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Metai XV.

TIK TUOMET PRANCŪ
ZAI JĄ PRIPAŽINS.

RUSIJOJ DA NĖRA SOCI
ALIZMO.

Kaip žinia, Anglijos dar- 
bininkai- buvo nusiuntę so- 
viecų Rusijon savo misiją 
pažiūrėti, kaip tenai išrodo 
gyvenimas prie naujos tvar
kos. Grįždami dabar iš Ru
sijos tos delegacijos nariai, 
Philip Snowden ir Dr. 
Guest, apsistojo Stokholme. 
Jų nuomone, vakarų Euro-

Taip pasakė Francuzijos 
premjeras Millerand.
Francuzijos premjeras 

Millerand, kalbėdamas aną
dien atstovų bute pasakė, 
jog atnaujinimas politinių 
santikių tarpe Francuzijos 
ir Rusijos priklauso nuo pa
čios sovietų valdžios pozici-l 
jos. ___ _

”Kuomet sovietų valdžia r - --
pripažins, kad pirmučiausia esą da iabaPtoli. Jlv —11, 
tikros valdžios pareiga yra kad daUg greičiau socialis- 
prisnmti ant savęs atsako-. tiška tvarka jvyksianti An-

L - ne&u Rusijoj, kur in- tės.

į

I ~ ---------- - 7 — -c •

• pos darbininkams nėra k© iš
■ sovietų Rusijos pasimokin- 

Prie socializmo Rusija 
i. Jie sako,

mybę už buvusios 
valdžios tarptautinį . veiki-l^rijos' beveik nėra, 
mą, tuomet mes galėsime su _______
ja kalbėti; pakol to nebus, BOLŠEVIKAI ŠLUOJA 
mes negalime turėti nieko LENKUS NUO KIJEVO, 
bendro su tokia valdžia, ku- 1 
ri tikrenybėj negali valdžiai 
nei vadintis.

„Mes negalime turėti jo
kių reikalų su tokia valdžia, 
kuri iš vienos pusės neva 
bando su kita valdžia taiky
sis, o iš kitos vėl pusės siun
čia į Anglijos darbininkus 
atsišaukimą, kad jie pakel
tu revoliuciją prieš tą val
džią.”

Šitos kalbos prasmė yra 
aiškinama taip, kad Rusija 
sutiktų užmokėti Francuzi- 
jos kapitalistams duotą ca-i 
ro valdžiai paskolą ir išsiža
dėtų kurstymo revoliucijų 
užsienyje, tai Francuzija 
sovietų valdžią tuomet pri
pažintų.

True translation filed with* the post- 
inaster at Boston, Mass., on June 
30. 1920, as required by the Act of 
October 6, 1917.

HAMBURGO RIAUŠĖSE 
SUŽEISTA 80 ŽMONIŲ.

Londone gauta iš Berlino 
žinių ,kad Hamburge prasi
dėjo didelės riaušės dėl mai
sto stokos. Žmonės pradė
jo plėšti krautuves ir val
džia apskelbė mieste karės 
stovį, 
žmonės 
tuonios

Per sumišimus du 
buvo užmušti ir aš- 
dešimtįs sužeista.

520,000 NAŠLIŲ VOKIE
TI iOJ.

Paskelbta Vokietijos 
laikraščiuose statistika pa
rodo, kad vokiečių per karę 
buvo užmušta 1,350,000 vy
rų. šiandien Vokietijoj yra 
520,000 moterų našlių, 1, 
130,000 vaikų našlaičių ir 
daugiau kaip 500..000 suka- 
neveiktų vyrų, kurie gyve
na daugiausia iš labdarys-

Maskvos telegrama sako, 
j kad bolševikų spėkos grūda 
paliokus į pietvakarius nuo 
Kijevo be jokio sustojimo, i 
Riežicos vakaruose taipgi 
prasidėjęs smarkus mušis.

SOVIETŲ LAIVAS NU
SKENDO.

Iš Helsingforso praneša
ma, kad Nevos upėje nu
skendo sovietų valdžios lai
vas. kuris vežė f 
karės belaisvių. Žmonės vi
si buvo išgelbėti.

LENKŲ FRONTAS 
LIEPSNOJA

KOVA VERDA VISOJ 
LINIJOJ.

Varšava prisipažįsta, kad 
rusų spėkos yra daug dides

nės.
Lenkų generalis štabas 

savo pranešime sako, kad 
visu frontu siaučianti pašė
lusi kova. Jis sako, kad bol- 
ševikai, naudodamiesi daug 

2,000 didesnėmis savo spėkomis 
ir skaitlingesne kavalerija, 
stengiasi lenkus būtinai su
triuškinti. Bet po kelių die
nų atkaklaus mūšio ties e- 
žeru Mesuszol, bolševikai

BOLŠEVIKAI ATSISAKO 
MOKĖTI SKOLAS.

Londonas. — Sovietų Ru
sija nepripažįsta jokių sko
lų, kurios buvo užtrauktos 
Rusijos vardu prieš lapkri
čio mėnesi 1917 metų. Jei
gu bolševikai butų priversti 
tas skolas mokėti, tai reika
lautų ir sau įvairių atlygi
nimų, sako ”Times”, paduo
damas pasikalbėjimą Ang

lijos ministerių su sovietų 
Rusijos prekybos ir pramo
nės ministerių Krasinu.

Krasinas pasakęs, kad 
dabartinė Rusija nėra ga
vus iš užsienio jokios pasko
los ir neturi už ką mokėti; 
tečiaus jeigu aplinkybės 
taip susidėtų, kad sovietų 
valdžiai butų geistina atmo
kėti senas caro skolas, tai iš 
kitos vėl nusės sovietų val
džia reikalautų sau tų teisių 
ir privilegijų, kurių jai už
tikrina senos sutartįs su są
jungininkais. Pavyzdžiui, 
sulyg 1915 metų sutarties, 
Rusijai dabar turi būt ati
duotas Konstantinopolis.

Negana to, sako Krasi
nas, jeigu Rusijai prisieitų 
mokėti caro valdžios skolas, 
tai ji reikalautų sau atlygi
nimo už tuos nuostolius, ku
rių jai pasidarė kovoje SUjRuri siūlius uiruviiun uu'v 
„baltųjų gvardijų” užpuoli- išrinkta, socialistai turės di-

TARPTAUTINIS TEIS
MAS SĖDĖS HAAGOJ.
Tautų lygos komisija, likos atremti ir turėjo iš sa<- 

kuri dabar organizuoja Vo pozicijų pasitraukti, 
tarptautini teismą, nutarė, ’..................
kad tas teismas sėdėtų Ila- 
ago je (Olandijoj).

tuoti oficieriai vėl užėmę #

ęžSd »MX|Didziausios suktybės
tiski elementai” naudotasi ~

*“ Z Z < Y a a V a aiš progos ir kelia triukšmą, i *»J], . _ _________
|Bet parliamento socialistai 
prispyrė ministeri prie sie
nos, reikalaudami, kad jis 
pasakytų parliamentui, kur 
Anconos kariumenė buvo 
siunčiama. Parliamente ki
jo lermas ir pirmsėdis užda
rė posėdį. Sesijai išnaujo 
atsidarius, socialistai vėl 

Žinios iš Italijos rodo, kad paėmė ministeri nagan, kad 
po visą šalį tenai prasidėjo jis pasakytų, ką Italijos ka- 
judėjimas, kurio tikslu turi riumenė veikia Avlonoj. Jis

ANCONOJ SUKILO 
RIUMENĖ.

KA-

Ant valdžios ištaigų plevė
suoja raudonos vėliavos.

Aliejaus kompanijose”
VISUOMENĖ SUKIŠO

JOMS MILIONUS DOLE
RIŲ.

mekleriams po $1.00, o tie 
pardavinėjo juos žmonėms 
po $5.00, skelbdami, buk 
kompanija darysianti po 
$4,000,000 pelno į metus, ir 
buk už savaitės šėrininkai 
pradės gauti po 12 nuošim
čių dividendų.

Dabar po visą šalį prasidėjo 
apgavikų areštai. Van Ri- 
per padėtas po $20,000 kau

cijos.
Galų gale valdžios agen- 

but nuversti dabartinę vai- prisipažino, kad tame Alba-1 tai pradėjo valyti tą krimi- 
džią. Nepatenkinti darbi- nijos mieste italų kartume- nališką „aliejaus biznį”, ku- 
ninkai pradėjo kilti po visą nė buvo albanų užpulta ir riuo tūkstančiai žmonių bu- 
kraštą. Visuose miestuose turėjo gintis. Tas vėl iššau-Y.° apgauta, pardavinėjant 
eina streikai. Kadoroj ir kė parliamente tokį triukš- jiems kartais visai nesamų 
Venecijoj ant valdžios įstai- mą, kad posėdis išnaujo tu- ’aliejaus kompanijų” šėrus. 
gų plevėsuoja jau raudonos rėjo būt uždarytas. Aliejus lošia labai svarbią
vėliavos. Ties Lozzo, Calla- Anconoj, kur buvo sukilę rolę pramonėj. Be jo nega- 
zo ir Domegge telegrafo kareiviai, dahar darbiniin- Ii nei automobiliai vaikščiot, 
vielos likos nukapotos ir ke- kai apskelbė generalį strei- nei fabrikai dirbti, nei gėlė
liai užversti medžiais. Nuo ką. jžinkeliai veikti, nei laivai;
miesto Rancole atkirsta 
vanduo. Triukšmingas su
bruzdimas kilo Piombinoj, _____ _______ r________
kur policija ir kariumenė kad Ulmo mieste. Viurtem- koj aliejaus daug daugiau bejų pusių susitarimu. Vie- 
saugoja krautuves. Žmo- bergijoj, gyventojai protes- suvartojama, negu pagami- ši debatai," sako laiškas, pa
lės atakuoja kariumenę re- tuodami prieš maisto bran- narna; todėl aliejaus kaina rodys žmonėms, kokie tarp 
veiveriais ir bombomis; ka- gumą pradėjo rengti triukš- greitai kila ir aliejaus kom- mus yra skirtumai, 
reiviai šaudo iš kulkasvai- niingas demonstracijas, ku-panijos daro milžinišką pel- ------------
džių; iš abiejų pusių esą r’as malšinant buvo užmuš-|ną. 
daug sužeistų ir užmuštų. 
Rezettoj susirėmė socialis
tai su liaudininkais. Įsimai
šė policija ir vienas polici- 
jantas tapo užmuštas.

Pizoje pereitoj subatoj 
žmonės užpuolė kazarmes, 
bet buvo atremti. Paskui 
darbininkai pradėjo statyti 
gatvėse barikadas ir plėšti 
krautuves, imdami sau mai
sto ir drapanų. Bet pribu
vo daugiau kariumenės ir 
tvarka Įvykinta. Pora žmo
nių buvo užmušta. Tarp po
licijos ir kareivių daug bu
vo sužeistų.

Anconoje sukilo pagarsė
jusių bersagKerių batalio- 
las, kuriam buvo sakvta jo.

SOCIALISTAS KVIEČIA 
REPUBLIKONŲ KANDI

DATĄ J DEBATUS.
Advokatas Seymour 

Stedman, Socialistų Parti
jos kandidatas i vice-prezi- 
dentus, pakvietė Massachu- 
setts gubernatorių Cool- 
idge’ą, repubKkonų kandi
datą ant to paties urėdo, j 
debatus. Pakvietimas likosi laivai______  __________,____

vALTUTimi T>r*iTx-a ikursuoti- Aliejus yra var-{ prisiųstas ponui Čoolidge’ui 
VOKIETIJOJ RLAL&Eb. tojamas netik kaipo tepalas,*laišku. Laikas ir vieta de
ls Berlino pranešama, Į bet ir kaipo kuras. Ameri- batams turi būt paskirta a-

mus yra skirtumai.

AUDINYčIOS UŽSIDA
RO.

Iš Lawrenc’o pranešama,
ta keletas žmonių. Tokios šitaip dalykams stovint, 
pat demonstracijos su riau- pastaruoju laiku priviso be- _ __________ ___ _
šėmis eina ir kitose Vokieti- gale visokių apgavikų, ku- kad dėl stokos”užšakvmn’ir 
jos vietose, o ypatingai Ra- rie ėmė pardavinėti žmo-; geležinkelių streiko *te- 
vensburg’e, Osnabruecke, nėms ”aliejaus” šėrus, ža- naj gali užsidaryti keturios 
Hanoveryje, Krefeld’e, Rei- lėdami pirkėjams didelių American Woolen Co. audi-
no provicijoj ir Frankfurte neinu. Kaip valdžios agen- Į nyčios, kuriose dirba nuo
prie Maino. Į tai apskaito, bėgiu kelių pa-,] o,000 iki 12,000 darbinin-

starųjų mėnesių tie sukčiai kų.
surinko tuo budu keliolika dienas savaitėj,
milionų dolerių. : ~~ ~ ______

Taip vadinama ”Crownii ooo žmonių, paskelbė, kad

vo šėrų išpardavė Chicago- Amoskeag vilnų aūdiny- 
e, melavo žmonėms, buk čios Manchesteryje, N. H., 
’os viršininku esąs buvusio. užsidaro visam liepos mėne- 
prezidento Roosevelto su- siui.

zmo-į geležinkelių streiko ’te- 
. ža- nai gali užsidaryti keturios Jin ' A___•__ TTT__1_ i*

Dabar jos dirba tik 3
Uswoco 

audinvčia, kurioj dirba apie
PRAGARO MAŠINA SU
ARDĖ POLICIJOS NUO

VADĄ.
Havanos mieste (ant Ku

bos) pereito nedėldienio 
naktį policijos nuovadoj 
sprogo pragaro mašina, ku
rią nežinia kas padėjo. Eks- 
pliozija buvo tokia smarki, 
kad visas miestas sudrebė- 

__ _______  ___  _____ ųo. Nuovada likos apardy- 
’uoštis nežinomon kelionėn., ta ir vienas žmogus sužeis- 
Kareiviai areštavo 10 savo 
oficierių ir užsibarikadavo 
kazarmėse. Valdžia, nega- 
’ėdama prikalbinti juos ge
ruoju pasiduoti, parsitrau
kė ištikimų kareivių su ar- 
motomis ir apsupo kazar- 
mes. Prasidėjo kruvinas 
mušis, kuris tęsėsi kelias va
landas. Abidvi pusės šaudė 
“š kulkasvaidžių ir karabi
nų. Daug kareivių krito. į 
Tuo pačiu laiku mieste už-; 
molė valdžios kareivius su
siorganizavę revoliucionie- 
’iai. Sukilėliai buvo jau už- 
?mę vidurį miesto, bet vė-

Oil Co.,” kuri daugiausia sa- nuo 1 d. liepos ji užsidaro. 
Amoskeag vilnų audiny-

Lenkai giriasi, kad Pripe- 
čio kriptyje rusų pasiryži
mas taipgi buvęs sulaužy
tas. Bolševikai palikę te
nai 2,000 savo kareivių už
muštų. Lenkai sakosi paė- 

; svarbios 
bet 

kaip ”daug” ir kokia ta 
„medžiaga”, tai jie nepasa
ko. Iš to jau matyt, kad 
meluoja. Pagalios lenkų 
štabas prisipažįsta, kad bol
ševikai paėmė Jemilczyna 
ir visas lenkų „pasisekimas” 
baigiasi tuo, kad jie nedavę 
bolševikų generolui Buden- 
nijui išvvstyt pasekmingai 
ofensyvą Jemilczyną paė
mus.

ŽMONĖS PRIEŠINGI 
NAUJAI LENKŲ VAL

DŽIAI.
Lenkijoj susidarė naujas

ANGLIJOS DARBININ
KAI Už SALIUNUS. _____  _ _
Anglijos Darbo Partijos taipgi ”dąug 

konferencija, kuri dabar y- medžiagos ,
ra susirinkusi Scarborough 
mieste, balsuodama svaigi
nančiųjų gėrimų klausimą, 
472,000 balsų padavė, 
kad svaiginanti gėrimai 
butų panaikinti, o 2, 
'503,000 bablsų — kad palik
ti. Buvo padarytas Įneši
mas. reikalaujantis, kad 
valdžia supirktų karčiamas 
ir paimtų jas savo kontro- 
lėn, bet jis buvo atmestas.

»•

ANGLIJOS DARBININ
KAI ATMETĖ KOMUNIS
TŲ INTERNACIONALĄ.
, Anglijos, Darbo Partijos ministerių kabinetas, kurio 

pirmininku yra Vladislovas 
Grabskis, didžiausias Len
kijos kapitalistas. Lenki
jos socialistai, kurie senai 
jau protestuoja prieš karę • e1 T • i _ *•

i

konferencija Scarborough 
mieste 2,940,000 balsais 
prieš 225,000 nutarė Besidė
ti prie komunistų vadinamo
jo Trečiojo Internacionalo. __
konferencija nutarė pasi- jr reikalauja“ taikosrpa?keb 
likti prie Antrojo Internaci- kad naujai misterijai 
onalo, kurį tarptautinis so- iie nepasitiki. Lenkijos 
cialistų suvažiavimas jstei- darbininkų partija taipgi 
o-p žpnpvni ___-t?gė Ženevoj.

BERLINE IŠRINKTA 125 
SOCIALISTAI.

Berlino miesto valdžioj, kabinetui nezfgnavu.% 
kuri šiomis dienomis buvo

vaiui^ju gvaiuyu uupuvu-,įsnnKui. saciaustai tuies ai
niais, nes tie užpuolimai bu- dėlę didžiuma balsu. Iš 225 
vo sąjungininkų organizuo- visų vietų. 125 teko socialis- 
jami ir jų pinigais remiami, tams. , f r

užėmė priešingą poziciją 
Grabskio kabinetui.

Ministerijos krizis '-Lenki
joj. tvėrė 15 dienų. Senam 

. ._ , per
puse mėnesio negalėta su
organizuoti naują. Ir kuo
met galų gale nauja valdžia 
susiorganizavo, žmonės už- 
reiškia jai nepasitikėjimą’

liaus pribuvo daugiau ka- 
’iumenės ir revoliucionie
rius apgalėjo. Areštuota 
193 žmonės. Komunistų- 
anarchistų part. vadas Si- 
neonas Schneider mūšiuose 
buvo sužeistas ir mirė.

Netoli Bargacccio buvo 
padarytas užpuolimas ant 
traukinio, kuriuo važiavo 
policija; vienas ‘policiantas 
užmušta ir 4 sužeista. Ant 
kito traukinio 8 žmonės bu
vo sužeisti ir 5 užmušti.

Svarstant Anconos pade
rima ir valdžios politiką Al
banijoj, parliamente perei
tą syjiatą kilo toks triukš
mas, “kad du svk reikėjo pei- 
traukti posėdį. Karės mi- 
listeris Finomi tikrino, ka< 
berseglieriu sukilimas An- 
conoje pasibaigęs ir arės-

ius ir kad greitu laiku ji 
Pralenksianti Rokefeleri. 
Jos Šerai, kuriuos mekleriai 
■»uvo supirkę po 7 centus, 
buvo parduodami žmonėms 
io $2.25 iki $3.00.

tas. Paskui policija rado 
da vieną bombą neišsprogu
sią.
VĖL BOMBA YVATERBU 

RYJE.
Pereitoj pėtnyčioj Wa- 

terburvje vėl sprogo bomba. I tvta po kaucija nuo $2.000 
padėta prie skebo namo, iki $10,000.
Vis tai kapitalistų agentų Suimtas taipgi ir Louis C. 
provokacija, kad butų kuo Van Riper, kuris yra kalti- 
kaltinti streikuojančius namas už pardavinėjimą 
darbininkus. r’Ranger Oil” šėru. Jis pa-

Streikuojančių darbiniu- statytas po $20,000 kaucijos, 
ku skaičius pasiekė jau 20,-1 
000 ir vis auga. Kapitalis- kad Williams Oil Co., par-j 
tai todėl neriasi iš kailio. lavinėdama savo šėrus ap- > 
kad negali darbininkų vie- .raudinėjo visuomenę me-' 
nvbės suardyti. Jie grie-huodama, buk jos šuliniai 
biasi teroro. Policija kara- kasdien duoda po 600 bačkų 
binais apsiginklavus užpul- Lfiejaus, kuomet ištikrųjų 

šita kompanija tepagamina 
iktai 10 bačkų. Ji pardavė 

išviso už $1,000,000 Še
rų, kuomet jos turtas ver
tas vos /tik $20,000.

vGreat Western Petrdle- 
um” kompanija apgaudinė- 
:o žmones meluodama, buk 
ji esanti turtingiausia ir di
džiausia nepriklausomųjų 
aliejaus kompanijų Suvie
nytose Valstijose, buk Te- 
xas valstijoj vienas jos šu
lnys duodąs 1,000 bačkų a- 
liejaus i dieną, kuomet išti
krųjų šita „kompanija” tu
rėjo tiktai kelis lotus vie-

i
1

dinė.ia darbininkų susirinki
mus ir ardo juos.

105,000,000 GYVENTOJŲ 
SUVIENYTOSE VALSTI

JOSE.
Nors Suvienytų Valstijų 

žmonių surašąs, kuris buvoIš viso yra kaltinama 15(zm?niHsurasas kuns buvo 
romanini ir anie 50 na vi p- padarytas balandžio mene-kompanijų ir apie 50 pavie-į 

įių asmenų už žmonių ap
gaudinėjimą. Daug apga
vikų jau areštuota ir pasta-

syje, pilnai da nesuvestas, 
statistikos biuro viršinin
kas Hill apskaito, kad gy
ventojų ant šios šalies kon
tinento ((neskaitant salų ir 
kitų teritorijų), busią į 105, 
000,000, kas reikštų 13 mi- 
l’ionų daugiau negu buvo 
1900 metais.

Sustabdyta imigracija,
Apkaltinimo’ aktas sako,' P^ui influenzos epidemi-

TRAUKINIS SUSIKŪLĖ.
Nonvoode, netoli Bosto

no, pereitos pėtnyčios naktį 
ant Winslow stoties susikū
lė traukinis, kuris ėjo iš Bo
stono į New Yorką. Garve- 
žis ir keli vagonai apvirto 
augštyn kojomis. Keliolika 
pasažierių sužeista.

DIDELIS GAISRAS BAL-
TIMORĖJ.

Baltimorėj buvo didelis j
gaisras ant Hopkins Place. 
Ugnis pridarė $1,500,000|nam miestelyj nusipirkus,
blėdies. Ji buvo pardavus savo Šerus

ja, karė ir kitos priežastįs 
žymiai sulaikė pastaraisiais 
metais augimą šios 
gyventojų.

šalies
* » 
STO-LEDAI SULAUŽĖ 

GUS.
Apie Hillsdale, Wyo., per

eitą ketvergą krito ledai 
kaip didžiausi arbūzai. Sto
gai likos sulaužyti beveik 
visi. Dvejų farmų trioboa 
buvo paverstos tiesiog į lau
žą. Kaikurie ledai turėjo 
16 colių storio.

ATSIDARĖ DEMOKRA
TŲ KONVENCIJA.

šį panedėlį San Francis- 
cos mieste atsidarė demo
kratų partijos konvencija, 
kuri turės nominuoti savo 
kandidatus ateinantiems 
prezidento ir vice-preziden- 
to rinkimams.
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NĖ.
Kunigų "Draugas”, kuris 

visuomet stoja už reakciją 
ir senovės palaikymą, nupa
sakojo anądien, buk monar
chija esanti daug pigesnė 
valdžios forma, negu respu
blika. Klerikalų organas 
atranda, kad respublikoj 
daug pinigų išleidžiama val
dininkų rinkimams, kuomet 
monarchijoj tų išlaidų nepa
sidaro, nes tenai valdinin
kus paskiria karalius arba 
jo ministeriai.

"Naujienos” šitą "Drau
go” pasaką sumuša. Jos pa
rodo, kad kunigų laikraštis 
nežino ką kalbąs, nes ne val
dininkų rinkimams valsty
bės išleidžia daugiausia pi
nigų, bet valdininkų al
goms, o tos algos visuomet 
esti didesnės monarchijoj, 
negu respublikoj. Pavyz
džiui :

"Aštuonioliktame šimtmetyje 
labiausiai išsiplėtojusi monar
chija buvo Francijoje. Ji rė
mėsi daugiausia dviem luo
mais: bajorija ir dvasiškija. 
Tiem dviem luomam ji visų- 
pirma ir tarnavo. Ir štai ko
kiu budu.

"Apie 1770 m. buvo suskai
tyta. kad prie karaliaus dvaro 
buvo 15,000 bajorų, kurie neva 
tarnavo valstybei, bet faktiš
kai nieko daugiaus neveikė, 
kaip tiktai linksminosi ir puo
tas kėlė. Jų užlaikymui išei
davo kasmet po 40 milionų li
vrų (frankų), apie dešimta da
lis visų valstybės Įplaukų.

"Bajorams taip-pat būdavo 
pavedama visos' pelningosios 
vietos šalies administracijoje, 
armijoje ir bažnyčioje. Bajorai 
buvo ministeriai. policijos vir
šininkai, miestų galvos, gene
rolai, vyskupai, pralotai ir tt. 
Daugelis tų vietų nebuvo su
rišta su jokiomis pareigomis, 
o tik tyčia sutverta tam. kad 
žmonės iš bajorijos luomo ga
lėtų tukti valstybės lėšomis.

1776 ir... pav., buvo 18 gene- 
ral-gubematorių. kurie gauda
vo po 60.000 livrų algos me
tams ; 12 general-gubemato- 
rių, kurie imdavo po 30.000 li
vrų; 114 gubernatorių, po 8,- 
000 iki 12,000 livrų metais; 
176 miestų leitenantai, po 2,- 
000 iki 16,000 livrų algos. Vė
liaus tapo sutverta da 17 mie
stų komanduotojų, po 20,000 ir 
po 30.000 livrų metinės algos 
su 4.000 iki 6,000 livrų prideč- 
ko butui pasisamdyti.’’

