pasirodo, kaipe 
greičiausią pasažierinis laivas ant jūrių. Jis perviršyje 
visus greitumo rekordus, .padarant 68? iuriniu myiiū" i 
25. valandas.

Pauaiyk tavo k‘ikmę j Seną Tėvynę aut šio tvirto 
laivo. Jo ,didumas vžtikrina didelius kambarius, ruimin- x 
gus socialines poilsio vietas ir daugelis dėnių. Dėl trečios 
k.cius Kainų eikite dabar pas vietini agentą arba rašy-

UNITE1) STATĖS LINES
Statė Strcet. Boston. Mass.

\ įstos agentai viguose miestuose.
Caaadian ofisas: 79 Ųueea Street liest. Toronto.

Vnnaging Operators for
UNITED STATĖS SHIPPING BOARI)

ra prie Davojaus.
Da ‘ “

darni 
pašl 
seilėmis pirštus, kuomet 
verčia knygos puslapius. 
Tokiu budu jeigu, žmogus 
serga kokia užkrečiama li
ga, jis lengvai kitiems ją 
perduoda.

Visi iš mus turėtume kas
dien nuplauti rankas — 

į Prieš valgant, 
i Prieš čiupinėjant, paga
minant ar duodant maistą,

Po aplankymui ligonio, 
Po čiupinėjimui nešvaraus

JĮ

12. Ar pasiutusių gyvulių 
mėsa galima valgyt?

Pasiunta kartais karvės, (’aikto ir
avys, kiaulės, net paukščiai. Kuomet rankos nors ma- 
Tokius gyvulius užmušus riausia yra nešvarios, 
gaila mėsos. Bet pasirodo, ------------
kad pasiutimo ligos diegų NUPIRK GERĄ SVEI- 
yra visame gyvulio ‘kūneJ KATĄ.
Tad nėra ko rizikuok Tokio Kuomet karė paėmė tuk

ti gy™1** liei mėsos> nei Pieno riančius gyvasčių ant karės
9. Kaip apsireiškia pasiūti- Valgvt negalima. ?T " 1

mas pas žmogų? i lupti pavojinga. Dėlto tokie
gyvuliai reikia užmušus už
kasti, tik prieš tai visą kaili 
peiliu surėžyti, kad kas at
sikasęs nenusiluptų.

("Sveikata.”) Dr. K. Gr.

mas pas žmogų?
Keliom savaitėm ir net 

keliem mėnesiam praėjus 
ima įkąstą ir jau senai užgi
jusią rietą niežėti, sopėti, 
dilgsėti; visa kūno dalis 
ima aptirpti. Toliau ir visa
me kūne atsiranda karščio. 
Žmogus darosi nuliūdęs, 
piktesnis, žodžiu, jo ūpas 
persimaino...

Paskiau paprastai darosi 
jam sunkiau kvėpuoti, skys
timai sunkiau ryjasi, karts 
nuo karto surakina žandus, 
sučiaupia ryklę, ima seilėte-

PERSIVALGYMAS.
"‘Pasakyk man, gydyto

jau, kaip išgydyti pada- 
grą?" — paklausė daktaro 
vienas anglas turčius.

"Pramisk šešiais blynais 
ant dienos ir juos uždirbk," 

*, — buvo daktaro atsakymas.
■ Izis, užeina ir kūno tampy- .f °M atsakymą davė John 
mų, pagalios po keleto die
nų suparaližuoja veidą, lie- 
r.ieni, kojas, rankas, kvėpa
vimo intaisą... ir žmogus 
miršta, dažniausiai savo su
pratimą turėdamas. Kažka
da visa ligos eiga užsibaigia 
keliomis dienomis, kartais 
gi ligonis kankinasi daugiau 
kai sąvaitę.

10. Kaip žmogui gelbėtis 
nuo pasiutimo?

KATĄ.
Kuomet karė paėmė tuk-

Net oda jauku, šimtai tūkstančiu gv- 
vasčių žuvo namie nuo nu- 

' kreipiamų ligų. Karė užsi
baigė laimėjimu. Bet dar tu- 
i ime laimėti kovą prieš šitą 
įvirtą ir baisų žmonijos 
priešą — ligą.

Nėra slaptumo apie ligų 
nukreipimą, švarus namai, 
geras maistas, švarios ran
kos, švarus dantys, švarus 
pienas, tyras vanduo, tyras 
oras, sanitariškos reikiavie- 
tės, kova prieš uodus ir mu
ses — jų kaina maža, bet 
stebuklingai veikia ir nu
kreipia ligas.

Abemethy, puikus Anglijos 
gydytojas, chirurgas, pa
mokslininkas ir mokytojas.

Tas jo atsakymas ypatin
gai liečia musų šalį, kur 
persivalgymo griekas yra 
paprastesnis už persigėri- 
mo grieką.

Užlaikymas dietos i"ra 
rimtas dalykas, bet daugelis 
žmonių kenčia nuo dietiškų 

, - c-kcentriškumų, kaip nuo Įi
mto pasiutimo? gos. Paprastas žmogus gali 

.Jei tik Įtariamas šuo kam valgyti gerą, tinkamą mąis- 
Įkando, tai tuojau nei vienos tą jįer visa savo gyvenimą 

. jo dienos nelaukiant reikia va- lisai nemislydamas apie ku- 
ajfcrarriy (skilvy) randa ne- žiuot j Pasteur’o stotį (Ii- no sąnarius. 1
ėdamų daiktų — j"

PERSERGĖJIMAS NE
VARTOTI GALVANI

ZUOTŲ INDU.
Neleisk maistui ar gėri

mui pastovėti nors ant 
trumpo laiko galvanizuotam 
geležies inde, ir nevartok 
tokį indą darant prezervus 
ar uogų kisielių, ir jame ne
laikyk giros ar vaisių gėri
mų — tai yra persergėji
mas .iš Suv, Valstijų Žem
dirbystės Departamento 
Chemijos Biuro. Paprastai; 
indas pavilktai cinku yra j 
pavojingas. Kartais trupu-

_ ____ ____
Pijri. Jokio nesmagumo dar-
-»____

. uit kįi atsiųsime jums
mėginimui ‘ ‘ ’

PLAPAO LABORATOR1ES
'•i* <rsiart Bidit. St. D>ui».

■•ir sc- medalius Mes pri- 
<ak»tne.
visai DYKAL

KYLA IŠGYDOMA 
t«n«. Plapao Paduškaitė 

i-t-ii. nešt: šalin visus diržus 
’ s Piapao oaduškaitė vra vien 

oaiiaryta, kad jus išgydyti nuo 
•• ‘.ap padaryta, kati Kart*.

:> irtiusenka -r itio budu ge- 
negu dh žas. Jokių diržų ai 

i -turi Minkšta, iengva ne-

K

Į 
j

tiesiai į PiLIAVA
. .. Rugsėjo 8 

Rugsėjo 15 
Rugsėjo 22 
Rugsėjo 29

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į

LieruvĄ 
york-bremen 

.ut naujo ir parankaus 
laivo

"COLLMBUS”
Tai yra didžiausias vokie
čių laivas ir vienos klesos 
i.a ir. bareliai s laivai. Page
rinti trečios klesos pa- 
rankumai. Kreipkitės pne 

..Od į 
nasauigcon St., 

Boston, .Uass. '
: ««•; iau.su>. apšutusias susinėsi
ma.- per vandenį su LIETUVA, 

i^tivai iš Rotterdamo nuveža Da 
sažieriu
EYVDAM ...
N EIV A.MSTER D AA1 
VEHNDAM .................
ROTTERDAM ........

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažie- 

Į narus.
Užsisakant .’iei# areipKite, prie 

urento arba pas
HOLLAND AMER1CA LINE

i

i
>•

Boston.

I

Trumpiausias kebas i

’aivai
"’Resolute”, ’ Reliance’

žierius.
laivai

“Moant
"Hansa”, ”Thu- 

Westpbalia'ringis” ir
(BIITED AME3ICAM LINES

JO1NT SEAVICE WrTN

"Dcutschlar.d'

UMTEDAMtMUN LINES

HAMBURCAMERKANUNf

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo Pioro 86, North
River, pėda nuo 46 gatvės,
New Yorke. Geriausi mu~u

"Albert Ballin1

veža I, II ir III klcsų pasa-
Taipgi popuieriai

Mount
Mount Carroll”.

