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Bavarijos buržuazija nužudė
Komunistų vadovą

AFGANAI PRAŠO PER
TRAUKTI MUŠIUS.

Afganų

kariumenės va-

True translation filed with the postinaster at Boston, Mass., on June
11, 1919, as reąuired by the Act of
October 6, 1917.

True translation filed with the postmaster at Boston, Mass.. on June
11, 1919, as reąuired by the Act of
October 6, 1917.

“Mirties Ifmsprendis
Austrijos Respublikai.”

VENGRIJOS SOVIETŲ
KARIUMENĖ LUPA
ČEKUS.

Telephonc:
So. Boston, 506-M.

Metai XIV,

laime kasyklose

Iš Budapešto pranešama,
tatęs tokių išlygų: afganai
kad
Vengrijos Sovietų ka- SUVIRš 100 ANGIAKA- lentą su užrašu didelėmis
turi pasitraukti 20 mylių at TAIP AUSTRŲ TARYBA riuenmė pradėjo smarkiai SIŲ UGNIES NASRUOSE baltomis raidėmis parašu:
SPARTAKAI PLENUOJA
300,000 DARBININKŲ gal, o anglų kariumenė pasi VADINA ALIANTŲ IŠLY lupti čekus, kurie buvo Įsi
„Safety First.” Kompanija
GAS.
NAUJĄ REVOLIUCIJĄ. PARYŽIUJE STREIKUO liksianti ant vietos. Anglų
veržę Slovenijon.
Čekai Nelaimė atsitiko dėl kompa šito nepaisė, o darbininkai
orlaiviai kontraliuos afga Tikėjosi, kad Austrija bus bėga atgal visu frontu.
JA.
nijos nepaisymo.
pasakoja, kad jie jau taip
Berline apskelbtas generanų
linijas,
Čekai
pasitraukė
jau
iš
Paryžiuje
strekuoja
tar

geriau
vaišinama,
negu
Volis streikas. Eberto valdžia
Wilkes-Barių apielinkėj buvo apsipratę su kompani
Presburgo, kuris stovi ant
pe 200,000 ir 300,000’ darbi
kieti ja.
gali pulti.
priklausančių Delevare & jos nepaisymu, kad ir tą ry
Austro-Vengrijos
rubeninkų, reikalaudami dau SIUNČIA ARCHANGELVokiečių Austrijos Di- žiaus. ir apleido Kaską.
Hudson Coal Co. firmai ka tą sėdo į traukini, žinodami,
SKAN JAVŲ.
Praėjusį ketvergą Mun- giau algos. Be to da Lille
kad juo gabenama ir para
Amerikos karinio laivo I džioji Taryba turėjo praėju Įvairiose Slovėnijos vie syklų tunelyje birželio 5 d. kas. Vienas mainierys, ku
chene tapo nužudytas Levin apskrityje streikuoja 50,000
„Sakramento” lydimas, ta- sį utarninką posėdį ir iš tose, kurias vengrų kariume apie 6 valandą ryte darbi ris buvo ekspliozijos nuo va
Nissen, buvęs Bavarijos ko angliakasių.
vorinis laivas pribuvo Ar- klausius Otta Bauero ra nė paliuosavo nuo čekų už ninkams važiuojant kasyk- gonėlio nutrenktas į šalę kemunistų valdžios vadas. Jį
portą apie taikos išlygas,
Į darba atsitiko pasibai
nuteisė miriop seredoje. ANGLAI BOMBARDUO changelskan su sėklomis ir kurias sąjungininkai pasta puolimo, likos apskelbta So lon
sėtina
Traukinys. lio einantį pilna vandens
Buržuazinis Muncheno ka JA AFGANISTANO SOS javais iš Amerikos, kad da- tė Austrijai, užreiškė, kad vietų valdžia. Čekų kariu mažų nelaimė.
anglinių vagonėlių, ii griovį, išliko gyvas tik dėka
pildžius trukumą.
TINĘ.
binetas atsisakė dovanoti
menė
esanti
jau
užsikrėtus
tos išlygos reiškia "mirties
prikrautas
darbininkais,]i patekimui į vandenį ir tai
jam gyvastį, paaiškinda Iš Londono pranešama,
sovietų
propaganda.
nuosprendį Austrijos res
važiavo kasyklon, vežda j aplinkybei, kad ant jo tuoj
mas, kad dėl jo Bavarijoj kad anglų orlaiviai mėtė iš
Eidami
i
rytus,
vengrai
publikai.”
mas paskutiniame
savo
va- prisivertė degančių kūnų ir
buvo kilusi naminė karė ir oro bombas ant Afganista
Įvare
tarp
čekų
ir
rumunui
J2
juodo
tokiu budu jis išvengė lieps
Veik visi Vienos laikraš
pasigailėjimo jam nereikia. no sostinės Kabulo ir Jelakylį.
čiai smerkia sąjungininkų
parako, vartojamo kasyklo nų; jis apsako baisenybių
Dėl Nisseno nužudymo bado. Jie taipgi atakavo
Nors
maisto
padėjimas
išlygas. Jie nebuvo priren
se minkštos anglies sprogdi apie šitą atsitikimą. Tokios
sujudo visa Vokietija. Ber- susirinkusią afganų kariu
Budapešte
esąs
labai
sun