Nemažiau valstybės pini
gų suėsdavo ir dvasiškiai 
dykaduoniai francuzų 
narchijoj. štai:

"Karalius išdalindavo
riebiausių vietų bažnyčioje pa
gal savo nuožiūrą. Tarp tų 
vietų buvo 131 vyskupijų 
arcivyskupijų. Tie 131 asmuo,
kuriems tekdavo šitos vietos, 
turėdavo metinių Įplaukų 14 
milionų livrų arba daugiaus 
kaip po 100.000 kiekvienas; 
kaikurie jų daug daugiaus. 
Strasburgo arcivyskupas, kar
dinolas Rohan. paimdavo dau
giau kaip milioną kasmet. Ne
nuostabu todėl, kad šitas pra
kilnus "Kristaus avelių gany
tojas’’ galėjo padovanoti kara
lienei Marijai Antuanettai dei
mantų už 1,400,000 (milioną 
keturis šimtus tūkstančių) liv-* 
ru, kada jisai norėjo Įgyti jos 
prielankumą.

"Bet godiems ponams ir to 
nepakakdavo. Karalius da ir 
tiesioginiu budu išdalindavo 
bajorijai daugybes pinigų iš 
valstybės iždo. Ludviko XVI 
viešpatavimu, tarpe 1776 ir 
1789 m. jiems tapo duota 228 
milionų livrų pensijomis ir do
vanomis.

’Tai matote dabar, kokia 
’pigi’ buvo monarchija.

"Francijos monarchija dau
giausia dėlto ir pabaigė tragiš
kai savo dienas, kad beprotiš-

mo-

1.500

ir
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dikalu organizatorium ir agi-Į GAUJAS LIETUVOS KA- 
tatorium per ištisus 4919 me- BINETAS
tus, sykiu tarnaudamas slap
toj policijoj. 7 ir 8 d. lapkri- Sulyg "Eltos” pranešimo, 
čio, per jo pasidarbavimą, ta-[gauto Lietuvos Atstovybėj 
po virš šimto rusų ir ukrainie 
čių areštuota, kurių 26 žmonės 
ištremti i Tarybų Respubliką 
laivu ’Buford’. Prieš pat iš
vežimą tremiamųjų, Ivankin 
su kitais detektyvais vaikštinė
jo. rinkdamas tremiamųjų pa
liktą turtą, jį pardavinėjo ir 
pinigus sau pasiliko, sakyda
mas, kad užsistatė $2.000 kau
cijos.

"Vėliaus, apie Vidurį gruo
džio, pereitų metų, jis vėl su
organizavo likučius ukrainų ii 

| rusu, 2 d. sausio, š. m., sušau
kė juos į susirinkimą, kuria
me visi tapo areštuoti ir dar 
13 žmonių dabar kalėjime sėdi.

”Po tų areštų, Ivankin jau 
bandė organizuoti teroristu 
rateli, kad tik tokie rateliai 
galės paliuosuoti darbininkus 
iš po Taimerio ir kitų jungo. 
Jis sakėsi suprantąs apie bom
bų dirbimą ir užtektinai turįs 
medegos.”

O kuomet socialistų laik- 
i-aščiai perspėdavo darbi
ninkus, kad tokie Ivankinai 
lošia iudošiaus rolę, tai ko
munistai koliodavosi ir sa
kydavo. jog socialistai yra 
"priešingi revoliucijai." 

Dabar gi ir patįs komu- 
^"inistai jau prisipažįsta, kad

1 i tie "revoliucingi" agitato 
iriai buvo darbininkų provo
katoriai. Ačiū tokiam "re 

: voliucionieriui", Ivankinn-į 
[Clevelande vieną tik dieną 
• buvo areštuota virš šimte 
darbininkų, sako "Laisvės" 

' bendradarbis. Kad Įklampi
nus ir tuos, kurie da išliko 
jis pradėjo organizuoti "te
roristų ratelį", da "revoliu- 
cingesnę" organizaciją, ne
gu komunistų "partija".

Ir ne vienas darbininkas 
butų da savo galvą Įkišęs, 
bet ant laimės Ivankinas su- 
jsipyko su kitu provokato
rium. tulu Sovtanu, ir per 

[tas peštynes išėjo aikštėn, 
kas tas Ivankinas per vie
nas.

Ant galo Mažeika rašo: 
"Youngstovvne Rusijos atei

viai irgi nemažai nukentėjo 
nuo Ivankino. Bet čia atsira
do ir lietuvių tarpe donoščikų. 
kuriu pasidarbavimu buvo ne
mažai lietuvių suareštuota.

"Dabar darbininkai privalo 
būti labai atsargus, nes visur 
pilna visokių šnipų, provoka
torių, donoščikų ir kitokių gai
valų. kurie deda visas pastan
gas. kad tik sukimšus kalėji- 
man nekaltus žmones ir tuo
mi parodžius savo nuopelnus 
ir gabumus.”
Na, matote, ar ne tiesą

Keleivis" rašė?

(I

Sulyg "Eltos” pranešimo

kai eikvodavo šalies turtą, ii 
nubankrutijo valstybę ir pati 
nusibankrutijo; finansiškas 
valdžios bankrutas buvo pir
mutinė priežastis, pastūmė;uj 
si tą sali prie revoliucijos." 

"Naujienos” baigia šito
kiais žodžiais:

”O tuo tarpu klerikalų orga
nas pasakoja, kad demokratija 
didinanti valdžios brangumą!

"Jeigu skaityt demokratiją 
tokia tvarka, kokią Įvedė Lie
tuvoje klerikalai su ’pažangie-| 
čiais’. kada valdžia pateko Į i u 
rankas, tai 'Draugo' tikrini
mas gal ir butų teisingas. Bet 
ta jų 'demokratija', tai juk yra 
ypatingos rūšies.”

• Bet kunigų neįtikins jokie 
faktai. Jie laikosi savo prin
cipo, o jų principas sako: 
valdžia turi būt iš viršaus, 
tai yra. Dievo skiriamas ka
ralius, o ne žmonių renka
mas prezidentas.

O KAIP SU VYSKUPU 
KAREVIČIUM?

"Laisvės" Nr. 143 p. J. Vi
leišis aiškina, kode! važiuo
jant Lietuvon būtinai reikia j 
gauti Lietuvos atstovybės i 
paliudymas <viza> 
paso. Jis sako:

"Tarp Amerikos 
piliečiu yra žmonių, 
aktingai prieš Lietuves Demo
kratinės RespubEkos nepri
klausomybę, norėdami, ar tai 
kac ji vėl Rusams patektu ar 
lenkams, c khi re: ■ . kiečiam?.

kokios jie *er. pasmios r.epri- 
gdlėtų. kaip-. Lzemves Respu
blikos priešai. Lietuvoje nepa
geidaujami.“

Vadinasi, tokie negali 
gauti ir vizos ar.: pasportų.

Na. bet kaip su vyskupu 
Karevičium, kuris nuvažia
vęs Berlynan prašė genero
lo Ludendorfo. kad padary
tų Lietuvoje "krikščioniš
kai konservatyvę monarchi
ją?" . Ar jis nėra Lietuvos 
respublikos priešas ? Kaip 
su kunigine "Valstybės Ta
ryba". kuri buvo pakvietus 
jau ir kandidatą (Urachą) Į 
Lietuvos karalius? Ar ši
tas ponų "tarybininkų” 
žingsnis nebuvo pavojingas. 
Lietuvos respublikai ?

Kaip su kunigu Dobu-i 
žium. kuris džiaugėsi "Dar-I 
bininke”, kad Urachas bu- 
.siąs labai geras Lietuvos* 
karalius, nes išmokęs jau 
"Tėve musų" lietuviškai su
kalbėt. Ar tas klerikalas 
nevarė tuomet pragaištingo 
Lietuvos respublikai darbo?

O kur tie Lietuvos respu
blikos pardavikai dabar ?

Vyskupas Karevičius šei
mininkauja Kaune.

"Tarybos" ponai išėjo mi- 
nisteriais ir kitokiais valdi
ninkais.

Kunigas Dobužis paskir
tas Lietuvos atstovybės "pa
tarėju" Paryžiuje.

Kaip matote, žmonės, ku
rie daugiausia nusidėjo 
prieš Lietuvos respubikos 
nepriklausomybę.netik nėra 
iš Lietuvos išvyti, bet dar 
valdininkais paskirti.

Kode tad norima uždary
ti Lietuvos duris tiems, ku
rie gal tik gero Lietuvai 
norėdami pakritikavo jos 
tvarką?

T i
ant

Washingtone, naujas Lietu
vos ministerių sąstatas esąs 
toks:

1. Dr. Kazys Grinius, 
socialistas liaudininkas, mi
nisterių pirmininkas;

2. Kun. Juozas Purickis, 
krikščionis demokratas, už
sienio reikalų ministeris;

3. Rapolas Skipitis, 
larietis, vidaus reikalų 
nisteris;

4. Pulk, leitenantas 
kas, socialistas liaudinin
kas, karės ministeris;

5. Karoblis (?), neparti
nis, teisių ministeris;

6. Ernastas Galvanaus
kas. nepartinis, finansų, 
prekybos ir pramonės mini
steris (jam, rodos, ir susi
siekimo ministerija paves
ta);

7. Kazys 
krikščionis 
švietimo ministeris:

8. Agronomas Aleksa, 
nepartinis, žemės ūkio ir 
valstybės turtų ministeris;

9. D-ras Soloveičikas, 
zvdų reikalams;

10. Siemaška, gudų rei
kalams.

Taigi, žmonės čia tie pa- 
sis, ką ir pereitos savaitės 
telegramoje buvome paske- 

• hp ėiil iio L-irsjin

san- 
mi-

žu-

Bizauskas, 
demokratas,

Tautiniu mažumų teisės 
Latvijoj.

Prie Latvijos švietimo 
Ministerijos yra tam tikras 
švietimo Departamentas 

i tautinėms mažumom, tvar
kantis visų Latvijoj gyve
nančių mažumų kulturinius 
reikalus.

Kiekvienai mažumai prie 
Departamento įsteigtas tam 
tikras Skyrius, kuris veda 
savo raštinę, koresponden
ciją ir tt. savo gimtąją kal
ba. Prie Departamento yra 
atskiras skyrius žydų švie
timo reikalams, kuris uoliai 
darbuojasi žydų kultūrinėj 
srityj.
žydų tautinių teisių pripa
žinimas čekų-Slovakų Res

publikos Konstitucijoj.
Čekų-Slovakų Žydų Tau

tos Taryba oficialiai prane
šė Žydų Delegacijų prie Tai
kos Konferencijos Komite
tui Paryžiuje, jog žydų tau
ta pripažinta Čekų-Slovakų 
konstitucijoj kaipo tautinė 
mažuma. Todėl žydai prie 
tautos apskaitymo, rinkimų 
ir kitų politinių veiksnių, vi
sais reikalais, liečiančiais 
kulturinius ir socialius rei
kalus, gali pareikšti dėl sa
vo prigulmybės prie žydų 
tautos, neatsižvelgiant į jų 
kalbamąją kalbą.

Tasai pripažinimas teisė
to seimo žydų tautinės ma
žumos Čekų-Slovakuose su 
pasitenkinimu sutiktas viso 
pasaulio žydų.

L.S.S. REIKALAI.
LSS. PILD. KOMITETO (Pirmoji propozicija sutinka 

PROTOKOLAS. su LSS. 81 kuopos Įnešimu,

VOKIETIJOS KOMUNIS
TAI.

Šiomis dienomis Vokieti
joj buvo parliamento rinki
mai, kurie geriausia parodė 
politinių Vokietijos partijų 
stiprumą. Tiesa, oficialių 
žinių apie rinkimų pasek
mes da nėra, bet iš tų davi

nių, kuriuos paduoda tele
gramos, jau galima spręsti, 
kiek kuri partija turi žmo- 
nėse pritarimo.

Vėliausios telegramos 
[praneša, kad socialistai di- 
džiumiečiai gavo 5,531,157 

[ balsus, o nepriklausomieji 
i socialistai — 4,809,862.

•s

PRISIPAŽĮSTA.
Komunistai jau ir patis 

prisipažįsta, kad jų "parti
jos” organizatoriai ir agita
toriai buvo tikri šnipai ir 
provokatoriai. Štefi, "Lais
vės” No. 144 jos bendradar
bis J. S. Mažeika rašo, kaip 
šnipas Tvanki n Clevelande 
organizavo ukrainiečius ko
munistus. Girdi:

”Ivankin Clevelande skaitė
si tarpe ukrainiečių ir rusų ra-

Reiškia, iš viso socialistai 
gavo 10,341,019 balsų. Par- 
liamente jie turės iš viso 190 
savo atstovų—100 didžiu- 
miečių ir 80 nepriklausomų
jų.

Tuo tarpu Vokietijos ko
munistai gavo vos tiktai 
438,199 balsų ir pravedė tik
tai du savo atstovu parlia- 
mentan.

Taigi rinkimai parodė, 
kad komunistai Vokietijoj 
šiandien yra silpniausia 
partija; matyt, kad darbi
ninkai jos visai neremia.

bę. tik čia jie truputi kitaip 
Daskirstvti sulyg partijų. 
Anoj žinioj buvo pasakyta, 
kad karės ministeris Žukas 
yra "nepartinis”, o iš šito 
pranešimo matom, kad jis 
'ra socialistas liaudininkas. 
Prie kokios partijos dabar 
priklauso Galvanauskas, 
pereitos savaitės telegra- 
noj visai nebuvo nurodyta. 
) iš šito pranešimo pasirodo, 
kad jis dabar skaitosi "ne
partiniu.”

Peržiūrėję naują ministe- 
rių sąstatą matome, kad iš 
13-kos kabineto ofisų (Gal
vanauskas vienas užima 4), 
klerikalams pavesta tiktai 
iu—užsienio ir švietimo.

Taigi klerikalų šitoj mi
nisterijoj bus visai nežymi 
mažuma.

Pažangiečių, prie kurių 
oriklauso Smetona, Yčas ir 
Voldemaras, nei vieno nėra 
naujam kabinete. Išrodo, 
kad šitos partijos dienos jau 
užbaigtos.

LIETUVOS ŽYDŲ REI
KALŲ MINISTERIJOS 

PRANEŠIMAS.
(Prisiųsta "Keleiviui”) 

Palestina žydams.
Š. m. balandžio 24 d. 

Augščiausioji Santarvės 
Taryba San Rėmo Konfe
rencijoj nutarė, jog Palesti
na skiriama žydų tautiniu 
židiniu. Palestinos manda
tas pavestas anglam tikslu 
išdirbti šaliai tokį statutą, 
kuris Įvykintų tąjį židinį.

Ši žinia, kad žydų tautai 
pripažinta istorinė teisė Pa
lestinai, viso pasaulio žydų 
nutikta didžiausiu džiaugs
mu ir entuziazmu. Visose 
žydų gyvenamose vietose Į- 
vyko pagerbti tam didžiau
siam istoriniam Įvykiui di
deli liaudies susirinkimai, 
pranešimai ir demonstraci
jos. Ir Lietuvos didesniuo
se miestuose ir miesteliuose 
gyventojai žydai su didžiau
siu entuziazmu sutiko tą ži
nią. Daugelyj miestų ir 
miestelių Įvyko mitingai, 
kuriuose San Rėmo nutari
mas atatinkamai buvo šven
čiamas ir gerbiamas. Ypač 
iškilmingas buvo mitingas 
Kaune, kuriame tarpe kitų 
dalyvavo žydų reikalų mini
steris Dr. M. Soloveičikas, 
anglų misijos Baltijos pajū
rio valstybėms viršininkas 
Wardas ir baltgudžių reika
lų ministeris J. Voronko.

KAD LAIMĖJO, TAI LAI
MĖJO.

Skaitytojas 
oamena Piano 
tilpusi kiek laiko atgal "Ke
leivyje”, antgalviu "Naujas 
Dievo Trustas." Jame aš
nurodžiau, kaip Įvairios A- 
merikos tikybinės sektos 
norėjo surinkti dešimtį hi- 
’ionų dolerių, kad išgelbėjus 
žmoniją nuo pražūties, o la
biausia nuo bolševizmo.

Ir kas atsitiko? Well, at
sitiko tragedija, baisesnė 
net ir už muilo burbulo ply
šimą. Mat, kuomet išpūti 
burbulą, jis išrodo gražus, 
bet kuomet nori juo pasigė
rėt ir paimi ji Į rankas, tai 
ir pranyksta jis kaip sap
nas. Ta*s pats atsitiko ir su 
krikščionių dešimčia bilio- 
nų dolerių. Kapitalistai ir 
jų tarnai manė, kad žmones 
vis da galima mulkinti, kaip 
kokius vaikus—su muilo 
burbulu. Vienok vargšai 
apsiriko.

Jie varė kuosmarkiausią 
agitaciją visą mėnesi, varė 
bažnyčiose, mokyklose ir 
geltonojoj spaudoj. Ir ga- 
’ų-gale pasirodė,kad presbi
terionai da savo pinigų pri
dėjo daugiau, kaip tris mili- 
onai dolerių. Reiškia, a- 
žuot laimėjus—pralaimėjo, 
ir tuoj savo kampaniją su
stabdė. Kitos sektos da lai
kėsi, bet ir jos ilgai nelauk
damos užbaigė savo kampa
nijas. Tečiaus jos nepasa
kė, kiek turėjo pridėt. Lai
mėti jos nieko nelaimėjo, 
kadangi apie laimėjimus nė 
nekalba.

Kad pinigų negavo nuo 
parapijonų, tas da nebūtų 
kunigams taip baisu. Bet 
jie pripažino ve ką: ačiū 
rinkimui tų dešimties bilio- 
nų kunigai neteko net pen
kiolikos milionų parapįjo- 
nų. Ir pagalios sužinojo, 
kad Amerikoj iš šimto ir de
šimties milionų gyventojų 
tik trįdešimtįs septyni mili- 
onai priklauso prie Įvairių 
sektų.

Kunigai, berinkdami pini
gus, gavo daug užmetinėji- 
mų parapijonų, kad bažny
čios ažuot skelbusios tikrą 
Kristaus mokslą, skelbia ir 
giria kapitalistų vagystes ir 
kitas nedorybes.

Kad išlaikius savo supu
vusį mokslą, kunigai dabar 
noroms-nenoroms turi pri
pažinti, kad kapitalistai yra

veikiausia 
streipsneli.

Pild. Komiteto susirinki
mas Įvyko 25 d. gegužio, 
1920 m., Brooklyne, N. Y. 
Susirinkime dalyvavo ketu
ri LSS. Pild. Komiteto na
riai ir (patariamuoju balsu) 
drg. Ižd.-Admirtistratorius.

Įnešta ir vienbalsiai nu
tarta išleisti K. Kautskio 
brošiūrėlę: ”Kas yra socia- 
izacija?"

Nutarta, kad Ižd.-Admi
nistratorių sparupintų ver
tėją, kuris tą brošiūrėlę iš
verstų Į lietuvių kalbą. 
Taippat pavesta Ižd.-Admi- 
nistratoriui, kad jisai parū
pintų pinigų tos brošiūrė
lės išleidimui.

Nutarta, kad Ižd.-Admi- 
stratorius surastų spaustu
vę, kuri tinkamai ir už pi
gesnę kainą atliktų tą dar
bą. Spaustuvė neturi būt 
priešingų socialistams nuo
monių.

Įnešta ,kad butų atspaus
dinta tos knygutės 3,000 
egz. Pataisymas, kad.4,000. 
Už Įnešimą balsavo 3; 
pataisymą — 1.

Nutaria pavesti drg. Ižd.- 
Admimstratoriui susižinoti 
su vertėju, su spaustuve, 
spręsti apie technišką bro- 
šiv.rėiės pusę, apskaitliuoti 
išleidimo lėšas ir nustatyti 
brošiūrėlės kainą.

Nutarta, kad Pild. Kom. 
išleistų atsišaukimą Į sąjun- 
giečius, ragindamas, kad 
kiekviena LSS. kuopa ir na
rys stengtųsi kuolabiausiai 
stiprinti LSS. Atsišaukimą 
nutarta skelbti per LSS. or
ganus.

Iškilus klausimui, ar leis
ti LSS. nuosavą organa, nu
tarta pavesti drg. Ižd.-Ad- 
ministratoriui išdirbti pie
nus tokio organo leidimui, 
susižinoti su literatiškomis 
spėkomis, galinčiomis užsi
imta redagavimu, ir rapor
tuoti apie tai Pi ld. Kcm.

Nutarta pakviesti d. Z. 
Puišiutę i keliaujančius or
ganizatorius bent ant tūlo 
laiko. Sutvarkyti tai pa
vesta d. Ižd.-Administrato- 
riui.

su LSS. 81 kuopos įnešimu, 
o antroji propozicija nupuo
la, kadangi ją parėmė viso 
tik dvi kuopos.

Kuopos, parėmusios LSS. 
81 kuopos (ir Pild. Kom.) 
įnešimą, yra šios: 14, 137, 
19, 60, 17, 22, 23, 
—Viso 10 kuopų.

Jeigu draugai 
čiai turi ką nors 
šituo klausimu, tai tegul iš
reiškia savo nuomonę spau
doje.

138 ir 4.

sąjungie- 
pasakyti

Mart* Jurgelionis.
Sekr-Vertėja.

už

Kazys Liutkus, 
LSS. Pild. Kom. Sekr.

Marė Jurgelionis, 
Sekretorė-V ertėja.

PRIE DARBO.
Draugai Sąjungiečiai!
Lietuvių Socialistų Sąjun

ga šiuo laiku pergyvena sun
kius laikus. Nekurie buvu
sių sąjungiečių, kuriems 
pravedimas savo asmeninių 
ambicijų rūpėjo daugiaus, 
negu darbinink ųvienybė, 
suskaldė musų organizaciją 
ir užgriebė musų turtą. Mu
sų organizacijai ant syk pri
sėjo kovoti prieš siaučiantį 
viešpataujančių kiesų Į- 
steigtą oficiali terorą ir 
prieš nekuriu saumylių ir a- 
vantiuristų neteisingais 
skelbimais suklaidintą ir su
fanatizuotą dali buvusių są- 
jungiečių, kurie nors paris 
nejausdami, ranka rankoj 
su vadiškaja reakcija veikė, 
kad tik suskaldžius ir su
triuškinus susipratusių 
darbininkų judėjimą.

Šiuo laiku, kuomet mus 
valdžia Įvairiai persekioja, 
o iš kitos pusės musų buvę 
sąveikėjai, dabartiniai ko
munistai, visaip demorali
zuoja musų judėjimą,—mes 
turime dėti visas pastangas, 
kad geriausia sustiprinus 
savo organizaciją. Tuo tik
slu kiekvieno sąjungiečio 
pareiga yra tupintis gauti 
kuodaugiausia naujų na
rių; visuomet užsimokėti i 
laiką savo nar. mokestis; 
gyvai datfvauti organizaci
jos reikaluose ir visas pa
stangas dėti organizacijos 
atbudavojimui. Trumpai, 

musų pareigos turi susidėti 
iš: agitavimo naujų narių, 
švietimo esančių narių ir 
rūpinimosi organizacijos 
reikalais.

Nepaisytam musų dizor- 
ganizatorių užsipuolimų; 
negalima atsakinėti Į kalbas 
žmonių, nesuprantančių vi
suomeninio vystymosi Įsta
tymų. Musų laikas turi būt 
pašvęstas ne tuštiems gin
čams, bet organizacijos su
tvirtinimui.

Prieš save turime daug 
svarbaus ir sunkaus darbo. 
To darbo atlikimui tad mu
sų atyda ir turi būt atkreip
ta.

Visų pirma, turime su
stiprinti savo organizaciją 

nariais ir finansais, idant 
galėtume vėl imtis leidimo 
literatūros, savo organo ir 
plataus darbininkų švieti
mo darbo.

Antra, turime dėti vįisas 
pastangas, kad prigelbėjus 
musų partijai, Socialistų 
Partijai, laimėti šioje politi
nėje kovoje.

Pagalios, taipgi turime, 
kiek tik išgalime, remti fi
nansiškai ir moraliai musų 
draugus Lietuvoje, kurie 
veda neatlaidžią kovą už 
demokratijos Įsteigimą.

Draugai! Stokime dar
ban! Stiprinkime savo or
ganizaciją, dirbkime, kad 
partija laimėtų, ir remkime 
savo draugus Lietuvoje!

Prie darbo!
LSS. PiM. Kom.: M. M. 

Rice-Herman, K. Liutkus, 
P. Raškevičius, J. S. Prusa- 
laitis, M. Baltuškienė, T. 
Matas, P. Plečkaitis.

Marė Jurgelionis, 
Sekr.-Vertėja.

I

Įnešimas referendumu? dėl 
mokesčių paremtas.

LSS. 81 kuopos įnešimas 
referendumui, kad narių 
mokestis butu pakelta iki 50 
sentų mėnesiui, gavo reika
lingą skaičių balsų parėmi
mui, todėl neužilgo galės 
būti paleistas balsavimui.

LSS. Pild. Kom. davė Įne
šimą tuo pačiu klausimu, 
siūlydamas dvi propozici
jas: pakelti mokestis iki 50 
centų, arba iki 40 centų.

pavojingi dabartinei drau
gijai. Kad kapitalistus pa
darius gerais, esą, reikia 
juos mokint Kristaus moks
lo ir susimylėjimo ant darbi
ninkų. Įsitėmykit ve ką: 
kuomet kunigai norėjo sū
rių nuo darbininkų, jie sakė, 
kad kapitalistai yra geriau
si kirkščionįs, nes jie duo
da milionus dolerių ant baž
nyčių, idant išmokinus dar
bininkus Kristaus mokslo. 
Bet kuomet iš darbininkų 
negalėjo surinkti minėtų bi- 
lionų, tai dabar sako, kad 
kapitalistai nesą krikščio- 
nįs. gi darbininkai esą geri 
krikščionis.