Ciinton”,

Clay”,

.gentua.

čia mes turim 
žmogiškų 
diena mes girdim 
siančiam _____ __ ____ ____________
dės. Tuojaus pasirodo didžiausias 
pavojus sveikatai, ir 
Operacijas darant tankiai 
nebeatsikelia

skilvį,

žmonių

progą pamatyti 
kur kiekvieoi} 
atsitikimų tuk- 
išauga Pinisai-

sveikatai. gyvasčiai, 
mogus 

po operacijos, o 
ir atsikelia, tai sveikatos ne
ri. Taigi, dabar čia parodo, 
reikia save gelbėti pirm laiko, 
nėra dar prisikabinęs pinisai- 
arba vėžys ir kitos kokios bto- 
ligos prisikabina prie nuslob- 

nusio, nesveiko skilvio. Taigi, 
Brangus I’rieteli, atkreipk atydą 
kaslink savo sveikatos ir gyvas
ties. Kada pajaučiate kokių nors 
negerumų savo viduriuose, tai la> 
jai:s reikalaukite J. Baltrėr.o Bit- 
teris. Prašalina visas minėtas li
gas, padaro apetitą, svarumą lie
siems žmonėms ir suteikia dau
giau gyvumo, energijos, prailgina 
gyvenimą. Silpniem, sunykusiem, 
nervuotiem vyram ir moterim :r 
vaikam nėra nieko geresnio per J. 
Baltrėno Bitterio, kurį žmonės 
vartoja per 20 metų, per kurį 10O<1 
vyrų ir moterų apturėjo geresnę 
sveikatą ir prailgino gyvenimų.

Kaina 1 bonka 31.00. 
Brangus Prieteli, šitą apskelbimą 

pasilaikyk ateičiai.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS 

Drug Chemic.il Co. 
J. B&ltrėnas, Prop.

2500 W. Pershing KtL, Crucago, III. 
Phone Lafayette 0919.

CUNARD
Iš BOSTONO I LIETUVĄ 

per Liverpool

ant naujų, didelių, puikiu aliejų 
varomų laivų:,

■SAMARIA .... Rugsėjo 6. Spaliu 6 
CALIFORNTA (naujas) Rugsėjo 12 

j bCl THIA .... Rugsėjo 17, Spalių 18 

I Greitas patarnavimas j Lietuvą ir 
j-: visas Baltijos valstijas. Puikios vie- 
I os, geras valgis.
j Taipgi is Nęw Yorko, ypatiškai 
į yižiurėta kelionė į Iaetuvą ir visas
• Baltijos valstijas kas utarninką ant 

rijų marių milžinų, su persėdimu 
iouthamptone. .•

MAURETANIA, AQUITANIA,
. BERENGARIA.
i Taipgi reguliariai išplaukimai tie- 
j ::og į Hamburgą ant naujų aliejum
I teginamų laivų. * ■

2-čia klesa:
Hamburgą 193.50 .
Pilis va 106.50

Karės taksai ?5.00.

CUNARD piniginiai orderiai išmo
kami Lietuvoj greitai, užtikrintai, 
gerai. Dėl informacijų kreipkitės prie 
detinio agento arba j

126 Statė St,
Boston, Mass.

f

( 
Į

l

CUNARD STEAMSH1P CO^ Ltd.

LAIVAKORTES.—PMIGŲ SI(MW
PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ f KLAIPĖDĄ ir KITUS POE
TUS. PARTRAUKIMAS GIMINIŲ Iš LIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGŲ. NOTAIBJALIŠKAS -------------
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir ............. ............................... ..
RAŠYKIT MUMS DĖL RODOS ir PATARIMO, O NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:

BIURAS. PRIRENGIMAS 
PIGUS PATARNAVIMAS.

JULIUS ROTTENBERG.
260 Hanorer SU Boston. Maso, 

arba pas kitus

INTERNATIONAL TRAVEL BUREAU,
'V E'ST 42nd STREE1, KEW VfiHfc v '

RALTIJOSAMERIKOC
U Ll NI JA 9 Broadvay, Nev,'\or k. N Y U

KEUONgl LIETUVĄ
1 , PER HAMBUUGĄJW

/ĄvĮ /• ARDAL1EP0JĘ.
J v A2IUOK1T PARANKIU KELTU 

Lietuviai važiuojanti j Pibava 
/ aplenkia Lenkų karidorį.

Rugsėjo 5 
Rugsėjo 19

pne-

KAM- •

(39)

Telefonas
• ivlarine 6382-W.

Hotel IVallash
Vienatinis Lietuviškas Hotelis 

Atlantic City

10 SOUTH MICHIGAN AVE^
ATLANTIC CITY. N. J.
Petras Valasinas, Savininkas.

Musų Hotelis raudas netoli 
vandens, tarpe Pennsylvania ir 
Realinę stočių, vienas blokas 
nuo Young Milioniuėa —'* 

plankos.

UŽLAIKOM PUIKIUS __
BARIUS II SKANIUS 

VALGIUS.b. , t * puvi’iingųs- trupu-
siaudu, gonbutj) ir per kokią 12-14 Kęsti badą, kad išgydyti cinko gali sutirpti ir ne- ____

I

s.

v A1IUOK1T PARANKIU KELIU

E8TONIA
LITUANTA

KLESA PADALINTA I KAMBAKtGS 
8u 2, 4, 6. ir 8 lovom*. Laivai išolauk'

I* NEW YORKO
i Hamburgą ŠJ0&&0

l Uepolų ir
lį Bostono į New Yorkų

AR BOSTONO
l Piliava 

Memelį $107. 
per Kali Rivet Lan«

_bonki.se
iau.su
Chemic.il


■S ii

l

I

Miestas

iu užleisti gatvėj tribūna Taip atrodo’ Kad netrukus

ir darbininką

i 
i

I
i

naujam mokslui skelbti.
J. M—a

_ , ■ m0 - ___ _ -
bus be kvotimų priimami i

kieti j a vėl užims Įžymią vietą 
unt jūrių. Iš Bremeno praneša- 
■iia, kad North Gerinau IJoy.l 
tuojaus neleis ant jūrių naują 
savo būva ’COLUMEUŠ”, ku
ris bus geriausias iš visų vokiš- 

'7'^ ; ku laini. Jo Įtalpa 35,000 tonų.

AR ŽINOT. KAD -
Lietuvos valdžia paskelbė skaičių 

mokiniu, lankančių Lietuvos moky
klas? Išviso m danių yra 150.654. Ta
me skaičiuje yra 17,56!) lietuviai 
5,8-18 šydai, 5JW3 lenkui. 2,4:»2 v....... .
čiai, 1.193 rusai ir 1,016 kitokių* tau- Į 
tų. Ar žinot, kad skonis 10C‘<t tyro ; 
Turkiško tabako Helmar cigarrtuose j 
duos jutus suprast skirtumą tarp-ge- j 
rų ir paprastų rigąretų ?

šė ranka per brauningą i 
gavo peršauti. Tuomet j 

. o jo,

kŪDIKlų , 
EROvės skYRIUS

STRAIPSNIS XXXVI.

Kornlen'uotas pienas turi visus 
Į kaulinius ir mėsinius vitaminu*.. Ant 
' ?» galima atsidėti <kd vienodus kieky
bes. Tas tiesa, tik kalbant apie geres-Seinu vais
yra visokių rusiu. Motinos turčių var

io firma yra pri* 
>asii\ nka iionlen’s 
kad ji jTeręSfie

SuprantariKi, kūdikis lu- 
geriausią, o niekas nėra 
kaip maistas, ypatingai,

t

arriones Alinisteri-I 
ja buvusioj Karo Mokyklos 
aikštėj, Gedimino ir Duono 

• itesnės mokyklos — j H kur-įkričio gatvių kampe, stato 
Į są. Prie seminarijos bus trijų augštų namus, kur bus 
Į mokiniams bedrabutis. Pra- valstybės spaustuvė. Tiems 

šymus reikia siųsti semina- namams dar tik pradėta pa
matai kasti, plytos, akmens 
ir žvyras vežti.

