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ŠIAURĖS ŽEMGALIS DA 
NEATRASTAS?

Francuzų mokslininkai, 
geografijos žinovai, paskel
bė šiomis dienomis gana 
Įdomią sensaciją. Praslin- 
kus keliems metams po to, 
kaip visas pasaulis buvo Įti
kintas, kad amerikiečių vi- 
ce-admirolas Peary atrado 
šiaurės žemgalį, ir praslin
kus tūlam laikui po paties 
Peary’o mirties, francuzai 
pareiškia, kad šiaurės žem
galis dar nesąs atrastas. Jie 
sako, kad amerikiečių juri
ninkas ant žemgalio visai 
nėra buvęs ir kad visi tie 
apsireiškimai, kuriuos Pea
ry sakėsi patėmijęs ant 
žemgalio, buvo padaryti iš 
galvos. Francuzai sako, kad 
jiems tatai buvę aišku iš 
pat pradžių, bet jie nieko 
apie tai nesakę, nes nenorė
ję Įžeisti amerikiečio gar
bės.

i Aliantai pripažino 
Lietuvos Respubliką.

600,000 geležkeliečią 
metė darbą.

DIDELI LEDAI ANT 
JŪRIŲ.

Jūrių žinybos departa
mentas Washingtone per
spėja visus laivus, kad 
plaukdami skersai jūrių lai
kytųsi kuodaugiausia į pie
tus, nes šiaurėje pasirodė

... __________ milžiniški ledų kalnai. Į vie-Bet konduktoriai ir maši-
pumpuotojai turi pasilikti tokių kalnų anais metais 
savo vietose, kad palaikyti susikūlė "Titanikas”. x_

ainerių konferenciją
PATARIA ABIEM PUSĖMĮwiso pranešimas, kad strei- 

> SUSITAIKYT. kas da ne apskelbtas ir visi

Kitaip valdžia turėsianti Įsi
kišti, kad apsaugojus "pu

blikos" reikalus.
Pereitos, sąvaitės pabai

goj prezidentas Hardingas 
sušaukė Washingtone kie
tųjų ir minkštųjų kasyklų 
kompanijų ir Unijos atsto
vų konferenciją, kad sura
dus būdą susitaikyti ir pra
dėti kasyklose darbą, nes 
anglis visur jau baigiasi ir 
kapitalistus ima baimė, kad 
neprisieitų fabrikų užda- 
ryt.

Susirinkusiems kompani
jų ir Unijos atstovams Har
dingas pasakė prakalbą, 
kurioj jis patarė abiem pu
sėm nusileisti ir susitaiky
ti. Jei prie taikos neprieis, 
tai valdžia, kaipo visuome
nės tarnas, turės daryti ko
kių nors žingsnių iš savo 
pusės, kad apsaugojus "pu
blikos” reikalus. Tai "pu
blikai” esanti reikalinga an
glis ir ji negalinti kentėti 
dėlto, kad angliakasiai ne
susitaiko su savo darb
daviais.

Po dviejų dienų derybų 
Washingtone, minkštųjų 
kasyklų trustas pasiūlė uni
jos atstovams, kad kiekvie
nam apskrity butų sušauk
ta konefrencija algoms nu
statyt. Unija šitą pasiūly
mą atmetė ir reikalauja,kad 
algų konferencija butų tik
tai viena ir bendra visiems 
anskričiams. Kompanijos su 
tuo nesutinka, nes, sako, ne 
visur vienodos darbo sąly
gos, ne vienodas gyvenimo 
brangumas, todėl ir alga 
negali būt visur vienoda.

kasyklas geroj tvarkoj. Tas 
reiškia, jog Lewis mato vil
ties susitaikyti.

MAINERIAI UŽDARINĖ
JA KASYKLAS.

Pittsburgo apielinkėj an
gliakasiai pereitą sąvaitę 
uždarė keletą mažų kasy
klų, kur dirbo patįs savi
ninkai su keliais maineriais. 
Šerifas sako, kad jis dele
guosiąs pakankamai "depu
čiu" toms kasykloms apsau
got.

Ohio valstijoj, St. Clair- 
svillės apielinkėj, angliaka
siai apšaudė automobilius, 
kuriais važiavo streiklau
žiai į darbą. Vienas streik- 
laužis likos užmuštas, du 
sužeisti.

Iš Heriino, III., ateina ži
nių, kad angliakasiai Įsakė 
visiems pumpuotojams ap
leisti darbą kasyklose.

SIUNČIA KARIUOMENĘ 
I KASYKLAS.

West Virginijos guber
natorius Morgan nusiuntė 
dvi kompanijas milicijos į 
Cabin Creek ir Paint Creek 
apskričius, kad apsaugojus 
neunijines kasyklas. Mat 
unijiniai angliakasiai buvo 

Į pradėję maršuot į tuos aps
kričius tikslu uždaryt’’ vi
sas kasyklas. Sakoma, kad 
keli šimtai angliakasių at
ėję West Virginijon net iš 
Ohio valstijos.

KAZOKAI UŽPUOLĖ 
MARŠUOTOJUS.

Apie Punxsutawney, Pa.,
■ Ir* ui

negali būt visur vienoda. Apie runxsutawney, ra., 
Bet angliakasių prezidentas būrys raitų "kazokų” už- 
Lewis nurodė, kad vienoda puolė būrį angliakasių, ku- 
alga buvo nustatoma jau rie maršavo uždarinėti ka- 
per 25 metus ir todėl nėra sykių, ir lipdami arkliais 
pamato dabar šitą tvarką ant žmonių išvaikė juos, 
keisti. į Angliakasiai išsprogdinoišsprogdino 
"ir taip kiekviena pusė pa-keliose vietose inžinus ir su

siliko prie savo nusistaty- daužė trokus, kurie gabena 
mo, ir da neišrodo, kad ga- ^nglį. 
lėtų greitai susitaikyt, ši 
panedėlį konferencija atsi
darė iš naujo.

TIKROJO STREIKO DA 
NEAPSKELBĖ.

Dabartinis angliakasių 
nedarbas nėra streikas, bet 
taip vadinamas "suspen- 
sion”, tai yra darbo per
trauka, kas atsitinka visuo
met algų kontraktui pasi
baigus. Pakol eina derybos 
dėl naujos sutarties su kom
panijomis, angliakasiai pa
prastai nedirba, ir tas lai
kotarpis vadinasi "suspen- 
sion”. Buvo manyta, kati, 
vietoj to "suspension" pe
reitą sąvaitę bus jau ap
skelbtas" formalis streikas, 
nes derybos su kompanijo
mis buvo nutrauktos. Prasi
dėjus formaliam streikui, 
unija atšaukia iš kasyklų 
visus savo žmones, kurie

NORI INJUNCTIONO 
PRIEŠ "ONE BIG 

UNION”.
I>awrence. — Pacific Mills 

kompanijos agentai padavė 
teismui prašymą, kad duotų 
jų kompanijai injunctioną 
(uždraudimą) prieš ”One 
Big Union”, kuri veda audė
jų streiką.

KAS DIENA PARDUODA 
5,000 FORDŲ.

Fordo agentai Naujoj An
glijoj turėjo savo konferen
ciją Bostone, kur buvo pa-

I

UŽSIDARĖ VISOS GELE
ŽINKELIŲ DIRBTUVĖS.

t

SUPUDYS 8,000,000 
MELIONŲ.

Iš Colorados pranešama, 
kad farmeriai tenai nutarė 
palikti laukuose apie 8,000,-'

nistai nestreikuoja.
Liepos 1 d. geležinkelių 

dirbtuvėse prasidėjo gene- 
ralis streikas ir apie 600,000 
darbininkų metė darbą. Bet 
traukinių judėjimo streikas 
nepaliečia, nes konduktoriai 
• V • • A • __A   -T _

Dirbtuvėse streikas pra
sidėjo dėlto, į kad šito sky- 

i riaus darbininkams buvo

OOO melionų (canteloupes), ir mašinistai nestreikuoja.
nes vaisių trustas taip pi
giai jiems moka, kad neuž-, 
simoka juos rinkti Jie ne-l------v.—i
gauna nei po centą už mėlio-!numusta. $60,09?’.^ j^F°s 
ną. Tuo tarpu miestuose! metams ir panaikinta didės- 
žmonės turi mokėti po lo 
centų už tuos melionus.

ŠAUDYMASIS SU DEG
TINĖS ŠMUGELNINKAIS 

Floridos pakrašty pereitą 
sąvaitę Įvyko karštas susi
rėmimas blaivybės orlaivio 
su degtinės šmugelninkais. 
Orlaivis buvo pasislėpęs pa
krašty ir laukė šmugelio 
laivų. Apie 11 valandą nak
ties pasirodė vienas botas, 
ir lakūnas liepė jam plaukti 
prie krašto, šmugelninkai 
staiga pradėjo Į orlaivj šau
dyt ir apsisukę leidosi at
gal. Lakūnas pradėjo šau
dyt Į šmugelninkus iš kulka- 
svaidžio, ir išleido 90 šūvių. 
Šmugelninkų botas tamsu
moj išnyko. Lakūnui likos 
peršauta ranka.

nė mokestis už viršlaiki ir 
šventadienius.

Kol kas streikas eina ra
miai, tik vienoj vietoj Įvy
ko susirėmimas su kompa
nijos sargais, kuriuos strei- 
kieriai paskaitė skebais ir 
išvijo juos iš dirbtuvių. Tai 
atsitiko Ivy Citv’je, netoli 
Washingtono.

KONGRESAS IŠSISKIRS- 
TĖ ATOSTOGOMS.

Kongresas padėjo savo 
darbus Į šalį ir atstovai iš
važinėjo atostogoms iki 15 
rugpiučio.

SUSIRĖMIMAS SU PLĖ
ŠIKAIS.

Aštuoni plėšikai buvo už
puolę Textile National Ban
ko pasiuntinius Philadei- 
phijoj. Banką pasiuntiniai 
buvo ginkluatr ir pradėjo 
šaudyt Banditai taip pat 
paleido ugnį. Šitoj kovoj bu
vo sužeisti du banko pasiun
tiniai ir vienas policmanas. 
Užpuolikų pusėj vienas bu
vo nušautas, bet jo sėbrai 
nusivežė jį autom obiliuje. 
Jų automobilius turėjo Wa- 
shmgtono, D. C., registraci
jos blėtą. Banko pasiunti
niai vežėsi $12,500.

ORU Iš MASKVOS J 
BERL1NĄ.

Pereitą sąvaitę buvo pa
daryta pirmutinė kelionė iš 
Maskvos tiesiog į Berliną be 
jokio persėdimo. Tuo orlai
viu lėkė Krestinskis, rusų 
atstovas Vokietijai, Iš ryto 
jis sėdo Maskvoj, o vakare 
buvo jau Berline su visu 
vo štabu.

LIETUVOJ PRIAUGO 
DAUG GYVULIŲ.

Gyvulių, kaip antai: gal
vijų, kiaulių, avių jau vėl 
priaugo labai daug. Dalinai 
dėl priaugimo, dalinai dėl 
neužderėjimo pašaro perei
tą rudenį gyvuliai labai at
pigo. Ūkininkai nusiskųsda
vo, kad galvijų nebus kuo 
šerti, bet už niekus parduo
ti ir daug nustoti negalima. 
Tuo tarpu gyvulių vertel
gos (pirkliai) dėl to turi ge
ro pelno, nes, kaip jau aukš
čiau minėta, vartotojai, ku
riems teko pirkti mėsa — 

-nejautė, kad gyvuliai atpi- 
’ gę, nes už mėsą reikėjo mo

kėti tokia pat kaina, kaip ir 
tuomet, kada gyvuliai buvo 
daug brangesni; taip, žino
ma, buvo pernai rudenį,‘taip 
buvo visuomet — ūkininkai 
gyvulius pigiai parduodavo, 
o miestų gyventojai už mė
są brangiai mokėdavo. Bet 
dabar pirklių — mėsininkų 
dideli apetitai ypatingai me
tasi į akis.

sa_i Tegul tik, sakysim, pra- 
įdėtų gyvulius gabenti Į už
sienius. Gyvulių pirkliai, iš
siėmę leidimus 1000 galvijų 
ir sumokėję už juos muitą, 

tūla išvežtų į užsienius bent 10

I

AMERIKA PRIE TO DA 
NEPRISIDĖJO.

BANDITAI BUVO PA
GRIEBI 80 AMERIKONŲ

Meksikos banditai buvo 
užpuolę aną dieną anglų 
aliejaus kompaniją ir išsi
vedė 80 jos tarnautojų, ku-j 
rių didesnė dalis buvo ame
rikonai Už jų paliuosavimą 
banditų vadas gen. Goroza- 
ve, reikalavo 9,000 pesų. Da
bar gauta Washingtone ži
nia sako, kad pagriebti 
žmonės jau paliuosuoti.

NORI UŽDRAUSTI PRI
VATINES MOKYKLAS.

Oregono valstijoj škotų 
masonai surinkę 50,000 pa
rašų, reikalaujančių už
drausti privatines moky
klas, o įvesti priverstiną 
mokinimą visuomenės mo
kyklose. šitas sumanymas 
bus balsuojamas visų pi
liečių.

KOMUNISTAI NUŽUDĖ 
ANTONOVĄ.

Liepos 1 d. atėjo iš Mask
vos telegrama, kuri prane-

sakyta, kad šįmet_ Fordas ša, kad tenai likos nužudy- 
padarys išviso 1,115;000 au-(tas rusų socialrevoliucionie-
tomobilių. Dabartiniu laiku 
esą kas diena parduodama 
po 5,000 "fordų".

rių vadas Antonovas.

■ \ .

1,000 MARKIŲ Už $2.48.
Pereitą sąvaitę labai 

smarkiai krito vokiečių

GELEžINKELIEčIŲ 
STREIKAS ANT KUBOS.

Ant Kubos salos sustojo 
geležinkeliai. Darbininkai 
metė darbą, nes valdžia nu-

PABALTĖS VALSTYBĖS 
NESUTINKA MAŽINT 

GINKLŲ.
Rusijos valdžia buvo pa

siūlius visoms Pabaltės val
stybėms sušaukti konferen
ciją ir pasikalbėti apie gin
klų sumažinimą. Lenkijos, 
Latvijos ir Finliandijos val
džios atsakė, kad jos yra 
padariusios tarp savęs su
tartį nemažinti ginklų pa- 
tol, pakol sovietų Rusija ne- 
išpildys savo pasižadėjimų.

TRIUKŠMINGAS ANAR- 
CHISTŲ-KOMUNISTŲ 

SUVAŽIAVIMAS.
St. Atienne mieste 30 bir

želio atsidarė francuzų ko
munistų suvažiavimas, Į ku
rį buvo pakviesti taipgi Is
panijos, Belgijos ir kitų ša
lių kairiasparniai. Tarpe 
anarchistų ir komunistų su
važiavime kilo karštų gin
čų. Anarchistas Lecoin pra
dėjo smerkti Rusijos sovie
tų valdžią, sakydamas, kad 
ji niekuo nesiskiria nuo bu
vusios caro valdžios, nes 
kaip caras grusdavo Į kalė
jimus visus revoliucionie
rius ir anarchistus, taip ir 
Trockis daro. Lecoinui no
rėjo atsakyti Maskvos bol
ševikų sąjungos sekretorius 
Lozovskis, bet italų anar
chistas Totti užprotestavo 
prieš LozovskĮ, sakydamas, i j • • _ ___ * m I

DANGUJE GIMĖ 
ŽMOGUS.

Paryžiaus žiniomis, 
francuzė, Breyer vardu, pa- kartų daugiau galvijų be 
gimdė padebesiuose kūdiki, muito. Tai sakyti mes turi- 
Ji buvo Italijoj, kaip pajuto, me pagrindo, žinodami,kaip 
kad artinasi motinystės va- savo laiku buvo daroma su 
landa. Kad greičiau parvy- linų pluoštais, sėmenimis ir 
kus namo, ji pasisamdė or- kitais produktais. Todėl, jei- 
laivį. Pakilus orlaiviui 6,000 gu pradėjus žymesniame 
pėdų nuo žemės, moterį ap- skaičiuje galvijus gabenti į 
lankė garnys. Tai bus pir- užsienius, ūkininkams už 
mutinis žmogus, kuris bus juos sumokėtų kiek bran- 
gimęs danguje, o gyvena giau, už tai, nemokant mui- 
ant žemės. to, valstybei butų padaryta

-----—— didelių nuostolių arba, tei- 
Žinirvc ic I Utiiunc singiau tariant, valstybė nu- £111108 1S Lile lUVOS ę.fnhl aanfl Svmins Halms

BAISI "BEDIEVYBĖ".
Šimonių valsčius apdėjo kle

boną rekvizicijomis.
Adomynė, Šimonių valse. 

Vietinis klebonas Vilėniškis 
valdo 30 ha. geros žemės, už 
kurią Šimonių valsčiaus Ta
ryba teisėtai paskyrė atsa
kančią kiekį rekvizicijos, j ____ ________, _______
Už tokią "malonę” klebonas dabar pradeda kalbėti apie 
Tarybą kuone prakeikė. susiorganizavimą Į atatin-

Kaip jie, girdi, cicihkai— karnas bendroves ir įsteigi- 
oedieviai drįso katalikų ku- mą cėfltro, per kurį butų re- 
nigui, tikriau bažnyčiai, už- gyliuojamos kainos, 
dėti rekviziciją, kur jų bo!-( _______
ševikų (supr. tarybos) pro- SUSITAIKĖ SU ŽYDAIS 
tas ir sąžinė, ir t.p. !

Paskui "dūšių ganytojas" 
truputį nusiramino ir įsakė 
narapijonims, kad jie suvež
tų valsčiaus tarybai tą rek
viziciją, kurią "bedieviai” 
ant jo dvaro užkrovė, norė
dami "sugriauti bažnyčią”. 
Bet žmonės nesiskubina. 
Matyt, kvailių jau nėra. 
Ūkininkai jau pradeda su
prasti, kad klebono dvaras, 
tai ne bažnyčia.

Washingtono valdžia stoja 
už "nedalomąją” Rusiją”. 
Liepos 1 d. Amerikos spau

doje pasirodė šitokia tele
grama iš Paryžiaus:

"Aliantų valstybės, ku
rios yra atstovaujamos Am
basadorių Taryboj, nutarė 
pripažinti Lietuvą.

"Suvienytų Valstijų at
stovas prie šito nutarimo 
nedalyvavo, kaip lygiai jis 
nedalyvavo ir diskusijose, 
kurios ėjo pirm to nutari
mo. Amerikos valdžia savo 
nuomonės šituo klausimu 
nepareiškė ir pasiliko sau 
teisę pasielgti kaip jai pa
tinka kiek vėliaus.”

Iki šiol Amerikos valdžia 
stojo vis už "nedalomąją 
Rusiją”, tai yra už tokią 
Rusiją, prie kurios turi pri
gulėti visi atsimetę nuo jos 
pakraščiai (išskyrus Lenki
ją ir Suomiją), ir dėlto ji 
nenori taip staiga savo nu
sistatymą mainyt.

Tečiaus nėra abejonės, 
kad kiek vėliaus ir Wa- 
shingtonas pripažins Lietu
vos valstybę.

I

I

stotų gana žymios dalies 
muito rinkliavos.

Žodžiu, dėl tokios neorga
nizuotos, kaip kad dabar 
yra gyvulių prekybos, ken
čia valstybė (tiesioginiai ir 
netiesioginiai), kenčia ūki
ninkai, pagalios, kenčia var
totojai, o gerai pasipelno 
tik gyvulių pirkliai.

Todėl Lietuvos ūkininkai

Su žydais Lietuvoje susi
tarta. Žydų Ministerija Lie
tuvoje paliekama atskiro 
įstatymo išleidimu. Birželio 
26 d. Ministerių kabinetas 
priėmė Įstatymo projektą 
Žvdu Ministerijai steigti.

— (Elta.)

i.

LIETUVIŲ PERSEKIOJI
MAS VILNIUJE.

Washington, birželio 27 
rt. — Vilniuje lenkai arešta-

pumpuoja vandenį laukan markė. Subatoj ant New mušė jiems nuo 10 iki 20.kad jo sąžinė nešvari. Tas'vo visų lietuvių laikraščiui 
ir kitokius darbus atlieka. Yorko biržos 1,000 markių nuošimčių mokesties. Vai- labai įžeidė komunistus ir redaktorius, Lietuvių Poli-
Tečiaus Wilkesbarėj ir ki-galima buvo gauti už $2.48. džios iždas esąs tuščias, ir salėj kilo didelis lermas. klinikos personalą. Iškratė
tuose apskričiuose buvo Kartu su marke nukrito ir algos tarnautojams nemo- Paskui Lozovskis pabėgo' gimnazijos mokytojus,
gautas nuo prezidento Le- Lietuvos auksinas. ketos jau už du mėnesiu. per šonines duris. | — (Elta).

DĖL SUVALKŲ 
SUTARTIES.

.. X _•

Iš Kauno oficialiai prane
šama, kad lietuvių-lenkų su
tartis Suvalkuose (7 d. spa
lių, 1920 m.) Lietuvos vy
riausybės rupesniu dar ko
vo mėn. šių metų yra Įre
gistruota Tautų Sąjungos 
Sekretoriale. — (Elta.)

Vokietijoj labai pabrango 
geležis ir anglįs.

HAAGOS KONFEREN
CIJA.

Haagos žiniomis, sovietų 
Rusija turėsianti jieškoti 
sau paskolos pas privatinius 
bankierius ir šiaip kapita
listus. Užsienio valstybės 
nesutinka komunistams 
skolint. Net Anglija, kuri 
daugiausia rodo Rusijai 
pritarimo, pinigų bolševi
kams neduosianti.

Matydami, kad paskolą 
nelengva bus gauti, bolševi
kų atstovai labai suminkš
tėjo. Litvinovas, rusų dele
gacijos galva, pasakė, kad 
Rusija jau sutinkanti grą
žinti nacionalizuotus sve
timtaučių turtus; o jei ku
rių sugrąžinti jau nebegali
ma, tai už tuos sovietų val
džia atlygins koncesijomis 
ar kitokiu budu.

Kad Įtikinus užsienio ka
pitalistus, jog Rusijoj grįž
ta tvarka ir geri laikai, bol
ševikų delegacija pareiškė 
Haagoj, kad sovietų valdžia 
nutarusi jau išleisti auksu 
paremtus pinigus ir pakelti 
rublio vertę. Prie to da pri
duriama, kad šių metų der
lius Rusijoj buvo labai ge
ras ir kad duonos užteksią 
netik Rusijos gyventojams, 
bet atliksiu da ir į užsienį 
parduot.

CARO GIMINAITIS 
APSIVEDĖ.

Iš Paryžiaus pranešama, 
tad šiomis dienomis tenai 
apsivedė su tūla siuvėja di- 
’is kunigaikštis Dimitrij, 
buvusio Rusijos caro gimi
naitis. Tai esąs vienatinis 
Romanovų šeimynos narys, 

ant kurio Rusijos monar- 
chistai deda savo viltį, kai
to ant busimo Rusijos caro, 
tfat jie vis dar tikisi, kad 
xomunistų valdžiai sugriu
vus, Rusijoj bus atgaivinta 
monarchija.

i
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I APŽVALGA I
KOMUNISTAI BIJOSI 

RUSIJOS.
Anglų valdžia Škotijoj 

areštavo ir nusprendė de
portuoti Rusijon lietuvių 
komunistų „Rankpelnio” re
daktorių, Daugirdą. Komu
nistai sukruto rinkti aukas 
ir gelbėt savo draugą. „Dar
bininkų Tiesos” lp-tam nu
mery yra išspausdintas ko
munistų atsišaukimas, kur 
prašoma J------ ---------------
Daugirdui 
koma:

"Tiesa,
ypatingai šioj šalyj esame ga
na blogame padėjime, ir daž
nai prisieina n ėda valgi u šiem s 
dirbti sunkius darbus. Neleng
va yra penas-kitas duot 
delei paramos kitų draugų, bet 
atsiminbs, kad tas draugas bu
vo visuomet su mumis, ir sten
gėsi duot mums atatinkamus 
pamokinimus ir patarnavimus, 
koki buvo ir yra reikalingi dar
bininkų klesai, todėl, draugai 
ir draugės, neužmirškime ir 
nesišalinkime nuo paaukavimo 
nors po keletą penų. Pasirody- 
kime, kad mes buvome jo 
draugai ir pritarėm jo žo
džiams, kad jis pamatytų, jog 
turėjo draugų ir draugių, ku
rie buvo pasirengę, progai pa
sitaikius, eit sykiu su juo Į ko
vos lauką ir kovot su darbi
ninkų klesos išnaudotojais iki 
pilnos pergalės.

"Todėl, draugai ir draugės, 
neatidėliodami laiko pribuki
me su parama tam draugui, 
kuri šiame momente yra jam I 
reikalinga."

