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Iš Londono pranešama,
kad anglų kariumene Afga
nistane sumušė afganus ir
užėmė Bakkos tvirtovę.
Tvirtovės paėmimas esąs di
delis
• smūgis afganų prestizui.
Žinios andai sakė, kad bū
rys afganų įsiveržęs šiaurės
Indijon, bet buvęs nuvary
tas atgal anglų kariumenės.
Sakoma, kad pastaruoju lai
ku Rusijos bolševikai buvo
pradėję varyti Afnanistone
agitaciją prieš Anglijos val
džią. Kelios dienos atgal
afganų misija atvyko Mas
kvon užmegsti su sovietų
valdžia artimesnius santikius.

1

Pirmas bandymas per
lėkti jūres nenusisekė.

on May

Lenkai plėšia Lietuvą ir
rengia pogromus.

Washingtone gauta žinių,
kad sukilimas prieš VenezuLaikraščiai praneša, kad elos respublikos valdžią
Lawrence’o audėjų streikas (pietų Amerikoj) likos nu-j WILSONAS UŽDRAUDĖ
LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA ir ESTONUA TURI
praktiškai jau pasibaigė, slopintas. Revoliucionieriai,! PASKELBTI TAIKOS
nors žmonės darban da ne kuriems vadovavo tūlas Er
SUSIVIENYT PRIE SOVIETU RESPUBLIKĄ.
SUTARTI.
sugrįžo. Dabar jie tik rei nesto Olin, esą visai nuveik-;
kalauja, kad nei vienas
, A A A AAT ti. Mūšiuose likos užmuštas: Paryžus.— Paskelbus taiVokiečių kariumene bus iš- PASKANDINO BOLŠEVI
streikierių nebūtų persekio- valdžios kariumenės genero- | kos sutartį vokiečių spau
gabenta, nes ji remia bolše
KŲ SKRAIDUOLI
jamas. Jie pastatė dabar las Manuel Rugeles.. DiT'; dai, francuzų laikraščiams
vikus.
buvo pranešta, kad jie irgi
Iš Londonao pranešama,
principą: V įsi uz vieną, vie džiausis mušis tarpe revo- galės
ją paskelbti. Buvo
Iš Paryžiaus pranešama kad peretoj nedėlioj Finlian________
nas už visus, ir laikytis
to liucionierių ir valdžios ka.- pasakyta,
kad jie galės pra
dijos pakraštyje trįs Angli
šitokių žinių:
principo nežiūrint, kiek ka- riumenės buvęs ties Sanadėti ją spausdinti kaipo pe
Galų gale taikos konfe jos skraiduoliai susirėmė su
pitalistai algos jiems nepri- tonce, 30 balandžio.
reitos nedėlios rytą. Tečiaus
rencija persitikrino, jog ji bolševikų laivynu. Mušis tę
dėtų. Gi fabrikantų atsto
įsimaišė
prezidentas Wilsoturi ką nors veikti, idant Pa sėsi 35 minutas. Vienas bol
vai pasakė, kad jie nemano BULGARIJOJ REVO
nas ir sutarties apskelbimas
baltijos kraštus,x kaip Lietu ševikų skraiduolis likos pa
LIUCIJA.
nei vieno streikierių perse
va, Latvija ir Estonija, pas leistas jūrių dugnan, kiti pa
__
Londone gauta iš Vienos sąjungininkų laikraščiams
kioti.
tačius ant kojų ir apsaugo bėgo i Kronštatą. Su pas
J^ors algos klausimas'žinių, kad Bulgarijos sosti- likos uždraustas.
jus nuo bolševizmo. Yra jau kandintu rusų -laivu žuvo
Lawrence irgi da neišrištas, Inėje Sofijoj įvyko kruvinas LEIS TAIKOS SUTARTI
paskirta ir komisija Pabal- veik visi kareiviai.
bet visi jau jaučia, kad fab mušis tarpe kareivių ir revo VISUOTINAM BALSA
tijos reikalams. Francuzirikantai savo tarpe jau nu liucijonierių, kurie nori nu
EBERTO VALDŽIA
VIMUI.
ją toje komisijoje atstovau BOLŠEVIKAI APSKELBĖ
tarė pakelti algą 15 nuošim versti valdžią ir įsteigti so Berlino "Zeitung am MitNEPASIRAŠYS.
RUMUNIJAI KARĘ.
ja Kammerer, o Ameriką
čių, nes tiek jau pakėlė kitų vietą. Visa Bulgarija esan tag” sako, kad jeigu sąjun
Vokietijos prezidentas E- miestų audinyčios.
Dr. Morrison. Be to da ton Iš Maskvos pranešama,
ti sujudus.
komisijon ineina diplomati kad Rumanijai nepaisant bertas pasakė, kad jo val New Bedforde 30,000 dar Revoliucinis judėjimas ap gininkai taikos sutarties ne
jos, karės laivyno ir ekono Rusijos Sovietų valdžios ul džia niekados nepasirašys bininkų gauna 15 nuošimčių ėmęs jau Rusčuką, Filipopo- sušvelnins, tai Vokietijos
mijos ekspertai. Jos perei timatumo, tarp Rusijos ir po tokia taikos sutartimi, pakėlimą pradedant su Z lį, Varną ir kitus didesnius valdžia leis ją visuotinam
žmonių balsavimui priimti
ga bus surasti geriausi bū Rumunijos prasideda karė. kokią sąjungininkai parašė. birželio.
miestus.
arba atmesti.
dą, kaip sąjungininkai galė Sovietai savo ultimatumu Šito užreiškimo jis dabar tu FalI River audinyčios taip
tų pradėti Pabaltijoj veikti. reikalavo, kad: Rumunija iš rės jau laikytis, nes kitaip pat 30,000 darbininkų gitis KYNŲ MINISTERIJA
DIDELĖS RIAUŠĖS
Estai, kurie išpradžios trauktų savo kariumenę iš jo valdžia tuomet turėtų 15 nuošimčių nuo 2 birželio.
REZIGNAVO.
ŠTETINE.
taip šauniai prieš bolševi Beserabijos gubernijos. Ru pulti. : ’
Kapitalistai išpildė tenai Paryžiuje gauta iš Pekino
darbininkų reiialavimūš be žinių, kad Kynų ministerių Pasak Berlino ”Lokal Ankus kovojo ir buvo jau išvi munija šitą ultimatumą igSERBAI
MUŠASI
SU
zeiger” žinių, štetino mieste
ję juos iš savo krašto, dabar noravo. Bolševikų raudo
streiko.
kabinetas padavęs rezigna peretoj subatoj prasidėjo di
KROATAIS.
vėl pradeda trauktis atgal. noji armija jau perėjo per
ciją, bet prezidentas nepriėNarvos miestas, iš kurio Dniestrą ir nuveikus rumu Kroatų sostinėj Agrame GENERALIS STREIKAS męs. Taikos konferencija delės riaušės. Minia žmo
nių užpuolė kalėjimą ir pabolševikai buvo išvaryti, da nų kariumenę užėmė Čegru- kilo didelės muštynės tarpe
KANADOJ.
Šanchajuje tarpe šiaurės ir liuosavo visus kalinius. Pas
bar jau vėl likos jų paimtas. či ir Benderą.
serbų ir kroatų. Daug žmo Kanados mieste Winnipeg pietų atstovų pairusi.
kui buvo užpultos kazarmės.
Estams reikia pinigų ka
nių esą užmušta. Vis tai pereitoj sąvaitėj sustreika
Visi
keliai likos užimti
reivius apmokėti ir maisto, KOLČAKAS EINA KAS patriotizmo vaisiai.
LIEBKNECHTO UŽMU žmonių, kad neįleidus val
vo
30000
darbininkų.
Į
vieną
Latvijoj dabar stovįs Rygos DIENA PO 7 MYLIAS.
ŠĖJAI NUTEISTI.
apmirė visas miestas
džios siunčiamų sustiprini
klausimas neišrišamas. Bol Londonas skelbia, kad RAUDONOJI ARMIJA dieną
Prie
streiko
prisidėjo
visi
Karės
teismas
Berline
nu

mų kariumenei, kurią žmo
ševikai pasitraukę iš Rygos, nuo 1 gegužės, kaip Kolčako
SUMUŠĖ RUMUNŲ
vežėjai,
transportacijos,
gateisė
tris
žmones
už
užmuši

nės reikalauja iš miesto iš
nes tenai nesą jokio maisto. spėkos paėmė prie Karnos
KARIUMENĘ.
zo
ir
vandens
įtaisų
darbi

mą
Karoliaus
Liebknechto
traukti.
Daug krautuvių iš
Jeigu sąjungininkai tuojaus upės Christopolį. jos eina
ninkai.
Iš
viso
streike
daly

ir
Rožės
Luxemburg.
UzaRusijos
užsienio
ministe

plėšta.
nenusiųs Rygon maisto, tai pirmyn kas diena, apskritai
vauja
daugiau
kaip
60
unijų.
ris
Cičerinas
tefegrafavo
ras
vardu
Rungė
likos
nu

iš 300,000 gyventojų greitu skaitant, po 7 mylias. Sa
taipgi nutarė teistas dviem metam kalė- BAVARIJOS KOMUNIS
laiku tenai neliksią nei vie maros apielinkėj penki bol Vengrijos komunistų val Policmanai
padėti savo buožes ir strei jiman su atėmimu visų civi TAI BANDĖ ATSIGAUTI.
džios
galvai
Belą
Kunui,
no gyvo žmogaus.
ševikų regimantai pasidavę
kuoti kartu su darbininkais, lių teisių keturiems metams.
Bet netiek čia svarbus są Sibiro armijai. Tarp bolše kad raudonoji ukrainiečių bet
komitetas Leitenantas Kurt Vogei nu Pereitoj sąvaitėj Bavari
jungininkams maisto klau vikų esanti stoka discipli armija sumušė rumunų ka j patarėstreikierių
jiems pasilikti savo teistas dviem metam kalėji- jos komunistai kelis kartus
riumenę palei Dniestrą ir
simas, kiek kova su bolševiz nos.
! vietoj ir daboti tvarką. Te man ir
keturiems mėne bandė atsigauti ir paimti
perėjo kiton pusėn upės.
mu. Jie buvo palikę tenai
lefonų darbininkės pranešė, siams arešto su pa varymu Muncheno valdžią vėl į savo
vokiečių kariumenę, kad ji SAKO, PETLIUKĄ PRISI
Iritanantas rankas, bet jiems nepavyko.
LIUOSNORIŲ ARMIJA kad dėl simpatijos ir jos pri iš tarnystės.
kovotų su bolševikais, bet DĖJĘS PRIE SOVIETŲ.
IŠPLAUKĖ RUSIJON. sideda prie streko. ‘ Pačtos Rittman gavo b mėnesius Hoffmanno valdžia nusiun
dabar pasirodė, kad vokie
telegrafo darbininkai kalėjimo. Išviso buvo areš tė pietų Bavarijon didelių
čių kariumene, vietoj kovo Varšavos dienraštis ”Ga- Pereitoj sąvaitėj iš Angli ir
taipgi mėtė darbą. Sustojo tuota ir kaltinama 9 žmo spėkų,kad atėmus iš žmonių
ti su sovietais, dar padeda zeta Polska’’ sako, kad uk jos išplaukė Archangelskan visa
pramonė ir pirklyba. nes, liet visi kiti likos ištei ginklus, kuriuos komunistai
jiems. Todėl norima kuo- rainiečių vadas gen. Simo pirmutinis liuosnorių sky Vienintelis
buvo išdalinę. Kol kas su
darbas, kokį sinti.
greičiausia iš Lietuvos ir nas Petliura perėjęs Sovie rius, kuris užims vietą da streikieriai nutarė
rinkta vos tik ketvirta da
neper
Latvijos vokiečių kariume tų pusėn.
bar tenai esančios anglų ka- traukti, tai tik duonos kepi
lis ginklų.
Petliura iki rįumefiės.
nę išsiųsti. Ypač dabar, Generolas
kuomet lenkai paėmė Vil šiol kariavo prieš Sovietų J sitį skyrių ineina 1,500 mas ir pieno pristatymas.
BERNSTORFF GALI Išnių, vokiečiai pasidarė Lie valdžią ir tuo tikslu gauda kareivių, tų tarpe yra ir vie
STUMT SCHEIDEMANĄ.
8,000 LIUOSNORIŲ
tuvoj sąjungininkams visai vo iš sąjungininkų paramos. na kulkasvaidžių kompani
SIBIRAN.
Iš Voketijos ateina prieš
jau nereikalingi. Sąjungi Balandžio mėnesyje Petliu- ja. Šią sąvaitę išplauksią
taraujančių
žinių apie Ber
Pirmas
bandymas
nulėk

ros
kariumene
išvijo
iš
Ki

ninkų oficieriams vadovau
Karės
Departamentas
iš Anglijos dar du tokie sky
jant, lietuviai ir latviai ga jevo bolševikų valdžią ir ne riai.
Wa§hingtone išleido įsaky ti oru iš Amerikos į Europą lino valdžios krizį. Neprik
socialistų spauda
labai
senai
dh
žinios
sakė,
lėsią greitu laiku savo ka-;
mą suorganizuoti
8,000 pasibaigė nelaime. Lakūnas lausomųjų
rašo,
kad
grovas BernHawker,
australietis,
kuris
riumenę sutaisyti ir įsteigti kad jis sumušęs bolševikų BURLESON SKUNDŽIA liuosnorių kareivių pakeiti
prieš
bolševikus bendrą raudonąją gvardiją keliuo TELEGRAFO KOMPA mui esančių dabar Sibire išlėkė pereitoj nedėlioj iš St. storff, buvęs kaizerio amba
frontą nuo Vilniaus į šiaurę se kituose mūšiuose.
amerikonų. Dabar Sibire John’o nupuolė į jūres neda- sadorius Amerikoje, darąs
NIJĄ. z
iki Airijos. Nuo St. dabar kuodidžiausių pas
per Dauguvą.
yra 8.000 Amerikos kareivių lekęs
Generalis
pačtos
viršinin

"Lietuviuose reikės atšal- 10,000 MARKIŲ Už KO kas Burleson patraukė teis ir karės departamentas no John’o iki Airijos pakraščio tangų, kad išstūmus iš val
MUNISTŲ VADUS.
dyt nepasitikėjimą ir įntiri visus juos pargabenti na yra 1,682 mylios. Sulyg ap- džios Scheidemano partiją,
man
Commercial
Cable
kint juos, kad lenkai nėra Bavarijos buržuazija, ku Oompany už tai, kad ši kom mo, o jų vieton nusiųsti švie skaitliavimo, Hauker turėjo o sudarius naują ministeri
atlikti šitą kelionę į 20 va ją, kurion įneitų Dr. Dernjų priešai, bet draugai," sa ri ginklo spėka nuvertė ko panija atsisakė mokėti tak žių.
landų. Tik pusė valandos burg, Mathias Erzberger ir
ko telegrama. Tuo pačiu munistų valdžią, dabar pas sas. Burleson reikalauja
jam truko, kaip jį patiko ne Noske, dabartinis karės mi
laiku lenkus reikėsią įtikint, kelbė 10,000 markių dovanų taksų ir bausmės.
VALDŽIA MARTENSO laimė. Kas su juo atsitiko, nisteris.
kad tūlos Lietuvos dalįs, ku tam, kas išduos buvusį ko
NEPRIPAžJSTA.
rašant mums šiuos žodžius, Iš kitos vėl pusės praneša
rių jie rekalauja sau, nėra munistų valdžios vadą Dr. SU TURKAIS IR BULGA
da
nėra tikrų žinių. Utar- ma. jog esą daromi pienai
Levien
’
ą
ir
buvusio
komu

Valstybės
Departamentas
lenkų žemė. Ir taip, praša
RAIS
SUTARTI
DARYS
Washingtone formaliai pas ninko rytą telegramos sakė, sudaryti pacifistų ministe
linus tą kaulą, dėl kurio da nistų organo "Raudonos Vė
RYTUOSE.
kelbė, kad Suvienytų Valsti kad jo orlaivis atrasta 40 riją, kad gavus sąjunginin
bar eina tautinės peštynės, liavos’’ redaktorių Levine’ą.
Iš Paryžiaus pranešama, jų valdžia nepripažįsta L. A. mylių nuo Airijos pakraščio, kų pasitekėjimą Vokietijai.
busią galima sudaryti suvie
esančio dabar o jo paties įieško 30 kariškų Šiton ministerijon įneitų
nytą lenkų-lietuvių-latvių- KARĖ FRANCIJAI LĖšA- kad taikos sutartis su tur Martenso.
New
Yorke,
Rusų Socialis- Anglijos laivų ir daugybė nepriklausomųjų socialistų
VO
$38,000,000,000.
kais
ir
bulgarais
bus
daroma
estų frontą prieš bolševikus
ir vokiečų Lietuvoj bei Lat Karė Francuzijai iėšavo ne Francuzijoj, bet Kon tiškos Federacinės Sovietų orlaivių. Su juo buvo da ir vadas Kari Kautsky. Dr.
žmogus, kapitonas Mueblon, Dr. Forster, Hoapie $38,000,000,000. Tas pa stantinopolyje, Salonikoj, ar Respublikos atstovu, nes ji kitas
vijoj visai nereikėsią.
Tai ve, kokių pienų daro aiškėjo senate apkalbant fi kitoj parankioj vietoj arti nepripažįsta bolševikų \ ai Grieve. Manoma, kad abu ferding ir kiti karės prieši
džios.
ninkai.
muose rytuose.
du bus žuvę.
"demorkratijos vykintojai!” nansų reikalus.
V*.
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VILNIUJE UŽMUŠTA 200
ŽYDŲ; ŠILINGO, .KAIŠIO
TO IR VILEIŠIŲ NAMAI
IŠDRASKYTU

Bolševikai koncentruoja di
deles sp 'kas prieš Pilsuds*kio armiją. Kaun^’zė val
džia siūlosi ’ 'nka.as į
pagalbą.
Praėjusį ketvergą, 15 ge
gužės, New Yorke gauta
nuo Kauniškės valdžios at
stovo Bizausko iš Londono
šitokia telegrama:
"Lietuvių fronto linija da
bar eina per Varėną, Vievį,
Vilkmergės vakarus ir Pa
nevėžį iki Kurliandijos ęubežiaus.
"Bolševikai koncentruoja
dideles spėkas prieš lenkęs,
kurie užėmė Vilnių. Bolše
vikų artilerija jau bombdrduoja miestą.
"Lenkai viską plėšia. Jie
išdraskė namus Emilės Vi
leišienės (Lietuvos našlaičių
globėjos), Onos Vileįšienps
(buvusio finansų minist£rio žmonos), inžinieriaus
Maišioto, Šilingienės (Val
stybės Tarybos nario žmo
nos), ir daug kitų.
"Lenkai surengė tikrą žy
dų pogromą. 200 žydų buvo
užmušta ir daug sužeista.
"Lenkų padaryti nuosto
liai apskaitomi į 60,000,000.
Smulkesnių žinių da negau
ta.
"Gardine lenkai primušė
lietuvių generolą Daniliaus
ką netoli mirties. Užimto
se vietose lenkai verčia gy
ventojus kalbėti lenkų kal
ba.
"Lietuviai siūlėsi lenkams
į pagalbą, kad susidėjus
bendromis spėkomis užpulti
bolševikus, bet lenkai šitą
pasiūlymą atmetė."
Ar ne tiesą "Keleivis" sa
kė, kad Lietuvos atžagarei
viams ♦ (Kauniškei valdžiai) •
yra daug artimesnė lenkų
buržuazija, negu Lietuvos
revoliucionieriai ?
'Težiū
rint, kad lcrKų pulk?, sker
džia Lietu
gyventojus ir
plėšia jų namus, musų reak• • ’ • siuivsi• ji
•• as :
cininkai
galbą. Vetcje susidėt; su
savais
irevoliucionieriais
prieš Lietuvos pljš:kus, jie
dedasi su uis plėš.kais prieš
revoliucionierius i
K YNA NES^AšYS PO
TAIKOS SU i ARTIMI.

Kynų ministerių posėdis
Pekine nutarė įsakyti savo
taikos delegacijai Paryžiu
je nesirašyti po taikos su
tartimi, kuri suteikia Japo
nijai buvusios Vokietijos
teises Šan-Tungc.
Japonijos valdžia pranešė
Kynams,
kad
vedamoji
prieš japonus agitacija Kynuose galinti pagimdvt "ne
susipratimų" ir pataria Ky
nų valdžiai uždrausti "pa
žeminantį tautą" 'mitingu,
kuris buvo šaukiamas Peki
ne
išreiškimui
protesto
prieš Japonijos imperializ
mą.
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RELEI VISTrue translation filed with the post- Tme
niaster at BoKton, Mass., on May 14, 1919,
14, 1919, as reųuired by the Art of
October 6, 1917.

Mass... on May tj prievartes taiką, o ant sa Tuomet premjeras Clevo vėliavos užrašė teisybės menceau, kaipo kongreso
taiką. Spalių 5 d. Vokietijos pirimninkas, atsistojo ir užvaldžia pasiūlė priimti Su- reiškė, kad posėdis atidaryvienytų Valstijų prezidento tas ir pradėjo sakyti tam
principus kaipo pamatą tai tikrą prakalbą, kartas nuo
ŠAUKIA SEIMĄ.
sakyti, kad "kiti svetimtau
DAVĖ 15 DIENŲ LAIKO kad Vokietijos ginklo spėka kai, o 5 lapkričio valstybės karto apsistodamas, kad
Kai-kurioms draugijoms čiai” atimtutų savo "purvisekretorius Lansing prane francuzų valdžios vertėjai
APSVARSTYMUL
sulaužyta. Męs žinome tą šė, kad sąjungininkų Val išverstų ją i anglų, vokiečių
ir "Tautinei Tarybai” prita nus nagus” nuo Vilniaus!
Pilna taikos sustartis susi
Jeigu jau protestuoti deda iš 80,000 žodžių ir su
baisią neapykantą, prieš ko
riant, Chicagos tautininkai
Jokių diskusijų nebus. Vo kią męs čionai stojame, ir džios sutinkančios' tokį pa kalbas. Vertimas i vokiečių
prieš
"svetimtaučių
purvi

daro
pusėtiną
knygą.
Čia
suskato šaukti Seimą. Kad
gali d uoli pastabų męs girdėjome apie tuos matą priimti, padarius tik kalbą tečiaus labai nesisekė
iššaukus tam seimui dides nus nagus,” tai visų pirma paduodame trumpai, ko iš kiečiaitiktai
ir daug užėmė laiko. Paskui
du aiškiu išėmimu.
raštu.
prieš Vokietijos reikalaujama:
Įširdusius reikalavimus, kad
ni visuomenės pritarimą, reikia protestuoti
”Tuo būdu prie preziden premjeras Clemenceau pa
jie išleido į patriotinius Smetonos kompaniją, nes ji 1. Vokietija turi atiduoti Versaliujc 7 gegužės įvy- pergalėtojai pareikalautų iš to Wlisono principo likos sakė vokiečiams kitą pra
žmonių jausmus atsišauki pirmutinė pradėjo svetim Francuzijai Alzas Lorai- , ko istoriškas susirinkimas, mus užmokesčių kaipo iš ap pririštos abidvi kariaujan kalbą, išdėstydamas tai
'kur. sąjunginikai susiėjo su galėtųjų ir nubaustų tuos,
mą, kur tarp kita ko sako taučius su "purvinais na ną.
čios pusės, jus ir męs, kaip kos derybų sąlygas. Jisai
gais
”
Lietuvon
kviesti.
2. Vokietijos Sarro Klonis I vokiečių atstovais ir įteikė kuriuos nubausti reikia.
ma:
__• 1_._
•„
•
1*1
__ L 1knygą,
____- Ln
’mn atspaus- "Reikalaujama iš mus, lygiai ir buvusieji musų tal- paaiškino jiems, kad žodžiu
Jeigu šitokiam tikslui Sei turi
būt internacionalizuojiems
kame
"Lietuvy! Ar neverda ta
talkininkai. Tie principai jokios diskusijos nebus lei
• • o Danzigas
. anti! dinta
?_ _
------------mas butų šaukiamas, tai ta i_.,
laikinai,
taikos
sutartis ir visos kad mes prisipažintume esą reikalauja iš musų didelių džiamos, kad visos pastabos
vo kraujas gjslose, kuomet
pritartume ir mes jam. Bet —
sąjungininku išlygos. Posė vieninteliais šitos karės kal
visados. .
Lietuva
šaukiasi pagelbos,
turi būti daromos raštu ir
dabar, kuomet jis yra šau 3. Vokietija turi atiduoti dis buvo trumpas, bet labai tininkais. Jeigu mano lupos ekonominių aukų, bei apsau kad Į 15 dienų vokiečiai turi
šaukiasi vyrų ginti savo tėvy
kiamas aiškiai reakcijai Lenkijai didesnę dalį augš- rimtas. Francuzų premje padarytų tokį prisipažini goja pamatinės visų tautų duoti galutiną atsakymą.
nę?
ras Clemenceau (ištark: mą, tai butų melas. Mes teises. Už juos stovi pasau Tuomet jisai perskaitė Įvai
"Lietuvy! Ar tu nejauti, remti, tai mes netik negali tosios Silezijos.
me jam pritarti, bet protes 4. Vokietija turi išsižadėti Klemenso), kalbėdamas są anaiptol neatsisakome nuo lio sąžinė ir nėra tokios ša rių sutarties skyrių antgalkad šiandien rišams Lietuvos
lies, kuri galėtų juos per
tuojame prieš jį!
visų savo politinių ir terita- jungininkų vardu, pasakė ši atsakomybės, kad šita di žengti nebaudžiama.”
klausimas ir anot ’New Yorko
vius ir išreiškė viltį, kad Į
džioji pasaulio karė Įvyko, ”Su gera valia męs peržiū kelias dienas vokiečiai galės
rialių teisių už Europos ri tokią prakalbą:
Tribūne’ korespondento—Vil
"MOTERŲ BALSO" RE bų, kas reiškia, jog jai ati "Gerbiamieji
Vokiečių ir neatsisakom to, kaip ji bu
nius ir Gardinas nulemti ati
rėsime įduotą mums duoku- pradėti tūlas šitos sutarties
DAKTORĖ
REZIGNAVO.
valstybės
plenipotentai!
čia
vo
vedama.
Buvusios
Vo