DĖL APRŪPINIMO

Didžiausias Knygų ir Mokslo Išpardavimas
BAISI iŠ GALYBES VISOKIU KNYGI IŠP .libi ODAME t ž 

ITSĘ KAINOS.
čia dedame tiktai nekurias knygas; kurie nor ite daugiau, reika

laukite k:italio-'o, kurį gausite dykai.
LYTIES MOKSLAS knyga. kuri užveria savyje didžiausias 

žmogaus kūno ir sveikatos slaptybes, pirmiau kainavo S7.00, dabar 
leidžiame už §.'k56.

LIETI VJšKAl-ANGl.lšK AS ir ANGLIUKAI-LIPT!T VISKAS 
ŽODYNAI < vienoje knygoje), be 'kurių nei vienas Amerikoj gyve
nantis lietuvis apsieiti negali, pirmiau kainavo $11.00, dabar lei
džiamo u? pilimis skuros apdarais.

GEOGRAFIJOS KNYGA, kurioje ir žeme, ir zinoik 
rašyti tiriu plačiai, kaip niekur kitur, pirmiau parsidavė 

mes riardu-.M-a->e po $2.60. ir tai puikiai apdaryta!
K. MOKYKLOS \ĮCUM ETIKOS LEKCIJOS., is 

aritmetiką greičiau ii lengviau, negu iš vadovėlio 
ąivmiau kainavo S40.I-0, dabar leidžiame už S2.00.

K. MOKYKLOS ANt.Lį KALBOS LEKCIJOS. iš kurių iš
moksta ingių Kalną net ii tie, kurie iš niekur išmokti

' pirmiat: kaina,,> š:.“«i.in, dabar leidžiame už 82.00.
L. K MOKYKLOS I.lEll VIV RAŠTIŠKOSIOS 

LEKCIJOS, iš kurių taisyklingai rašyti išmoksta net ir 
korespor-.di ncij!'. per visa savo arnži rašė, iš visokių vadovėlių mo
kinosi ir vistiek taisyklingai rašyti 
$26.00, dabar leidžiame už $1.00.

Pinigus siųskite, nionvy order, 
dolerius registruotame laiške. Siunčiame ir per C. O. D., 

—kai gauni pašte siuntini, tai t,n ir užsimoki.
Agentams duodam «iar ligi šiol negirdėtai didelį nuošimtį.

Reikalaukite greitai, nes kas pirmiau reikalaus, tas daugiau 
lainu-s.

ADRESUOKITE: MARGIRIO KNYGYNAS
2023 SAIN’T 1‘Al’L YVE.. CHICAGO, ii.L.
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MOTINŲ IR JŲ
KŪD1KIŲSVBIK>WO^

Į ................. .... ' 1 1 '»(vidurinės

I KAS GIRDĖTI LIETUVOJE i kursą, baigę 5 klases aug

(Iš Lietuvos laikraščių) |i£

kišeniuj,gi kelinės buvo prie L --- ------ .--■«• — —-- - 
lovos. Jie neklausydami tai-njos direktoriaus vardih 
kė šauti, bet Balašaitis mu- • <•

• I Vaidininkai suerzinti. 
!?t* RASEINIAI. Vietos val- 
.;0 dininkai be galo suerzinti 

nauju valdininku atlygini
mo Įstatymu, ypač todėl, 

‘ kad augštesniems valdinin-
> na

riams pridėta algos šimtais 
j litų, o žemesniems 20—25 li
tų. Ir ištikrųjų, gaunant to
kią mažą algą, valdininkai 
negalės tinkamai atlikti sa
vo pareigų ir darbas jų ne
bus produklingas. Gi jei 
valdininkai butų geriau ap
rūpinti, galima butų suma- 
žint etatus.

Jeigu Seimas giliau pa
žvelgtų Į šį klausimą, jisai 
be abejo suprastų, kiek vals
tybei žaibs atneša blogas 
valdininkų aprūpinimas. 
Matosi, jog Seimas daugiau 
rūpinasi tik reprezentacija: o w 
ministerių cilindrais ir fra-, ^silpnosios 
'Kais, bei automobiliais.

”Be reikalo mes balsavom 
už krikščionis-demokrątus*’ 
— sako dabar nekurie bal- 
savusieji už juos valdinin
kai.

Kauno bažnyčioje sugautas 
vagis.

Susirinkus andai kuni
gams bazilikon kanoniškus 
poterius kalbėti, bazilikos .. .
tarnas Bronius Maceika J?s išspruko laukan, 
pastebėjo žmonių klaupkose ^nion4_ galvažudžiai peršo- 
dunksanti koki tai daiktai paėmė pinigus ir išėjo. 
Priėjęs arčiau pamatė dideli ,?° dienų iškilmingai ve- . - .
ryšuli visokių bažnyčios bal- ,‘?n.e palaidota. Paliko ku-;k.ams’ taiP P»t beimo 
tinių pririštą. Ryšuli iš 1 metų. Galvažudžiai ’,lrn" 
klaupki} paėmus pasirodė nesus^ktt 
bazilikoje ir žmogysta 14' ------- 77.
metų vaikinas. Užklaustas,' Priviso plėšikų, 
ką jis čia bažnyčioje veikiąs) Pastaruoju laiku Rasei- 
atsakė užmigęs ir ji čia už- nių apskrityje pradėjo dar- 
darė. Kunigams poterius pa-buotis plėšikai. Per vieną 

....... -•-•■ savaitę buvo trys atsiiiki- 
,mai plėšimomis jų vieškely 
Kelmė—Raseiniai vienas
plėšikas tapo .nukautas. Gir
dėti apie plėšimus ir Taura- 
!gės ir Telšių apskrityse, 
žmonės kalba, kad tai ope
ruoja didelė plėšikų šaika, 
kurios vadas — Raikauskas.

a vra an-
po >4.00,

kurių iš- 
ar nioky-

kalbėjus pakviestą milicija. 
Tuo tarpu vaikinas vienas 
taip gerai pasislėpė, kad pri
siėjo gerokai baziliką išjieš
koti kol jis surasta. Butą jo 
gerai pasislėpta ant vargo
nėlių koplyčioje. Nuvestas i 
pirmos- nuovados miliciją 
prisipažino daiktus paėmęs. 
Esąs iš Žiežmarių Pranas 
Martusevičius, tarnavęs 
Aleksote prie bažnyčios ir 
už vagystę jau kalėjime sė- 
tiėjęs. Jo kišeniuje at-rasti 
auksiniai akiniai.

Tas pats vaikinas prieš 
keletą mėnesių buvo pavo
gęs lašinius iš kaikurių ne
toli bazilikos gyvenančių 
žmonių. Jokių dokumentų 
prie savęs neturįs, pastoviai 
Kaune negyvenąs, nakvojąs 
pas ką pakliūva.

Iš atsakymų į paklausi
mus matosi, kad tas vaiki
nas jau esąs vagis profesio
nalas.

Konfiskuoja laikraščius.
Birž. pabaigoje Vilniuje 

konfiskuota- gudų laikraščio 
”Naš Sciag" 7 num. ir žydų 
laikraščio "Unzer Frajnd”. 
Pastarasis konfiskuotas už 
tai, kad persispausdino iš 
gudų laikraščio ”Naš Sciag”

num. straipsneli.
" ............. ■■■■ui 4

Darbininkų atstatymas.
KYBARTAI. Virbalio 

sandėlio dešimtininkas Dze- 
vočka liepos 21 d. atėjęs i 
sandėli be jokios priežas
ties pradėjo kibti prie sargo 
Jacuno, grąsinti lazda ir 
mostaguoti kumščiomis. Ki
ti tąrnautojai, matydami jo 
netinkamą elgimąsi, užtarė, 
tuomet visi buvo paliuosuo- 
ti iš darbo. Pavaręs sargą ir 
darbininkus iš sandėlio, tas 
ponaitis likosi vienas sar
gauti. Jis pasielgė sauvališ- 
kai, be žinios depo viršinin
ko ir sandėlio užveizdos. To- 
delei darbininkai manė tęs
ti darbą toliau, bet minėtas 
ponelis pakvietė žandarą ir 
darbininkai buvo priversti 

i Žandarai
savo

Kiek Lietuvoje svetimšaliu.
Visa Lietuvoje •-svetimša

lių 1923 metų vasarą buvo 
8,300. Daugiausia yra pilie- 
rių iš Vokietijos, paskui Ru
sijos, toliau Latvijos ir kitų 
valstybių.