Pakol šitas komunistas 
gyveno buržuazinėj Škoti
joj, paramos jam nereikėjo. 
Bet kaip tik buržuazinė val
džia nutarė išgabenti jj ko- 
mumstinėn Rusijon, komu
nistai tuojaus pradėjo šauk
ti: „Draugai, ratavokim sa
vo draugą!” Vietoj džiaug
tis, kad jų lyderis gaus pa
ragauti tikro komunizmo, 
jie verkia.

Ar nekeistas apsireiški
mas?!

dotuves, nežiūrint riebios 
savo algos ir aprūpintos 
klebonijos.

deportuojamam 
pašalpos ir sa-

mes, darbininkai,

„VIENYBĖ” PYKSTA.
Brooklyno „Vienybe” 

baisiai supyko dėl tos pa
stabos, kuri tilpo „Keleivy
je” apie žadamas įvykti joje 
permainas. Toj pastaboj bu
vo pasakyta, kad „Vienybė” 
žada pereiti iš tautininkų i 
klerikalų rankas ir kad tuo 
reikalu esanti jau ir sutar
tis su kun. Kemešiu pada
ryta.

„Vienybė” griežtai šitą 
žinią užginčija ir jau prita
ria komunistų šmeižtams, 
kad „Keleivis” esąs „provo
katorius”.

Jei šita žinia buvo netei
singa, tai ji da negali būt 
provokacija. Provokacija ir 
neteisingas paskalas, yra la
bai skirtingi dalykai Prie 
co, pranešdami tą žinią mes 
ir pasargą buvome padėję, 
kad mes negalime tikrinti, 
ar tai tiesa. Taigi „Vie
nybės” paleistas „provoka
torius” buvo visai nevietoje 
ir mes jį grąžiname jai 
atgal.

Prie progos galime pri
durti, kad mes gavome ir 
daugiau žinių iš Brooklyno, 
kurios tikrina, kad klerika
lai apie „Vienybę” ištiesti 
suka. „Vienybės” bendrovės 
mitinge buvę daug lermo ir 
p. Ambraziejus stačiai pa
sakęs p. Sirvydui į akis, kad 
jis, p. Sirvydas, sėdįs „ant 
dviejų kėdžių ir su klerika
lais bičiuliuojasis.”

azijos spauda, tai jos tikslai 
mums aiškus. Jai rupi ap
šmeižti darbininkų vadus, 
suardyti unijas, kad paskui 
iengyiaus butų sulaužyt 
streiką.

Bet kokiais tikslais tokią 
agitaciją varo laikraštis 
kuris vadina save „Darbi
ninku Tiesa”?

Mums šitoks darbas išro
do stačiai provokacija.

„Darbininkų Tiesa” sako, 
kad kompanija mėto strei
kierius iš stubų. Tečiaus ji 
ne kompaniją dėlto kaltina, 
bet kursto streikierius prieš 
unijos viršininkus.

Kitoj vietoj unijos virši
ninkai sustabdė angliakasių 
prakalbas ir "įskundė mies
to valdžiai, kad niekad jie 
negalėtų surengti savo pra
kalbu.”

Bet kas tas prakalbas ren
gė. jeigu angliakasių virši
ninkai jas sustabdė? Čia di
delis neaiškumas. Jei an
gliakasių viršininkai tas 
prakalbas stabdė, tai reiš
kia, jas rengė ne unija, bet 
kas nors kitas' angliakasių 
vardu prisidengęs, taip kaip 
komunistai surengė vienoj 
vietoj prakalbas prisidengę 
S.L.A. kuopos vardu. Jeigu 
šitaip buvo ir su tomis pra
kalbomis, apie kurias kalba 
„Darbininkų Tiesa”, tai tuo
met ne unijos viršininkus 
teikia smerkti, bet tuos pro
vokatorius, kurie nori an
gliakasių vardu pridengti 
savo agitaciją.

kiusius į įstaiga, o kai kuriose 
įstaigose kitaip ir nesusikal
bėsi.”

Bet tai da neviskas. „Lie
tuvos Ūkininkas” sako, kad 
□e valdininkai netik nemo
ka lieturių kalbos, o ir Lie- 
u\-os Respubliką griaują. 

Tai vis esą tie patįs „peo- 
•Aiakai”, kurie anuomet no- 
■ėjo įvesti į Kauną Želigovs
kį. Jie buvo tuomet areštuo- 
i ir nuteisti kalėjiman, bet 

krikščionių demokratų pre
zidentas Stulginskis liepė 
uos paleisti „Peo\viakai” | 

tuomet sulindo į valdžios 
įstaigas, ir štai —

’Tie lenkiškai kalbantieji 
valdžios įstaigose gaivalai ir 
dabar rūpinasi pasėti nepasiti
kėjimą valdžia. įkalba, kad 
Lietuvos ateitis yra abejotina 
arba savo elgimusi taip suke
lia žmones prieš valdžią, kad 
tie Lietuvos įstaigų valdinin
kų labiau bijo, negu bijojo ca
ro valdžios. Ir taip yra ne vien 
Kauno įstaigose, bet ir provin
cijoje, apskričiuose.” į

So. Bostono klerikalų ’ j u
Darbininkas kelia triaKS-LKurį visucmet jiems rodo

Lietuvos Darbo Federacija
✓

MOKESTIS Už KUNIGO 
DARBĄ.

„Lietuvos Ūkininko” 24- 
tam numery randam šitokią 
žinią iš Šventežerio:

"Gegužės m. Įvyko parapi
jos susirinkimas bažnyčios 
taisymo reikalams aptarti.

"Vienas ūkininkas' susirin
kime nurodė, kad nėra atskai
tos surinktų parapijos reika
lams lėšų; kad klebonas per
daug neprieinamas, nes norint 
jį pamatyti su reikalu, reikia 
pirmiau nusilenkti gaspadinei. 
kad jei kapinės parapijos nuo
savybė, tai kodėl klebonas 
taip brangiai ima už laidotu
ves ir kitas bažnytines pa
reigas.

"Kitą dieną po pamokslo 
klebonas atsiprašęs, kad visa 
tai nebuvo padaryta anksčiau 
ir paskelbė nustatytas dvasiš
kos vyriausybės pajamų tak
sas: už skaitytines mišias 30 
a., giedotines 45 a., ekzekvijos 
80 a., laidotuvės 150 a., jung
tuvės 150 a. ir t.t."

Dabartiniu kursu 150 
auksinų reiškia apie 38 cen
tus. Tai už šliubą arba pa
laidojimą. Už mišias gi apie 
10c., o už ekzekvijas apie 20 
centų.

Kunigas tatai žinojo, bet 
slėpė, o nuo žmonių lupo 
kiek galėjo. Jisai prisipaži
no prie to ir atsiprašė tik 
tuomet, kaip drąsesni para- 
pijonįs prispyrė jį prie sie
nos. Šitas faktas parodo, 
kiek pas Lietuvos prabaš- 
čius yra doros ir meilės ar
timo.

Amerikoje da aršiau, ne
gu Lietuvoje. Čia lietuvių 
kunigas nesigėdi paimti iš 
beturčio darbininko $50.00 
už žtiubft K Žiek pat už lai-

AGITUOJA PRIEŠ 
UNIJAS.

„Darbininkų Tiesa”, po
žeminių komunistų organas, 
15-tam savo numeryje agi
tuoja streikuojančius darbi
ninkus prieš unijas. Ji sako*: 

"Unijų vadai pradėjo drą
siai, smarkiai, atvirai nusi- 
maskuoti ir pasirodyti savo 
vedamiesiems darbininkams 
unijistams, kad jie nėra joki 
darbininkų draugai, o yra ti
kri buržujai, tikrai atsidavę 
kapitalistams, darbininkų en
gėjams.

"Skaitykit, kaip anglių kom
panija mėto iš stubų streikie
rius, kaip unijos subdistrikto 
prezidentas prižadėjo pasirū
pinti teisėjo reikalaujamą kau
ciją paskirtu laiku, o visai ne
sirūpino tuomi. (Rosedale, W.

- Va). Skaitykit, kaip unijos 
! viršininkai Mahanoy City, Pa., 

sustabdė angliakasių prakal
bas ir įskundė miesto valdžiai 
ir svetainės savininkui, kad 
niekada jie negalėtų surengti 
savo prakalbų.

"Tai nauja streiko fazė, 
nauja unijos fazė! Iki šiol tik 
susipratusieji darbininkai aiš
kiai matė, kad unijų vadai yra 
tikri buržujai, darbininkų 
priešai, o dabar tatai pamatė 
ir tie, kurie negalėjo ar neno
rėjo matyt. Tai gerai!

"Rengkit. draugai unijistai, 
daugiau tokių savo mitingu. 
Jeigu jus vadai daugiau jų už
darys, tai bus jums geriau ir 
galėsit pasakyt, kad šitas 
streikas ("suspention”) nėra 
visai bergždžias: jis 
kuoja jus viršininkų 
aziškus gymius!” ,
Kaip matote, apie pačios 

buržuazijos šunybes, apie 
kapitalistų nedorumą „Dar
bininkų Tiesa” daug nekal
ba. Ji karia šunis tik anb 
unijų vadų. Išeina, kad jei
gu ne unijos, jeigu ne tu 
unijų viršininkai, tai ir ka
pitalistai butų daug žmo
niškesni.

Pasiskaitykit buržuazijos 
laikraščių, o jus pamatysite, 
kad jie irgi tą patį tvirtina: 
už visus darbininkų vargus! 
•Į ] i • • • • • I

KONFISKAVO ŠAULIU 
KONSTITUCIJĄ.

Kokia dabar krikščioniš
koj Lietuvoj laisvė, tai gali
ma jau numanyti iš to, kad 
Lietuvos šauliai negalėjo 
paskelbti savo organe „Tri
mite" net savo konstitucijos 
projekto (konstituciją jie 
tenai „statutu” vadina).

Štai ką apie tai rašo „Nau
jienų” korespondentas Pr. 
Brolis:

"Lietuvos valio-patriotai, ar
ba bliauk-patriotai dienomis !r 
naktimis bambina namie ir už
sieniuose savo demokratybė- 
mis, liuosybėmis ir visokioms 
’ybėmis’. O čia, Lietuvoj, nė 
spaudos, nė žodžio, nė susirin
kimu laisvės nėra. Mitingai ir 
susirinkimai karo pajėgu 
skirstomi. Tarnaujantieji ir 
darbininkai, reikalaujantieji 
ekonominio būvio pagerinimo 
karo laiko teisman traukiami. 
Viskas, kas darbo žmonių ga
minama ir statoma, karo val
džios naikinama ir griaunama.

"Štai faktas, kaip Šatrijos 
kalnas. Lietuvos šaulių Sąjun
ga (ji visiems žinoma, jai iš 
amerikiečių centai ir doleriai 
renkama; ji gerų norų turi ir 
gerų darbų nori daryti) viso
mis jėgomis darbuojasi Lietui" 
tuvos gerovei. Kad paplatinus 
bei patobolinus savo veikimą, 
sumanė sušaukti visuotiną su
važiavimą. Tam suvažiavimui 
tapo pagaminta 'Lietuvos Šau
lių Sąjungos Statuto’ projek
tas, kuris norėta išspausdinti 
Šaulių organe Trimite’ No. 17- 
me...

"Rodos, viskas kuopuikiau- 
siai. Bet, ar žinote, skaityto
jai, kas su šiuo projektu atsi
tiko!? Ogi karo cenzūra iš Tri
mito’ No. 17-to visą projektą 
išbraukė!"

numas- 
buržu-

SVETIMA DVASIA 
LIETUVOS VALDŽIOJE.
„lietuvos Ūkininkas” (Nr. 

22) susirūpinęs, kad Lietu
vos valdžios įstaigose vieš
pataujanti svetima dvasia ir 
langelis valdininkų Kaune 
šitaip nekalbą, kaip tik ru
siškai arba lenkiškai. 
„L. Ukfiiinko” žodžiai:

Lietuvos Respublikos val- 
įstaigose dar ir po šiai 

viešpatauja svetima 
— tai lenkiška, tai ru- 
Nuo patarnautojo prie

Štai

”1 
džios 
dienai 
dvasia 
siška. 
dury ir ligi aukštojo valdinin
ko, visi mėgsta kalbėti bet ku- 

kaltos yra unijos ir unijų' ria nors svetima kalba, bet tik 
viršininkai. " ne lietuvių. Lenkų ar rusų kal-

Kada šitaip rašo buržu- ba dažnai užkalbina ir atsilan-

Darbo Federacijos laik
raštis „Darbininkas” palei
do liežuvį. .Jis šmeižia ir nie
kina tikras darbininkų or
ganizacijas. Jis tyčiomis 
apie jas visokias neteisingas 
žinias skleidžia, kad tik jas 
nujuodintų. Ir žmogui dar- 
birinkui kartais atrodo, kad 
jei "Darbininkas” taip įšir- 

[ dęs, tai gal jis ir tiesą kalba.
Kad išsklaidytume abe

jones, mes savo laikrašty 
Įdėsime nuolat tikrų žinių 
ap’e tą judošišką laikraštį 
ir apie veidmainingus Dar* 
l>o Federacijos darbus. Pa
stebėsime tikrai, kad mes 
ka bedami apie Darbo Fede
racija apskritai, kalbame 
apie Federacijos vadus, kaip 
antai: Ambrazaitį, Rodzevi- 
čių, Jocį, Antaną Staugaitį, 
Beržinskį ir kitus. Už tų 
priešakin pastatytų „vadų” 
mes aiškiai matome tėvišką 

, . . > „ 1 ,. 1 .-ILietuvos klerikalų ranką,
Darbininkas kelia visuomet jiems rodo,

mą. kad Keleivis apsiėmė "vadhi” turi darbinin
kus vesti. Patys Federacijos 
darbininkai, eiliniai .jos na
riai, supratimo neturi, kiek 
jie blėdies padaro Lietuvos 

skaldydami 
ir savo 

balsais palaikydami šalyje 
klerikalų ir buržuazijos val
džią. Tegul žino prasti dar- 
bininkai-federacininkai. kad 
kol jie bus klerikalinėj Fe
deracijoj, tol jie padės Lie
tuvos buržuazijai smaugti 

Išėjus naujam dvarų dar-1 Lietuvos darbininkus, 
bininkų samdymo ir atsta- Tegul Federacijos darbi- 
tymo įstatymui daugely ninkai pagalvoja rimtai apie 
vietų dvarininkai. neva j tai, ką aš dabar toliau ra- 
remdamies tuo naujai iš
leistuoju įstatymu, šalina 
darbininkus. Tai pasitaiko 
dažniausia tuose dvaruose, 
kur darbininkai tamsus, ne
skaito laikraščių ir mažiau
sio supratimo neturi apie 
tai, ką sulyg įstatymų dva
rininkas gali padaryti, ko 
ne. Savo keliu darbininkai 
nežino, koks nustatytas ma
žiausias už darbą atlygini
mas, mažiau kurio dvarinin
kas negali darbininkams 
mokėti. Darbininkų nežino
jimas savo teisių duoda ge
ros progos dvarininkams 
elgtis kaip tinkamiems. O 
darbininkui visai be jokio 
reikalo ir prasmės tenka 
vaikščioti pas darbo inspek-! 
torius ir kitas įstaigas, k9jta:mėjo. Jie nusiminė, ran- 
pagalios sužino, ką dvan-1 — - ..............
ninkas gali, ko ne ir kas 
darbininkams sulyg įstaty
mų pridera. Daug bereika
lingų keblumų darbininkai 
išvengtų, jeigu skaitytų sa
vo laikraštį „Socialdemo
kratą’’. Jame aiškinama vi
sa tai, kas darbininkams 
reikalinga žinoti. Talpina
mi su paaiškinimais visi lie-j 
čiantieji darbininkus įsta
tymai, duodami laikraščio i JX<4
skaitytojams teisių patari-1 mažiausias mokesnis, už kū
mai. Skaitydami savo Jaik-Lj mažesnio darbdaviai ne
rasti, darbininkai aiškiai turėtų teisės mokėti), ne
žinotų savo jau istafy1113!.51 įsteigusi darbininkų komi- 
pripažintas teises ir nesi-Lex^ nedavusi darbininkų 
duotų dvarininkams savęs organizacijoms laisvės, 
už nosies vedžioti. Juk laik- rp0 reikalavo Federacijos 
rastis ne toks jau brangus lĮaįkraštis 1919 metais, 
ir neprieinamas. Kas iš dar-1 Tegul dabar pagalvoja
bininkų neissigali skyrium I darbininkai federacininkai 
laikraščio issirasyti, £all|ka su visais tais reikalavi- 
keliese susidėję tai padary-jmais padarė pati Federaci- 
ti Dabar gi daugybėj vietų, K juk ji metu sėdi Sei- 
kur kartais dirba net kelio- jme. krikščioniškas blo- 
lika darbininkų, neturi įssi- kas, prie kurio Federacija 
rašę nei vieno. egzempliono. risidėjo, valdb visą šalį ir 
X įsai neleistinas ir nie^o aidžia istatvmus. 
nepateisinamas apsileidi- Darbo Federacijos laik- 
mas, delei kūno nukenčia ra§tis 1919 metais tyčia sta- 
žmoma patys darbininkai.L- reikalavimus, kad darbi- 
Taigi, draugai dvarų darbi- njnkams patiktų ir juos pa
niukai pasirūpinkite, kac* I trauktų, 
nesirastų nei vieno dvaro,' 
kur nepareitų nors vienas 
„Socialdemokrato” nume
ris. Skaitydami savo laik
raštį, žinosite savo iškovo
tąsias teises ir mokėsite jas 
išnaudoti kovoje už plates
nes teises. Taigi šalin apsi
leidimas ir nerangumas.

C’S-tas”.)

spausdint bespalvi lenkų k 
laikraštį („Darbininkas”1 
pats norėjo tą „džiabą” gau
ti’), bet jis nieko nesako, 
kad krikščioniškoj IJetuvos I 
valdžioj darbuojasi lenkų Lrofesįnj judėjimą i 
šnipai! h.......................

Lietuvos darbininko 
apsile-dimas.

9

švsiu.
II. 

1919 metai.
Rudeni buvo Vilkaviškio 

apskr. labai didelis darbi
ninkų streikas. Streikavo 
apie 100 dvarų. Valdžia su
iminėjo streikininkus,į dva
rus nuvedė burius kareivių, 
uždarė profesinę sąjungą ir 
aiškiai laikė dvarininkų pu
sę Tam visam darbininkų 
puolimui vadovavo Vidaus 
Reikalų ministeris Drauge
lis, krikščionių demokratų 
priešakinis žmogus, kuris 
dabar Seime sėdi gretimai 
su Federacijos vadais: Am- 
brožaičiu, Radzevičių, Jočiu 
ir kitais.

Streiką darbininkai pra-

Į kas nuleido. Tuo darbininku 
nelaimės metu gimė Darbo 
Federacija.

•Ji tuoj pasipiršo būt dar
bininkų užtarytoja ir jos 
laikraštis savo pirmuose nu
meriuose neva ėmė žiauriai 
□uiti valdžią, kodėl ji dar 
iki šiam_ laikui nedavusi 
darbininkams 8 vai. darbo 
dienos, nenustačiusi mokes
nio minimumą (Mokesnis 
minimum — tai yra mažių

Lietuvos Darbo Federacija, 
kurią įkūrė visos Lietuvos 
krikščionių-demokratų su
važiavimas 1919 metais.”

Tame pat numeryje yra 
pastatyti tokie reikalavi
mai:

1) grąžinti svarininkus 
ant ordinarijos;

2) nustatyti 
minimum;

3) įstatymu nustatyti dar
bo dienos ilgumą.

O mitinguose prieš rinki
mus Federacijos vadai ir 
krikščionių-demokratų blo
ko agitatoriai išsijuosę dar
bininkus mulkino ir žadėjo 
dangti prie žemės prilenkti.

Ar dabar grąžinti svari- 
ninkai ant ordinarijų? Ai
tai 10 valandų darbo dieną 
žadėjo Federacija einant į 
Seimą? Ar padaryti darbi
ninkai ūkininkais? Ar jau 
nebejodinėja dvarininkai 
ant darbininkų sprando?

prieš darbininkus, kitas ty
lėjo net tuomet, kai svari- 
ninkams atėmė duoną.

VI.
Ką sutvėrė krikščioniškas 

blokas.
Federacijos vadams Sei

mo posėdy buvo nesmagu 
stovėti už svarininkų išme-

,ordinarijų tarną.
Bloko vadai sutarė, kad 

federacija turi galvą guldy
ti už svarininkus juos be
gindama, o kita bloko dalis 
nubalsuos, kad svarininkus 
išmesti. Todėl dešinioji blo
ko dalis — Ūkininkų Sąjun
ga pasiūlė Seimui:

Dvarininkas turi teisę 
svarininkus iš dvaro išvary
ti, tik turi duoti 3 mėnesius 
laiko pasijieškoti vietos 
kitur.

Sutarta padaryta. Fede
racija balsuos prieš, blokas 
už. Bet — nelaimė. Balsuo
jant, kaip perskaitė balsus,

I

Ar nepersekiojamos darbi- pasirodo federacijos ir so-
ninku organizacijos?

O tolyn vis eina blogyn. .
Ir kol Federacija eis ant 

klerikalų ir buržuazijos pa
vadžio, tol darbinnkai feae- 
racininkai tenemano, 
bus geriau.

' IV.
Krikščionių-demokratu 

kas Seime.
Ką jis padarė?

c-ialdemokratų balsų buvo 
daugiau, kaip krikščionių 
bloko. Blokas persigando.

(”S-d.„)
kad Dmaburko tvanas
blo-i Dinaburke (Dvinske) Šį 

pavasari buvo didelis tva- 
įnas. Dauguva taip patvino,

1/Leido dvarininkams iš- kad vanduo užliejo miestą 
siparduoti dešimtą dalį savo u* pridarė labai daug nuos- 
žemių. Dvarininkai išparda- Daugybė žmonių tu-
vė geresnes žemes, žemes yčjo bėgti palikę savo na- 
orie miestu ir daugiau, kaip mus ir visą mantą, todėl 
dešimtą dali. 1 tūkstančiai1 atsidūrė be jo-

2) Nubalsavo, kad iš d va- kios pastogės ir be maisto,
rininkų nei arklių, nei sė- PnsiėjĄ organizuoti^ pašal- 
klos, nei padarų neimti. Jei Pįh ~..............
darbininkas ir gaus žemės, ;F-: ...
iis neturės iš ko prasikurti. j negalima buvo nuo Daugpi-

3) Maža kad paliko Kau- 110 pasiekti iki neatvyko iš
nik)j klebonijoms žemės iki ■ Rygos laivininkai su luote- 
70 dešimtiniu, ir Suvalkijoj į i’lais. Iki balandžio 19 d. val- 
dar pridėjo klebonams ikiMži* davė 2,200 pūdų duo- 
15 m inos. Labai daug šelpė Ame-

4) Nežurint, kad miško Į rikos Raudonasis Kryžius ir
stingame, davė dvarinin- j Amerikos Adm. organizaci- 
kams iškirsti didelius jų,Jf. Nukentėjusių gyventojų 
)lotus ir da jiems paliko po skaičius siekia 11,000. Pa- 
25 deš. (50 margų). Išalpos Komitetas Rygoj su-

5) Iki šio laiko neišleidžiaĮ rinko 800,000 rublių. Min-
’igoniu kasu įstatymo, nors -au^os Raudonasis Kryžius 
jis jau dviem skaitymais paskyrė 50,000 rublių. Lu- 
iriimtas. Mat jis užgauna ozės gyventojai atsiuntė va- 
•r ūkininkų kišenes. su maistu ir drabu-

6) įvedė dvaruose 10 vaL;zia,s- pašalpa, paly-
- * " ” ginti, ir didelė, vis dėlto to-

svarininku didelių nuostolių vien 
caiuc. aukomis nėra galimybės pa-

8) Krikščionių bloko vai- i dengti,j
džia, nežiūrint neišpasakyto y ^ikoj 20, Judovkoj 50, Ga- 
brangumo, valstybės darbi-jJ0.0/ 10. Kai-kune gyven- 
ninkams beveik nepridėjo t0Ia.L.austojo viso savo tur- 
ilgų. Tuo sukurstė pati t0- Didžiausi nuostoliai pa- 
streiką ir darbininkus arba $lar5jl. ūkininkamsvanduo 
kišo į kalėjimą, arba dalį jų išnaikino visus apsėtus lau- 
išmetė visai iš darbo. kus. Mmistenų Kabinetas

9) Šaly jau du metu karo nutarė nukentėjusiems uki- 
stovis. Žmonės atiduoti mili-! ^Inkams duoti sėklos ir me- 
cijos ir žvalgybos sauvalei, dziagos trobesiams pasista-

Šrtą krikščioniškųjų dar- Beto žadama pigaus
bu eilę galėtume teiti ir il-i^.1^- Gnvos gyventojai 
riau, bet užteks. Darbinin- s,a!_^ar au^štuo-
kui ir iš to aišku, kas tas’^-. Trfo epidemija suma- 
Seimo dievobaimingasai j zėjo.____________________
crikščionių demokratų blo

kas.
Šitame bloke jau trečias 

metas sėdi Darbo Federa
cija.