mama
visos
kolonijos.
duoti lenkams ?
mentą ir tikimės, jog šito dalis svarstyti.
_____
___ ne vieta ir ne laikas bereika- kietijos valdžios pozicija musų
turi pripažinIš tikrų šaltinių sužinojo 5. Vokietija
"Lietuvy! Ar tu nenujau
pasimatymo pasekmės Kuomet premjeras užbai
ti, kad dabar pergyvename me, kad "Moterų Balso” re ti pilną Lenkijos, Čeko- Slo- • tingiems žodžiams. Čia jus Haagos taikos konferencijoj bus tokios kad visi galėsime gė prakalbą paprasta savo
frazė, ”Ar turi kas pastabų
kritiškiausį momentą ir todėl daktorė Įteikė LMPS. Pildo7 vakijos ir vokiečių Austrijos turite prieš save mažųjų ir ir jos elgimasis bėgiu tra- po jomis pasirašyti.”
reikia griebtis didžiausių įran majam Komitetui savo re neprigulmybę.____________ didžiųjų valstybių Įgalioti- gingų 12 dienų liepos mėne
padaryti?”* grovas von
6.
Vokietijai
nevalia
turenius,
kurios
taip
žiauriai
bū

syje
tikrai
prie
tos
katastro

zignaciją.
Rezignacijos
Brockdorf- Ėantzau pakėlė
kių, kokius męs turime, kad
ti
didesnės
armijos,
kaip
vo
karėn
įtrauktos
Jr
visos
fos
prisidėjo.
Bet
męs
ener

ranką, bet jam nedavė balso,
atsiekus savo teisingą tikslą priežastis esanti tame, kac
pakol premjero žodžiai ne
ir ingijus Lietuvai neprigul referendumas davė netokių 100,000 kareivių ir oficierių,: susivienyjusios kariavo. Da gingai užginčijam, kad kal
tė
už
tą
karę
puola
vien
tik
lipriverstinas
kariumenėn
bar
gi
atėjo
laikas,
kuomet
buvo išversti vokiečių kal
mybę su Vilniumi, Gardinu. pasekmių, kokių "Moterų
Balso" redaktorė norėjusi, ėmimas jos ribose turi būt iręs turime padaryti savo ant Vokietijos ir jos žmonių,
Suvalkais ir Prūsų Lietuva?
bom
kurie buvo Įsitikinę, jog jie Versaliaus posėdis, kur 7 Laike vertimo generalis
i apyskaitą.
"Tokiu didžiausiu įrankiu ir kad Pildomasis Komite panaikintas.
7.
Visos
Vokietijos
tvirto”
Jųs
prašėte
taikos.
Mes
kariauja
tiktai gindamiesi. gegužės pirmu syk buvo su kongreso sekretorius Paul
kovai už musų tiesas yra Lie tas padaręs jai pastabų, kad
vės
per
50
kilometrų
į
rytus
esame
prisirengę
jums
taiką
"Niekas nenorės sutikti, sirinkę visų kariavusių ša Dutasta perėjo tuščiu tarpu
tuvių Seimas."
LMPS. organas dabar veda
nuo Reino turi būt nuimtos,, suteikti. Męs įduosime jums kad šita katastrofa prasidė lių atstovai ir kur vokiečių apskritam stale veik nieko
mas
netinkamoj
moterims
Iš šitos deklamacijos neva
ir visas išvežimas ir iveži-į knygą, kur rasite išdėstytas jo nuo tos nelaimingos va •Įgaliotiniams tapo įteiktos nepatėmvtas ir padėjo voišeina, kad Seimo tikslas bu pakraipoj.
Ir ištiesų "Moterų Bal mas karinės medegos sus- musų išlygas. Šitoms išlv- landos, kuomet Austrijos visos taikos išlygos, buvo la kečių delegacijos pirminin
siąs protestas prieš lenkus.
sas" pastaruoju laiku buvo iabdytas ir veik visa karinių goms peržiūrėti jums bus sosto Įpėdinis likos nužudy bai Įdomus. Viena telegra kui kopiją taikos sutarties.
Taip jie kalbėjo rengda užmiršęs
pareigąs. Sa daiktų išdirbystė panaikin- duota visokių pragumų ir tas. Tarptautinę situaciją ma paduoda apie tą istorinį ”Grovas von Brockdorfmiesi ir "milioną parašų” vo turiniusavo
reikalingo laiko. Viskas bus chroniškai nuodijo per 50 susirinkimą šitokių smulk Rantzau turi balsą,” pasakė
jis daugiau buvo ta.
surinkti. Jie sakė, kad tie panašus kokių
8.
Sąjungininkai
laikys
daroma mandagiai, taip pastarųjų metų visų Euro- menų:
Clemenceau, kuomet verti
rėksnių frak
parašai taipgi busią suvar- cijos Įrankiui, negu progre užėmę Vokietijos dalis pakol į kaip civilizuotoms tautoms oos valstybių imperializmas.
Buvo
2:25
vai.
po
pietų,
mas liko pabaigtas.
tuoti protestui prieš lenkų syvių moterų organui. Pas i išmokės visus mokesčius, pritinka.
Plėtojimosi
(ekspansijos) kuomet francuzų premjeras Vokiečių delegacijos pir
veržimąsi Lietuvon.
Bet taruoju laiku jis buvo fakti- >et jeigu ji gerai savo parei "Kalbant aiškiau, mes bu politika ir nepaisymas tautu Clemenceau ir užsienio mi- mininkas neatsistojo, kaip
kuomet jie parašė prie tų nai ‘lietuviškų "bolševikų’ gas pildys, tai kas trįs me sime pasirengę suteikti jums .apsisprendimo teisės prisi nisteris Pichon atėjo galuti premjeras Clemenceau, bet
parašų peticiją, tai apie len laikraščiu. Apie moterų tai jie savo spėkas tenai ma visokių paaiškinimų, kokių dėjo prie Europos ligos ir ki nai apžiūrėti priruoštą sve pradėjo skaityti savo kalbą
kus ir užsimint neužsiminė. reikalus jame beveik nieko žins.
tik jus reikalausite; tečiaus lo visasvietinė karė.
tainę. Apžiūrėję, jiedu vėl išrasto sėdėdamas. Tūli sa
Jie atkreipė tuos parašus nebuvo.
tuo
pačiu
laiku
mes
turime
9.
Kiekvienas
sutarties
Jis tik "turavojo"
"Rusijos mobilizacija atė išėjo, kad pasitikus prezi ko, kad šitą nemandagumą
prieš "Rusijos valdžios pas "Laisvei” ir "Musų Tiesai." peržengimas tame 50 kilo pasakyti, jog šita antroji
AVilsoną atvažiuojant. savo priešams jis buvo pri
tangas." O tomis "pastan Pastaruoju laiku "Moterų metrų ruože į rytus nuo Rei Versaliaus tfeika perbran- mė iš valdinikų visą gydy dentą
Buvo
2:30,
kuomet pasirodė verstas parodyt išdalies dėl
gomis” jie skaito įsikūrimą Balsas” pradėjo jau spaus no skaitysis karės pradžia. giai mums lėšavo, kad iš sa mo galybę, o pavedė reikalą valandėlei sekretorius
Lan menkos savo sveikatos.
revoliucijinės valdžios Lie- dinti net Rusų Sovietų Res 10. Vokietijos laivynas tu vo pusės mes galėtume ne spręsti karinėms spėkoms. sing. Tuo tarpu ruman
Viešoji
opinija
musų
prieši

Pasakįus jam vokiškai
- tavoje.
ri būt sumažintas iki 6 šar reikalauti visų atsargumų ninkų šalyse kaltina Vokie plaukė mažesni atstovai. Vi pirmutinį savo kalbos saki
publikos
Konstituciją.
Na
Taip bus ir su šituo Sei o ką tas gali turėti bendre vuočių, 6 lengvų skraiduo ir gvarantijų, jog šita taika
tiją piktadarystėse, papildy si jie buvo jau užėmę savo nį,
francuzų - vertėjas
mu. Dabar jie kalba apie su Amerikos lietuviu mote lių ir 12 minininkų, su nedi bus pastovi taika.
vietas,
kuomet
2:55
vai.
pre

tose
karės
metu.
Čia
mes
ėmė
jį
versti francuzų kal
kovą su lenkais, o kaip suva rų organizacija? Beto, šita desnių personalu kaip 15,00) ”Aš jums pastebėsiu, ko
zidentas
AVilsonas,
lydimas
taipgi
sutinkame
prisipažin

bom Jo žodžių stalo prieša
žiuos, nutars organizuot konstitucija yra jau atspau vyrų; submarinų visai neva kios procedūros taikos kon
kitų
Amerikos
delegatų,
įneti
prie
blogo,
koks
galėjo
būt
kyje negalima buvo aiškiai
kariumenę kovai su Lietu sdinta ir išleista atskiroj lia turėt.
ferencija nutarė laikytis padarytas.
jo
kartu
su
premjerais
Cle-|^/d
ėįp£‘“į^
•
vos revoliucionieriais. Išda11. Vokietijai draudžiama diskusijose, o jei kas turės
knygutėj
"Musų
Tiesos."
"Męs
neatvykom
čionai
menceau
ir
Lloyd
George
irĮ
mence
au pareikalavo garlies jie tą pasako jau ir savo Musų nuomone, "Moterų statyti tvirtoves Baltijos pa kokių pastabų, galės jas pa
teisinti
žmonių,
kurie
vedė
susėdo stalo priešakyje. Ita-|siau versti. Bet francuzų
atsišaukime:
Balso" redaktorė gerai pa jūryje, be to da ji turi išnai daryti. žodžiais jokių dis karę politiškai ir ekonomiš lijos premjeras Orlando ir? vertėjui ir toliaus nesisekė,
"Lietuvių Seimas turi pra
kinti Heligolando fortifi kusijų negali būt; jeigu vo kai, arba užginčyti tuos pra užsienio ministeris Sonino | Tuomet atsikėlė du vokiečių
darė, kad ji rezignavo.
dėti organizuoti lietuvių ka
kacijas, atidaryti Kielio ka kiečių delegacija norės pa sižengimus, kokie galėjo būt atėjo truputį vėliau. Pirma (vaidininku, atėjo stalo prieriumenę apginimui tėvynės.
True translation filed with the post nalą visoms tautoms ir ati daryti kokių pastabų, ji tu papildyti prieš tautų teises. negu atsisėdo, jiedu pasis-1 šakin ir, atsistoję veidas į
"Lietuvių Seimas turi pa master at Boston, Mass., on M a duoti sąjungininkams 14 sa rės paduoti jas raštu.
* premjerą
*
Męs atkartojame tą užreiš- veikino su AVilsonu ir Cle- veidą prieš
14, 1919, as required by the Act cf
Cledėti pamatus organizavimui Ictober 6, 1917.
vo pojurio telegrafo vielų.
” Vokiečių
plenipotentai kimą, kuris karės pradžioje menceau.
manceau,
Lloyd
George
ir
Raudonojo Kryžiaus.
12.
Vokietijai
nevalia
tu

turi
žinoti,
kad
jie
turi
ne

buvo
padarytas
Vokietijos
Susidarė
įdomi
kompanip^zidentą
Wilsoną
’
pradėjo
LIETUVA GAUSIANTI
"Lietuvių Seimas turi pa
rėti nei armijos nei laivyno daugiau kaip 15 dienų laiko, Reichsta ge, jog Belgijai bu ja. Stalo priešakyj Clemen- rėžti drąsią ir vietomis apKLAIPĖDOS UOSTĄ.
reikalauti, kad lenkai ar kito
orlaivių; jai leidžiama turė Į kuri turi pristatyt fran vo padaryta skriauda.ir męs ceau, Lloyd George ir Wil- kaltinančią
vokiečių pleni
ki svetimtaučiai atimtų savo Bet Nemunas busiąs inter- ti tiktai iki 1 spalių 100 ne- cuzų ir anglų kalbomis ra norime jai atlyginti už tai.
sono
veidai
kreipia
savęspi
potento
kalbą
sakinys saki- nacionalizuotas.
purvinus nagus nuo Vilniaus
ginklotų hydroplianų mi šytas pastabas apie visą su "Bet kas dėl karės būdų, visų atidą. Maršalas Foch,
' nin.
Gardino ir Suvalkijos.
tartį. Bėgiu šito 15 dienų tai irgi ne vieną tik Vokieti užėmęs vietą tarpe francu- Gerklinis grovo _ BrockAssociated Press praneša noms jieškoti.
"Lietuvių Seimas turi pa iš Paryžiaus šitokią žinią:
13. Vokietija turi prisi; tarplaikio vokiečių delega ją reikia kaltinti: juk visas zų delegacijos, taipgi buvo1 dorf-Rantzau akcentas kar
reikalauti, kad butų pripažin Lietuvių delegacija prie tai imti atsakomybę už visus tai galės siųsti savo atsaky
Barzduoti tais skambėjo labai stipriai
pasaulis žino apie tuos dar žymus asmuo.
ta Lietuvos neprigulmybė ii kos konferencijos Įteikė pre nuostolius padarytus sąjun mų tam tikrais sutarties
veidai
serbų
atstovo
Pačičo ir jo užreškimai buvo labai
bus ir žmones, kuriuos atsi
jos laikinoji valdžia su prezi zidentui AVilsonui prašymą, gininkų valdžioms ir atly antgalviais,
arba klausti minus tik verkti Veikia. Aš ir graikų premjero- Venize- smarkus, ypač kada jis sa
dentu Antanu Smetona."
kad butų išklausytas prane ginti už padarytą blėdį ci- apie juos paaiškinimų.
*
nenoriu čia atsakinėti apkal loso, kaip lygiai pažįstama kė, jog Vokietijos prisipaži
viliems
žmonėms;
pirmutinę
šimas
apie
Lietuvos
respub

Tai ve, kas rupi Chicafoę
"Vyriausioji Taryba per tinimais prieš apkaltinimus, lenkų premjero Paderevskio nimas prie kaltės butų melas
mekestį
ji
turi
įnešti
20,009
Seimo inžinieriams! Jie nori likos padėjimą ir jos pripa
žiūrės prisiųstas paskirtu liet kuomet jus reikalaujate galva irgi skyrėsi iš tarpo ir kada jisai draudė sąjungi
000,000 markių.
pareikalauti, kad lenkai ii žinimo reikalingumą.
laiku pastabas ir nusiųs vo iš mus atlyginimo, tai aš no kitų delegatų. Nejausiąs ja- ninkams kalbėti apie "žiau
14.
Vokietija
turi
atlygin

Dr.
Yčas,
Lietuvos
finan

"kiti svetimtaučiai” atimtų
kiečių delegacijai atsakymą riu, kad jus atsimintumėt poniečių veidai, rytietiškas rumą ir žmogžudystę,” kuo
savo "purvinus nagus” nuc sų minisferis ir lietuvių de ti už paskandintus laivus raštu, paskirdama vėl laiką, mūšių pertrauką. Juk šešios kyniečių gymis, rausva ara met dėl jų pačių blokados
legacijos galva, pasakė šian toną už toną, atiduodama i kurį šita delegacija turės sąvaitės išėjo pakol jus su bų oda iš Hedjazo ir net Vokietijos civiliai žmonės
Vilniaus.
Na, o kas tie "kiti svetim dien (10 gegužės) korespon savo jūrių ir upių pirkly- duoti galutiną pasaulinį tikot juos pertraukti, o kitos juodveidžiai iš Haiti ir Libe ir karei pasibaigus dar ken
taučiai” yra?
Jievadina dentams, kad sulyg įduotos bos laivyną.
šešios išėjo pakol jus prane rijos liudijo, kad čia ištiesų čia didžiausi vargą ir miršta
(world wide) atsakymą.
15.
Visus
ekonominius
sa

Vokietijai
taikos
sutarties,
tarptautinis kongresas.
"svetimtaučius” Laikinąją
nuo bado.
"Prezidentas nori pridur šėt mums apie savo išlygas."
Revoliucinę Lietuvos val Klaipėdos uostos prie Balti vo šaltinius Vokietija turi ti, kad jeigu mes gausime
Praslinkus
kokioms
pen

Vokietys vertėjas, kuris
"Nuo 11 lapkričio mirė
pašvęsti
atbudavojimui
su

jos
jūrių
išpuoląs
Lietuvai.
džią, su kuria eina visas pa
nuo vokiečių delegacijos ko šimtai tūkstančių civilių kioms minutoms, francuzų vertė grovo atsakymą anglų
žangus Lietuvos elementas. Senas Prūsų rubežius pra naikintų kraštų.
ureanmKas pranešė,
pranese, kad
nau vovu- kalbon, taipgi kuogeriausia
kių pastabų apie kokį nors žmonių ačiū blokadai. Tių, urėdninkas
16.
Vokietija
taipgi
turi
sidėdavo
nuo
Baltijos
jūrių
Tai ve, prieš ką jie nori pa
sutarties punktą už kokni žmonės buvo išžudyti šaltu ^kiečių delegacija atvyksta, išnaudojo progą savo balsui
naudoti Seimą—prieš revo augščiau Klaipėdos, priskir sutikti atiduoti kaizerį tarp dviejų, trijų, keturių ar pen apsvarstymu, kuomet musų Vokiečiai inėjo francuzų ir žodžių parinkimui, ir jų
damas tuo budu tą miestą tautiniam teismui.
liuciją!
kių dienų, mes nevilkinsime priešininkai karę buvo jau valdžios atstovo vedami, ku delegato užreškimai verti
17.
Vokietija
turi
pripa

irie
Prūsų.
Dabargi,
sulyg
Jie reikalauja pripažini
atsakymo iki pasibaigs 15 laimėję ir pergalė jiems bu ris ėjo su blizgančiu savo me skambėjo taip drąsiai ir
mo Smetonos valdžios. O aikos sutarties, rubežius tu žinti Tautų Lygą, bet negali dienų. Mes imsimės prie at vo užtikrinta. Taigi pagal- urėdo retežiu ir „garsiu bal-i nenuolankiai, kad tarpe są
kas ji per viena, šita ri prasidėti žemiau Klaipė būt jos nare.
vokite ir apie tai, kuomet įsu perstatė juos susirinku- jungininkų delegatų prasi
sakymo tuoj aus.”
Smetonos valdžia? Tai yra dos, taip kad šis miestas lie
jųs kalbat apie prasižengi-i siems sąjungininkų atsto dėjo net murmėjimas.
Brockdorfo-Rantzau
ta pati kaizerinė taryba, ta išskirtas iš Prūsų, o pris VOKIEčIAI NELEISIĄ
vams: "Gerbiamieji, štai vo Tečiaus programas buvo
mą ir bausmę.”
LENKAMS
KARINES
atsakymas.
kuri buvo pakvietus Į Lietu kirtas prie Lietuvos.
"Kas ir kiek prasižengęs, kiečių delegacija!” Vokie išlaikytas ir kuomet vokie
MEDEGOS.
vos karalius princą von U- Nors lietuvių delegacija
Vokiečių delegacijos gal tai gali parodyt tiktai beša čiai buvo truputį susipainio čių atstovas pabaigė savo
rachą —"svetimo kraujo” labai džiaugiasi dėl KlapėVokiečių atstovas Erzber- va grovas von Brockdorf- liškas tyrinėjimas prieš ne- ję, pakol susirado tinkamas atsakymą, premjeras Cle
valdoną. Tai yra ta pati dos, bet ji labai esanti nusi geris įteikė sąjungininkų Rantzau davė šitokį atsaky utralę komisiją, prieš kurią sau vietas. Grovas von menceau atsistojo ir pasta
kompanija, kuri šaukė šve minus dėl Nmuno likimo. mūšių pertraukos komisijai mą vokiečių kalba:
turi būt atidaryti visi vals Brockdorf-Rantzau, kuris tė paprastą savo klausimą:
Sulyg
taikos
sutarties,
Ne

dų kariumenę Lietuvos
protestą prieš Amerikos "Gerbiamieji! Męs esame tybių archivai ir leista kal inėjo su pirštinėmis ranko ”Ar turi kas kokių pastabų
kuri plaukia per maisto komisiją, kuri siun giliai paliesti tos didelės už bėti visiems vyriausiems tos je, užėmė kėdę viduryje, o padaryt?” Jokių pastabų
žmonėms šaudyt. Tai yra (muno
...------upė,
---------tie patįs samozvancai, kurie pačią Lietuvą, turinti būt čia per Dancigą lenkų armi duoties, su kuria mes atvy tragedijos dalininkams. Ši abiem jo pusėm atsisėdo nebuvo ir jis užreiškė:
nuolatos landžioja užsie- internacionalizuota,
jai karinę medegą, kas esą kome čionai kad suteikus tokio tyrinėjimo męs reika penki jo kolegos ir užsienio "Tuomet aš pranešu, kad po
niuose prašydami svetimos
—-------- priešinga musių pertraukos pasauliui pastovią taiką. lavome ir dabar šitą reikala- ministerijos direktorius von sėdis uždarjias.” •
Stockhafnmer. Penki vokie- Vokiečių delegatai išėjo,
intervencijos.
I Oficialės skaitlinės paro- sutarčiai ir protestas sako, Mes gerai suprantame iki mą pakartojame.”
Ir visa to akyvaizdoje jų do, kad 1916 metais Mada- kad vokiečių valdžia nelei kokio laipsnio mes esame . "Tarpe 5 spalių ir 5 lap čių raštininkai ir jų vertė- o sąjungininkai pasiliko dar
vienminčiai Amerikoje ne- gaskare buvo 6,000,000 gal- sianti daugiau gabenti kari sumušti ir kokie bejiegiai kričio 1918 metų sąjunginin jai susėdo prie stalų užpa- pusei valandos naujam klau
sigėdi dar šaukti Seimą ir vų galvijų.
* nę medegą.
męs esame. Męs žinome, kų valdžios prisiekė padary- kalyje.
simui aptarti
.
J
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Sąjungininkai įteikė vokiečiams taikos sutartį.

rijos taikos sitartis.
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

CHICAGO, ILL.
i zas Rusis. Jo laidotuvėse LbS. 7 kuopos choras, taipgi
GARY, IND.
j buvo prakalbos ir darbinin- pradėjo po gatves važinėti
ATHOL, MASS.
vienų
moterų
choras
ir
kva

dalyvavo
apie
50
kunigėlių
Tarptautinis
Gegužinės
I
kai
iš
vienos
svetainės
vaik

su
kulkasvaidžiais.
Kapita

Gegužinės šventės apvaiksykiu su Chicagos arcivys- rtetas. Anglų kalba prakal šventės apvaikščiojimas. ščiojo kiton. Policija nesi- listai būtinai nori išmėginti Bagočius vyčiams ir polici
štiojimas.
jos viršininkams aplaužė
Velionis yra pasižy bą pasakė d. Weber, o lietu
Gegužės 1 d. Chicagos vi maišė. Daugelis žmonių ma tas mašinas ant darbininkų
Gegužės 1 d. čianykščiai kupu..
ragus.
mėjęs savo ištikimybe Ro viškai d. M. Duseika.
sų tautų socialistai šįmet iš- tydami darbininkus pasi krūtinių, tik vis neranda čianykščių lietuvių Lietu
organizuoti darbininkai ap mai
ir slopinimu darbinin .
Darbininkas.
kilminigai apvaikščiojo Ge puošusius raudonais kaspi tinkamos progos.
vaikščiojo savo tarptautinę
vos Sųnų ir Dukterų Drau
kiško
judėjimo
bei
žmonių
V. Krulikauskas. gija parengė prakalbas, užgužinę Darbininkų šventę. nais bei gėlėmis klausinėjo,
šventę Pirmąją Gegužės ma- aprietos.
MONTELLO, MASS.
Buvo nutarta demonstruoti, ką tas reiškia ir kokią tai
syniu tarptautiniu susirin
kviesdama advokatą F. J.
Parodoj
buvęs.
Žiburėlio dr-jos vakaras. bet negavus policijos leidi šventę "streikieriai šven
kimu.
AURORA, 1LL.
Bagočių už kalbėtoją.
čia.” Vadinasi, yra da tokių
Balandžio
30
d.
buvo
žibu