Viso per Lietuvą perva-. 
žiuoja kasmet po 160,000 
svetimšalių. Bendrai imant, 
svetimšalių judėjimas siekia 
kas mėnuo 1.500 žmonių. 
Statymo sezone Įvažiuoja !apjeistj sandėlį, žandarai 
apie 400 darbininkų, kūne(turėtų.geriau žinoti savo 

normalų svetimšalių;tarnybos instrukcijas ir tik- 
skaicių. j tai jas pildyti. Darbininkai

Svetimšaliai^ moka me- nebežinojo, kur kreiptis, 
tams 20 litų už teisę gyventi rpuomet a§ patariau kreiptis 
Lietuvoje. .Jie privalo regis- j p dep0 viršininką ir san- 
truotis prie apskričių virsi- cieli0 užveizdą. Viršininkas 
ninku ir už Įregistravimą nežinojęs apie netvarką 
moka po 1 litą. Centro vai- sandėly ir pareikalavo nuc 
džia veda kontrolę ir leidžia Dzevočkos pasiaiškinimo, 
atatinkamų instrukcijų. | Dzevočka nurodė, kad Jacu- 

------------ . . Inas vedęs kokią tai agitaci- 
Lietuvių pogromas V įlniuje. ja prieš sandėli, o Gatavec-, 

Gautomis iš Vilniaus ži- kas buvęs girtas. Aš nuvy- 
niomis, lenkų valdžia vėl kau tų žinių patikrinti, bet 
daro Vilniaus lietuvių inte- kiti saigai ir darbininką 
ligentų ir lietuvių kultūros nurodė, kad iš darbininki 
Įstaigų pogromą. Visai eilei nebuvo nei vieno girto ir jo- 
’ietuvių mokyklų mokytojų Rių agitacijų niekas nevedė 
Įvairiausiais 7 išgalvotais Antanas Lekeckas.
pretekstais nebeleidžiama ------------
mokytojauti. Lenkų vai- Darbininkai laimėjo bylas, 
džios atstovai pareiškę lie-. ALOVĖ (Alytaus apskri- 
tuvių gimnazijos ir lietuvių čio). Alovės dvaro darbinin- 
mokytojų seminarijos vedė- paį šįmet turėjo su save 
jams, kad neleisią šioms dvarininku Gediminu dv: 
mokykloms veikti ateinan- bylas. Viena už suktybes iš

duodant ordinariją (primai
šydavo į grudus trečdali 
šiukšlių) ir antra už sumu
šimą darbininko. Darbinin
kai laikėsi vienybės ir teis 
me drąsiai išpasakojo visas 
dvarininko šunybes.

Abi bylas darbininkai iš 
lošė. Dvarininkas gavę 
arešto ir piniginės baudos 

------.—.?7—Draugai darbininkai, imki) 
o naujai išleistiems'mokyto- pavyzdį Iš aloviškių.-Kovoji 
jams vatryti mokytojų dar- su savo išnaudotojais buki! 

drąsus, laikykitės vienybė; 
ir savo, reikalus vtsuome' 
apginsit. Keleivis.

čiais mokslo metais. Suim
ta apie 20 žmonių, baigusių 
šiais metais lietuvių gimna
ziją ir mokytojų seminari
ją. Valdžia juos kaltina šni
pinėjime, kas neturi nei ma
žiausio pagrindo. Laikyda
ma juos kalėjime, lenkų val
džia siekia tikslo neleisti 
gimnazijos abiturintiems 
stoti į augštasias mokyklas,

bą.
t

Galvažudystė.
ERŽVILKAS. Vilniškių 

kaime, nakčia per langą 
Įlindo klėtin du galvažudžiu, 
prisižadino iš miego Ba- Sąjunga steigia Kėdainii 
Jasaičius ir, šviesdami Į akis dvare mokytojų seminariją 
lempom, reikalavo atiduoti valstybinių seminarijų pro- 
pinigus (mat B. buvo nese- grama ir teisėmis. Įstoja- 
nai pardavęs arklį LBalašai- mieji kvotimai įvyks rug- 
tis sakė, kad pinigai kelinių yiučio 30 d. Asmenys, baigę

Mokytojų seminarija.
Lietuvos Mokytojų Prof

Suimtas plėšikas.
RASEINIAI. Liepos 28 d. 

nuimtas vienas plėšikas, ku
ris užpuldinėjo keleivius 
vieškely Raseiniai—Lvdavė- 
iai. Pasirodo, plėšiku esąs 
oabėgęs iš kariumenės ka
reivis. Kace.

Ž. U. ir V. T. M. 
raštvedys, 
ninko kanceliarijos valdi
ninkas. 1922 m. 11 (Laz d i jų) 
nuovados milicijos viršinin
kas, paskutiniu metu valdi
ninkavo vietos iždinėj. "Fo
nų" nemalonę užsitraukė 
vien tik tuo. kad budamąsj 
”..i„—puses” draugu i 

.'davė minti kurti Valdiniu-: 
ku Profesinę Sąjungą.

L. Y. Į

Betvarkė valsčiaus'raštinėj 
ir kitose'Įstaigose.

TAURAGNAI, Utenos 
ipskričio. Rugpiučio 1 d. nu
ėjau Į Tauragnus. Valsčiaus, 
•aldyboj klausiu, ar viršai
tis namie*— raštininkas at
kako, kad nėra. Rugiapiutė 
— šią sąvaitę vargu busiąs 
■aštinėj; o sekretorius? — 
'is kur tai miestely...

Įeinu Į paštą — nieko nė- 
•a’. nors imk ir neškis v!sk> 
valsčiaus korespondenciją. 
Palaukęs ilgoką laiką nu
jau.

Einu pas kleboną gauti 
netrikų. Klausiu gaspadi- 
įės ar klebonas namie. Ji 
itsako, kad jis. kur tai iš
vargęs naktį ir dabar mie
gąs. Prašo palaukti, gal at- 
dkelsiąš... Išėjau.

Atėjau 10 kilometrų, ir 
urėjau grįžti nieko neatli
ks. Filius.
\ \.

Uždarė "Raidės” spaustuvę. 
Degina knygas.

Kauno komendanto isaky- 
nu uždaryta "Raidės” 
spaustuvė (kiaulių gatvėje, 
Kaune) jliž spausdinimą 
niešvalstybinių raštų.

Kalba, kad tokia nelaimė 
jatiko tą spaustuvę už se- 
įai jau atspausdintą ir ge- 
■okai išsiplatinusią kun. 
AUamausko knygą, kurios 
•asti egzemplioriai esą ant 
aužo slaptai sudeginti.

Argi spaustuvių perdaug 
iau? Ar nėra kitokių baus
mių?

Nauji namai Kaune.
Paskiausiu laiku Kaune 

laugiau pradėjo statydintis 
įamų. Juos stato ir privati- 
įiai asmens, bendrovės ir 
jati vyriausybė. Tarp ko ki
ta, Kalnų ir Daukanto gat. 
kampe (prieš Elektros sto- 
tį) Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministerijos jau 
ra ]>astatyti 3-jų augštų 

lamai, o iš Elektros stoties 
nusės su tais pačiais namais 
sujungtas vadinamas ketu
rių augštų fligelis. Tuos na
mus apimsianti pati minis
terija su savo departamen
tais ir prabąvimo rūmais. 
Namai, kur dabar yra toji 
ministerija, busią užleisti 
Lietuvos Bankui. Re kalba
mų namų Finansų, Preky-

1
1
1 
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KALBOS 
tie. Kurie 

iiu viuiovcitų mu- 
neišmoko, pirmiau kainavo 

espress order, Banko? čekį, 
vadinasi.

Naujas pranašas.
KAUNAS. Rugpiučio 3 d.! 

prie Čiurlionies gatvės, ka- ■ 
me sustoja siaurasis trauki-: 
nelis, pamatęs minią žmonių i 
susispietusių, kurie matyt, Į 
ko tai klausės, prisiartinau 
ir aš pažiūrėti.

Apysenis apie 45—50 m. • 
žmogus, apiplyšusiais ru-, 
bais, ant žalios krutinės ■ 
išsisiuvęs "Galybė iš Augš-' 
tvbės’*, pasakoja, buk esąs: 
Dievo pasiųstas atnaujinti. 
Kristaus mokslą, žmonės, 

į esą, nuo Dievo veido atsi
kreipę, svietiškos dvasios 
prisigėrę, Į prapulti einą ; jo 
uždavinys esą žmones prie) 
gero kelio atvesti-, nes esą, 
netoli diena, kada Kristus! 
su visa savo šlove ir galybe, 
ateis.