Bet sunku ir pašalpą 
paduot. Grivos gyventojų

darbo dieną.
7) Atėmė iš 

žemę, kurą, svarus.

Suvienytų Valstįjį
j Suv. Valstijų valdžia sten
giasi palengvinti gavimą pa
sportų. Sulyg vėliausių Val- 

Į stijos Departamento išduo
tų reguliacijų, nėsa reika
linga-pasportų prašytojams 
turėti dokumentališkų pri
rodymų pažymėti kelionių 
tikslus. Dabar keleiviui tik 
reikalinga išpildyti paspor- 
to aplikaciją. Sulyginant su 
karės laiko reikalavimais, 
diabar visai lengva išgauti 
pasportus.

Sulyg reguliacijų, kurias 
Suv. Valstijų sekretorius 
neseniai įvedė, pasportai 
duodami be nurodymo vie
tų, kurias keleivis lankys.

__ —lai civcsivinu muių pa- ; <tci įau aancuiv, seniau lema* 
15-tas vasario pradžioje^ 'linga buvo ant aplikacijos

| Krikščioniškas blokas no- uždėti šalių vardus, kurias

V.
Seimo darbo komisija.
Seimo darbo komisija nu

tarė:
„Duoti dvarininkams tei

sę pašalinti iš dvarų svari- 
ninkus ir leisti dešimtą dali 
tikrų ordinaminkų pakeisti 
kitais, kurie dvarininkui pa
tinka/’

Už tokį nutarimą balsavo 
] krikščionis demokratas, 1 
federacininkas ir 2 socialis
tai liaudininkai. Prieš bal
savo tik socialdemokratų at
stovas. Susilaikė nuo baisa-' 
rimo 1 federacininkas.' Į

Tai atsitiko šių metų pa- Geriau sakant, seniau reika-

i

m.
1920 metai.

Pavasaris. Artinosi rinki
mai j Steigiamąjį Seimą. 
„Darbininko” Nr. ;
rašė: , _____________ .-------------- ------------—„ ----------

„Kas Lietuvoje ištikrųjų rėjo svarininkus išmesti, o prašytojas lankys, 
atstovauja darbininkus? ordinarninkus perkošti. Vie- pasportai duodami 
Juos atstovauja vienatinė nas federacininkas balsavo pasaulio dalis.

o dabar
i visas

e
t »4X ę ■$

■> ’ • y /
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SOUTH FORE, PA. 
Streikas ir kiti dalykai.
Angliakasių streikas ra

miai tęsiasi. Nekuriems 
streikieriams yra duodamas 
maistas iš unijos. Supranta
ma, atsiranda ir tokių, ku
rie apgavingu budu stengia
si gauti maisto.

Apšvieta tarpe musų žmo
nelių labai žemai stovi. 
Liuosą laiką praleidžia dau
giausia munšainą virdami ir 
kazyruodami. Už šitokius

Km nieke neveiki*
Te niekas nepeikta
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
Toliau buvo išduoti rapor

tai iš Įvykusios Chieagoje 
kriaučių konvencijos. Palio
nis išpasakojo, kas buvo vei
kiama ir kokios rezoliucijos 
tapo priimtos. Pranešė, kad 
viena Brooklyno lietuvių 
kriaučių rezoliucija, reika
laujanti 40 valandų darbo 
savaitėje, tapo priimta, o ki- : 
tos jiateko į gurbą. Saka- ( 
lauskas patvirtino Palionio 
pranešimą ir papasakojo , 
upie iškilmingą priėmimą:

LAH’RENCE, MASS. 
"Pagavo’’.

I^aivrence’o komunistų 
"čeika” raportuoja į savo 
organą "Vilnį” (No. 45), 
kad "pagavo" dideli "šnipą". ■ 
Apkaltinimo aktas skamba

□

YELLOWSTONE PARK, 
WY0.

šis-tas apie Yellowstone 
Parka ir Wyoming vals

tiją.
Daugelis lietuvių jau bus 

_______  ____  ______girdėję apie Yellowstone 
taip: "Buvo socialistas, or- Parką, taigi aš, kaipo svie- 
ganizavo L.L.F. kuopą ir to perėjūnas, noriu šiek-tiek 
rašinėja į socialistų laikraš- 1 apie jį papasakoti, 
čius.”____________________________ -

Pas komunistus dabar yra didžiausias parkas visame1 
taip:’būti socialistu, laisva-1pasaulyje. Jis užima 2,147,- 

b. maniu — tai didžiausia nuo-'720 akrų žemės ir padalin-
valSSlniS i?ėmė Rusijoj toki kemšami tas net tarpe trijų valstijų:

’ i kalėjimus ir šaudomi. Ildaho, Montana ir Wyo- 
Dabar Lavvrence’o dar-I ming. Didžiausia jo dalis 

kiečių "čeika” turės šaukti i randasi Wyoming valstijoj, 
kelis ekstra susirinkimus, f šis parkas yra kalnuotas.

("šnipą”. Kasžin. kokią baus-ikia 13 tūkstančių pėdų, 
mę paskirs: pakart ar su- Tarpkalnėse yra ežerų ir į 
šaudyt ? M. G. I daugelis visokių mineralinių i

Yellowstone Parkas yra 
džiausiąs parkas visame' 

taip:’būti socialistu, laisva-į pasaulyje. Jis užima 2,147,- 
_ __  • _ _ 4 • 1 • 1 * • • I > V — • T 1 •

darbus nekurie kai-kada pa- vakarienes ir pasivažinėji-. 
Raportai likosi pri-kliūva ir į teismą. mus

Broliai, ar nebūtų geriau
.Delegatai nusiskundė, kad ___ ____ ___ _ x«

imaža buvo pinigų, skirtų nutars, kaip nubausti Kalnai aukšti, tūli ju pasie 
Įdelegatams konvencijos le-;♦«-«- « ■> • - i-. - • - ~
šoms. Likosi nutarta pridė-: 
ti' po. 25 dolerius.

J. BikulČius,
Unijos Koresp.

dabartiniu liuosu laiku skai
tyti laikrąščiuš Jr knygas, 
negu užsiimti prastais tam- 
sunų žaislais? Munšainą 
gerdami ir kazyruodami 
mes prarasime ir tą protą, 
kurį turime, o skaitydami 
laikraščius ir knygas apsi- 
šviesime ir mokėsime ap
ginti savo reikalus nuo iš
naudotojų.

Iš lietuvių draugijų čia' 
yra S.L.A. kuopa, šv. Anta-i 
įio ir Šv. Juozapo draugys
tės. Juozapinė turi ne visai 
mažą savo svetainę.

Bitis.

HUDSON, MASS.
Davatkų progresas ir kiti 

dalykai
Kuomet prisižiūri musų 

brolių ir sesučių tamsumui,
i tai net gaila darosi. Neturė
dami savo lietuviškos baž- 

■ nvčios ir griešninkų "klyny- 
tojo”, musų tamsuoliai arba 
kaip kun. Mockus vadina 
"buriutės”, nepakeldami sa
vo nečvstatos sunkumų, kas 
metas parsikviečia iš kitur 
"klynytoją”, kuris atvažia
vęs juos "aptrimina”. šiais 
metais jie parsikvietė "kly
nytoją” iš Cambridge, kuris 
vienok atvažiavęs mažai 
darbo rado, nes buriutės 

— - , . m , plikos, be vilnų (mat, bedar-mą, Bendrosios Tarybos na- j pusę dfenos "ktynyto- 
rys Zutkov trumpai supa- jas” apsidirbo 
žindino susinnKUSius, kodėl dirbdavo dvi-tris dienas), 
galįs Įvykti generalis strei- Pasirodė, kad didžiuma lie
kas. Streikas galis įvykti, tėvišku buriučiu jau r.cci 
Kadang? firmos Padėjo iš- davė kirpti Tas baisiai ne- 

o unijos nariai likosi be dar- nes jam mažai pelno bu
vo. Jis supykęs baisiai už-: 
atakavo lietuviškas buriu- 
tęs. Buriutės išsigando ir 
kad kirpiką užganėdinus, 
nutarė jo naudai parengt 
pikniką, kuris Įvyko 24 bir
želio. Diena pasitaikė graži

BROOKLYN, N. Y. 
Iš kiiaučįų susirinkimo.
Birželio 14 d., New Plaza 

svetainėje, 5 valandą vaka
re įvyko nepaprastas kriau
čių 54-58 skyrių susirinki
mas. Susirinkimas buvo šau
kiamas prisirengimui prie 
streiko, kuris, sulyg prane
šimu, Įvyks ateinančią sa
vaite. Atidarius susirinki-

rys Zutkov trumpai supa- jas” apsidirbo (kitados

nesi- 

davinėti darbą j skepšapes, patiko vietos anglų kirpi- 
o unijos nariai likosi b - - - - -
bo. Vienintelis būdas išnaG 
kinti skebšapes — apšaukti 
generališką streiką. Praneš
ta buvo taipgi, kad ir kirpė
jai ir darbo išvežiotojai sto
ja sykiu į kovą.

Po to ėjo balsavimas, ar _ w__ _____ ~ ___
sutinka darbininkai su uni- todėl prisirinko buriučiu 
jos pradėtu veikimu link su- vjSų pakampių, visokio 
stabdymo darbų, kad išnai- gatunko, kurių niekas nei 
kinus skebšapes. Susirinki- an+ gatvės nėra niekad ma
mas kaip vienu balsu užgyrė tės. Kuomet šio pikniko pel- 
pradėtą veikimą. . Įnas bus kirpikui atiduotas,

Matosi, kad unij'istai yra taj, beabejonės. jis musų bu- 
pasiryžę išnaikinti skebsa- rįučių daugiau nebombar- 
pes ir priversti firmas, duos/ 
idant jos darbą duotų į uni- Nors tiek smagu pažymė
tos dirbtuves, o ne Į skebsa-1?, kad iš jaunuomenės tar- 
pes, kaip kad buvo daroma ----- - - -
iki šiam laikui New- Yorko 
Griaučiai, beabejo, atsieks 
savo tikslą. Tik gaila, kad 
anksčiau tas vajus nepradė
ta, nes kova butų buvusi 
daug lengvesnė.

Bet geriau vėliau, negu 
niekad.

Toje paloje svetainėje 7 
vai. vakare ant antrų lubų 
atsibuvo 54 skyriaus mėne
sinis susirinkimas. Priėmus 
pereito susirinkimo proto
kolą, buvo renkamas vienas 
narys į pildančiają tarybą. 
Juo' tapo išrinktas drg. 
Lvnch. Buvo renkamas ir 
lokalo korespondentas. Ko
respondentu išrinktas J. Bi
kulČius. Buvo skaityta pra
nešimas iš bendrosios tary
bos, kad 54 skyrius gali tris 
narius siųsti į bendrąja ta
rybą. Taip pat įvyko balsa
vimas kandidatų Į generališ
ką valdybą.

Atsišaukimas Baltrušai- 
čiutės. Pagal seną tarimą ji 
buvo netekus darbo savo 
amate, nes dirbo vyrų dar
bą. Nemokėdama atsišaukė 
į susirinkimą. Apsvarsčius 
dalyką, senas tarimas buvo 
vienbalsiai atšauktas. Da
bar tik naujos narės nebus 
leidžiamos vyrų darbus 
dirbti, o senos galės ir kito
se dirbtuvėse gauti sau 
darbo. . ____ .

Nors tiek smagu pažymė-

po mažai kas prie buriučžh 
pulko dedasi. Iš vaikinų, ro
dosi, tame pulke nėra nei 
vieno, tik yra apie pora mer
ginų^

Tarpe musų bolševikų iš 
vienos pusės ir tautininkų iš 
kitos Įvyko nesusipratimų 
ir dabar per "Laisvę” ir 
"Sandarą” jie pešasi. Prisi
laikant teisybės reikia pasa
kyti, kad tose peštynėse tau
tininkai yra kaltesni. Bolše
vikai jei ka veikia, tai veikia 
daug rimčiau už tautinin
kus ir nebando kerštu ir 
grūmojimais pakenkt savo 
politiniams priešams, kaip 
tai daro tauto-klerikalai.

♦ • ♦
Į Hudsoną atvažiavo iš 

Lietuvos trĮs jaunos ir dai
lios merginos ir pargrįžo 
vienas vaikinas, kuris išbu
vo Lietuvoj apie metus lai
ko. Nors visi atvažiavusieji 
yra klerikalų Įtekmėj, bet 
Lietuvos klerikališką val
džią smerkia iš paskutinųjų. 
Jie sako, jei dabartinėj Lie
tuvoj butų tik tiek bloga, 
kiek buvo prie caro valdžios, 
tai jie Į Ameriką visai nebū
tų važiavę.

Ex-davatka.

šaltinių. Vietomis yra gra
žių girių.

Vasaros laiku į Yellows- 
tone Parką privažiuoja tur
čių iš visų Suvienytų Vals
tijų ir Kanados. Oras čia 
yra vėsus ir sveikas. Suva
žiavę turčiai linksmai pra
leidžia vasaros laiką žuvau
dami, maudydamiesi ir žais
dami.

Darbo žmonių šitoj apie-Į 
linkėj yii mažai. Mat, nėra 
tinkame zoiėmimo ir pra- randa sau užsiėmimą anglių 
gyvenimas oaisiai brangus, kasykloje ir prie gelžkelių. 
Viskas keleriopai brangiau Kadangi angliakasiai yra 
negu miestuose. ' _ " ’ .

šiaip Wyoming valstija upyo?>
susideda daugiausia iš tvr- f “U* x 
laukių ir kalnų, per tai ma-!syklos stovi uždarytos, 
žai yra apgyventa. Man te-į Tūlose šios valstijos apie- 
ko pervažiuoti Wyoming linkėse yra aliejaus laukų, 
valstiją birželio mėnesyje, kur irgi nemažai darbinin-

Kritiškiausioj Jos 
Gyveninio valandoj

Senas Motinų Uždavinys.
Merginos sveikata šitame periode yra daugiau

sia motinų uždavinys. Kiekviena motina turi jį 
ištirti. Ji turi subudavoti mažos mergaitės 
sveikatą ir stiprybę idant pagelbėjus jai laimin
gai perleisti šitą sunkų laikotarpį.

Nedapenėjimas yra priežastis, nuo kurios mili
jonai kūdikių kenčia, nors jų tėvai nevisados tą 
jaučia. O nedapenėjimas tarp kūdikystės ir mo

Kartais kai pakyla vėtros ir 
pradeda nešti dulkes, tai 
nei akių negalima praverti. 
Oras vasaros laike vėsus, 
nes visa valstija stovi tarpe 
5 ir 8 tūkstančių pėdų aukš
čiau vandens jūrėse.. Vieto
se, kur yra kloniai ir lygu
mos, žmonės užsiima gyvu
lių auginimu. Tankiai gali
ma užtikti dideles bandas 
avių ir galvijų.

Darbininkai daugiausia

organizuoti ir priklauso prie
* ’ *_* , tai

dabar jie streikuoja ir ka-

kų dirba. Aliejaus darbinin
kai didžiumoje neorgani
zuoti. Tik maža jų dalelė 
priklauso prie I. W. W. 
unijos.

P. Martinkaitis.

Kiekviena motina yra labiausia susirupinus tada, kada jos 
duktė pereina iš vaikystės amžiaus i moterybę. Tai sunkiau
sias merginos gyvenimo laikotarpis. Tas laikas, kada jos pro
tas ima įžiūrėti dalykus iš praktiškos pusės. Sykiu tai yra lai
kas, kada jos sveikata reikalauja arčiausios priežiūros.

PALEISKIM, KAD MOTINA JAI NEPAGELBSTI.

O vienok yra šimtai tuksiančių merginų, kurios perėjo per 
šitą kritišką periodą be jokio prirengimo. vien dėlto, kad jų 
motinos nemokėjo joms pagelbėt, šitas pavojingas amžius, yra 
laikas, kada be persergėjimo apsireiškia palinkimas paniurusiai 
dūmoti ir liūdėti. Tai laikas, kada rimtos ligos įsigriebia į dau
gelio merginų kūną. Pavyzdžiui, visados esti pavojus pagauti 
džiovą. Bet prie tų sunkenybių galima prisirengti 
traliuoti.

ir jas kon-

M’

Kiekvienam Nedaptnėtam Vaikui
Eagle Brand yra pienas, gryniausia rūšis rie

baus pieno, sumaišyto su cukrumi, šitas moks
liškas sumaišymas pieno ir pridėtinio cukraus ar
ba karbohydratu vertybių suteikia Eagle Brand 
Pienui visus reikalingus maistingumo elementus, 
kad nugalėjus nedapenėjimą. Eagle Brand turi 
užtektinai proteinų arba kūną budavojančių sub- 

.stancijų; jame apsčiai yra kalkių arba kaulus 
jis turi reikalingų vi- 

v-taminų arba augimo akstintojų, bet ypač jis turi 
savy šituos karbohydratus. Karbohydratai yra 
naudingiausi eneigijos gamintojai. Proteinai su 

> riebalais irgi teikia energijos, bet karbohydratai 
leng^^Jeina kunan ir todėl greičiau energijos 
pagamina, mažiau nuvargindami virškinimo apa
ratą. Kadangi kiekvienas kūno pasijudinimas, 
viskas ką vaikas daro, reikalauja energijos, todėl 
šitas pridėtinis karbohydrato veiksnys Eagle 
Brand Piene yra gyvybei svarbus. Nes jeigu vai
kas negauna užtėktinai energijos iš savo maisto, 
tai jo kūnas susinaudoja energijos pagaminimui 
ir tada gali nupulti svarumas ir sekti visos kitos 
rimtos pasekmės.

Eagle Brand labai lengvai suvirškinamas. Spe- 
cialis to Pieno pagaminimo procesas veikia į pie
no kaseiną ir nedaleidžia sukrekėti į tirštimus, 
kurie kartais pridaro bėdos kūdikio viduriuose. 
Teisybę sakant, Eagle Brand suteikia visus augi
mui reikalingus veiksnius suvirškinamiausioje 
formoje. Maitinamas tokiu maistu, į kurį įeina 
Eagle Brand pienas, kiekvienas vaikas turėtu 
laipsniškai atgauti savo sveikatą ir vikrumą, ku
rie pridera kiekvienam normaliam vaikui.

terybės yra pavojingesnis negu bile kuriuo kitu ' j medžiagos;
laiku, ženklyvi bandymai daryti nesenai tarpe ~ 
mokyklos amžiaus vaikų parodė, kad Borden’s 
Eagle Pienas yra pasekmingiausis maistas atbu- 
davojimui nedapsnėtų vaikų. Vaikai, kurie gau
davo Eagle Brand pieno, įgydavo daugiau svaru
mo, negu vaikai penimi paprastu butelių pienu. 
Nekurie augo du syk greičiau, negu normališkai. 
Mokytojos raportavo, kad vaikai išrodė geresni, 
jautėsi geriau ir darė didesnės pažangos savo 
moksle. Ir, žinoma, motinoms rūpestis palengvėjo 
ir jos džiaugėsi stebėtinu pagerėjimu.

Tinkamas Maistas Ją Apsaugas.
Jei nėra ganėtinai tinkamo maisto, merginos 

sistema negali išlaikyti tų reikalavimų, kuriuos 
gamta jai uždeda šiame periode. Tai periodas ne
tik kūno permainų, bet periodas, kada vaikas 
sparčiai auga. Pirmiausia svarbu prižiūrėti, kad 
jūsų mergaitė butų gerai penima. Tyras oras, 
mankštymai, švarus pasilinksminimai ir užtekti
nai miego irgi labai svarbu. Bet jie negali būti 
tiek veiksmingi jei ji nebus tinkamai penima. 
Jei pridėsit Eagle Brand Pieno prie jos paprasto 
valgio, tai galima užtikrint, kad ji gauna reika
lingų maisto elementų.

Kaip JĮ Vartoti.
Eagle Brand yra malonus ir skanus kaipo gėrimas. Paimk

Brand ir tris ketvirtadalius puodelio šalto vandens. Galima pridėti dar suplaktas
"STUojĮSdi.id S3(O5I drets jt SĮUĮsnw( Daugelis merginų mėgsta primaišyt ginger ale 
arba vynuogių ir kitokių vaisių Sunkų. Eagle Brand reikėtų gerti kasdien per 
ilgoką laiką dėl geriausių pasekmių, žiūrėkit, kaip jūsų vaikas eis sunkyn, nes 
to sunkumo augime greičiausia pasirodo Eagle Brand pieno vertė. O kadangi ne- 
dapenėti vaikai visada mažai sveria, tai būtinai reikalinga, kad jūsų vaiko svaru
mas butų pakeltas ir visuomet palaikomas.

Visuomet duokit savo krautuvninkui užsakymą ant Eagle 
Brand. Jis nebrangus; po teisybei, nebrangesnis už papras- 

. ta pieną. Bet kiekviena jo dalelė prisideda prie neatbūti
ną stiprumo, energijos ir augimo veiksnių, kuriuos jurų 
vaiko kūnas turi turėti.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York.

du šaukštu EagieRP’

NANTICOKE, PA. 
Moterų ”vaina”.

Ant taip vadinamo "Ša
trijos Kalno” (S. Kosciusko 
st.) prasidėjo moterų "vai- 
na”, kuri tęsiasi su mažomis 
pertraukomis. Paprastai, 
po mušiu būna sužeistų ir 
prasideda "ligonių" lanky
mas. Susirinkę pas "ligo
nes” kūmutės tol traukia 
munšainą, kol vėl susipeša. 
Išsyk viena kitą plaka lie
žuviais, o paskui šluotko
čiais ir kitokiom "zbrajom”. 
Ypač didelis mušis buvo 23 
birželio. Buvo girdėtis bal
sai: "Ratavokit, kas dūšią 
turit!”

Jeigu minėtos kūmutės 
nesiliaus "vajavojusios” ir 
munšainą traukusios, tai vi
sų vardus‘paskelbsiu "Kelei-

Nantikietis.

PHILADELPHIA, PA. 
Kunigo Zimblio pamokslas.

O, kokį dailų pamokslėlį 
aną nedėldieny pasakė mu
sų kunigėlis Zimblelis! Sa-- 
ko: "Jeigu neduosite po vie
ną dolerį ant bažnyčios, tai 
kad jus pastiptumėt! Eisite 
visi i pragarą ir tenai bliau- 
site kaip ožiai ir griešite 
dantimis kaip žalčiai!”

Matote, koks puikus per
spėjimas! O mes vis dar sa
kome, kad musų kunigėliai 
negeri. Jie mums aiškiai pa
sako, už ką dievulis žmogų 
baudžia. Tik klausimas,kaip 
mes po smert bliausime, jei 
busime be gerklių ir kaip 
dantimis griešime, jeigu 
dantų neturėsime? xPaga
lios, kaip mes pekloj'degsi
me, jeigu musų kūnas Į dul
kes bus pavirtęs?

Dar vieną gražų 
kunigėlis pasakė. 
”Nesvetimoteriaukit, 
jokaukit, nebliuznykit!”

Savo parapijonams musų 
kunigėliai liepia nepaleistu- 
vaut, o jie patįs net po ke
lias mergas klebonijose lai
ko, su kuriomis netik nakti
mis, bėt ir dienomis grie
tiną.

Kaslink girtuokliavimo, 
tai turbut niekas tiek svai
galų nesunaudoja, kaip mu
sų šv. Jurgio parapijos se
nojoj bažnyčioj. Patįs kuni
gai net ir pamaldas negali 
laikyti be svaiginančių gė
rimų.

Apie bliuznierstvą nėra 
ką nei kalbėti. Kitiems lie
pia nebliuznyti, o patįs ku
nigai net šventoj bažnyčioj 
šaukia gyvates, žalčius, vel
nius ir kitokias bjaurybes. 
Jeigu kuris žmogus ir ne
moka bliuznyti, tai bažny
čioj išsimokina. Todėl do
ram žmogui, ypač vaikams, 
į bažnyčią eiti nepatartina.

Velnias yra kvapas (dva
sia), aniuolas — kvapas, 
dievas — kvapas, žmogaus 
dūšia — kvapas. Na tai kaip 
tie kvapai (dvasios) po mir
ties galės vienas kitą bausti 
ir teisti? Jau šiandien ir 
maži vaikai supranta, kad 
tai yra kvaila melagystė.

Philadelphijos parapijo- 
nams štai ką patarčiau: jei
gu norite būti šventais, tai 
pirmiausia užsiprenume
ruokite "Keleivį”, neikite į 
bažnyčią, neduokite kuni
gui nei prakeikto cento ir 
niekam skriaudos nedaryki
te, o tuomet tikrai busite 
šventi. Ašerukas.