mo,
apvaikščiota
prakalbo

Didelė svetainė prisigrū
Lenkberniai da neišnyko.
Vyčiai apie tai patyrę nu
ROCHESTER, N. Y.
rėlio Dr-jos surengtas vaka mis svetainėse. Visos svetai žmonių, kurie apie Gegužinę Atvertus musų istorijos sprendė prakalbas suardyti.
do žmonėmis. Miesto majo
Pirmosios Gegužės
ras su savo štabu ir policija
ras. Vakaro programa iš nės buvo prigrūstos žmonė Darbininkų šventę nieko ne puslapius matome, kad nela Jie pirmiausiai nubėgo pas
Demonstracijos.
pildė patįs draugijos nariai- mis. Dėl stokos kalbėtojų, žino. Darbininkai užsilaikė bai senai ėjusi smarki kova svetainės savininką, pripa
uniformoj ir be uniformos
taipgi susirinkime dalyvavo. Šįmet čionai tarptautinė vaikučiai dainomis, dekla tie patįs kalbėtojai turėjo ramiai gatvėse, o policija ne už sulenkintų lietuvių atver sakojo, kad prakalbas ren
žinojo ką daryti. Buvo lau
Prakalbos buvo anglų, lietu darbininkų šventė Pirmoji macijomis bei muzika, va kalbėti Įvairiose vietose.
kta didžiausiu riaušių; poli timą. Keli desėtkai metų ir gia anarchistai, aidobilistai
vių, ungarų, slavakų ir rusų Gegužės švęsta iškilmin dovaujant A. Stonkui. Nors
Delei solidarumo apvaik- cijai pagalbas buvo pašauk čia Amerikoje smarkiai ko ir da kitokie baisūnai, tyko
kalbose. Kalbėtojai smerkė giau, negu kada nors pirma. įžanga buvo augšta. tečiaus ščiojime, dėl patiekimo apvota. kad atskyrus lietuvius jantis ant šio krašto val
Amerikos kapitalistų ir jų Tą dieną tik vienų kriaučių, žmonių
prisirinko gana vaikščiojantiems žinių iš vi ta net ir iš kitų miestų. nuo lenkų. Jau nuo kelioli džios. Svetainės savininkas
valdžios reakciją ir laisvės priklausančiu A. C. W. of A. daug ir vakaras visais "atž so pasaulio Socialistų Parti Daugybė samdymų aptaisy kos mejų džiaugiamės tos prisiklausęs tokių pasakų,
ta uniforma. Ypač juokin
naikinimą. Kadangi raudo unijai, nedirbo apie 6000. vilgiais gerai nusisekė.
ja savo oficiali biuletiną lei gai išrodė tie, kuriems poli- savo kovos laimėjimu: jau nejuokais nusigando ir pra
na vėliava yra uždrausta, Apie 1 valandą po pietų Pirmos Gegužės šventės do kas antrą valandą. Biunešė rengėjams, kad jeigu
cisto seną švarką gauta, bet ypač Amerikoje, sakoma,nė jie
tai kalbėtojai
užreiškė: kriaučiai susirinko prie uni
tokie, kaip jis patyręs,
’etinas susirinknmams pra kepurės nebuvo ir toks jodi ra tokių lietuvių, kuriuos
apvaikščio j imas.
"Mes eisime 4 d. gegužės po jos ofiso ir ten susiformavo
nešinėjo telegrafu ir kalegreikėtų pavadinti kaip buvo tai svetainės duoti jiems ne
ta vėliava, kuria kapitalistai i eiles, kad padarius demon . Gegužės 1 d. buvo bendrai rafu aplaikytais iš visų pa nėjo paprasta civile kepure "leiikberniais." Tečiaus iš galįs. Rengėjai nuėję pas
dangsto savo niekšiškus straciją. Demonstracijoj ma visų vietos socialistų suren saulio kraštų žinias, kaip užsimovęs. Apie 6 valandą tikrujų da daug lietuvių ir jį visą dalyką išaiškino, žmo
darbus." Rodos, kad majo tėsi keletas plakatų su užra gtas Gegužinės Darbininkų kur tarptautinė darbininkų no pietų, kuomet minia apie po šiai dienai'nežino, kuo jie gus suprato vyčių denuncia
;enkų salę ir kertėj Elm ir
apvaikščioj imas*.
rui ir jo talkininkams buvo šais: "Reikalaujame 44 dar Šventės
šventė
švenčiama
ir
kas
dė

esą; daug yra ir šiandien cijos niekingumą, ir svetai
labai pravartu pasiklausyti bo valandų sąvaitėj. Reika Tasai tarptautinis apvaikš- lei tos šventės pasaulyje de Short gatvių stovėjo pasis tokių, kurie sužiniai len nę rengėjams paliko kaip
kirsčiusi i būrelius ir ramiai
laujame paliuosavimo visų čiojimas Pirmos Gegužė? dasi.
šitokių prakalbų.
buvo sutarta.
sau šnekėjosi, urnai kai vie kams tarnauja, nežiūrint,
buvo Clerks Hali svetainėje
Amerikos
politikos
kalinių,"
Vyčiai pralaimėję šitą sa
Susirinkimas khrščiausiu
Visos lietuvių socialistu sulą atlėkė raitos ir auto kad jau, rodos, visiems yra
kertėj Brockton ir Ward
ir
kitokie.
Raudonos
vėlia

vo
verduniška ofensyvą, su
aplodismentų ir šauksmais
gatvių. Lietuvių Liuosvbės kuopos bendrai sušaukė dar- mobiliais apie keli šimtai žinoma, jog lenkai, būdami ruošė kitą visu frontu. Jie
vos,
kuri,
kaip
žinoma,
yra
užgyrė protesto rezuoliucibinikų mass-mitingą Mali
kunigijos ir šovinistudemonstrantai choras sudainavo Marsalie nausko svetainėje. Publikos "policijos" iškeltais revolve savo
jas, būtent, reikalaujančias uždrausta,
patriotų
sufanatizuotais, nė- nubėgę pas policijos virši
tę ir kitas dvi darbininkiš
riais. Radę žmones kuoraDemonstracija
per

nenešė.
ninką da niekingesniu, negu
paliuosavimo Amerikos po
kas dainas. Prakalbas sakė orisirinko kiek tik galėjo niausius, dagi nei nekruste- ’a lietuviams, kaipo atskirai svetainės savininkui, melų
ėjo
kelias
gatves
ir
suėjo
į
litinių kalinių, panaikinimo
sutilpti. Prakalbos prasidė ėjančius, tie didvyriai sma tautai, prieteliais.
anglai draugai.
laisvės žodžio suvaržymų ir Convention Hali svetainę, Gegužinės Šventės belau jo nuo 11 vai. ryte. Pirmiau rkiai apsisukę nuruko savo Štai apsilankius man čio pripasakojo ir jau iš džiaug
protestą prieš militarį kiši kur buvo Įvairiose kalbose kiant vietos socialistai ren siai kalbėjo d. Alšinskas. keliu, lydimi žmonių juo nai 27 balandžio netikėtai smo džiką šoką, kad "bedie
Susirinkimas
mas} į vidujinius Rusijos prakalbos.*
teko patekti salėn, kur buvo vių’’ prakalbas jiems pasise
gėsi padaryti gatvėse darbi Paskui vienas LSS. 4 kuopos kais.
vienbalsiai
priėmė
protesto
kė suardyti. Policijos virši
reikalus.
ninkų demonstraciją. Bet narys. Lenkų kalbėtojas d. Vakare buvo lietuvių vie lenkų "Zvviązko NarodovvO" ninkas, kad persitikrinus,
rezoliuciją,
reikalaujančią
Politinių kalinių šeimynų
vietinės kuopos balius. Žiū
musų miesto valdininkams Kovalskis savo trumpa, bet
pašalpai auku surinkta $178. paliuosavimo politinių pra pasirodė labai baisu leisti labai karšta prakalba sukėlė kas susirinkimas lenkų sa- riu, prie durų pardavinėja ar jam nemaluota, kreipėsi
ėje, kur kalbėjo drg. J. B.
sikaltėlių.
orie vietinio lietuvių kunigo
41.
darbininkams
pasirodyti, didžiausio entuziazmo. Sme’storius ir dainavo LSS. tikietus lietuvis S. S. Užei informacijų. Tasai, žinoma,
Tuos
pačios
dienos
vakare
Gegužės 4 d. apie 12 valan
nu į barruimį, ten vėl lietu
dėlto jie demonstraciją už Taipgi gilaus įpudžio padarė
dą dienos žmonės pradėjo vėl buvo įvairių tautų dar draudė. Taigi apvaikščiota •r d. Stoklickio (ruso) pra ?4 kuopos choras, taipgi lai viai D. B. ir F. J. šinkuoja vyčių melas sankcionavo ir
rinkties prie rusų socialistų bininkų demonstracijos, iš vien prakalbomis.
kalba. Kalbėtojai mainėsi, vių choras. Šis pastarasis alų. Stebiuosi. Čia lenkų viršininkas nusprendė nelei
visų
miesto
dalių
susiėjusių
svetainės. Reikia pasakyti,
važinėdami į įvairiose mies lainavo Internacionalą ir tautinio sąryšio balius, o lie sti prakalboms įvykti.
į
Labor
Lyceum
svetaine.
Bet štai ateina prakalbų
Prakalbos.
kad gegužinės apvaikščioji-Į{
-. ..
. ,.
to dalyse esamus susirinki kitą revoliucinę darbininkų tuviai dirba. Nejaugi tai
giesmę. Žmonių ūpas, nežiū enkberniai, pamaniau sau. paskelbta diena. Atvažiuo
mą išgarsinti pagelbėjo irikpr yf3 socialistų centrali- Gegužės 4 d. Birutės Dr- mus.
miesto majoras, laikraščio- pisofisas..
.
ja turėjo parengusi prakal Spaudos komisija susirin rint kad jie nuo pat ryte Klausiu, keno gi čia balius? ja adv. Bagočius. Patyręs,
se paskelbęs savo uždraudi-i Ties Lietuvių svetaine į bas. Kalbėjo drg. V. Am- kimas pranešinėjo iš Soc. vaikščiojo iš vienos svetai ?»fan patvirtinančiai atsako, kad policija neleidžia pra
mą demonstruoti netik "bol- demonstraciją susiformavo brozaitis. Prakalba tęsėsi Partijos Biuletino žinias. nės kiton ir klausėsi darbi kad poliokų, o lietuviai dir kalboms įvykti, Bagočius su
šėrikams,” bet ir šiaip dar- lietuviai, ukrainiečiai ir ten- apie dvi valandas ir palike Apie 1 valandą po pietų Bu- ninkiškų dainų, deklamaci ba dėlto, kad prie tos polio rengėjais nueina pas polici
binmkams. Taigi susirinko „, rDemonstracija suside gilių įspūdžių. Prieš prakal ■etinas pranešė daug darbi jų ir prakalbų, buvo didelis kų organizacijos priguli a- jos viršininką. Susikirtus su
danti iš 500.
mažiausia 20,000 žmonių. F
. ..žmonių, vedama bą ir petraukoje buvo pa- ninkams liksmų žinių iš Det Kupinai prisigrūdusioj salė; pie 70 lietuvių, prisirašiusiu policijos viršininku, tasai
Pasirodė pora policistų, bet
J°^10S vėliavos, tik marginimų. Aukų lėšoms roito, New Yorko ir kitur ia iki 10 valandai nakties ne velionio D. Bočkauskc užsikarščiavęs pavadino Ba
pamatę, kad jų spėkos—
P^kardu. padengti surinkta $11.10.
Taipgi keletą telegramų iš viešpatavo entuziazmas ir darbavimosi laikais, bet gočių anarchistu. Adv. Ba
tai lašas juroj, pasišaukė pa- Lietuvių Socialistu Skyrius
Pasaulio pilietis.
Europos.
Po to kalbėjo d. lokio nuovargio nesimmetė 1918 metais! Prie lenkų pa gočius buvo Suvienytų Val
galbon daugiau. Atvažiavo T^isų
darbininkai
Dundulienė ir tūlas d. rusas, Drg. Smelstorius pirmu at triotų organizacijos lietu stijų liutenanto uniformoj ir
visas policijos skyodas ir vienykitės
nutraukė į La- TORRINGTON. CONN. kurio pavardės nenugir veju kalbėjo apie Gegužinė? viai dedasi, moka mokesčius kaip tik policijos viršinin
Jigaujos pasiųstų padaužų.
dau. Ant galo kalbėjo d. J. Darbininkų šventės reiški "Narodawei obronie" arba kas ištarė žodį "anarchis
Pirmoji Gegužės.
nant
Marsalietę
ir
kitas
re

mą. o antru—apie audėjų "polskų legjonų" reika tas." Bagočius capt jam už
Tuo tarpu svetainėje prasi- I
* "
Stilsonas.
Šįmet
pirmu
kartu
čionai
meliodijas.
voliucines
streiką.
Ragino laikytis vie lams, kad tais pinigais palai krutinės ir prikišęs sugdėjo įvairiose kalbose pra
Spaudos komisija gavus 2
lietuviai,
anglai,
lenkai
ir
Kadangi
nuo
Labor
Lvnybės.
kantriai
ir ramiai kius lenkų imperialistų sie niauštą kumščią jam prie
kalbos. Minios ūpas buvo
ir 3 Buletino numerius pra
italai
socialistai
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ap

ceum
svetainės
polici
ja
ne

taip pakilęs, entuziazmas
nešė apie Paryžiaus darbi ’aikvtis, saugotis pro voką- kius, kad tais legionais žu nosies sušuko: "Atkartuok
vaikščiojo
taurptautinę
dar

leido
demonstruoti
be
ame

toks didelis, kad policija perninkus. Nereikia nei saky •ijos, kuri vartojama iš ka džius Lietuvoje savo brolius, dar sykį, ką tu pasakei, o aš
bininkų
šventę
Pirmą
Gegu

rikoniškos
vėliavos,
tai
nors
sigandus pašaukė sau dau
ti, kad visos tos žinios buvo pitalistų pusės, kad išaukur kurie gina tautinę neprik tau kaip matai snukįsuardyžės.
daugelis
buvo
priešingų
giau pagalbos. Atvažiavo da
priimamos karščiausiais ap riaušes ir pagaminus prie lausomybę. Tai apvaizdo siu!" Ir pradėjo duoti jam
Kadangi
pas
mumis
gaut?
tam,
demonstracija
sutiko
žastį. delei kurios paskui je šito, pavadinti tokius lie pamokslą. Išvadino jį apuo
du automobiliai prigrūsti
lodismentais.
iš
kitur
kalbėtojus
yra
sun

eiti
po
Amerikos
vėliava.
ginkluotos policijos. Atga
Čia buvo nutarta pasiųsti galėtų reikalauti valstijinė tuvius lenkberniais—perma- ku, neišmanėlių, skurlium ir
ku,
tai
lietuvių
kalboj
d.
V.
Ukrainiečiai
tuomi
pasipik

benta mašininės kanuolės ir
pasveikinimo telegramą d. kariunnenės ir’ kulkasvai- ža. Neinu Į tų žmonių pa tt. Policijos viršininkas
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demonstracijos
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atkreipta jas į svetainės du
Debsui į kalėjimą. Šitam lie nžių. Darbininkų kantrybė žiūras, nėra abejonės, kad jų sudribo ant kėdės
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senelio
d.
E.
V.
sitraukė.
Tai
ne
pagirtinas
pradėjo kasytis sau
ris, kad išeinančius iš jos
tuvių mass-mitingui užsida ir ramumas, sako, tuos ka rasis visokių pažiūrų, neti ir
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kus" pasitikus kulipkų lietu
bent vieną pilnai susipratu kad jam taip kiti sakė. Tuo
kare Liuosvbės svetainė •įaugina, negu riaušės.
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ti, kad spiriami kokio reikapos parengtas viešas susi gegužės.
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darbininkai nutarė iš svetai
mišrus Pirmyn choras ii gegužės)- gegužinės šventė- nizacijos, nes ir šioj lietuvių
nės neiti. Policijai nusibo joje ėjo daugiau kaip 7000 vyrai. Paskui buvo perskai vienų vyrų choras. Abu cho apvaikščiojinias buvo da pa kolonijoj randasi visokių pa- kalbos svetainėje." Na, ir
do belaukti. Išlaikius apgu darbininkų. Čia vėl buvo tyta protesto rezoliucija, rai yra vedami d. J. Kati kartotas. Vėl visų tautų dar šalpinių draugijų—ir laisvų taip visos musų vyčių pas
lime svetainę apie tris va ivairių tautų kalbose prakal reikalaujanti paliuosavimo lius. Kalbėjo d. A. Bimba. bininkai turėjo viešus susi ir katalikiškų; yra SLA. kp., tangos neleisti prakalboms
landas policija pradėjo gra bos. Kalbėtojai buvo: ang d. Dėbso ir kitu politikos ka Taip tai pas mus šįmet bu rinkimus ir vaikščiojo iš vie vra SLRKA. kuopa: yra ivykti niekais jiems nuėjo,
žiuoju susispietusią prie sa lų, žydų, urigarų, ukrainų ir linių. Rezoliucija buvo vien vo apvaikščiota Darbininkų nos svetainės kiton, besik Laisvės Mylėtojų Dr-ja, yra ir netik niekais nuėjo. Jie
sau išsikasė duobę. Policija
lės minią prašyti, kad išsis lietuvių. Visų kalbėtojų kal balsiai užgirta.
šventė, Pirmoji Gegužės. lausydami Įvairiose kalbose ir Šv. Kazimiero pašelpinė patyrė kokių žmonių esama
Aukų
lėšoms
padengti
su

bos
buvo
pilnos
revoliucinės
kirstytų, girdi: "Jus norite
draugystė.
Vadinasi, nei
Abelnai imant, apvaikščiojijau vakarienės ir mes taip dvasios ir minioje viešpata rinkta 10 dolerių, iš kurių me dalyvavo virš 25,000 dar prakalbų ir dainų. Lietu dėl pašalpos, nei dėl apsid tų vyčių ir jų lyderio kuni
viams kalbėjo d. K. Žurins$3.00 užmokėta už svetainę
gi norime, taigi paleiskite vo didelis entuziazmas.
raudimo jiems nei vienam go. Nėra abejones, kad poli
bininkų.
M. J. š.
kas
iš
Nor.voodo.
■
•
o
$7.00
pasiųsta
Apsigynimo
mus ir eikite namo, jei jūsų
nereikėjo jieškoti. prieglau cijos viršininkas už tą savo
Fondan.
Taip
tai
mes
šįmet
Lietuvių vakaras.
malonė." Kadangi demon
Lenkų kunigai delei dar dos lenku Narodovam Zwią- nutūpimą prieš Bagočių pa
LAWRENCE,
MASS.
apvaikščiojome
tarptautinę
stracijos visvien negalima Balandžio 27 d. buvo L. M.
bininkų streiko susipešė. zke. Delko gi jie ten ėjo? dėkos dvasiškam tėveliui.
darbininkų
šventę.
Dalyvavęs.
buvo padaryti, tai žmones P. S. 26 kuopos surengtas
. ApvaikŠčiojimas Pirmos Mat, vikaras per savo pa Jie moka netik už apsidrau
pamažu pradėjo skirstyties. vakaras. Vaidinta keturių Remia Lawrence’o streiką.
mokslą ragino laikytis vie dimą, bet moka pinigus ir už
Gegužės.
NORI DIDES
Žmonėms užsilaikant kuora- aktų dramą "Paskutinė Gegužės 3 d. LDLDL. vieČionai audėjų streikui be nybės su kitu tautų darbi lenkišką patriotišką laikraš KUNIGAI
NIŲ
ALGŲ.
miausiai prie jų negalima Banga.’’ Kadangi vaidini inė kuopa savo susirinkime sitęsiant jau 14 savaitę, Su ninkais ir kovoti už savo tei tį, imdami jį kaipo organą.
buvo policjjai kibti, tečiaus mui buvo parinkti gabiausi tarp kitų bėgančio gyveni laukus tarptautinės darbi ses. Tas vikaro 'bedievišku Ar galima, manyti. kad jie Nuo 15 iki 23 gegužės St.
bomai visgi pradėjo užpuldi musų artistai, tai veikalas mo klausimų svarstė taipgi ninkų šventės Pirmosios Ge mas,” suprantama, klebonui visa to nežinojo, rašydamie- Louise bus presbiterionų
nėti ir plėšt žmonėms raudo atvaidinta labai gerai. Be to I>awrence'o streikierių pa gužės darbininkai šventė ją labai nepatiko, jis sustabdė si prie lenkų organizacijos? dvasiškijos visuotinas suva
nus kaklaraiščius. Vienai buvo ir ivairių pamargini- dėjimą. Nors musų kuopa nuoširdžiau negu kuomet vikarui pamokslą ir nus Negalimas daiktas, kad šito žiavimas ir tenai kunigužiai
ypatai norėjo nuplėšti net ir mų: dainavo duetai ir kvar ir nėra turtinga, visgi iš sa nors pirma. Nuo jiat ryto prendė jį iš savo parapijos kių nežinelių da butų musų rengiasi pareikalauti sau di
svederį, dėlto, kad jis buvo tetai, gi d-gė E. H. Žilinskiu- vo iždo streikierių pašalpai darbininkai
šventadieni prašalinti. Žmonės pasipik tarpe šiandien, kuomet yra desnių algų, nes už dabarti
raudonos spalvos, tik polici tė savo monologu "Pary paskyrė $5.00, ir nutarta su niais rūbais apsitaisę spietė tino prabasčiaus pasielgimu užtektinai ir lietuviškų lai nę mokesti jie negali pragijos kapitonas užmatęs pa žiaus maudinyčios" pridarė tuo reikalu kreiptis į L. Ne- si i krūvą. Buvo manoma ir kaip tik jis sulaikė vikarą kraščių ir lietuviškų organi venti.
daužų piktadarystę, sudrau begalo daug smagaus publi prigulmingą Kliubą. Kliu- padaryti didelę demonstra ir norėjo pats kalbėti, žmo zacijų. Gal pasakys, kad jie
dė bomus. Tarpe 30 areš kai juoko. Vakaras visais bas iš savo iždo paskyrė $10 ciją. Susirinko minia apie nes sukilo ir iš bažnyčios iš "internacionalistai” ir ne Reltlcijos Atsakymas
tuotų yra taipgi vienas kny atžvilgiais pavyko.
pripažįsta tautinių skirtu
dol., smulkių aukų surinkta iš 40,000 ypatų ir su raudo ėjo.
gų pardavinėtojas, kitas gi Gegužės 4 d. toji pati kuo da $4.00. tai viso labo pasi na vėliava norėjo maršuoti. Ant ryt (5 gegužės) daug mu? Bet kaip su tuo len Pitsburgo Darbininu rezo
už "Naujienų" pardavinėji pa surengė kitą vakarą pa darė $19.00, kuriuos ir pa- Centralinis Streiko Komite žmonių susirinko prie baž kišku šovinistišku ir impe liucijos Komisijai. — Malo
mą.
minėjimui gegužinės darbi siuntėm Lawrence'o strei tas patyręs, kad vietos val nyčios ir klebonijos, kad ne rialistiniu patriotizmu, kuri nėkite prisiųsti ir angliška x
ninkų šventės. Scenoje sta kierių komitetui. Vadinasi, džia prisiruošus demonstra- leidus vikarą išvaryti. Kle iie savo skatikais remia? tos rezoliucijos vertimą, be
Mirė lietuvių kunigas.
tė įspūdingą dramą "Pirmo musų darbininkiškas susip siją užpulti ginklais, patarė bonas pamatęs, kad žmonės Ne. vuručiai, čia jau niekuo- ko mes rezoliucijos lietuvių
kalboj negalime laikraštin
Šiomis dienomis čionai ji Gegužės," veikalas padarė ratimas ir vienybė auga.
mi nepasiteisinsi.
neiti. Minia pasiskirstė i da nejuokauja, pabūgo.
Vargdienis.
dėti..
j.
mirė lietuvių kunigas Juo- gilaus įspūdžio.
Dainavo
Mažai mokytas.
lis. Astuoniose svetainėse Gegužės 5 d. policija jau

«

KELEIVIS.