Darbininkai turėtų dau
giau jiegas Įtempti kovai su 
juodąją armija, kad nuver
tus jos galybę,prietarais pa
laikoma žmonėse. Tuomet 
bus galima greičiau prieiti 
darbininkų siekiamo idealo 
—socialzmo.

J. J. Kučinskas.

t



Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia ® AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas skaito ir rako 

Tas duonos neprašo

M ATERBURY, CONN. 
„Išdirbkime daugiau.”

Kaip didieji kapitalistai, 
taip smulkus buržujai ir ka
pitalistų tarnai politikie
riai, streikui nesustojant 
šūkauja: "Išdirbkime dau
giau !.... Algos tegul būna 
tokioj kokios jos yra, tik 
darbo našumą padidinkime, 
o tada atpigs visokios gyve
nimo reikmenįs”.

Pažiūrėkime vienok į fak
tus. 1919 metais iš Suvie
nytų Valstijų buvo išgaben
ta tavorų į kitas šalis ant 
$31,351,906,082 daugiau, ne
gu kad atvežta iš svetur į 
šią šalį. Tai reiškia, kad 
3919 metais kiekvienas ūkio 
ir pramonės darbininkas iš
dirbo produktų ant 800 dol. 
daugiau, negu reikėjo šalies 
reikalams aprūpinti. Na, o 
ar tais metais darbininkai 
neturėjo bėdų, vargo? Ai
tais metais nebuvo keliamos 
kainos—tais pačiais metais, 
kada Derviršis tavoru pasie- 
k ėnet $31,908,082?

Tais metais užlaikyta ir 
marinta visos miMtarės ša
lis: reikėjo užlaikyti ir iš
maitinti gaujas paply tusių 
po visą šalį nenaudingų po
litikierių, minios visokių 
„tyrinėjimo komisijų”, den- 
gančių tik turčių padaro
mas suktybes; darbininkai 
užlaikė skaitlingą turčių- 
parazitų klesa ir apmokėjo J

(specialių sargų-šnipų ir prie 
viso to turėjo kasmet po 
$7,000,000 gryno pelno! Tai 
reiškia, kad ši kompanija 
per tą laiką apiplėšinėja 
kiekvieną savo darbininką 
ant kelių dolerių kasdien. 
Sukrovus iš darbininkų pra
kaito milionus dolerių, ji de
šimtimis tukstanči ųmėtė Į 
vairioms filantropiškoms 
organizacijoms, kurių tiks
las didžiumoj—tai palaikyti 
darbninkus vergystėje.

Mašinistų organas ”La- 
bor Leader” parodo ir vie
šai skelbia, kad Waterburio 
Braso mašinšapės pastarai
siais metais turėjo net 400 
nuoš. pelno ant Įdėto i pra
monę kapitalo.! Ponai sam- 

nei 
Reiš- 

tei-

dvtojai ir jųjų bernai 
neužsimena apie iai. 
kia, „Labor Leaderio” 
sybė.

Faktai parodo, kad dar
bininkų rekalavimai yra tei
singi,kad turčiai lengvai ga
lėtų juos išpildyti, jeigu jie 
turėtų nors biskutį žmoniš
kumo.

Bet pas juos žmoniškumo 
nėra. Jų vienintelis tiks
las—tai grobtis, plėšti vis
ką, kas tik galima ir kaip' 
tik galima. Ponai išpildyme 
teisingų darbininkų reikala
vimų mato savo plėšimo biz
niui didžiausi pavojų, nes 
pagerinimas darbininkų gy- 

.venimo sumažina turčiams 
riebias algas jųjų tarnams-(pelną. Darbininkas paki- 
lekajams; statyta kariški. jęS materialiai turės progą 
laivai, budavota orlaiviai ir pagilti protiškai ir kulturiš-l 
tt- . Darbininkai dirbo sun- q Įag turtuoliams yra Į 
kiai ir ilgas valandas. _ Ir baisus dalykas, nes tada 
kokios to darbo pasekmės? darbininkai, kaipo tokie, da 

Dykaduoniai turčiai susi- labiau nepakęs vergystės, 
krovė iš darbininkų triūso Streikierių Pres. Kom. 
milionus ir gyvena turtin- -------------
giau, negu karūnuotieji ka
raliai, o darbininkai tuo pa- Lietuvos kunigai Steigiamo- 
ciu laiku puola ir fiziškai r -
moralškai dėl darbo sunku
mo ir darbo laiko ilgumo. 
Darbininkų klaida yra 
me. kad jie dirba ne 
reikalų aprupinjmui. 
turčių pelnui. —----- .---------- -
klaida tame, kad jie dirba Steigiamąjį Seimą. Laišką

: CAMBRIDGE, MASS.J y

'i Kartą komunistiškos L. 
D. L. D. extra susirinkime 
iškilo neva diskusijos. Pra- 
ddca sodialistų laikraščiais, 

.užbaigta tų laikraščių re- 
• daktoriais.
| Bediskusuodami komuni
stai surado, kad socialisti
nių laikraščių redaktoriai 
„no gut”. Nepatiko komu
nistams minėtų laikraščių 
redaktoriai veikiausia to
dėl, kad jie nėra šnipai; ne- 

| tokie, vadinas, kaip komu
nistų Fraina.

Tūlas buvusių susirinkime 
kaž-kaip prasitarė, kad ir 
komunistai yra buvę socia
listais. Vienas komunistų 
veikėjas, kuris kas vakarą 
švilpauja ant kampo Moore 
ir VVashington gatvių, tuo; 
pašoko ir atrėžė: „Tai kas 
iš to, kad socialistais buvo
me? Mes ir church membe- 
riais buvome.” Ki^as vė 
jam pritarė: ’Taip, taip, 
church memberiais irgi bu
vome.”

‘Įdomu pastebėti, kad ko
munistai labai mėgia anglų 
kalbą savuose pasišnekėji
muose: vieną žodį tars lie
tuvių kalboje, o du — anglų. 
Ir pasidaro iš jų kalbos la
bai akyva marmalienė.

O kaslink „church”, tai 
reikia pasakyti, kad ir šian
dien jie jau turi savo eilėse 
keletą pilnai užsimokėjusių 
bažnvtines duokles nariu.

L.. P.

I

-----,--------- ... maLcuauai uuico pi vsį.<j

laivai, budavota orlaiviai ir pakilti protiškai ir kulturiš-l

St reiki erių Pres. Kom.

WARRA, OHIO.

jo Seimo rinkimų metu.
J. M. Lockeričius iš War- 

ta- ra, Ohio. aplaikė Įdomų laiš- 
savo ką, kuris gyvai parodo, kaip 

bet Lietuvos kunigai darbavosi, 
Darbininku kuomet buvo rinkimai i

perdaug ir kad pavelija sa- rašo Lockevičiui jo brolis iš
• • . * • — kaimo, žižmarų

Štai ištrauka iš
ve išnaudoti. ! Avinėlių

Streiko Spaud. Kom. valsčiaus.
>to laiško: 
į ”0 kaip
Lietuvos valdžią, tai iki šiol 
ji buvo buržuaziška, bet da
bar veikiausia girdėjote a- 
pie rinkimus Į Steigiamąjį 
Seimą. Juose dalyvavo vi
sokių partijų žmonės: soci
alistai, demokratai, krikš
čionis demokratai. Bet jau 
rup... krikščionis demokra
tai—tai tik vien buržujai ir 
kunigai. Ir buržujai da vis 
nieko butų, kad kunigai ne
agituotų bažnyčiose, 
kur tau: bliaus, bliaus 
sakyklų—tatai nieko 
gelbsti, tad stveriasi agita
cijos, kuomet žmogus ateina 
išpažinties. Nesuspėja dar 
žmogus pasakyti „Tegul bus 
pagarbintas Jėzus Kristus”, 
kaip kunigas jau klausia: 
' O koki numeri žadi mesti?’ 
Žmogus, žinoma, sako, 
septintą arba vienuoliktą. 
Tuomet kunigas šaukia: 
„Pašol von nuo spaviedny- 
čios!”
”0 jeigu pasako, kad šešio

liktą arba penktą, tai kad ir 
žmogų užmušęs būtumei ir 
tai dovanotų. Tai mat. kas 
darosi su musų pilvūzais.”

WATERBURY, CONN. 
Ar gali fabrikantai išpildyti 
darbininkų reikalavimus?

Nuo streiko pradžios, 
kaip tik darbininkai parei
kalavo 8 vai. darbo dienos, 
75c. i valandą, unijos pripa
žinimo,—ponai fabrikantai

klausiate apie

smaugimui socialdemokra
tų ir kitų darbininkiškų or
ganizacijų Lietuvoje, kas ir 
pagelbėjo krikščionims - de
mokratams atsidurti seime 
didžiumoje.

Uranas.

Ar laimėsime streiką?

žinimo,
ir jųjų tarnai visur ir visuo
met Įkalbnėja darbinin
kams ,kad jų reikalavimų iš
pildyt negalima.

—Jeigu jūsų biznio stovis 
nedaleidžia išpildyti musų 
reikalavimų, tai parodykit 
mums savo biznio knygas, 
leiskite mums patiems per
sitikrinti. Jeigu pasirodys 
teisybe esant jūsų pasakoji
mai, mes grįšime i darbą,—- 
taip užreiškia darbininkai 
fabrikantams.

Bet veltui argumentuoja 
teisybės jieškantieji strei- 
kieriai.

—Jus gyvenate turtin
guose namuose, kiekvienas 
jūsų šeimynos narys turi po 
keletą patogiai Įrengtų 
kambarių, jus užlaikote tar
nus ir tarnaites... KodeLgi 
mes turime gyventi lindynė
se prisigrūdę? Kodėl mes 
negalime žmoniškai g^ven* 
ti? Ar mes netokie pat 
žmonės, ar mes nedirbame? 
Taip darbininkai išmetinė
ja fabrikantams.

Waterburio streikieriams 
yra žinotina, kad Scowill 
Mfg. Co. bėgiu pastarųjų 3 
metų žymiai padidino savo 
bizn|, Įsitaisė daugybę nau
jų mašinų, mokėjo milžiniš
kas algas savo viršininkams 
ir užlaikė dirbtuvėse gaujas

Bet 
iš 

ne-

CLEVELAND, OHIO.
Mirė lietuvis Pranas Stan

kus. paėjo iš Kauno guber
nijos, Vilkijos parapijos. 
Raubatonio Kaimo. Mirė 
susilaukęs 28 metų amžiaus. 
Jis paliko moterį ir trejetą 
vaikučių.

12 d. birželio Įvyko 
kalbos Lietuvos bonų 
davinėjimo reikalu.

S.A.B.

c

pra- 
par-

CAMBRIDGE, MASS.
Majoro žadeikio prakalbos.

Birželio 13 d. tūlų vietinių 
draugijų sudėtinis komite
tas buvo surengęs prakal
bas tikslu išparduoti 
giau Lietuvos bonų.

Žmonių prisirinko 
lingai; bonus pirko 
gausiai.

Majoras pasakė gana ilgą 
prakalbą, kurioje apibudino 
Lietuvos pirmesnę ir dabar
tinę padėtį ir dabartinius 
santikius su Lenkija ir Ru
sija.

Nors jojo prakalba, tie- 
sioginai sakant, išrodė be- 
partyriška, bet buvo gali
ma pastebėti daugiau sim
patijos linkui Lietuvos kai
riųjų partijų, kaip kad lin
kui konservatyvių.

Vienok, kalbėdamas apie 
Amerikos lietuvių judėji
mą, majoras pasmerkė 
„Laisvės” auklėtinių takti
ką. Nors jis atidavė Liet. 
Soc. Sąjungai kreditą už 
tai, kad pastaroji rinkimuo
se rėmė Lietuvos socialde- 
mkoratus, bet aštriai kriti
kavo ją už tai, kad ji pasi
liko bešališkai Lietuvos pa
skolos kampanijoj. Nema
žiau už tą pačią poziciją te
ko „Keleiviui” ir „Naujie
noms.”

Žinoma, čia majoras ap
silenkė su tikruoju dalykų 
stoviu. -Jei jis butų pamąs
tęs apie ta spriežastis, delei 
kurių socialistai atsisakė o- 
ficialiai remti paskolą, tai 
butų atradęs, kad ji turė
jo pamato.

Jis sakė: „Lietuvos social
demokratai dalyvavo val
džioje kuriant Lietuvos ne
prigulmybę, o čia socialistai 
atsisako remti finanšiškal 
tą darbą.” Šitokis išvadžio- 
iimas nevisai teisingas. Nes 
kuomet čia socialistų sąjun
ga buvo pakviesta prisidėti 
prie rėmimo paskolos, tai 
Lietuvoje socialdemokratai 
netik ką valdžioje nedalyva
vo, bet atžagareiviškos val
džios buvo persekiojami i* . .... į spauda 

t ir

dau-

skait- 
taipgi

areštuojami, jųjų < 
aštriai cenzūruojama 
smaugiama.

štai delko socialistų są
junga nerėmė paskolos. Nes 
nėra abejonės, kad dalis pa
skolos likosi suvartota

(Waterbury, Conn.)
Kas dirba sunkiausius 

darbus? Kas gyvena pras
čiausiuose namuose? Kas 
neturi tinkamo apsirėdy 
mo? Kas maitinasi pras
čiausiu maistu? —Mes, dar
bininkai, kurie dirbame p< 
10—13 valandų i dieną. De 
lei nuovargio ir neturte 
mums buvo neprieiname 
mokslas ir apšvieta. Dele 
sunkaus ir ilgo darbo me.*- 
be laiko paliekame senais— 
ligoniais. Kasdien prie? 
mus stovi pavojus: ’oedar 
bės, ligos, sužeidimo—svei 
katos netekimo. Kas mut 
laukia senatvėje? — Ubag 
namiai! Delei neturto me 
negalime išauklėti savo vai 
kūčių sveikais, stipriais 

j negalime duoti jiems ap 
švietos — mokslo; negalimi 

naudingai? 
Isau ir prispaustai darb< 
(žmonių klesai. Delei bied 
mystės darosi visokios sui 

i šeimynose ii 
(plėtojasi jų tarpe nesutiki 
(mai-barniai.
į Delei neturto milioną' 
darbininkų paskendę var 
guose: o tuo pat laiku sau 
jale turčių-dykaduoniu gy
vena pertekliuje, godulvstė 
ie. ištvirkime. Jie išnaudo 
ja mus darbe, mokėdam' 
mums tik du penktdalius to 
ką mes uždirbame; jie api 
plėšia mus, keldami negir
dėtai augštas kainas ant vi 
šokių gyvenimui reikaling1 
daiktų, keldami musų ran 
das. Žodžiu sakant, įlies e 
šame apiplėšiami ir išnau-

ZWATERBURY, CONN. 
Darbininkų streikas ir ka

pitalistų šunybės.
Kaip skaitytojams jau ži

noma, Waterburio darbi
ninkų kova su kapitalu eina 
jau nuo 22 d. balandžio, ši
toj kovoj kapitalistai grie
biasi šlykščiausių įmonių 
prieš darbininkus. Pavyz
džiui, kad nubaudus strei- 
kierius, kurie eina daboti 
pikietuoti dirbtuvių, kad ka
pitalistų bernai daro taip: 
apie 6 valandą vakare, kuo
met streiklaužiai eina iš 
darbo, streikieriai vaikščio
ja po du palei dirbtuves, už-į 
sikiše tam tikras kortas ūži 
kepurių ant kurių yra juos jįauklėti 
rašyti streikuojančių, darbi-1 
ninku reikalavimai; policija; 
tuomet sustabdo du pirmu-i, 
tiniu streikierių ir neleidžia J, 
eiti pirmyn. Tuo budu. be-| C,
matant susirenka būrys 
žmonių ir policijai tuomet 
yra proga prisikabinti prie 
streikierių ir sugrusti juos 
kalėjimam O kada streikie- 
ris jau kalėjime, tai tada ka
pitalistams lengva jį nu
bausti. nes ir teisėjas ir į- 
statvmai yra jų rankose. 
Waterburio miesto teisėjas 
vra fabrikanto sūnūs. Taigi' 
kiekvieną streikuojanti 
darbininką, kurį tik polici-į 
ja pasigavus atveda pas jį. j 
baudžia nuo 30 iki 60 dienu: 
kalėjimo.

Negana šitos beteisės, ka-j dojami ant kiekvieno žings 
pitalistai sugalvojo da šlyk-(nio.
štesnių dalvku. Štai, juoda-įSaumylybėje paskendę tur- 
šimtiška jų spauda 31 d. ge- čiai, norėdami mus išnaudo- 
gužės paskelbė 6 colių didu-įti ir toliau, užlaiko gauja*- 
mo raidėmis, buk streikie-į visokių dykaduonių, apgau- 
riai norėję i~---------------
vieno Waterburio fabrikan
to namus. Šitos juodašim
tiškos provokacijos tikslas 
buvo sukelti visuomenės ne
apykantą streikieriams ir 
kartu duoti policijai pama
to da žiauriau persekiot be
ginklius ir ramius darbiniu 
kus. Tai jau paprastas A.- 
merikos kapitalistų "trik 
^as”, kurį jie per streikus 
beveik 
Suprantama ir čia 
nėrns, kad tai buvo 
kapitalistų šunybė, 
aiškiai matyt, kad ta "bom
ba” tyčia buvo taip padėta, 
kad sprogdama kapitalisto 
neužgaut, tik triukšmo pri
darytų. Jeigu streikieriai 
butų ją dėję, tai jau jie butų 
pataikę ją taip padėti, kad 
ii veltui nesprogtų.

Negalima taipgi nepasa
kyti žodį ir apie streiklau
žius, Jcurių visgi randasi 
tarpe" lietuvių. Nors jau 
nekartą jie buvo perspėti, 
bet ris da nesiliauja skeba- 
vę. Jeigu tie kapitalistų pa
stumdėliai ir toliaus taip 
darys, tai mes, streikuojan
tis darbininkai, pradėsime 
skelbti jų vardus ir pavar
des laikraščiuose taip, kad 
apie juos žinotų visi pažis- 
:ami ir giminės.

Spaudos Komisija.

I

išdinamituoti idinėtojų. kurie ant kiekvie 
no žingsnio darbininkus 

(persekioja, ardo jų vienybę 
i Kurie i kiekvieną pareikala- 
vima teisybės — geresniogeresnio 
gyvenimo, visada atsako tik 

j melais, gąsdinimais, provo- 
! Racijomis, persekiojimu ir 
vis naujomis prispaudomis.

Saujalė dykaduonių galė
jo pavergti ir taip begėdiš- 

. >: kai išnaudoti milionus dar-
visuomet vartoja.. bininkų tik todėl, kad dar-

žmo- 
pačiu 

Nes
bininkų tarpe nebuvo vieny
bės ir supratimo savo kle
sos reikalų. Jų spėkos bu
vo išsiblaškę. Darbininkai 
tarne savęs kovojo už "tau- 
tas'srioves, dalinosi i pro; 
fesijas ir tt.

Susipratę darbininkai vi
sose šalyse kyla, vienijasi, 
kovoja, kad padaryti galą 
išnaudojimui, priespaudai, 
nes jų milionai. o turčių-dy- 
kaduonių tik saujalė!

Ir mes savo streiką laimė
sime: nes prie mus priside
da vis nauji ir nauji darbi
ninkų pulkai. Streikas virs
ta visuotiniu. Streikuojant 
mašinistams, kesteriams ii 
tt.. greitai turės užsidaryti 
dirbtuves dėl Stokos„Stako” 
ir mekaniško mašinistų dar-

LEVVISTON, M E.
Birželio 12 d. čia buvo pa

rengta balius išleistuvėms 
). Makštelio ir da keturių 
ietuvių. Balių parengė D. 

Į u. K. Gedimino Draugystė. 
3uvo programas: Dainavo 
>lė E.* Sinkaitė, p. Makšte- 
as, ir p. Bikulčiene. J. Gu
delis pasakė Įspūdingą pra
kalbą. ..........

Lewistoniečiai linki išva
žiuojantiems laimingiausios 
Joties Li etuvoje.

Vakeršis.

VVaterburiv darbininkų tar
pe išaugo nepergalima vie- 
įybė; kad jau ištikrųjų Wa- 
terburio darbininkai nesu
tiks toliau buri alkanais, 
vergais, — taip greitai jie 
špildys musų reikalavimus.

Broliai darbininkai! Ar 
nes badausime, ar busime 
areštuojami, persekiojami, 
baudžiami — visuomet sto- 
’ėkime visi kaip vienas, 
kaip akmeninė siena! Nė 
ienas negrįžkime i darbą, 
darykime viską, kas tik ga- 
ima, kad patraukti i musų 
)usę tuos darbininkus, ku- 
ie dar dirba. Visi bukime 
įariais Unijų. Visi dirbki- 
ne, kas tik galime ir kaip 
<aip galime, kad laimėti 
jradėtą kovą. Niekas ki- 
as už mus nedirbs, niekas 
■lieko geruoju mums pe
luos. — Mes galime savo 
gyvenimą pagerinti tik per 
nusų. visų darbininku, vie- 
ivbę ir kovą! Tad dirbki
me visi be perstosimo.

Lai gyvuoja darbininkų 
’ienybė!
Lai gyvuoja kova už dar

bo žmonių teises!
Wat. Str. Spaud. Kom.

N E VVBRTTAINIEČIAI 
SMARKIAI DARBUOJASI 
WATERBURTO STREI- 

KIERIŲ ŠELPIME.
Waterburio streikierių iž

das jau priėmė iš New Bri- 
ain. Conn., apie 400 doi. 
aukų. Birželio 14 d. p. P. 
Morkevičia, iždininkas Įstai
gos, kuri rūpinasi šelpimu 
Yaterburio streikierių. pri- 
iųsdamas 100 dol., rašo:
”Mes prisiusime da ir 

jaugiau. Taip pat praneša
me, kad jau paimta svetai
nė birželio 27 dienai. Tą 
lieną, nedėlioję po pietų, 
'•engiama teatras. Pelnas 
■is Waterburio streikierių 
naudai. Nevvbritainiečiai 
'inki jums geriausių pasise
kimų, kad tik jus laimėtu- 
nė streiką.
„Su gilia pagarba.

„P. Norkevičia, Ižd.”
New Britaino darbinin

kai - veikėjai ir aukautojai- 
rėmėjai užsitarnauja nemir
tiną dėkingumą iš Waterbu- 
rio sunkiai kovojančių dar
bininkų. P. N.

HOLYOKE. MASS.
Lietuvių šiame mieste gy

vena pusėtinas būrelis. Iš 
draugysčių gana tvirtai pa
silaiko S. K. K. Nesenai bu
vo sušauktas S. K. K. extra 
susirinkimas. Tarp kitko 
jame buvo svarstyta klausi
mas apie jgijimą nuosavo 
namo. Atsirado daug pri
tarėjų tam užmanymui. Tūli 
prižadėjo net po $100 dėti, 
by tik Įsigijus namą. Ka- 
sierium tapo išrinktas Alek
sandras Songaila. Jisai pa
sižadėjo užsistatyti kauciją.

Su darbais pas mus šiuo 
laiku neprasčiausia. Popie- 
ros dirbtuvėje vidutinė mo
kestis — $28.60 i savaitę, 

butų nesun- 
Darbas iš kitur 

silpnina i atvažiavusiam žmogui, kaip

ir meKamsKo masiniscų oar-
bo. Streikas neša didelius Į Gyvenimui 
nuostolius godiems turtuo- (ku surasti.
liams. Streikas j ...
juos kovoje už prekybos rin-i spėju, taipgi lengva gauti, 
kas. Iš priežasties kylančio į Greitu laiku i Holyoke ke- 
darbininkų susipratimo ir tina atvažiuoti tūlas Nar- 
darhfininkų stokos, darbda- kūnas iš Lawrence, Mass. 
viai negali gauti streiklau- Jis rengiasi pardavinėti lie- 
žių. 'tuviškus „Iiberty” bonus.

Turčiai gerai supranta j Jonas Bouchas.
kas juos laukia, jeigu nebus | 
išpildyti teisingi darbininkui 
reikalavimai. Jie dreba 
prieš kylančių minių balsą,
M jie atidėlioja musų rei- katos Departamentas gavo 
kalavimų išpildymą tik dėl- pranešimą, kad skaitoma iki 
to, kad jie tikisi, jog mes su- šiol neišgydoma raupų (le- 
grįšime atgal Į darbą ant prosv) figa pavyko apgalė- 
senųjų sąlygų.

1 1 • *

RAUPAI (LEPROSY) 
JAU IŠGYDOMI.

Suvienytu Valstijų Svei-

ti. Ant Hawai salų ameri- 
Bet kaip greitai jie persi-i kiečiui daktarui pasisekė 

tikrins, kad jau ištikrųjų surasti gydymo budus.

V Maloniai šviečia

PRIŽADEJIMAS 
ir 

išpildymas
ARDAIS mes norime page
rint savo žodžius. Jei mums 

tai nepasiseka tai tas nereiškia 
kad mes nebandom.

Praneškite mums apie savo 
reikalus.

The Edison Electrie _

lUununaling C.onipany of

HARRISON, N. J. 
$150 tam, kuris prirodys, 

kad aš esu vedęs.
Taip, šimtas ir penkios 

dešimtis dolerių dovanų 
tam, kuris prirodys, kad aš 
esu vedęs, ar bent buvau ve
dęs šioj šalyj ar kur kitur; 
kad esu šliubą ėmęs ar bent 
laisni iš valdžios.

ši pasiūlymą darau todėl, 
kad man atvažiavus į Har- 
rison, N. J., tūli alkoholikai, 
pripratusieji dumblynėje 
voliotis, užmetė, jog esu ve
dęs. Jie tatai daro iš pavy
dų, kad aš draugauju ne su 
jais, o su gražiąją lytimi.