• J

juoką
Sako: 
nepi-

Draugai, skaitykite ir pla
tinkite darbo žmonių laik
raštį "Keleivį”!
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’nėjasi po Ameriką ir renka čiomis). Koki iš jų bus uki-'mu keleivis gali su savim iš-! a •] 1 • • 1 • x
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—Šiur, kad reikia. Jis mo-' dirbamą žemę. turias
kiną svietą krikščioniškos Priešininkų žemės refor- keleivis 
doros.

i —Ar tu, tėve, buvai jo 
prakalbose So. Bostone?

—Jessa!
—O ką jis tenai kalbėjo?
—.Jis, vaike, aiškino, kad 

bedievius ir socialistus rei
kia iškart, ir kad tik tada 
ateis Dievo karalystė Lietu
voj, kaip pasiliks tik viehi 
katalikai.

—Gerai, tėve; tu mane 
taipgi vadini bedieviu ir so
cialistų. Taigi, sulyg kun. 
Garmaus patarimu tu tu
rėtum mane pakart, ar ne 
taip?

—Ne, vaike, aš tavęs ne
karčiau?

—Kodėl?
—Todėl, kad man tavęs 

gaila. Negana to, jei aš ta
ve pakarčiau, tai policija 
mane sureštytų ir galėtų 
man pačiam galvą nuimti.

—Vadinasi, tu pripažįsti, 
kad sveiko proto žmogus 
negali klausyt, ką kunigas 
Garmus skelbia? Taip, ar 
ne?

—Ne, vaike, negali.
—Tai ‘

listai sako teisybę, kad ku
nigų nereikia klausyt ?Taip, 
ar ne?

—Taip, vaike, jūsų tei
sybė.

—Tai kodėl jie tau nepa-:
tinka ?

—Palauk, vaike, aš noriu 
pamislyt apie tai. z

reiškia, kad sočia-

—O kaip su kunigu Riche- 
sonu, tėve? Ar tu žinai ką ..

riu atvesti tave ant doros —Jes, vaike; šitas kuni- 
kelio. Tu esi pamokytas vai- gas prigavo jauną merginą, 
kas ir aš labai myliu su ta- o paskui uždavė jai tručvz- 
vim pasikalbėti, ale man nos, kad nebūtų bėdos. Bet 
nepatinka, kad tu priguli jis buvo ne katalikų ku- 
prie socialistų. nigas.

—O kodėl tau socialistai —Gerai, tėve, tuomet pa- 
nepatinka, tėve ? i imkime katalikų kunigą

—Jie buntavoja žmones, Šmitą. Ar tu žinai ką nors 
vaike. Jie sako, kad nerei- apie jį?
kia kunigų klausyt, kad ant —Jes, vaike. Jis papiovė 
bažnyčios nereikia duot.kad savo jauną gaspadinę, kada 
Dievo nėra, ir taip toliaus. pamatė, kad bus trubelis.

—Ar tau, tėve, tas nepa
tinka?

—Ne, vaike, aš tokių šne- dvasios šventos apšviestas, 
ktų nelaikinu.

—Kodėl?
—Todėl, kad tai yra be

dievių mokslas.

—Gud morning, Maike!
—Sveikas, tėve.
—Klausyk. Maike, aš no- nors apie jį?

I

Delei žemes reformos

Kuomet norima įvesti ka
me nors naują reformą, rei
kalas patsai kalba už save—

sąvaites. Bet jeigu —;---------
i ucomumų genies icivi- xwirivneišvažiuos iš Vo-' Pastaruoju laiku >Ameri- tijas), pasigirdo balsų,

mos yra nedaug, tik žemdir- kietijos pirm keturių sąvai-Įkos žydai sukruto daug ra- protestuojančių prieš sutei- 
bių sąjunga su pažanga ir ----- - — i--—-------i-*- —t :-x..
socialdemokratai. Pirmųjų ' 
tikslas yra grynai pelnagro- 
bių reikalai; antrųjų — au
klėti žmonėse bendradar
biavimo, bendros pagelbos 
ir žmoniškumo jausmus.,

J. M-ys.

Keliaujantiems Europa
Daugelis šalių Europoje 

dabartiniu laiku uždeda 
svarbius suvaržymus ant pi
nigų išgabenimo. Tie suvar
žymai liečia netik tų šalių 
gyventojus, bet ir svetim
taučius. kurie per tas šalis 
keliauja i kitus kraštus, ar
ba tik lanko tas šalis laiki
nai. Todėl svarbu, kad visi 
keleiviai Europoje apsipa- 
žintų su įvairiu šalių reika
lavimais kaslink pinigų.

Sekančios šalis uždeda su
varžymus :

Franci ja.
Francija uždraudžia išga

benimą aukso ir sidabro 
(franeuziško ar svetimo), 
taipgi uždraudžia išnešimą 
sumos suvirš penkių tuks
iančių frankų franeuziškais 
pinigais, arba lygios vertės 
svetimos bankos notų. Kas 
sulaužo ar bando sulaužyti 
tą reguliaciją, bus nubaus
tas nuo vieno mėnesio iki 
dviejų metu kalėjimu, arba 
turės užmokėti bausmę nuo 
100 iki 500 frankų, arba abi
dvi bausmes, apart to, visą 
suimtą auksą ir sidabrą ir 
bankos notas atims. Kelei
viai, kurie įvažiuoja Į Fran
ciją laikinai ar tik perva
žiuoja keliaudami į kitas ša-

certifikatas pagelbės syti apie žydų santikius su kimą specialių teisių Lietu- 
. į vos žydams. Tieji balsai vis

„Christian Science Mo- daugėja ir pagaliaus nese- 
nitor” indėjo savo specialiu nai, kaipo jų pasekmė, atsi- 
korespondento iš Kauno rado slaptas judėjimas at
rastą, kur aprašoma, kaip imti iš žydų jų autonomiją, 
visos Lietuvos žydai yra su- nieko nepaminint apie ją ir 
judę prieš neva daromus apie žydų ministeriją dabar 
pasikėsinimus paveržti jų ruošiamojoje Lietuvos kon- 
autonomines teises, jų at- stitucijoje, taip jogei kada 
skirą ministeriją, kas buvę ateis tinkamas momentas 
jiems pažadėta Lietuvos tai galėtų būti panaikinta, 
valdžios atstovų Paryžiuje, nereikalaujant konstituci- 
Žydai daro po visą šalį ma- jos taisymo.
sinius mitingus, išneša pro- „čia jus turite ’realpoli- 
testus, gi žydų frakcija ne- i ik’ su kerštu, varomą nyks- 
f •__ j i • t •_ _ ? •» » i . •> w •
protesto ženklu.

Einantis New Yorke žy- do todėl, kad jų didysis va- 
miausis ir intakingiausis karų kaimynas parpuolė ir 
žydų laikraštis „The Jewish parpuolė dėlto, kad neger- 
Tribune” per du atveju pra- be iškilmingų pažadų ir pa
tilo apie lietuvių-žydų san- šaulio opinijos.” 
rikius. Gegužės 19 cL tilpo 
straipsnis su šiais antgal- 
viais: „Sulaikoma Lietuvos 
pripažinimas”. „Ortodoksų 
rabinų unija toliau tyrinės 
Kauno vyriausybę”. Tame 
straipsnyje kalbama, kad 
ortodoksų rabinų unija, iš
klausiusi raporto Lietuvos 
rabinų unijos atstovo, nu
tarusi dar toliau tyrinėti 
padėti pirma negu jų orga
nizacija paremsianti Lietu
vos reikalavimą, kad Ame
rika suteiktų Lietuvai savo 
pripažinimą.

Philadelphijos suvažiavi
mo prezidentas rabinas B. i 
L. Leventhal kritikavęs pre- VOg 

ką:
„Genujon atvyko iš Tau

tų Sąjungos Kolban, specia
listas ir vedėjas mažumų 
reikalų Tautų Sąjungoj. 
Kalboj su lietuvių delegaci
ja dėl mažumų teisių laida
vimo Lietuvoj Kolban pa
reiškė pilną pasitenkinimą 
Lietuvos vyriausybės įteik
tąja Tautų Sąjungoj dekla- 

i-i • „mu -r* . J- Tautų Sąjungai te-me laikraštyje fhe Jevvish ruDj garantuoti mažumoms 
Tribūne randame reaakei-, kultūrinio plėtimosi gali- 
jos pastabą Midget Met- myįjų minimumą. Todėl jis 
ternichs (Nykštukai Met- m3P0 kad visi kiti žydų rei- 
tei nikai). Kaipo labai ka- j kalavimai Lietuvoj yra per- 
raktenngą. cituojame ją iš- dėti ir neturi jokio pamato, 
vlS»A: r r A • įnesįstatymaiirprojektuo-

Galima butų manyti, .jo-(jamoji konstitucija pilnai ir 
gei vokiečių baisus nugalė-! plačiai ta minimumą garan- 
jimas pagydys ant visuo-[tuoja Negalima esą rimtai 

!^>utaiS v,Isvarstyti tų reikalavimų, 
ryti Realpolitik ir elgties kuriuos įvvkinus susidary- 
su savo iškilmingais naza..*.. —___ i_x_.v- •

C1U, < . _ . -
lengviaus išgauti reikalingą Lietuvos vyriausybe, 
leidimą nuo vokiškos finan
sų valdžios.

Čeko-Slovakija.
Įsivežant 3,000 kronų ar

ba lygios vertės kitų šalių 
pinigų, reikia apie tai ra- 
p>ortuoti valdžiai. Kuomet 
Keleivis išvažiuoja, turi gau
ti įeidama nuo bankos virši
ninkų departamento išsivež
ti suvirs 3,000 kronų. Jeigu 
auksiniai pinigai buvo į *ež- 
ti, gali būti ir išvežti, bet 
Čeko-Slovakijos gyventojai 
negali išvežti aukso iš savo 
šalies.

sirodanti St. Seime — irgi tukų Metternikų, kurie pa- 
. Į miršta, kad jie tik ir atsira-

Austrija.
Austrija reikalauja, kad 

žmonės išvažiuodami iš sa
vo šalies gautu nuo Austri
jos finansų vyriausybės lei
dimą išsivežti daugiau kai 
20,000 kronų. Aukso išgabe
nimą uždraudžia. Svetim
taučiams nėra suvaržymų 
kaslink įvežimo ar išvežimo 
svetimų pinigų.

Šveicarija ir Italija.
Šveicarija ir Italija netu

ri suvaržymų kaslink pini
gų, kuriuos keleiviai gali su 
savim Įsivežti ir išsivežti.

Jugoslavija.
Bile šalies pinigų įgabe- 

nimas pavėlintas be jokių 
uždraudimų. Pergabenimas' 
svetimų pinigų irgi pavely
tas, jeigu keleivis, Įvažiuo
damas i Jugo-Slaviją,gauna 
certifikatą nuo muito virši
ninkų, kuomet praneša kiek 
pinigų turi: toks certifika- 
tas pavėlins jam išsivežti 
įvežtus pinigus Į mėnesį lai
ko. Kitaip, išgabenimas vi
sų auksinių arba sidabrinių 
pinigų, Jugo-slavų dinarų, 
ir amerikoniškų dolerinių 
notų uždraudžiama, žmo
nės, keliaudami užjurin, ga
li išsivežti iki 2.000 dinarų, 
ir keliaujantieji i Suv. Vals
tijas 8100, arba jeigu Ame
rikos piliečiai — $500. Įga- 
benimas pinigų iš kitų ša
lių yra liuosas. Be specia- 
lio leidimo vekseliai suvirs 
2,000 franeuziškų frankų 
arba lygios vertės pinigą 
negali būti išvežti.

F.L.I.S.

Tiek „Jewish Tribūne” 
apie Lietuvą. Nesigailima 
paniekos musų tautai, nesi
drovima mus bauginti savo 
tariamąja galybe, pamirš
tama, kad vis dėlto su tais 
lietuviais reikės ateityje gy
venti, ir kad tiems lietu
viams labai sunku bus už
miršti tuos įžeidimus, ku
riuos žydai lietuvių tautai 
darė bekovodami už savo 
teises, kurios jau pačių lie
tuvių laisvu noru yra duo
tos didesnės negu kokioje

* nors kitoje valstybėje pa
saulyje.

Tuo tarpu „Elta” iš Žene- 
nesenai pranešė štaizidento Stulginsko telegra- 

mą Lietuvos atstovui Wa- 
shingtone,kuri buvusi jiems 
perduota. Telegramoje bu
vę nurodyta, kad Lietuvos 
vyriausybė nemananti ma
žinti žydų teisių. Bet toji 
telegrama nieko nesakiusi 
apie žydų mažumos teises ir 
ypač apie atskirą žydų mi
nisteriją. ,

Birželio 9 d. tame pačia- rariia

atgyventos formos reikia lis, gali parodyti. Francuzi- 
pakeisti naujomis, ir tas ne- 3<>s muito oficieriams visą 
lengvas dalykas. Susiduria-! svetimą auksą ir sidabrą ir 
ma su priešingais žmonių visas bankų notas,. čekius. 
Įsitikinimais; staigus per- užstatas ir-J-t, kuriuos turi 
ėjimas prie naujų socialių su sarimi, ii* gaus čertifika- 

je nepasitenkinimą ir pasi-! rėžti tokį auksą, 
priešinimą. ' ĮKo”L'” „2^°

Užduokim sau klausima :■ met išvažiuoja iš Franci jos 
f n 1 • 1 l •__ • _ • * _ *__ ______  ___ __

ar būtinai tokia, kaip Sei
mas priėmė, žemės reforma 
reikalinga Lietuvoj?

Operuoti su ekonominė
mis taisyklėmis yra labai 
pavojinga ir gali atsitikti su 
išdalintų dvarų žemėmis 
kas atsitiko Rusijoj.

Bet liaudis nori dalinti ir 
tiek. Tai daroma, kad išsi
vaduoti nuo dvarininkų, ant 
kurių neapykanta valstiečių1 
neišnyko dar nuo baudžia
vos laikų, ir kad jų egoistinė 
prigimtis nori gauti žemės 
nuosavybėn.

Pravedus pilnai žemės re
formą, Lietuvos ūkis išti- 
krujų daug nukentėtų.

Agranms ginčas. galutiJdami su savim bile kokių 
noj išvadoj ar stambusis! aujęSjnju ariia sidabriniu pi- 

jpigii, arba franeuziškų, ar- 
vedami^ne nau-|ja svetimu bankinių notų

Dėl to klausimo negali būti pinigu kurso birželio 9, 1922, 
skirtumo ir abu UKiai, jeigu §455); kuomet įvažiavo Į 

vedami agronomijos praneiią turi pasakyti kiek 

neminint sutaupymą saugos ir tik tokiu budu 
... -j j prašalins bėda ir blėdi aplei-

' ._.Tie vlsai neįdomus. džiant Franciją.

—O kaip tau rodos, tėve, 
ar jo protas tuomet buvo

I j___ x________ 4.~~ :___ 4.____
>

ar ne? 1
—Turbut ne, vaike.
—-Tu turbut‘ girdėjai, tė

ve, ir apie katalikų kunigą
—Gerai, tėve, bet kodėl Delormę, kuris dabar Kana- 

tau bedievių mokslas nepa- doj teisiamas dėl nužudy- 
tinka?

—Todėl, kad jis buntavo- 
ja žmones. !

—Ar galėtum man paaiš- —O ką tu manai apie jį, tė- 
kint, tėve, kaip tu supranti ve: ar jo protas apšviestas 
žodį „buntavoja”? .dvasios šventos, ar ne?

—Nejaugi tu, vaike, ne- —Nausa!
žinai, ką tas mynina? Bun- —Bet tu sakei, tėve, kad 
tavot, tai reiškia kurstyt. reikia klausyt visų kunigų,

—Reiškia, tu sakai, kad nes jie neklaidingi. Ar da- 
socialistai kursto žmones bar jau nori tatai užgin- 
prieš kunigus ir Dievą, ar čyti? 
taip, tėve? —Aš, vaike, kalbėjau apie

-—Jessa! 'lietuvių kunigus ir sakiau,
—Ir tau tas nepatinka? kad tik jų.reikia klausyti.
—Nausa! —Ar lietuvių kunigai ki-
—Kodėl? tokie?
—Kunigų reikia klausyt. Į —Jes, vaike, musų kuni-
—O jei kunigas klaidina geliai visi yra dvasios šven-

žmones, kas tada daryt, tė
ve?

—Kunigas, vaike, negali 
žmonių klaidint. ba jis yra 
Dievo tarnas ir dvasia šven
ta apšviečia jo protą.

—Vadinas, tu sakai, kad 
kunigas niekad neklysta, ir 
kaip jis daro, taip ir mes 
turim daryt, ar taip, tėve?

—Jessa!
—Bet ar tu girdėjai, tėve, 

ka kunigas Macochas pada
rė?

—Jes, vaike, jis anrub*’- 
vojo stebuklingą abrozdą 
panelės švenčiausios Čen 
stakavoj ir visą auksą par
davė žydams, o 
mušė savo broli, 
neišduotų.

—O kaip tau 
ve, ar tai buvo 
bas, ar ne? m. i/iaiv u<MV>uumaill.7f *,7ft J^****5įix ..V..K7VZ

—Nausa! 'Jam buvo praskustas pa- kurie dabar apdirba visus 1922). Tokis specialis leidi-
-_Tu pripažįsti, kad ne- kaušis ir suteiktas kunigo dvarus. imas nereikalingas, jeigu ke-

geras. Bet tu sakei, tėve, titulas. Taipgi jis yra tikras ’ 3) Norintiems dirbti že-’leivis, Įvažiuodamas į Vokie-
kad kunigo protas yra dva- kunigas ir tu negali to už- me mažažemiams ir beže-jiją, gavo nuo vokiškų mui
stos šventos apšviestas, i 
kad jis negali klysti. i

—Macochas. vaike, buvo bus tavo teisybė.
tik tai vienas toks kunigas,1
katrą dvasia šventa apleido, kunigą Garmų, kuris važi- kiais (medine žagre ir akė- žė. Su tokiu specialiu leidi- vo merginą ir jos motiną. '

mo savo pusbrolio?
—-Jes, vaike, aš skaičiau 

apie tai gazietose.

permainų iššaukia daugelv-'tą. kuris pavėlins jiems išsi- 
•* * ‘ ‘ sidabrą,

į banku notas ir čekius, kuo- I • V V • • - s/ f—, • •' m n m n k vo nnnAc;

: Toki keleiviai, jeigu su savi- 
įmi įsiveža į Franciją fran- 
Įcuziškų pinigu, arba jeigu 
j svetimus pinigus permaino 
i į f raneuziškus, išvažiuoda
mi negalės su savimi išsivež- 

įti franeuziškų auksinių pi- 
inigų arba daugiaus kai 50 
'frankų sidabro ir nedau- 
jgiaus kai 5,000 frankų fran- 
euziškomis notomis. Jeigu 
turi daugiaus tos sumos, jie 
gali gauti čekius arba kre
ditinius laiškus ant sveti- 

įmos šalies vardo jeigu gali 
, prirodyti, jog tie pinigai 
i Įvežti iš kitur arba paeina iš 
I svetur. Todėl labai svarbu, 
|kad visi keleiviai, kurie va- 
jžiuoja per Franciją ir turė-

i
i

:ar ^mu&usis ūkis produktv-: pi^ ar^a franeuziškų, ar- 
viskesnis — ™ ««« ; ................... ‘
dingumo, bet egoizmo delei.! 5,000 franku (sulyg

tn Irinoorali Kilti1 •• i i • t ‘ n -

ios apšviesti ir savo darbuo
se jie yra neklaidingi. Užtai 
mes turim kiaušeli ką jie 
sako ir daryt kaip jie liepia.

—Gerai, tėve, o kaip apie 
kunigą Purickį, kuris būda
mas Lietuvos užsienio rei
kalų ministeriu varė šmu
gelį ir apgaudinėjo da silp-'jie ......... ..... ...............
liūtę musų respubliką? Ką mokslo nurodymais, duos Iy-'savim turi. Tas uos ap- 
tu apie jį pasakysi? Ar dva-'giai,---- .......
šia šventoji švietė jam ir, energijos, 
tuomet, kai jis gabeno va-! --- ---
gonus sacharino ir kokaji- Tik pažiurėjus kas dirbs iŠ- 
no? -dalintų dvarų žemes, gali-

—Kunigas Purickis, vai- ma numatyti kokia bus iš to 
ke, netikras kunigas, ba ne-nauda, 
nešioja atbulo kalnieriaus. ■ Tatgi kam bus duodama dimą nuo Vokietijos finan- 

paskui už-! —Ne ^atbulas kalnierius”(dvarų žemė? |sų vyriausybės imti su sa-
kad tas jo padaro kunigą, bet tam ti- 1) Kareiviams, kurie yraivim daugiaus kai 20,000 

kras jo mokslas ir įš^enti- visokių rūšių amatininkai, i markių arba lygią sumą sve- 
matos. tė-'nimas Į kunigus. O kunigas miestiečiai ir žemės darbi- 'timais pinigais (20,000 jnar- 
geras dar- Purickis juk yra tą mokslą ninkai. jkių galima gauti už §67. su

baigęs ir yra įšventintas.* 2) Dvaro darbininkams, lyg pinigų kurso birželio 9, 
'Jam buvo

Vokietija.
Apleidžiant Vokietiją, ke

leiviai turi gauti speciali lei-

I

I

Vieša padekavonė.
Šiuomi tariu draugams 

Amerikiečiams širdingą 
ačiū už prisiųstas man kny
gas ir laikraščius iš Ameri
kos. Visos knygos, kurias 
apturėjau, yra pageidauja
mos Lietuvoje, bet ypatin
gai tariu padėkos žodi už 
siuntinėjimą „Keleivio” ir 
"Naujienų”. Tie laikraščiai 
mums, darbo žmonėms, Lie
tuvoje labai reikalingi ir di
delei pageidaujami. Ir dar 
kartą tardamas ačiū, pra
šau draugų ir ant toliaus 
mums tuos laikraščius siun
tinėti, jei netiesiog iš Re
dakcijos, tai nors perskai
tytus.

Su gilia padėka visiems 
Jurgis Stokus

Vėsintų miest., Kupiškio 
paštas, Panevėžio apsk.

LIETUS SUNAIKINO 
BULVES.

Aroostooko apielinkėj, 
Maine’o valstijoj, supuvo 
beveik visos bulvės nuo di
delio lietaus. Aroostooko 
apskritis paprastai aprūpi
na bulvėmis beveik visą 
šalį.

su savo iškilmingais paža
dais tarsi su popiergaliais. 
Kad tosios pamokos neiš
moko pergalėtojai, tai, deja, 
labai gerai yra žinoma, bet 
kas ypatingai apgailėtina, 
tai, kad nemato to mažo
sios valstybės, iškilusios ant 
griuvėsių Austrijos ir Ru
sijos teritorijų.

„Liliputė Lietuva yra pa-

i

tu valstybėje valstybė ir už
dėtų sveikam valstybės au
gimui pančius.”

Liet. Inf. Biuras.

Kainos ir brangenybė.
Birželio 10 d., 1922 m., 

Maskvoje, žemiau paminėtų
starasis tos rūšies atsitiki-'Produktų buvo tokios kai
mas. Lietuviai, kurie kaipo 
rasė, beveik niekuo neprisi
dėjo prie civilizacijos, neti
kėtai ir patys labai nustebę 
pasijuto karui pasibaigiis 
esą be valdytojų. Aiškiai 
matydami savo visišką be- 
jėgumą gauti sau pasaulio 
pripažinimą ir be prisidėji
mo ir geros valios gyvento
jų žydų, kurie sudaro mies
tiečius ir kultūringąją dalį 
gyventojų — jie pažadėjo 
jiems kultūrine autonomija,
ir nuėjo net taip toli, kad Bus aPle 20 bilijonų rub. 
inkurė Lietuvos kabinete Pneš karą beveik pusę Ru- 
žydų atskirą ministeriją. siJos už tokią kainą būt nu- 
Zvdai, visada dėkingi tiems, pirkta, o dabar — nedidelė 
kurie šiek tiek padoriai su šeimyna nei mėnesį neprasi- 
jais elgiasi, pamilo Lietuvos maitintų. Tai, ko susilaukė 
reikalus ir dėjo visą energi-. Rusija!
ją, kad padėjus Įsisteigti 
naujai valstybei tvirtais pa-

nos:
Ruginių miltų pūdas 6,916,670 rub.