I

EB

Kiek laiko—sunku pasakyti.
įtiktai pavyzdis. Kitus Sibi- demokratijos, puola ant CleGalima pasakyti tiktai, ko
| ro miestus ir apskričius, ku- meceau ir Picnono, o taipgi
kios abelnos atmainos ant
! rie buvo priėmę Tarybų val- ir visų francuzų kapitalistų
žemės buvo, kaip žemė mai
'džią be jokios prievartos ir ir dvarininkų, kuriems jiedu
nė savo paviršį, kaip mainė
tarnauja.
Šitie
vyrai
nekraujo praliejimo, kontrre
Tas, kuris žino apie van musto paties Krollio, pas si ant jos gyvenimas—aug
translation filed with the post- vimo; ir tik pastaruoju lai voliucionieriai su sąjungi kuomet nežiūrėjo i rusus
master at Boston, Mass., on May
kaipo žmones, bet kaipo pa dens suneštus molio, smilčių, kutinė šalčių ir ledų gadynė mens ir gyvuliai, ir kad tos
ninkais
turėjo
imti
per
di

fi, 1919. as required by the Act of ku Raymond Robins, buvęs
visos atmainos tęsėsi begalo
šarą kanuolėms karės metu
October 6. 1917.
amerikiečių Raudonojo džiausią kovą, kuri tęsėsi po ir kaipo medegą finansi druskos ir kitko plotus, apie prasidėjo 200 tūkstančių ilgai.
kelias ir kelioliką dienų.
plotus anglių ir pelkių, pasi- metų atgal. Tos gadynės le
Europos Rusija dabar Kryžiaus viršininkas Rusi Pritarimo kontrrevoliucio niam išnaudojimui ramybės danusių iš augmenų, apie dai, šliauždami nuo šiaurės
kenčia tokį vargą, • kokio joj, sumušė visus tuos doku nieriams nebuvo niekur, iš laiku. Ir dabartinis sąjungi plotus kreidos ir kalkių, pa į pietus, ardė akmenines uo Žemė, atskilus nuo saulės,
žmonijos istorija da nežino mentus. Jisai prirodė, kad skyrus rasit tiktai kazokų ninkų politikos cinizmas lin dirbtus mažų, kątik per pa- las ir ant savo nugaros nešė buvo skysta ir baisiai kara
jo. Miestas ir kaimas lygiai Leninas norėjo atnaujinti apgyventas vietas. Jeigu ru kui Rusijos priguli daugiau didinamuos stiklus užmato- jas toliaus. Ant musų laukų tą. Leisdama iš savęs spin
dulius, ji pradėjo po biskį iš
alpsta nuo ligų ir bado. Mai net ir karę prieš Vokietiją, sai gyventojai buvo kur va sia nuo nelemtos jų Įtekmės.
yra
ir
dabar
išmėtyta
dau

gyvūnėlių,
tas
turi
sup

viršaus aušti ii> dengtis kie
što, kurio ir prie geriausių jeigu sąjungininkai butų da ru priversti imti ginklus
gybė
akmenų,
ledo
atneštų,
rasti,
kad
tam
tikslui
reikė

Tečiaus
mums
jauniems
ta pluta. Ant paviršio tos
abystovų centralei Rusijai vę Rusijai ekonominės pa prieš Tarybų valdžią, tai
jo kelių milionų metų. pagal kuriuos ir galima plutos iš oro pradėjo kristi
Amerikos
pirmeiviams,
ne

ramos.
visuomet trukdavo, dabar,
prie pirmos progos jie pa užtenka nusiplauti rankas, Teisybė, seni padavimai spręsti apie didumą buvusio didžiausi lietus, kurie pir
kuomet geležinkeliai pairo Dievobaimingi
dvasiški bėgdavo arba sukildavo ir lyg tam Pontijaus Pilotui, ir praneša- mums, kad nuo ledų ploto.
miaus slankiojo aplinkui že
ir ūkio mašinerija nusidėvė tėveliai ir nusipenėję laikra
atsisakydavo kariauti. Net užreikšti, kad nei mes, nei sutvėrimo pasaulio
Kol žmogus neužsiėmė ty mės, negalėdami iš priežas
jo, badaujantieji žmonės vi ščių redaktoriai šmeižė ir priešingos bolševikams poli
lygi
Kristaus
gimimo
praėjo
musų
šalis
neturi
jokios
at

rinėjimu žemės, tol jam ro ties jos didelio dar karščio
sai negauna. Ir prie to vis niekino alkanus ir apdrisku tinės partijos, tokios kaip
ne daugiaus keturių tūksta dėsi, kad žemės amžius suvi užsiturėti ant jos paviršio:
sakomybės
už
Rusijos
liki

ko nusiminusi šalis likos da sius Rusijos kareivius, kuo menševikai ir social-revoliunčių metų. Bet ar galima
apsupta aplinkui svetimųjų met tie užreiškė, jog jie ne cionieriai. pradėjo vienytis mą. Rusijos revoliucijai tiems padavimams tikėti? sai trumpas — tiktai kelios pasidarė jūrės, kuriose at
mes
esame
labai
daug
sko

tukstantįs metų. Bet juo jis sirado pirmieji gyvūnai.
durtuvais, kad atkirtus nuo nori daugiau lieti, kraują su jais, kad gvnus Rusiją
Juk tie, kurie tuos padavi labiaus tyrinėjo žemės apsi Jūrės negalėjo būti amžinai
lingi.
Tiesą
pasakius,
tai
tik
badaujančių žmonių reika dėl Vokietijos arba Anglijos nuo dvigubo pavojaus:
Rusijos revoliucija, tik tas mus ir pasakas išmistijo, ne
ant tos pačios vietos, nes
lingiausius gyvenimui daik kolionijų, arba kad Francu- atėjūnų
užkariavimo didelis žmonių laisvės trium galėjo būti liudininkais tvė reiškimus, juo tas jos am spaudžiamos viduržeminio
žius darėsi ilgesniu, — ir
tus.
zija galėtų paimti Pareinę. ir
m o n a r c h i s t ii fas ir ilgametės kovos laimė rimo pasaulio. Dėlto ir su kiekvienas
naujas mokslo karščio, sausumos ir salos
Daug buvo priežasčių, ku Polševikų vadai, kurie, ne reakcijos. Taip ve Mak jimas išlaikė daugelį mus teikiamos jų žinios gali būti
išradimas
rodo,
kad žemė kilo augštyn, užpildomos
rtos pagimdė dabartini ap žiūrint visų savo klaidų, net sim Gorkij, kuris pirma aš nuo galutinio cinizmo įr nu klaidingos. Ant galo ir pa
vandeniu senesnesias. Tos
verktiną Rusijos padėjimą. gyvastį aukauja už savo ša triausiai bolševizmą kriti siminimo nešvarioj karės at tįs padavimai nevienoki. žy gyvuoja begalo senai. Ne neperstojančios jūrių ir sau
Keturi metai karės prie lies laisvę, yra piešiami ka kavo, dabar yra Sovietų ka mosferoj . Taigi, kad atlygi dai pripažįsta, kad nuo sut kalbėsime jau apie tai, kiek sumos atmainos gimdė nau
Jtrfauriausios ir netikiausios pitalistų samdinių kaipo binete švetimo ministerių. nus Rusijai už tą skolą, mu vėrimo pasaulio lygi Kris ji išgyveno lygi atsiradimui jas sąlygas, prie kurių turė
valdžios negalėjo nepakirsti parsidavėliai ir kyšių ėmė Taip-pat Martovas, skaistus sų garbės, pereiga yra sta taus gimimo praėję tiktai ant jos augmenų ir gyvulių, jo prisitaikinti pirmieji aug
ekonominio Rusijos gyveni jai. Šita nešvari šmeižtų ir menševikų vadas, ir Čemo- tyti savo valdžiai sekamų keturi tūkstančiai metų, o —tas laikas neaprubežiuo- menįs ir gyvūnai: mainėsi
mo, kuris ir be to jau rėmėsi neapykantos kampanija ne vas, išvaikytojo Steigiamojo reikalavimų ir visais priei šventose Indijos knygose tas: męs galime pasakyti, pavyzdis jūrių ir sausumos,
labai silpnais pamatais. Lai aplenkia net mažų vaikų Seimo pirmininkas, kuriuo namais mums budais agituo yra padavimai, buk nekurie kad žemė atskilo nuo saulės mainėsi oras, o prisitaikyda
pavidale degančio garų ka
New Yorko du pirma bolševikams buvo ti už jų išpildymą:
kinas choasas ir suirimas, mokyklose.
iš Indijos didvyrių gyveną muolio, kad tas kamuolys il mi prie naujų sąlygų turėjo
kuris turėjo kilti iš tokio mokyklose Rusijos žmonės labai priešingi, dabar su jų
reikalaujame, kad vi po kelias arba net po kelias gainiui atšalo, bet negalime mainytis taipgi augmenįs ir
milžiniško draugijots perver yra aiškinami kaipo tamsių valdžia susitaikė. Tečiaus sa Męs
Amerikos ir sąjunginin dešimtis tūkstančių metų. žinoti, kada tai atsitiko, gyvuliai. Pirmais augmeni
smo, kaip bolševiku revoliu- fanatikų tauta, kuriai vado intervencijos šalininkai ne
Kaipgi tokius baisiai nevie
buvo gal kokios-nors
dja, irgi sulošė tame nemen vauja saujalė nepilnapro- nori suprasti faktų, kurie kų kariumene tuojaus butų nodus padavimus sutaikin kaip lygiai negalime užduoti mis
nuskurusios
samanėlės, ko
Rusijos žemės atšaukta.
sau klausimo apie pradžią
prieštarauja iškalno išdirb iš Męs
ki roto. Bet pirmučiausia čių piktadarių.
ti
?
Sutaikinti
jų
jokiu
bu

reikalaujam, kad po
ar pabaigą visuotinės pa kias męs dabar matome ant
atsakomybė už šitą pasibai . Nukryžiavota Rusija er toms jų teorijoms ir neapy
du negalima, ir tai darbas saulės, nes kas žino, ar buvo senų medžių ir akmenų, o
litika
teikimo
atviros
ir
slap

sėtiną žmonijos tragediją škėčiais vainikuojama ir uk- kantai. Bolševikai, kurie
butų visai bergždžias ir ne
pirmieji gyvūnai neturėjo
puola ant sąjungininkų poli susu girdoma. Negana sa nežiūrint didžiausio vargo tos paramos ir padrąsinimų naudingas. Viskas išsiaiš kada jos pradžia ir ar bus dar
nei kaulų, nei atskirų
monarchistiškicms
ir
kontrjos
jiabaiga,
ar
nėra
grei

tikos linkui Rusijos. Nes be vo politikos brutalumo, są ir suirimo sudarė miliono
kina tuo, kad senos gadynės čiaus ta visuotinė pasaulė sąnarių: jie labiaus buvo pa
revoliuclniems
elementams
Sąjungininkų intervencijos jungininkų valdininkai da ir vyrų kariumenę, šitoj įsiver
Sibire ir Rusijoj butų sus žmonės suvisai nebuvo su amžina, begalinė, be prad našus i gabalėlius košelišiandien nebūtų buvę Rusi veidmainysčių
komedijoj
yra
vadina

žėlių
sipažinę su gamta ir jos tie žios ir be pabaigos, negim- nos, negu Į tikrus gyvūnus.
griebiasi.
joj naminės karės. Tos gry- Taip ve, p. Pichon, francuzų mi "uzurpatorių mažuma,” tabdyta.
somis ir dėlto tiktai išmisliMęs reikalaujam, kad So nėjo tokias vaikiškas pasa stanti ir nemirštanti, mai Tokių prasčiausių gyvulėlių
binės valdžios Omske ir Ar užsienio ministeris, atmes kuomet Čaikovskio valdžia
changelske atvirai pripažįs damas sumanymą susitaikyt Archangelske, Surinkusi vos vietų respublika, kuri karš kas. Teisybę galima atrasti nanti išpalengvo tiktai savo nemažai dar yra ir musų lai
pavyzdį ir drabužius, bet ne kuose. Kiekvienam teko
ta, kad jos laikosi vien tiktai su Rusija geruoju,
sušuko 1,200 rusų savo paramai, yra tai Rusijos liaudies remia tiktai gerai susipažinus su turini. Dėlto aš nė nesek tur-but matyti taip vadina
ačiū svetimų armijų para dramatiškai, kad su pikta rimtai perstatoma kaipo ma per šešioliką mėnesių žemės pluta, išmokus skai
mai. Ir jeigu ne sąjunginin darybe Francuzija jokių su "tikrai demokratinė valdžia, atsilaikė prieš visas ginkluo tyti gamtos knygą. Dėlto siu i tokią gilią senovę: pa mą šliužą kur-nors ant šla
kų intervencija, tai Petrog tarčių nedarysianti. O tuo kurią Rusijos žmonės remia to pasaulio atakas, butų taip prisižiūrėkime, kokias šia imsiu pavyzdžius iš artimes pio lopo, ar ant pievos. į tą
šliužą panėši kitos veislės
pat oficialiai pripažinta, me dalyke žinias suteikia nių mums laikų.
rado ir Maskvos darbinin tarpu vargiai da buvo už- visa širdimi.”
gyvūnėlių, ku
kai šiandien nemirtų hądu džiuvęs rašalas ant sutar Bet daleiskime galų gale, kaip buvo pripažintas krau mums mokslas.
Arklys seniau buvo lau prastesnių
dėl stokos duonos’ iš Sibiro. ties, kurią Francuzijos val kad bolševikai padarė daug juotas caro despotizmas.
kinis gyvulys, kurį pirmieji riuos galima rasti musų ba
Mokslas
sako,
kad
kadaJeigu ne sąjungininkų inter džia mielu noru buvo pada klaidų ir papildė nemaža ne Męs reikalaujam, kad cen tai pirmiaus žemė buvo de žmonės gaudydavo, užmuš lose ir upėse, kad nepratu
vencija, Sovietų valdžia ga riusi su didžiausia pasauly dorybių, tai kokia gi nauda zūra nuo Rusijos žinių butų gantis neišpasakytu karščiu davo ir suvalgydavo; pagal siam žmogui sunku atrasti
lėtų pašvęsti visą savo ener je piktadare—Rusijos caro tuomet bus iš intervencijos? nuimta, taip kad tie kiau kamuolys, atskilęs nuo sau francuzų mokslinčiaus Pit- jų kojas, gerklę ir kitus jų
giją atbudavojimui šalies valdžia. Taigi pono Pichono Kiek ji per kruviniausią na rus melai, kurie dabar nuo lės ir po biskį auštantis. Pir 1
‘* *
™ at- kūno
vuliai sąnarius.
7uvo"ži Pirmieji gylatos
fabrikuojami
ir
plati

pramonės. Dabar gi ji yra dorybė pasirodo prastai iš minę karę iki šiol yra savo
siradimo arklio lygi to laiko,! f " vZ “ žinoma, ir už šimutinį
žemės
karštį
galima
prastesni,
priversta dėti visas savo rodo. Bet tai da ne viskas. tikslo pasiekus, ji įsteigė Si nami apie Sovietų respubli skaityti šimtais tūkstančių kada jį žmonės perdirbo į r e ?
tie pirmieji
spėkas vedimui kruvinos ka Tuo pačiu laiku, kuomet p. bire tamsiausių ir reakcio- ką. butų galima pastatyti laipsnių, jei ne daugiaus. naminį gyvulį, praėjo ne
augmenįs
ir gyvuliai išpaDrieš
teisybės
šviesą.
rės keturiuose frontuose Pichon vadina Tarybų val niškiausių elementų režimą,
Dabar-gi paviršutinė žemės mažiaus 300 tūkstančių me lengvo mainėsi ir tobulinosi,
prieš sąjungininkų armijas, ,džią piktadarybe, sąjungi paversdama Rusiją didžiau Męs reikalaujame, kad vi pluta jau suvisai atšalus, ši tų. Paimkime kitą pavyzdį:
prieš čecho-slovakus ir sa- ninkų kariumene eina Į tal sio skurdo ir bado tyrlaukiu. si rusų prekybos suvaržy lumos nebeišduoda, bet dar nekurtose Pietinės Ameri prisitaikydami prie naujų
yUs kontr-revoliucionierius, ką Kolčako razbaininkams, Veik visi jau pripažįsta, kad mai butų nuimti ir kad tuo gi pati yra saulės šildoma. kos vietose yra i
kurie yra ginkluojami ir šel kurie Vladivostoko gatvėse triuškinti bolševizmą ginklo jaus butų organizuotas šel- Garsingas mokslinčius Ara- plotai paukščių išmatų arba'
- žemei, samanė’ės
pradėjo
augti linksmesnės ir
piami sąjungininkų auksu. šaudė Rusijs piliečius; tuo spėka dabar nepraktiška: oimo darbas, idant pelengvi- go išrokavo, kad abelnai že mėšlo, ”huano” vadinamų,
pradėjo ]X) biskį
pačiu laiku čecho-slovakai bet jeigu ir butų praktiška, nus tą baisų skurdą, kokį mės iš oro šiluma mažinasi lygi 15 sieksnių storumo; tą gražesnės,
mainyti
savo
drabužius; vie
Tvanas melų.
yra grąsinimais verčiami ir tai visgi tuo budu klausime dabar Rusijos žmonės ken ant 1 laipsnio per 20 tūk mėšlą per ilgus amžius sune toj vienos veislės
pasidarė
Bet Rusija ne vien tiktai visokiais prižadėjimais kur neišriši. Daleiskime. kad čia delei nepateisinamos blo stančių metų: žmonės neat šė gyvenantieji ant vietinių kelios, kurios iš savo pusės
užpuldinėti rusų kai Kolčakas ar Denikinas, re kados ir užėmimo Rusijos mena, kad žemės oras per marių paukščiai; garsingas
fiziškai kryžiavojama. Prieš stomi
!
Humboldtas taipgi mainėsi, šakojosi ir
tas kelias tūkstantis metų Aleksandras
jaunutę Sovietų demokraty- mus ir varyti kruviną ir pra miamas didelės atėjūnų ar žemių.
naminę karę. Ir mijos, prasilaužia per Rau Męs girdime dabar daug istoriško žmonijos gyveni išrokavo (jo tyrinėjimai bu vaišinosi, virsdamos vis Į
bę tyčia ir sistemačiai plati- gaištingą
I
naujas veisles—atsirado jau
narna nešvarus melas ir visa tai darydami sąjungi donosios Gvardijos eiles ir kalbant apie reikalą palai mo butų nors-kiek atsimai vo patvirtinti pąskiaus kitų visokie kvietkuoti medžiai
Šmeižtai. Kiekvienas melas, 1ninkai pasakoja, kad jie ei Įsteigia Maskvoje ar Petro kyti Amerikos idealus. Nus nęs. Jeigu dabar, pasinau mokslo vyrų), kad tokio | ir žolės. Iš antros pusės, atkokį tik tamsumas, lengva- na
1 Rusijon kaipo jos drau grade karinę diktatūrą tatymas žmoniškos ir nesau- dodami virš minėtais išro- mėšlo plotus tiktai vieno co I siradus Įvairiems augme
tikybė ir nedorybė gali su- 1gai ir degina jos kaimus no Kas-gi iš to butų? Nėra ma mylingos politikos linkui kavimais, norėsime patirti, lio storumo paukščiai galėjo nims, atsirado maistas ir gy
fabrikuoti, yra skelbiamas Jrėdami jai gero padaryti. žiausios abejonės, kad Ru Rusjos puikiai parodytų tik kiek laiko praėjo nuo tos ga sunešti per 790 metų; sune- vuliams. ir jie pradėjo iš tos
begėdiškoj ir pardavingoj Nežiūrint, kad jų Įsiverži sijos žmones atmestų šitą rą tų idealų vertę ir kad to dynės. kada žemė dar buvo šimui-gi mėšlo plotų arti 15 priežasties mainyti savo for
spaudoje, šitoj negirdėtoj mas užtraukė ant Rusijos naują carizmą su didžiausiu kie idealai ištiesų gyvuoja. karščiausiu gazų ir garų sieksnių storumo reikėjo mas, iš vienos veislės pradė
šmeižtų kampanijoj nėra didžiausių vargų ir baisy pasipiktinimu. Kad palai Bet pakol prieš mus stovės kamuoliu, lygi musų dienų, daugiaus 900 tūkstančių me jo šakotis Į kitas. Sykiu ■su
peržemas. perkvailas. joks bių, jie vis nuduoda esą Ru kius tokią valdžią, sąjungi nukryžiavotos Rusijos pa tai gausime tokį didelį skait tų.*) O kiek tūkstančių am kvietkuotais
augmenimis
me’as, kad drebus ji prieš sijos draugais. Cenzūra ir ninkai turėtų laikyti Rusijoj veikslas, patol visos prezi lių metų, nuo kurio žmogui žių turėjo paeiti, kol neku atsirado visokie vabalėliai;
bolševikus. Daromos pas pabėgusieji Rusijos didžiū savo kariumenę neaprube- dento Wilsono kalbos apie galva gali apkvaišti: jeigu rtos upės, kaip paveizdan, giriose—driežai ir gyvatės,
tautų lygą ramybei ir tiesai žemės atšalimui ant vieno Amerikoje Kolorado, prad- jūrėse—žuvis. Iš tų veis
tangos sukelti net tautinę nai, kurių turtaį likos paim ziuotą laiką.
ti
visuomenės
nuosavybėn,
palaikyti
skambės tiktai tiktai laipsnio reikia 20 tūk raskė sau tarp akmeninių lių ilgainiui pasidarė visos
Idėjos durtuvais nenuslo
ir tikybinę neapykantą nuo
latos atkartojamais skelbi sutvėrė apie Rusiją baisią pinsi; ją gali atmesti tiktai kai]) skaudus pasityčioji stančių metų, tai per kiek uolų giliausias lomas nuo kitos, kokias dabar męs ma
metų atšals ji ant kelių šim vieno lygi dviejų varstų gi tome ant sausumos, jūrėse
mais, buk veik visi Sovietų pasaką. Sulvg tos pasakos protas. Kodėl tad, vietoje mas.
William H. Chamberlin, tų tūkstančių laipsnių? Da lumo, nuo 5 lygi 12 mylių ir ore, — visos paeidamos
vadai esą išsigimę žydai iš Tarybų valdžia esanti neap naikinti bolševizmą ugnim1'
In ”Young Democracy.” bar paimkime prastesnius platumo ir apie 200 mylių il nuo pirmiaus buvusių, tiktai
New Yorko East Side. Nuo sakomas despotizmas, kuris ir kardu, nepalikti jį jo ]>a
laikosi
priešais
Rusijos
žmo

ties likimui? Jeigu Sovie
pavyzdžius. Žemė su laiku gumo!
latos yra skelbiama ir atkar
daug vikresnės, gražesnės ir
tojama žioplas ir nedoras nių didžiumos norą, todėl tu sistema pasirodys prak Senatoriai protestuoji prieš atšalo ant tiek, kad ant jos Tokių pavyzdžių butų ga tobulesnės už savo pranokė
galėjo jau gyventi ir vaišin lima ir daugiaus paduoti, jus.^ Ant galo per amžių
melas apie "nacionalizaciją” sąjungininkų armijos Rusi tikoje netinkama, tai Rusi
••
joj
atliekančios
žmonišku

jos
žmonės
patįs
ją
atmee
tis gyvuliai ir augmenįs. Su bet ir iš privestų aišku, kad amžius iš tų visų veislių
Rusijos moterų, nežiūrint
siuntini; kirimenes
mo
ir
liuosavimo
darbą.
arba
padarys
joje
reikalingu
prantamas daiktas, kad ir žemės gyvenimas tęsiasi ne gamta nuliejo visokias veis
kad šitą paskalą užginčija
permainų.
Iš Washingtono praneša tada žemė buvo dar daug 7 tūkstančiai metų, kaip sa les beždžionių ir įvairias gi
net tokia atkakli bolševikų
Rusijos žmonės remia
ma,
kad Idaho senatorius karštesnė, negu dabar. Tuo ko žydų raštai, bet neapru- mines žmonių. Tos atmai
Taigi aišku, kad sveikas
priešininkė, kaip senelė Brebolševikus.
protas, kaip lygiai ir žmo Borah ir Calfomijos senato se laikuose dėl nekuriu prie bežiuotus milionus metų.Jei- nos dar nepasibajgė: gyve
škovskienė. Tyčia buvo va
liniškumas, reikalauja radi rius Johnson pakėlę protes žasčių, apie kurias aš čia ne gu vienam tiktai sunešimui nimas kaip mainėsi, taip ir
roma propaganda, buk Leni Šita melaginga pasaka
nas ir jo draugai esą Vokie kos atskleista galų gale Vla kalės revizijos sąjungininku tą prieš karės departamen kalbėsiu, žeme nesykį ap mėšlo plotų reikėjo dau dabar mainosi,— tiktai męs
tijos agentai. Buvo net su divostoko rinkimuose, kurie pplitikoj linkui Rusijos to sumanymą siųsti Sibiran lankydavo didi šalčiai: ne giaus 900 tūkstančių metų, per savo trumpa buvimą tų
tiktai šiaurinės, bet ir pieti tai įvairioms augmenų ir gy- atmainų taip aiškiai negali
rinktas ir iškilmingai pas įvyko tuojaus užėmus Įsi Amerikiečiai nors tiek ga1 8,000 kareivių.
kelbtas rinkinys Įvairių do veržėliams miestą. Bolše pasidžiaugti, kad už šitą
Senatorius Borah Išsa nės šalįs apsidengdavo le vuolių atmainoms, suneši me užtėmyti. Bet apie jas
vikų
vadai
buvo
areštuoti
ir
barbarišką
politiką
negali

kumentų su žioplais paaiški
kęs, kad siųsti Sibiran Ame dais, kurie naikino augme mui storiausių plotų anglio, mokina mus mokslas, kuris
nimais. Kai-kuric tų doku sukimšti kalėjiman, jų laik ma kaltinti prezidentą Wil- rikos kariumenę, tai yra nis ir gyvulius. Tokių dide druskos, kreidos, smilčių, betyrinėdamas žemės plutą
mentų Euro)K)j senai jau bu raščiai uždaryti, gyventojai šoną. Jisai kreipė savo Įtek ”sužini žmogžudystė.” Abu lių šalčių buvo kelios gady molio ir kalkinių salų reikė ir sluogsnius, išmoko skai
vo diskredituoti kaipo klas-|apsupti įsiveržusių armijų me (žinoma, nelabai pasek du senatoriai sako, kad pa nės. Pagal išrokavimo mok jo kur-kas daugiaus laiko. tyti gamtos knygą, pradeda
ta; kituose gi nebuvo jokio kanuolėmis ir durtuvais, o. mingai)
nimbai į teisybės
iciojvco pusėn.
pwcn. iš
Di  kol Suvienytos Valstijos nė slinčiaus Krollio, tokios šal
kaitės prirodymo. O betgi vis dėlto bolševikų kandida-; džiausią atsakomybė už kry ra apskelbusios Rusijai ka- čių ir ledų gadynės užeidavo *) Minėtasis paukščių mėšlas labai suprasti žemės praeiti ir bu
tie dokumentai buvo skel- Į tai gavo daugiau balsų, negu žiavojimą liaudies, kurios ės, jos neturi teisės siųsti ant žemės per kiekvienus tinka tręšimui žemes. Dėlto šimt<s vusias joje atmainas ir apie
hirkavų veža jį ant laivų tą viską suteikia mums nau
biami, kaipo prirodymas di-'visos kitos partijos sudėtos vienatinis
prasižengimas enai ginkluotą savo kariu- 10—15 ir daugiaus tūkstan tūkstančių
iš Pietinės Amerikos j kitas šalis, kur
čių metų. Pagal išrokavi- jj Vartoja vietoje zuparo.
dingų žinių.
t džiausto bolševikų parsida- krūvon. Vladivostokas yra’yra Įsteigime tikros socialės nenę.
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“KELEIVIS”
GKUAU8I8 DABBO SKONIU
LA1B BARTIS.
PRENUMERATOS KAINA.

Amerikoje:
Metama ............................ 11.76
Pusei metų ...................... j.oo
Kanadoj ir Užrubežiuose:
Metanu .......................... J2.25
Pusei metų ...................... 1^5
Su visokiai reikalais atsikrei
piant j Redakciją, rašykit šitokį
adresą:
“KELEIVIS”
»5 Broadnąy. So. Bonton. Mara.

ŽINIOS 1$ VISUR.
z

True translation filed with the postat Boston, Mass, on .Mav
14, 1919, ąs required by the Act of

October 6, 1917.

SIBIRO ŪKININKAI
PRIEŠINASI KOLČAKO
VALDŽIAI.

t

1
I

ŽIBUOKLE.
M

Per ištisą žiemą speigai viešpatavo,
Apnuoginti medžiai nuo šalčio braškėjo,
O vėjas—it žirgas palaidas—dundėjo;
Užsupęs žolynus ir žiedus į miegą,
Sijojo ir žarstė nukritusį sniegą:

Tai kelią užpustė, tai stogą išardė,
Tai medį nulaužą tai lizdą nuspardė;
Vis lakstė ir šėlo, per kalnus lakiojo,
Ant galo pailsęs palangėj vaitojo,
Lyg vargšas-elgėta nakvynės maldavo.
Nes saulė ant skliauto augštyn išvažiavo.
Pakalnėje seno, .apmirūsio šilo
Pajuodę pusnynai sutirpo—nušilo.
Ir štai palei eglę, pro nykstantį ledą,
Drąsuolė žibuoklė išleidžia jau žiedą,
Tą mėlyną pavasario viltį,
Ką žadina šilą iš miego pakilti,
Nes pempė sugrįžo, viturys čiurlena,
Ir špokas jau švilpia, ir ežeras stena —
Gamta vėl malonų pavasarį rengia.