Taigi, vyreliai, čia 
puiki proga paimti 
ir parodyti, kuomi 
Prirodymui, kad esu vedęs, 
galite šaukti talkon ką tik 
norite. T 
tai 
siu 
ją-

jums 
pinigų 
esate.

Ir jeigu prirodysit, 
aš pinigus jums prisių- 
per "Keleivio” Redakci-

Kazimieras Ratkelis.

Atsišaukimas i Lietu
vių pilietiškus klinbus

Lietuvių Draugiškas Po
litiškas Kliubas, Rochester, 
N. Y., savo mėnesiniame su
sirinkime, laikytame 7 d. 
balandžio, 1920 m., vienbal
siai nutarė atsišaukti i lie
tuvių piliečių kliubus, gy
vuojančius Nevz Yorko, 
Conn. ir kitose artimesnėse 
valstijose, tikslu surengti 
prakalbų maršrutą ir tuo 
pačiu laiku išnešti rezoliuci
jas, reikalaujant, kad Suv. 
Valstijų valdžia pripažintų 
Lietuvą savistovia valstybe 
bei pripažintų Lietuvos val
džią.

Jei šis Įnešimas pasirody
tų praktišku vykinti gyve- 
niman, kiti kliubai malonės 
išreikšt savo nuomones ir 
tuomet bus galima pradėt 
darbą.

Jei ir tolimesnėse valsti
jose randantis kliubai aps
varstytų ši klausimą, butų 
labai geraK, nes panašus 
darbas reikalauja vienybės. 
O vienybėj musų galybė. 
Todėl lietuviai piliečiai, pa
kelkime balsą už Lietuvos 
reikalą!

Kliubai. sutinkantis su 
musu sumanymu, malonėki
te atsišaukti žemiaus pa
duotu antrašu.

J. Schat, Sekr.
20 Mark St.,

Rochester, N. Y.
P. S. Meldžiame ir kitų 

laikraščių perspausdinti šį 
atsišaukimą.

J. s.

F. Zelepugai. Ačiū už laiš
ką. Vienok sunaudoti jo 
negalėsime. Aprašoma pa
prasta kunigų politika, ku
rią jie varo rišu r ir visuo
met.



KELEIVIS

Pateisinimas politinio
veikimo.

True translation fi with the post- Rusijos Revoliucijos 
mastcr at Dosu>:i Mass., on June i
30. 1920, as re.-Įuirea by the Act of 
October 6, 1917.

mė.
October t>, įsu?. Įvykusioji Rusijoj revo-i s u . .ur maziau, ne-

Dar pasaulinei karei tebe-;liucija buvo priežastimi ski-'f11 ; kokią kitą tautą. Ke- 
siaučiant, senieji klausimai limo socialistų partijos A-j-et^s V patvarkymų 
apie politinio veikimo tiks-, menkoje. Rusų revoliuci- 
lingumą ir vėl iškilo aikštėn! ' 
visų šalių socialistų partijo-i 
se. Rusijos revoliucija ir; 
karės galas tik paskubino 
ginčus. Gi Amerikoje tie 
ginčai užsibaigė socialistų 
partijos skilimu. Kaip ži
nia, kova kilo iš to, kad da
lis socialistų pripažino svar
bą darbininkams veikti poli
tikos dirvoje, kita gi reika- ; 
Javo visai atmesti politini 
veikimą, arba pavesti jam : 
tiek vietos partijos darbe, i 
kad tai reiškia taipgi kone į 
atmetimą.

Kraštutinybės susiduria.
Šitoji kova jau sena. Dar 

Marksas ir Bakuninas (vie
nas anarchistų tėvų) vedė 
ją virš pusės šimto metų at
gal. Ir daugelis argumen
tų. kuriuos šiandien išdės
toma. yra ne kas kita, kaip 
senobiniai argumentai. Ir 
stebėtinas dalykas. Tie, ku
rie perša tik ekonominį vei
kimą kaipo revoliuciniš- 
kiausį, kaip tik prisiartina 
prie p. Gomperso. Juk ir 
pastarasis taip jau ilgą lai
ką garbina šitą taktiką. Vie
nintelis skirtumas tarp atsi
metėlių socialistų ir atža- 
gareiriško Gomperso tik ta-j 
me. kad Gompersas giria ją 
konservatyvių amatinių li
nijų varde, o atsimetėliai i 
socialistai — revoliucinio u- 
nijizmo varde.

0 kas da indomiau pasi
rodė—tai tuo laiku, kuomet 
Gomperso vedami darbinin
kai, pamate savo klaidas 
nuvažiavo Į Chicagą tverti 
savo darbo federaciją, ir at
eityje griebties politinės 
kovos. muMŠkiai atsimetė
liai išsižadėjo politinės ko
vos.

Kuo tai paaiškinti? Ame
rikos Darbo Fedėracijos 
nariai nuvažiavo Į Chicagą 
tverti savo politinę partiją 
karčių prityrimų varomi. 0 , 
musu karštuoliai atsimetė- ' 
liai išsižadėjo politikos dir
vos verčiami savo jausmų— , 
Rusijos revoliucijos ir karės 
atspindžių. Kaip matyti, 
socialistai atsimetėliai pa
veldėjo subankrutijusią S. 
Gomperso taktiką, kurios 
jau net ir Amerikos Darbo 
Federacijos nariai išsižada. 
Ir jie tą gompersinę taktiką 
šinkuoja kaipo tikrąjį soci
alizmą.
Socialistai ir ekonominis 

veikimas.
Čia reikia pastebėti, kad 

politinio veikimo kritikai 
ne visuomet užsilaiko pado
riai savo kritikoje. Jie kal
tina socialistų dalyvavimą 
rinkimuose norais aprūpin
ti sau šiltas vietas visuome
nės ištaigose. Socialistų 
partijos istorija betgi nepa
teisina tokių užmetimų. Nė
ra abejonės, kad —jeigu tik 
galima butų surinkti pilnas' 
partijos statistiškas žinias—I 
partija Įstengtų prirodyti, 
jog ji yra suaukavus dau
giau pinigų streikų reika
lams. negu politinių rinki
mų tikslams. Neužginčija
ma taipgi, kad ‘ socialistų 
partijos nariai pašvenčia 
kur tai daugiau laiko begel- 
bėdami streikieriams, negu 
politiniams rinkimams. Ki
taip ir negali būti, nes eko
nominė darbininkų kova so
cialistams yra taip jau svar
bi, kaip ir politinė. Reiš- „V111VIK, 
kia, užmetimai socialistams, senaia Rusijos valstybe, ar- 
buk jie rūpinasi tik šiltomis išrodinėti, kad pirmoji 
vietomis, yra nepadorus ir taip jau silpna, kaip kad pa- 
nešvarųs. Ištaro ji. Matoma aiškiau-

į

šiau kad šioje salyje nesi- nimas išdalies pakriko; vo- tymus, 
jaučia nė žymaus ekonomi- kiemams prisiėjo nukentėti cialistai 
mo susmukimo, nė trans- daug dėl maisto stokos; ten nėjais kilčiausių 

jportacijos suirutės, nė tokio kart-kartėniis buvo 
pramonės suirimo, kuriuos1 maištai armijoj ir laivyne; nuodugnaus 
galima buvo iižtikti Rusijoj. Vokietijos darbininkai taip pakeitimo. ___r______
Kalbant apie badą, reikia jau buvo perimti revoliuci- mindžiodami savo pačiu pa 

intek- pasakyti, jog maisto stokos1*"'.......... ----- x r?
problemos mus palietė ka-' 
rėš metu daug mažiau, ne-

ios Įspūdžiais persiėmu 
dalis Amerikos socialistų ė- 
mė skelbti, jog tikriausias 
visų šalių socialistų kelias

maisto dalykų gaminime ir 
s Į paskirstyme, tiesa, buvo iš

keista, bet tai nepadarė jo
kios suirutės šalyje. Kas- 
gi link musų buržuazijos,visų salių sočiausių senas .. —

yra Rusijos revoliucijos ke- veikiausia ji,yra. gahn-
ginusias ir tvirčiausiai apsi
kasęs tranšėjoms kapitalis
tų būrys visame

lias; kad tikriausias social
izmo pagrindas visose šaly
se turi būti Rusijos socialis
tų pagrindas. . ■ r
lų pasisavine^rusų programą ‘liesos lengvai ga_i

pasulvje.
Valstijų 

naudo-
Viena atska-Į^ia^an51Cis ^uv-

su menkiausiomis smulkme- ips kareivių ir jurininku spė- 
nomis ir be atvangos varėsi, 
idant tasai programas tap
tų mastu matavimui viso 
pasaulio socialistų veikimo. 
Tie užsidegėliai pamiršo, 
kad patsai Leninas perspėio 
Vengrijos socialistus nesek
ti rusus rišame kame aklai, 
o nustatyti savo programą.] 
prisitaikant A’engrijos gy-| 
venimo aplinkybėms.
Priežastys, pagimdžiusios

Rusijos Revoliuciją.
šeši svarbus veiksniai pa-iliečius. 

gelbėjo Rusijos revoliucijos 
pasisekimui.

1. Tai Rusijos biurokra
tinė valdžia, kuriai stokavo 
našumo ir kuri kupina buvo 
visokių tinginių nenaudė
lių—valdžia, kuri toli atsili
kus nuo vakarų kapitalisti
nių valdžių.

2. Ekonominis Rusijos 
susmukimas, kuris apsun-1 
kino parupinimą karei
viams maisto ir amunicijos.!

3. Maisto stoka šalyje — 
taip aštri stoka, kad ji bau
gino šalį badu, daug aršes
niu, negu kokioj kitoj šalyj.' 
Visa tai vertė padaryti ga
lą karei.

4. Silpna ir nesubrendu
si buržuazija, kuri nė nepa- 
iiegė užkariauti biurokrati
jos ir nusilenkusi pildė pa-j 
valdinės rolę Rusijos gyve
nime. Šitoji buržuazija— 
maža skaitliumi ir silpna 
>pėkomis — neturėjo galės 
ižimti valdinės vietą net ca
rui griuvus. Ji sukinėjo?/ 
lyg pakvaišus, kolei bolševi
kai užkirto jai smūgį.

5. Rusijos kareiviai ir 
jurininkai buvo užsikrėtę 
revoliuciniu upu jau iš seno 
—daugelis jų dalyvavo su
kilimuose dar Rusų-Japonų 
karės laikais. Į dešimti me
tų prabėgusių nuo pirmųjų 
sukilimų revoliucinė propa
ganda kareivių tarpe nema
žėjo, bet augo. Tatai, drau
ge su vagystėmis armijoj ir 
laivyne, ir ženklai prisiarti
nančio bado skatino karei
vius ir jurininkus būti prisi
rengusiais ir laukt ženklo 
idant padarius skerdynėms 
galą.

6. Miestų darbininkai 
didžiumoj buvo revoliucio
nieriai, o ūkininkus galėję 
pasigauti bile partija, kuri

•n

ra-

ka ačiū pastarųjų nesubren
dimui ir laikyti darbininkų 
, klesą savo globoje. Armi
jos ir laivyno psychologijoj 
nematyti jokių žymių at
mainų—tokių atmainų, ku
rios užlaikytų savyje pavo- 

Ijų kapitalizmui. Gi į pla- 
jčiasias minias karė įskiepijo 
j toki patriotiškumą, kad jas 
Įgalima neretai užtikti bū
riais pasirengusias depor
tuoti ir lynčiuoti agitatorius 
ir kitokius "negeistinus pi-

; vo- tymus, šioje pozicijoje so-’
i pasirodo apgy- 

j visuome- 
kilę nės tradicijų, reikalaudami 

kapitalizmo 
Kapitalistai.

Kalbanti šviesa.

tik žadėjo sustabdyti kai 
ir paleisti juos namon 
miam gyvenimui.

Tai buvo svarbiausieji 
veiksniai, kurie išnešė galu
tini nuosprendį antros re
voliucijos pasisekimui. Ki
ti veiksniai, kaip. pavyz
džiui, talkininkų išsisukinęj dživi, talkininkų išsisukinė
jimai nuo Kerenskio prašy
mų peržiūrėti karės sie
kius, jau neturėjo tokios 
svarbos.
Rusijoj gyvenimo sąlygos 

ne tolygios čionikštėms.
Ar reikia nurodinėti, kad 

nė vieno nurodytų veiksniu 
negalima rasti Suv. Valst? 
Neatsiras (tokio bukapročio, 
kuris užsimanytų lyginti šią 
„demokratinę” valstybę su

Netaip jau senai tapo su- iš savo pusės selenium o pa
rasta X-spinduliai, kurių 
pagalba pasidarė galima Į- 
žvelgti i mūrų sienas, pama
tyt, kas darosi žmogaus kū
ne, jo kauluose ir raumeny
se. X-spinduliais plačiai ir 
didžiausiu pasisekimu imta 
naudotis gydymui Įvairių- 
hairiausių ligų.

šiandien gi ir vėl nauji iš
radimai: prirodymas, kad 
skirtumas tarpe šviesos ir 
garso yra ne kas kita, kaip 

Ištikimiems skirtumas greintume judė- 
veikia Į musų 

Vertė to naujo

galba pagamins optofone, 
ar gramfone ar kokiame ki
tame instrumente Įvairių 
balsų. Aklam priseis tik at
skirti vieną garsą nuo kito. 
Kadangi žinoma, jog aklų 

Amoniu ausis yra labai jau
trios, tai manoma, kad jiems 
nesunku bus išsimokinti pa
žinti skirtingus garsus.

Gi kaslink pavartojimo 
to d’Albos išradimo jūrėse, 
tai ji galima pritaikyti maž
daug panašiu budu: Galima 
padaryti, kad šviesa atsi
muštų i tam tikrą veidrodi. 
Kolei laivas eis tiesiai, rei- 
kalingon pusėn, tolei švie
sos spinduliai nedarys jo
kio „baderio”, bet kaip tik 
laivas pradės krypti iš ke
lio, tuomet spinduliai patai
kys i aparatą — augščiau 
besisukančią torielę ir sele- 
nium’ą, sujungtą su telefo
nu. ar skambalu, ir tatai iš
šauks tam tikrą skambėji
mą. duos signalą, kad kryp
stama iš kelio.

Studentukas.

l-|
Bet Vokietijos gamintas legaleš teises, at

stumia, nuo savęs savo tal
kininkus, lygiai kaip kad ca
ro valdžia darydavo. Gi 
skelbdami masinį veikimą iš 
po žemės, karštuoliai stipri
na tik kapitalistų pozicijas. 
Silpnos politinio ir ekono

minio veikimo pusės.
Reikia pripažinti, kad po

litinis veikimas turi ir savo 
silpnas puses. F“ 
darbininkų reikalų apgynė- jimo, kuris 

Ijams. patekusiems į buržui- jausmus, 
nes Įstatymų leidimo Įstai- išradimo neišskaitliuojama. 

Įgas, nasitaiko visokių pa- Juo pasiremiant galima bus 
gundų. Jiems gresia pavo- įtaisyti kompasą, kuris gar- 
jus užmiršti reikalus tų, ku- ' " ‘ .................
rie juos pasiuntė, ir pradėti 
lošti į ranka darbininkų 
priešams. Bet ir ekonomi
nis veikimas neapsaugo dar
bininku vadų nuo tu pagun
dų. Užtenka nurodyti, kad 
karės metu sindikalistai pa
sižymėjo tokiu pat uolumu, 
kaip ir socialistai, rėmime 
savo buržuazinių valdžių.

Veikimo budai tų žmo
nių, kurie ištikro pageidau
ja pakeitimo dabartinės ka
pitalizmo tvarkos, t__ ____
taikomi prie vietos, laiko ir 
aplinkybių, kuriose prisiei
na veikti, neatsisakant bet
gi nuo savo galutinio tikslo. 

Pasekdamas O’N’eal, 
Joneliunas.

niu upu.
valstybė buvo tvirčiau suor
ganizuota ir jos valdžia na
šesnė; Vokietijos buržua
zija buvo galinga: vokiečių 
gyvenimo sąlygos nebuvo 
" ’ " ’ revoliuci-

i I

taip 
jos 
kad 
pasirodo, 
žiūrint visų Vokietijos 
bininkų revoliucinių pastan
gų, nežurint jų atkakliau
sios kovos, Vokietijos nau
joji valdžia išlaikė visas ata
kas. Tat ką jau šiuo mo
mentu besvajoti apie kokias 
perversmes šioje šalyje? 
Ne, piršti Amerikos sociali
stams Rusijos darbininkų 
kelią, reiškia piršti jiems 
saužudystę.

Lįsti ]>ožemin dėl kapita
listinių valdžių persekioji
mų yra vienas dalykas. Pa
sirinkti gi sau tą vietą, 
kuomet politinis veikimas, 
politinė dirva veikimui da 
atidaryta, yra kas kita. Su
lįsti po žeme, o ten griebtis 
taktikos, kuri varo po žeme, 
reiškia gelbėti savo priešui. 
Pasilikti gi politinėje dirvo
je, reiškia pasilikti mūšio 
lauke ir naudotis priešo klai 
domis, išrodinėjant.kaip ka
pitalistų klesa sutrypė kojo
mis savo pačios leistus išta

patogios
vykdinimui, 

Rusijoj.
kad

kaip
Ir

ne
dar

su perspės jūreivi, kad jis 
išklysta iš kelio; ir jo pagal
ba taipgi bus galima išmo
kinti aklą skaityti ausimis.

Pasak mokslininko For- 
nia d’Albe, šviesa juda su
drebėdama keletą milionų 
kartų i sekundą. Atsimuš
dama i akies tinkleli, ji daro 
veikimą į musų regėjimo 
jausmą. Kuomet gi judėji
mas netaip smarkus, kuo
met vietoj milionų sudrėbė-

Jeigu mes pažvelgsime i 
ifarmerius. tai pamatysime, 
kad žymus jų ir jų organi
zacijų skaitlius išreiškė pa
našią "opiniją" apie „agita
torius ir bolševikus”.

Visų tų aplinkybių, 
rios Rusijoj privertė minias 
išeiti ant gatvių miestuose 
(ir kaimuose ir paimti vai
zdžios vadeles į savo rankas, 
i šioje šalyje nematyt. O 
(vienok atsiranda žmonių, 
(kurie perša saužudingą šios 
šalies darbininkams Rusijos 
draugų kelią.

i Gali ištikti kaip šią šalį,taip 
(ir kitas šalis krizis. Kapita
listams tatai bus pavojinga 
valanda. ’ Bet tokiu momen- 
jtu gyvenimo bėgį nustato 
(jau nebe socialistai. Tai 
; būna vidurinis minių Įsisiu- 
jbavimas, kuris kelia jas 
prieš nepakenčiamas gyve
nimo sąlygas. Minios šluo
ja tuomet nuo savo kelio vis
ką—sykiu ir vadus, kurie 
nepajiegia toje perversmes 
valandoje joms pagelbėti. 
Bet net ir šitokiose judėji
mo valandose yra svarbu ži
noti tikrą dalykų stovį, ne
priduoti jiems daugiau ver
tės, kaip kad jie sveria. Nes 
riaušės dar nėra revoliucija. 
Idant revoliucija butų pa
sekminga. reikia, kad ji bu
tų didžiumos plačiųjų minių 
valios išreiškėja. Nesubren- 
dusios mažumos įsišokimas 
virsta tik riaušėmis ir revo
liucija pasidaro pirm laiko 
pagimdytu kūdikiu.
Pagalba atžagareiviams.
Toliaus, atsisakymas nuo , 

politinio veikimo ir kursty
mas prie masinio veikme 
tuo laiku, kuomet siaučia ; 
latriotinis kvaitulys, yra tik j 
rišimas į ranką reakcijai. 
Pastarajai pasitaiko .puiki 
proga ir pateisinimas da ar
šiau suvaržyti pilietines tei
ses ir pravaryti taikos metu 
savo karinguosius užmany
mus. Gi karštuolių laimėji
mai iš masinio veikimo, tai 
nebent tie. kad kapitalisti
niai laikraščiai papuošia sa
vo antgalvius didelėmis rai
dėmis, pranešdami apie po
licijos kratas ir gaudymus. 
Karštuoliai patįs lieka pri
versti lįsti į užpečkį ir atsi
sveikinti su mintimis eiti 
pre minių, žadinti jas, skelb
ti joms savo idėjas.

Vokietijos krizis.
Šiame straipsnyie negali

ma nepaminėti ir Vokiet. 
Vokietijoj visos aplinkybės 
>uvo daug patogesnės soci
aliai revoliucijai, negu Suv. 
Valstijose. Vokietija, kaip 
ir Rusiia, daug iškentėjo. 
Vokietijos ekonominis gvve-|ninko ka’bamas Įstatymas

ku-

ką-

Aršiausią kovą šiandien 
veda anglai prieš airius. Jie 
stengiasi pasiliuosuoti 
Anglijos globos, 
taip nekenčia jos?

1896 metais Anglijos par
lamentas paskyrė komisiją 
Airijos reikąlam'š tyrinėti. 
Komisija atrado, kad' Airija 
nuo laiko jos prijungimo 
prie Anglijęs iki pabaigai 
19 šimtmečio savo šalies rei-j 
kalų vedimui išmokėjo! 
duoklių ant $1,500,000.000; 
daugiau, negu reikėjo.

Kur-gi tie pinigai dingo? 
Paklauskit Anglijos val
džios — ji žino.

Kadaise garsusis 
stone patsai paskelbė, kad 
Airija sumoka kasmet mo
kesčių ant S.14,000,000 dau
giau, nęgu šalies reikalų ve
dimui sunaudojama.

Pasaulinei karei prasidė
jus manyta, kad Anglija 
permali nyri jpt i savo politi
ką link Airijos. Bet kur 
tau I

Kaip žinia, Airija yra ti
kės šalis: Anglija—pramo
nės. Taigi Anglijos val
džia ir padarė šitaip: ji nu
statė ant ūkės produktų vi
sai menkas kainas, o pra-i 
monės išdirbiniams jokių 
kainų nenustatė. Iš Airijos 
kasmet išgabenama Angli- 
jon apie 16,000,000 svarą 
vilnų. Airijos gyventojai I 
priversti buvo pardavinėti 
tas vilnas pigiai — pigute; 
valdžios nustatyta kaina, 
kuomet tuo pačiu laiku An-I 
glijos verteivos Iobininkai i 
pardavinėjo tas pačias vil-Į 
ras Anglijos audinyčioms! 
dvigubai ir trigubai bran-J 
giau.

1917 metais Anglijos val
džia pagarsino mokėsianti 
augštas kainas už bulves. . „ .
Airija vra bulvių šalis, iir t0, manau, užtenka, idant 
Suskato Airijos ūkininkai į uratus, kodėl amai taip 
dirbti. Bet vė, atėjo laikas, i ^kakkai purtosi. idar~ nu- 
ir parduoti jas. Ir kas pasi-(sikracius nuo tos g obos. 
rodė? Valdžia paskelbė, ų__________ JarbarAietis.
kad brangios kainos bus rno i - -
karnos uz bulves tik Uems, I. kaIėji ParvJSufei 
kurie parduosią daug bul-i ' •
viu—kelis tonus susvk. Dva-( 
rininkams, kuriu didžiuma; 
Airijoj yra anglai, tatai ne
užkenkė. Bet iš airio ūki-j

Jie 
iš 

Kodėl jie

Glad-

p-

turi biri Ū'mų i sekundą būna tų su- 
drebėjimų virš kokių devy
nių tūkstančių i sekundą, 
tuomet oro bangos veikia i 
musų girdėjimo jausmą, i 
musų ausi. Nes ausis, ne- 
dailumo, nepajiegia užre- 
korduoti tokių judėjimo 
bangų, kurios siekia milio- 
nus judėjimų i sekundą.

Vadinasi, idant pagavus 
šviesą, pagaunamą ausimis, 
reikalinga atrasti būdą, ku
riuo galima butų sumažinti 
šviesos bangų krutėjimo 
smarkumą. Tam tikslui pa
vartota medžiaga, vadina
ma selenium. ir telefonas,

Selenium yra žinomas, 
atėjo kaip geras elektros prave- 

iaikas vežti jas ant turgaus, dejas (eonduetor). Papras- 
Bet ir vėl Anglijos 
iš! ‘ 
tam tikru pranešimu pagar ___
sino. kad už bulves, išaugin- imas: 
tas Škotijoj, Welshuose 
kitose' Britanijos dalvse bus jum; po to jisai

—vartojam anglų išsireiš
kimą—taip ir padarė dur
nių.

1918 metais p. Lloyd 
George vėl pagarsino, kad 
už bulves bus mokama „eks
tra” kainos. Ir vėl tvėrėsi 
airis žagrės. Ir vėl

valdžia čiausis būdas — būdas, ko- 
kirto airiams šposą. Ji ki vartojo Fournier d’Albe 

-'savo bandymuose, yra seka- 
: d’Albe paėmė tam 

*r, tikra šmotą metalo seleni-
. . ■ 
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mokama „ekstra'’ kainos; gi tolierę—tik ne molinę—pri- 
Airiioj bus mokama „eks- taisytą taip, kad ją galima 
tra" - 
"ių dalį, būtent už tą dalį.Įžiojo 
kuri perviršija ' "j 
bulvių išauginimą Airijoje. 
Ar reikia didesnio pasity
čiojimo ?

Bet tai da nevisa. Airijoj 
pagaminamas alus savo 
skoniu ir stiprumu buvo iš 
seno pasižymėjęs, 
kad užkenkus šitai 
pramonės šakai, 
valdžia išleido Įsakymą, ku
riuo tapo sumažinta ant pu
sės alaus gaminimas Airi
joj, ir tuo pačiu Įsakymu 
alaus stiprumas taip jau su- 

: mažinta. Ir vis dar prisi- 
; bi jodama airių konkurenci
jos Anglijos valdžia, Angli
jos kapitalo interesus gin
dama, pakėlė muitą už Įve
žama to alaus nuo $1.50— 
iki$l 1.00 už bačką.