•; Rusrinės duonos svaras 169,170
1 Kvietiniu miltų svaras 277,080
1 Mėsos svaras .............. 841.670 >>

Silkių svaras ................ . 633.330 ♦♦

’ Sviesto sv.................... . 1,529,170 99

Salandžių aliejaus sv. . . 900,000 99

Sėmenų aliejaus sv. ... . 650,000 99

j Kanapių aliejaus sv. . . 600.000
i Kiaulinių taukų sv. . . 1,102,000 99

Bulvių sv......................... 37,000 99

j Cukraus scabalėl. sv. .. 1.287,500
| Cukraus milteliuos sv ... 1.125.00 99

Kava netikroji sv. ... . 833^30 99

1 druskos sv...................... 110,000 ♦♦

Degtukų dėžutė .......... .. 22,920 • 99

Muilo paprąsto svaras 958,330
Žibalo sv.......................... 116,670 99

i Tabako 2-ros rųšies sv. 1,200.000 99

i Tabako rr.akorka sv. ... . 187,500 *9

„Boston Transcript” geg. 
matais ir kad gavus, jai tau-17 d. padavę žinią apie Lie
tų pripažinimą ir priete-j tuvos prekybą. Laikraštis 
lvstę. 'gavęs žinių, kad nuo 80 iki

„Kurį laiką buvo viskas 20% Lietuvos prekybos su 
gerai ir žydai visur Lietuvą užsieniu esą vokiečių ran- 
garbino labai garsiai. Te- koše (tai yra padauginta. L. 
čiau, kada tasai kraštas vv- I. B.). Priežastys esančios: 
riausiai dėl žydų intakos geografinis artimumas, tie 
gavo pripažinimą visų vals- patys pinigai, ir politiniai 
tybių (išskyrus Suv.' Vals- geografinė padėtis.

KITAS KUNIGAS KALTI
NAMAS ŽMOGŽUDYSTĖJ 

Augusta. Ga. — šiomis 
dienomis čia likos suimtas 

   _ ..____ __ r ........  r kun. E. Padriek, kuris yra 
dvboj žemė dirbama senobi- so ar sidabro, bankinių notų, I nužiūrimas žmogžudystėje. 

Dabar, tėve, paimkime niu budu ir senobiniais įran- čekiu ir t.t. su savim įsive-' Sakoma, kad jis nužudęs sa- 
----  ■“ • Z_______ t •______________________________________________________________________ w ■......................................• 1 • 3 • 1 • • •• 1 •

ir ginčyt, tėve. miams. j to oficierių certifikatą, ku-
I —Orait, vaike, tegul jau Kiek žinoma, Kauno rė- ris parodo kiek pinigu auk-



KELEIVIS

| Kerštinga Mintis.
Vieną kartą girioje uoga- Jo veidai sukaito, parau- 

vau ir sutikau pavėsiaujan- donavo, pagriebęs mane i 
tį ponaitį. Gražus ponaitis, glėbį prisiglaudė veidu prie 
apsitaisęs puikiais rūbais, mano degančių veidų ir pa- 

Ne-. bučiavo..,
Nuo to laiko degina mane

daryti paštą su paprasta, 
apdrausta ir pinigine korės-i 
pondencija.

I

priėjęs kalbino mane, 
drąsiai pažvelgus į jį nulei-j r 
dau akis. Kaip aš drįsiu su baisus nerimastis? Ir dabar 
pono sunumi prasta kūme-1 gainiojama to velniško ne- 
cio duktė kalbėti Nepadoru, rimasties ėdama esu.
— pamaniau ir norėjau eiti* Persigandau tuomet jo. 
šalin. Bet jis mane sulaikė, Prašiau paleisti mane iš sa- 
kalbėdamas, kad aš esanti j vo glėbio. Tvirtai suspau- 
labai patogi mergaitė. Jis dęs mane laikė ir visos pa- 
r.orįs su manimi ilgiau pa- ------ —------ -— ~
kalbėti

Galutinai nutariau eiti 
sau, kaip staiga jis paėmė 
švelnia savo rankele saule 
įdegusią mano ranką. Man 
net karšta pasidarė nuo jo, 
žvilgsnių ir žodžiai jo tarti* 
mane šaltu vandeniu laistė.

Tai buvo pirmas kartas. 
Sutikau jį antrą kartą, tre
tį ir t.t.

Sekiojo jis mane visur, 
kalbino tol, kol prisikalbino 
į savo rumus...

Begalo patiko man jo rū
mai, kambarys, stalai, kra- 
sės. Krasės minkštos, tik su
pasi, kai atsisėdi. Parodė jis 
man ir daugiau kambarių. 
Visi tik blizga auksu ir si
dabru. Kad nors danguje 
taip butų gera. Jau tik taip

stangos pasiliuosavimo iš 
jo rankų nuėjo veltui. Lyg 
replėmis suspaudęs savo 
glėbyje degino mano lupas 
karšiais bučiavimais. Ant 
jo kaklo • pamačiau mažą 
kryželį. Aš staigiai nuri
mau. Jis mane paleido ir at
sistojęs parodė ant sienos 
Kabantį didelį medinį kry
žių. Atlenkęs peilį padavė 
man ir sako:

—Jeigu tu manęs nemyli 
!— durk štai čia į pačią šir- 
Idį, jeigu tu bijai manęs, tai 
nužudyk mane, man nuo 
mylimosios rankos bus sal
du mirti.

Paskui pati gėdinaus, 
kaip aš galėjau ant tokio po
naičio taip kvailai pama
nyti.

Rytojaus ryte eidama na- 
gražiai ten nebus. Palvgi- mon verkiau... Ėjau nesavy, 
\--------- .• įj0jos kiUp0> galvą skaudėjo.

Ėjau namon pabučiavus j 
ir... O prakeikti tie žings
niai kada aš žengiau pas 
ij!
Ji ••••

nūs rūsį, kurioje aš gimiau 
ir kurioje gyvena visa ma
no šeimyna, mano tėvelis, 
mamytė ir du maži broliu
kai, tai daug blogiau mes 
gyvename, kaip pragare,! Jau dabar viską pasakiau,
jeigu šitoks dangus atro- kodėl dabar miesto gatvėje 
dytų. pakampėmis slankioju ir

Kad aš jį pabučiuočiau, jieškau aukų., 
jis žada visus namus, ku-l Kuomet jus eisite į ponai- 
riuose jis gyvena, man ati- Čio, dabar storo pono dva- 
duoti. Gėda man jį bučiuoti,'1 rą, nedamokėtos algos atsi- 
p.ors taip gražus, neapsako-. imti, nedamokėtos ordinari- 
mai gražus jisai. Bet pabu- jos atsiimti, duokite ir man 
čiuoti jį nedrįsau, nors žinią i miestą, aš ir ateisiu 
smarkiai širdis tuksėjo, kai nuprausti jo bučkį nuo ma- 
jis prisiglaudė prie manęs. t no lupu ir gėdą savo nu-

Nors glostė mano plau- plauti jo puikiųjų, auksu 
kus, išpynė kasas ir prašė žvilgančiųjų rūmų lieps- 
pabučiuoti, tačiaus nedrįsau nose. Pasakaitis.
prisilytėti jo poniškų lupų.' 21-XII-20.

Kiek ir kokių ateivių bos 
įleisti į Suv. Valstijų 

sekančiais Gskaliais 
neteis.

miausias ir parankiausias lietu
viams portas.

United American Lines yra 
susijungus su Hamburg-Ameri- 
ca Line ir suteikia keleiviams 
geriausi patarnavimą.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJ
(Iš Lietuvos laikraščių)

Abeliai, šmugelis. Čia eina 
neapsakomas šmugelis. At
rodo, kad sustabdžius šmu
gelį Klaipėdos pasieny, visi 
šmugelninkai susispietė į 
šį kampelį ir naktimis 
abiem pusėm Pasubačio pe
reinamojo punkto visais ke
liais ir keleliais ilgiausiomis 
vežimų virtinėmis gabena 
miltus, arklius ir kitokias 
prekes, šiapus ir anapus sie
nos (Subate) šmugelninkai 
turi savo nuolatinius agen
tus, kurie priima ir išskirs
to prekes. Subate yra kele
tas tokių agentų iš Utenos, 
Panevėžio ir kitų vietų. 
Muitinė visai bejėgė kovoti 
su ta šmugelio banga. Ana- 
nus sienos tenka išgirsti la
bai skaudžių pasityčiojimų 
Jei musų sienos sargybos ir 
muitinės. Gyveną prie sie
nos piliečiai tikrina, kad 
valstybė kasdien turi iš šio 
šmugelio milijonus nuosto
lio.

Suvienytų Valstijų valdžia 
nustatė ateivių kvotą sekan
tiems fiskaliams metams. Nuo 
pirmos dienos liepos, 1922, iki 1 
d. liepos, 1923 m. bus įleista j 
Suvienytas Valstijas sekanti 
kiekybė ateivių:

Afrikonų .................... 122
Albanų .......................  288
Armėnų ...................... 230
Australiečių .................. 279
Austrų.....................  7,451
Belgų....................... 1,563
Besarabų .....................2,792
Bulgarų ...................... 302
Čeko-Slovakų..........14,357
Danų ....................... 5,619
Galicijonų ................ 5,786
Estų......................... 1.348
Finų ........................... 3,921
Francuzų.................... 5,729
Vokiečių ................ 67,607
Grekų ...................... 3,294
Hungarų .................. 5,638
Italų ....................... 42,057
Jugoslavų ................ 6,426
Latvių ...................... 1,540
Lietuvių .................. 2,310
Niderlandų .............. 3,607
Norvegų ................ 12,202
Paliokų .................. 21,006
Portugalų ................ 2,465
Rumunų .................   7,419
Rusų .....................  21,613
Švedų.....................  20,040
Sirijonų .................. 928
Turky ..................... 2,388
Taigi Amerikos lietuviai, ku

rie norite savo gimines parsiga
benti iš Lietuvos į Ameriką, pa
siskubinkite.

Lietuviams yra parankiausia 
važiuoti per United American1 žiojimui ir prašvti Paštų tel. 
Lines, nes Hamburgas yra arti-j valdybos kuoveikiausiai ati-

Vištytis. $.m. bal. 9 d. Viš
tyčio vai. valdyba svarstė 
klausimą dėl atidarymo 
miestelyj pašto: turėdami 
Kalvoj, kad paštas Vištyty
je ir apielinkėje būtinai rei
kalingas ir, kadangi viską 
valstybei užlaikyti perdaug 
sunku, nutarė: duoti paštui 
trims metams butą, kurą ir 
po 4,000 auksinų pašto ve- • * *  • • • TY x 1

LIETUVA GAVO PA
KVIETIMĄ KONFE

RENCIJOM.
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris gavo nuo buvu
sios Genujos konferencijos 
pirmininko pakvietimą į 
Haagos konferenciją, kuri 
yra Genujos konferencijos 
tolimesnė tąsa.

Purvas pats nueina.
Rinso greitai pavaduoja mui

lą šmotuose visuose šeimyniš
kuose skalbiniuose.
I_______________________

Nesivėluokite!
Norintieji saugiai ir greitai 

parkeliauti Lietuvon po globa i? 
priežiūra BALTIC STATĖS 
BANKO pasiuntinio p. Rapolo 
Kručo, privalo greitai užsisaky
ti vietas, kad patilpti į

EKSKURSIJĄ LIETUVON

Pajieškojimai

Didžiausiu sviete White Star 
laivu MAJESTIC, išplauksian
čiu Liepos (July) 29 dieną.

Kas dar neturi pasporto, lai 
tuoj kreipiasi laišku j BALTIC 
STATĖS BANK 294 Eighth 
Avė., New York, N. Y., kuris

Pranešimas.
šiuomi pranešame savo drau

gams ir rėmėjams, kad mes per- 
kėlėm savo ofiso skyrių iš P. 
Šukio (2345 St. Clair Avė.) i 
naują vietą, The St. Clair 
Pharmacy, kuri yra skersai nuo 
sūkio krautuvės, po numeriu 
2402 St. Clair Avė. ir kampas 
E. 24th str.

Ir šioje naujoje savo vietoje 
mes stengsimės patarnauti savo 
vientaučiams visokiuose jiems 
reikaluose.Visokiame atsitikime 
nebijokite prašyti musų pagal
bos, kuri bus suteikta kuogrei- 
čiausia.

Su tikra pagarba
L. K. Sitkus 
Advokatas, 

A. B. Valentas 
Notaras 

2402 St. Clair Avė. Cleveland, 0.

111 FAKTAI APIE UETDVĄ

(28)

š, Paulina Žukauskaitė, ieškau 
brolio dukters Juzės Jlikelaitės-Juo- 
daugienės. Onos Mikelaitės-Incienės 
ii ’ Anelės Mikelaitės; paeina iš Su
valkų gub, Seinų apskr, pirmiau gy
veno Pittsburghe, apie 20 metų Ame
rikoje. Malonės atsisaukt, nes turiu 
svarbų reikalą, arba kas žino teiksis 
pranešti. (28i

Paulina Žukauskaitė
2625 Tilton st, Philadelphia, Pa.

Jieškau sunaus Mikolo Žema n ta us- 
ko, kuris angliškai rašosi Mike 
George Mitrin. 1918 metais jis buvo 
Los Angeles, California. Turiu prie 

atsišaukia arba kas apie jį žinot ma
lonėkite pranešti, už ką busiu dė- 

. (28) 
Eva Žemautauskienė

P. O. Box 68. Fountain, Mich.

Aš, Natalija Dudaitė, pajieškau sa
ve brolio Petro Dūdos. Pirmiau jis 

, gyveno Lavrence, Mass. Jeigu gy- 
į vas, meldžiu atsišaukti arba kas apie 
J žinote praneškite, busiu dėkinga. 

Natalija Dudaitė-Sriopšienė
Sta. 12, Box 410, Lawrence, Mass.

Pajieškau savo brolio Petro Nar
buto ir sesers Monikos. Aš girdėjau, 
kad jie pirmiau gyveno Chicago.], o 
dabar nežinau kur. Jie paeina iš Kau
no rėdybos, Raseinių apskričio. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie juos 
žinote praneškite, busiu labai dėkin
gas. Turiu labai svarbų i e įkalą.

F. Narbut
373 Main st, Bridgeport, Conn.

viską aprūpins ir užsakys vietą'jo labai svarbų reikalų. Lai jis pats 
laive. I] --:

Banko pasiuntinys lydės ke-lkinga. 
leivius visu keliu, prižiūrės jų 
bagažus, tvarkys visą kelionę ir 
kitais reikalais patarnaus.

Kadangi šis laivas yra di
džiausiu pasaulyje, tai keleiviai 
Šioje ekskursijoje turės ne tik 
visus patogumus ir linksmu
mus. bet dar nejaus to nemalo
naus supimo ir jurų ligos, kas 
atsitinka keliaujant mažesniais 
laivais.

Tai puikiausi proga pasinau
doti šia puikia ekskursija, pa
bengta specialiai lietuviams 
greitlaiviu, gaunant ypatingą 
patarnavimą ir globą.

Taigi naudokitės tąja proga! 
Nesivėluokite, nes nedaug laiko 
jau beliko! Džiaugsitės ir dė- 
kuosite už tokią puikią ir grei
tą kelionę.

Rašykite tuoj šiuo adresu:
BALTIC STATĖS BANK

294 Eighth Avė, 
New York, N. Y.

I

cigaretei

$l

>
I

1O*
Jie yra GERI!

Pajieškau gyvenimui draugės. Man 
labai yra reikalinga gaspadinė. Aš 
esu 45 metų senumo vaikinas, turto 
turiu iki 19 tūkstančių. Atsišauku
sioms duosiu atsakymų tiktai tai, 
katra prisius savo paveikslų. Vaiki
nus meldžiu nerašinėti. (27)

P. Dobri
1459 Milwaukee avė., Chicago, Iii.

Aš, J. Daniunas, pajieškau apsive
rtimui merginos arba našlės kad ir su 
pora vaikų, kad nebūtų senesnė kaip 
”0 mėty. Aš esu 29’zį metų. Pajieš
kau per laikraštį, nes musų mieste 
nėra merginų. Y'ra pora, ale čia augę. 
Aš turiu gerą darbą, dirbu už maši
nistą ir uždirbu po $40 ant savaitės. 
Meldžiu, kad su pirmu laišku pri
siųstų savo paveikslą, kuri ant pa
reikalavimo sugrąžinsiu. Mano adre
sas:

L. Box 92 P. O.. Cliffside, N. J.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ SĄJUNGOS 
10 KUOPA HOLYOKE, MASS. 
Viršininkų adresai:

Pirm. M. Motiejus Žebrauskas,
6 YVhiting avė., Holyoke, Mass. 

Pagelb. Antanas Ražukevičius,
580 So. Surnmer st.. 

Holyoke, Mass. 
Sekretorius Domininkas Velička,

383 Park st., Holyoke, Mass. 
Kasierius Liudvikas Matulevičius,

54 Adam st., Holyoke, Mass. 
Kasos globėjai: 
Aleksandras Sagaila,

588 So. Surnmer st, 
Holyoke, Mass.

Stasys Pikturna,
593 Bridge st. Holyoke, Mass. 

Maršalka Aleksandras Milkevičius,
357 Park st, Holyoke, Mass.

Susirinkimai atsibuna antrą nedėl
dienį kiekvieno mėnesio, šv. Kazimie
ro draugystės kliube, 44 Sargent st, 
Holyoke, Mass.

2

LIAUKIS TRYNUS IR 
GADINUS DRABUŽIUS.

Nepaisant kaip atsargiai 
skalbsi savo drabužius, jeigu tu 
neištrinsi visiškai muilo, jie vis- 
tiek vietomis bus geltoni. Var
tok muilą, kuris išsileidžia ir pa
siekia kiekvieną drabužio siu- 
elį.

Rinso yra dar nauja rūšis 
muilo, kuris staigiai išsileidžia 
ir padaro ir drabužius slidžiais. 
Jis persiėda per drabužius ir pa
mosuoja purvą be jokio trini- 

mo. Jis išima visus plėtmus.
Rinso yra lengvai išplauna

mas ir drabužiai palieka balti 
<ai sniegas. Nereikia drabužių 
trinti kad paliuosavus purvą.

Aš, Katrė Meškauskienė, pajieš
kau savo sesers Marijonos Žukaus
kienės. Meldžiu atsišaukti, nes turiu 
labai svarbų reikalą. Jei kas apie ją 
žinot, malonėkite man pranešti. (28) 

Katrė Meškauskienė
R. F. D. 3, Box 72, Irvvin, Pa.

Pajieškau Ipolito, Stanislovo, Bo
leslovo ir Mykolo Čižauskų. Paeina 
iš Kauno rėd, Panevėžio apsk, Pa
kruojo par, Poškiečių kaimo. Mel
džiu atsišaukti žemiau paduotu adre
su. nes turiu svarbų reikalą su ju
mis visais.

Chas. Maxon
1323 S. Leithgovv st, 

Philadelphia, Pa.

JIEŠKAU kumpano su maža suma 
pinigų prie labai pelningo biznio. 
Atsišaukit greitai: (27)

Chas A. M. e/t Universal Sales Co., 
346 East 53rd st, New York, N. Y.

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ. YVAUKEGAN, ILL.

Valdyba:
Pirmininkas Kaz. Grinius, 

802—8th st. • •
Pagelbininkas Kaz. Ambraziunas, 

1421 S. Lincoln st.
Užrašų raštininkas Vin. Rudzinski, 

1420 S. Victory st.
Finansų raštininkas A. Salučka, 

1320 S. Victory st.
Kasierius A. Krepas,

774 Sheridan Rd. 
Kasos globėjai: W. Tijūnaitis, 

1126—lOth st.
J. Povilaitis, 1206—lOth 

Knygiai: W. Gabris, 1027—8th st.
J. Jokūbaitis, 728—lOth st 

Maršalai: A. Delkus, 919—8th st.
J. Jokūbaitis, 114 S. Water st 

Susirinkimai atsibuna paskutinį 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 801—803—8th st

st.

PRANEŠU VISIEMS, kad M. Kud- 
per geriausia pleiskanų gydytoja ir 
plaukų augintoja. Kiek aš vartojau 
brangiausių muilų ir visokių vaistų, 
l>et man niekas negelbėjo, o nuo 
r.iosties 1 bonkutės mano plaukai 
sidarė švarus ir švelnus.

Mrs Norbuten, 
9 Cooke st,

Waterbury, Conn.

jos 
pa

APSIVEDIMAI.
Aš, A. W„ pajieškau apsivedimui 

doros lietuvaitės merginos. Aš noriu 
gražiai gyventi. Geistina, kad mergi
na butų nesenesnė, nuo 25 iki 30 me
tų. Aš esu vaikinas 28 metų, dirbu 
visados. Mylėčiau, kad mergina at
sišauktų iš musų apielinkės. Meldžiu 
su pirmu laišku prisiųsti savo pa
veikslų. kurį ant pareikalavimo su
grąžinsiu. Mano adresas:

4 W.
L. Box 10 P. O., Cliffside, N. J.

Pajieškau gyvenimui drauges, nuo 
28 iki 35 metų senumo. Katra mylit 
gražų gyvenimų, meldžiu atsiliepti, 
platesnes žinias suteiksiu laiškais.

A. Meliautskas (23)
4016 Woodland avė., Cleveland, Ohij

f

© Columbia
NAUJI LIEPOS MĖNESIUI REKORDAI.

Štai jums, su jūsų Grafonola nepaprastas pasilinksmi
nimas — du nauji su gražiais balsais giedoriai — 
padainuos gerai žinomų Jums dainų — aiškus balsas, ku
ris Jums ypatingai patiks.

Eik pas savo Columbia pardavėjų šiandien ir prašyk jo 
pagroti žemiau esančius rekordus. Pirk juos ir palinks
mink Jūsų draugus.

10 inch 75c.

E-7616

E-7602

E-7478

Jos adresas:
MRS M. KUPPER

789 No. Main st, Waterbury, Conn.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA NAMAS 

SU STORU.
Montellos miesto centre, namas 

ras, trįs tenementai ir štoras. Biznis 
ir namas duoda gerą pelnų. Savinin
kas iš priežasties ligos važiuoja Lie
tuvon pasigydyti. Kreipkitės ypatiš- 
kai arba laišku pas: (28)

KLEMENSĄ KVARAC1FJŲ
12 Intervale st., Montello. Mass.

pe-

:ix LIAUK I LIETUVA.

Sibyro nelaisvėje. 
Komiškas duetas.

Lekcija iš Biblijos.
] Komiškas dialogas.

J. Plieniunas ir 
. P. Lušnakojis.

Plaukia sau laivėiis. 
Aš jsivilkčiau čigono rūbų 
Salomija Staniuliutė ir 
Ona Rudauskaitė-Biezis.

( Vos Tik Mėnulis. "Onytė" 
j Gegužinė Dama.
I Biooklyno Misr. Kvart.

E-7603

E-7479

E-4416

ką močiute padarei. 
Kaipgi gražus, gražus.
Salomija Staniuliutė ir 
Ona Rudauskaitė-Biezis.

Viena Mergytė. Vaitas. 
Mergužėle, Eikš Pas Mane 

Polka.
Orkestrą "Kaunas”.

i

( Mylimoji. Polka. 
; Vestuvių Vąlcas.
I Columbijos Orkestrą.

Ai i t

Liepos 8 d. Royal Mail linijos 
laivu ”Orduna” iš New York’o 
kartu su Lietuvių Prekybos 
Bendrovės vice-prezidentu Vin
cu Stulpinu, kuris visus lietu-* 
vius palydės iš New York’o iki 
Kauno.

Liepos 21 d. Cunard linijos lai
vu ”Scythia” iš Bostono kartu 
su d-ru Juozu Landžium, kuris 
savo globon paims visus lietu-, 
vius keliaujančius per Lietuvių 
Prekybos Bendrovę.

Tuojaus išsirink vieną iš šitų 
kelionių ir nieko nelaukdamas 
pranešk Lietuvių Prekybos 
Bendrovei kada ir su kuom ma
nai važiuoti Lietuvon. Lietuvių 
Prekybos Bendrovė Tamstoms 
aprūpins visus reikalingus ke
lionei dokumentus ir suteiks 
reikalingų nurodymų, kaip ga- ; 
Įima greit ir lengvai į kelionę ; 
Lietuvon išsirengti. (?)

LITHUAMAN SALES 
CORPORATION 1

4H W. Broadway, <
So. Boston, Mass.

Ar žinai, skaitytojau, kaip 
dabar stovi Lietuvos rubežiai?

Ar žinai, kur dingo Vilniaus 
plebiscitas?

Ar žinai, kas dabar valdo 
Klaipėdą?

Ar žinai pilną Lietuvos sutar
ti su Sovietų Rusija?

Jei šitų ir daug kitų dalykų 
nežinai, tai perskaityk Lietuvos 
Respublikos Istoriją.

čia rasi visus faktus, prade
dant nuo 1905 metų Revoliuci
jos ir baigiant šiomis dienomis.

Lietuvos Respublikos Istorija 
į tik ką išėjo iš spaudos, šitas 
> veikalas apima visą laikotarpį 

nuo 1905 metų revoliucijos iki 
šių dienų ir parodo, kaip gimė 
Lietuvos Respublika. Prie vei
kalo yra da pridėtas didelis spal
vuotas žemlapis, kuris parodo 
visus dabartinės Lietuvos mies- 

, tus ir miestelius, jos apskričius 
i ir valsčius, jos rubežius ir visas 
- kaimynes šalis.