Įdomaudamiesi žmonės 
Įvairių klausimų uždavinė
jo, į’ kuriuos "pranašas" 
stengėsi atsakinėti. Sakosi 
norėjęs eiti Į Laisvės Alėją 
savo mokslą skleisti, bet, į 
kadangi neturįs leidimo, ga-) 
IĮ suareštuoti, tad buk rei-Į 
kėsią leidimas iš valdžios) 
gauti.

Tokius "pranašus" atatin-j 
karnos Įstaigos (valdžios)) 
turėtų gerai ištirti ir tada 
Imtų aišku, kur jiems vieta: k 
Į darbą, Tauragę, ar ištikrų-;1

I
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Neimkit kitokio, Kaip tik su siuv 
paveiksiu.

Salutaraz lipas pydo. 
Tai daro ne Iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą 
Kurs tik vartoja Salutarą!

Salutąrą Biterj žmonės vartoja jau 
per 15 rtietą nuo visokių pilvo lipų h 
perisi jo stebėtinoms pasekmėmis 
kadanpi neranda jam lvpaua, nei w 
ii viršesnio. Pasistengk įsigyti je 
bitelį, o mes užtikrinam. kad su ju<>- 
mi nesiskirsi, kol pyvas busi. Kokį 
tik vidurių nesroapumą jaup, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau 
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų. kreipkis tiesiai prie išdirbėjo 
priduodamąs savo aptiekoriaus adre
są adresuodamas šiaip:

SALVTARAS
DRUG A CHEMfCAL CO- Ine..

Dept. 18 
1707 S. Halated SU

Krikščionys kerši na.
LAZDIJAI. Laimėjus

"krikščionims” rinkimus
prasidėjo šalinimas asmenų 
šiuo ar tuo rinkimų metu 
prisidėjusių prie opozicijos 
partijų. Be prašalintų ir ša-t 
linamų mokytojų ir kitų - 
tarnautojų,paskutiniu laiku; 
pašalintas J. Piontka — vie-.' 
nas iš pirmutinių jų organi
zatorių savivaldybių orga-! 
nų, 1918-19 m. Seinų vais- -7 ...... .■ į,^
ciaus valdybos sekretorius, 15 .....................

igaliotinio jUili. l"ki 
apbKntlčS Virsi-j IhunJ. (Įeito, kad ji geresne už

kitus rųši?. Patartina vaitoti uučią 
rusi visados.
<i tei.’.e Įgauti 
taip svarbu, 
šiltame ore.

kūdikio dan tys.
Sveikam kūdikiui duntys turi pra- 

■ sikulti tarp šešių ir septynių luėmsiy. 
i širmieji dantys vadinam' ”piei.i- 
, niais”. Jų yru dvidešimts. Jųn>asiro- 
I dyrn<> laikas lakti įvairuoja. Priežiu- 
: a ty dantų \ ra labai svarbi. Juos 

eikia du syk į dieną nuvalyti švelivai 
; trinant kovėtuos ar vatos ^utnulėiiu, 
: urį reikia pašlapinti į burinės rųgš- 

ies tirpini, padarytą iš nusės šaukš- 
uko b.irakso ntmiežto vienu painte 
erdanėio vandens. Vaikui autrant, 
. ikia ji pramokinti vartoti šepetuką. 

Ant: uju liautų sveikumas ir stipru
mas daug priklauso nuo priežiūros 
eikiamos pieniniams dantims.

Antrieji, arba amžinieji, dantys pa
rastai pasirodo apie šešcus-septintus 
netus. Ją yra 32 Labai svarbu juos 
inkamai prižiūrėti. Daugelį ligų gali
na išvesti iš blogą dantų. Gerai pri- 
-iurintas dantis vargiai kada genda, 
’atartina kūdikio dantis duoti išeg- 
.amįnuoli geram specialistui kas šeši 
nėnesiai, taip kad puvimą galima bū
ti tuoj sustabdyti pastebėjus.

Atminkite, kad '"žiupsnelis išvengi- 
tio, vertas svaro gyduolių.”

AR TAVO KŪDIKIS NEDA- 
S VERI A?

Labai patenkinamų pasekmių gau- 
a nesenai gydant nedapenejimą mo
kyklos vaikų su Eagie Pienu. Blogai 
maitinami kūdikiai tuoj pradėjo tai- 
ytis gavę Eagie Pieno Į savo valgi, 
vekuric augo du syk negu paprastai, 
.'iša gi grupė gavo vidutiniškai po 
eptynis svarus daugiau nagu Rūdi
jai penėti paprastu iš bonkuėių pie
šų. O nuo to laiko mokytojai paste- 
K-jo, kad kūdikiai netik sveikatoje ir 
. Ošit ii kjpiii eisi 11*0”
.intis ėmė.

Nepapenėtas kūdikis visados neda- 
veria. Jei tik nužvelgi, kad jūsų ku- 

’ikis nesveria tižk, kiek reikia, pra
lėk duoti jam Eagie Pieną su val
iais. Šviežias oras, užtektinai miego, 
eri papratimai taipgi svarbus. Bet 

>e tikro maisto nei vienas kūdikis ne
bus lo-eikas ir vikius. Tėmyk kūdikio 
veri, nes didėjimas yra tikras zenit
as gerinančios padėties.

įkaityk šituos straipsnius kas savaitę 
ir pasidėk ateičiai.

’COI.l MBUŠ” GARSIAUSIAS 
VOKIEČIŲ LAIVAS. ) 

Nepaisant politiškų ir ekoncn I 
aiškų sunkenybių, Vokietijos < 

■aivų industrija smarkiai auga, i

> -k -K -k -k -k
hluža-Tone

PADARA TIRŠTĄ. RAUDONĄ KRAUJĄ 
STIPRUS, NUOLATINIU? NERVUS, 

TVIRTUS VYRUh IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-’ 

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis’ 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nupra-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtes visu žmogaus ligu,vw| 
tokiu kaip blosras apetitas, nejrruomulnvimas viduriu, nazai ūr 
išpūtimai, užketėjimas skiives, tulžims, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralyria. stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas miesruoti, paeina nuo stoka nervu 
pajieitos, skisto vandeniuoto kraujo ir nčužtektinios cirkulacijos 
kraujo. •

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiejtos, 
kurios didžiausei užlaiką seram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai į 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinase regulariškai.. Atgaivin, inkštus, išvara laukui 
nuodinies -atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera srnir- 
danėio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus e 
vyans ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
•konį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prokė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galėto pirkti šešes bonkutas, arba šeiiusimenesius gydymo už penkiur ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (2d) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas ne
sėkmių. sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes ūmai sugrąžisime jus u pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.

• PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
Vational Laboratory. L. 21-C j01g g Wabash Avė., ChicagO, BĮ.

Gerbiamieji: įdedu čionais $..................... ir meldžiu prisiųsti man........................ bonkut
Nuga-Tone.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris

Valstija.
/ •

) TeL: Richniond 1410

: Dr. David W. Rcsen
ŪIKalba Lietuviškai, Lenkiškai

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS LIGAS. 
VALANDOS: 

Nuo 
Nuo 
Nuo
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8 iki 10 ryto.
2 iki 3 dieną. 
7, iki 8 vakare.
HANOVER ST. 

BOSTON. MASS. 
MMaMMSMKB

I

♦

TeL Beach IMI

OR. N. M. FRIEOMH ‘
SPECIALISTAS VENERIKŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligą ir 

Reii mutizmo.
Valaudoa: Nuo * ryto iki

* vakar*.
186» WASHINGTON ST 

BOSTON. MASS.
— ■■

KETURI CUNARD LINUOS 
LAIVAI ATVEDA 
6S LIETUVIUS.