D kiek trukšmo 
Anglijos kapitaJistai, 
met pasklydo gandas, 
Henry Ford 
Mich.) rengiasi Airijoj Įtai
syt automobilių-traktorių
dirbtuvę! Kiek visokiu ke
blumų statyta to sumanymo 
ivvkinimui.

Paduota čia tik keletas 
navA zdžių. kaip apsireiškia 
Anglijos globa Airijoj. Bet

Prote darbininkų unija 
Franci joj.

Paryžiuje, apie 6 
šiai atgal, susitvėrė 
gynimui reikalų tų 
ninku, kurie yra užimti dau
giau proto, negu fizišku 
darbu. Šiandien i uniją pri
klauso virš 200,000 asmenų. 
Ir unija vis dar sparčiai te
beauga. O tatai rodo, kad 
panašios unijos atsiradimas 
užpildo skaudžiai atjaučia
mą spragą, v

Į uniją rašosi su užsidegi
mu artistai, žurnalistai, vi
sokių rūšių klerkai, moky
tojai ir mokslininkai. Šian
dien unija jau skaito save 
užtektinai stipria, kad pra
dėjus ruošti pamatuotą pro
gramą nu statymui j savo tik
siu ir būdų atsiekimui ■ tų 
tikslų.

Unijos siekiai yra profe
sijų siekiai. Politikos daly
kus unija palieka lyg ir nuo
šaliai. Į uni ja priklauso vi
sokiausių Įsitikrinimų žmo
nių, su griežtai priešingo
mis kartais pažiūromis. Su
prantama todėl, kad norė
dama geriausiai rupinties 
ekonominiais narių reika
lais. unija privalo laikyties 
toliau nuo politikos, idant

mėne- 
unija 

darbi-

" kainos tik,už vieną bul-|sukti; tolierėj (dish) išgrai- 
' r Aj i skylių, o užpakalyj 

kasmetini ; torielės pritaisė elektrišką 
Į lempą. Šviesos spinduliai 
i tuo budu galėjo pasiekti se- 
ienium’ą tik per išgręžtas 
torielėj skyles, bet kad su
mažinus jųjų smarkumą, jis .
paleido torielę suktis. Tatai išvengus kivirčių
da labiau „apkarpė šviesai 

i sparnus”. D’Albe tuo badu 
atsiekė, ko norėjo. _____ . . _ ..
spinduliai atsimušė i seleni- Je« kaip lygiai ir žodžiu, da- 

didesniu smarku-i ridama viešą spaudimą Į 
kokių devynių Paridento narius, Į minis- 

.; torius, pati prezidentą, taip
gi į miestų viršininkus, ne- 
sišalindama net menkiausių 

i ypatų
Unijos tikslu yra nustaty

ti pirmiausia minimum al
gas kiekvienoje profesijoje; 
iškovoti pensijas atitarna
vusiems 25 metus viename 

j name ar Įstaigoje, jeigu na- 
i riai turi virš 55 metų am- 
į žiaus: be to bus rūpinama
si nustatyti mažiausį atly
ginimą, kuomet kuris narių 
liks prašalintas iš darbo; 
apmokėjimu už visą darba, 
kuris buvo priimtu, neatsi
žvelgiant i tai, ar darbu bu
vo pasinaudota, ar ne; pa
galios, pirmenybė tam tik- 
ro? „ profesijos žmonėms 
prieš kitus. samdant ką 
nors darban.

. Unijos konstitucijoj yra 
vienas indomus punktas. 
Sulvgtuo punktu, unija ne
varžo nei vieno nario \savo 
autoriteto galia, teikdama 
nagalhą tik tuomet, kuomet 
jos nariai reikalauja Šiaip 
’au uniia palieka nariams 
visas teises tvarkyti visus 
savuosius reikalus savaran
kiai.

Tai ve,
Airijos 

Anglijos

sukėlė
kuo- 
kad 

ris Detroit.

F
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primušta mižliniška iškaba 
su šitokiais žodžiais: ”Lais- 
' ė. Lvgybė, Brolybė”. Kas- 
kas, bet žodis „Laisvė", tai 
tikrai toj vietoi netinka.

Iš Pearson.

savųjų tarpe.
Unija rengias kovoti už 

šviesos ?avo narių reikalus spaudo-

u.m'a ne 
mu, kaip 
tūkstančių krutėjimų i se
kundą. Tuo smarkumu, 
kuris vertų ausį.

Selenium’ą d’Albe sujun
gė su telefonu. Ir kas atsi
tiko? Ogi ve kas: spindu
liai perskrosdarni seleni
um’ą atsimušė į telefoną; 
pastarasis pradėjo skambė
ti, išduoti tam tikrą garsą. 
Reiškia, d’Albe privertė 
šviesą kalbėti. Besukant 
torĮelę Įvairiu smarkumu 
galim aiššaukti įvairiu 
skambėjimų-garsų: stores
niu, plonesnių, stipresnių ir 
menkesnių.

Manoma, kad praktiška 
d’Albe išradimo vertė yra 
labai didelė. Kaip žinia, 
akli žmonės mokinta iki šio! 
skaityt pirštų pagalba. Ak
liems mokintis skaityti bū
davo duodama tam tikros 
raidės, kurios galima ap
čiuopti. D’Albo išradimas, 
tikimasi, pavelys mokinti 
aklus garsu pagalba. Ap
šviečia nt skaitomąjį lapą 
tam tikra lempa, įvairios 
raidės duos Įvairių spalvų 
arba—kas reikštų tą pati— 
pagimdys Įvairių spindulių 
judėjimo greitumą. O tatai1 Jonaitis.
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Maloniai šviečia

ję 1EKVIENA rytojaus diena 
yra nauju parankuniu kad 

liagerint vakarykščią dieną jū
sų užganėdinimams.

S L A. Seimas
pasibaigė

Prieglaudos namą nutarta 
statyt Lietuvoje; sekreto
rium paskirta p-lė Jurgeli li
te; ’T-nė” bus sumažinta.

SLA. Seimas, kuris atsi
darė So. Bostone 21 d. bir
želio, tęsėsi visą sąvaitę ir 
pasibaigė tik’ subatoj.

Šis suvažiavimas visai ne
buvo panašus Į kitus SLA. 
seimus. Nebuvo nei to en
tuziazmo, kokiu pasižymė

davo kiti seimai, nei tiek 
žmonių, kiek susirinkdavo Į 
kitus suvažiavimus. Sei
mas buvo nepaprastai ra
mus, galima sakyt, net ap
miręs. Tik pabaigoje kilo 
lermas, kada prieita prie se
kretoriaus.

Kaip žinia, paskutiniais 
rinkimais SLA. sekreto
rium buvo išrinktas T. Dun
dulis iš Chicagos, ir seimas 
turėjo ji užtvirtinti. Bet da
bartinis SLA. sekretorius 
Strimaitis tam pasipriešino, 
prirodydamas, kad Dundu
lis 1919 metais buvo suspen
duotas, o SLA. konstitucija 
aiškiai sako, kad kandida
tais i SLA. centro valdybą 
gali būti tik tie, kurie yra 
rios šalies piliečiais ir yra 
išbuvę Susivienijime j)er du 
metu "geram stovyje.” Va
dinasi, sulvg konstitucijos, 
Dundulis negali būt SLA. 
sekretorium.

Tas sukėlė Dundulio šali
ninkus ant kojų. "Jeigu 
Dundulis buvo pereitais 
metais suspenduotas, tai 
kodėl ponas Strimaitis 
prieš rinkimus to nepasa
kė? Kodėl jisai padėjo jo 
vardą ant balsavimo blan
kų?” šitokiais ir tam pa
našiais argumentas jie pra
dėjo bombarduoti Strimaiti 
iš visų pusių. Tautininkai 
kurių visi ėjo prieš Dundu
lį. taipgi išrito savo artile
riją — ir prasidėjo batalija.

Tautininkai paėmė viršų 
ir Dundulio i sekretorius 
neįsileido. Sekantis kandi
datas buvo senasis sekreto
rius Strimaitis, bet kadan
gi jis pats prisipažino ty
čią daręs tą "klaidą" — ne
teisėtai statęs kandidatus i 
sekretorius —tai seimas at
metė juos visus, podraug ir 
patį Strimaiti, o nutarė pa- 
skelbti naujus sekretoĄaus 
rinkimus. Tuo tarpu gi se
kretoriaus vietai užimti pa
skyrė p-lę Petronėlę Jurge- 
liutę.

SLA. centro raštinės dar
bininkai ir kaikurie virši
ninkai prašė, kad seimas pa
keltų jiems algas. Pakelta 
po $5 savaitei.

Kadangi organo spausdi
nimas neša Susivienijimui 
didelių nuostolių (per du 
metu buvo $12,000 defecL 
to), tai nutarta sumažinti 
’Tėvynę” ant pusės.

Toliavs, visų SLA. išleis
tų knygų nutarta vieną ke- 
tvirtdalj nusiųsti i Lietuvą 
švietimo ministeriui, kad jis 
išdaiiiftų jas liaudies kny
gynams.

~ SLA. prieglaudos namas 
taipgi nutarta statyti Lie
tuvoje ir išrinkta komisija, 
kad surastų tenai tinkamą 
koloniją tokiai prieglaudai. 
Prieglaudą nutarta statyti 
tokią, kad joje galėtu sutilp
ti netiktai pasenę SLA. na
riai iš Amerikos, bet kad ir 
Lietuvos pavargėliams joje 

i vietos užtektų.
n

centai”, kurių buvo surink
ta jau į SI,825, padalinti se
kančiai: šernui $300, Lietu
vos univeratteto knygynui 
S500, Lietuvos Raudona
jam Kryžiui $500 ir- Lietu
vos našlaičiams $500.

Lietuvos Steigiamam Sei
mui suvažiavimas nusiuntė 
pasveikinimo telegramą.

Sekanti SLA. seimą nu
tarta laikyti Detroite.

Taip vadinami "tautiški 
Kaipo svečiai, seime da

lyvavo Lietuvos atstovas p. 
L Vileišis, d-ras Šliupas, p. 
Gugienė iš Chicagos ir ke
letas kitų žymesnių asme
nų.
Delegatai aplankė lietuvių 

įstaigas.
Veik visi delegatai aplan

kė "Keleivio" redakciją ir 
kitas lietuvių įstaigas So. 
Bostone, o paskui nuvažia
vo automobiliais į Montello 
pasižiūrėti lietuvių įstdig- 
‘os čeverykų dirbtuvės — 
Progress Shoe Manufactu
ring Co. Dirbtuvės vedėjai 
maloniai delegatus priėmė 
ir visą fabriką išparodė. 
Delegatams, kurie da nebu
vo matę, kaip mašinos dir
ba čeverykus^ buvo labai 1- 
domu pasižiūrėti. Jie ste
bėjosi, kad kietumai įgalėjo 
*okia fabriką Įtaisyti ir mo
ka ją vesti. Darbo Pro- 
eress Shoe Manufacturing 
Co. dirbtuvė turi tiek daug, 
kad greitu laiku ketina savo 
dirbtuvę dvigubai padidin
ti.

TMD. Seimelis.
Prieš SLA. seimą buVo 

'aikomas TMD. seimelis. 
Delegatų susirinko apie 40. 
Svarbesni jo nuorimai bu
vo šie: 

r 1. Įves*ji visuotiną bai
sa vimą (referendumą ) 
draugijos reikalams spręsti 
ir centro valdybai rinkti.

2. Siųsti knygų i Lietu
vą ir tenai platinti jas tarpe 
įmonių.

3. Nariams, kurie yra 
užsimokėję už 1920 metus, 
o knygų nėra gavę už 1919 
metus, turi būt duota knv- 
~u $1.50 vertės.

4. Nutarta nusiųsti Lie
tuvos Steigiamam Seimui 
elegramą su pasveikinimu.

Reporteris.
t

COURTNEY, PA.
Liepos 18 d., 2val. po pie

ty, bus L. D. B. Pašaipūnės 
Dr-stės susirinkimas. Yra 
nutarta, kad iki pusmetinio 
susirinkimo nariai bus pri
imami už pusę Įstojirno mo- 
kesties. Todėl pasinaudo
kite proga ir prisirašykite 
nrie minėtos draugijos tuo
jaus.

W. Gamulis, Sekr.
i

VISŲ ŽINIAI
išanksto užsimokėjote užKurie 

knygų 
"PATARMĖS MERGINOMS APIE 

LYTIES DALYKUS"
da kartą atsiprašom meldžicni r.e- 
rustaut kad išeidimas užs vilko. 
Stoka zecerių darbą užtęsė gana il- 
-ai, bet nž savaitės-kitos knyga bus 
jau gatava ir paskubėsim visiems iš
siųsti. Todėl, da biskį kantrybės ir 
visiems krtvgos bus pasiųstos.

MRŠ. F. J. STROPUS.
Tšleistoja "Pat. Merg."

DETROIT. MICH.
M. X, Mockaus Apsigynimo 

Fondui.
Aukavo sekančios ypatos: J. Ove- 

raitis, M. Ovcraitienė ir F. Staske
vičius — po $1.00. Viso $3.00.

Pinigai priimti ir perduoti fondui.
J. G. Gegužis.

Aukos

Jus kūdikiai bovydamies
a

sutepa drapanas
Nėra jokio vargo daugiau kad butų jie čysti

?>Iaža mergaitė besibovydama sutepė švar
kelį—Vaikutis sitepė kelinaites!

Be ištrynimo visos spalvos—be gaišini
mo ilgų valandų ant to, visas plėtmas galite 
iš jų Išimti visai negaišinant laiko!

Jus paliuosuojat purvus pamerkdami dra
panas per kelias valandas į Rinso putas. Jus 
tik jas išgręžiat ir kiekvienas biskutis sute
pimo pasiliuosavęs nuo drapanų išsigręžia. 
Taip drapanos tampa čystos, be plėtmų. Ir 
jums nereikalinga net skalbimo lenta. Ani- 
kaklaites, rankogalius ir alkūnes reikia tik 
lengvai patrinti tarpe rankų.

Tas lengvas būdas skalbimo ne vien tik 
vaiku drapanoms, bet ir dei paklodžių užval
kalų,* abrusų ir staltiesių — visos savaites 
skalbiniams! Jus tik pamerkit drapanas 
per naktį arba per tris valandas iš ryto Į Pun
šo. Tada išgręžk. Jums nereikės trinti j u 
ant skalbyklos. Nereikės niekad jums dra-

bužiu virini; — jei bent kada jus norėsite 
juos steralizuoti.

Rinso susideda iš smulkiu grūdelių—nau
ja formula muilo skalbimui. Tie čysti grū
deliai yra padaryti iŠ geriausios medegos su
dėtiniu ir niekas pirmiau nenaudojo tokio-) 
medego .šeimyniškiems skalbiniams.

Nieko tokio nėra Rinso. kas pakenktų 
drapanoms arba pagadintų spalvą. Jis yra 
taip turtingas valymui medega ,kaa tuojaus • 
paliuosuoja purvus, kaip tik drapanos per
mirksta.

Gaukite Rinso nuo jūsų groserio šian
dien. Kad apvertinti, kaip stebėtinas Rinso 
yra. ištiesų jus turite ji išbandyt patįs. Pa
šokit ta lengvą nurodymą ant pakelio ir jus 
juoksitės pabandę skalbt daugiausiai sutep
tas vaikučių drapanas. Lever Bros. Co., 
Cambridge, Mass. (Išdirbėjai Lux’o).

Padarytas per išdirbėjus Lu\'o.

Permirksta ir purvai šalin.

Pajieškojimai
JONAS VITKAUSKAS, 

gub.. Traškunų parap., Gailutiškių 
iensėdžio. girdėjau kad gyveno Ro- 

•.•hester, N. Y. lai atsišaukia arba kas 
d no malonės pranešti, yra svarbus 
reikalas. (27)

J uozapas Vitkauskas
R. F. D. Box 73, Avon, Conn.

JONAS -JACAS brolis ir sesuo LE- 
VANORIA .JACIUTE-GALNINIENE 
Kauno gub.. Šiaulių apsk., Triškių 
miestelio. Prieš 4 metus gyveno Og- 
lesby. Iii. Gavau laišką nuo motinos 
iš Lietuvos, todėl atsišaukite greitai 
arba žinantieji teiksis pranešti. (26) 

Kazis Jacas
1415 E. 30th st, Cleveland, Ohio.

JONAS SKUŽINSKAS, Grinaičių 
kaimo, Sudargo parap., Kidulių vai. 
lai atsišaukia arba kas apie jį žino 
malonės pranešti. Gavau laišką nuo 
sesers iš Lietuvos, yra svarbus rei- 
kalTas- D. . (26)

Jonas Pippiras, Tnomas, W. Va.
URŠULE STANKAITE, pusseserė, 

pirmiau gyveno Montreal, Kanadoj ir 
apie pusantrų metų kaip išvažiavo iš 
Philadelphia. Pa. lai atsišaukia. (26) 

Augustinas čer
509 Crosby st, Grand Rapids, Mich

ANTANAS VIŠINSKAS, mano 
vyras, mane apleido 24 d. kovo, pa
likdamas varge su trimis kūdikiais, 
vyriausias 4 metų. Girdėjau, gyve
na Waterbury. Conn. Labai jo pra
šau, kad jis pasigailėtų savo kidikių 
ir sugrįžtų arba duotų pagalbą, nes

POVILAS RADZEVIČIUS, švoge- 
ris, pirmiau gyveno Worcester, 
Mass. Jis pats lai atsišaukia arba 

,, I žinantieji malonės pranešti.Kauno! Domininkas Smalietis.
34 Sheldon St.,. Hartford. Conn.

$50.60 ATLYGINIMO ma
praneš apie STANLEY N. SEDICK 
rasas, apie 25 metų ir MERY K U N 
ČIUTĖ, 14 metų. Čia yra ir jų pa 
veikslai. 2q kovo Sedick išviliojo ma

Pajieškau mano vyro Vincento Si
manavičiaus. Kauno gub.. Šiaulių ap
skričio, Užventės miestelio. Jis pats 
malonės atsišaukti arba kas apie jį 
žino teiksis pranešti. <26)

Ona Simonavičienė
478 Gregorv st, Bridgeport. Cor.n.

JONAS ir ANDRIEJUS ŽŪK AU
ŠRIAI. taipgi JONAS irANTANAS 
BARTUŠKAI, gyven apie Pittstin. 
Pa., malonės atsišaukti ai ba juos ži
nantieji pranešti.

Kazys Žukauskas, (27) 
Raišiupio kaimas, Jenavos valsčius, 
Mariampolės apskričio, Lithuania.

P- jieskati mergino# arba našlės ap- 
siveditnui. nuo 25 iki 34 metų, be skir
tumo pažiūrų. Esu 30 metų ir myliu 
linksmą gyvenimą. Malonės merginos 
atsišaukti, platesnes žinias suteiksiu 
per laišką. (26)

J. F. Gribin
4905 Heet avė., Cleveland, Ohio.

Vaikinas geros širdies, man nuobo
du vienam gyventi, jieškau ideališ
kai manančios mergaitės ar našlės 
už draugę. Su pinigais nereikalauja
ma. Norint platesnių žinių klauskite 
per laišką. (26)

G. Griba
Gen. Dėl., Cleveland, Ohio.

■ Pajieškau merginos apsivedimui 
nejaunesnes 22 metų ir nesenesnės 32 
metų amžiaus, geistina kad butų lais
vos minties ir mylėtų skaityt darbi
ninkiškus laikraščius, taipgi kad su
tiktų imt civili šliubą. Esu 36 metų 
vaikinas. Merginos malonės prisiųsti 
ir paveikslą. Atsakymą duosiu kiek
vienai. (26)

K. T. J. Lock P»ox 111, Zeigler, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 35 iki 40 m. 
amžiaus, laisvų pažiūri). Aš esu 49 m. 
našlys neturintis mažų vaikų. Mylin
ti draugišką gyvenimą malonėkite at
sišaukti prisiųsdama paveikslą.

J. P. Sadonas (26)
60 Grand st, Oakvvood, Mich.

PARDAVIMAI
PA RSID UODĄ B A RZDA S KI' - 

TYKLA (Barbe’- Shop), Lietuvių 
apgyventoje vietoje. Savininkas ei
na į kitą biznį, todėl turi būt par
duota greit.

J. K. Lakus. (28)
524 W. Baltimore St., Baltinioie, M.i.

PARSIDUODA PAVEIKSLU 
DIRBTUVE,

1 Studija), gerai sutvarkyta ir galima 
gerai iš to pragyventi, randa pigi, yra 
ir gyvenimui kambariai. Paveikslus 
galima nuimti naktį ir dieną ir pa- 
dirbt didelius paveikslus, taipgi yra 
fotografas, kuris viską išdirba. Gera 
proga kiekvienam. Kreipkitės po šiuo 
numeriu: (27)

160 N. lOth St., Philadelphia. Pa.

SALDŽIAUSIAS IŠRAD1M \S.
Nesenai tapo išrastas saldumas, 

kuris yra 120 kartų saldesnis už cu
krų. Jį išdirba SAKO PRODUCTS 
CO_ šitas saldumas yra vartoja
mas užsaldinimui kavos, arbatos ir 
kitų gėrimų. Kaina $1.00 už benku- 
tę, 6 bonkutės už $5.00. Su viena 
bonkute šito saldumo užsaldinsite 
tiek, kieK su penkiolika svarų cu
kraus. Cukrui pabrangus, vartokite 
šitą puikų išradimą, nes jau tūkstan
čiai šeimynų jį vartoja kaipo ekono
mišką ir pigiausį pasaldintoją. Gali
ma užsisakyti pas;

CHAS. P. URBANAS. (29) 
Dept. K.,

942 W. 34th St_ Chicago. III.

FARMOS.
Parsiduoda didžiausioj lietuviu ko

lonijoj. Aš turiu dvi farmas. todėl 
vieną turiu parduoti pigiai !ir ant 
lengvų jšznokesčių. 148 akeriai. 65 
dirbamos, apsėta rugiais, kviečiais, 
avižomis, dobilais, kornais. bulvėmis, 
žirniais ir kitomis daržovėmis; 83 
akeriai gero miško ir ganykla; per 
lauka teka upė ir yra žuvų; budin- 
kai nauji; sodas; farma vieno blo
ko tolumoj nuo stoties, apie kurių 
apstatyta daug vasarnamių, kliubu, 
kur galima padaryti gerą biznį Pla
tesnių informacijų klauskite, įdėda
mi už 2c. štampą.

Antanas Leskauskas. (30)
Lake County, Peacock, Mich.

BRONISLOVAS .ir LEVENORAS 
’ENSONIAI, penki metai atgal jie 
švažiavo į Kochesterį ir apie juos 
.ieki nežinau. Atsišaukite, nes yri 
varbus reikalas.

K. Stankus.
1123 Brar.dyvvine St., Phila., Pa.

LEDZ1NSKIS,STANISLOVAS
iš Triškių miestelio; nedidelio 

metų 
arba

ae’ina 
,gio, 40 
įšaukia 
ite.

52 FJ m
J

S t..

amžiaus. Pats lai at
kas jį žinote praneš-

VVenckus,
........... Wa(tham, Mass.

no dukterį į teatrų ir nuo tos dieno; 
mergaitė prapuolė. Kas pirmas api 
tai praneš policijai ir mums, ta; 
gaus atlyginimų.

Jo du priešakyje viršutiniai danty; 
auksiniai.

. ANNA KINCHAS
327 Wood avė, Hyde Park. Mass.

JONAS TALISAUSKAS. tėvas, ii 
iėdč KAZIMIERAS TALISAUS- 
<AS, Rotorių kaimo, Skersnemunė- 
■alsč.j Raseinių apskr.; Atsišaukite 
įba juos žinantįs praneškite.

Anelė Vengienė. (27) 
Box 571. Steger. III.

•JUOZAS SALĖNAS, pusbrolis, 
Vilniaus gubernijos, Traku pavieto, 
Valkininkų parapijos, Čižiūnų kaimo, 
ir pusseserė ONA zEMAI- 
ČI UTĖ-ANDRĮ ULIONTENĖ, Strel - 
čiškių kaimo, malonės atsišaukti, nes 
yra svarbus reikalas.

Mary Žemaičiui*.
46 Tamarack St, W. Hazleton. Pa.

PIGI FARMA.
220 akrų, apie 100 dirbamos, kita 

ganyklos ir didelė giria, geri budin- 
kai, vežimai, mašinos ir mažesni įran
kiai, 8 karvės, 2 arkliai ir pakinkai, 
šį metą šienas bus vertas ant tos far
mos apie $1,000., 2 mailės į miestuką. 
Savininkas turi kitą biznį dėlto ati
duoda taip pigiai tik už $4,900.

A. ŽVINGILAS
26 Broadway, So Boston. Mass.

ra.

VITAUTAS ŽENIS. Bernotavo 
valsčiaus, žvirgždalių sodžiaus, Kon- 
taučių parapijos; prieš karę išvažia
vo Į Pittsburgh, Pa. Atsišaukite ar- 
!>a ji žinanti praneškite. Yra svar
bus reikalas.

Pranciškus Poška. (30)
2419 W. 45th PI.. Chicago. III.

Pajieškau pusbrolio Petro Matonies 
Anglininkų kaimo, Kruonio valsčiaus, 
Trakų apskr. Prieš pat karę išvažia
vo Amerikon ir jo tėvai negauna nuo 
jo jokios žinios. Jis važiavo i Indiana 
Harbor, Ind. Kas apie jį žino malonė
kit pranešti arba pats lai atsišaukia.

J. Matonis (26)
453 Bradley st., S. Bethlehem. Pa.

FARMA. NAŠLE MOTERIS PRI
VERSTA GREITAI PARDUOTI. ..