nelaimės
pasibaisėtinos
PAĖMĖ 40,000 BELAIS gę visuomenės minties prie kus, bet kariniai reikalai nimui. Traukinį traukdavo žmones čionai nuo 1869 me
lino fabrikų komitetas kar menę.
elektros viela, kuri be prie
VIŲ IR 100 KANUOL1Ų. tokių milžiniškų teritoria- kas diena gerėja.
tu su darbininkų ir karei
lių
nuostolių,
kokių
taikos
žiūros
buvo blogiausiame tų nebuvo matę. Tuomet
vių tarybomis, kurios pro PRANCŪZAI NUTEISĖ Sutriuškino reakcijos spė sutartis reikalauja. Jie iš Liaudies komisaras Szitžuvo 108 žmonės, dabar,
testavo prieš jo nužudymą, MIRIOP AUSTRŲ ŠNIPĄ. kas ir kituose frontuose. dirbo žmonėse įsitikinimą, muily sugrįžo iš Maskvos stovyje. Tą rytmetį darbi kiek žinoma, žuvo 87. Iš su
ninkams važiuojant tuojaus
tuojaus apskelbė generalį
■orlaiviu ir parsivežė nuo Le iš vielos pradėjo kristi elek žeistųjų keletas jau mirė,
kad
Austrija
busianti
vaiši

Slaptas
kariškas
teismas
Iš Kopenhagos praneša
streiką, prie kurio prisidė
nino broliškų pasveikinimų, tros kibirkštys, kurioms pa manoma, kad daugelis da
Paryžiuje
nuteisė
miriop
ma,
kad švedų socialistų nama daug geriau, negu Vo
jo ir Nepriklausomieji So
mirs.
cialistai. Streikas prasidė austrų kariumenės kapito laikraštis „Forkets Dagsb- kietija. Pėtnyčioj Vienoje LENKAI PAĖMĖ ŠTA-' tekus į vežamą paraką tas
urnai su neišpasakyta spėka
jo pereitoj pėtnyčioj. Anot ną Funck. Jis gyveno Pa lad” gavęs iš Petrogrado ži buvo sušauktas milžiniškas
NISLAVĄ.
protesto mitingas. Žmonės
sprogo, pripldydamas visą $25,921,151,270 AMERI
Londono žinių, subatoj po ryžiuje pirm karės ir pasi nių, jog Sovietų kariumenė kalba
KOS SKOLŲ.
jau apie;steigimą bol Oficialės žinios iš Varša tunelį liepsnomis ir išblaš
pietų Berline streikavo jau liko tenai per karę. Fran- supiškino Kolčako puikus ševikiško
režimo, visuome vos sako, kad Galicijoj len kydamas vežamus darbinin Washingtonas paskelbė,
100,000 darbininkų. Darbi euzai dabar sako, kad jis ir paėmė 40,000 belaisvių ir
ninkai pradėjo mesti darbą suteikdavęs vokiečiams in 100 kanuolių. Kolčako fron nė baisiai įtūžusi ant italų, kų kariumenė paėmusi Sta kus į visas puses, Kadangi kad su gegužės mėnesio pa
tuojaus, kaip tik atėjo žinia formacijų, kuriomis pasi tas pietuose ir viduryje franeuzų. čekų ir jugo-sla- nislavo miestą. Ukrainie tuo tuneliu buvo varomas baiga, šios šalies skolos pa
apie Nisseno nužudymą, naudodami jie bombardavo esąs visai sulaužytas, o šiau vų. Y’pačiai skaudžiai žmo čių garnizonas, kuris gynė į kasyklas ir oras, tai smar siekė $25,291,151,270. Per
nės atjaučia atėmimą jiems Stanislavą, likos lenkų nu ki oro sriovė nunešė lieps gegužės mėnesi skolos pa
nelaukdami nei vadų užgi- Paryžių iš oro ir iš toli šau- rėje vos tik laikosi.
nas gilyn ir liepsnos į savo augo $1,096,640,750.
jamos kanuolės.
Ta pati žinia sako, kad Marburgo a ir Klagenfurta. ginkluotas.
rimo.
Socialistų
organas
”
Die
Arnasrus pagavo ir tuos dar
estų žygis prieš Petrogradą
Gvardija, kuri bandė sus
beiter
Zeitung
”
sako:
„Nuo
bininkus, kurie pirma jau DETROITE SUSTREIKA
JAPONAI
PRISIPAŽĮSTA
likos sulaikytas ir priešas
tabdyti generalį streiką, li
VO GATVEKARIŲ DAR
buvo nuėję.
PRIE SKERDYNIŲ.
traukiasi Jamburgo linkui. mus atimta viskas, nepai
kos streikierių nuginkluota.
BININKAI.
sant
14-kos
Wilsono
punk