Pabaigoj šios savaitės at
plauks Į New Yorką keturi 
Cunrd Linijos laivai su 68 lietu

siais. Ant laivo ”Berengaria” 
! atplaukia 8 lietuviai. ant 
į’Thyrenia” 13. ant ”California” 
;33 ir ant '’Sakonia” 14.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš- galvos paša- j 
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

MPes
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir justi 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Uuffles pageliais jums visuomet ją , 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite lenką Ruples savo aptiekoje šiandie už GJc., arba prisiųskite 75ę. 
pašto ženkleliais tiesiai j labaratorijn.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St.Brooltly, N. Y. *

DOVANA GEROMS 
ŠEIMININKĖMS.

Šiais laikais, jeigu tik norima, ga
lima siur.ažint prajęyveniino išlaidas, 

' nasirenkant tokius daiktus, kurie su
teikia jums daugiausia vertės už ju- 

I ių pinigus. ,
Vienas iš svarbiausią daiktų, kutis 

jums kasdien yru reikalingas jūsų 
virtuvėj — ■ tai y; a pienas. Daug kar-- 
tą jus negalite gauti šviežio pieno. 
Jųr privalote tada vartoti Konfier.- 
suot^ Pieną. Bordeno jčondensuotas 
Pienas via ekonomiškiausias varto
jimui. Jame yra daugiausia cukraus. 
Išmintingos šeiminininkės todėl ir 
perka Bordeno pieną, kuris yra skel
biamas niur.ų laikraštyje. Pirkdamos 
j.,s netik gauna geriausi pieną, bet 
cž jo leibeiius dar gauna puikių do
vanų.

Bordeno Kompanija, kad supažin
dinus daugiau šeimininkių sv geru
mu šios kompanijos pieno, duoją 
jt-ms rpecrilį i-asintyma. Kitoj š;o 
laikraščio vietoj mes išspausdinant tą 
pasiulmą. Perskaityk jį ir upsipa- 
žink ..u Bordeno pienu.

•Jūsų .jrošeiM- turi bmit dvi nišL; 
.,:o pieno. Visuomet reikalaukit Pre-1 
■■.iv.nt € >n k-n:ied Pieno, su Border.o

!

«
I

i
I
i
i
iii
i

Chletco. III. vardu ir au dovanų laib-diais.

GARDŽ1AUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS

JIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ šaknų ir Žolių.
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 

dirgsnius ir suteikia ramų miegą.
TORAH GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.

Vartokite TORAH, o persitikrinsite kiek jis priduos 
Jums sveikatos ir ramumo.

TORAH COMPANY
28 SCIIOOL ST., CAMBRIDGE, MASS.

1
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v Banditas užmuštas

Vietinės Žinios am •»......
Irane tapo užmuštas tūlas 
!I)ominic Reggione, žinomas 
Bostono policijai kaipo pa

vojingas banditas. Jis sėdė
jo restorane su kitu vyru ir 
dviem moteriškėm, kaip in- 
ėjo kitas italas ir nieko ne-

Sodalistų išvažiavimas ant 
jūrių pavyko.

Pereitą nedėldienį 
South Bostono ir 
bridge’aus socialistų kuopų _ ______
ekskursija ant jūrių. Diena sakydamas suvarė į Reggio- 
iš ryto-buvo labai ukanųota - - _ . .
ir rodėsi, kad bile minutą___
gali pradėt lyt, todėl daug pagautas. Policija ir 
žmonių pasiliko namie, nors jįs prįgUiį prie kitos 
tikietus turėjo iškalno nusi- 
pirkę. Kiti buvo atvažiavę 
jau prieplaukon, ir tai pabū
gę lietaus grįžo namo. Bet 
drąsesni draugai sėdo lai- 
van ir išplaukė. Oras paskui 
išsiblaivė ir pasidarė labai 
graži diena. Pikniko vieta 
buvo labai daili ir išvažiavu
sieji linksmai praleido laiką. 
Ant kalno viršūnės buvo su
kurta ugnis, prie kurios vi
sas laikas valgyta, gerta ir 
žaista. Vakare visi linksmai 
dainuodami sugrįžo namo.

įvyko1,,
Cam-

nę du šuviu. Paskui žmog
žudys leidosi bėgti, bet buvo 

Policija spėja, 
_ s va

gių šaikos, priešingos už
muštajam banditui.

Nepasisekė senberniui.
Vienas dievuotas senber

nis Cambridge'uje užsimanė 
pasilinksmint, ir patelefona
vo pas T. kostumerką. kad 
susieitų paskirtoj vietoj. 
Bet vos tik jie susiėjo ir pra
dėjo pedikius vėdint. kaip 
tucjaus pribuvo motina. Jie 
iš piktumo pradėjo mėtyt 
per langą bananom. o kada 
bananų pritruko, tai bul
vėm. Bulvių bildėjimas su
traukė visus kaimynus. XeV
vienas žmogus užsistojęs 
_ ; bananų pargriuvo 
ant šaligatvio ir kai kurie

Sidabrinės Višniauskų 
vestuvės.

Draugai Antanas ir Ona ant 
Višniauskai, kurie gyvena ant 
Dorchesterv, pereitą nedėl- glaudžiai užsigavo. Senber- 
dienį apvaikščiojo 25 metų ....
savo gyvenimo jubilėjų ar
ba, kaip paprastai sakoma, 
sidabrines vestuves, šitas 
malonus įvykis turėjo vietą 
ant gražios farmos East 
Sharone, netoli Bostono, 
kur susirinko apie 306 sve- 
čių. Draugas V. Ambrozai- gįnos motina sakosi, kad Li
tis pasakė trumpą prakalbą tam Sykiuj jį turėsianti to- 
apie pavyzdingą juoiliantų jįįam svečiui puodą juodos 
gyvenimą ir linkėjo jiems jr numalevosianti jį
susilaukti da auksinių ves- įajp rejkja ištikro, tai butų 
tuvių. Kalbėjo taipgi J. Ado- ^aug aršiau, negu su pohc- 
mavičius ir kiti. manais ant Natasket byčių

A. ir O. Visniauskai yra susįtikti. O šita moteris yra 
pažangus ir hnksmaus budo smarkesnė ir už kokį polic- 
žmonės; jie visuomet reme mana Ten griuvęs,
pažangųjį lietuvių darbinin
kų judėjimą ir jų vaikai 
tankiai dalyvauja socialistų 
koncertuose ir kitokiuose 
vakaruose.

Jei visi lietuviai butų to
kie, kaip Višniauskai, tai 
kunigai su savo gaspadinė- 
mis musų tautos už nosies 
nevadžiotų.

• Ten buvęs.

susilaukti da auksinių ves-

LB 1 V

nis išsprukęs leidosi namo. 
Sakoma, kad jis gavo tenai 
pusėtinai perti ir dabar da 
tebenešiojęs kelis guzus gal
voje. Tai mergai tėvas pa
skui irgi gerai įkrėtęs rykš
čių i pasturgalį — net pasė
dėt negalėjusi. Dabar mer-

Sunki bausmė už munšaino 
pardavinėjimą.

East Bostono teismas nu
teisė žydelką Rebeką Sha- 
man užsimokėti $600 pabau
dos ir atsėdėti 18 mėnesių 
kalėjime užtai, kad ji darė 
munšainą ir pardavinėjo jį 
savo krautuvėj.

360 žmonių nuimta nuo 
laivo.

šį panedėlį ant
Stationo atvažiavo specialiu 
traukiniu 360 žmonių, kurie 
pereitą nedėldienį buvo iš
plaukę iš Maine’o valstijos 
laivu "City of Rockland”. 
Apie vidurnaktį jų laivas 
užėjo ant uolos ir paskui jo
kiu budu negalėjo nuo jos 
nueiti. Pradėjus jūrėms 
slūgti, laivas paliko iškeltas 
ant uolos ir ėmė virsti ant 
šono. Visus pasažierius pri
siėjo gelbėti valtimis. Ir 360 
žmonių buvo nuimta nuo lai
vo ir išvežta ant Dix salos, 
kur jie turėjo išbūti be jo
kios prieglaudos visą naktį. 
Naktis buvo šalta, ir plonai 
apsirengusios moteris su 
mažais vaikais pradėjo dre
bėti nuo šalčio. Suradę mal-1 
kų. vyrai sukūrė ugnį. Pas
kui buvo išplėšti keli tušti 
vasarnamiai, ir moterįs su 
\ aikais tenai buvo suleistos. 
Dienai išaušus, visi pasažie- 
riai buvo perkelti laiveliais į 
Bath miestą, kur laivo kom
panija užsakė speciali trau
kini ir atvežė visus savo pa
sažierius geležinkeliu į 
Bostoną.