,’ajieškau brolio Antano Jufarto ir
Pajieškau draugo Adomo Vasiliaus
ko iš Suodžių kaimo. Vadoklių para- draugo Jono Giedraičio, Kauno gub,
pij’oį Vilkmergės pav
Kauno gub, Raseinių pav. Stulgių miestelio. Pir
gyveno Argentinoj. Jo paties mel miau jpveno Chicago, III. Kas apie
džiu atsišaukti ar kas žino malonės juos žino meldžiu pranešti arba lai
pranešti. Jieško Antanas Mekonas atsišaukia šiuo antrašu:
(21)
i
ir Grinevičius.
(21) *
Mikolas Jufartas
A. Mekonas
210 Main St,
Seattle, Wash.
3401 So. Halsted St, Chicago, III.
Pajieškau pusbrolio Kazimiero Gri
liaus, prieš 8 metus gyveno So. Bos
tone; Mikolo Vaivados, prieš 2 metu
gyveno Chicagoj; Petro ir Kazimiero
Sabliacku—pirmas
gyveno Waukegan, III, o antras Chicagoj.
Visi iš
Žadeikių kaimo, Kupreliskių parapi
jos, Panevėžio pav, Kauno gub. Mel
džiu atsišaukti
(21)
Juozapas Einoris
Westville, III.
Pajieškau sesers Zuzanos Bedau- Box 11.
gaitės, ji yra ženota, pirmiau gyveno
IAwrence, Mass. Kauno gub, leisiu
pav Alsėdžių parap, Jodenų sodos.
Ji pati lai atsišaukia arba kas apie
Pajieškau apsivedimui suaugusio
ja žino malonės pranešti,
(21)
vaikino arba našlio, ne jaunesnio 10
Jonas Bedaugis
Aš esu pasiturinti
1^09 __ 7-th avė, So. Seattle, \S ash. metų amžiaus.
našle. Geistina, kad ir vaikinas bu
Meldžiu atsišaukti,
Paiieškau sesers Katarinos Matau- tų pasiturintis.
sevičiutės-Malevičienės.
Taipgi se su pirmu laišku prisiunčiant savo pa
(20)
sers Onos MatuseviciuKes-Globierrcs, veikslą.
O. Remeikienė
iš Jezno miestelio. Traku pav., Vil
P. O. Box3t>0,
Aurora, III.
nius -ub.
Ju pa<«Q meldžiu atsi
šaukti ar kas žino malones pranešti.
Pajieškau apsivedimui merginos,
Juozas Matusevičius
(20)
nuo 2i* iki 30 metų amžiaus, apie
46 Highland avė.,
Malden, Mass.
save platesnes žinias suteiksiu per
Paiieškau Marcelės Onuškos ir Gi- laišką. Meldžiu atsišaukti, ,su pirpaI,arto kuris buvo
Gelgaudiškije už mu laišku prisiunčiant savo
(20)
J. B.
stružų. Abu iš Jehsk>ų kanno Gel veikslą.
Cicero, ll.l
1339 So. 50-th avė.
gaudiškio parapijos, Suvalkų gub. Jų
pačių meldžiu atsišaukti ar kas juos
Pajieškau apsivedimui merginos
žino malones praneši.
lietuvaitės, l>e skirtumo
tikėjimo,
Kastantas Bastis
nuo 18 iki 25 metų amžiaus,
my
84 Braivansville Avė.
linčios gražų gyvenimą. Aš esu maiS. S. Pittsburgn, I’a.
n ietys. 25 metu amžiaus.
Meldžiu
Pajicškau kunigo Rev. S K. Buze- atsišaukti su pirmu laišku prisiun
vičiaus, gyveno Brooklyn, N. 1. ->■> čiant savo paveikslą. Paveikslus ant
paties meldžiu atsišaukti ar kas ji ži pareikalavimo grąžinsiu. Vyrų mel
džiu nerašinėti.
(2u>
no malonės pranešti.
(-11
J. Skalauskas . Maggie Dobilas
Harding W. Va.
BOK N.
34 Shcldon St,
Hartford, Conn.

Pajieškau giminių, draugų ir pažįs l
tamų, Griškabūdžio apielinkės. Aš
paeinu iš Urvinių -kaimo, Gnskaocdžio vais, Naumiesčio pav, Suvalkų
gub.
Labai norėčiau su visais susi
žinoti
. . , .
(* i
Selemonas Šmotas
184 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

APSIVEDIMAL

Washingtone gauta ofi
cialių žinių, kad Sibiro ūki
i
ninkai pasipriešino Omsko
valdžiai, kuri pradėjo prie
varta imti juos kariumenėn.
Ūkininkai kas diena šaukia
Kainas J r.
si Į Amerikos valdininkus
Vladivostoke, kad ameriko
nai juos augintų, bet ameri-t‘
konai atsako, kad jie negali!
rumforde streikas.
kištis į Sibiro v J12______
lūs.
Rumford, Me. — Pereitoj
Sokolove žmonės andai
subatoj čia sustreikavo apie
užpuolė Kolčako vaidinin
200 popierinių maišiukų Pajieškau Juozapo, Jono, sunaus Pajieškau apsivedimui merginos,
iš Girdiškės parapij -s. Rasei lietuvaitės, nuo 24 iki 32 metų am
kus, kurie atvyko tenai su .Draugai ir Draugės darbi- dirbtuvės darbininkai. Jie Yogo.
nių pav, Kauno gub. Jo paties mel žiaus, mylinčios gražų šeiminišką gy
japonais imti naujokų, ir ninkai:—
reikalauja 8 valandų darbo džiu atsišaukti ar kas jį žino malones venimą, geistina, kad butų Biržių ar
Papilės parapijų ir kad butų evangeįvyko smarkus mušis. Japo- j"
Praslinko 13 sąvaičių — dienos ir 15 nuošimčių dau pranešti.
l’ku ar liuteronu tikėjimo. Aš esu 32
Wm. Yoga
<1
nu generolas Otani, po ku- 3 mėnesiai kaip sunki kova giau algos. Iki šiol jie dirbo 92 \Voolsey St, New Haven, Conn. metų vaikinas, liuteronas, turiu pasov'i gerą <iarba ir gerai uždirbu.
rio komanda j--3--’ visos.vargina mus’ streikuojan■ 9 valandas. Jų tarpe daug Pajieškau Juozo Strazdo, girdėjau, 1Meldžiu
randasi
atsišaukti, su pirmu laišku
sąjungininkų spėkos Sibire,-čius
.-čius darbininkus mieste lietuvių.
kad jis išėjo į kunigus.
Meldžiu jo prisiunčiant savo paveikslą, paveik
paties atsišaukti ar kas j) žino malo slus grąžinsiu, atsakymą duosiu kiek
reikalavo,, kad
amerikiečių.1 Lavvrence, Mass. Ir dar galo
-----------------vienai. Vvru meldžiu nerašinėti.
nes pranešti.
G. S. D-a
(20)
generalos Graves pasiųstų. musų vargo nesimato, už paJ. Valansevičius
RUMFORD, ME.
309 7-th st,
So. Minncapolis, Minn.
1525
18-th
St,
Vashington,
I).
C.
savo kariuminę pagelbėti
pagelbėti:gerinimą musų ekonomiško
Kolčako valdininkams
—  gyvenimo.
----- nau
Pajieškau merginos apsivesti, esu
Pajieškau Juozo (ir Liudviko TribaApvaikščiojimas 1-mos
i
ncių, iš Pacelionių- kaimo, Vilniaus 36 metų, mergina turėtų būti nejaujokus imti, 1bet amerikonų! Musų streiko laimėjimas
Gegužės.
Esu gražios
gub. Ju pačių meldžiu atsišaukti ar nesnč 30 iki 35 metų.
vadas atsisakė tai padaryti. .taip-pat bus ir darbininkų
išvaizdos ir pasiturintis.
Merginos,
kas juos žino malonės pranešti.
kurios rašys laišką, meldžiu prisiųst
Pirmosios Gegužės apFelix»*» Klinv evičius
kitų miestų laimėjimas;
MASKVOS RIAUŠĖSE užtat męs atsišaukiam ir vaikščiojimui LSS. 136 kuo 211 E. Main St,, „ Pįyniouih, Pa. ir paveikslą, kurį sugražinsiu. Vyrai
nerašinėkit.
(20)
UŽMUŠTA 400 ŽMONIŲ. prašom jus, draugai darbi pa parengė prakalbas. Pra Pajieškau pusbroKo Martino Tre.
Jonas Bedaugis.
’o ir Viktorų Gustaičio, abu is 4502 — 7-th avė., So. Seattle, Wash.
Žinios iš Berlino sako, kad ninkai, štai kokios pagelbos kalbos buvo 1 gegužės vaka nausk
Žvirgždžiu kaimo. Girkalnio valsčiaus
užpereitoj sąvaitėj Maskvo clel atsiekimo tikslo šioj ko re. Kalbėjo gabesni kuopie- Kauno gub. Jų pačių meldžiu atsi Paiieš'au apsivedimui merginos,
ar kas juos žino malonės pra nuo 20 iki 28 metų amžiaus, laisvų
čiai, taipgi buvo pakviesti šaukti
je buvo didelių riaušių. Žmo voj :
pažiūrų, ramaus budo, dailios išvaiz
nešti.
(21)
dos ir blaivos. Aš esu 28 m. turiu ge
nės sukilo dėlto, kad nėra
Viktoras Shtmulinas
1) Kurie yra išvažiavę iš kalbėti ir nesąjungiečiai.
darbą ir kiek pinigų. Meldžiu at
• maisto. Minia šaukė: „ša Lawrence į kitus: miestus-ir Taip ve J. Grušas pasakė įs 127 Farren avė, įįleiv Haven, Conn. ra
sišaukti. su pirmu laišku prisiunčiant
lin Leninas ir Trockis; Ša užima vietas audinyčiose pūdingą prakalbą apie Ge
Elzbieta
Ambrazienė
pajieš-na savo paveiksią. Atsakymą ir plates
šepaičiutės.'Suvalkų gub, Ma- nes žinias suteiksiu per laišką. Pa
lin bado respublika i Mes no pas jumis, p a kl a u s k i t e gužinės Darbininkų šventės Onos
riampolės pav, Šonckų kaimo.
Yra veikslus ant pareikalavimo grąžinsiu.
rim valgyt!” Buvo pašauk jų kodėl
J. E.
(?)
jie aplei reiškimą, antras J. Kaula- svarbus reikalas, nes jos brolis Juo
Westville, III.
užmuštas Francuzijoj. Ji pa
P. O L. Box 11.
ta Raudonoji Gvardija ir dę streiką išvažiavo streik- vičius vaizdžiai nupiešė da tizasiailikos
atsišaukia arba kas apie ją žino
riaušėse likos užmušta 400 laužiaut—-skebaut tos počios bartinį darbininkų padėjimą malonėkit pranešti. Kas pirmas pra Pajieš'au apsivedimui merginos,
arba našlės, nuo 25 iki 30 metų am
$5.00 atlyginimo
(22)
žmonių.
išdirbvstės tų pačių kompa ir nurodė, kad vien tik socia neš gaus Elzbieta.
žiaus. Kurios mylėtų gyventi gra
Ajųbrozienė
nijų dirbtubėse.
’• listų partija tikrai kovoja už 104 — 1-st St, Spring Valley. III. žiame mieste New Haven, ( onn., ma
lonės atsišaukti, su pirmu laišku pri
BEDARBIU DEMONST
2) Męs iš tikrų šaltinių su> demonstraciją ir dorbo žmo
siunčiant savo paveikslą. Platesnes
X
Paiieškau sesers Magdalenos KucRACIJA ‘ TOLEDOJ.
•žinias apie save suteiksiu per laiska.
žinojom, kad musų darbą iš nių reikalus. Abu tie drau venskiutės-Ališauskienės.
Suvalkų gu
Esu
29 metu
(20)
EbU
metų vaikinas.
gainėra
musų
organizacijos
bernijos, Vilkaviškio, pav..Gižių par.
Pereitoj nedėlioj Toledo, veža į kitas dirbtuves ir dir
Juozas I.ukas
Rudos kaimo; gyveno Michigan vals
26 Rosc st,
New Haven, Conn.
Ohio. išmesti iš Overlando ba kituose miestuose. Gi mu nariais, tečiaus jie socializ tijoj
ant farmų.
1915 m. žadėjo va
mą
pripažįsta
vieninteliu
žiuoti
•
Chicago,
in.
l.ai
atsišaukia
automobilių fabrikos darbi sų streikieriai nuvažiavę kiPajieškau apsivedimui merginos,
kas apie ją žino, malonėkit pra
ninkai ir Fordo stiklo kom tuosna miestuosna užima žmonijai išganymu iš to pa arba
nešti.
(22) nuo 20 iki 30 metų amžiaus, gėraį
užsilaikančios ir mokančios angliškai
Barbora Orblysienč
panijos streikieriai buvo vietas prie darbo tokio pat dėjimo, kokiame ji šiandien
skaityti ir rašyti. Meldžiu atsišaukti.
9 I.alonde, Montreal, P .O., Canada.
randasi.
įtaisę didelę demonstraciją, audimo, o kitų miestų dardaVaikinu prašau nerašinėti.
(21)
F. F. Millėr
kurioj ėjo apie 26,000 žmo viai siunčia savo senus dar Iš visos skatlingos publi Pajicškau savo pažįstamų Onos Gen. Delivcry,
Pocatelio, Ida.
Bartnikiutės ir Elzbietos Žalkauskiunių. Kartu su vyrais ėjo ir bininkus į Lavvrence skebau- kos tik vienas tautininkelis tės,
abi iš Naujo Mikališkio kaimo.
--------- iruž pečiaus buvo toks, kuris Suvalkų gub. Jų pačių meldžiu atsi Pajicškau apsivedimui merginos.
jų moterįs su kūdikiais ant ti.
ar kas jas žino malones pra- arba našlės ne senesnės 28 metų, tu
rankų. Paroda buvo suren 3) Męs pilnai vadinam niurnėjo kaip katinas pūslę šaukti
neš-ti.
rinčios pinigų, Aš esu 22 metu vaikiJuozas žioba
gta kareivių ir jurininkų ta streiklaužiais tuos, kurie niurkydamas. Žinoma, jis
nas. Meldžiu atsišaukti. Žinias su(21)
rybos, kurią kapitalistai va užima audinyčiose darbus tų •kalbėtojus sukritikuot nega P. O. Box 15, W. Frankfort, m. teiksiu laišku. L. Masis
dina „bolševikiška” organi pačių kompanijų, kurios lėjo, nors kiekvienam buvo Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš 3252 So. Halsted SU. Chicago. Ui.
iš Aglinciškės kaimo, Antanamus vargina jau per tris mė suteikta čia laisvė savo nuo paeinu
zacija.
Pajieškau apsivedimui merginos,
vo valsčiaus, Mariampolčs pav, Su
monei išreikšti, jis nedrįso valkų gub. Visų mane pažfstančiujų arba našlės nuo 26 iki 30 metu am
Geležinkelio darbininkų nesius.
žiaus. laisvų pažiūrų, gero budo ir pa
atsišaukti
brolija ketina atidaryti te Prie to męs norėtume at paimti balsą, tai nors iš už- meldžiuVincas
siturinčios. Aš esu pasiturintįs, 3>
M. Rinkcvyčius
nai kooperatinę valgomųjų kreipti domą ir paklausti pečkio bambėjo, pats nežino 1929 So. Halsted St, Chicago, III. metų amžiaus, dėlto meldžiu atsišauk
ti rimtai platesnes žinias suteiksiu
daiktų krautuvę bedarbių jus, kurie skebaujat išvažia damas ką.
Antanas Kaunas
(2J >
Paiieškau savo draugės
Zuzanos
vę: Ar Tamistos pargrįšit į Be šito užpečkinio šiaip vi Tamuliukės. iš Jcsinkų dvaro, Skirs Box 268,
naudai.
Derby, Conn.
Lawrence kada mes laimėsi sa publika ramiai užsilaikė. nemunės parapijos, Kauno gub, abi
kartu atvykom j Amerką. Jos pačios
Pajicškau apsivedimui merginos,
SUSPENDAVO PROFE me? Ar jums bus smagus!' Reikia pasakyti, kad socia mldžiu
atsišaukti ar kas ją žino ma nuo 18 iki 27 metų amžiaus. Aš esu
(21) 24 metų, dailios išvaizdos.
Meldžiu
nusišypsojimas iš musų su listų kuopa čionai vis dau lonės pranešti.
SORIŲ SCOTTĄ.
Mariona Bakaičiųtė
atsišaukti su pirmu laišku prisiun
daužytų
buožėmis
galvų
ir'
giau ir daugiau įtekmės 23 Limerick St, Gardner, Mass. čiant savo pavei’- slą. atsakymą ir pla
Vanderbilto Universiteto
pralieto
kraujo
nevieno
dartesnes žinias suteiksiu laišku.
į
žmonėse
įgauna. Abelnai
pirmininkas Cole susinda
KAM REIKALINGA namams gasA. K.
biniko,
stovinčio
streiko
lau

imant, darbininkai vis spar nadinč, malones kreiptis žemiau pa 3157 So. Emerald avė,
Chicago. IU.
vo profesorių Russellį Scqduotu antrašu. Esu gera virėja, jau
ke?
Gal
ir
jus
visi,
kurie
čiau
pradeda
susiprasti
ir
P
.
ttą už tai kad jis buvo apsiėna ir tvirta moteris, 29 metų amžiaus
Pajicškau apsivedimui
merginos,
nięs kalbėti 1 gegužės socia esate išvažiavę ir skebaujat jjų savitarpinis neapsikenti- našlė. Apsiimu vesti namus bei ant nuo 25 iki 27 metu amžiaus, aš esu
(21)
kątik pribuvęs iš Nashua, N. H. į
listų mitinge. Nors tas mi kituose miestuose, norėsit I mas mažinasi, solidarumas ūkės šeimininkauti.
B.
D.
Simons
Amstcrdam. N. Y. Meldžiu atsišauk
pasivadint
„pergalėtojais
”
auga
ir
judėjimas
stiprėja.
R. F. 1). 2,
Monroc Centcr. III.
tingas neįvyko, nes valdžia
I
ti tik iš Amsterdamo. Atsakymą duo
siu kiekvienai.
jį uždraudė, tečiaus profeso streiko laimėjime? Męs jus Taigi, lai gyvuoja darbinin Pajieškau Antano Stanaičio,
Ant. Valangcvičius
vadinsime
streiklaužiais,
prieš
kų
vienybė!
rius likos suspenduotas.
235 E. Main St, Amstcrdam, N.Y.
du metu gyveno Flint, Mich.__
Jo
paPirslėnas.
ties meldžiu atsišaukti ar kas jį žino
Klausimą ar jį priimt, ar vi nes dibdami musų darbą ki
malonės pranešti.
Pajicškau merginos arba našlės ap
tuose
miestuose
jus
laužot
sai atstatyt, galutinai išris
sivesti. nuo 20 iki 30 metų, be skirtu
Jonas Z. Pociūnas
Box 216,
Flint, Mich.
mo tikėjimo, turi būti linksmutis bu
universiteto valdyba, kuo streiką.
do, nepikta ir ne tinginė. Aš esu 27
Centralis
Streiko
Komit.
met susirinks direktoriai.
Pajieškau Vilimo Keršio, Vilniaus metų, esu laisvas ir myliu blaivų gy
gub, Varėnos miestelio.
Kas apie venimų. moku gera amatą. Kuri no
Prof. Scott yra anglas ir
PATERSON, N. J.
ji žino, teiksis man pranešti, nes tu rėtų meilų ir blaivų gyvenimą mel
Pajieškau
draugo,
kuris
moka
da

mokslą baigęs yra Anglijoj,
džiu atsišaukti ir prisiųsti savo pa
(20»
Ateinančioj subatoj,17 d.
"Stelcves Piasentis” arba kas tu riu svarbų reikalą.
veikslą. Pareikalavus paveikslus su
Oxfordo Universitete. Ka gegužės LSS. 65 kuopa ren ryt
Juozas Keršis
ri tokią knyga, kurioj galima butų
(21)
1042 Mashington st, Norwood, Mass grąžinsiu
patirti
tokias
"Stcleves
piasentis
”
(
?)
lės pradžioje jisai buvo par gia prakalbas, svetainėje po daryti. Meldžiu atsišaukti.
----------------- —
i
E. H.
Brooklyn. N. Y.
Pajicškau savo vyro Antano Kok
trauktas mokinti studentus num. 4 Bridge St. Kalbės
184 Grand St.
B. Suslam.
so.
Meldžiu sugrįžti ir užmiršti tą
Box
5(5,
Montello,
Mass.
francuzų kalbos.
Pajieškau apsivedimui merginos
menką nesusipratimą.
Jeigu atra
J. Perkūnas. Visus lietu
iki
Kazimiero Kliaugos, pir dai sau geresnę laimę, meldžiu bent arba našlės be vaikų, nuo 19
vius kviečiame atsilankyti. maPajieškau
(20) 27 metų amžiaus laisvų pažiūrų, su
gyveno Canadoje.
Jis pats arba atrašyti.
Pereitoj sąvaitėj laikraš
tinkančios imti civilišką šliubą, tu
Rengėjai. kas apie jį žino malonės pranešti.
B. Nokšienė
ri mokėti rašyti ir skaityti lietuvi
čiai paskelbė, kad šiomis die
205 E.. 27-th st.,
Tacoma, Wash.
Petras Pilipas
škai.
Aš esu 29 metų
vaikinas,
REIKALINGAS GASPADO- 10 Citv Point Ct_ So. Boston. Mass.
nomis Brooklyne busianti
ne
Pajieškau Aleksandro Bartuške- baigęs potografvstės- mokslą,
padaryta ablava ant steke RIUS Montellos Kooperacijoje. Pajieškau brolio Krano Rudis, iš
viciaus ir jo švogerio Mkoio Bal vartoju svaiginančių gėrimų ir nerū
Platesnių žinių meldžiu krei
čiūno. Abudu Kauno gub, pirmiau kau.
nu. Valdžia mananti suim- Turi būt apsipažinęs su groser- ž.idiku miestelio. Telšių pav., Kauno gyveno
rių.
-laišku
prisinuBroadock. Pa.
Taipgi Jono ptis. su pirmu
gub.
Turiu
svarbų
reikalą
ir
mel

ti 2,500 vyrų, kurie išsisuko ne ir bureme. kreipkitės pas džiu jo paties atsišaukti ar kas jj ži Armino Suvalkų gub, Serdokų kai čiant savo paveikslą. Paveikslus gra
žinsiu, atsakymą duosiu.
(20)
(21) mo. Visi atsišaukite šiuo adresu:
J. Slapkauskas.
(21) no malonės pranešti.
nuo kariuinenės. Tarp jų
V.
Pivariuna*.
Alex Zvirzdin
Pinšan
Stoškas.
(20)
31 Bunker avė., Montelki. Mass.
esą daug ateivių.
Box 422,
North Easton. Mass.
448 N. Frankln st. Philadelphia, P.
L BOX 226,
Cliffside, N. J.
4

SUsS Atsišaukimas Lavvrenco
Streikieriiį.
t
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Lietuvos Atstatymo Bendrovė
Darbas Lietuvos Atstatymo
Bendroves eina oirmvn.
Čionai, Amerkojt, Lietuvos
Atstatymo Bendrovė vis kjla.
Europoje darbas eina pirmyn ir
labai žymią rekšmę Lietuvos
gyvenime Liet. Atst. B-vei lem
ta sulošti.

Kelią į Lietuvą praskina.

Lietuva atskirta nuo pasau
lio—jokių kelių jūrėmis nebuvo.
Saužemių iš visų pusių priešai
apsiautę. Lietuvos Atstatymo
Bendrovės atstovas R. Karuža
jau padarė sutarti su Danijos
laivų statymo kompanija ant
dviejų laivų, kurie važinės tar
pe Lietuvos portų Klaipėdos ir
Licpojaus ir Švedijos. Kitus lai
vus Nemunu plaukioti ir-gi už
sakoma. Taigi tuojaus švedųSkandinavų linija bus sujungta
su Lietuva ir galima -bus at
plaukti ligi Kauno.
Tuomet ir
paėta ir pinigai pasieks Lietuvą.
Telegramos gali nueiti Kaunan.
Jau atėjo žinios, kad su Kau
nu ir keliais kitais miestais ga
lima susinešti telegramomis.
Už žodi 43 centai.

Pinigų siuntimas į Lietuvą.
Lietuvos Atstatymo Bendro
vė jau įrengė siuntimo pinigų
skyrių ir tuojaus pradės, kaip
tik bus komunikacija tarpe Lie
tuvos ir
Amerikos užvesta,
siuntinėti pinigus ir prekes.
Broliai, stokite prie Lietuvos

Atstatymo Bendrovės.
Dabar, kaip prasidėjo darbas
Lietuvoje, jau visiems prisieina
be abejojimu stoti į Lietuvos
Atstatymo Bendrovę.
Lietuvos Atstatymo Bendro
vė atlieka tikrai išganingą Lie
tuvai darbą ir suteikia pinginę
pagalbą Lietuvai ir kitur dide
lius darbus atlikti yra pasiren
gus.
Valdemaras apie Liet. Atstaty
mo Bendrovę ir jo žodis į
narius Bendrovės.
Valdemaras išreiškęs kuoširdingiausią padėka už pasveiki
nimą Lietuvos Atstatymo B-vės
Įgaliotinių suvažiavimui toliau
sako:
” Liet u va šioje kritiškoje va
landoje atsikreipia Į Ameriką ir
į visus
Lietuvos Atstatymo
B-vės narius, prašydamas jų,
kad pagelbėtų ekonomiškai atbudavoti Motiną-šalį.”