Ekspliozijos
trenksmas
Bruzdėjimas prasideda
Anglų ir amerikonų kon- Anglų laivynas, kuris ban
nugązdino likusias namie Pereitos subatos vakarą
po visą Vokietiją. Streikai sulių paskirtos komisijos dė paimti Finų užlają ir tų. Tai yra žiaurumas ir
provokacija.
”
Kitas
laik

manierių šeimynas, kai be 10 valandą Detroite sustojo
kilo Munchene, Nurember- Korėjoje tyrinėjo korėjie Kronštatą, po kelių nepasi
ge, Leipzige ir kitur.
čių skerdynes ir patvirtina, sekusių atakų pasitraukęs. raštis, „Reichspost,” sako: WALL STREETAS TURI matant juoda žmonių jure visi karai, nes konduktoriai
Iš Bėrimo pranešama, kad vienam miestelyje neto Kituose frontuose reakci "Aršesniu sąlygų jau negali PILNĄ TAIKOS SUTAR apgulė iš visų pusių kasyk ir motormonai apskelbė
lą. Scena nesiduoda plunk streiką. Jie reikalauja dau
TI.
kad Bavarijos kabineto po li Seulo japonų kareiviai su jos spėkos taipgi sumuštos. būti.”
litinė klaida, tai yra nužu šaudė, kardais užkapojo ir Sovietų valdžia dabar esan Laikraštis „Der Tag’’ įdė Bet kngresas jos negavo. snai aprašyti. Moterų ir giau algos.
dymas komunistų vado, ga durtuvais užbadė 33 korėjie ti stipresnė, negu kada nors. jo piešinį, kuris parodo, Washingtonas sujudintas. vaikų sielvarta ir iš sielvarkaip „keturi dičkiai” krytos pašėlusiujų besiveržilinti iššaukti spartakų revo čius, kurie susirinkę savo
SUĖMĖ 202 SOCIALISTU.
liuciją. Spartakai jau ir be bažnyčion reikalavo neprik BOLŠEVIKAI ATSIĖMĖ žiavoja taiką, o franeuzų Visas Washingtonas likos ams kasyklon, kad patyrus
Clevelando policija su
kareiviai sustoję džiaugiasi. į sujudintas, kuomet tūli se- ar išėjusie darban penėtojai
SARAPULĮ.
to rengėsi prie sukilimo. lausomos Korėjos. Japoni
Ahplnsn
vra
t/VLrc
icnnrlic
Jie buvo nepatenkinti Lieb- jos valdžia prie tų skerdy Londone gauta žinių, kad Abelnai yra toks įspūdis, j natoriai pereitoj sąvaitėj nežuvo, reikėjo ugnagėsių pagalba „lojalių amerikonų
knechto ir Rožės Liuksem- nių dabar jau prisipažįsta, Permės pietvakariuose, prie kad sąjungininkai savo tai■ pranešė Senatui, jog Wall ir policijos spėkomis malšin legiono” suėmė 202 socialis
New ti. Gelbėtojai tuojaus puo tų, tų tarpe 10 moterų. Iš
burg užmušėjų byla, kur „apgailestaujanti” jas ir Karnos upės bolševikų ka ką remia spėka, o ne prezi streeto piniguočiai
Yorke turi kelias pilnas tai lėsi tunelin, kad gelbėjus viso buvo padaryta 21 už
kariumenės prižada kaltininkus nubaus riumenė atsiėmė Sarapulį, dento Wilsono principais.
žmogžudžiai
kos sutarties kopijas ir pa žmones. Pradėta nešti da puolimas ant mitingų ir na
paliusuoti ti.
oficieriai likos
kurį Kolčakas buvo paėmęs FINAI KĮLA PRIEČ JUN gal jų daro savo bizniui pie degančius kunus ir guldyt mų. „Demokratija!”
nuo bausėms. Jie taipgi pik
andai per savo ofensyvą.
KERIŲ VALDŽIA