Koks buvo dievas Perkūnas?
— o--------

Perkųnas buvo vyriausia seno
vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautą tuomet, kuo 
met ji buvo laisva ir galingu 1 
1 odei Perkūno ir dabar lietu 
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, kaip jis išrodė. : 
kokių stebuklų jisai darė ir kaip • 
senovės lietuviai jį garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo ; 
dievas Praamžius, kaip jis su
naikino pasaulį, ir kaip paskui j 

tuvių .tautą?
Ar žinot - apie dievą Pa

trimpą?
Ar žinot ką veikdavo vyrų ; 

dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis 
ir Pizius, arba moterų deivės j 
Gabija, Jura, Laumė, Milda ir 
kitos ?

Jei to nežinot, o norėtumėt * 
žinoti, tai išsirašykit knygą :• 
vardu "Kokius Dievus Žmonės *: 
Garbino Senovėj?”

Toj knygoj yra aprašyti ne- ■: 
tiktai visi senovės lietuvių die- ' 
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau- :■ 
tų, pradedant nuo saulės gar- j 
hintojų iki krikščionių gadynės. : 
fenai rasite aprašyta iš viso : 
apie 400 įvairių dievų. Podraug i j; 
susipažinsit ir su tomis tauto-j: 
mis, kurios tuos dievus garbino, i j 
kur jos gyveno, kaip atsirado ir* ' 
kaip išnyko (ne*s daug jų jau*' : 
nebėra).

Knyga netikybinio pobūdžio, j 
bet grynas mokslas. Ją perskai-į : 
tęs galėsi stoti į diskusijas ir p 
nukirsti kiekvieną kunigą.

Veikalas yra parašytas labai ■ į, 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios I - 
popieros, 
pių skaitymo ir kainuoja tik- į 
ai $1.00. Tas pats dailiai apda
lytas, $1.25. Jis gaunamas ”Ke- i 
•eivio” L Z7__ ____r. (.;
ilgus, ir tuojaus gausi knygą. > 

l| 
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North i ant tuščios žemės sutvėrė lie-

Nepavyko su degtine.
Maldene valdžios agentai 

sučiupo aną vakarą porą vy
rų, kurie vežėsi ant troko 
300 galionų degtinės. Jiems 
buvo atimtas trokas, degti
nė ir prie to da jiedu turėjo 
užsimokėti po 8200 pabau
dos už degtinės gabenimą.Nušovė 5 pėdų gyvatę.

Dirbdamas savo darže .............................
netoli Bostono Styvas Shap- Ekspliozija užmušė žmogų, 
manas užėjo anądien didelę Hinghame laivyno maga- 
juodą gyvatę. Jis greitai zjne pereitą pėtnyčią spro- 
nubėgo stubon ir pasiėmęs g0 tanka su suspaustu oru. 
šautuvą nušovė tą biaury’oę. Darbininkas ™ --- 
Kada jis paskui ją pamierą- užmuštas, o 
vo, ji buvo 5 pėdų ir 4 colių sunkiai sužeistas, 
ilgio ir 3 su puse colių sto- ------------

Ablava ant degtindarių. r10- Pa^ar Shapmanas keti- j Peldžius gvvas 
South Bostone šiomis die- ™° daržan ' "" “V‘” s™kas’'

nomis buvo daug kratų. Po-,k - ______
licija jieškojo degtindarių.1 
Pas vieną lenkę ant Preble 
st. policija išlaužė duris ir j 
sučiupo gaspadinę verčianti 
munšainą į sinką. Ant Nevv-, 
rnan streeto pas lenką Zakr- 
zevvskį rado bravorą ir 5 ga
lionus gatavo munšaino. 
Krėtė ir porą lietuvių namų, 
bet nieko nerado.

Cleary tapo 
kitas žmoąus

ir

turi apie 300 pusią-1... « 
f 

v 
redakcijoj. Nusiųsk pi- * y 
ir tuoimis causi knvora. -i

"KELEIVIS”,
255 Broadway, So. Boston. Mass

REIKALINGAS KAMBARYJ vie- 
lam vyrui, su valgiu arba be valgio. 
Kas turit tuščią kambarį So. Bosto
ne. tuojaus praneškit man šiuo adre-

VINCAS GEGUŽIS
255 Broadvay. Se. Boston. Mass.

NORIU DARBO už namų prižiūrėto
jų (Houstkeeper). Kam butų reika

linga. klauskit šrue adresu: (36)
mery Saviški

R. D. 2, Bos 27. Osceola Mills. Pa.

'AJIEŠKAU patyrusia barberio dirb
ti pilną laiką arba tik subatomis. 

AUGUSTAS RIMKUS (36) 
1 Burleigh Street, Cambridge. Mass.

PARDAVIMAI

Pabėgo be kelinių.
Iš akių ir ausų klinikos 

prie Charles st. kalėjimo 
pereitą subatą pabėgo plė
šikas vardu Fafe, kuris bu
vo gydomas nuo nosinės li
gos ir nelabai buvo saugoja
mas. Jis išspruko užpakali
nėmis durimis be kelinių.

Streetkaris nuvirto nuo 
bėgių.

East Somervillėj pereitą 
subatą nuvirto nuo bėgių 
streetkaris ir nusirito nuo 
kelio pakalnėn. Septyniolika 
žmonių likos sužeista.

Bostono policija j ieško 
dviejų falšyvų $20-dolerinių. 
Abidvi jos "esančios pažymė
tos vienodu numeriu: 
32882532A.

numeriu:

____________ v

Bostonan ateis Anglijos 
karo laivai.

Spalių 2 dieną Charles- 
,towno uostan ateis du Ang
lijos karo laivai, ”Valerian” 
ir ”Capetown". Ant vieno jų 
bus anglų admirolas Culme- 
Seymour, kuriam priimti 
Washingtono valdžia įsakė 
surengti Bostone banketą.

I

Kadangi žmonės plačiai 
kalba, kad aš buvau auto
mobilių nelaimėj sunkiai su
žeistas, tad šiuomi pranešu, 
kad aš jokios nelaimės ne
turėjau, esu gy vas, sveikas 
ir po senovei pardavinėju 
stubas.

J. M. Peldžius.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda selyklių, apynių ir gro- 

erių storas. Pilnas tavoro — visa
tos atdaras. (36)

132 C Street, So. Boston. Mass.

PARSIDUODA GROSERNĖ ir Sal
dumynų krautuve; savininkas išva

duoja Lietuvon. Klauskit: (38)
128 C St., So. Boston. Mass.

PARSIDUODA BARBERNĖ. Apie- 
linkė apgyventa lietuviais, rusais 

:r lenkais; parsiduoda pigiai. Savinin- 
N<1S eina į platesni bizni. (37)

A. W.
66S Cambridge St..

E. Cambridge. Mass.

LAIVAS ’ESTONIA 
ATPLAUKĖ 

į New Yorką.
Baltijos Amerikos linijos

Maldene užsimušė Emma laivas "Estonia” atplaukė į 
Ferris, 64 metų moteris. Ji New Yorką pirmiau už ki- 
išėjo ant piazos ir atsirėmė tus laivus ir atvežė pasažie- 
į barijerą. Bąrijeros butą rius Rugpiučio kvotos. Ant 
supuvusios ir ji nulužo. Mor laivo buvo 300 lietuvių ir 
teris nukrito žemėn kartu 1200 kitų tautų pasažierių. 
su barijera ir ant vietos bu
vo negyva.

Nupuolė nuo piazos ir 
užsimušė.

Užmušta jau 148 vaikai.
Nuo naujų metų iki šiai, 

dienai Massachusetts valsti
joj automobiliai užmušė jau 
148 vaikus.

•9

LIETUVIŠKI 
ŠOKIAI!
-------Rengia-------

Liet. Koperatyviška Bendrovė 
E. Cambridge Valgomu Daiktų

. Krautuvė.
Netoli Bostono ant jūrių 

policija sugavo jnotorinį bo- us
tą su degtine. Bote buvo trįs 3«tą RL'GSĖJO-SEPT.. 1923 
italai žvejai, ir 150 keisų ro
mo. 1

M.