Knygos turinys susideda iš 
sekamų skyrių:

1. Per revoliucijos ugnį.
2. Vilniaus Seimas (1905 m.).
3. Praloto Antanavičiaus ap

linkraštis, kuriame jisai prirodi
nėja, kad caras yra Dievo patep- 
tinis ir jo negalima nuverstu

4. Caro valdžia griųva.
5. Klerikalai ruošia monarchi

ją Lietuvoje.
6. Vyskupo Karevičiaus kelio

nė pas Ludendorfą.
7. Karevičiaus išdavystę re

mia visi kunigai.
8. Klerikalai kviečia von Ura

chą ant Lietuvos sosto.
9. Mokina Urachą ”Tėve Mu

sų.”
10. Vokietijos revoliucija iš

blaško klerikalų pienus.
11. Lietuvon ateina bolševikai.
12. Lenkai užima Vilnių.
13. Lietuva apskelbta respub

lika.
14. Laikinoji Lietuvos konsti

tucija.
15. Kova dėl Steig. Seimo.
16. Karės stovis ir kitos re

presijos Lietuvoj.
17. Gabrys išduoda savo sėb

rų paslaptis.
18. Spaudos ir partijų protes

tai.
19. Steigiamojo Seimo susi

rinkimas;
20. Taikos sutartis su Rusija.'
21. Svarbesnieji St. Seimo iš

leisti įstatymai.
22. žemės reformos įstatymas.
23. Namų ir kambarių sam

dymo įstatymas.
24. Nauja Lietuvos konstitu

cija.
25. Karė su lenkais.
26. Rusai išveja prošepanus 

iš Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos 

kariumenę.
28. Želigovskis užima Vilnių.
29. Želigovskis puola ant 

Kauno.
30. Prūsų lietuviai ateina Lie

tuvai į pagalbą.
31. Želigovskis sumuštas ties 

Širvintais.
32. Mušis su lenkais ties Gi- 

bais.
33. Sutrauka smulkesnių mū

šių.
34. Plebiscitas ir jo nenusise- 

kimas.
35. Taikos'sutartis su latviais.
36. Lietuva atgauna Palangos 

uostą.
37. Francuzų kolonija Klaipė

doj.
Visi šitie dalykai yra aprašyti 

Lietuvos Respublikos Istorijoj 
su visais faktais ir dokumentais.

Didelio formato, ant dailios 
popieros, graži spauda, ir kai
nuoja su visu žemlapiu tiktai

Si.uo. Apdiryta auksuotais 
audeklo viršais — $1.50.

Prisiųskit "Keleivio” Redak
cijai pinigus, ir tuoj šitą veika
lą gausit. Adresuokit taip:

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

REIKALAVIMAI.
REIKALAUJAM 500 VYRŲ ant 

tabako plantacijų, geras buruas, už- 
dykų nuvažiavimas nuo čia į darbų. 
Alga kas savaitė. Atsišaukit tuojaus. 
Pribukit į (281

CARROLLS LABOR AGEN’CY
24 Allyn st, Hartford. Conn. 

(palei gelžkelio stotį)

Tel.: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATŪLAITIS
L1ETUVYS GYDYTOJAS

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis:

Nuo 1—3 po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVĖ,
DETROIT, MICH.

L.

i

s
i

«

Phone, West 2191

DR. J. JOMIS
Laikas: 1--3 ir 7—9 vai. vak.

3732 MICHIGAN AVĖ.
DETROIT, MICH.

70 DAINŲ!
Chorų ir jų vadovų žiniai: 

Atspausdinta 70 choralių dai
nų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytų chorų balsams; 
dalis jų vyrų arba ir moterų 
kvartetai ir dalis duettų, kurie 
tinka geriausiai vaikų chorams.

Knygos kaina i d. 50c.
Atyda! Kas ims dabar iš kar

to 20 'knygų, gaus už 15 dol. 
Pažeminta kaina bus tik iki 
1 d. liepos mėnesio, 1922 m.

Siųsk pinigus ir rašyk:
M. PETRAUSKAS 

769 Broadway, So. Boston, Mass

i! 
i!
i!, 
i!
i! 
i!--

KAPITALIZUOTAS

Lietuvos 
Valstijos 
Bankas

Vėliava!

Lietuvos 
Valstijos 
Bankas

VOKIETIJOS. ANGLIJOS ir AMERIKOS 
BANKŲ.

SKYRIUS: Montello, Mass., Lietuvio Tautiškam Name
W. J. PETKON, ĮGALIOTINIS

Lietuvos Valstybės Banko Skyriai yra įsteigti Lietuvoj kožname 
mieste ir miestely, taip kad Amerikos lietuvių parleidimai pinigu 
išmokami j 3 sąvaites be jokių kliūčių po atsakomybe United Statės 
Banko su užtikrinimu Lietuvos V’alstybės.

Taipgi parduodame laivakortes ant geriausių linijų. Keliau
jantiems Lietuvon ir iš Lietuvos parūpi naru pasportus, kadangi 
esu registruotas Notaras Amerikos ir Lietuvos.

W. J. PETKON
Lithuanian National Bldg., - Montello, Mass.
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Sveikatos Kampelis.

GARDžlAlSlS IR SVE1K1AUS1S GĖRIMAS I ♦ 
I
t
«
I

į šiotojas karštligės, šimtai 
į kareivių minė nuo tos ligos. 
; Aplinkybės, kurios viešpa- 
1 iavo per ispaniškos-ameri- 
' toniškos karės laiką, net ir 
, šiandien egzistuoja tūkstan

čiuose Amerikos apielinkių. 
Musės, kurios prieina prie 

stalo, gali apibiaurinti bile 
kokj maistą. Pienas grei
čiausiai būna užkrėstas, ir 
daugelis karštligės epidemi
jų ir mirčių paėjo nuo pie- 
ninyčių, kurios neturėjo tin
kamų parankumų išnaikinti 

: atmatas.
Visus Įkandimus reikia iš- J^ose musių krautuvėse

jų savaičių ir jeigu, ĮkąstasHYDROFOBIJĄ.
Foreign Language Infor- žmogus sveikas, galima šu- 

mation Service išsiunčia se- ui paliuosueti. Bet patarti- 
kantj Viešos Sveikatos per 
radio pranešimą apie ligą 
hydrofobiją arba pasiu
timą:

’Rabies’ ’ir 'hydrofobiją’ 
yra du vardai vienos ligos. 
Kuomet žmonės šia liga ser
ga, jeigu ką nors geria, tai 
juos užpuola baisus mėšlun
giškas trūkčiojimas gerklė
je. Ir todėl liga gavo vardą 
hydrofobiją, kas reiškia, 
baimė vandens. Gyvuliai ne
jaučia to apsireiškimo.

Pasiutimas, atsiranda ne
tik visosse Suv. Valstijų da
lyse, bet ir visose pasaulio 
dalyse, kur nėra daromi 
žingsniai jo išnaikinimui. 
Bile vienas šilto kraujo gy
vulys gali turėti šią ligą. 
Beveik visuomet ji yra per
duodama kandžiojimu.

Gerai reikia apsipažinti 
su pasiutimo apsireiškimais 
gyvuliuose. Liga sergantis 
šuo gali nejausti jokių apsi
reiškimų apart silpnumo. 
Paprastai gyvulio ūpas per
simaino, neėda, bijosi ir ne
kantrus. Bėga iš namų, kan
da viską, ryja pagalius, ak- ’suoja. Reguliacijos Įvestos 
menis ir t. p. Truputi vė- sumažinti 
liaus paraližius suima že-i šunis r.:; 
mesni žandkauli. Žandkau- laikomos. ___  .. .
lis būna nuleistas žemyn ir!užduotis yra užlaikyti visus 
žandas apseiliuotas. Po tam; Įstatymus ar reguliacijas, 
būna suparaližiuotos užpa-; kurie Įvesti išnaikinimui ar- 
kalinės kojos ir šuo tik trau- La sulaikymui pasiutimo, 
kia jas. Jeigu šuo turi ką 
nors-snukyje ir matyti jog 
žandkaulis nuleistas, su 
juom reikia elgtis atsargiai. 
Toki gyvuliai būna pasiutę.

Kuomet pasiutęs šuo Įkan
da ką nors, šunio užkrečia-

na imti Pasteur gydymą 
kaipo apsisiiugojimą. Jeigu 
šuo serga ir stimpa, arba 
sergantis nušaudamas, tad 
sužinojimui ar jis buvo pa
siutęs, jo galvą reikia nu
siųsti i arčiausią laboratori
ją ištyrimui.

Visus Įkandimus reikia iš- . ., 
deginti kaip tik greit gali- nuPirl|as maistas, jeigu jis

- - - yra valgomas nevirtas, tie
siog veda prie ligos. Valgis 
gali būti apibiaurintas ir po 
virimui.

uaus. neuuu pnau-' išnaikiųimas yra
rėti, kad rūgšties neuždėjus ‘..'.s, apie kuri visa apie- 
snt sveikos odos. Geriaus,e turi tartis. Atskiros 
kad gydytojas išdegintų. Po musių neišnaikins.

ma. Dėl to tikslo azotinė 
rūgštis (nitric acid) geriau
sia. Reikia ją užvarvinti 
taip, • kad dasiektų visas 
žaizdos dalis. Reikia prižiu-1

£nt sveikos odos. Geidaus,' turi tartis. Atskiros 
kad gydytojas išdegintų. Po ^Wnos musių neišnaikins, 
išdeginimui ligonis turi im- išplatina ir kita ligą
ti Pasteur gydymą, ypatin- ~ ęa ąrba viduriavi-
gai kuomet gyvulio dantys 1?^- ' įdunavimas yra vaikų 
padaro žaizdą. Ar patartina J; au£uisems lim-
imti Pasteur gydymą ar ne, Valsti-
priguli nuo gydytojo pata
rimo.

Kad sulaikius hydrofobi 
ją arba pasiutimą Suv. Vai 
stijų Sveikatos Biuras sako: Į;

1. Sveikatos departamen 1 
tai nori išnaikinti pasiūti 
mą, bet žmonės nesiintere-

vra

1 klaidžiojančius 
nepaisomos ir neuž- 

Kiekvieno piliečio

j.icse 38,514 kūdikiai nesu
laukę dviejų metų mirė nuo 
viduriavimo.

Geriausias būdas išnaikin- 
;ti muses — pradėti ir tęsti 
tikrą kovą tam tikslui. Tik 
per suvienytas pastangas 
visų gyventojų su pagelba 

j sveikatos departamento ir 
miestinių organizacijų mu

kęs bus išnaikintos.
Kaip ilgai musių veisimo

ji plotai rasis, nebus galima 
jjas išnaikinti, todėl pirmų 
pirmiausia reikia tas vietas 
išnaikinti. Tas reiškia, jog

i Pirmieji stetoskopai arba 
I klausomos trivbelės Laen- 
nec’o sumanyti, buvo visai 
kitoki, negu kad dabar var
tojami šioje šalyje, nes jie 
buvo taip sutaisyti, kad tik 
viena ausimi tegalėjo klau
sytis. Nežiūrint i tai, origi
nale Laennec’o rųšis yra dar 
iki šiol plačiai vartojama 
Europos šalyse. Mums, ku
rie esame pripratę prie to- 
oulaus švarumo dabartinių 
ligonbucių, reikia atsiminti, 
kad Laennec’o laikais, kuo
met ligonbučiai būdavo la
bai nešvariai užlaikomi, gv- 
Ivtojams nemalonu būdavo 
klausytis alsavimo, pride
dant ausi prie ligonio kru
tinės.

Vartojant stetoskopą, jis 
turi būti pridėtas prie nuo
gos krutinės, ir tik taip pil
nas plaučių judėjimo balsas 
‘egali būti girdžiamas. Ne
atsargus gydytojai kartais 
mėgina ji vartoti per drabu
žius. Toks būdas yra niekam 
netinkantis. Jeigu nori pa
tikėtinos informacijos apie 
savo plaučių stovĮ, neik prie 
gydytojo, kuris vartos toki 
neatsargu būdą. Tuo gaiši
ni laika ir pinigus.

Dr. Laennec gimė Brita
nijoje. Quimper miestelyje, 
vasario 17 d., 1781, studijavo 
mediciną Paryžiuje, tapo 
daktaru 1804, mirė rūgo. 13 
d„ 1826 nff, savo gimtiniame 
miestelyje, sulaukęs vos 45 
metus. F.L.I.S.

ŠVEDUOS 
AMERIKOS 

LKUA
J LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO IKI LiKl'UJ Al S 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai 
bus transferuoti ant jūrių tiesiai 

LIEPOJŲ
SS. DROTTNINGHOLM

Liepos 15, Rugp>učio 19
. S.S. STOCKHOLM

Liepos 27. Rugsėjo 5
Trečias klesos kainos: 

HAMBURGĄ------------- $10X50;
DANZIG A ir PILI A V X $h‘«i 
LIEPOJ U ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.00 taksų. ,
Trečios klesos pasažieriai turi ka- | 

būras tiktai su 2—4 lovutėm.
Nereikia. Švedijos pasporto vizos. 

-■Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar 
SWEDISH AMERICAN LINE. !

21-24 Statė Street, New York City.

I 
l 
I

i

I 
I

I

Iš BOSTONO J LIETUVĄ j 
per Liverpooli ‘

Ant naujų, didelių, patogių, greitų, J 
aliejum deginamų laivų:

ASSYR1A .... Liepos 8. Rūgs. 15
SCYTHIA ................... Liepos 21
ELYSIA ........ ........ Rugpiučio 8
SAMARIA ... ........ Rugpiučio 23

1

TAIPGI Iš NEVY YORKO
Personaliai vedama ekskurs.ja 

LIETUVĄ ir kitaS Baltijos vaisi; 
bes, kas VTARNINKAS, ant vieno 
iš trijų didžiausių jūrių milžinų, su 
persėdimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
Scuthamptone į
MAURETANIA AQUITANIA

BERENGARIA i
Pasiekiant LIETUVĄ į 9 dienas. I 
Deiei informacijų kreipkitės prie 

artimiausių agentų arba prie
CUNARD-ANCHOR LINES 
126 Statė st., Boston, Mass.

JIS padarytus iš Įvairių GYDANČIŲ Šaknų ir žolių.
JIS priduoda gėrį apetitą prie valgio, audrutina 

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

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.
Vartokite TORAH, o persitikrinsite kiek jis priduos 

Juras sveikatos ir ramumo.

TORAH COMPANY 
28SCHOOLST., CAMBRIDGE, MASS.

I

j-------—-—J
• • \ ■

Lawrence’o Lietuviai
Važiuokite Į Lietuvą tik per Urbšos ir Sekio Agentūrą.

Iš Bostono išeina didžiuliai laivai šiomis dienomis: 
”PiTTSBURGH” Biri.24 
”SAMARIA” .... Biri. 28 
”LAC0MA” .. Liepos 26

2. Pildyk reguliacijas, ku- kiekviena apielinkė turi ^bu
rtos priverčia savininkus 

i uždėti kalnierius ir metali- 
Įnius leidimus ant šunų. 
Į 3. Kuomet kur nors pasi- 
• rodo šunų pasiutimas, rei- 

____s___ , ____ ________ kia apinasris uždėti sulai- 
•nos seilės dasiekia žaizdą,! kymui kandimo ir ligos per
imo žaizdos pereina Į sme- i nešimo, 
genis ir žmogus eina iš pro- (‘žmonėms 
to, būna ■gwprJraližiui)tac.* ir ’ taip nedaro, 
miršta.__________________ j < „

Hydrofobiją pasirodo ne ai jam apinasrio.

ti švariai užlaikoma. Turi 
būt panaikinti sukrovimai 
išmatų ir mėšlų, ir reikia 
prižiūrėti, kad išmatoms bu
tų tinkama vieta. Kuomet 
mes suprasime, jog nuo ma
žiausių purvų musės atsi
randa, tik tada bandysime 
tuos purvus išnaikintu

Visos naminės išmatos tu-
Bfet ta reguliacija 

nepatinka ir jie
i taip neučtiU. I . . .
i Jeigu turi šuni ir neužde- 11 būti laikomos uzdeng- 

„JGI Um apinasrio, tad ap- tuose induose, kurie netik 
mažiaus dešimts dienų po svarstyk, jeigu tas tavo šuo nepnleis muses, bet ir~ne- 
Įkandimui. TrĮs savaitės yra j pasiustų ir Įkąstų susiedo prileis kitus brudus. Susi- 
paprastas laikas. Keliuose vaiką arba tavo vaiką ir tas rinkimai^ išmatų^ daržuose 
atsitikimuose liga pasirodė vaikas numirtų, 
daugelį mėnesių po Įkandi
mui. Jeigu žmogus ims Pas-    , .
teur gydymą, jite apsaugos mą teisingai, tuoj uždėsi rangus ir duris.
save nuo ligos ateityje. Pas-1 apinasri ant šunio. Žmogus,1 •■eiSu tinkamai aptaisyti, ne- 
x— yydymas sumažino kuris atsisako apinasri už- Pe}s 1 namus 9d> musių,

nuo hydrofobijos. dėti ant šunio, stato pavoju- Jeigu negalima visus kam-

Medikalis kariumenėn 
imamųjų vyrų tyrinėjimas 
parodė, kad apie trečdalis 
vyrų turėjo kokią nors kū
no eibę, dėl kurios jie nega
lėto eiti militarių pereigų. 
Didelė dalis nesveikumų bu
vo tokių, kurių lengva išsi
saugoti, jei butų apsižiūrė
ta jaunystėje, o daug kitų 
dar ir dabar butų galima 
pagydyti, jei butų vartoja
mos tinkamos priemonės.

”PHTSBURGH” Liep. 29 
"MAJESTIC” .. Liepos 8 
”OLYMP1C” .. Liepos 15 

Užsisakykite ant šių laivų vietą iškaino. Parvažiuosite 
kuogeriausiai ir greitai.

Iš New Yorko laivai išeina tankiai ir ateikite pas mus 
paklausti kainų ir dienų išplaukimo.

Siunčiame pinigus Į Lietuvą greičiausiai ir žemiausiu 
kursu. Taipgi apmokame Lietuvoje ir doleriais. Darome 
visokius įgaliojimus, daviernastis. Ėsame registruoti No
tarai visose pasaulio valstybėse. Parduodame namus, lo
tus. Kokį tik reikalą turėtumėt atlikti, visada užeikite 
pirmiausia pas mus. Iš kitų miestų klauskite patarimų 
laiškais.

URBŠA, SEKYS IR KO.
101 OAK ST, LAWRENCE, MASS.

TeL 70581.

i

tai nebūtų tavo kaltė? 
Jeigu atsakysi Į tą klausi

kasžin ar Xra priežastim musių vei- 
simosi.

Sietais aptaisyk namų 
Tie sietai,

teur gydymas 
mirtis i
Ęeikia imti Pasteur gydy 
įąįiuoj^ įkandimui

1
I

* V-

SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI. PARTRAU- 
KIAM GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTARIALlšKA KAN
CELIARIJA.

Į LIETUVĄ PARDUODAM 
VISOM UNIJOMIS. VISKĄ 
APRŪPIMAM PRADEDANT 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
PASODINIMO ANT LAIVO.- __________
JEI NOJŲ TURĖT PUIKU PAiA^AVlSrĄ-KREIPklTĖS I 
UTRRMIM TUVEL BUREAU ^UVELAbure a u 

136 East 42nd St, NtW YORK. N. Y.

LAIVAKORTES PINIGUSNORTH a 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubiniais 
j Laivais į

LIETUVĄ
NEW YORK-BREMEN

Laivai išplaukia kas antrą 
Seredą. Puikiai įtaisyta 
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
6 ypatų.

CHAS. KAUFMAN 
Trečia Kiesa. Puikus uždai 
99 Statė St.. Boston, Mass.

Stregga 
'.Vishniak 
Blackberry 
Anisette 
Benedictine 
Curacao 
Maraschino 
Bitters 
Kuemel 
Creme 

de Menthe

AMERICA UNE
Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA. 

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
saherius tiesiai į PILIAVĄ. 

Laivai išplauks iš New Yorko

barius sietais aptaisyti, tai 
ir 

refai "'reikia 
prižiūrėti ligonių kamba- 

. l iūs, ypatingai jeigu liga už
krečiama. žydrais apdangs- 

jtyk valgomus daiktus na
mie ir krautuvėse.

’Formalin’ yra pavojin
giausias nuodas musėms. Į 

įtorielkutę Įdėk pusę van
dens ir pusę ’formalin’, ir 
visus kitus skystimus iš 
kambario išnešk. Kuomet 

į musės neras kitokio skysti- 
t mo, turės gerti ’formalin’ ir 
j nuo to stips. Saugokis nuo 
įvairių nuodų musėms, ypa
tingai nuo tų, kurie suside
da iš arseniko.

Limpanti musių popiera 
sumažina musių skaitlynes. 
nors tai ženklas prasto na
mų vedimo, žmonės turėtų 
įprasti svarbą išnaikinti 

"KuomeV musės“lanko'muses pavasario pradžioj ir 
nelaukti vasaros.

je gyvastis.

kyti -šunis

drofobija pranyktų. Tik 
butų pavojus, kad iš lauko 
visuomet gali būti Įgabenta. 
Anglijoj tas buvo dasiekta, 
bet čia Amerikoje, dėl že
mės platumo, politiškų pa
skyrimų ir maždaug dėl šu
nų savininkų nežinojimo, 
tas yra negalima. Sunku 
vienai valstijai Įvesti Įstaty
mus, kurie reikalauja uždė
ti abraškas ant šunų arba 
nušauti paklydusius šunis, 
jeigu kitos artimos valstijos 
taip pat nedaro.
. Jeigu nebūtų šunų ir vil
kų, liga hydrofobiją pra
nyktų. Bet dabar pasiuti
mas išsiplėtojęs po visas 
Suv. Valstijas ir kasmet už
muša tūkstančius šunų ir iš
naikina šimtus galvijų, ar
klių, avių ir kiaulių.

Jeigu tik šunio ūpas mai
nosi, bijokis jo. Ypatingai, 
jeigu meilesnis arba biau- 
resnis. Jeigu nerviškas ir 
nori kąsti, jeigu žandkaulis 
nuleistas arba ryja ką nors, 
pririšk, Idant neprieitų prie 
kitų šunų ar žmonių. Jeigu 
šuva pasiutęs, liga Į kelias 
dienas pasirodys. Klaidinga 
nušauti šunį pradžioje pa
siutimo, nes negalima su at
sargiausiu smegenų ištyri
nėjimu pažinti ligos. Kal
tais šunįs tik įpykę arba 
įerzinti ir įkanda netyčio
mis. Bet geriausia tik pri
rišti Jeigu pasirodo sveikas 
po dešimts dienų arba dvie-

nuo Įkandimo’ties ir tas tik didina nesvei
koms ant keliu mėnesių, hv-lkata. F.L.13.

MUSĖS LIGŲ NEŠIO
TOJOS. (

Savo papratimuose musės 
yra bjauriausi insektai, su 

! kuriais žmogus susiduria. 
Uos netik gimdo purvus, bet 
per visas savo dienas juose 

įgyvena, apleidžia juos tik 
lankyti žmonių namus, su- 
hiau.-inti jų valgį ir nešioti 
ligas.

Naminės musės yra 
ėdrios, bet ėda jos išlengvo. 
Jos knibinėja valgio pavir 
ši, nešdamos su savim, ypa
tingai ant plaukuotų Kojų 
daliu, užkrečiamų ligų c”- 
ganizmus, parazitų kiauši
nius ir kitus organiškus pur- 
v*us. ■„_________-J L
Javo stalą, jos palieka kiek 
nors purvui ant maisto. Kuo 
inet maistas taip apibiaurin- 
tas dasiekia musų pilvą, męs 
pasijuntame užkrėsti kokia 
nors' liga, kartais labai pa
vojinga.’

Naminės musės nelabai 
toli keliauja.. Retai keliauja 
daYigfafas kai? hušę ' ^mylios 
nuo veisimosi vietos ir be
veik visuomet pasilieka apie 
du arba tris šimtus jardų 
nuo paėjimo vietos. Jeigu 
musės atsiranda kur nors, 
yra aišku, jog jos išsiplatino . 
toj pačioj apielinkėj.

Laike ispaniškos-ameriko- 
niškos karės Amerikos žmo- i 
nių atyda dramatiškai buvo į 
kreipiamą Į muses kaipo ne- 1

KAS ATRADO STE
TOSKOPĄ.

Prieš šimtą metų Rene 
Theophile Hyacirthe Laen- 
nec, vienas iš šiolaikinės me
dicinos kelio pravedėjų, tė- 
mydamas vaikus bežai
džiant Louvre soduose, ir 
klausantis perleidimo balso 
per medines lazdeles, ingavo 
supratimą pavartoti tą bū
dą išgirsti alsavimo balsą 
tėmijant ligonio plaučius. 
Jis parėjęs namo pasidirbo 
iš suvyniotos popieros triu- 
belę ir su ja pradėjo daryti 
bandymus savo vedamame 
skyriuje, Neckar ligonbu- 
tyje.