nus. Tuo tarpu pilna tai iuos vieną šalę kito ant žo
tinosi žiauria karės minis SUKILO INDŲ ARMIJA. Žinia priduria, kad Sovietų
kos sutartis yra slepiama lės, kiti nešiojo vandenį ir PER KALUTO IŠSIVER
terio Noskes politika.
kariumenė, paėmusi minė Kapitalistų spauda skel netik nuo Aemrikos visuo pylė jį ant degančių kūnų, ŽIMĄ ŽUVO 5,100 ŽMO
Iš
Romos
pranešama,
kad
Dabar gi žvėriškas bur
bia, kad Finliandijoj susek
tąjį miestą, eina toliaus.
gesindami ugnį. Moterų ir
NIŲ.
žuazijos pasielgimas su Ba- Anglijos valdžia rekvizavu«
—
—
—
—
ta „didelis Rusijos bolševi menes, bet ir nuo paties vaikų raudos maišėsi su
!
si
White
Star
linijos
garlaiDabar
paaiškėjo,
kad per
variios komitetų vadu pa- M. ” " e
ln Jos 8dr“'- SMARKUS MUŠIS PET kų suokalbis.” Daug žmo kongreso. Wilsonas mušė
šauksmais
stumiančiujų buvusį andai Kaluto vulka
tiekė nepriklausomiems so- M. Can0.Plc’ ka,Į P?rvezus
nių esą areštuota. Finlian- telegramą, kad niekas netu juos šalin, ir baisiais vaito no išsiveržimą ant Javos sa
ROGRADO FRONTE.
cialistams, spartakams ir “*» ka"um.en^ kuP sukll«
buvę atsiųsta keli mi ri teisės sutartį matyti, pa jimais da nemirusių sude los žuvo 5,100 žmonių. Pir
kitiems revoliuciniams ple- P1®*’’..’?
31 'r3 P° Finų valdžia praneša, kad dijon
lionai markių ir bolševikų kol vokiečiai po ja nepasi gintų darbininkų. Veik bu mutinės žinios sakė, kad tas
Anglijos
valdžia.
5
birželio
vakarą
Petrogra

mentams da geresnės amu
atstovas Helsingforse išlei rašys, o jeigu vokiečiai po vo išimta iš tunelio suvirs išsiveržimas sunaikinęs 30
do
fronte
bolševikai
visai
ja nepasirašys, tai jos vjsai
nicijos. Įvairus darbininkų
.
BOLŠEVIKAI ARDO JA- netikėtai ant syk pradėjo dęs agitacijai daugiau kaip neskelbs. Taigi senate kilo šimtas lavonų ir sužeistų. kaimų ir palaidojęs 15,000
komitetai ir tarybos savo
3,000,000 marlių. Bedar
reikalauja^
rezoliucijose
i " * ‘ . PONAMS GELEŽINKELĮ. įvairiose vietose šaudyt į fi biams buvę jau išdalyti gin klausimas, kokiu budu Wall Tuoj subėgo iš miesto visi gyventojų.
kad socialistų konvencija, Associated Press praneša nų kariumenę. Ugnis kas klai, bet sukilimas atidėtas streetas galėjo gauti iš Pa graboriai ir pradėjo imti la
kuri susirinko* VVeimare'šį iš Vladivostoko: Ameriko- sykis darėsi vis samrkesne, dėl susidariusių Rusijoj ryžiaus pilną taikos sutartį, vonus, o apdegintuosius am- AMERIKOS DARBO FE
jeigu kongresas negali jos buliansais gabenta I ligon- DERACIJOS KONVENCI
utaminką, 10 birželio, at- nų saugojamo geležnkelio pradėjo griauti kanuolės, naujų atsitikimų.
JA.
šauktų iš* valdžios visus so- bolševikai nekliudo nuo to ūžti kulkasvaidžiai ir bema Tas reiškia, kad Finlian- gauti? Padaryta Įnešimas, bučius. Daugelis darbinin
Praėjusį
panedėlį
Atlantant
mušis
užvirė
visu
fron