Valdžiai paskola.
Lietuvos Atstatymo Bendro
vė perka Lietuvos Valstybės
Prie darbo!
Banko bond’ų už $1,000,000
Lietuvos atbudavojimui rei
markių. Tai gera parama Lie
kalingi
pinigai ir tuojaus gana
tuvos valdžiai.
didelė suma.
R. Karuža jau Lietuvoje.
Lietuvos Atstatymo Bendro
Lietuvos Atstatymo pirtnin. vė nori sukelti tuojau viena miRomanas Karuža pirm gegužės lioną dolerių atbudavojimui Lie
bus Kaune. Jis atvažiavo iš tuvos.
Stokite i Lietuvos Atstatymo
Francijos balandžio 15 d. per
Angliją, Daniją, Švediją i Lie Bendrovę!
tuvą. Sustodamas paminėtose
Šeras $10,—bet parduodama
vietose atliko pirkiybinės reik nemažiau, kaip penki Šerai vie
šmės investigacijas ir sutartis: nai ypatai. Už pinigus mokama
Anglijoje steigs Lietuvos At nemažiau 4 nušimtčiai. Apsau/
statymo Bendrovė savo skyrių. ga kuotikriausia.
Krepkitės šiuo adresu:

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
(L1THUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION)

320 FIFTH AVĖ.
Pajieškau
apsivedimui merginos,
nuo 20 iki 28 metų amžiaus. Aš esu
29 metu, dirbu kasyklose, nevartoju
svaiginančių gėrimų.
Meldžiu atsi
šaukti, su pirmu laišku prisiunčiant
savo paveikslą, atsakymą
duosiu
kiekvienai
(21)
S. B.
P. O. Box 64,
Kempton, W. Va.

NEW YORK, N. Y.
VAŽIUOJU LIETUVON

Gavęs S. V. valdžios leidimą, ma
nau tuojaus išvažiuoti Lietuvon. Ma
no kelionės tiksiu yra pervažiuoti vi
są Lietuvą, kraštas nuo krašto, kad
patirt musų bralių vargus *r aplanky
ti baisios karės sunaikintas vietas.
Kas iš Amerikos Lietuvių norit,
kad aplankyčiau Jus.\ giminės ir grį
ždamas atgal parvežčiau laiškus nuo
Pajicškau
apsivedimui
merginos,
jų ir žodžiu papasakočiau apie jų pa
lietuvaitės, be skirtumo tikėjimo nuo
rėjima, tuojaus rašykite mano bro
18 iki 25 metų amžiaus, sutinkančios
liui šiuo adresu:
gyventi ant ūkės. Aš esu 28 metų, tu
riu savo ūkę. Meldžiu atsišaukti su
pirmu laišku prisiunčiant savo pa 249 Millbury S tAVorcc-tcr. Mass.
veikslą, atsakymą ir platesnes žinias
Jis suteiks Jums visas reikalingas
suteiksiu
informacijas
T.G.
Su pagarba
Box 6,
tVcirgor, Wis.
Antanas
K. Neviackas.

J. Neviackas,

Pajicškau
apsivedimui
merginos,
nuo 18 iki 28 metu amžiaus, turi .būt
apie 6 pėdų augščio,šviesios išvezdos,
aš esu 28 metų, 6 pėdų augščio, turiu
apie g tukstancius vertės savastį. Ma
lonėkit su pirmu laišku prisiųsti pa
veikslą.

John Johnson

P. O. Box 1073,

Lowcll, Mass.

PARSIDUODA FARMA.

PARSIDUODA FARMA.
112 akrų farma. gulinti Fo.vsroft’e
2>į mylios nuo kaimų I>over-Foxcroft
ir Rangor ir Arootook ir Maine Cen
trai geležinkelių susibėgimo.
žcni-3
derlinga, geros ganyklos, gausi van
deniais didelis miškas. 6<M> kortų mal
kų. didelė beveik nauja barnė. dviem
lubom namas, su gerais rakandais,
netoli kaimo mokykla, geriausia vi
same Piscataųuis paviete, lietuvių
farmierių šioj apielinkėj gyvena tiek,
kad visi mokyklą lankantis vaikai iš
skyrus du, yra lietuvių farmierių vai
kai. Taipgi geri farmų produktam
marketai čia-pat, telefonas ir R. F. D.
Kaina šitos farmos tik 3,80u; pusę
reikia įmokėti, kitą pusę lengvais iš
mokėjimais.
Taipgi 80 akrų derlingos žemės,
miškas ir ganyklos tik 80 mąslų atstumoj Į rytus nuo namų farmos. Kai
na $900, pusė Įmokėti, likusius len
gvais išmokėjimais.
(21)

9 akrai dirbamos žemės, 2 akrai
geros pievos, dirva prie juodžemio
ir molio, viskas auga gerai; per vi
durį fanuos bėga upelis, yra žuvų;
yra taipgi sodaš su 25 vaisingais
medžiais, namas su 6 kambariais ir
visais įtaisymais,
tvartai, vištininkai. daržinė, vežimai,
farmos Įran
kiai, arklys, karvė, kiaulės, vištos,
antis, žąsis; prie karų linijos, aplin
kui daug miestelių ir fabrikų, arti
geležinkelio stoties, netoli Bostonas.
Platesnių žinių krepkities per laišką.
MRS. ELLA M. GETCHELL
Kaina $4,300.
Parsiduoda iš prie
F«xserofi. Maine.
žasties savininko nesveikatos
(20) R. F. D. 4.

JOHN ANDRIUŠIS
So. Franklin St.. Box 16.
Ilolhrook, Mass.

REIKALAVIMAI.

PHILADELPHIEčię ATYD \I.
Parsiduoda kiaulių auginimo biz
nis su visaisįrankiais, nuo Philadclphijos ir Camden, N. J. tik 6 mylios.
Karma 56 akerų labai gražioj vietoj,
su dideliu sodnu ir gerais budinkaG.
Kontraktas ant 4 metų, randa pigi
400 dol. ant metų.
teaišku galima kreiptis tiesiai j
Farmą.
(21)

REIKALI.NGI AGENTAI kiekvie
noj kolonijoj priiminėt užsakymus ant
visokių drabužių ir ploscių. Siuvame
ant priemieravimo. kainos pigesnės,
negu krautuvėse, o materija gvaranM. ihimsey
tuojama.
Nurodymai kaip paimti
R. F. D. 1.
Uestville, N. J.
mierą yra taip aiškus, kad kiekvienas
Platesnių informacijų galima gau
gali suprasti trumpu laiku. Sampelių
S. Kiszonas,
ma<ią žurnalus ir kartu pavyzdžius ti pas
prisiunčiame. Smulkesnių žinių no S. E. Cor. Lehig.i avė., and ThomPhiladelphia. Pa.
rint, prisiųskit už 6 c. markutę šiuo <on St.,
antrašu:
(31)

J. F. RICHARD
136 Maplc St..
. Holyokv. Mass.
APGARSINIMAS.
Ant -andos ar ant pardavimo na
mas 5 tamiliju su 22 kambariais ir
storas, tinkamas bile kokiam-bizniui.
Randas prie pat 2 geiėių. Rockefellio
ir Areaplano dirbtuvių.
Darbininkų
apgiventas miestas.
Norintis randavot ar pirkt, meldžiu
atsišaukti.
(22)

NUSIPIRK NOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS: Ją išdirba
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus,
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu.
Toji mostis išima plėtmus raudonus,
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 5Oc. ir $1.00.
Pinigus galit siųst
ir štampomis.

J. RIMKUS.
D. BOCKl S.
Holbrook. Mana.
211 Kirst St..
Elizal»cth. N. J. P. O. BOK 36,
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Ar tebevartuoji Patcn*
greičiau atsiekus to taip gei-’
Du-Bojaus Darbininkas. J
KATIK IŠĖJO I§ SPAUDOS
i,
parodant
skaitytojams,
vaistų kalendoi ilV
stino tikslo—darbininkų iš-!rinį _______ w
siliosavimo iš protiškos ir kaip kunigas begėdiškai ir Geriau numesk jj s^in .?r
'jus galite su šita y*
ŽODIS P. STIKLYTEI
kūniškos vergijos.
_ 1_
niekingai meluoja.
Tai bu- gauk naują iš Suv. V alstijų
siūti, ką tik norite. Ji
R-NEI IR JOS VIENAsiuva taip greit ir Kerai, 4-RIŲ AKTŲ IR 6-ŠIŲ ATIDENGIMŲ TRAGEDIJA
Laikas jau susiprasti bent j vo geriausiai vykęs nuplėši- Sveikatos Biuro (U. S. Pubkaip ir kiekviena mašina.
MINČIAMS.
tokioms moterims kaip p. mas nuo kunigo veido mas- lic Health Service, MashinKnygutė trisdešimts penkių puslapių, kaina 30 c.
Padaryta taip drūčiai,
“Moterų Balso“ num. 4 š. Stiklytė-R-nė, kuri jau mė kos.
gton, D. C.) Jis siunčiamas
(20)
Reikalaudami knygučių kreipkitės šiuo antrašu:
kad sali išlaikyti visam
gyvenimui.
Nėra jokių
m. tilpo korespondencija iš gina vadovauti, užima L. M.
kiekvienam pareikalavus.
M. DUNDULIENĖ
painumų.
Nežiūrint ar
Roseland. III., kur p P. Stik- P. S. kuopos organizatorės Tam tėveliui “bolševizmo“
JŲ® grįžšite senon tėvy
Chicago, III.
1915 So. Halsted St.,
nėn, ar čionai, Amerikoj,
tytė-R-nė
“bolševikiškai“ vietą. Laikas'pagalvoti, kur šmėkla miegą atima. “Bolše JUS GALETE IŠAUGIB
Agentams duodam gerą nuošimtį.
pasiliksite, ar jus esate
vikus
“
jis
mato
net
ir
tarpe
atakuoja “Naujienas” ir ki tokie darbininkų “vadovai“
farmerys ar fabrikantas,
šita yla visuomet bus
tas darbininkiškas Įstaigas, nuves juos, jeigu jiems pa savo ištikimų parapijonų.
Pinigus siunčiam Į Lietuvą ir Lenkiją su
X . jums naudinga.
Ji suJis
turbut
tikėjosi,
kad
savo
kaip ve, Lietuvių Darbinin tiems reikia labai daug
taupina jums pinigus ir
lyg pigiausių cienių, ypdtom — nepriepaskelbimu
laikraščiose
nu

brangų laiką. Lėšuoja tik
kų Tarybą ir Lietuvos Lais šviestis, kad plačiau matyti
Pasekminę
>noks$1.CO,
parsiuntimas
apmo

šam.
Po ilgam kentėjimui pagalba kraiišk > gydymas dykai
gąsdins tuos “bolševikus,“
vės Fondą ir k.
<fe! wru ir nvitcriu.
kamas. Sykiu taipgi duo
darbininkiškas judėjimas ir jie išnyks ir nevarys jam
juje yra neatbūtinai reikalinga. Pertai
Ar šl:r.ka Jurus ;*la.utame dar ir 20 jardų
Tolesniai toji Stiklytė-R- suprasti, kas darbininkams
ka.'
šiaučiškos trotvos ir 3
privalot
neatbūtinai
kreipties
ypatiškai ar per laišką pas musų
kinkų
drebėjimo,
o
tuo
tar

\
J!L‘ Jcr’tl plaUnė sako: “Tūli draugai taip- yra svarbiausiu jų kovoje už
k:L
i'eiu?
A:
skirtingas plieno adatas,
už k r.- . koklis nors n«
Bankini Namą.
I. HERZ, Bankierius ir Notaras
taipgi nurodymus, kaip
pat niekina musų LMPS. 25 išsiliuosavimą. Rods, jinai pu dabar tie patįs “bolševi
ir kn>i>anti vlą vartoti.
Grąžiname pinigus, J®!
kai
”
parodė,
kas
do
paukšti
;
224 West 34-th St.,
NEW YORK, N. Y.
kuopą už tai, kad ji patapo šaukia vienytis, bet kokiam
Neatidėlio
.>:<* p^aiskotes. būtumėt nepatenkintas.
Pardavimas
laivokarčių
visų
laivinų
linijų sulyg cienių kom
tasai
doros
mokytojas.
Bai

!...«
galvos?
kite.
Iškirpkite
šitą
apskelbimą,
pri

“Naujienų“ dalininke. Mes tikslui? Nagi kad kovoti
aki. be! pra sekite prie jo vieną dolerį ir prisiųspanijų.
dek. pilku"’
patapom ”N-nų” dalininkė prieš darbininkų švietėjus, su, kad nesuirtų jam dabar
kenkia kas if kite mums žemiau paduotu antrašu.
visi
galai.
Priei gydymą, au..-;.... pasakytu Iimis ne dėlto, kad pritartume kad valdyt ”N-nas.“ AkvNOTIONAL SALES CO., (19)
ęii, lai stenkitės ;ips:iu
Sta. D., Dept. K^
ffut
(i jos. Užsakykete i uostrulu kny- (
jų pozicijai, o dėlto, kad pa vaizdoje šito liūdno apsireiš
KUte jusu prigc.uu^ kalb.il
Box 90.
Ne* York, N. Y.
dėti kovot tiems draugams, kimo ar ne vietoje bus mano
-TEISYBE APIE PLAUKUS/*
Pa rasi ta ourop<*s gr: ”•
kurie kovoja prieš jų (sup Stiklvten-Rnei
patarimas
snigo .SjMrcnuiistv. kuuBūdamas sveiku, darbe rasi smagumą,
KARĖ PASIBAIGĖ.
uje
randas įvairios ziarba
rask “Naujienų”) taktiką.” kovoti prieš savo tamsumą,
nepaisant kaip saukus tas darbas butu.
uios:
Ar nori matyti,
Gražybe plauku.—su
K tek vien o priederme yra saugot save nuo lis<u. Turint šalti ir neb* ridant
tokis moterų pavergimas, dėjimas
Kagi tas reiškia? Nagi at kad ji prašalinus pataikytų
kaip karės mūšiai
pHuko ir od-«s
ji prašalint. gali issivvstvt i pavojingą ligą-. M«nkiau*i.< luksterejiu.as
Privxastis si? vėliau* būti labai pavojingų, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.
ėję Francijoj. Ru
skleidimą musų kairiųjų valdyt savo proteli ir liežuvi. kuris padaro jas profesiona galvos.
kimo ptefuku ir žilun. ~
sijoj,
Italijoj.
Ga

—Kaip užlaikyti sv .
suokalbio sunaikinti darbi- “Naujienos” ir kiti socialis- lėmis prostitutėmis.
licijoj ir Turki
katą ir išauginti p!a PAIN - EXPELEE
šita
knyga
mylinčiam
skai

kus.
—Ir kaip tai i penjoj?
binikų dienraštį! LMPS. de tiški laikraščiai Įkurti ne
tai
užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
kius savitis turėti gų-.i
Ar non matyti,
muose. Išgydymui šalčio krutinėjo, skausmu
ir nuga
plaukus.-žili plu dasi prie ”N-nų“ bendrovės tam, kad prieš juos kovojus, tymą yra geriausia; mylin žius
kaip
orlaiviai
pa

roje.
rumatuiną ir neuralgiją, trumpai sakant visokius statu
kai.—Barzda.—ir dėka
mus raumenyse ar sąuariuose Paiu-E^eller i ra geriauses.
dangėse
kovojo ?
nuo užganėdintu
tik dėlto, kad iš vidaus padė bet tam, kad juos skaičius ir čiam mokslą—naudingiausia; voues
kliūtų.
Ketvirtojo savaite.
Kaip
submarinai
Ne.apeigank pirkdamas pigias vaistus didelese bvnko^e.
mylinčiam
diskusijas
—
paran

jus kovoti prieš ”N-nas” savo darbininkiškos klesos
GYDYMAS DYKAI.
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pai»-ExDviler, i»ersijutos gelmėse vei
f ikriok ar yra IKAhiA. vaiabaženklis ant baksi ūko. VISU
Mm gal? me pertikė?
Visa
tai
jus
tiems "draugams,” kurie ko reikalus ir uždavinius sup kiausia prisirinkti faktų; no
KITOKIU NEIMK.
centai ir G5 eeutai nė bonkutę.
krc;ai kiekviena, kad
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is la«>orat<.rijos.
galite matyti savo
sy.k.-.l
sALVACL
’
HA
rinčiam
žinoti
paleistuvybės
voja iš lauko. Tai jau tie ratus. Tiegi laikraščiai pa
suknko slinkimą plau
namuose, su labai
F. AD. RICHTER & CO.,
ku į.r šalina pluiskotrs
mažais ekspensais.
siog juoda dėmė dedama ant sistatę sau uždaviniu darbi pradžią ir visas jos baisybes
ir augina gražius plau
Mes
ką
tik
gavome
daugybę
karės
74—86 Wasbiogton Sta
kus Lž
centu arba
LMPS. ir visų kitų musų ninkų švietimą ir vienijimą — a t sakančia usia; norinčiam
kra> s markėms prisi paveikslų Pan-chro-skopui.
New York.
ųstus sykiu su Jusu
Kada pasižiūri per Pan-chro-skopą
kairiųjų.
be Stiklyčhi-R-nių žino savo pažinti lytiškas ligas — rei
antrašu Męs iSsiuCe- ) į tuos paveikslus, išrodo, kad tikrai
me i; i>-k vienam doler
P. Stiklytė-R-nė išteisina oareigas daug geriau už kalingiausia, nes nurodo tų li
ine dėžutė Calvacura— pats esi karės lauke ii savomis aki
gų
symptomus;
turinčiam
ly

os
N 1 ir knygute mis matai visas tas jos baisenybes ir
šitą juodą tikslą, sakydama: Stiklytę-R-nę ir jos viena••Teisybe Apie Plau stebuklus.
Pan-cho-skopas sykiu su
tiškų
ligų
neišver.gtina.
kus
lSpiaukete že“šiandien “Naujienų” tak minčius, kurie dėl ^avo ne48
skirtingais
karės paveikslais le,švš:oie savaite, miac atspaustą kuponą
šuoja tik $1.50. Siuntimą apmokame.
iskėtė sionden.
tika negali tikti ne vienam pribrendimo meškiškai dar nes nurodo, kaip reikia saugo TNION
EAEORATOKY. Rox 638. Unton.
s=
Jei iškirpęs šitų apgarsinimą pri
Y.
susipratusiam darbininkui, bininkų klesai patarnauja. tis šundaktarių ir kaip, tik N.
siusi mums sykiu su $1.50 tuojaus,
UNION
LABORATORY.
mes duosime priedo da ir Europos
nes “N-nos“ sako, kad Nesiskaitykite, meldžiamie pas gerus daktarus einant,
Box .38. Urnon. N. Y.
Siūčiu i dedamas
<entu d*i apmo žemlapį dykai.
Užsisakyk šiandien,
peranksti sociąlizmo gady ji susipratusiais, jeigu da galima nuo šių ligų pasiliuo- I kėjimo
kaštu persiutimo. meldžiu išsių užsakymą adresuok:
sti man tojaus jusu doienne .lėtutė Cal
NATIONAL SALES CO. (Ks)
nė. nes da darbininkai ne tiek daug nesusipratimo pas suoti.
vacura N. t ir knygute "Teisybe Apie
Plaukus.” i Pasiaskote sykio kupoaa. eu
•
KNYGOS
KAINA
50c.
Sta D. Box 90.
Ne* York, N. Y.
pribrendę, da turi laukti, jumis matvtis.
lusu antrašu j
reikalaukite pas:
(?)
kol socializmas pats per sa
”M. B.” Skaitytoja.
A.
L.
MARGER1S,
KARS, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.
ve Įvyks ir tt. Mat, jau pra
2023 St. Pau! Avė.,
DUBOIS, PA. •
ėjo tie laikai, kada darbinin
Kart padaro žmogų, o ypač tą, kurio vai
Chicago, III.
kai tikėjo toms pasakai Bolševizmas įvarė musų tė
kas, giminaitis ar draugas randasi kovos
arba "KELEIVIO” knygyne,
tėms.”
veliui kinkų drebėjimą.
lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi»
ADVOKATAS
Ir jau paties šitokio užrei- Nežiūrint, kad kasyklos So. Boston, Mass.
rūpinusiu, o tas trukdo reguliariškam
škimo prasmė rodo, kiek p. stovi uždarytos, o šapose,
Allieka v ubus teis miškus reikalus visur.
valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Ant 21
OFFICE:
Stiklytė-R-nė sugebi savo kurių iš viso čionai yra tris,
Karė yra priežastimi valgio produktų
OFFICE:
735-736 Okl South BIdg.
mintis išreikšti, tai ka besaT tik pusę laiko tedirbama,
akmens
pabrangimo, delko paprastai žmonis
332 Broadway,
294 Washingtor. st.,
kyti, kad ji pataikytų “Nau mūsiškis kunigėlis anądien
Geižkelio laikro
bei darbininkai turi permainyti jiems
So. Boston, Mass.
Boston, Mase.
dis ėriubeliu už
jienų” teorijas suprąsti. Sti- sušaukė savo parapijonus ir
Tel.: So. Boston 4S1-M.
Tel.: Fort Hill 3424-1972.
priprastus valgius, kitais arba sumažinti /
sukamas, vyriš
klytė-Rėnė savo rašte frazę davatkas salėn ir visiems
ko didumo, ant
Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.
jų sunaudojamą laiką.
20 metų auksuo I
“mat” galėjo rašyti šnekė Įsakė pirkties paskolos bontas su išrašytais
Tas viskas prisideda prie išsivystymo
dama. o ne protaudama, bet dsus. Žinoma, gerai yra pir
dubeltavais virįvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok
šais. Labai tei
kad ir ”M.B.” redakcija ne kties tam, kas pinigų turi,
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Apsingas, ypatingai
pataiso sakinių, tai jau kom bet kaip gali pirkties tie gelžkeliu važiuojantiems
žmonėms, j
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos
Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
promitacija LMPS. organui. žmones, kurie neturi pinigu kuriems reikia visuomet tikras lai
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me !&•
Jeigu norite teisingą vaistą žemoms kainoms, tai visada eikite
Čia noriu tik paklausti pa duonos kąsniui nusipirkti7 tų.
Ypatingas pasiulvjimaa. Mes iš Į» ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vitės su prisiuntimu 60 centų. Reika
i
čios p. Stiklytės-R-nės, ar Musų ponai ir kunigai to ne siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad i'į šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reulaukite
prisiųsdami
pinigus
pačto
ženk

reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo
nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plaut
jau ji užriiiršo tą taip nese- supranta, nes jiems, mat, kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. * matizmo,
leliais, iiuo adresu:
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii. nai buvusi laiką, kuomet niekad nedateklių nereikia Jei busi neužganėdintas,
to, nemokėk
HC.uvnta. nė ■jį g<j ir vėliausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir mo
Atsiminkite jus užmokėtu- ffi terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums palarnaudirbdama siuvėjų šapoj pati kentėti. Taigi čion pasirodė cento.
mėt už tokį pat laikrodėlį
iėlį apie $25...$25.00 M sime kuogeriar.siai, pašaukiame geriausius dastarus per telefonų už1
sakydavo: “Velniai teima! lapeliai, kuriuose aiškinama, jei pirktumėt kitur. Puikus auk T dyką. Talei jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad
suotas
lenciūgėlis
ir
kabutis
dykai
su
ateikite
į
AITIEKĄ
po
numeriu
(1
Neprigulėsiu prie socialistų, kad
darbininkas darbi kiekvienų laikrodėliu.
Aptiekorius,
co. (?)
'''f
100 SALĖM ST,
BOSTON. MASS.
nes tik bereikalo pinigus* ninką nežudytų ir nesiduotų
229 BfiDFORD AVENUK, BROOKLYN, N. Y.
moki: mes nesulauksime to dykaduoniams save išnaudo $06 Athenaeum
Bdg.
— ——
—9 9 CHICAGO.
—’ ILI.* *~Zi—~ ~ ~ ~ J| ~~I|J .
~~ ->0 ~
socializmo, kadangi kaip pa ti. Nes, mat, musų dūšių
sižiūri i tuos darbininkus, Į ganytojas nepaisydamas ne
tą jų žiaurumą, Į tą kerštin dirbančiųjų žmonių sunkaus
gumą ir neapykantą vieno padėjimo nesiliauja juos iš
Šitas praktiškas ir gražus auksuotas laikrodėlis turi 21 akmeni, yra nei permažas, nei perdidelis. kokių visi
kitam, kaip jie da vergiški ir naudojęs. Žinoma, tamsiems nori.
Mes noriai pasiųsime jums ji negavę iš kalno jokių pinigų. Jus insitikinsite. Kad tai tikrai gražus ir
tamsus, kad apie socializmą žonelėms, kurie palankus da parankus laikrodis, teisingai laikantis laiką ir tt, kad jus be jokio svarstymosi pirksite jį. Tik iškirpkite čia
kuponą ir pasiųskite mums. Kam gi mokėti didelius pinigus už laikradį, kada galite gauti pas mus
jiems nei neprasitark, tai ir visokiems stebuklams ir ra tilpusį
dirbtuvės kaina. laikrodininkai parduoda tokius laikrodžius už 518 ar $20. bet toli gražu nesulygūuite anų
turi abejoti, kad socializmas ganoms tikėti, kunigo prig- gerumą sa šito. Nelauk ilgai, tik užsisakyk tuojaus, nes tas pigumas bus tik per 30 dienų.
greit gali Įvykti. Kad ir ge rąsinimas dievo rūstybe la
riausis socialistas agitato bai daug reiškia: jie pasku
rius nuolat jiems i ausis kal tinius savo skatikus atiduo
tų,visvien socializmo nesup da. kiti net ir skolindami iš
flG<N
ras delei savo tamsumo.” kitų neša kunigui po 12 dole
Tokios nuomonės buvo pati rių už velykienę. Kunigui
Stiklytė-R-nė da labai nese paskolos bondsus pirkties
nai. Jinai dabar šito viso žinoma, lengva, o tie kas ne
jau nemato, vadinasi, savo turi už ką jų pirkti, tai jau
susi p va ti me n u progresavo baisus “bolševikai.”
atbulon pusėn. Nejaugi tie, Kunigas minėtą plakatą
kuriuos taip nesenai Stikly pasigavęs nubėgo anglų
tė-R-nė taip niekino, i taip spaustuvėn, ”išvertė” ji an
trumpą laiką pilnai pribren glų kolbon ir paskelbė, kad
do socializmo tvarkai, jeigu “Bolševikai apsupo Du-Boipati Stiklytė-R-nė da taip są, mėto po visą apielinkę la
toli nuo supratimo, ką reiš pelius, kad žmonės nepirktų
MLSŲ DIDELIS PASIŪLYMAS.
Mes neaprašinėsime visų to laikrodžio _gerumų,
_____ __
___
___ir_ užimtu
__
liek norime
nes jų perdaug
yra
daug vietos,
Penktos
Paskolos
Bondsų,
“
kia socializmo mokslas? So
pasakyti, kad šitas gražus laikrodis Duikiai i.šgreviluotas, turi^aukšu lietus lukštus, 21 akmenį, laiko teisincializmo žinovai žino,jog so ir tt Tasai doros mokyto gai laiką ir nei vieną minuta nepaskubina, nei suvėlina, nes turi speciali reguliatorių, kuris laiko mechanizmo
___________ _gva:antuoti
_ 20-ciai _metų.
____ Tie
žinomi po visą
vienuodume.^ Lukštai ir mechanizmas
T;.* laikrodėliai
’ ’
cializmas yra ekonominio jas ne tą plakatą išvertė an judėjimą
Ameriką. Kanadą ir Europą. Beveik visi žino, kad tai geriausi, pagalios gali pats persitikrinti. Bile ko pa-u
---- —
j—
...____
...kaštuoti.
.
.___________________
ne maaiau. kaip 25 dol..
gyvenimo sutvarkimui bū glų kalbon, bet pripasakojo siklausk.kiek
toks oi
21 akmenų
viduriais
laikrodėlis
gali
<* persitikrinsi.
Nors
jis
tiek
vertas,
bet
mes
tiek
nereikalaujame.
Tu
’
as
das nurodantis mokslas ir bjauriausių melų, juodašim biznierius reikalaudamas pinigų, atpardavė mums daug
KUPONAS GERAS TIKTAI PER
30 D1ENV
atsižvelgę Į darbininkų kle tiškai siundydamas tamsias tų laikrodžiu žemiau fabrikinės kainos, todėl ir mes ga
lime
per
tūla
laiką
pardavinėti
juos
taip
pigiai,
kaip
nie
l'nion
Novelty
Co.
1016 Milwaukee are.
supatriotintas
minias
prieš
sos didžiumos tamsumą, sa
kad pirma. Taigi laikrodėlį 25 doi. vertės gali dabar pas
Dept. 65. Cfcieago, 1)1.
ko, kad musų kairiųjų entu svetimtaučius darbininkus. mus gauti už $13.95. Priedo gi duodame <la 19 kitų daik
Tamistos! meldžiu prisiųsti man jusu nupigintu
21 akmens auksini ”Gold Filled” laikrodėlį su 19
tų. kurie tau visomet gali buri reikalingi.kaip ve 1 Nauziazmas yra tik iliuzija, tai Jis matomai manė, kad nėks ■įa
pažadėtų dovanoms daiktų. Aplaikęs tavorų a?
patentuota
britva
dviem
gelažtėm;
2
Diržas
britvai
ir Stiklytė-R-nė tos iliuzijos iš lietuvių angliškų laikraš galąsti; 3 Mašina plaukams kirpti; 4 Fontaninė plunk
užmokėsiu $13.95. Jei nebusiu patenkintas jų5 Raktam retežėlis; 6 Kakiarisčiui špilka; 7 Pipki;
turite sugrąžinti man pinigus-.
apimta nemato jau faktų, čių neskaito ir jis savo nes sna;
Kombinuotas veidrodėlis su muilinyčia barzdai skusti;
tų faktų nurodymus vadina variu darbu užsipenys ang 9R Šukos;
10 .Metalinė dėžutė cigarietams; 11 Mašinėlė pi Vardas ...............................................................................
pasakaitėmis. Da ir pačiai luose sau garbę. Apsiriko. nigams, .kurios niekas neatidarys nežinodamas spineiės Adresas ..................................................................................
12 Kapšiukas tabakui; 13 Laikrodžiui reteželia;1
P Stiklytei-R-nei patarčiau Pasirodžius kunigo melams sekreto;
14 Cigaenyčia; 15 Sudėtinas irankis atidarinėjimui dėžių, bonką, traukimui ir įkalimui vinių, taipgi išgalandaugiau tų “pasakaičių” anglų lakraštyje, tuoj ant dimui peilių; 16 Žiedas; 17 Sudėtinė prietaisą raktams susinerti, bonkoms atkimšti, Šri ubams įsukti, cigarų
nukirsti ir gazui atidaryti; 18 Skurinis portfelius popieriniams pingams bei dokumentams, vienoj
skaityti, kad neviliojus sa rytojaus nuėjo kiti žmones galams
pusėj kalendorius, kitoj vieta tavo vardui ir adresui, vieta fotografijoms ir pačto markėmis; 19 I-aisvės stovęs iliuzijomis ir neardžius ton pačion redakci jon, išver vyla. Tuos visus daiktus gausit užsisakęs minėta laikrodėlį.* Nesiųsk pinigų, tik kuponą. Gavęs laikradeh
$13.95. Jei nebūtum užganėdintas grąžink miirn.ė, o mes pingus sugrąžinsime. Tai musų rizikas.
darbininkų vienybės, tik vie tė lapeli žodis žodin ir šalia užmokėsi
LNION NOVELTY COMPANY
Dept 65,
1616 MILWAlIKEE AVĖ.. CHICAGO, II.L
nijus ir Svietus juos, kad kunigo melų paskelbė jo tu-

POLEMIKA IR KRITIKA

Praktiška Yla.

PLAUKUS

“KUNIGAS MAC0CHAS”

Pinigai

ŠALIN SKAUSMAS!

BALTOJI VERGIJA

v

KARE IR LIGOS!

MORRIS KATZEFF

s

VINCAS DAUNORA

NESIUSK MUMS NEI VIENO CENTO

iH

Laiškai iš Lietuvos
žemiaus paduoti laiškai atėjo
tiems amerikiečiams, kurie j ieš
kojo savo giminių Lietuvoje.
Reikalaudami tų laiškų, įdėkite
už 3 c. štampų ir adresuokite
taip: Adv. F. J. Bagočius, 253
Broadway, So. Boston, Mass. '

811. Biliaičiui Jurgiui, nuo
Marės Miliauskienės.
812. Bilaitienei Onai, nuo Onos Bilaitienės.
813. Bilevičiui Jonui, nuo Bilevičių familijos.
814. Babrauskiui Petrui, nuo
K. Babrauskio ir Paulinos Žu
kauskienės.

REIKALAUJA $500 Už

ŠV.

I

Clarence J. Blceuker iš St. Louis, Missouri, rašo: „Nusipl. kau
čeve rykus su Neolin r. ’.dais ir r.ežioju juos jau lygiai du meta: klanau, kad išnešiosiu dar kekius šešis
mėnesius.’*
P-nas Bloenker pataria Neolin
padus dėvėti dėl jų smagumo
nepermirkimo. e
Tai stebėtinas faktas, kad N
oiin padai nekaštuoja daugiau t
tuos, kurie labai greit nuplyšta.
Galima gauti su šiais padais r.aujus
čeverykus kaip vyrams, moterims
taip ir vaikams, o kiekviesas šiaučius prikala naujus puspadžius prie
senų čeverykų.
Pasižiūrėk kiek sutaupei — todėl
kad daug mažiau porų reikalauni su
Neolin padais. Atsimink — šie pa
dai pagaminti su patyrimu, todėl ir
yra taip geri ir drūti. Juos išdirbinčja Goodyear Tire & Rubber
Bendrovė iš Akron, Ohio, jie ten
pat padirba ir kojasparninius. užkulnius gvarantuojamus daug ilgesnį nešiojimą negu visoki kiti už
kulniai. ,

TeVO

MIKOLO

Pataria vartoti sekančius
pasekmin
gus vaistus:
Kremą ir muilą pa
odos
dailinimui
skaistumo .. $1.25
plaukams
Vaistas
atauginti __ _ $2.00
Vaistas prašalinimui
gyvaplaukių.. $1.00
Vaistas gražiems usams užauginti $1.00
Dažas žiliems plau
kams ..................... $3.00
I.mimentas nuo išbėrimo ir niežų ...... ...............................
..................................
........
?2.00
..
Šv. Mikolo Balsamas nuo reuma
tizmo ................................ $3.00
Pigulkos nuo reumatizmo ir gal
vos skaudėjimo ............. $3.00
Lipimentas nuo reumatizmo $3.00
Balsamas nuo skilvio kataro $2.00
"Herkules” suteikimui spėkų ir
gero apetito .................. $2.00
Balsamas nuo galvos skaudėjimo
ir nerviškumo................. $2.00
Pigulkos "Jaunystė”,
Lašai ir
Elikseris gražina pražudytą
gyvybės spėką; pigulkų dė
žutė $5.00, Lašai $3.00 ir Elikseris $5.00
Antiseptiški milteliai
moterims,
sergančioms
lytiškais silp
numais ................................ $3.00
Valytojas,
išvalantis kūną nuo
spuogų, dedervinių, vočių ir
k. bonkutės kaina .... $2.00
Reikalaukite katologo.
Rašydai
mi adresuokite šitaip:

Aš, Alena Kostovska, paari
dan visai publikai akyse.

•

**

i

'r -
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764. Zavackui Silvestrui, nuo PAPŪGOS KIAUŠINIUS.
V. Dobrovolskio ir A. ZavackieMiss. M. Louise Jackson,
nės.
iš Cdmbridge, Mass., ap
765. Zavackui Tarnui, nuo S.
skundė
Nurenbergo parko
Zavackio ir Jievos Derlęauskos.
Kas mane išgelbėjo nuo varginanvaldybą, kuri savo laiku bu
766. Zaveckui Pranui, nuo
Ai
, čių ligų ? Salutaras Bitteris.
iLZ
vo paskelbusi, kad skirianti
per
praeitus
4
metus
buvau
vos
tik
Vinco Bagavičio.
i gyva.
Aš kentėjau nuo nevirinimo
$500 tai ypatai, kuri prirū
Tai
viskas
767. Žebrauskui P., nuo Pra
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėdadys, kad papūga sudėjusi
j vau valgyti ir suvalgytas maistas su
ką gailina
no Žebrausko ir O. Žebrauskie
teikdavo daug man nesmagumo—atdaugiaus
ar
didesnius
kiau

nės.
pasakyt
. siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas,
šinius, negu tam parkui
i gurgimas vidurių. Diegliai suimda768. Žebrauskui T., nuo Taapie sodos
I vo po krutinę, šonuose ir strėnuose.
priklausanti papūga vadina
džiūvėsius
mo Dailides ir J. Stanaičio.
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo
ma ”Lizza.” Mat sulyg mok
sveikatos. Bet kada aš pradėjau _yei769 žemaičiui Antanui, nuo
.NATIONAL
B1SCUIT
COMPANY
kalauti Salutaras Bittens ir Saluta
slines teorijos laikoma neElzbietos žemaitis.
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
svėj papūga nededa kiauši
jau gerai jausties, gerai valgyti ir
770. žemaičiui Jurgiui, nuo O.
; dirbti, pasidarė smagu viskas. Per
niu, tuo tarpu ”Lizza” sudė
šentaitės ir Jurgio žemaičio.
' 6 mėnesius aš savo paveikslu nebegajo net du kiaušiniu. Parko
.' liu pažint ir palikau laiminga naudo771. žemaičiui Juozui, nuo
j dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25.
valdyba deltodovana pasky
Antano šeinio.
i Galima gauti geresnėse aptieko.’e, o
* St. Kichaels Medic:ne Co.
rė ”Lizzei.” Dabar gi Miss
Dept. K s.
(21) ' kur negalima gauti, kreipkis pas:
772. Žilinskienei Onai, nuo
Jackson prirodo, kad jos pa
CARLSTADT, NEW JERSEY.
SALUTARAS CHEMICAL INST.
Jono Norvilo.
žolės nuo visokią blogumą.
pūga ”Haco,” išgyvenusi ne
773. Zanevičiui Juozui, nuo
J. BALTRĖNAS, Prof.
laisvėj jau 21 metus ir yra
Rcc. U. 3. Pat. Off.
Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo 1707 S. Halsted SL. Tel. Canal 0417.
Onos Zanevičienės,
sudėjusi net keturis kiauši
I Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie
Chicago, I1L
774. Žilinskui Antanui, nuo
telpa laikiaštvje įvairių firmų, lei•ltą apgarsinimą turėtą parakaityt
nius. Kadangi parko valdy KAREIVIŲ IR JURININ
: dėjai neatsako.
Klemenso česnos ir J. Žilinsko. ba geruoju paskirtos dova
1 'dakvianaa. iškirnt ir pasilikt.
Pirmiau, negu pirksi Laikrodį kišeninį, sieninį arba kitokį, klausk
KŲ
DOMAI.
|
kainos
pas
mus.
Mes
prisiusime
Jums
aprašymą
kiekvieno
laikrodžio
775. Žilinskui Jonui, nuo Vin nos neatiduoda, tai pavesta
I
ir jo vertę, o tada Jus galėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite,
(Valdiškas pranešimas)
co Žilinsko.
kad
męs
parduodame
viską
daug
pigiau
ir
už
viską
gvarantuojame.
augštesniam teismui išrišti
Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
776. Žilinskui Baniui, nuo klausimas, katrai minėtų
tų pirkti ir darbą gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius
Visiems
paliuosuotiems
Domincelijos Žilinskienės.
daiktus perliejame per naują arba išmainome ant naujų. Padarom vi
papūgų priguli pirmas prai- (discharged) kareiviams ii
sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms
už prieinamiausią
kainą.
778. Žilinskui V. A., nuo Jono sas.
Klausdami kainų ir reikalaudami nurodymų įdėkit krasos ženklelį at
TIKTAI PER TRUMPA LAIKA.
jurinikams
patartina
nesi

Žilinsko.
sakymui.
liauti mokėjus mokesčius už
Jeigu nori turėti
- P. VALUKONIS,
779. Zimitraičiui Onai, nuo
gerą fonografą, ku
TAI NE TIESA.
apdraudą
karės
metu
(Wai
riuo butum užganė
Bagumilas Lapinskas.
255 Broadway,
So. Boston, Mass.
dintas. tai pažvelk
Kaikurie žmones mano, Risk Tnsurance).
780. žitkevičei Onai, nuo Kriį šitą gražų fonog
kad idant sveikai gyventi, Neužilgo tiems, kurie ne
rafą. kuris savo giesiaus Ulevičio.
daiu. muzika yra ly
pertraukė
savo
mokesčiu
reikia
būti
turtingu.
Jie
781. Žitkevičiui Jonui, nuc
gus net ir $75.00
mokėję,
bus
lesta
dabartini
gramofonui. Šis fo
Apalionės Jatulevičia ir A. žit- mano, kad turtingi žmones
nografas yra dailiai
savo
apdraudą
pakeisti
kiti
išleidžia
daug
savo
turto
kevičio.
ir gražiai padary
tas, puikiai išbaig
782. Zizienei Teodorai, nuc sveikatos užlaikymui, o su apdraudos forma be joki;
tas taip, kad gali
fiziško
(sveikatos)
egzami
sirgus
gali
pirkties
brangius
Sofijos Lapinskienės.
užtekti visam gyve
nimui. Be to jis turi
783. Zlatkui Emilijai, nuc vaistus. Tai ne tiesa. Dau- navimo. Kiekvienas paliuo
DUOKIT PASIŪT MUMS
dviguba
sprenžiną
gybė
naudingu
sveikatai
dasuotas
kareivis,
kuriam
leisUršulos Zlatkus.
ir grajina 3-10 colimus rekordus vienu
784. Zubavičia Viktoria, nuc lykų nelėšuoja nieką, o ligai i tina perkeisti savo apsidrau.
Mes užtikrinam, kad Jąs sučėdyait pinigą
užsukimu. Tik pa
Marės ir Stanislovo Zubavičių. atsitikus galima gauti pi-idimo formą, privalo laiški
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS.
Kadangi
mąstik, kiek turė
Ap
gius,
bet
pinuos
klesos
vaisar
asmeniškai
kreiptis
i
Ap
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pritum užmokėti už to
785. Žukui Kazimierui, nuo
vir
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų
kį fonografą krau
Martos Žukas ir Marės Duras tus. Trinerio Amerikoniš- draudos Departamento
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
tuvėj. Šitie fonog
Elixeris
šininko,
kapitono
T.
J.
Joh
kas
Kartaus
Vyno
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
rafai
krautuvėse
kas.
]
(De
parduodami po $50.
priskaitomas
prie
tokiif
tai-;nšono
kvatieros
ofisą
SIUTUS
IR
OVER
VISOKIUS VYRAMS
786. Žukauskui Antanui, nuo
ir brangiau, mes gi ju užpirkome net 200 iš nusibankrutijusios firmos že
KOTUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAI.
stų. JPastirusie viduriai yra 'Partment Tnsurance Offic;
ma kaina, dėlto per trumpą laiką gal ėmime pardavinėti po $26.75. Ar gir
pačios ir F. Smitho.
______ ___IŠVALO
_ M IR IŠPROSINAM
TAIPGI
dėjot, kad kas kada-nors gavo šitokį fonografą už tokią kainą? Ne. Nie
*
’
”
'*
’
■
Headąuarters)
Northeas
viena
vyriausių
ligos
prie

787. Žukauskui A. J,•9 nuo
VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
kad neturėsite tokios progos, kad gavus už taip mažą kainą šitokį puikų
žasčių. Trinirio Ameriko tern Depatment. Room 717
fonografą. Fonografas grajina visokios išdirbystės rekordus.
Turi ma
Juozo Antanavičio.
Darbu geru ir užtikrintas. Kaina
99 Chauncy st., Boston
lonų ir stiprų baisą, kuris kiekviena sujudina ir palinksmina, dėlto mel
niškas
Kartaus
Vyno
Elixeprieinama.
788. Žukauskui Petrui, nuo
džiame šita fonografą nelyginti prie pigiu fonografų, nes jis visur bran
ris užlaiko vidurius valumč Mass., taip greit kaip gali
Tikru Jašą brolis betaria
giai parduodamas,*tik vien mes galime jį pigiai parduoti. Su kiekvienu
Emilijos Žutautas.
ma, kadangi nedaug laikfonografu duodame visiškai DYKAI 12 naujausių kavalkų ir 300 adatėlių.
789. žvirblis Marei, nuo Juo- ir veiklume, o lėšuoja visai
Gvarantuojame užganėdinimą. kitaip grąžiname pinigus. Taigi jei norite
teliko. Čia taipgi bus suteik
pasinaudoti proga, tai prisiųskite tik $3.00 rankpinigių, o likusius užmo
zo šapalio ir Marės žurnauskie- mažai. Lygiai taip-pat ir su
kėsite atsiėmę fonografą, rekordus ir adatas. Rašykite tuojaus, kad ne
kitais Trinerio vaistais, ypa tos visos reikalingos infor
nės.
būtu vėlu.
212 W. BROADWAY,
macijos kas link naujos ap
tingai
Trinerio
Angelica
Bi790. žvirgždinui Kazimierui,
80. BOSTON, MASS.
PRACTICAL SALES COMPANY
tter Tonic. kuris sustiprina sidraudimo rūšies ir mokės
nuo Petronės žvirgždienės.
Telefonu: So. Boston—1161®
Čių už apdraudą. Rašam
gyvybinę
energiją,
Trinerio
K
791. žvisdinui Aleksandrai,
Chicago, III
1219 North Irving avė., dep, 666,
Linimentas
reumatizmui, informacijų rašantis priva
nuo Lucijos Raudienės.
nikstelėjimui, lo pažymėti datą, kada buv
792. Zigmontaitei Bronislavai neuralgijai,
ištinimui ir saugėloms pra paliuosuotas iš tarnystes i. KELEIVIO” SKAITYTO
nuo Marės Zigmontienės.
kada paskutinę savo mokės
JŲ ŽINIAI.
793. žiliui Juozui, nuo Jurgio šalinti, Trinerio Sedatyvas ti yra užmokėjęs už savo ap
Kosuliui,
peršalimui
bei
žilio.
drauda nuo paliuosavim
Sulyg naujų pa etos taisyklių mes
794. Žukui Jonui, nuo moti slogoms, Trinerio Antiputturime mokėti pačiai už visokius pa
dienos.
■
rinas.
puikus
vaistas
gerklei
skelbimus daug brangiau
negu už*
nos.
Viršminėtas
viršininką
ir
burnai
plauti
—
visi
tie
-kailymą ir žinias,
todėl nors ir I
794. Alginskui K., nuo tėvo,
Keleivio” skaitytojams
apgarsini- *
vaistai galima gaut aptieko mielai patarnaus ir tokiuos; nūs
talpyt dykai negalime. Už viso I
motinos. Onos ir Petronėlės.
atsitikimuose, jei paskirsti kius pagarsinimus mes skaitome po
795. Aleknavičiui V., nuo Jad- se pigia kaina. Joseph Tric. už žodi pirmą sykį. Jeigu tą patį I
ner
Čo.,
1333-1343
So
Ashmai
bei valdžios pripažini ’įpgarsinimą
nori patalpini kelis sy I
vigos Aleknavičiūtės ir T. Petland avė., Chicago, III.
mai nėra aplaikyti.
Padara Gaiva, Raudoną Krau|ą, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą
kius. tad už sekančius sykius skaito
ravičio.
Vyriškumą ir Moteriškumą.
me žodį po l’/ic.
796. Alenskui Potilui, nuo KaTodėl, kurie siunčiate kokį nors ap
Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam
garsinimą, į laikraštį
jeigu norite,
terinos Alenskienės.
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, Malarija viešpatauja.
★
kad apgarsinimas greitai tilptų laikbiauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvinNuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir
797. Ambrosiui Steponui. nuo EXTRA NAUJAUSIS! SUSTOK ir SKAITYK! > -aštvje. kartu su apgarsinimu prigutno, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu,
siųskite
ir
mokestį,
tad
apgarsinimas
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, padara viduriavimo liuosą ir regulari'ką, priduoda
Magdalenos Ambrosienės.
★
lilps arty miausšame numeryje.
žudymo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika
Dėlto, lead rr.es turime ką nors
798. Aulašiui Katerinai, nuo
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketėjimo
stebėtino.
Stebėtinas grajinantis
sveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono
skilves, smirdąti kvapo, nepriimna skonį burnoje,
Ignaco, Onos, Elzbietos, Stefa- Laikrodis ir tas yra nau jausis
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, kraujo į visas dalis kurto, priduoda šviežą rauduenulaikrodžiams išradimas. Tas laik
nijos Trainavičių.
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.
rodis parodo valandas ir minutes
799. Bačaliui Juozui, nuo Kon kaip
ir kiekvienas kitas. Padary
•v—
stancijos, Agotos ir Veronikos tas stipriai, gražiai apdirbtas ir
laikys visam a.nžiui. Jeigu myli
Bačalių.
te girdėti gražią muziką nereikia
Mes tikrai gvarantojame. joj busite pitnai užganėdinti vartojant Nuga800. Baldijui Jonui, nuo Teofi- Jums mėtyt pinigu už visokius
Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devyniosmuzikališkus
instrumentus, padešimtys (®0) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00)
lijos Baldijos.
vyzdin: Piano, fonvgrafo, smuidoleris, arba šeši mėnesei gydymo, šešes bonkutės už penkius ($5.00) dolerius.
801. Balsiui Jonui nuo Petro kos korneto ir tam panašių. Jums
Tokiu vardu išleidome naują
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20; dienų nebusite pilnai užganėdin
tereik tik pasukt rakta viršuje tn
ti pasekmių, sugrąžikite Ivktus pilės ir bonkutė. o mes betarpiškai sugrąžisme
nės, Antosės, Antano ir Juzefos laikrodžio
S
knygutę
dėl
išradėjų,
joj
yra
20
ir jis grajins gražias
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai
dainas ir meliodijas, kurios pa
Balsienės.
į paveikslų ir iliustracijų, visokių
ne bus pasekmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negalėtume
linksmins Jus ir jūsų draugus.
yį išradėjų ir išradimų, su aprašy
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone
802. Balsiui Endriejui, nuo Jis
grajina 15 minutų, su vienu
padarys viską, ką čionais tvirtiname.
Nusa-Tone;
ki
mais.
ir
paveikslais
riie.ito
NewJurgio A. Balsio.
užvedimu ir kiekviena syki užve
grajina skirtingas nieliodijas.
$ Yorko ir Washington<>.
Skaitykite ka tie žmones saka apie Nuga-Tone.
803. Baltaičiui Antanui, nuo dus
Laikrodis aprūpintas mechanizmu,
Kazimiero I^eniaucko ir Juozo kad muzikos voliukai persimaino
NATIONAL LABORATORY, CMcsgo. III.
Bwood City. Pa.
Ta brangią knyguię, mes iš
hmttfc toerie. A
patis.
Tai didelės vertės laikro
CrCT Gavau” :u5t| laHka Ir Nu«»-Ton« piliete, Ir turiu p.ivakytl. Jot
visai uSganedintM Jurų
e..<nb>nat»on •(
Pranios Baltaitis.
siunčiame kiekvienam ant pareidis. nes sale laikrodžio turi da ir
vaistais. Meldžiu prisiųsti dvi bonkutės Nuga-Tone piiiutiu. Al daviau kialeta piliutra sava
804. Bartkevičiui Jonui, nuo muziką. Tokį laikrodį reikėtų tu
pretelių dėl pabandyma :r jvn labai patilta. Al steliuju vienų bonkutė dėl ;io. Pasiunčiu S2.
kalavimo.
Siuskite vaistus kų greičiausei. _
..........
...
rėti
kiekvienam
name.
Ir
Jus
to
Su pagarba.
GASPAR BERSEK. Boa 547.
Baltulevičio» Jievos ir Alenos laikrodžio niekur negalite gauti
DYKAI.
Stankauskų.
kaip tik pas mus. Tikra kaina to
NATIONAL LABORATORY. Chicago. Bis.
Sbenandoah. Pa
laikrodžio
$l$.0i).
Kiekvienas,
ku
Jeigu
Jus
norite žinot, kiek tur
805. Rartnikui Broniui, nuo
Godotini Tamista:: —
__
___ .._____
ris išsikirps šį apgarsinimą ir pri
Aš
esu
U>».
uU^edtaU.
nuo
;us,
p»
v^on^
to žmonės prasigyveno su pagal
Teofilijos Bartrikos.
sius mums užsakymą iki 15 June.
ba naudingų išradimų, tai rašyki
806. Baziliauskui M. K., nuo! męs prisiusime tam už £9.75. Mes
te tuojaus reikalaudami tos nauNuga-Tone yra sudėti
neprašome pinigų iš augsto, tik
Stellokfte vaistas ant tuo kuponą.
Motiejaus Baziliausko.
(?! dingos knygutės.
Kaip žinovai
parašyk savo vardą ir adresą aiš
parankioje bonkuteje. Jie
NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, III.
1„"...... "
atve/š ■ <(( (ekspertai) patentų, — bandome
807. Beet Anna nuo Barboros' kiai. įdėk 52.00 depozito, o kitką užmokėsit kada ta laikrodį
yra apvilkti su cukrn;
Gerbiamieji: Prisiunčiu $.......... ir meldžiu prisiųsti man
jums į namus. Kiekvienas, kuris prisius $9.75 iš augšto už tą laikrodi
..........
išradimus DYKAI.
Rašykite:
priimno skoni; rame dėl
ir Prano Krizių.
bonkutė Nuga-Tone.
tam našių. :me VISAI IAKA! gražią deimantinę Špilką ir pa a u k..u olą
vartojimo;
neatitrauka
retežėlį.
808. Bernotui Kazimierui, nuo
Vardas ir pavardė.........
nuo darbo ar linksmumo.
PASARGA:
Kuris norigauti šį laikrodį už $9.75, turi prisiųsti už J S Amcrican Europcan
Bernotu familijos.
sakymą prieš 15 Juniaus, nes po paskirto laiko kaina to laikrodžio
Bandykite.
Jus reko
Patent
Office,
Ine.,
Inc^
Gatvė ir No. ar R. F. D.
809. Bičiūnai Adolfui, nuo
pakils iki ?18.W. Nepraleiskite, bet rašykite tuojaus pas:
menduosite tuos vaistus
Valstija
Juozo K. ir Elzbietos Bičiūnas.
visiems sava pretelems.
256 Broadway
(Ks.)
Miestas
I
EUROPEAN
WATCHCO.
810. Šilaičiui Endrejui, nuo
1418 W. Division St.,
Dept. 290,
Chicaęo, III.
Marės Siliauskienės.

fleolin Soles

ui<

t

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE
So. Bostone.