Sherry
French 

Vermouth
Italian 

Vermouth

SPECIĄUS 
200 LAIPSNIU 

Suvienytų Valstijų 
Custom House

HYDROMETRAS
Tik $1^5, paštas 

apmokėtas.
PRIESKONIAI: 

Rye 
Bourbon 
Brandy 
Cefijmac 
Apricot 
Holland

Gin 
Rum 
Seetch 
Trish Corn 
Slivovitz
VYNO PRIESKONIAI: 
Barb?ra 
Grape 
Marceile 
Muscatelle 
Port

Musų Geri Extxr.ktai 
duoda seni; laikų skonį ir 
kvepėjimą. Vienos uncijos 

V- užtenka dėl 1 ir 2 g'i- 
____sr Konų.

1 uncijos honselė S1.00 1
2 uncijų bonkelė $1.50
4 uncijij bonkelė 52.50 I *l»noketas 
Geriausio Cukraus Koleruotas Ex- 

tractas 4 uncijos 50c.
APYNIAI-SELYKLOS (Ž į 1) ne

reikia virint. perai padirbta, 12 kenų 
už $7.50. Didelis kenas išbandy
mui $1.00.

Išbandvmo orderis jumis įtikrins. 
kad musu Kvepianti Prieskoniai yri 
i-enausi. Siųsk orderi šiandien. Siųsi; 
pinigus raoney orderiu arba čekiu. 
Užganėdiniir.as ^varantuotus aria pi
nigai gražinami.

Katalogas varinių daiktu siunčia
mas cvkai.

KOME MANUFACTURING 
COMPANY

2050 N. HALSTEO ST.. Dept. H-SO. 
_________CHICAGO. ILL._________

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus 
kadangi Plapao paduškaitč yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
k ylos. Ji yra taip padaryta, kad kart* 
pridėjus nenusenka ir tuo budu jfe- 
resnč neyu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šioji m u i. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?) 

PLAPAO LABORATORIES
3058 Stuart Bldg^ SL Loui*. Mo.

j

DOTTERDAM
Liepos 22 ■ ■

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažie
riams.

Užsisakant vietų kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE
89 Statė SU Boston, Mass.

i

Urtited rj-gjHambur^ 
American fcĄ American
Lines Ine. m

| IŠRADĖJAI!
& Prisiųskite man savo braisi- 
X nius išradimo išegzaminavimui.
V Reikalaukite išradimų knygu- 

t«s "Patarimai Išradėjams,"
X kuri duodama dykai.
2 Rašykite lietuviškai povo ad- 

vokatui.
♦♦♦ NAKTIN LABINK* 
♦♦♦ . - B**- Arty.
Y 1 PARK ROW. NEW YORK 
C

Skausmus ir fčlirans nutildo
* 

PAIN-EXPELLER 
▼atetetoaUta ain«. & V. Pat. OSm,

DRAUOAŠ REIKALE

TeL Beach 693J

DR. I. M. FRIEDM1N
SPECIALISTAS VENERIŠKU 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ
Taipgi kraujo figų ir 

Reumatizmo.
Valandos; Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1VC9 VASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

MF

t t

PINIGUS PERSIUNČIAME J VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS 

su augščiausiu išmokamu kursu. 
Išmokami berną labai greitai.

Mes parduodam Laivakortes aat visą foriaorią Uniją. 
SVARBU 11N0TL

Musų atstovai išvažiuoja j Lietuva bigių keliu savaičių. Jie gali su
telkti Joms visokių informacijų ir galis pasikalbėti su Jūsų draugais 

’ bis po ypatiška jų priežiūra.

ERG, Ine. 
BOSTON, MASS.

nuvažiavę. Siunčiami per 
Ateikit ir pasikalbėkit su

JULIUS 
ŽM HANOVER 8T„



*

dievą Pa-

FARMOS* ®°'ts buvc d’ev8S ikonas?
* * — ’ Perkūnas buvo vvriausis seno-

AR JUS JIEŠKOT FARMOS?
Jeigu taip, tai susineškit su mu

mis. Mes turime daugybę gerų far- 
nių, 
gumo, 50 mailių atstume nuo 
Yorko. Atsilankykit bile laiku, pirm 
x vai. vakare. Aš su mielu noru su
teiksiu jums informaciją.

MATHIAS NEMETH
429 East 16th «t.. New York

arba pas Joseph Nemeth
Box 16, Flemington. N. J.

Darbininkų žinios ir yra taip l«*gva visiškai iš galvcr. paša
linti pleiskanas. Tik kelis k rtus panau
dojus

Net ir kūdikiai pastebi iTekiu budu, Mmistenų Ka
binetas pasiūlys Steig. Sei
mui panaikinti karo stovi 
sodžiuose ir miesteliuose, 
tolimuose nuo gelžkelių li
nijos, kur politinis ir kultū
rinis gyvenimas pakanka
mai apmiręs ir kur deL susi
siekimo stokos sunkiai at
gaivinamas. Už 3 mėnesių 
po priėmimo konstitucijos 
(turbut .15-V š.m.) privalės 
būti pravesti rinkimai į 
nuolatini šalies parlamentą. 
Nejaugi-Valdžia mano šauti 
rinkimus paliekant dideliose 
Lietuvos dalyse ir svar
biausiuose politinio gyveni
mo centruose tokias asmens 
garantijas, kur (1) tavo bu
tas gali būti kiekvieną va
landą iškrėstas, kur komen
dantas, (2) savo nuožiūra 
kiekvieną rinkiką gali iš
siųsti iš savo apskrities, (3) 
patalpinti koncentracijų 
stovyklon, kaipo Įtariamą, 
(4) net atimti butą, rekvi
zuoti daiktus, ((5) varžyti 
spaudą, drausti susirinki-

Badas ir badavimas 
Rusijoj.

Visi jau esame girdėję, 
jog Rusijoj badas: valgo 
žmonės kas papuolė ir mirš
ta šimtais, tūkstančiais; čia 
daug padarė gamta skriau
dos: išdžiovino — javai ne
užaugo, badauja žmonės. 
Bet Rusijoj darbo žmonės 
badaują ir dėl kitų priežas
čių. štai nesenai sužinojo
me, jog 42 rusų revoliuciniai 
socialistai liaudininkai (kai
rieji s.-r.) kalėjime badavo 

ypač iškilmin-'9 dienas. Devynias dienas 
~ So-’ nieko nė i burną neėmė, rei-

— kalavo pasakyti už ką jie 
iau po trejetą metų kalėji
me laikomu Jie savo atsie
kė... Komunistų valdžia pra
nešė, kad jie kaitinami vo
kiečių kaizerio atstovo Mir- 
bacho užmušime ir kad gaus 
dar už tai sėdėti po 1-3 me
tus. Rusų kairieji soc. revo- . 
liucionieriai kartu su bolše- mus, trukdyti darbuotę dr- 
vikais kovoja už darbo žmo- jų ir sąjungų ir t.t.
nių valdžią ir buvo darbo Jeigu valdžia mano karo 
valstiečiu išrinkti Į Tarybas, stovio priemonėmis kr. de- 
bet kai bolševikai susitaikė mokrat. rinkimus laimėti, 
su Vilhelmu ir parsikvietė tai klysta. Kovai gi su išori- 
io atstovą, tai tikrieji revo- niu 
liucionieriai negalėjo pakęs
ti tokio revoliucijos pažemi
nimo ir vienas drąsuolių 
Mirbachą nušovė. Už tai 
juos bolševikai visus sukišo 
i kalėjimą, o Mirbacho kū
ną iškilmingai išsiuntė Į 
Berlyną. Tarpe badavusių 
yra žymių revoliucijos vei
kėjų :' Kamkovas, Trutovs- 
kis, Majorovas, Kachovs- 
kaitė ir k. Taigi komunistai 
viena ranka nori sudaryti 
”bendrą frontą”, o kita 
smaugia revoliucinės darbo 
klasės vadus. Ir už ką? Už 
atstovą kaizerio, kurio jau 
senai sukilę vokiečių darbi
ninkai nusikratė. Bolševikai 
tatai vadina ”gudriąją di
plomatija”.
‘*Sae/-re/ tėismias.’BoIsevi- Tų "suvaržyti gyvenimą? jja“

Kaip šįmet apvaikščiota 
darbo žmonių šventė. j 
Šįmet darbininkuose per 

gegužės šventę reiškėsi dau
giau vienybės, kaip anais 
metais.

Vokietijoj. Demonstraci
jos buvo bene skaitlingiau
sios. Berlyne dalyvavo 600,- 
G00 žmonių, Frankfurte 
prie Maino apie 100,000; čia 
kartu dalyvavo Įvairių pa
kraipų socialistai ir profesi
nės sąjungos.

Saksuosc ; 
gai gegužinę šventė. ; 
cialistai norėjo Įstatymų 
keliu pripažinti gegužio pir
mąją valstybine švente, bet 
Merkuary nesutiko.

Angluose šventė socialis
tai ir komunistai kartu. Su
šaukė Londone mitingų ir 
reikalavo užmegsti ryšių su 
Rusija. ’ ,

Francuzuose šventė ne- ' 
taip plačiai. Valdžia draudė . 
švęsti. Paryžiaus ir kitų 
miestų darbininkai metė 
dirbę.

Italijoj. Visi darbininkai 
be partijų skirtumo susita
rę metė dirbę, ir gegužio 1 
d. visas Italijos gyvenimas 
apmirė, net geležinkeliais 
niekas važinėti negalėjo. So
cialistai su komunistais 
vaikščiojo, demonstravo,mi
tingavo. Daug kur jiems 
stengėsi trukdyti "fašistai” 
(tautininkų bei kunigų ša
lininkai), daug ir šaudvmų- 
si buvo.

Latvių darbininkai irgi 
plačiai gegužinę švtentė.j 
Rygoj buvo didžiulių mitin
gų, demonstracijų. Valdžia 
netrukdė, tik buržuazijos 
šuneliai studentai laike mi
tingo ėmė šaudyti.

Lenkijoj, nežiūrint žiau
rios ponų valdžios, betgi ga
na plačiai’ darbininkai šven
tė. Visi organizuotai metė 
dirbę ir vaikščiojo su rau
donomis vėliavomis, revo
liucines dainas dainuodami. 
Policija nors bandė išvaiky
ti, bet darbininkai nesidavė.

Lietuvoj gi, žinoma, jokių i 
demonstracijų ir f* ‘. 
gegužės 1 d. valdžia neleido.

i
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iškilmių

Nauja rusų komunistų 
srovė.

Nevisi rusų darbininkai, 
kurie skaitomi komunistais, 
galvoja taip, kaip liepia Le-Į yįSą nepriklausomybės 
ninas su Trockiu. Jau senai įaįką Lietuva gyvena su
ėmė reikštis vadinamoji varžyta karo stoviu, po glo- 
”darbininkų opozicija”. Da- (ba žvalgybos ir I____ d__
bar vokiečių darbininkų turos agentų ir sauvalėj 
laikraštyj ”Kom. Arbeiter-, valdžios atstovu. Delei so- 
zeitung” paskelbtas ”kai- cialdemokratų’" nurodymų, 
riųjų komunistų-revoliucio- kad * reikalinga paliuosuoti 
nierių” manifestas i darbi- visuomeninis gyvenimas iš 
įlinkus, kuriame jie smerkia įy vįsų pinklių ir duoti jam 
valdančiųjų komunistų ben- laisvai^bujoti ir plėtotis, val- 
drą frontą, jų diplomatiją, dančios partijos iškeldavo 
valstybini komunistų kapi- ienkų užpuolimo pavojų ir 
talizmą ir k. štai kaip jie sa- valstybės susprogdinimo iš 
vo uždavinius pabrėžia:

”Musu uždavinys, uždavi
nys kairiųjų komunistų re
voliucionierių — parodyti 
jums (darbininkams) grę
sianti revoliucijai pavojų ir 
padėties svarbumą. Jau pa- 
tĮs- jus esate patyrę skirtu
mą ’ ' tarp bendro fronto 
Lloyd George su Leninu ir 
bendro revoliucinių darbi
ninkų fronto. Senai jau me- __
tas pažinti komunistų inter- nei nepasiseks. Vienok, kaip 
nacionalo ir raudono4" ---- —s— »
fesinių sąjungų' iii'

priešu šiandien karo 
stovis yra nereikalingas ir 
net blėdingas.

Mobilizacija neskelbiama, 
naujokų šaukimai nevyki
nami, nepaprastos rekvizi
cijos nededamos (pakanka 
paprastųjų rekvizijų), len
kų judėjimas Lietuvoj šių 
ribų ;neimanomas, o sveti
mų valstybių šnipus, apsau
gos organai privalo gaudyti 
prie visų apystovų; tik savo 
darbą ramiame laike atliks 
daugiau sistematizuotai ir 
organizuotai negu esant ka
ro stoviui, kada kiekvienas 
Įtariamas pilietis už skver
no traukiamas ”šaltojon”, 
nejieškam kaltės prirody
mų. Gresiant valstybei pa
vojui, jeigu valdžia panorė- 

_ _________________ " *__'*"*-j *--[1 
kų valdžia teisia visą dėsi- daryti ji' tampresniu, tai 
niųjų s»-r. partiją už prieši- tam tikslui savo bagaže 
nimąsi jų valdžiai ir tama- naujų priemonių nesurastų, 
vimą buržuazijos reikalams, negu buvo vartojamos 4 
Kitų šalių socialistai ir dar- metų bėgy.
bininkų organizacijos pake-* Prie tų „padėčių” pilietis 
lė didžiausių protestų. Bol^ sugebėjo prisitaikinti, susi- 
ševikai prižadėjo mirtimi gyventi su jomis, apsiorasti. 
nieko nebausti; Jbe to leido Aiškiu funkcijų k-turos 
teisme juos ginti kitų šalių neturi. Panaikinus karo sto- 
socialistų atstovams.

Karo stovis Lietuvoj.

t Į jJeiskany mirtūtąjį priešą — i? 
galvos oda bus taip tyra, kaip kiu'ukto 
ir pagelias je.Kis visrtoinvt j i
tokia užlaikyti. Švari galvos oda ulūis plaukus plikiais__
jdeiskanos tuojaus Sunaikina juos.
NasūpirkitA tanką •»»•» aplk-koje uŽCjc^ arba prisiekite 75e.
įkiSto ženkleliais tiesi,! i 1«barai,'riji.

F. AD. RIČHTE3 & CO.
1O4-H4 SA4O3L Broofciya. N.Y.

| vės lietuvių dievas. Jisai giobo- 
' jo lietuvių tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga, 

i, visokio didumo ir visokiu bian- lodei PeTKUDb ir d<103.r lietu- 
New viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, kaip jis išrodė, 
kokių stebuklų jisai darė ir kaip 
senovės lietuviai ji garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo 
kaip jis su- 
kaip paskui 
sutvėrė lie

(28)

Cfty i 
jdievas Praamžius, 

' naikino pasaulį, ir 
(ant tuščios žemės 
tuvių tautą? 

Ar žinot apie 
. trimpą ? 
i Ar žinot ka veikdavo vyru (-O J -- ------ •• --

V * — —-'"p "*** — - 'J — —rf—, ™ -—-

— I ir Pizius, arba moterų deivės 
FARMOS! FARMOS! Gabija, Jura, Laumė, Milda ir 

Aš turiu 200 geni farmų ant par- kitos? ...
davimo. Pirkite farmas, tąsyk nebijo- j Jei to nežinot, O norėtumėt 
šit bedarbės ir sunkių laikų. Parduo- žinoti, tai išsirašykit knygą 
du pigiausia kaina ir su mažu įmokė-' 
jimu. Duodu ant lengvų išmokėjimų. | 
bei daugiau informacijų klauskit 
farmų katalogo. (31)

JOS. STANKUS Farm Agency 
FOUNTAIN, MICH.

NORIU MAINYT.
Aš noriu išmainyti savo farma ant', 

stubos Detroite arba Cleveiande. Ma
lonėkite atsišaukti šiuo adresu:

WM. STANKEVIČIUS 
R. 1, Luther, Mich. dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis J

3

I
3

tai išsirašykit knygą
vardu ”Kokius Dievus žmonės 
Garbino Senovėj?"

i Toj knygoj yra aprašyti ne
įtiktai visi senovės lietuvių die-
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų, pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščionių gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 Įvairių dievų. Podraug

PARSIDUODA FARMA
LABAI PIGIAI!

175 akrai ceroa žemes, 30 akrų
dirbamos, apsėta-' kornais, avižoms. sasipazinsit ir su tomis tauto 
S tuos dievus garbino,
vių, 2 veršiai, 1 birius, 2 arkliai. 5001kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
vištų, naujas Fordas, visoki farmos Į kaip išnyko (nes daug JU jau 
įrankiai, vežimai, karietos, pakinkai, • ueloei-ai
< arklių pajiegos geselinu varomas, tz_ „ _ v • z.
inžinas, gera 13 ruimų stuba, gera Į Knyga netlkybllllO pobūdžio, 
bamė, vištininkai, telefonas stuboj,, bet grynas mokslas. Ją perskai- 
5 minutes eiti iki dirbtuvių, moky
klų ir krautuvių., arti vieškelio ir di
delio miesto. Viskas parsiduoda tik 
už $9000. Pusė inešt. Nepraleisk šią 
formą apžiūrėt. Rašyk angliškai.

NATHAN ME1SLEK (271
4 Bank st, New London. Conn.

vi, galima bus visas tas ko
mendantūras suvesti i ri
kiuotės dalis ir duoti yyk- 
dinti uždavinius, kuriems 
kariumenė yra pašaukta. 
Kiek dabar šiems valdžios- 
organams bereikalingai val-{ 
stybės lėšų aikvojama ir:

VnTYiPndsn ZHlOniU triUSO dedama! Jra-.lia paipuke, minkšta pimine krpu- 
KOmenaan- - -- an<fkričiu komen-'Juke ir kitokiais reikalingumais. Tel-i ėmus is apbtuicių 8 „nrilos vanders. pad«.vL1

> iš• X

i vidaus pavojų ir tuomi tei
sindavo nepaprastų priemo
nių laikymą. Jeigu tie „bau
bai” iki šioliai turėjo šiek 
tiek realumo ir jais nai
viems piliečiams galima bu
vo aiškinti visus musų gy
venimo netobulumus, sun
kumus ir bėdas, tai jau 
šiandien jokio pamato lai
kyti karo stovi nėra ir „pa
vojais” dumti akis visuome-

- žemiau pamatysime, iš val-
- džius pušis numatoma pali-

atysime, iš val-

nalo oportunizmą. Mes pa- kimas karo stovio ilgesniam 
reiškiame: šalin bendradar- laikui. Taip, 20-1V š.m. Mi- 
biavimas su buržuazija! ša- nisterių Kabinetas nutarė 
lin bendrą taikingąjį Lenino nanakinti karo stovį 
frontą! Tegyvuoja tikroji Lietuvoj, išskyrus Ežerėnų, 
darinninkų opozicija. Te- Utenos, Ukmergės, Trakų, 
gyvuoja kairusis komuništi- Alytaus, Seinų, Mariampo- 
nis judėjimas, judėjimas lės apskričių, Kauno miesto 
veiksmo ir tikros klasinės ir plačiųjų gelžkelių 3 klmt 
kovos f’ juosta. Paskutinioj mes ra-

šis rusų komunistų parti- eime miestus: Panevėžį, 
joj judėjimas eina tik slap- Radviliškį, Šiaulius, Mažei- 
tai ir komisarų valdžios kius, Kretinga, Tauragę, 
smarkiai persekiojamas. Janavą, Kaišeaorius ir t.t.

visoj

Išrašykite IJetuvaa mvo giminėms, kaimynams ir 
pažįstamiems, patys skaitykite ir platinkite

LIETUVOS ŪKININKĄ" 
Seniausią ir didžiausią progresyvi Lietuvos datbo žnmią 
laikraštį, kuris teisingai ir aiškiai aprašo valstiečiu ir 
kitą darbo žmonių vargus, iškelia aikštėn negerus val
džios darbus, kovoja su šėlstančiu Lietuvoje klerikalizmu. 
Skaitytojams duąda advokatai patarimu - teisią klausi
mais, bylą vedime, agronomai ūkio klausimais, veteriao- 
riai gyvulių auginime ir gydyme, daktarai sveikatos 
klausimais ir šiaip jvairių-įvairiausiais gyvenimo reika
lais. Per metus duoda s&ve skaitytojams apie 4000 pata
rimą, iš ją įvairiais klausimais nemaža tenka aaaeri* 
kiečiam*.
''Lietuvos Ūkininko” prenumeratoriai per metus gauna: 

nuau "Lietuvon Ūkininko” su šiais priedais: 
num. "žemė” geriausio ūkio laikraščio.
nūn. "Jaunimas” pažangiojo Lietuvos jaunimo laik
raštis, kuris ragina jaunimą lavintis, dorai gy
venti- ir 1.1.

num. "Savivaldybė ir Koperacija"
6 nnm. "Sveikata”, žmonių sveikatos laikraštis dakta

rą vedamas.
Kalendorius, Didelis "Lietuvos Ūkininko**. 

Leidžia "Varpo” Bendrovė.
"Lietuvos Ūkininko” kaina: metams 80 auks., pusei metą 

42 auks., 3 mėn. — 22 auks. Atskiras numeris 2 
auksinai.

Amerikoje: metams — 2 doL, pusei metą — 1 dol.
ADRESAS: "Lietuvos Ūkininkas", Laisvės Alėja 

No. 60, KAUNAS. Telefonas 223.
Amerikoje galima gauti pavieniais numeriais ir užsira
šyti šiose vietose:

So. Boston, Mass., "Sandara”, 327 E St., 
New York, N. Y., Vasiliauskas, 307 West 30th St., 
Chicago, I1U "Naujienos”, 1739 So. Halsted St~, 
Chicago, III., "Aušros” Knygynas, 3210 So. Halsted St., 
E. St. Louis, I1L Jonas Žičkus, 539 Collinsville Art. ir 

A. L. T. Sandaros kuopose.
NEGAIŠUOK LAIKO, UŽSIRAŠYK SAU IR SAVIŠ

KIAMS ŠIANDIEN!

a
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1VIENlNTfiLIS LIETUVOS RESPUBLIKOJ

Proffresyris Laikraštis

LIETUVOS ŽINIOS”
pradėjo eiti Vilniuje 1909 m., sustojo dėl karo 1915 m., dabar 

----- 1 kovo, 1922 m.,------
vėl pradėję eiti dienraičia ta pačia pakraipa.

Rašo geriausi Lietuvos rašytojai. Turi nuolatinių korespondentu 
Amerikoje, Anglijoj, Italijoj, Šveicarijoj, Rusijoj ir kitose šalyse. 
Paduoda greitai ir sumaningai žinias. Straipsniai teisingiausiai api
budina Lietuvos ir pasaulio politiką. Thri atskirą skyrių moky
kloms. Būtinas reikalas patiems išsirašyti ir užrašyti savo primi
nėms ir pažįstamiems Lietuvoj.

PRENU.MER.XTOS KAINA:
Lietuvos Respublikoje 1 mėn.

” ” 3 mėn.
” ” pus. met.
" "ir metams

Amerikoje metams----- -----
” pusei metą-------

Anglijoje metams-----------
” pusei metą-------

nuo

įrankiai, vežimai, karietos, pakinkai. • nebėra)
7 ovt-liii no<TAc rmcaiinH j ' i i •

i Knyga netikybimo pobūdžio,

tęs galėsi stoti Į diskusijas ir 
sukirsti kiekvieną kunigą.

Veikalas yra parašytas labai 
;gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popieros, turi apie 300 pusla
piu skaitymo ir kainuoja tik
tai $1.00. Tas pats dailiai apda
rytas, $1.25. Jis gaunamas "Ke
leivio” redakcijoj. Nusiųsk pi
nigus, ir tuojaus gausi knygą. 

"KELEIVIS”, 
255 Broadway, So. Boston, Mass
SVEIKI KŪDIKIAI YRA TAUTOS 

TURTAS.
Jeigu jus negalite žindvt savo kū

dikį, nemaitvkit kitu kuom, bet duo
kit jam Eagle Crand Pieną. Tai yra 
maistas, kur’s per €2 meti: užaugi
nę šimtus tūkstančių kūdikių.

Šiame laikraštyje laikas nuo laiko 
Įųs rasite apskelbimą Borden’s Eagle 
Brand Miik. Tai yra maistas, kuris, 
užaugino daugiau vaikų, negu visi 
kiti maistai sudėjus kruvoą. Iškirpk 
apskelbimą ir pasiųsk jį The Borden 
Company, New York, o jie prisius 
tau dykai visas instrukcijas tavo kal
boj, kaip penėti kūdikius, arba kny
gą su pamokinimais, kaip iš Eagle 
Brand pieno padaryti skanias vai-

PASEKMINGA MOTERŲ 
VAGINALĖ PLOVĖJA $1.95.