PARSIDUODA: Penkių kambarių 
-tūba su visais įtaisymais, garadži'.ts 
ir septyni lotai žemės — viskas vie
noj vietoj. Kaina prie'narna. (08)

J. BRASS
6 Hooper Street,

• Readviile Gardens. Mass.

2 ŠEIMYNŲ NAMAS. 2 karam 
garadžius, gerai ištaisytas ir geroj 
vietoj, vaisių medžiai. 7.000 pėdų že
mės, 2 minutas eiti iki Jcarų, 10c. į 
Bostoną, arti mokyklos. Kaina 85,.>00. 
Klauskit savininko:

JOHN MATĖS.
17 N. Milton SU Malden.
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PARSIDUODA SOi BOSTONE. 556
E. 7th St.. 2 šeimynų namas. 12 

kambarių lotas 25x125; gesai. §4,500, 
Ši.200 banko? mortgičius.

A. NAŠU,
Great Kilis, SUten Island, N. Y.
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MALTA HALL,
40 Prespett Street. 

Cambridge. Mass.
Pradžia 7-tą vai. vakare.

Nuoširdžiai kviečiami visi da
lyvauti šiame baliuje, kaip šėri- 

j rinkai, taip ir pašaliniai. Orkcs- 
tra gros lietuviškus šokius. Bus 
taipgi ir visokiu gardžiu užkan- 

| ažių ir šaltakošės. Kurie neat- 
| eisite, tai ilgai gailėsitės.

-------- z. i ĮŽANGA: vyrams 45 centai.
VlNCENT A. JENKĮNS J M

C BEACON STREET. ----- :----- BOSTON, MASS. j
Tel. Haymarket 5840 ir 5841. j

r
 PARSIDUODA 2 MURAI
Išviso yra 34 gyventojai, po 2 ir 3 kambarius, 
apie 7 metai kaip statyti, atsakančiam padėjime.

Commonwealth Avė. Savininkai nori greitu laiku parduoti arba 
* išmainyti ant mažesnio namo, idant 
I nas išvažiuoja iš miesto.
X» {plaukų ant metų
I Pirmas mortg’čius
1 Įnešimo reikalauja apie §25,000. Kaina §130,006. l)el pJnesnių 
f informacijų kreipkitės laiškais )

Kampiniai namai
Netoli nuo

galėtų atsiskirti, nes vie-

81K.000
S80.000

*
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rams 45 centai, 
moterims 35 centai. 

Visus kviečiame dalyvauti.
KOMISIJA.

INSURANCE
(APDRAl DIMAb)

IMANT 1 N S L R A N C E
(Apdraudimą) nuo ugnies 
ant namo arba automobi
liaus nelaimės ir pavogimo 
arba sumušimo, krautuvės 
stiklų, TĖMYK1T idant Ap- 
draustumės per atsakan
čias kompanijas, kad nelai
mei atsitikus gautumės pil
ną atlyginimą. Mes repre- 
zentuojam tvirčiausias ir 
geriausias kompanijas 
Amerikoje ir MES ŪŽTI- ; 
KRINAM pilną atlyginimą * 
nelaimei atsitikus. Bostono i 
žymiausi lietuviai biznie- ; 
riai ir profesionalai yra * 
musų klijantai. Klauskite j 
jų apie musų patarnavimą. : 
Ekspertai ugnies apkaina- : 
vime apdraudžiant namus, ; 
rakandus, automobilius ir * 
tt. Kreipkitės į mus dėl ge- ! 
riausio patarnavimo Nau- : 
joj Anglijoj. Apdraudimo ; 
skyrius po vadovyste

JONO K. KAZLAUSKO

VlNCENT A. JENKIKS i
6

Tel.
4

BEACON STRĖET,
BOSTON, MASS. (-) 
Haymarket 5840-5841.

Tel. No. 550
LIETUVIS GYDYTOJAS

Dr. Francis A. Reynolds
(RINGAILA) '

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 

2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki J. 
Nedėliomis nuo 1 iki 3.
419 MAIN ST, ATHOL, MASS.

Telefonas 5112"W.

Dr, 1, Eorman-Gumauskas
LIETUVIS

Valandos: nuo 10—12 dieną;
. nuo ** *■

nuo
Nedėliomis nuo 10—12 dieną.

705 N. Main st. kamp. Broad st. 
MONTELLO, MASS.

DENTISTAS

2—5 po pietų;
6—8 vakare;
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2 3, 7—8 P.M. i 
BOSTON. ’

MEDICINOS DAKTARAS •

LEO J. PODDER
IŠ PETROGRADO

Profesorius daktarų Kolegijoj
SPECIALISTAS VYRŲ ir 
MOTERŲ LIGŲ, TAIPGI 

KRAUJO ir SKUROS 
LIGŲ.

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

69 CHAMBERS STREET,
Phone: Haymarket 3390. 

Ofiso- valandos:
8—9 A.M. 2—3, *---------

Kalba rusiškai ir lenkiškai. |

LIETUVIS DENTISTAS

Dr.M.V.Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

425 Broadway, priešais paštą.
SO. BOŠTON TeL So. Boaton 828 

-Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki • 
Su bato mis nuo 9:30 iki 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

PETRAS VALUK01IIS
Tik vienas lietuvis.

Auksorius ir Laikrodininkas

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

P. VALUKON1S
SO. BOSTON. MASS.

375 BROADWAY

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTA8.

VALANDOS Noo • iU 12 dieną.

Nao 1 iki 9 vak.
A NEDALIOMIS:

Iki 1 v. po pietą.

Seredomia iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” namo

851 Broadvav. tarpe C ir D it
SO. BOSTON. MASS.
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New 
England 

COKE

«

Tonas už Toną
NevENOANDCOKS turi savyje daugiau 

suodžių ir duoda dau
giau karščio.NbvEngmndGk turi savyje mažiau pe
lenų ir todėl nereikia 
sijoti.

NevfciANDGaS^ dega ilgai ir nepaken
kia grotoms ir puodams 

NUT—FURNACE—EGG

New Eimcland Coke
111 Devonshire St., Boston, Mass.

Main 8532 — TELEFONAI — Main 2723

Pranešimas Lietuviams
L J. Pasakantis, 0- D.

Akių Specialistas
Persikraustęs į nuosavius

namus.
Naujo ofiso adresas:

447 BROADV5 AY, SOUTH BOSTON, MASS.

i SO. BOSTON HARDWARE C0. į £|į Ar jus žinot tą, ^ad pirkdami tavorą kitur permokate ir ® 
5^ negaunate pinigų vertės tavorą? ;
=5 Ateikite pas mus, mes užlaikom įvairių tavorų: penty, i 

varnišių, visokių aliejų. Apart to, visokių geležiniu . 
gH* įrankių plumeriams. mašinistams ir mūrininkams. Vis- s 

ką gvarantuojame ir gražiname pinigus už netikusius s 
daiktus.

SO. BOSTON HARDWARE CO. Į
J. Klimas, P. Bolys, Savininkai.

Eį 379 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. S
Is Tel. 0122 5
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DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St, Boston..Mass.
v (Prie Hanover St.} 

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

i
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*
TeL. South Boston 3520 
Residence Aspimvall 0870

S. M. Puišiutč-Shallna
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
366 Broadway, So. Boston, Mass. ;

Room 2.
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Bargenas Maliava ir Geležini! Daikty!
MALIAVOS PO §1.75 LŽ GALIONU

$5.00 VERTĖS GRINDŲ V.ARNIšIS S2J>0 Už GALIONĄ. 
§2.00 VERTĖS B. H. GRINDŲ VAR.NlšIS §1.48 Už GALIONĄ 
S4J5O K-A-L-R-l VVHITE ENA.MEL §3.25 Už GALIONĄ. 
BOSTONO TYRAS VVHITE LEAD SI2.50 Už 100 SVARŲ.

Žemos kainos ant budavojimo geležinių daiktų. 
Už dyką ant vietos pristatymas.

Telefonai: Reach 5353—5352.

SOUTH END HARDVVARE C0.
1095 H’ASHINGTON ST. BOSTON, MASS.

Arti Dover St. Eleveito Stoties.
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norit? teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi Jurime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

!
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VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
BOSTONE

RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 
AMERIKOS DAKTARŲ.

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

Tikra Lietuviška TREJANKA.......... ..  50c.
PriaiuAČiame Vaistus ir per paštą. 

Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos ”V AISTUOS”. 

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

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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