$50.00 Fonografas tik $26.75

Siutus, Overkotus
ir kitokius Rubus

Ant. Januška

Nuga-Tone

DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

LIETUVIŠKAS
IŠRADĖJAS.

Musu Absoliutiška Gvarancija.

•timalatea

the nt»l ąaw
er». lt I • •
v>l«abU b!oo4.
••r••

<
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Vietinės Žinios
Studentai pagavo du policmanu bevagiant.

Kova prieš namų savinin
kus.

Prakalbos ir koncertas.

Bostono šeimininkų Ly- Lietuvių Socialistų Jauga pradėjo kovą prieš namų
rengia^ prair koncertą,
savininkus, kurie be jokios 1 kalbas
"
*“ kuris
priežasties kelia randas už įvyks ateinančioj nedėlioj,
namus. Pereitą panedėlį Lietuvių Salėj, 2 valandą po
buvo pašaukta majoro ofi- pietų. Birutės Kanklių cho
san 15 namų savininkų pa ras draugui Sugar vadovau
siteisinimui. Juos,
mat, jant padainuos, o balalaikų
Kalveliui
skundžia už kėlimą randos orchestra drg.
vadovaujant
paskambins.
be priežasties. Jie teisinasi,
kad taxams už namus paki Be muzikos ir dainų bus da
lus, jie priversti buvo pakel ir kitokių pamarginimų.
ti randas, tečiaus jiems bu- Drg. L. C. Fraina pasa
voprirodyta, kad taxai paki kys angliškai prakalbą, o
lo nedaugiau 15%, o jie ran drg. Micheisonas lietuviš
dą pakėlė nemažiau 5 dole kai. Meldžiame visus atsi
riais į mėnesį ir tokiu budu lankyti ir pasižiūrėti, ką
tą taxų pakilimą sau atlygi gali jauni socialistai. Įžan
ga visiems dykai.
na šimteriopai.

DIDELĖS PRAKALBOS

PranešimasLSS. VI RajoAo kuopų
sekretoriai pasistengkite įsj
fe
,-aiono
fefe fe ”, Jk tik
Koncerto tikietu, kiek tik
jums galima, kad koncer
tas rajonui atneštų naudos.
Kurie norite tikietu. kreip
kitės žemiau paduotu ant
rašu, o gausite.
Kone. Kom. narys

TELEFONAS: SO. BOSTON 5.
įdėlioję, 18 gegužės nuo <!
i!
7:30
Lietuvių saie
salė’ . vakars^ Lietuvių
Le- k*mPas E i? Silver gal.
So. Bostone, bus žymios
prakalbos. Rengia Lietu
-=ADVOKATAS .
vių Ukėsų Dr-ja. Kalbės
VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE.
advok. F. J. Bagočius ir ki
.
Ofisas adaras vakarais iki 8.
ti žymuųs kalbėtojai Taip
253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
gi bus ir kitokių pamarginiVienu® trepus augštai.
F. N Ramanauskas... mų. Visi atsilankykite.
Komitetas.
1518 Columbia Rd.
j------------------------------------------------------------ 7------So. Boston, Mass.

Anądien nakčia Harvar
do universiteto studentai
Osgood Hooker ir du kiti jo
draugai pagavo Hookerio
kambaryje po num. 56 Clavery Hali du policmanų, bū
tent Doyle ir McNamurą,
bevagiant studentų drapa
nas ir kitus turinčius vertę
PRANEŠIMAS
daiktus. Jau buvo paimta
Lietuvių Ukėsų Draugijos
du siutai, du laikrodėliai,
nariams ir visiem lietuviam.
peiliukas ir mašnelė su $4.
Susirinkime, atsibuvusiam
Tarpe studentų ir plėšikų
24 balandžio 1919 m.. Lietu
kilo smarki kova ir triukš
vių Ukėsų Dr-ja nutarė per
mas sukėlė iš miego kitus
LSJL. Komitetas.
keisti laikymą susirinkimų.
studentus, kuriems atbėgus
Nuo dabar, visi mėnesiniai
plėšikai buvo suimti. Pris Sumušė ir apiplėšė gatvėj
Paskaita.
susirinkimai bus laikomi
žmogų.
tatyta policijos nuovadon
trečią ketvergą kiekvęeno
policmanai prie užmetamos Pereitą nedėldienį vakare Gegužės 11 d. vakare Lie mėnesio nuo 7:30 vakare.
jiems kaltės neprisipažino; H. Oranskiui bevažiuojant tuvių salėj, So Bostone, bu Sekantis Lietuvių Ukėsų
jie aiškinasi, kad gaudyda Dorchester avė. gatve, Dor- vo LMPS. II rajono sureng Dr-stės susirinkimas įvyks
mi įsilaužusį studentų bu- chestervje, ant jo užpuolė ta paskaita. Paskaitą te 15 gegužės nuo 7:30 vakare,
veinėn plėšiką inėjo kamba trįs banditai, smogė revol moje apie kūdikių auklėji Lietuvių salėje. Visi nariai
rin. Povogtus daiktus at veriu galvon, apkvaitusi da mą, skaitė d. Z. M. Puišiutė. malonėkite pribūti nes yra
rasta išmestus ant kiemo, primušė ir paskui paėmę Prelegentė pavyzdžiai ir daug svarbiu reikalų.
tik neatrasta vieno auksinio $300.00, kuriuos Oranskis stipriais argumentais nuro
M. Mockapetris.sek.
laikrodėlio ir tų $4, kurie prie savęs turėjo, plėšikai dinėjo tėvų pareigas link
279 Bclton st., S. Boston.
dingo. Kitas studentas C. niekeno nesuturėti pabėgo, auklėjamų vaikų ir nuosek
ŠTOKAS PtRSlDLODA.
B. Woods pranešė policijai; palikdami gatvėj be sąmo liai kritikavo įsigyvenusius
So
Bostone
parsiduoda bučernč ir
kad ir jo kambaris, esantis nės gulintį Oranskį. Polici vaikų auklėjime netikusius grosernė. Savininka.fartną,
papročius. Publikos buvo todėl krautuvę atiduoda perka
kuopigiausia.
Apslev Hall’ėj, taipgi likosi ja banditų jieško.
(*l)
pilna salė ir paskaita pro Kreipkitės pas:
išgrioztas ir dingo auksinis
Bronislova (•iutauskį
laikrodėlis ir kiti vertingi Karams susidūrus keletas taujantiems žmonėms davė 110 Third St.. So. Boston, Mass.
nemaža gerų pamokinimų.
žmonių sužeista.
daiktai. Policija dabar ši
tą įsilaužimą tyrinėja, kad Andai apie 8 valandą va Aukų už šių metų geguži PARSIDUODA Al TOMOBIsuradus kaltininką ar kal kare vietoje, kur susibėga nės darbininkų šventės ap- LIUS, 8 cilinderiu. (ole. 7 sė
vaikščiojimą
nukentėju- dynėmis, mažai važinėtas, išro
tininkus.
Huntington ir Boylston gat, siems surinkta $10.59.
do kaip naujas. Parsiduoda pi
ge’ežkeliai, netoli viešojo
giai. Atsišaukit greitai per lai
Skundžia ligonbutį už nu- knygino delei nenustatytų
Susirinkimas.
šką arba ypatiškai, šiuo adresu:
nuodijimą moteries.
bėgių susidūrė du gatvekaP. Trečiokas
(20)
Henry Roosen šiomis die riai. Susidūrimo butą taip Bostono LSS 162 kp. atei
63 I Street.
ant 3 lubų
nomis augštesniam Suffolk smarkaus, kad abu karai li nančioje nedėlioję bus susi
So.
Boston,
Mass.
pavieto teismui padavė du kosi suardyti ir trįs pasažie- rinkimas po num. 357 Charskundu ant Peter Bent Bri- riai sunkiai, o keletas kitų les st. Visi nariai turite pri- NAUJAS KNYGŲ KATAbut ant paskirto laiko, nes
gham Hospital ligonbučio lengvai likosi sužeistais.
daug darbo turime. Reikės L1OGAS YRA GATAVAS.
administracijos, kaltinda
išrinkt darbininkus teatrui Prisiųskite 2 c. Štampą ir
mas už nunuodijimą jo žmo
Suėmė 50 kazirninkų.
ir
turime užsilikusių kitų gausite jį. Adresuokite ši
nos Jennie Roosen, kuriai
Pereitą
nedėldienį
Roxsvarbių reikalų nuo praeito taip:
ligonbutyje vietoj Epsom
A. OLSZEVVSKI
salts druskos buvo duota burv policija įsiveržusi į susirinkimo.
Sherwood
kliubą
rado
ten
_______
->
Teat.
Komis.
naikinančio sublimato, nuo
3246 So. Halsted St,
kurio, sako, Rosenienė mi- belošančių iš pinigų žmonių.
Chicago, I1L
Areštavo 50 ypatų ir paėmė
LIBERTY BONDSUS
rusi.
Viename skunde Roose- kaziras ir kitus lošimui pa Priima už pilnus 50 doleriu
NAUJA LIETUVIŠKA |
nas reikalauja $11,000 atly būklus.
L. A. B-vės atstovas,
(24)
BARBERNE.
’
ginimo už savo pačios gy
P. BARTKEVIČIA,
Plaukus
nukerptam
pagal
vi'
Elektra
užmušė
darbininką.
vastį, kitame gi—-$10,000 už
877 Cambridge st.
sokias madas, kaip tik kuųjc no- T
rite. Jeigu kurie norite išgaląst i
jos kančias.
Pereitą nedėldienį Philip
E. Cambridge, Mass.
atsakančiai BRITVĄ, atneškite JParyski, 37 metų amžiaus
pas mane, o skus geriau kaip T
nauja. Visame ir visiems patar- JDevynios poros ir trįs mo darbininkas, dirbantis Bos
EXTRA!
nausiu geriausiai.
(27) T
teriškės be vyrų areštuota ton and Maine geležkelio
Parsiduoda
du automobi* ¥¥
P.
Lapienas
viešbutyje.
jarde East Somervillej, ka liai. ”Hudson Supper six”,
229 E. Street.
•£
Pereitą nedėldienį policija da paėmė gulinčią ant že 1918 m. taip kaip naujas, ir
.So. Boston. Mass. 2Prie pat Lietuvių salės
S
netikėtinai įsiveržė į Sorato mės brekštangę, likosi nu ”Overland” su 7 sėdynėmis,
Hotelį ir suėmė tenai devy trenktas elektros. Mat vie 6 cilindėrių. Parduosiu už
nias ix>ras ir trįs moteriškes nas brekštangės galas lietė mokant ant syk arba duo
Severo6- Gyduoles užlaiko
be vyrų. Areštuota juos re- trečią gtležkelio relę, pilną siu ant išmokėjimo.
šeimynos sveikata.
Ku

mianties taip vadinamu elektros. Tasai kieme gelež- ris pirks tą išmokinsiu va
"Ture Name Law” įstaty kelis paprastai yra varto žiuot. ’ Kreipkitės šiuo ad I Šeimynos sveikata
mu, reikalaujančiu, kad ap- jamas anglinių karų vary resu :
yra brangiausiu turtu ir todėl ji tu
sinakvojantįs
viešbučiose mui su pagalba tos trečios
rėtų būti saugojama labai nuo viPovilas
Vasiliauskas,
sokuj nesveiln.T’į ir ligų. Po pir
žmonės užsirašinėtų savo relės. Paryskis per neapsi 242 Broadway,
mutinių apsireiškimų ko cos nors li
žiūrėjimą
susidūrė
su
elek

tikromis pavardėmis. Tokių
gos. ar ji paeitų nuo skilvio, kepenų
So.
Boston,
Mass.
ar žarnų, imk
svečių porelės, žinoma, su trizuota rele ir likos ant vie
sidaro gatvėse ir paskui ei tos nutrenktas. Kitas dar
ŽEMĖ DOVANAI
na viešbutin kaipo vedusios bininkas, M. Skoleckis, ap 60 arkų pusė dirbamos žemės, kit- j
siavęs guminiais batais ir kas ganykla ir didelė giria kliavų ir:
poros.
pusių; keletas obelių, didelis upelis
apsimovęs guminėms piršti teka
pro farmą. ant gero kelio (Statei
Suėmė ginkluotą Syrijoną. nėmis, ištraukė iš lavono Road), netoli mokyklos, 10 mailių į|
didelį miestą Loveli, Mass. Stuba S i
Balsam of Life
Būrys žmonių, kurie kas rankos geležinę lazdą ir-tuo kambarių su pijazais, 4 ugnavietės ‘ (Severas Gyvasties Balsamą) kuris
molkoms ir vežimams darz.inė ir bar-i
dien susirenka prieš didžių budu paliuosavo nuo elek nė
yra gerai žinomas stiprintojas vir
su skiepais. Visos triobos pirmos
škinimo organų ir siekia tiesog prie
klesos, nepastatytum už keturis tūk
jų dienraščių langus, kad tros srovės.
kibelio priežasties, neleisdamas kilti
stančius dolerių. Viskas parsiduoda
kitoms ligoms. Jis veikia į kepenis,
tėmijus į skelbiamas teleg
tik už 82,300. Užmokėt sykiu.
taisydamas ju veikimą ir tokiu bu
Policija užgriebė 400
25 akrai apie 15 dirbamos žemė-i
ramas, andai buvo užpultas
du prašalindamas nerviškmimą,
didelis pušynas ir kietmedžių. prie Į
draustinų paveikslų
vidurių užkietėjimą ir dispepsiją.
dviejų specialių policistų su
didelio upelio, 7 kambarių stuba. bar- LJis
yra pardavinėjamas ąptiekose
nė
ir
vištinyčia.
Triobos
reikalingos
į
revolveriais rankose. Poli- Anądien policija su "Prie
visur.
Kainą 85 certai.
37 mailės nuo Boston. par
cistai įrėmė savo šautuvus žiūros ir Apsaugos Draugi pataisyt;
siduoda uz $1,300. Jmokėt $600,
W. f
SEVERĄ CO
A. ŽVINGIŲAS.
į šonus tūlo svrijono George jos” viršininkais užpuolė
CEOaR RAPiOs. iowa
26 Broad* ay.
So. Boston. Mass. j
Neuiman’o, iškrėtė jį ir ra ant namų po. num 34 Codo pas jį štilietą ir revolve lumbus avė., ir užgriebė
ri. Jis likosi areštuotas. apie 400 draustinų litogra
Sykiu areštuota taipgi ir ki fuotų paveikslų. Namuose
tas jaunas vyriškis tūlas gyveno L. Danforth ir H.
George Habit, kuris polici Pinkham, kuriuodu likosi
jai
pasirodė nužiurėtinu. areštuoti. Jie teisinasi, kad
Neuimanui su kitais besto tuos paveikslus radę nusi
vint būryje besižiopsančių samdę namus iš pirmesnių
Keturių veiksmų komedija.
i telegramų biuletiną žmo gyventojų.
Rengia LSS. 162 kuopa, puikiausi perstatymų,
nių, kas toks pastebėjo pas
Subatoje,
jį kišeniuje štilietą ir prane
Ura visi ant šokių!
šė policijai, kuri tuoj atvy
ko, manydama, kad tai yra Cambridge’aus LMPS. 27
E ir Silver Sts, So. Boston, Niss.
”baisus anarchistas.” Neui- kuopa rengia gražius šo
kius,
subatoje,
31
gegužės,
manas policijos nuovadoj
LOŠIMAS PRASIDĖS NUO 7:45 VAKARE.
pasisakė paeinąs iš Whee- Cyprus salėje, 40 Prospect
BOSTONIEČIAI! Pirmą karta turėsite progą pamatyti gražią kome
ling, W. Va., kur dirbęs ge St. Prasidės nuo 7 vakare. diją VAGYS, ir drąsuolį žydelį, ir miegantį sargą ant sargybos.
ležies dirbtuvėj, o ginklus Taibus tikrai lietuviški šo
V eikalaa perstato lietuvių ūkininkų gyvenimą.
turėjo prie savęs dėl savo kiai; atsilankykite visi!
Perstatymas labai juokingas ir niekas iki šiol tokio graĮaus teatro
Komitetas.
<la nematė. Todėl visi atsilankykite.
Užkviečia 'RENGĖJ AI
apsigynimo nuo padaužų. •
I

Severa’s

Puikus Teatras!
V

24 Gegužes-May 1919 m. Lietuvių Salėje,
Ki

F. J. Bagočius

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS,
17 metų, su 7 sėdynėmis. Atsikrei-

pkit po num.
35ų Broadway,
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(19)
So. Boston, Mass.

APTIEKA
Naujiena Visiems.

»
t
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i
i.

t

4
i
«
Kraujo Valytojas .......... $1.50 ♦i
Nervų Ramintojas .......... $1.50 I

Nuo slinkimo plaukų ir
pleiskanų ..................... §1.25
Tikra Lietuviška Trajanka 50c.
Nuo niežų ir parkų.......... §1.25
Nuo saules nudegimo__ _ 75c.
Nuo Reumatizmo .......... §2.00
Bobro Lašai ..................... §1.00
D-ro. Kempe Kapsulis .. §2.00
Perfurnas visokių
gėlių 50c, $1, $2, $3.' $4, $5.
Muilai ................ 25c. 50c. ir 75c.
Taipgi užlaikom šimtus kito
kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir tt.
Klausdami ko nors atsiųskite
krasos ženklelį atsakymui.
i
1
Adresuokit šitaip:
t
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K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,
So. Boston, Mass.
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Masu krautuvėje
visados galite gauti
visus gražiausius
LIETUVIŠKUS RE
KORDUS. kiek tik yra padarytu. Užlai
kom (olumlia GRAMAFONUS nuo $20
iki $225. Senus su
gadintus gramafonus
pataisome arba apmainom ant naujų.
Rekordus ir Gramafonus prisiunčiant
j visus miestus Suv. Valst. ir prisiimt irro lėšas apmokame.
Lietuviškus Kataliogus duodame DYKAI, tik pnsiųsk
štampą persiuntimui.

i
ij
UŽLAIKOM VISOKIUS VYRIŠKUS Rl Bl S ir PASI
į
I PUOŠIMUS ir VISOKIŲ CEVERYKŲ.
Viską parduodame pigiau negu kitur. Užeikit persitik-

i
t
i
»•

rint.

233 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:
Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30

(10)

Šventadieniais nuo 10 iki 1.
SI CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

»
♦

[Dr. L. J. Podder

Puikiausioj vietoj Motelloje, tiktai
apie šimtas žingsnių nuo Tautiško
namo. Biznis gerai išdirbtas. Par
siduoda už prieinamą kainą. Taipgi
patartumčm ir pamokintumėm kaip
reik vesti reikalų, taip kad gali pirk
ti ir toks, kuris tokio biznio nėra tu
rėjęs.
Jeigu nenorėtų pirkti biznio, tad
gali pirkti tik vieną namą.
Namas
su geriausiais Įtaisymais: elektra,
guzai, štimų šildomas, vanos, kurias
galima šildyt ir su gazų. Kas nusi
pirks, turės puikų gyvenimą. No
rintieji platesnių žinių, kreipkitės
šiuo adresu:
(20)

H. STANKUS
678 NO. MAIN ST.,
MONTELLO, MASS.

.......... DENTISTAS AJ

LIETUVIS

Dr.M.V.Casperįji
(KASPARAVIČIUS)
425 BROADWAY, SO. BOSTON l
Tel. So Boston 27

1

Iš Petrogrado.
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR
MOTERŲ LIGAS.
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
iki 9 tsL vakare.
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Kalbu Ruskai ir LehkiškaL (42)
69 CHAMBER ST, BOSTON ■o
Telephone: Haymarket 3390.

DAKTARAS

A. F. Christian
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte.
Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 9
vakare.
(Šventadieniais ir nedėliomis
tos pačios valandos.)
Ligoniai, kurie serga sunkiai ir
reikalauja ligonbučio gydymo ir
priežiūros, užtikrinam, kad gaus
geriausią priežiūrą, gerą valgi ir
kambarį, ir gerus
patyrusius
daktarus visą laiką. Mano privatiška Hospitalč yra aprūpinta
su medikališkais ir Chirurgiš
kais skyriais, geriausia Labora
torija dėl mikroskopiškų ir chemikališkų analizacijų
Kraujo,
Šlapumu ir Pilvo ligų. įsteigta
23 metai!

(Netoli Massachuaetta avė.)

BOSTON, MASS.
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LfETUVYS DENTISTAS.
i )
VALANDOS: Nuo 9 iki 11 dieną.! )
Nuo 2 iki * vak. : )
NEDALIOMIS į

iki 1 ▼. po pietų, i

j

Ofisas "Keleivio” narna.
Bro*dway, tarpe C ir D Sts.]
SO. BOSTON, MASS.
i

2 1 Tel.: Richmond 2957-M.

H Dr. David W. Rosen h
H Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP
TAS LIGAS.
VALANDOS:
K
Nuo 8 iki lo ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakare.
S21 IIANOVER STREET,
BOSTON, MASS.
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Bus pelnas ir garbė Jums ir Lietuvai.

CENTRALIS BENDRAS UETUVRI BANKAS
INKORPOR. VARDU JOSEPH KOWAL CO.

CR08S STREET,

s

A.L.KAPOCIUSį )

ŠIANDIEN YRA TIKRASIS LAIKAS LIETUVIAMS
ĮSISTEIGTI SAVAS BANKAS!
Svetimtaučiams jau pristatėm daug Bankų,
r*

DABAR STATYKIME SAU.
PIRKITE ŠERUS!
DEKITE PINIGUS Į SAVO BANKĄ.

♦
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DAKTARAS

AR TU DA NEPIRKAI ŠERO LIETUVIŲ BANKOJ?
NEAT1DELIOK ANT RYTOJAUS,

Į

!

GERB. ”KEL.” SKAITYTOJAI!
Jus žinot, kad visokie spaudo®
dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai brangiau negu me
tai atgal. Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaigė, malonėkit
kaip galima greičiau atnaujit,
nes kitaip negalėsime laikraščio
siuntinėti. Podraug meldžiame
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį,” kuris drąsiai gina
darbininkų reikalus nepaisyda
mas visų gyvenimo audrų.
Su pagarba,
"KELEIVIO” LEIDEJAL

oo Šeras—6 Procentai!

' K

♦
i
♦

KELEIVIO” SKAITYTŲJŲ
DONAI.
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401 Marlboruogh Street
j!)
(J

i
»
»

i

1 4

DR. AL FIDERKIEWICZ,
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PILVINIS IR ZALDOKAS

Tel. llaymarket 4154
Gyvenimo Te!.: Cambridge 6098.
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Parsiduoda Namas su
Drapanų Krautuve

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12:30
Nuo 1:30 iki 6 vak
Nuo 6:30 iki 9 vak.
i
Nedėldieniais atidara pagal
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į Gramafonai, Rekordai, Dainos ir Šokiai

Didžiausia Lietuviška

Pirmą siuntinį vaistų iš Euro
pos gavome ir dabar turime
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
saulyje variuojami.
. .Jeigu negauni kitur, ateik pas
mus, męs turime.
Receptus išpildome visokius, Amerikos ir
Europos daktarų.
Taipgi užlaikom visokių išdirbysčių ir patentuotų prepa
ratų. Kadangi visokių vaistų
turime labai daug, todėl vardus
ir kainas tik kai-kurių čia pa
duodant.
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BOSTON, MASS.