I Tai yra plovėja, kuria užsiganėdi- 
! na tūkstančiai moterų ir rekomen- 
■ cuoja jas kitoms. Ji aprūpinta apva-

: -j . . įpaiją8 uncijos vandens. Padarytadantus, Vietos admimstra-, iš raudono gurno, garantuota kad il- 
cija sustiprėtų, Įgautų prie, 
darbo valios ir sumažėtų ta, • 
neišbrendama bala vietos 
valdžių. J. B.

(”Socialdemokratas”)

LINKSMA NAUJIENA!

sas reikalingas vietas ir jas getai iš- 
plauja. Prisiąsk savo vardą ir pilną 
adresą kartu su $1.95 ir mes ją pri
siusime. 15c. už persiuntimą. Mes 
taipgi užlaikom visą eilę daktariškų 
: rstrumen tu. (28 ) 1

FiSHLEIGH & €0.
924 Hobbs Bldg, Chicago. III. gius. Pranešk, ko tu nori.
— ■ • —- ——— --------------

Skaityk šią naujieną 
Ji dąug laimės neša — 
Dėl Jūsų sveikatos 
Salutaras ligas peša.

KA-TIK PAGERINTAS - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA
VO RUDAIS DELF.I DAUGELIO 
ĮVAIRIŲ LIGŲ Iš&JO SALUTA
RAS BITTERIS Iš MUSŲ CHE
MIŠKOS LABORATORIJOS. KURIE 
DŽIAUGĖSI SALUTARO B1TTE- 
RIO GERUMU. DABAR GALĖS PA
SIGERĖTI, NES YRA DAUG GE
RIAU PATVARKYTAS ATATIN
KAMOMS LIGOMS.

Taipgi esame pasirengę išpildyt 
visus norus bei užsakymus į trumpą 
laiką.

Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne
gausite, tai neimkite kitokio, bet rei
kalaukite tiesiog iš musų.
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL 

CO, DEPT. 18.
1707 So. Halsted st, Chicago, III.

35
90

160
300
8
4
2
1

auks.
99

99

9* 

dol.

sv. st.

ADRESAS: -Lietuvos Žinion”, I. aisvės Alėja Nt. 60, KAUNAS.
Telefonas 223.

Amerikoje galima gauti pavieniais numeriais ir užsirašyti: v
So. Boston, Mas&, "Sandara”, 327 E St..
New York, N. Y., Vasiliauskas, 397 W. 30th St, 
Chicago, HL, "Naujienos", 1739 So. Halsted St, 
Chicago, III, "AuIfm" Knygynas, 3210 So. Halsted St, 
Rockford, 111, Petras Katras, 1012 Main St,
E. St Louis, I1U Jonas Žičkus, 539 Collinsvillė Avė. ir 
A. L. T. Sandaros kuopose.

NEGAIŠINK LAIKO, UŽSIRAŠYK SAU IR 
SAVIŠKIAMS ŠIANDIEN!

,■ ■■■■■ e...
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st, kur rasite visokių naminių vaistų, šalmų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo„gaivus. skaudėjiuK, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius pate rimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų.‘Dielių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir želių. 
Mes jums patarnausime kuog iriausiai, pasaukiame geriausius 
daktarus per telefonų uždyk ą. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistas ir sučedyt pinigus, tad ateikite į APTIEKA po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

U^*etĮĘji*nas, diegtau, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie- 
kndmėt nekankina šiton laimingos šeimynos.

AMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Binre

greitai snteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiuą pralinksmina ir užganėdinx
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už. 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
' < 7., F. AD. RfCMTBR & CO.

104-114 Sa. 4tk St. Brooklyn. N. Y.

f 
f 
i

i

i

>

DRAUGIJŲ • ATYDAi!
FHT*htllVPVž,iavV’ Kokardų, visokią Ženklelių, Gurihčių. Ant- 

spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingu dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS'OO., 90-92 Forry St. N«wark'N. J.

MUSŲ
TIESIOGINIS SUSINĖSIMAS

Persiuntime

PINIGŲ I LIETUVĄ
Užtikrina

Saugumą—Tikrumą—Pigumą
Pinigai gali būt pasiųsti čekiais, telegramų arba money orderiais, 

parašu.

APSAUGOS 
SKRYNELĖS

Pristatomi paliudijimai su priėmėjo 

ČEKIŲ IPŽUAI 
TAUPYMO ĮDĖLIAI

1845 1922 - ■

L*
41 Bedford StM kampu Chatmcey, Boston, Mass.
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Vietinės Žinios
INTERNATIONAL SERVICE 

CORPORATION 
Atsidūrė jau Bankruptcy 

Teisme. Daugelis man pavedu-’ 
siy savo reikalus su ta kumpa-' 
nija permainė savo antrašus ir 
neatsiliepia ant laiškų. Visi, 
kaip norintais įdėję pinigus į tą 
kompaniją, tuojaus atsiliepkite 
ir priduokite dokumentus ko- | 
kiųs 
kiek

Policmanas pašovė vagilių. I iiks-be anglių, jei iki 15 He-
Pereitos subatos naktį’pos nebus užbaigtas anglia- 

So. Bostono policmanas pa-f kasių streikas. Dėl to tur- 
tėmijo, kad tris vaikėzai Į būt Hardingas ir pasišaukė 
laužiasi į drapanų krautuvę j mainerių prezidentą pas1 _ _ .

i ant Dorchester avė. Pama
tę policmaną, vagiliai leido-

So. Bostono teisme buvo si bėgti. Policmanas pradė- 
teisiamas airys O’Neil dėl jo šaudyt. Vienas likos per- 
pasisavinimo svetimo auto- šautas per koją ir sukniubo; 
mobiliaus. Teisėjas bylą ati- kiti du nusigandę sustojo, 
dėjo kitam kartui ir pasu- " 
te O’Neilą po S500 kaucijos. 
O’Neil norėjo, kad jį, kaipo 
”gerą pilietį”, paleistų be 
jokios kaucijos. Teisėjas su 
tuo nesutiko, tai O’Neil taip 
perpyko, kad drėbė savo 
skrybėlę ant suolo visu 
smarkumu ir piktai atsisėdo 
ant jos. Teisėjas tuomet lie
pė jam atsistoti ir už paro
dymą to "smarkumo” davė 
mėnesi kalėjimo.

Parodė piktumų, gavo 
mėnesį pasėdėt.

rvivi U U. ouoiujv,

ir visi trįs likos areštuoti. 
Sužeistas buvo nugabentas 
ligoninėn, o sveiki uždaryti 
už geležinių grotų.

save.

Dorchesteryje policmanas 
suėmė 3 vaikėzus, kurie 
nakties laiku Įsilaužė jo 
sklepan degtinės jieško- 
dami.

Bostono prieplaukoj su
imta 3 jurininkai, kurie no
rėjo išnešti ant kranto 162 
kvortas snapso.

Bostono uostan atvežta

Edisono darbininkas
nusišovė.

Edisono kompanijos dirb
tuvėj So. Bostone pereitą t B žvejai, kurių laivas ”Pu- 
sąvaitę nusišovė Frank Į ritan” žuvo ant jūrių. 
Sheppard, 25 metų amžiaus 
vaikinas.

turite parodymui, kada ir 
pinigų Įmokėjot.

F. J. BAGOčll’S
ADVOKATAS

Vakarais:
253 Broadway, So. Boston, Mass

Dienomis:
603—43 Tremont st, Boston.

I

Iš NEW YORKO | KAUNĄ PER 9 DIENAS
SIUNČIAM EKSKURSIJĄ DIDŽIAUSIU PASAULYJE LAIVU

“majestic”
. LIEPOS 29 DIENĄ

IR BUS LIETUVOJE 7 DIENĄ RUGPIUČIO.
- -♦ *■ ., * j. . —r

Visus musų keleivius lydės tam tikras palydovas, kuris suteiks reikalingus patarimus kelionėje. 
Bus traukiami paveikslai. l)el nesuspėjusių ant to laivo, jau rengiame kitas panašias ekskursijas.

RAŠYKITE MUMS REIKALAUDAM1 INFORMACIJŲ.

Suėmė vagį su grobiu.
Paleidęs kelis šuvius i orą, 

policmanas sulaikė aną va
karą vieną vagilį, kuris bu
vo tik ką išlindęs su grobiu 
iš svetimų namų. Pasirodė, 
kad tai buvo žydas ir buvo 
apiplėšęs savo tautiečių na
mus. Jisai pasivadino Jack 
Koše, bet jis yra taipgi žino
mas kaipo Jakob Rosen ir 
Benjamin Pekars'ki. Jisai 
nešėsi Į maišą susikimšęs 
moteriškus kailinius S6D0 
vertės ii' daug šilkinių dra
panų. Kitas buvęs su juo va
gis pabėgo. f

Ekspliodavo munšainas.
Pereito j pelnyčio j Cam- 

bridge’uje. ant Bent streeto 
įvyko sprogimas slaptam 
degtinės bravore, kurį vedė 
trįs žydeliai, Reichstein, 
Rutstein ir Kopelman. Nuo 
ekspliozijos užsidegė jų 
plaukai ir drapanos, ir risi 
trįs jie išbėgo laukan šauk
damiesi pagalbos. Pakol 
žmonės jų drapanas užgesi
no, užsidegė visas namas. 
Pribuvę ugnagesiai užgesi
no gaisrą ir atrado eksplio
zijos suardytą bravorą. Bu
vo keli viedrai išvaryto al
koholio ir visokių prietaisų. 
Žydeliai buvo pasisamdė tą 
vietą apie tris sąvaitės at
gal ir sakė, kad jie tenai 
įtaisysią moliaso sandėlį. Ir 
ištiesų jie atgabeno tenai 30 
bačkų moliaso, bet pasiro
do, kad iš moliaso jie varė 
munšainą.

šią sąvaitę Bostone atsi
darė visos Amerikos moky- 

Bausmė už arklio mušimą. I tojų sąjungos suvažiavimas. 
Albert Meyers buvo nu- Suvažiavo apie 20,000 mo- 

baustas Cambridge'aus teis- kytojų.
me užsimokėti $10 už tai. ,. —-------
kad žiauriai mušė arklį. Ji Šįmet birželio mėnuo bu- 
skundė Draugija Apsaugo- Įvo lietingiausis Bostono 
jimui gyvulių nuo žiau- Į istorijoj.
rūmo. I J ' ----------

----------- Į | Stough'tono, tūlų Ferda- 
Allen ”runys” ant guberna-Į nezų šeimynoj pereitą sa

vaitę gimė suaugę krūvon 
dvynukai, bet tuoj mirė.

į Albany mieste likos 
gautas Bostono pašto tar
nautojas T. F. Murray, ku
ris buvo pabėgęs iš čia su 
16,800. ■

toriaus.
Massachusetts valstijos 

distriet attornev (prokuro
ras) Allen paskelbė, kad jis 
nutaręs statyt savo kandi
datūrą i gubernatorius atei
nančiais rinkimais. Jis trū
nysiąs” ant republikonų ti- 
kieto.

SU-

----------- Newtone subankrutyjo
Pelletier ”rezignavo”. vilnų audeklinė, kuri buvo 
Klerikalų lyderis Pelletiei žinoma kaipo Scotia Vors- 

paskelbė savo ”rezignaci- ted mills. 
^ndidatur^an^distrietREįKALDJG^ RANKI- 
torney. Mat susiprato vy-|^įIS ZECERIS, kuris moka 
ras, kad skverbtis į tą vietą I yidutiniskai statyt džiabus 
tuojaus po to, kaip vyriau- iuos Atsišau-
sis teismas ji iš tenai išme-prt tuoj į Keleivio” Adm. 
t ė ir dagi atėmė advokate Į nurodant išlygas.__________
teises, tai reikštų tik statyti 
save ant juoko. Redakcijos Atsakymai.

Tyrinėja ledo kainas.
Valstijos valdžia pradėjo | parašyt; 

tvrinėti, kiek atsieina ledo 
gaminimas ir išvežiojimas. 
Tuo tikslu visiems ledo ga
mintojams likos išsiuntinėti 
paklausimai. Jei pasirodys, 
kad parduodamoji ledo kai
na yra daug didesnė, negu 
pagaminimas ir išvežioji
mas reikalauja, tai valdžia 
ketina nustatyt žemesnę 
kainą.

at-Banko direktoriai turi 
sakyt už pinigus.

Vyriausis teismas pripa
žino, kad Cosmopolitan 
Trust Company banko di
rektoriai turi atsakyti be
veik už $5,000,000, kuriuos 
tas bankas prakišo. Taigi 
žmonės, kurie turėjo savo 
pinigus tenai pasidėję, gal 
galės kada nors atsiimti.

Norėjo apiplėšti banką.
Į Somervillės banką įnėjo 

pereito j subatoj vaikinas ir 
prisiartinęs prie kasieriaus 
padėjėjo, pareikalavo pini
gų. Jis tuojaus buvo suim
tas ir atiduotas policijai. 
Pasirodė, kad jis paeina iš 
Kanados ir vadinasi Ernest 
E. Scranton. Dabar jis pa
statytas po $10,000 kaucijos.

Pieną pabrangino.
Užėjus dideliems karš

čiams ir pradėjus žmonėms 
varto; i daugiau pieno, pie
no trustas pakėlė kainą po 
centą ant kvortos. Su pri
statymu Į namus nuo l lie
pos kvorta pieno skaitoma 
13 ir pusė cento. Kompani
jos aiškinasi, kad jos turė
jo pakelti centą ant kvojtos 
dėlto, kad farmeriai joms 
pakėlė po centą ant kvortos. 
Bet tai yra melas, nes far- 
meriams pieno trustas pa
prastai moka tiek, kiek jis 
nori, o ne kiek farmeriai 
reikalauja.

M. Bagdonui. — Prašom 
jei bus indomi 

istorijėlė, pataisę išspaus
dinsime.

S. Ambrose. — Ačiū už iš
karpą, kurią prisiuntėt 
mums iš Chicagos ”Sunday 
Tribūne” apie europiečių 
kalbas, bet sunaudoti jos 
negalėjome, nes joje buvo 
ne visas straipsnis, o tik 
pradžia. Antras dalykas, 
■’Keleivyje” buvo jau ne sy
kis tuo klausimu rašyta.

Visiems Kanados Lietu
viams, kurie prisiuntė 
mums iškarpų iš Kanados 
laikraščių apie kun. Delor- 
mės bylą, tariame ačiū, ir 
prašome daugiau.

P. S. Rumfordiečiui. Var
giai jūsų korespondencija 
tas moterėles pataisytų. Ne
tilps.

Holyokiečiui. Jūsų kores- 
Į)ondencijoj mes nerandam 
nieko naujo. Visose koloni
jose tamsuolių tarpe tas 
pats dedasi.

NAMAS PARSIDUODA.
Ant 3 šeimynų, po 6 \aiųLarrus, su 

gerais įtaisymais, netoii I'iunklin 
Parko. Randų atneša $102 į mSnesi. 
Kaina $9^00. Jnešt $2,0<M). Kreipkitės 
akarais po No. "5 Ellingtnj st., 

Dorchester, ant 1 lubų. (28U

REIKALINGA MOTERIS
PRIDABOT VAIKUS, geras 

valgis ir puikus kambary* ge
rai moteriai. Kreipkitės šiuo 
adresu: A. Kairienė, 73 Crescent 
avė., Dorchester. Telephone: 
Cohimbia 8899-R. v. .

LIETUVIU GARAGE.
Rtrdu,odanife visokius"automobilius, 

jų dalis" ir-reikmenis ( supp.lies). Iš-' 
rančiavęjame . automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome experta, 
mekaniką dėl sutaisymo mašinų. ( ? )
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 East Broad way.
Šia t h Boston. Mass.

Telefonas; So. 'Boston 513" >.

• LIETUVIS OPTOiiETBISTAS

(AKIŲ SPECIALISTAS)

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamų kainų.
J. L. Pasakantis O. D.

377a BROADWAY
SO. BOSJON, MASS.

--------- --L* , -

NEPAMIRŠKIT, KAI) MES SIUNČIAM PINIGUS PIGLAU NEGU KITI, 
išmokame Lietuvoje auksinais arba daleliais. Siuntėjas greit gauna pakvitavimą su parašu pri
ėmėjo. ' . / 4 4

PARTRAUKIAME GIMINES Iš LIETUVOS .GERIAUSIAIS LAIVAIS 
Kreipkitės pas Jums žinoma pik Juozų Geležiūną, kuris visiems užtikrina geriausį patarnavimų. Ra
šykite šituo adresu:

SLAVONICIHNIGRANT BANK
436 West 23-rd Street, New York.

.

- --—. 

{ PETRAS VALUKONIS ] 
2 Tik vienas lietuvis. I 
T Auksorius ir Laikrodininkas 3

I Per 12 metu So. Bostone par- | 
S iuodu ir taisau visokios .rūšies 3 

aikrodžius,'žiedus, lenciūgus ir 3 
Ž šiaip visokius auksinius ir auk- 
S suotus daiktus. Darbų ir užsa- g 
f . kymus priimu per paštų ir iš- S 
į 'pildau teisingai ir grreitai. ■{ ? j | 
į P. VALUKONIS
| SO., BOSTON, MASS. | 
| 375 BROADVVAY r g

■

--------  —-• - ■' —
.:__ ;■ . . ■ ■ ■- •_ / ■ ; -

T*L So. Borton 606-W 
DAKTARAS?

AL Opęgus
LIETUVYS DENTETAS.

«į» 2 Oi 9 vak.
NEDĖLiOMĖS: 
iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dienų. į

, Ofisas "Keleivio” name 
251 Broadvay. tarpe C ir D et

SO. BOSTON. MASS. :
■■■■■■■■■■■■J...

1

Tel. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M

SUSANNE M. PUISHEA SHALLMA

(PUIŠĮ UT£)
Lietuvė Moteris Advokato

253 Broadway. So. Boston. Maaa.

K. SIDLAUSKO 
APTIEKOSE 
Visoki Receptai, ar jie butų 
Amerikos ar Europos dakta
rų, būna išpildomi teisingai.

<

<

Matykit D. Olseika!
4 - / .• .' • -į . s e a J

Šešių šeimynų namai, po 3 "ir 4 kambarius, su gasais ir toiietais, , 
<, arti Thur.ias Parko, So. Bostone. Kandų per metus $897. Kairia < 

$6000,. įnešt $1000. Likusius ant lengvų, išmokėjimų, J
< t ' ” ' s j <1, Taipgi kas nori gerų kurpendnrių ir penterių,, katrie .visados pa- , 
J ► daro gerą ir gvaranuiojamą darbų, kreipkitės pas . ;■ ‘

D. OLSEIKA
Real Estate & Insurance . <

425 BROADVVAY, Room 1, SO. BOSTON, MASS. Į

e

f

Atidarys garlaivių liniją iš 
Bostono Vokietijon.

Kerr Shipping Co. paskel
bė, kad nuo 1 rugpiučio ji 
atidarysianti naują garlai
vių liniją tarp Bostono ir 
Vokietijos. Pirmutinei ke
lionei esąs paskirtas garlai
vis ”Chappaua”; jis iš
plauksiąs 9 rugpiučio. Pas
kui laivai vaikščios kas mė
nesį.

Apiplėšė ekspreso kom
paniją.

Charkstowne, Bostono 
priemiestyje, pereitą sąvai
tę tapo apiplėštas ekspreso 
ofisas. Trįs banditai, revol
veriais apsiginklavę, užklu
po ofise vieną merginą, ir 
pagrobę $500, pabėgo. *

Mokytojas žygelis išva
žiuoja į Lietuvą.

Mokytojas Žygelis išva
žiuoja į Lietuvą per Paltie 
Statės Finance Corpora
tion, South Boston, didžiau
siu pasauly laivu OLYMPIC 
kuris išplauks liepos 15-tą. 
Turėdami kokius nors rei
kalus, malonėkite kreiptis 
iki liepos U-tai, 769 Broad- 
way, South Boston, Mass. 
Nuo liepos 11-tos iki 15-tai, 
294—8th Avė., New York.

Kuris manote sykiu ke
liaut su gerb. žygeliu, tuo
jaus prisiųskite vardus.

Baltic Statės Finance 
Corporation

357 Broadwav,
South Boston, Mass.

Anglių trūksta.
Naujos Anglijos anglių 

pirkliai mušė AVashingtonan 
telegramą, kad visos ryti
nės valstijos tuojaus pasi-

GERA PROGA!
Parsiduoda krautuvės — Bučernė 

:r Grosernė geroj vietoj, biznis gerai 
išdirbtas. Gali pirkti ir šapos darbi- 
r.’nkas, apsiimu išmokyt būt biznie
rium. (28)

675 E. 8th st., So. Boston, Mass.

I

^’i

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA

apturėję jetsfinę 
palen^viitimę per vartojimu

SEVERAS 
hegulaTOA
Moferip Sf<prtqfoja bt

. Patirsite. kad jisai pr ra 
veiksmingas sųjrazimui sjiėkp 
sl»re^ u Davimui rnoferiškį 
funkcijp ir suteikia sistemai 
sveiku, normaliu padėjimu

Rlab»kffe peš apfiekorib*.

W F. SEVERĄ CO.
C f OAR MA PI O S IC3VVA

4

Į^l

i
i

Ko šeimininkes nori
Aliejinis pečius, kuris kepime turi spartumą 

geso ir visuomet pasitiketinas.
Išdirbėjai garsaus New Perfection kepi
mo pečiaus siūlo šitokį aliejinį pečių pu
blikai. Jis ypač yra tinkamas po išradi
mui visiškai naujos rūšies degintojo- 
Superfes.
šis vėliausias ir pagerintas New Perfec
tion Aliejinis Kepimo ir Virimo Pečius 
gali prilygti spartumu prie geso ir tuo- 
pat laiku daro didelę ekonomiją ir pa
rankamą su kerosinu. Dubeltavos sie
nos, dubeltavi traukimo degintojai pa-

K •

didina teikimo pajiegą ant 20%. Naujas 
automatinis knato prisukėjas. Jokis pe
čius negali susilyginti su pritaisymu ir 
nuolatiniu karščiu, nepaisant kokį val
gį gamintumet.
Nauji pataisymai privertė pasirinkti 
New Perfection Aliejinį Pečių 4.000,000 
šeimininkių. Atsiminkit, kad prie jo ne
reikia anglies, nei malku, nei pelenus iš
nešti. Kuomet vartojat New Perfection, 
nereikia prakuru, nei valymo, nei švei
timo.

I

TREJANKA
Trejanka išrasta ir pripažin

ta Lietuvos ir visos Europos 
senų gydytojų, kaip geriausis 
biteris taisymui žmogaus vidu
jinės sistemos.

Trejanka susideda iš" trijų de- 
vynerių įvairių šaknų, žievių ir 
žiedų.

Trejanka biteris sutaisomas 
namie pagal nurodymų Lietu
viškai ant pakelio.

Trejankos pakelis 50c.
KRAUJO ir NĖRVU 

VAISTAI
Kraujo valymui, ...

Nervų stiprinimui. 
Apetito pataisymui, 

Nuo silpnumo ir kt. 
Kraujo ir Nervų vaistai pagel
bės atgauti pilnai sveikatų—! 
kiekvienam vyrui ir moterei. 
Didelė bonka (su prisiuntimu) 

$1.50
ATBUDAVOJIMO 

TONIKAS
Gelbsti maisto virinimų, tai

so sugedusias dalis kūno—pri
pildo žmogų gyvybes. Tikrai 
geras tonikas. Bonka (su pri
siuntimu) $1.50.

TAIPGI
Reikalaukit nuo pleiskanų, 

plaukų slinkimo, saulės nude
gimo, gumba lašai (ypač dėl 
moterų), vaikams nuo Kirmėlių, 
Severp’s visos gyduolės, Nuga- 
Tone, Vitamine, krajavos ra
munėlės. eitvoras, visokios šak- 
nįs ir žievės.

K. ŠIDLAUSKAS 
Aptiekorius

373 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

YJ

NEW PERFECTION

• j y

Paprašyk pardavė* 
jo. kad joms paro
dytų New Perfec- 
tion Superfex Pe
čių — dviejų, trijų 
ir keturių deginimo 
šaižų, 
vienas 
vienu 
perfex Degintoju.

kurių kiek- 
apru pintas 

Dideliu Su-

Tel.: Richmond 2957

Geroms pasekmėms 
kit Socony Kerosiną 
ir ekonomijai varto-

Telefonas 5112-W.

Dr. A. Gorman-GuiMiiskas
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis nuo 10—12 dienų.
705 N. Main st. kamp. Broad at. 

MONTELLO. MASS.

LIETUVIS DENTISTA8

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

425 Broadway, priešais paštų 
SO. BOSTON TeL So. Boatoa

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:80 iki 9 
Subatomis nuo 9:30 iki 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

OJ1 Codk Stovės
With Superfex Burners 

STANDARD OIL CO. OF NEW YORK 
26 Broaduay »

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ii 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 diena.
Nuo 7 iki 8 vakar*. 
821 HANOVER ST.. 

BOSTON. MASS.