7() akerių geros Connecticut valsti
joj žemės, 30 akerių tinkama apsieji
mui ręstas geros ganyklos ir miškai, 
2 melžiamos karvės, 1 arklys, 25 viš
tos, 100 vaisingų įvairių medžių, ge
ras 7 kambarių namas, barnė, vištinė, 
ousantros mylios nuo dirbtuvių mies
to. 6 mylios nuo didelio miesto; kaina 
$2,000, įmokėt $1,200. Platesnių pa- 
liškinimų galima gauti tik angliškoj 
kalboj. (27)

NATHAN WEISLER
9 School st„ Danielson. Conn.

JUOZAPAS ELZBERKA. lai atsi
šaukia tuojaus. Jam yra atėję; 
laiškas iš Lietuvos nuo jo sesers. Jc 
kas jį • žinote, nraneškite.

D. Mikais. (27)
1408 Forrest St, Seatcle. ttash 

"jonas MISEVIČIUS. dakta;. 
Kauno gub, Raseinių valsčiaus, įv
yra mano pusbrolis ir norėčiau su 
juo susižinoti. Malanės atsišaukti ar
ba kas žino teiksis pranešti. (26) 

Benediktas Latožas
23 Haverhill st, Lawrence. Mass.

Pajieškau Petro Jovalo, Kazimiere 
Rutkausko ir Romaldo Pavydžioj vis 
Ukmergės apskr, is Alenių kaimo. 
Pabaisko parapijos. Patys malones 
atsišaukti arba kas žinote meldžiu 
pranešti.

Antanas Pavickas,
246 Jair.es st.. New Haven. Conn.

Pajieškau STANISLOVO JANUŠ
KEVIČIAUS. kas apie jį žino malo
nes pranešti arba pats lai atsišaukia.

Stanislovas Staskevičius (26) 
1311 Union avė., Lakeport. N. II.

TADEUŠAS I.IACAS, b rot D. Kem- 
iiunų kaimo, Pšvietenio vaisė.; py- 
eno Ojrlesby, Iii. Atsišaukite, nes 

,ra svarbus reikalas.
■"it. Liacas, (27)

I'.'IO So. 26th St., Piiiladeiphia. Pa. I Pajieškau pusbrolio Prano Rimo. 
Blastakų kaimo, Balninkų parapijos, 
Ukmergės apskr^ Kauno gub. Turiu 
svarbų laišką jam iš Lietuvos, lai at
sišaukia tuojaus arba kas apie jį žino 
malonės pranešti. (26)

A AT i v;
826 E. 8th št* Chester, Pa.

JUOZAPAS IR STEPONAS MIŠ
KINIAI, jiems yra svarbi žinia iš 
Lietuvos nuo jų tėvo. Taipgi BOLE
SLOVAS ŽEMAITIS; jie visi gyveno 
Argentinoj. Paeina iš Svėdasų para
pijos, Kauno gub. Atsišaukite arba 
juos žinantis praneškite.

John Gimbutis, (27)
Box 414, Argo, Iii., U. S. A.

KAZIMIERAS KALNIUS, Kauno 
ib„ Telšių apskr., Darbėnų mieste- 

>,>; gyveno Pi’.iladelph’a. Pa. Me! 
iriu atsišaukti arba jį žinančių pra
lošti. Tunu labai svarbų reikalą iš 
Lietuvos.

Saiomera Kabilienė. (27) 
L13 Ho-.vard St, Phillipšburg, N. J.

.JURGIS KASULATTISv tetėnas, 
T jo šeimyna, paeina nuo Virbaiiaus, 
Suvalkų gub. 7 metai atgal mudu su 
juo persiskyrčme New Philadelphia, 
fa.. ir iri š.;ol nežinau kur jis gyve
na. Girdėjau, buk gyveno apie tris 
n.etai atgal Pittsborghe. Meldžiu jo 
paties atsišaukti arba jį žinančių pra 
nešti. Yra svarbus reikalas.

Antanas Jenčauskas, (28) 
40 W. B. P. Rd., Mamaraneck. N. Y.

FARMOS! FARMOS!
Dabar yra geriausis laikas įsirinkti 

gerą ūkę, nes matyti kur kokie javai 
auga. Fountai apielinkej yra laibai 
geros žemės molis su juodžemių ir už
auga pirmo sorto javai, kaip ta;: 
kviečiai, dobilai, komai, bulvės ir dar
žovės. Aš turiu da ant pardavimo 58 
farmas su puikiais budinkais, sodnais 
ir užsėtas javais. 14 farmų su gyvu
liais ir padargais; 11 farmų su bė
gančiu vandeniu upėmis ir upeliais; 
'f farmas su puikiais žuviniais eže
rais. Čia yra jau nusipirkę farmas su
virs 400 lietuviu. Jeigu norite įsigyti 
gerą ūkę ir apsigyventi tarpe lietuvių 
ūkininkų, reikalaukit farmų Katalio- 
«ą. (25)

J. A. ŽEMAITIS
R. 1. Fountain. Mich.

APSIVEDIMAL

esame varge, neturime ko pavalgyti 
Kas jį patčmytų, malonės pranešti 
čia yra jo paveikslas.

Petronė Višinskienė f2S) 
222 Franklin St, Rumford, Me.

. ,RjRB?RA MICKAILIUNAITE 
cek’skiu Kaimo, Daujienų parap lai 
atsišaukia; turiu svarbių žinių iš Lie- 
tuvos apie jos brolį. (26)

Juozapas Mekelis
15 Millbury st, Worcester, Mass

Pajieškau Elzės Kavekutės-Bagj- 
ševyčienės iš Kazlų Rudos, Suvaiką 
gub., Turiu svarbų reikalą. (25) 

Jonas Kubilius
1020 5th avė.. Rockford. III.

JUZĖ KAPČINSKIUTĖ-BIELAi- 
1IENĖ. mano moteris, kurt mane 
apleido 4 d. sausio, 1915 m., palikda
ma 18 mėnesių mergaitę, šiuomi 
jai pranešu, kad aš išvažiuoju į Lie
tuva; todėl, jeigu norėtumei pama
tyti savo dukrelę, atsišauk. Jei kas 
ją žino, malonės pranešti jai.

Jonas Biclaitis.
257 Brandon Avė., Detroit

(29) 
Mich.

Pajieškau Kazimiero ir Leono Moc
kų iš Remalių kaimo, Sedos valsčia is, 

_ _____ Mažeikių apskr. Kas apie juodu žino
malonės atsišaukti j malonėkit pranešti arba patįs lai at

aką ir labai prašo kad atsilieptumet.
I Domininkas Kazokeviėia (26)

29 Hudson avė., Brookiyn, N. Y.

JONAS KREIVIS, dėde. Kauno
pub.. Ukmergės apskr.. Deltuvos |
miestelio irreitai ms!o::co --------- i .. . . f.-,-* *- ■'* ■IrK. žinanti-ii pranešti, nes numirė sisa-ikia. Is Lietuvos tėvai atraše lai- 
mimo tėvas Tmošius Kreivis. ’

Barbora Kreiviutė (27)
261 Athens st, So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 28 metų, esu vaikinas 29m. 
Su pirmu laišku molonės prisiųst sa
vo paveikslų, atsakymų duosiu kiek
vienai. (26)
J. R. 418 Centrai avė., Springfield, III

KAREVV MILTELIAI
Nuo prakaitavimo ir dvokimo kojų.
Vartojant tuos miltelius užtikrinam 

l.ad kojos išgys ir prakaitavimas ne
dvoks. Kaina 25c. Atsiųskit 25c.. o 
mes prisiųsim užtektimai kad išgydyt 
kojas. Reikalaujam agentų. (26) 

C. ADAMS
720 E. Girard avė., Philadelphia, Pa.

Paiješkau apsivedimui merginos, 
turi būti nuo 17 iki 30 metų, turi 
būti protinga ir kiek pamokinta. Aš 
esu 27 metų, vertas $9,000. Atsi- 
šaukdamos prisiųskite paveikslą.

Tony Kilton, (27)
364 Kensington Avė., Chicago. III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 28 metų amžiaus. Aš esu 
30 metų. Kuri norėki susipažinti 
lai atsišaukia šiuo antrašu:

Joe Kastas.
P. O. Postville. ’ Seanoa, Pa.

PRANEŠIMAI.
FR A N Ešl M AS VISUOM EN EI I

Užsakiau knygų už $1.50 ir nusiun
čiau pinigus į "Meilė ir šeimyna" :r 
po to siunčiau keletą laiškų, b^t ne
grąžina nė pinigu, nė duoda jokio at
sakymo. Gavau iš pačios ženklą, kad 
pinigai išmokėti 10 d. balandžio. To
dėl viešai reikalauju, kad "Meilė ir 
Šeimyna" prisiųstų man knygas ar
ba grąžintų pinigus.

J. Z. Pociūnas. (27)
P. O. Box 62, Toledo, Ohio.

Jair.es


KELEIVIS

Kūdikių priežiūra 
vasaros laiku

14 valandų 
miego, kurių jis reikalauja, 
visos pastangos turi būt de
damos, kad palaikius jo mie
gamąjį kambarį vėsiai kaip 
naktį, taip ir dieną. Elek- 

_ ’ i pagelbės ir 
Suprantama, kad miegamas prieangis, apsau- 

' getas nuo musių ir uodų, y- 
je smulkmeniškai visko ne- ra patogi vieta kūdikiui 
bus galima išaiškinti. Nau- miegoti. Maudynė, prieš ei- 
dai motinų, kurios nori gau- siant miegoti, pagelbės, jei- 
ti pilnesnių informacijų,! gu kūdikis neramus, ir at- 

. Vaiku Biuras, Washingtone vėsins užkaitusią odą taip, 
turi išleidęs kelis praneši- kad jis galės miegoti 
mus apie v^ikų priežiūrą, miai. 
Jie veltui bus išsiųsti moti- T— 
noms, kurios tik to reika- nas, kad neduotų 
lauš.
Kūdikių valgis vasaros lai- Jeigu kūdikis nemiega,

ku.
Mažų kūdikių valgis yra į 

svarbiausias dalykas, ne-' 
žiūrint, koks metų laikas bu
tų; vaikas nelaukia ilgai ne
pranešęs apie tai. Vasari
nis tečiaus valgis turi savo 
neparankumus. Jeigu kūdi
kis yra maitinamas motinos 
pienu, motinos vargas tuo
met daug mažesnis. Ir jei
gu jis yra reguliariškai mai
tinamas kas tris ar keturios 
valandos ir gauna užtekti
nai vandens tarp valgių, jis 
turėtų augti puikiausiai. 
Bonka penimas kūdikis 
greičiau gali nukentėti nuo 
vasaros karščių. kadangi 
sunku yra išlaikyti pieną 
ir apsaugoti jį nuo pragaiš
tingu mikrobų. Pienas turi 
būti parūpinamas šaltas, 
užkimštose bonkose. Jį pri
valoma laikyt šaltai, kol rei
kės kūdikiui duoti. Jeigu 
yra abejonė apie pieno ty
lumą, geriau tuomet pieną 
atvirinti. Kūdikiams, peni
miems iš bonkos, reikia duo
ti mažiau karštu laiku. Juos 
reikalinga penėti lengvai, 
kol oras pradeda atvėsti. 
Privaloma duoti kūdikiams 
užtektinai vandens.

Maudynė.
Sveikas kūdikis, nežiūrint 

kokio amžiaus, turi būt kas
dieną maudomas. Geriau
sia maudyti jį ritmetyj. Va
sarą, kada reikia kūdikį vė
siai užlaikyti, jis turi būti 
maudomas prieš migdy
siant. Drungnas vanduo, 
nuo 85c F. iki 90 F. yra ge
riausias : paaugėję vaikai 
mėgsta kiek vėsesnį. Visai 
mažai muilo tereikia varto
ti. Muilas niekad neturi bū
ti stačiai trinamas į kūną. 
Ir karščiams užėjus kūdikis 
turi būti maudomas taip, 
kad jokis vėjas jo neužpus- 
tų, nes jis lengvai suserga 
sloga ir dėlto, išėmus iš van
dens, ji reikia tuojaus ap
rengti.
Išmaudytas vaikas turi būt 

švelniai ir atsargiai nudžio
vinamas, išlengva nušluos- 
tant jį rankšluosčiu. Tal- 
kum miltais galima truputi 
užbarstyti odos riaukšles, 
kaip, pavyzdžiui, kirkšnyse 
ir popažastimis. Bet dau
gumas motinų vartoja tų 
miltukų perdaug ir užkem
ša odos skylutes.

Karščio metu, kada oda 
gali būt kiek užsidegus, se
lenų maudynė gali kūdikiui 
pagelbėti. Reikia bovelninį 
maišiuką, liuosai sėlenomis 
pripildytą, įmerkt į vandenį 
ir išspausti, ir tai daryti, kol 
vanduo paliks pienuotas. 
Mėti kūdikį į maudynę, lai
kyti kelias minutas ir išim
ti be plovimo. Muilo varto
ti nereikia.

Miegas.
Labai jaunas kūdikis di

desnę dalį laiko praleidžia 
miegodamas,ir karštis nela
bai jį vargina, jeigu jis yra 
Rinkamai aprengtas. Toks 
kūdikis, jeigu motinos pie
nu maitinamas, nieko nenu
kenčia nuo karščio, 
dažnai yra neramus 
smagus. Kad davus

Kūdikių priežiūra prade- metų kūdikiui 
da tapti tikru mokslu. Mo
tinos visos ima mokintis ir 
tyrinėti tą dalyką, nes jis 
paliečia jų vaikus. Jos rei
kalauja, kad tas mokslas 
joms butų teikiamas iš visų iros vėdykla 
šaltinių, f 
šiame trumpame straipsny- gotas

bus galima išaiškinti.

Bet jis 
ir ne
vienų

ra-

Reikia persergėti moti- 
kudikiui 

vaistų, idant ji užmigdžius. 
..................... ' , tai 

[yra tam priežastis, kurią 
reikia ištirti, bet niekad ne- 

Iprivalo duoti vaistų, jei ne- 
I bus daktaro Įsakyta.

Jeigu kūdikis turi miego
ti viduj, ji visuomet reikia 
guldyt lovon vieną ir. kur 
galima. duoti atskirą kam
barį, idant jis galėtų išmie
goti ramiai nuo laiko pagul
dymo iki kėlimo rytmetyje. 
Kūdikių aprėdymas vasarą.

Karštis, koks būna nuo 
birželio iki rugsėjo daugu
moje vietų Suvienytose 
Valstijose, yra labai sunkus 
kūdikiui, ir daug triūso rei
kia motinai padėti, kad už
laikius ji ramiai, nuolat tė- 
rnijant jo valgi, aprėdalą, 
maudynę ir tt.
Kaip ulaikyt kūdikius vasa

ros metu.
Kad užlaikius kūdikį ra

miu liepos ir rugpjūčio 
karščiam sužėjus, reikia jį 
labai lengvai aprengti. Jei
gu butų reikalas, galima be
veik visai nurengusiu laiky
ti karščiausiu dienos laiku.. 
Vilnonės juostos,vystyklų ir 
plono apvalkalo užtenka, jei 
motina pasistengs užmauti 
iam pančiakas, marškiniu-

Baigiantis pirmiems me-J Jeigu motinos pienas pa
sirodo nebetinkamu kudi- $9 

i kiui, tuomet jau gal motinai 
I reikia tinkamesnio valgio, 
j daugiau skystų valgių ir 
permainų jos gyvenimo pa
pročių. Gali būti, kad vai
kas yra penimas perdažnai 
arba jam duodama perdaug • “ *1^___ ____ B

pienu ’ valgydinti kūdiki, ypač ka- 
Kitas jo valgis ga- da motina turi perdaug pie- 

no Jeigu kūdikis negauna 
užtektinai motinos pieno, i___ ,____ __ _____ , ______ (

•gali nrisieiti vartoti tniDUti Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė i piibieiU LUll 11 uputf cenU> Atsiminkite, jus užmokėtu- 
karves pieno. Motina turi met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00

tams, galima po truputį pra
dėti duoti vaisių skystimų, 
grudų, džiovintos duonos, 
daržovių sriubos ir kiauši
nio ir pratinti vaiką prie tų 

! valgių. Antrais motais jis! 
turi gauti grūdinių valgių! 
rytmetvj ir vakare ir kiau-! 
šmio arba daržovių sriubos ant sykio, nes lengva per- 

Įsu duona, sviestu ir 
j pietums. I”
Ii būt tik vien pienas.

Vasaros valgis.
Motinos, norėdamos

Ino. Jeigu kūdikis negauna 
: užtektinai motinos pieno, 

pa-i 
taikanti savo vaikams, daž- į karvės pieno.

elgiasi, rupintisjdant turėtų užtek- *

Ant 541 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singas, ypatingai

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotaa ant 20 me
tų Ypatingas pasielijimas. Mes iš- 
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad- Į 
reso už$9."5 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada tikite 

ant 100 Salėm str., kur rasite visokiu naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- 
čių. nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame goriausius daktarus per telefoną už- 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 

))! ateikite j APTIEK Ą po numeriu . (1)
| 100 SALĖM ST BOSTON, MASS.

nai neišmintingai <
Po truputi duodamos viso- nnai pieno nors pirmus se- kiekvienu laikrodėliu.
kių vaigių" nuo stalo, suga- sis mėnesius kūdikio gyve- 
dina vaiko prigimtą apetitą nimo.
prie paprasto valgio ir ap-, yra svarbu kūdikio gero- 
sunkma virškinimą, v asą- idant motina stengtųsi 
įą ypač si pagunda yra di-:patj užsilaikvti geroj sveika* 
dėlė. Labai paprasta yra ■ toj. Jos miegas, mankšti- 
matyti motiną duodant savo < nimasis ir apsižiurę j imas
kūdikiui šaltakošės^ _ (Ice ■ yra ]abai svarbus dalykai. 
Cream) ir kitų panašių gė- ( Patarimai, kaip užsilaikyti 
rimų ir vaikai tik pradedam-i jpotinoms, bus siunčiami
lieji vaikščioti jau nešiojasi, veltui visoms, kurios parei- 
saltakosės kaušiukuose. Ge- kalaus pranešimo „Kūdikių 
rai padaryta namie šaltako- ~ ‘ - — - -
šė. kurios sudėtinos dalis 
motinai žinomos, gali būt ____ ____ __
duodama ^sveikam Ya^.u^’!mento (Children’s Beaurau, 
pirktinė šaltokose, kurios jy g Department of La- 
Kuriam jau vra sukakę du , . ... . . „

' ■ . ra duoda-; b°r),.Vashington, D. C.
ma sykiu su kitu valgiu; bet ’

kurios j 
kuriam jau yra sukakę du! 
metai, jeigu tai yr

Priežiūra” (Care of Child- 
ren), iš Vaikų Biuro, Suv. 
Valstijų Darbo Departa-

EKCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bd«. CHICAGO. ILL

Pnikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su i 

la > lr Si i k* » *

Aitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisiųsk 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo, 
me daugybę tiems panašių dalykų 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

FISHLEIGH & CO.. Dept. 924, 
CHICAGO. ILL.

$1.95 su 
. —’> 
Turi- 

ir

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.95

-
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Jeigu dėl kokios priežas-i«$> 
ties vaikas netektų motinos ❖ 
pieno, jis turi būti penimas ♦♦♦ 
iš bonkutės. Motinos pieną ♦♦♦

sudėtinos dalis ir senumas 
nėra žinomos, pavojinga 
jaunam kūdikiui. Tyrų vai
sių skystimai, namie pada
ryti, yra gerai jam 
bet saldus s'lrapai, kuriuos 
vartojama šaltakošės užei
gose. neprivalo būt kūdi
kiams duodami. Motinos 
pertankiai duoda savo vai
kams atšaldytą kavą arba 
arbatą. Tokie gėrimai, šal
ti ar šilti, yra labai pavojin
gi mažam vaikui. Užtekti
nai atšaldytas vanduo yra 
geriausiu gėrimu jam. 
Kūdikis ir jo pieno bonkutė.

Stebėtinai puiki proga
VISIEMS LIETUVIAMS SUGRĮŽTI SAVO 

TĖVYNĖN

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai

Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurių 
užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo butelį

BAMBINO
vaizbos •■MADONA’’ ženklas

Užregistruota S. V. Pat. Ofise.
Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jį! Jie prašo jo 

dauginus. Gaunamas visose vaistinyčiose arba tiesiai iš labaratorijos.
Reikalauk pokelio su Bambino lėlės paveikslu.

Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo išdirbėjų 60c. su persiuntimu.
F. AD. RICHTER & C0., Bust Terminai Bidg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

VELTUI!
v

GRINZKITE LIETUVON

Motinos pieną ♦♦♦ 
kus ir kitus drabužius, kaip.tega’i pavaduoti tik karvės 
diena pradeda atvėsti. 7 
bai svarbu jo neužšaldyti. ir 
jeigu staiga atvėsta, kas pa
sitaiko prieš audrą arba 
kuomet pakįla smarkus vė
jas, vaiką reikia tuojaus 
taip aprengti, kad jis nega
lėtų staiga atvėsti.

bužiai turi būti pritaikomi na turi padėti daug darbo 
prie oro. Gali būti karštų ir atsargumo. Certifikuo-.^ 
dienų,kuomet vaiką reikėtų tas pienas privalo būti var-j® 
aprengti taip, kaip augščiau tojamas, jeigu tik jo gauti i« 
aprašyta, bet geriausia yra, galima, arba jeigu ne, tai j ® 
ir vaikas bus ramus su "plo-. turi būti vartojamas geriau-' d 
nais marškiniais, juosta ir sias pasterizuotas pienas.1 
suknele su vilnoniu apsiaus- Jeigu tokio pieno negalima 
tu vėsesniame ore. Mažučių gauti, tuomet tą, kurį var- 
vaiku kojos turi būti šiltai tojama. reikia _ atvirinti. 
užlaikomos plonomis vilno- Sausi pieno milteliai yra ge- 
nėmis pančiakomis, kurios riausia forma džiovinto blė- 
apdengia visą koją. kinese pieno, bet tokio pienb

Senesniems vaikams nėra reikia nevartoti, jeigu gali- 
reikalo turėti pančiakas ir ma turėti šviežo pieno. Įvai- 
čeverykus per karščius. 'riausiame amžiuje vaikas

Motina pati turi nuspręs- turi gauti štai kiek pieno 
ti, kuomet permainas reikia kas kartą:

i Amžius.
i IsavaitėsI

- V. jį _ .
kūdikiui sukanka ” menesių 

metai, jis turi būti valgydi- mėn.- ... g men

La_'pienas, ir valgis, kuris netu- *♦* 
ri pieno, negali jo tinkamai *♦* 
maitinti. 1" 
raus pieno, kad tasai pienas 
butų gaunamas šaltas ir 
švarus, kol prisieina duoti 
kūdikiui, ir kad pritaikius ji 
pre kūdikio amžiaus, jojo

Ant gerų Amerikoniškų tavorinių laivu; kelionė trumpa: už
ima tik nuo 10 iki 12 diennų; valgis kuogeriausis; užlaikymas, 
lovos ir visa kas—sanitariškai: pareigos — prižiūrėti raguotus 
gyvulius.

REIKALINGA 100 VYRŲ KAS SAVAITĖ!
Laivai išplaukia iš Bostono į Antverp'ą kasdien.
Kas tik gyvas ir kas tik nori pasinaudoti šia puikia proga—su
kruskite.
Su užklausimais reikale smulkmenų, kreipkitės j —

CENTRALFO BENDRO LIETUVIŲ BANKO 
INFORMACIJŲ BIURĄ

32-34 Cross St., Boston, Mass.
Skyrius: 366 W. Broadway,South Boston, Mass.

Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šim
tais Lietuvių i Tėvynę ant HAMBURGO, FRAN- 
CUZIJOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS, KAUNO 
ir t. t. Pasportus kiekvienam gaunam Į kelias die
nas. Laivakortės labai pigios. Rašykit arba va
žiuokit stačiai pas mus.

Y 

GELBĖKIT GIMINES
Kad turėjus šva- *♦*

❖
♦♦♦ ™

Skubėkit siųsti pinigus, nes auksinai labai atpigo. Gauname 
iš Lietuvos kvitas kaip tik pinigai aplaikomi. Gvarantuojame kož- 
ną auksiną. Siųskit pinigus tuojaus.

Rašykit ar ateikit kolei yra geras laikas:

GOLDBERGER & GOODMAN, BANKERS 
136 East 42-nd Street, New York, N. Y.

Šiaurėje ir vakaruose dra- didumo ir virškinimo, moti-Į#
.7 • 1 O.‘l_______• — 4.______ ■ „„dZit

•!
KIEKVIENAS LIETUVYS PRIVALO

IŠKELIAUT, PASIDĖT, PASIŲST PINIGUS Į 
LIETUVĄ per. plačiai žinoma virš 40 metų

LIETUVIŠKĄ BANKĄ

Nemeth Statė Bank
10 East 22-nd St NEW YORK CITY, N. Y.
TAI YRA BANKAS
KURIAME MEILIAI per lietuvius, lietuvių kalboje pa

tarnaujama.
KUR GALITE saugiai pasidėti savo pinigus ant palukų. 
KUR GALITE pasiųsti pinigus Į Lietuvą sulyg žemiau

sio dienos kurso.
KUR GALITE išgauti pasportus už nominalę užmokestį.

Stebuklingas Kalendoriškas Laikrodėlis

daryti, idant užlaikius vai
ką ramiu.

Senesnio vaiko valgis.
Kaip 1

mėnesio

Kiek turi gauti. 
Užuncijos 

2’/ž unc. ikiBi G 
4 iki 5 unc. 

6 uncijos. 
8 uncijos.

Motinos pienas.
Motinos pienas yra 

.......... ► gyvasčiai 
ir sveikatai užlaikyti, ir nei

namas keturis sykius per 
dieną, jeigu jis yra sveikas, 
ir nieko neprivalo valgyti 
laikotarpiais. Tai yra labai iriausias kūdikio 
svarbu vasaros laiku, kada i 
karštis yra nepakenčiamas, i vienas iš kitų motinos pa- 
Dauguma motinų nuramina tarnavimų nėra taip svar- 
vaikus, duodamos jiems vi- bus kūdikiui, kaip jos pie- 
sokius dalykus nelaiku vai- nas.
gyti. Paprastas dalykas y- Pirmuose mėnesiuose savo 
ra pamatyti vaiką, dar ne- gyvenimo kūdikis neturi 
turinti dviejų metų, jau imti jokio kito valgio. Tik- 
griaužiant bananą arba sal- tai vasaros laiku galima 
dainę. Vaikai, kuriems to-,duoti atšaldyto vandens ke- 
<is valgis duodamas, pa- lis kartus j dieną. Bet ku-

— — — . « • I • j • - _ _ _ __ •___ ą * _ _ ,

vasarą pienu gali nukentėti, jeigu 
vaikų, jis persivalgo. Daugumas 
brangi gydytojų pripažįsta,kad ne
neduos mažiau trijų valandų turi 

jam tokių valgių, kurie yra praeiti tar pvalgvdinimų; 
jo amžiui netinkami, bet vaikas geriau auga, jeigu 
duos jam reguliariškai tik- penimas kas keturios valan-! 
tai tinkamą maistą. [dos. i

ge

mastai serga vidurių ligo- dikis maitinamas ir motinos 
mis, ir iš to kas 
miršta tūkstančiai 
Motina, kuriai yra 
jos vaiko sveikata,

vtI
I

! i

NAUJAS] [IŠRADIMAS
VYRAI IR MOTERYS! Ar jums jau yra žinoma, 

kad tapo išrasta gyduolė prašalinimui pleiskanų ir 
sulaikymui plaukų slinkimo?

J IEŠKOK PAGALBOS KUR GALIMA RASTI.
SEN-RAYTO HAIR TON K! (plaukų totiikas), tai 

yra vėliausias išradimas ir pasekmingiausia gyduo
lė nuo pleiskaną ir plaukų slinkimo. Be to dar, jis 
sustiprina puolančius plaukus, padaro juos labai 
švelniais ir brilijantavai blizgančiais.

ISITEM YK ! Žemiau s pasirašiusi Kompanija 
kilniausiai gvarantuoja SEN-RAYTO Plaukų To
nika. jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas 
ir sulaiko plaukų slinkimą.

VISUOMET reikalaukite SEN-RAYTO Plaukų 
Toniką pas barberius ir aptiekuose arba pirkite iš 
agentų. Gražaus formato, šauni » oz. (pusė svaro) 
bonkutė, parsiduora už $1.00; 4 oz.—už 60c.

Išbandymui gerumo, iškirpkite sį kuponą, pažy
mėdami savo vardą ir adresą ir įdėkite 10c. vertės 
štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes prisiu
sime sampelį.

THE SEN-RAYTO COMPANY
6617 Wade Park Avė. (Teveland, Ohio.

Gerbiamieji:— Šiuomi aš prisiunčiu jums 10c. vertės štampų, 
už kurias malonėkite prisiųsti man sampala GVARANTUOTO 
SEN-RAIT0 PLAUKŲ TON1KO.

Vardas............................... .
Adresas......................................
Miestas .................................... ....Valstija ...

Kuris parodo valandas, minutas. dienas savaitės, ku
ris raėnesis. mėnesio dieną ir permainas. Tai yra 
kas stebėtino ir toks laikrodėlis turėt yra didelis pa
rankamas visam amžiui.. Lukštui to laikrodėlio yra 
gražus ir labai tvirti. 7 akmenų, mechanizmas ge
riausio plieno ir nikelio, laiką laiko gerai, ir gva- 
raniuotas ant 20 metų. Kiekvienam, kas tik pamato 
tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus $15.00, o 
męs parduodame fabrikos kaina už $9.75 ir priedų 
duodam, kuris perką laikrodėli mašinėlę drulęavot 
laiškus (typv.riter), kuri yra graži ir tvirta. Tu
ri visas raides, numerius ir Senkus ir ant jos kožnas 

gali drukuot, kaip ■ 
ant brangios maši

nos. Ji parsiduora po $5.00 ir brangiau, o 
pas mus gauna DYK Al, kas 
perka laikrodėlį-, Užtikrir.am kiekvie
nam užganėdinimą arba gražinam pinigus. 
Prisiųsk 25c. rankpinigių, o kitus užmokėsi 
kada viską atneš į namus. Adresas: (23)

PRACTICAL SALES C4MPANY,
1219 NORTH IRVING AVĖ., l)ep. 300. CHICAGO. ILL

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinara, kad Ją* sučėdyait pinigą 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmą ir pri- 
mieruojam rubą pagal žmogų, todėl muaą 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER- 
EOTUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAL
TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras brolis Betarto

. Ant Januška
222 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Boston—tllll



K

11.........................

f ••TV tarptautinis boiko-Imigracijos Diuro ; TAS PRIEŠ VENGRIJĄ.
v. Darbininkai paskelbei

O C .tarptautinį boikotą prieš; 
A X ^1 1 idv* Vengriją. Prie boikoto pri-

----------- įsidėjo visos darbininkų or- 
ar prižadėjimais, nežiūrint ^anizacijos Italijoj, Lejiki- 
ar tie siųlijimai ar prižade- . Rumunijoj, Jugo-Slavi- 
jimai teisingi ar neteisin- į°<I ir Čeko-Slovakijoj. Tuo 
gi”, žmonės, kurie atvažiuo- Jarbminkai nori is- 
ja pasekmėj sutarčių, žodis- [eiksti savo protestą prieš 
kų, rašytų, ar spausdintų, Yen?pjos buržuaziją, kuri 
ištartų ar reikštų,—atlikt žiauriausiu budu smaugia 
darbą šioje šalyje”, arba savo krašto darbininkus, 
"ypatos, kurios keliauja at
siliept į apgarsinimus, 
spausdintus, garsintus av 
išdalintus svetimoje šalyje, 
kur reikalauja darbįninkų.”

Ateiviai .prigulintis į mi
nėtą klesą, gali būti įleisti į 
Suvienytas Valstijas, kuo
met duos tinkamų prirody
mų, kad jie yra:

(a) 
riai;

(b) Profesionaliai 
tai;

(c) 
mokslininkai;

(d) Profesionaliai 
ninkai;

(e) Profesionalės 
gytojos;

(f) Ministrai ar 
gai;

(g) Kolegijų ar semina
rijų profesoriai;

i (h) Ypatos, pripažintoj 
prie bile pripažintos mokin
tos profesijos;

(i) Namų tarnai;
(j) Amatninkai, kurių 

užsiėmimui čia Suvienytose 
Valstijose stoka darbininkų 
ir jeigu Sekretorius davė 
leidimą iš anksto dėl tokių 
darbininkų įleidimo.

(k) Perstatytojai ir 
darbininkai jomarkų ir pa
rodų, Kongreso autorizuo
tų.

7. Merginos, keliaujan
čios čia dėl ištekėjimo, turės 
pasilikt priežiūroj Imigra
cijos inspektorių, kol jos- 
prirodys, jog bus apsaugo
tos iki vestuvių.

8. Visi ateiviai

1. Keleivis, kuris rengiasi 
Amerikon, turi 

val
važiuoti Amerikon, 
gaut pasportą iš savo 
džios, tinkamai paduoda
mas savo tautystę. Būtinai 
reikalinga ant pasporto A- 
merikos konsulio ’Njisa” 
pirm, negu galima gauti 
transpoiLaciją. Amerikos 
Imigracijos Biuras negali 
pagelbėt ateiviui gaut pas
portą, ar transportaciją, ir 
negali reikalaut iš transpor- 
tacijos linijų, kad jos priim
tų ateivi kaipo pasažierį ant 
savo laivo. Nes kompanija, 
atgabenusi keleivi be Ame
rikos konsulio leidimo, piu
rės užmokėt piniginę baus
mę ir vėl sugrąžint ateivį iš 
kur jis atvažiavo, o taipgi 
sugrąžint jam įmokėtus ke
lionei pinigus. Su visais 
klausimais apie pasportus 
galite susinešt su: Chief. Vi- 
se Office, Division of Pas- 
port Control, Department 
of Statė, Washington, D. C.

2. Leidimas ateiviui įeiti 
į Suvienytas Valstijas nega
li būt išduotas ateiviui pirm 
jo atvažiavimo į Suvienytų 
Valstijų uostą, nes teisė pri-< 
imt ar atmest priguli nuo 
imigracijos inspektorių ir 
po peržiūrėjimui sveikatos. 
Nėra paskirtos sumos pini
gų, kurią ateivis privalo tu
rėti, idant butų Įleistas, bet 
privalo turėti užtektinai pi
nigų, kol jis galės surasti 
sau užsiėmimą. Pinigų turi 
užtekti kaip jo paties reika
lams, taip ir reikalams tų, 
kurie su juo važiuoja. Ir 
jeigu ateiviui priseis va
žiuoti toli nuo uosto, jam 
reikalinga užtektinai turėti 
pinigų užmokėt už gelžkelio 
bilietą. Imigracijos įstaty
mai pritaikyti visiems atei
viams iylgiai, nepaisant ša
lies, iš kur kas atvažiuoja.

3. Svetimšalis gyvento
jas Suvienytų Valstijų, ku
ris vyksta svetur, kuomet 
sugrįžta, turi imt tuos pa
čius egzaminus, kaip ir nau
ji atkeliaujantieji, nepai
sant ar išsiėmė savo pirmas 
popieras ar ne, ir jis turi 
mokėti įleidimo taksas 
(head tax).

Leidimas iš Imigracijos 
Biuro važiuot svetur nėra 
reikalingas, bet keleiviui 
reikėtų gaut pasportą ir už
simokėti ieigų taksas.

4. Augščiau minėti imi
gracijos įstatymai neliečia 
Amerikos piliečių, jų pačiu, 
ir nepilnamečių vaikų (jei
gu jie yra gimę Amerikoj 
pirm tėvo naturajizavimo). 
Jie būna įleidžiami tinka
mais pilietybės prirody
mais, kuomet atvažiuoja. 
Ypatos, negavusios paskuti
nių pilietybės jjopierų. ne
paisant jokių užreiškimų, 
jog nori tapti piliečiais, 
skaitomi svetimšaliais.

5. Vaikai, neturinti 16 
metų, jeigu keliauja vieni ir 
nevyksta pas tėvus, gali būt 
neįleisti. Tai priguli nuo 
Darbo Sekretoriaus. Sekan
tis yra reikalavimai įleidi
mui: Vaikai turi būt sveiki; 
turi keliauti pas tėvus ar 
gimines (arba pas tuos, ku
rie ketina pasavinti), apsii- 
mančias juos prižiūrėt: jie 
turi būt siunčiami į mokyk
lą, kol sulauks 16 metų; jie 
neprivalo būti statomi prie 
darbo, netinkamo jų am
žiui. Kartais užstatas rei
kalaujama kaipo įleidimo 
sąlyga. Jeigu vaikų tėvai 
gyvena Suvienytose Valsti
jose, vaikai laikomi, kol 
gauna žinią nuo tėvų.

6. Darbininkais

4.:

yra 
skaitoma svetimšaliai, ”ku- 
rie prikalbinti, pagelbėti, 
pagosti ar kviesti atkeliauti 
į šią šalį su darbo siulijimais

Profesionaliai

ProfesionaD'ai

akto-

Vjuzbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

i

Laikyke savol

KAM KENTĖT!?
________ ___ " raumenų 
gėlimai greitai nustoja, Jeigu patrini su

■ h -i hų mechanizmą:

Į

ibonkut

f
Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris

M les tas ValstijaX'

A i

APKEPA VIENODAI MJDAI
Nc» I erfection Aliejum Virimo Pe- 
crus htis tuom gasiniu pečium kuris 
suteiks smagumą už mažus iškaščius 

.sena "’oėaitė, kepdama pati didz'uosis.
Kaminėlis moksliškai išvestas, taip 
kad slapganngas virimas visai nera- 
tros kepant saldainius, jje bus trb. 
iškilę brlunl’ Ir Pyragaičiai lengvi ir 

New Perfecžion Aliejum Virimo Pe
čius vartojame 3000.000. Jie daromi 
i-u 1. _, 3, ir 4 degtuvais. Ir kuras 
apsieina pigiau. •
Klauskite jūsų pardavėjo apie New 
1 erfection Vandens Šidytoją.

vieną ypatą — jauną. vyra ar
moteriškę. Užlaikome grynai lietuviš
ką kursą ir angliškai lietuvišką kur
są Po pabaigos mokslo išduodame 
diplomas ir rekomenduojame šoferiui 

■ Mechanikui darbą nuo 3o iki 50 dole-1 
rių savaitėje. Mokiname dienomis :r 

į vakarais. Mokykla aurora nuo 9 vai. 
' ryto iki 9 va! vakaro. Nedėliomis mic- 
i 1" iki 3 po pietų. Gvarantuojame dip
lomus ir laisnius. Platesnių mforma- j 
cijų reikalaukit pas prof. (28)

Tychaevich Auto School
601 E. 17 St.. And 293 Avė. B.

NEW YORK CITY. 5
Teleohone Stvvesant 5406.

-

SVARBIAUSIA PLAT
FORMA.

Šiomis įvairių nacionalių 
konvencijų dienomis mes 
neprivalome užmiršti, kad 
svarbiausioji platforma 
kiekvienam vasaros lai! 
yra sekama: 
žarnas atkimštomis! Užsi
laikymo klaidos, vandens 
permainos, staigus persi- 
mainymai karštų dienų ant 
šaltų nakčių ir kitokios pne,

Ižastjs gimdo įvairių keblu
mų, kurie pasiekia Įvairiu 
laipsnių nuo lengvo nevirš
kinimo iki sunkių ligų. Tri- 
nerio Amerikoniškas Elixi-

Močiute Sako

sams platinasi 
ir platina influenzą 
prašalink šalti 
tuojaus su

HILL*$

UŽMUŠĖ ITALŲ.
Tiranos mieste albanai iš

skerdė 330 italų belaisvių. | [as Karčiojo Vyno yru tuo 
Tai buvo kerštas už užmuši-1 vaistu, kuris pagelbsti net 
mą anądien Paryžiuje buvu-:luomet, kuomet užkietėji- 
sio Albanijos prezidento Es- m0 nebeiveikia jokios kitos 
sad Pašos, kurį, albanai ma-' 
no, nudėję italai.

"Kuomet ji buvo mažytė mergaitė ir jos 
neturėjo užtektinai pieno žindviaui jos,

manta
ji davė I

CASCARA^QUININ

Pavyzdingos šalčiui gyduolės 
per 20 metų — pilių formo

je — saugios, tikros — 
prašalinu šaltį į 24 va

landas — gripą į 3 
dienas. Geras bak- 
vsukas turi raudo

ną viršų su Mr. Hill’s peveikslu.
Visuose Aptiekose.

artis-
I

P^ri

dai

kuni

New Orleans.—St. Louis 
, katedroje kunigas pavarė 
jaunąją namon, liepdamas 
jai apsirėdyti padoriau. 
Vargšė priversta buya išpil
dyti kunigo paliepimą. Po
rai valandų praslinkus,kuo
met jaunoji sugrįžo pasirė
džiusį paprastais rūbais, 

, kunigas atliko apsivedimo 
ceremoniją.—

įmonės, ir išvalo vidurius 
be jokio skausmo ir nusilpi
mo. Jis palaiko jas švarias, 
oagelbsti virškinimui ir pri
duoda diržingumo visam 
kunui. — Kuomet kojos yra 
pavargusios, vartokic Tri- 
nerio Liniment, ir jus nusi
stebėsite pasekmių priim- 
numu. Jūsų aptiekorius ar
ba vaistų pardavėjas užlai
ko taipgi ir kitokių Trine- 
rio gyduolių. Tik malonėkit 
iš jo pareikalauti! —Josepa 
Triner Company, 1333-1345 

., Chicago.

EAGLE BRAND
(COMD£.V5EO MUK)

Nuo ko ii buvo tvirta ir sveika — ir, kada močiu
tė negalėjo žindyt mano motinos, ji taipgi davė 
jai Eagle Brand, ir dabar — niar.o motina duoda 
man Eagle Brand, ir aš augau sunkesne po virš 
pusę svaro kas savaitė nuo to kaip buvau trijų 
mėnesių amžiaus.”

Prisiųskit mums šiandien kuponą, jeigu jūsų kū
dikis tinkamai neauga — jeigu verkia, neramus ir 
suvargęs—ir gausi dykai penkiasdešimts keturių 
puslapių knygą apie kūdikius, taipgi maitinimo 
instrukcijas, jūsų kalboje.

TaI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu. 
Toji mostis išima pletmus raudonus, 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst 
ir štampomis.

J. RIMKUS.
P. 0. BOX 36, HOLBROOK. MASS.

NUPUOLĖ MILŽINIŠKAS 
Į- METEORAS. ijy

Oklahomos valstijoj, neto-’ 
Ii Okmulgee miestelio, nu-Į 
uuolė milžiniškas meteoras,; 
kuris savo kaitra nušvietė Rą¥ma.nz’n.°:, ncural?‘i*Lir 
kelias pietvakarių valstijas. \ «*!*■ rvnrnrn %
Šimtai žmonių iš Missouri, r AIN“LArELLtn
Arkansas, Kansas ir kitii V&izbAŽenklis užrej. S. V. Pat. Ofise. 

: valstijų, kurie matė tą mete- Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
orą puolant, suvažiavo auto- daugiau kaip 50 metą.

Gerumas atsakanturnas ir ekonomija padaro 
Eagle Brand pirmu pasirinkimui dėl stalo ir ga
minimo valgių. Gaspadinės neturės bėdos su cuk
rum, ir jis yra dar pigesnis. Pirkit dėžę šiandien 
ir vartokit ji visur kur reikia pieno ir cukraus. 
Didesni vaikai ji mėgsta su duona vietoj sviesto.

į Daktaru Ofisai
MEDICAL OFFICES

22 TREMONT RWO, Scollv Są. 
BOSTON. MASS.

Kalbame Ruskai ir Lenkiškai 
Gydo vyrų ir moterų slaptas 

ligas, kraujo ligas ir nusilpnė
jimą.

Primą egzeminaciją ir kraujo 
išbandymą esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo 9 iš ryto iki 
9 vakare.

šis Babelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

Parsiduoda Geruose A pliekose 
ir Groserią Krautuvėse

The Borden Company 
108 HCDSON STREET 

NEW YORK.

mobiliais ir arkliais pasižiū
rėti, kaip tas akmuo išrodo.. 
Geologai rengiasi ji tyrinėti, i—

Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo i 
Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie. 
telpa laiki aštyje įvairių firmų, lei-' 
dėjai neatsako.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anuhor
Vaizbaženklu’

virs 1b 
metų, kurie negali skaityti 
anglų kalboje, arba bile ki
toje kalboje (nuo 30 iki 40 
žodžių), neįleidžiami. Bet 
daroma sekanitįs išėmimai:

(a) Tie, kurie fiziškai 
giegali skaityti;

(b) Ypatos, giminės Su
vienytų Valstijų piliečių, į- 
leidžiamų ateivių, arba le
galiai įleistų ateivių, gjnre- 
nančių Suv. Valstijose, kuo
met atitrauktos per tuos 
piliečius ar įleistus ateivius: 
tėvas, jeigu turi suvirs 55 
metų: senelis, jeigu suvirs 
55 metų; pati; motina: mo
čiutė; neištekėjusi duktė 
ar našlė duktė;

(c) Ypatos, atkeliaujan
čios i Suvienytas Valstijas 
nuo tikėjimiškų persekioji
mų paskutinės nuolatinio 
gyvenimo vietos;

(d) Ypatos, pirmiaus 
gyvenusios Suvienytose 
Valstijose per penkis metus, 
išvažiavusios ir vėl grįžtan
čios bėgyje šešių mėnesių 
nuo dienos išvažiavimo;-

(e) Ypatos, pereinan
čios per Suvienytas Valsti
jas;

(f) etc.
(g) Perstatytojai ir 

darbininkai jomarkų ir pa
rodų, 
tų;

(h) 
mato, 
eiviai 
mo mokintis skaityti, jiems 
nereikės imti ”literacy 
tęst”;

9. Kur ateivis turi gimi
nių Suvienytose Valstijose, 
giminės gali palengvinti eg-' 
zaminą, prisiųsdamos paliu
dymą, parodant atsakomy
bę. Paliudymą prisiųst rei
kia vardu: Officer in 
Charge of Emigration, uos-į 
te, kur ateivis atvažiuos. 
Va rdas ateivio, vardas ai- 
vo ir data, kada atvažiuos, i 
palengvins darbą. j

Kongreso autorizuo-

•Jeigu inspektoriai 
jog atkeliavusieji at
rodo nors kiek gabu-

• 
i 
i• i «

♦

* 
i

t 
« 
»

t

iš Europos 
paveikslų 
merginų.

~ TIK VYRAMS!
Turime 

artistiškų 
gražiausių
Prisiųskit $1.00, o gau
sit 10 paveikslų. (28)

WM. NICHLLS
P. O. Box 103, 

Peabody, Mass.
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t
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<
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LIETUVA 
ir AMERIKA

Reikalauja šoferių ir Me
chanikų.

Išmokiname pilnai apie automebi- 
išardymą, pataisy

mą, sustatyma, važinėjimą, visok.ų 
pienų; taipgi duodame lekcijas apie 
elektriką. Mokiname uz prieinamą 
kaina. G vara rituojame išmokinti kiek-

INSTEIGTA 1857 M.

Kiti BORDEN
Borden’s Evaporated Milk 
Borden’s Condensed Coffee

Iškirpk kuponą. Pažymėk 
norimą knygutę ir prisiųk 
jį mums ŠIANDIEN.
Mrs ......................................... :
Street ..................................... ;
City ......................................... i
Štate ....................... (S)
..Nurodymai apie Valgius ;
.... Kūdikių Gerovė.

Produktai:
Borden's Milk Chocolate
Borden’s Alalted Milk

Į ? -5 k ‘j ■ *2 'i
H

j GERA PROGA! į
| Parduodam gerą ta- I 
| baką labai pigiai. Ra- i 
? šykite, o gausite pilnas | 
F informacijas. (31) | 
[ EUROPA BOOK CO. i

57 Dey St., <
New York, N. Y’. ¥

rri ANKARD OIL CO. OF NEW YORK

į/

OiL COOK STOVE ANO

TIK VYRAMS
Turime iš Francijos ir iš 

kitur gražiausiu merginų 
artistiškų paveikslų. Pri
siųskite $1.00, o aplankysi
te 10 labai gražių paveiks
lų *' (24)

W. M. LUNY & VENO CO.
P. O. BOX 103, 

PEABODY, MASS.

Aš, Alena Kostovska, pasiro 
dau visai publikai akyse

Ruptura užmuša 7000 kas metai
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos), 

tai priparodo laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai? 
Ar jas nepasitikit patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba 
kaip jus ją nepavadintumėt ? Teisingai sakant, tą naštą žmonės patįs 
palaiko — paremdami ją kaipo griūvančią sieną — paduodami jai ne
teisingą pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas 
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reik:|’auja didžiausios 
priežiūros.

Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia 
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą, 
kurią turi PLAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokią 
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.

I’LAPAO PADUŠKAITĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno 
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti nė gnaibyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir 
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

Išmok; uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiku. Prisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO 
COMPANY Biock 3058, St. Louis, Mo., o jie Jums prisius Plapao ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo. - .

■> -K -K -K -k -k
Nuga-Tone

Pasekme po 20 (feno 
arba grąžiname jums

PADARA. TIRŠTĄ, RAUDONA KRAUJĄ 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR M0TERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^' 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nusra-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! De vynes iš dešhntes visu žmogaus ligų 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ii 
išpūtimai, užketėjimas s k ii ves, tulžims, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos. 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl ? Todėl kad jie yra sutaisyti 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. *i

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, Į 
jog je tuštiname regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera d augiau s gazu ir suputimu. nicra smir
dančio 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 __
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, nriimno 
skoni ir vartuoti galcma be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
tavu pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA? Preke Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkutė. Kožna bonkutė talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galėte pirkti šešes bonkutos. arba šeštas menesius gydymo už penktus ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių. sujrąžink bonkutė ir piltus, o mes ūmai augrąžisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptiekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

PRISIŲSK SAVA PASTELIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 21 —537 South Dearborn St., Chicago, III.

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

išgelbėjo nuo va r gi n an-Kas mane „ .
čių ligų ? Salutaras Bitteris. Aš per 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyv»- 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega- 

! vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
! kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
■ Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 

tSl.25. Galima gaut geresnėse aptieko
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEM1CAL INST.
J. Bcltrėnas, . prof. 

Wm. BRUKNIS, Sav.
1707 Halsted St., CHICAGO. ILL. 

Užlaikom žoles nuo visokių ligų.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt-

Vį£5X tCHti,

INFLUENZOS BAKTERIJOS YRA 
VISUR.

Jeigu jus nesijaučiat visai gerai, 
tad turite saugotis, kad nepaagutu- 
met Infuenzos. Toji liga pagauna sil
pnesnius žmones pirmiausiai. Užlai
kyk savo vidurius gerai, kad nepa
gautų uždegimą ir jus jausitės ge
riausiai.

GARFILAK
Yra malonus paliusuotojas pavida

le peppermint saldainių. Jis apsau
gos uždegimo ir palaikys jūsų vidu
rius švariais. Gardus vartoti ir veikia 
greitai be skausmo. Geras jauniems 
ir seniems. Pabandykite GARFILAX 
šį vakarą ir jauskis smagiu ryte. 
Gauk Garfilax pabandymui dykai. 
NESIŲSKIT PINIGŲ, tik išpildyk 
kuponą, kuris yra apačioje, priduo
damas vardą ir adresą:

Išbandymui kuponas dykai 
Frank Garfinkel
Mfg. Chemist, Dept L.-I6;

141 Avė. A., New York, N. Y, 
Please send me a FREE sample 

>f ”Garfilax”
Name...........
Street .......
City.............
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Vietinės Žinios
KALĖJIMAS PADARĖ 

KATE O MARE TIKRA 
SOCIALISTE.

Dundulio prakalbos ir re
porterio bėdos.

Panedėlio vakare, Lietu
vių Svetainėje, Tadas Dun
dulis laikė prakalbas, 
bėjo jis.... kalbėjo—na. 
ką gi jis kalbėjo, po 
iiiais?

Kokis buvo turinys, 
sakant, branduolis jo 
Įjos? Well. jis. pavyzdžiui, 
nurodė, kad senovės Romoj 

Įvyko vergai kariavo prieš išnau- 
.i at- 

susirinko gal. Bet, jeigu tikėti istori- 
Kalbėtoja kams. ne Dunduliui, tai ne 

ipa’ti Roma da neturi 3.000 
metų.

Jis taipgi pasisakė neno
rįs atimti iš žmonių, ypač vi
dutinio amžiaus, isitikinu- 
mų. nes. girdi, kas tuomet 
žmogui bepaliktų.
Jis taipgi papasakojo, kad 

vaikėzu būdamas sutepliojo 
rašalu ar paišiuku savo mo
tinos ir sesers maldakny
ges.

Be to, jis padarė išvedžio 
jimų, kad vidutinio amžiaus- 
žmogų nė neapsimoka agi
tuoti ar mokinti, ba. esą 
kalbėti i juos, tai lyg žirniu 
berti i siena.•. *•

Jisai nurodė, kad reikir 
medicina žmonėms studi
juoti. Užreiškė, kad fran- 
euzai jau visai išsigimę yra 
Išgyrė Lincolną.

Jisai kalbėjo apie mirties 
! baisumą. Ypatingai plačiai 
Į kalbėjo apie mirties baisu- 
mą ir apie tai. kaip suteplio
jo savo motinos maldakny 

igę-
Kalbėjo kokias dvi valan-

2,500 žmonių užkandę žadą 
klausėsi nesenai paliuosuo- 
tos iš kalėjimo moteries.
National Theatre i ______ r_____

d-gės Kate O’Hare prakal- dojimą jau 3.000 metų 
bos. Virš 2,500 i 
paklausyti jos. T 
tarpe kitko pasakė:

"Keturiolikai mėnesių aš 
buvau nužengus i senovę, 
tris ketvirtainiu sšimtme-, 
čio atgal, ir tapau verge, to
kia verge, kokiais buvo a- 
nuose laikuose juodveidžiai. 
Aš buvau nužengus toliau 
į praeiti. Aš buvau nužen- 
gu 2,000 metų atgal ir gyve
nau senosios Romos vergų 
gyvenimu — gadynėje, kuo
met da nebuvo krikščiony
bės. Aš turėjau patyrimus 
vergės, parduotos kalėjimo 
biauriam kontraktoriui, ir 
mano valdžia, mano tauita, 
kurios ženklu yra 

šviesus 
tos 

tėvai 
pardavė

žvaigž- 
ruožai; 

šalies, ku- 
padėjo 

mane
Man

dės ir 
valdžios 
rią mano 
budavoti, 
vergijos gyvenimui, 
užkrovė kasdieninę užduoti, 
kurią tik menka dalis ver
gų butų galėjusi atlikti.

”Mane vertė maudytis to
je pačioje maudynėje, iš ku
rios ką tik išlipo moteriškė, 
serganti neišgydoma užkre
čiamąja liga.

"Bet ir dabar, 
aš tikiu, kad kuomet Dievas 
pasakė: 
sai manė tikrai tą, ką jis, 
sakė; "Mylėk tavo artimą,i 
kaipo pats save” — jis ma-' 
nė kaip tik tai.

"Pirm pasiunlįimo manės 
į kalėjimą, jie sakė mane 
esant pavojinga moteriške. 
Dieve apšviesk jų protą, — 
jie pamatė, kad kalėjime aš 
pasirodžiau dešimti tūks
tančių kartų pavojingesnė, 
kaip kad laisva būdama.

”Kuomet aš ėjau

Persikėlė į nauja vieta- ĮP.arsiduudk pianas gera ir m ' 
y r t.’’ _ ___ . kfiai rva vcLIiuaiLa ()

So. Boston, Mass.

Kal- 
apie 
ply-

taip 
kai*

M. V. Kasparavičius, den- 
tistas, perkėlė savo ofisą į 
naują vietą, po num. 451 
Broadvvay, So. Bostone.

Papiovė savo kūdikį.
Roxburyjje vokietė Jo- 

ianna Richwagen paplovė 5 
nenešiu savo kūdikį, o pas
kui ir pati norėjo pasipjau
ti. Sakoma, kad ji negalėjo 
lakelti vargo, kokį jai darė 
kūdikio auginimas.

Nuo Hervardo tilto nušo
ko i upę gerai apsirengusi 
moteris ir tuojaus nusken
do. Policija jieško lavono.

DIDELIS

PIKNIKAS!
Šv:

.bai
5

oid

t■ ■ sis iki

t . Juozapo Draugystė rengia 
a. ų pikniką PANEDĖLYJE.

d. Liepos-July, 1920
Spring Grove Darže. Newtoa 

l’pper Falls, Mass.
ras. K - nuo 12 dieną ir

vėlybai nakčiai.
Bus geriausia orkestrą.

metų jubiiėjinis Dr-tės 
atsilankiusieji bus gražiai priim- 

i> smagiai praleis laiką.
Visus užprašo KOMITETAS.

Tai nūs 
piknikas.

PIKNIKAS

I
das, jei ne daugiau. Bet iš 

i kDusius jo visos kalbos di sugnzu>, ... . ,tižiausia atvda. mane net a-
: "Neužmušk” - ii- 1><'i"nė Pa^v0: s?u n0

rit. nieko nesuprantu:
Tai buvo kalba be temos

Reporteris.

Apiplėšė lietuvi.
Adolfas Divaškevičius 

kuris šiomis dienomis su 
grižo iš Scranitono. Pa., su
sitiko du pažįstamu savi 

jdrausm. o prie šitų dviejų 
nrisidėio da vienas rusas 
Nuėjo iie visi keturi ard 
Cross St., pasiėmė tena' 

kalėji- kambarį ’Todžinghauzėj". 
man, aš buvau vidutinių pa- jr pradėjo atvažiavusi sve 
žvalgu taikos šalininke, čia vaišinti namine degtine 
Kaikurie mano draugų net \’?mie daryta degtinė nela- 
vadino mane baltai raudona baj gardi, tai Divaškevičius 
socialiste. Apleidžiau gi 
kalėjimą jau tikra, raudo
na socialiste būdama”.

Kalbėtojos vyras. Frank 
O’Hare, sukolektavo _ -<500 
ateinantiems Socialistų 
Partijos rinkimams.

Ų paprašė vandens užsigerti 
(Rusas, kurio jis nepažino- 
-'o, pasirodė labai paklusnus 
ir išbėgęs tuojaus vandens 
surado. Bet kaip tik Divaš 
kevičius to vandens atsigė 
5 ė. tuojaus neteko žado ii 
sugriuvo. Buvę jo ”drau- 
^ai” ir rusas tuoiaus padeNupirko $100 už $50.

Bostone priviso daugybė J° ii lovos, iškraustė ki- 
žuKkų. Pereita nedėldieni i^nius ir paėmė nusus pini- 
pajūryje teko vikriai ap
gautas italas iš Gardnerio. 
Einant jam šalygatviu, ne
pažįstamas vyras traukė 
iš savo kišeniaus skepataitę 
ir išmetęs popierini pinigą 
nuėjo sau lyg nematyda
mas. Italas pasilenkė pini
gą pakelti, bet tuo pačiu lai - 
ku pasilenkė ji imti da vie
nas žmogus. ”Well’ abudu 
radome, turime pasidalin
ti,” tarė italui nepažįsta
mas. Italas mielu noru su-; 
tiko pasidalinti ir davė $53, 
nes atrastas pinigas buvo 
$100.

Bet kada italas nuėjęs 
ant stoties norėjo nusipirk
ti namon tikietą ir padavė 
tą šimtadolerinę. kasierius

. gus pabėgo. Mat. Divaške- 
■'•ičius turėjo su savim kelis 
šimtus dolerių ir buvo tuo.c 
pinigus savo ”frentams” pa
rodęs.

Divaškevičius buvo nuga
bentas ligonbutin ir išgulė
jęs tenai 2 dienas atsigavo

Vienas žulikų jau suim
tas ir pastatytas no $2.00( 
kaucijos. Kitų policija jies- 
ko. Teismas bus 1 d. liepos 

Divaškevičius dabar gy
vena Chalsea, po Nr. 5C 
Pearl St. -
Sc. Bostono draugijų ir 

kuopų atydai.
Draugijos, kurios neturi 

užsiregistravusios ateinan
čiam sezonui metiniams sa- 

„ - . . .vo baliams arba kitokiems
jam paaiškino, kad tas P1/1-1- parengimams salės, malonė- 
gas nieko nevertas. Tai bu- j.jį. užsiregistruot tuojaus: 

........ ,,,, -Kurjos neU2siregistruos, tų 
dienos bus išduodamos tam. 
kas pirmiau pareikalaus. 
V. Gegužis, Salės Užveizda.

Išnešė prekių $10.000 vertės.
Vyriausiojo teismo teisė

jas Coxx nnteisė Kotryną 
Reynolds Moterų 
sos Namuosna,

vo pinigas pietinių valstijų 
konfederacijos, kurios laike 
civilės karės buvo atskisky- 
rusios ir spausdino savo pi
nigus, bet šiaurinės vtlsri- 
jos, laimėjusios kari?, atsi
sakė tuos pinigus pripažin
ti ir jie neturi jokios ver
tės. Patai-

_________, Sherbar- 
Montelloj ir Brocktone ’ ne, neaprybotam laikui, 

pereitos nedėlios naktį poli- Reynolds, pasak detektyvų, 
rija konfiskavo 6.600 bonkų apvogus šešias didiules 
”džekės” ir $12.000 vertės miesto krautuves ant $10,- 
degtinės. 000,________________ ir

i ■J

giai parsįdueda.
M. Maloniji

291 E St.. t.. _

KALVIAI REIKALINGI
PRIE OR.X; A MENTALIU GEI.E-i
21 ES DARBU.

F. K K \SSEN Jt ( O.
31 GEORGE SI.. ROXB( RY. MASS. 
------------------------------------------------- j

PARSIDUODA FOK.Nh 1AI. 
kambariams, veik nauji; pari 
pigiai, nes s:1 vi:sukas turi išvazjuoti.

Antanas Stęiingas. (?7)
96 — 7th St., So. Boston. j
~ • ■ f

reikalingi tuoj \l s
■Gagentai dėl pardavinėjim-i N imu it 
Karmų. Darbas daugiausia So. Bo
stone, Bostone. Cambridge ir Brigb- 
tone. Uždarbis nuo $100 ir daugiau 
savatiėje. Dar ias lengvas. Mylinti 
tą darbą atsiša

A. J KUPSTIS.
• 332 Broad'vay. So. Boston.

ūkite tuojau pa

____ ____  Mass.
Matyti galima s o 9 iki 10 iš ryto ir 

nuo 8 ik: 10;30 v jikčire.

PARSIDUODA FARMA
18 akrų, stuba (i ruimų, elektros 

šviesa, nauja Lai nė, 5 Karvės ir tely
čia, geras arkly* vertės 3'«> doleriu, 
yra žąsų ir vištų, laukas visas užsėtas 
javais, jaunas sodas, labai graži vie
ta; 25 mylios mm Bostono. P eki 
$5,300. dažinokit pas: (26)

JOSEPH MOKIUS
514 Broadwa>. So Boston. Mass.

BRIGHTONO LIETUVIU KOOl’E 
RACIJA jiešk< 
būt susipažinęs 
ket važiuot a 
kauciją. Atsišat kit tuoj

marketo vežėjo, turi 
u knygvedyste, :no- 
tomobiliu ir užsidėt 

■ jaus (27) 
22 Lincoln st.. Brigntcn, Mass.

FARSIDl'ODA FORD .utomobi- 
lius 7 sėdynių, nauji sumai < i mes). 
•Viskas geram -lovyje. Parsieiti >i.i mi
giai . Kreipkitės pasi 26)

D. OLSEIKA
285 Broad'vay So. Boston. Mass.

vengia suvienytomis spėkomis 
.DLD. 2 kp., LSJL. 7 kp.l 
r LMPS. 13 kp. ir B. K. Choras,!

So. Boston. Mass.

PANEDĖLYJ

5 Liepos-July, 1920
Caledonian Grove
knt Charles River,

West Roxbury, Mass.
Prasidės 10:30 iš ryto

P. S. Kaip važiuoti. Pairn- 
.ite Eleveitę ir važiuokite iki 
■’orest Hill; nuo ten reikia pa- 
mti karą Charles River Spring 
t. ir važiuoti pakol sustos; pa
kui išlipti ir eiti po kairei.

Kviečia KOMITETAS.

DidžiausiasPIKNIKAS!
Lietuvių Tautos Katalikų Parapi- 

a rengia piknikus per tris dienas iš 
iles: Subatoi. Nedėlioj ir Panedėlyj,

3 4 ir 5 Liepos-July, 1920
Subatoį prasidės nuo 2 vai, po pie- 

ų: Nedėlioję — po pietų ir panedė- 
yjc tęsis visą dieną.

Piknikas įvyks ant TAUTIŠKOS 
-EMPĖS. METHUEN. MASS.
\isa vietinė ir apieiinkė svisucme- 

•ė malonės dalyvauti šiaume pikni- 
e ir gražiai pasibovyti. Bus įvai- 
iausių žaisiu; lenktynės, virvės 
laukimas ir tt.

Visus

PASTABA; Važiuoti iš 
ų reik sekančiai: karais 
įob'.’iais Loweliio keiiu 
^ovveli) iki Savryer St., 
atve tiesia: į pikniką.

Bargenas. 1378-1384 Colum- 
ius Avė., Roxbury, dubeltavas 
įamas, 2 storai, 12 tenementų; 
itaksuotas $7.000; parsiduoda 
už $4.000. Smulkmenų klaus
kit pas A. E. Pendelton, 18 Tre- 
mont St., nuo 12 iki 2 dieną.

kviečia KOMITETAS.

kitų mies- 
arba auto- 
(Lawrence- 
ir Sawyer

I

j Tel. So. Boston 1771

• Dr. J. Jonikaitisi•
i<
t,

Chirurgas ir Gydytojas 
Ofisas: 495 E. BROADWAY, 

So. Boston, Mass. 
Valndos: nuo 9 iki U-tos iš ryto 

nuo 7 iki 9-tos vakare.

t

A.L. KAPOČIUS

Elihu D. Stone 
\DVOK ATAS ir TIESŲ ATSTOVAS H 

Reprezentantas ir Bill Commmiaa.
66—67 Journal Building

262 UASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

2

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

L1ETUVYS DENT1STAS. 
VALANDOS Nuo 9 iki 12 diena-

N«o I iki • vak.

NIDRUOMIS 
fld 1 V. *• ><•<*•

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio name• Ofisas "Keleivio name

I 251 Broadway, tarpe C ir D Sto. 
Į 8a BOSTON. MAM.
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GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
Visus tavorus pardua lame 

pigiau negu kitur. Salykle s 1 •» 
svarų $11.00; apynių po 9<»e. ir 
prisiunčiu visur.

K. Grigas
238 I) st.. So. Boston. Mass.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V.Casper
^KASPARAVIČIUS)

451 BROADMAY,
Tel. So

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 

n | »

” 6:30 ”

SO. BOSTON
Boston ■i-
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IŠEINU IŠ
BIZNIO

IŠPARDUODU
Visa Ta vora

U V

kie Namų Baldai.

M. 0LIM
38<S Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Severos Gytftioles užlaiko
šeimynos sveikata.

i

® fel.: Ricnmond 2957-M. š

t Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir <

* Rusiškai.
r GYDO CHRONIŠKAS IR SLA- j 
]( PTAS LIGAS.
fį VALANDOS: |

Nuo 8 iki 10 ryto. )
Nuo 2 iki 3 dieną. :
Nuo 7 iki 8 vakare. !

32 1 H ANO VE R ST. 
BOSTON. MASS.|
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[Abelnas Tonikas. K
Nei vienas r.es:yinčis su tuo, kad R 
apskrita sveikata didžiumoje pri- ■ 
kiaušo nuo prideramo suvirškinimo. » 
Jei šitas darbas susilpnėja, sulėtėja. ■ 

R ar pasidaro neužtenkamu, tąsyk gali M
kilti kitos negalės. Taigi kiekvienas 

fl| mes turėtume saugotis ir žurėti. kad |į 
■ virškinimo darbas butų normans. K

S 
Balsam of Life
(Severos Gyvasties Baisumas) yra 
pageidaujamu tonikų, kuris, kaip ži
noma, suteikia kuogeriausias pa
sekmes. Jis apskritai paasktma ir 
jo verte yra pnparodyta gydanties 
nuo nevirškinimo, dispepsi.es. netu
rėjimo noro valgyti, vienvalmio vi
durių užkietėjimo, ir apskrito nusilp
nėjimo stovio. Kama 85c ir 4c 
mokesčių, visose aptiekose.
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W. F. SEVERĄ CO. 
CEOAR RAPIDS. 1OWA

Lietuvių Rakandu Bendrovė
— FURNITURE STORE -------

Parduodam visokius Rakandus užmokant ir duodam ant išmokesčio. 
Užlaikom savo troką, pristatom daiktus į kitus miestu* ir perkraustom iš 
vienų namų Į kitus. (28)

268 BR0AI)WAY, SO. BOSTON, MASS.
Telephone* So. Boston 839—VV.

IŠSIPILDĖ
Centralio Bendro Lietuvių Banko prezidento JUOZAPO 
KAVALIAUSKO ir visų narių pastangos. JAU IŠSIPILDĖ

Ilgų metų pastangos ir sunkus darbas, būtent, Lietuvių 
Trusto Krnnpt nijos čarveris JAU GAUTAS!
Dabar Lietuviai jau t iri užtikrinta Banką su Trust Bankų 

Čarteriu.
Tai valio, visi Lietuviai! Dabar sujungkite visas savo 

galės rėmime savo BANKO, nes šis atsiekimas yra vienas 
iš didžiausių musų išeivijos sunkių'darbų eilėje.

Dabar laikas visiems iš paskutinių pirkti šėrus ir dėti 
depozitus.

LIETUVIAI! Savo darbais parodykite kas jus esate 
ir kur link žengiate! Kavaliauskas, su pagalba Centralio 
Bendro Lietuvių Banko narių, savo pareigą jau išpildė.

Dabar jūsų visų, broliai, eilės! Tai pasirodykite.

TRUST RANKOS kapitalas ir perviršis siekia $650,000.00 
Šėros kaina $130.00. Šėrus galite pirkti Centralio Bendro 
Lietuvių Banko abiejuose ofisuose, būtent:

32—34 CROSS ST., 366 BROADM AY,
BOSTON, MASS. SO. BOSTON, MASS.
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DĖL GREITO PARDAVIMO
Ant Sixth St., So. Bostont.
Medinis namas dėl 3 šeimy

nų, 16 kambarių, su maudynė
mis. piazais ir kitais įtaisymais. 
Randos atneša $45.00 į menesį. 
Parsiduoda už $3,500. Įnešti 
reikia $500. A. J. KUPSTIS.

Ant Second St.. So. Bostone
Keturių šeimynų, 20 kamba

rių medinis namas. Randos at
neša $49.00 į mėnesį. Parsiduo
da už $3.500. Įnešti reikia 
$800. A. J. KUPSTIS.

Ant National St-, So. Bostone.
Medinis namas, dviems šei

mynoms. 11 kambarių, su mau
dyne. Randos atneša $30.00 į 
mėnesi. Parsiduoda uz $2.500. 
Įnešti reikia $500.

A J. KUPSTIS.

Ant D St.. So. Bostone.
3 šeimynų medinis namas -a 

16 kambarių. Randos atneša 
$35.00 į mėnesį. Parsiduoda už 
$2,900. Įnešti reikia $500.00.

A. J. KUPSTIS.

Ant Dorchester St., S. Bostone.
De vienos šeimynos, medi

nis namas, septynių kambarių. 
Parsiduoda už $2,300.00. Įnešti 
reikia $500.00.

A. J. KUPSTIS.

Ant Eighth St_ So. Bos'one.
Dėl 3 šeimynų, 11 kambarin

medinis namas. Bandos atneša 
apje $300 į metus. Parsiduoda 
už $l.ooo. įnešti reikia $200.00.

A. J. KUPSTIS.

Ant G St, So. Bostone.
Dėl 3 šeimynų, 15 kambarių 

medinis namas su visais įtai
symais. Bandos atneša 840.00 
į menesį. Parsiduoda už $4.700. 
Įnešti reikia $1,700.90.

A. J. KUPSTIS.

WILMINGTON, MASS.
Didelė farma su 54 akeriais 

žemės, 4 karvės, vienas arklys. 
100 vištų, gasolino stotis, 
ras ir 2 šeimynų namas. ~ 
duoda už $8,300.00. Lengvos 
lygos. A. J. KUPSTIS.

što- 
Parsi- 

iš-

BRIDGEWATER. MASS.
Farma- 64 akeriai žemės, 

septynios karvės, trįs veršiai, 
du arkliai, dvi kiaulės, apie 100 
vištų. 500 obelių medžių, du na
mai ir didelė barnė. Parsiduo
da už $12,350.

A. J. KUPSTIS.

STOUGHTON, MASS.
Farma: 90 akerių žemes, me

dinis namas su 8 kambariais, 
miesto vanduo, didelė barnė ir 
daržas, daug malkų, 15 mir.utų 
iki Stoughton Sųuare. Upė te
ka per vidurį farmos. Parsiduo
da už $6,500. A. .J. KUPSTIS.

A. J. KUPSTIS, Agentas,
332 Broadway, So. Boston, Mass.

, Apgavo lietuvį ant $1,042 
į Juozas Marcelionis, kuris 
gyvena So. Bostone po Nr. 
120 Bowen St., per savo ne
atsargumą prakišo anądien 
$1,042.50 grynais pinigais ir 
magaryčioms pridėjo da sa
vo šliubinį žiedą. Buvo taip.

Pereitos subatos rytą M. 
susitiko ant kampo C St, ir 
Broadway du žuliku. Šitie 
papasakojo jam turį sugal
voję labai pelningą biznį, ir 
pradėjo kalbinti, kad jis 
prie jų prisidėtų. Vienas jų 
parodė jam pluoštą popieri
nių, sakydamas.kad tenai e- 
są $9,000, ir kad vienas gi
minė palikęs jam dar $10,- 
000 daugiau.

M. su savim turėjo tiktai 
$42.50 ir šliubinį žiedą, bet 
pasisakė, kad So. Bostono 
bankoj jis turįs daugiau. 
Jie patarė jam išsiimti. Jis 
išsiėmė $1,000 iš bankos, 
pridėjo prie jų da tuos $42.- 
50 ir šliubinį žiedą.

Po pietų M. susitiko su 
savo "partneriais" ant Co- 
lumbus Parko, kur jiedu at
sinešė su savim didoką bak- 
są. Vienas jų įdėjo tenai 
pluoštą popieim, sakyda
mas, kad tenai esą jo $9,000. 
Tuomet M. idėio tenai savo 
pinigus ir žiedą. Visi tris 
nutarė, kad baksas su pini
gais butų pas Marcelionį, o 
anie du laikysią raktą nu jo. 
Atsisveikindami žulikai pa
pasakojo lengvatikiui Mar- 
celioniui, buk greitu laiku 
jie turėsią išvažiuoti su biz
nio reikalais Ispanijon, ir 
liepė jam per tą laiką turėti 
"kasą” savo globoje.

Tečiaus parėjęs namon 
i Marcelionis užsinorėjo pa
žiūrėti i bakso vidų. Kada 
jis jį atidarė, rado jame tik
tai senų laikraščių.

Šoko Marcelionis ten, šo
ko ten. nubėgo policijom bet 
buvo jau pervėlu. Išvilioję 
pinigus, apgavikai dingo 
kaip kamparas. ____
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IDr.L. J. Podderii
Iš Petrogrado. J

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR '1 
MOTERŲ LIGAS. I!

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. Į 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto

iki 9 vai. vakare. į > 
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) P 

69 CHAMBER ST, BOSTON. j J 
Telephone: Haymarket 3390 ’Į

TeL Beach 6933

DR. I. M. FRIED MAN
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRU IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 VVASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

PINIGUS l LIETUVĄ
— ir į visas kitas šalis-----------

GREITAI IR SAUGIAI NUSIUNČIA
.7

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
SULYG PIGIAUSIO DIENOS KURSO.

SUSTATO ĮGALIOJIMUS (DOVIERNASTIS) DALIŲ ATJIEŠKOJ1MUS, TURTŲ 
PARDAVIMORAšTUS, IR KITUS NOTARIALIUS DOKUMENTUS.

Išrūpina Pasportus į Lietuvą.

LITHUANIAN DEVELOMENT CORP0RATI0N
H OME OFFICE

1712 WASHINGTON ST WILMINGTON, DĖL.

i Nuosavas Namas New Yorke

Lithuanian Development Co
294 EICTH AVĖ., KAMPAS 25-th STREET 

NEW YORK, N. Y.

dispepsi.es