kų
taip
sudeginti
bei
eks

kad
šitą
dalyką
tuojaus
iš

cialistus. Atakuodami Sche- laiko, kaip 25 gegužės amedijos liaudis nepatenkinta rišti. Įnešimas perėjo. Nu pliozijos sudraskyti, kad jų tic City’je, N. J., atsidarė
to
ilgumo.
demanno valdžią, kairieji rikonai skaudžiai juos nusavo junkerių valdžia ir tarta pašaukti keliatą ban- negalima pažinti. Išsyk pa Amerikos Darbo Federaci
socialistai išnaudoja ir pai- baudė, bet kitose vietose,
rengiasi ją nuversti.
kierių iš New Yorko, kad skelbta, kad žuvo 125 žmo jos konvencija, kur atsto
nų takios padėjimą. Hugo! kurias saugoja japonai, la- BOLŠEVIKAI PAĖMĖ
CHERSONA.
jie duotų paaiškinimų. Tuo nės, bet vėliaus kompanija vaujama 3,000.000 organi
Haases šalininkai prana- bai neramu. Į traukinius
NORVEGIJA
NEBLO
tarpu senatorius Borah ga? užginčijo ir paskelbė, kad zuotų Amerikos darbinin
"šaudoma, geležinkelis ardo Londone gauta iš Mask
sauja, kad Scheidemanno-E
KUOS
VOKIETIJOS.
vo vieną tokią sutarties ko žuvo tik 83 ir 35 sužeisti. kų. Kiek sužinota, konven
berta valdžia busianti nu mas ir užpuolimai daromi vos beveliu telegrafu prane
Sąjungininkai reikalavo, pija nuo Chicagos „Tribū Kompanija tikras skaitlines cija reikalauja 44 valandų
ant stačių, kad suardžius šimas, kad pereitoj pėtnyversta į 8 dienas.
kad
Norvegija prisidėtų ne” korespondtnto. Tai yra slepia, nes nelaimė priežas- darbo savaitėje lx? numušisusinėsimą.
čioj po smarkaus mūšio bol
Į dvi paskutines dienas ševikai paėmė Chersoną, prie pienuojamos jų bloka stora knyga, turinti 75,000 čia buvo nepaisymas žmo mo darbininkams mokesIš URALSKO BOLŠEVI
Įstatymai ties. Ji pasmerkė generalio
Senatas 47-niais nių gyvasties.
Amūro ir Pajūrio provinci kuris stovi prie Dniepro dos prieš Vokietiją, jeigu ši žodžių.
KAI TURĖJO PASI
draudžia
sykiu
su
žmonė pačtos viršininko BurlesoTRAUKTI.
jose buvo apie pusė tuzino upės, Į šiauryčius nuo Ode atsisakytų pasirašyti po tai balsais prieš 24 nutarė at
Iš Helsingforso praneša nelaimių ant geležinkelių, sos. Tas smarkus mušis bu kos sutartim, Norvegija spausdinti ją kaipo Senato mis vežti sprogstančią me- no „despotiškas metodas”
reikalavimą dokumentą. Tuojaus ji bu degą, tuo tarpu kartu su ir pareikalavo jo prašalinima, kad Sibiro kariumenės! nes bolševikai atliuosavo re- vo turbut su ukrainiečių sąjungininkų
gabenta 12 mo. Šiomis dienomis ji
vo paduota į valdžios spaus darbininkais
ir kazokų spaudžiami, bolše- les. Netoli Chabarovsko 11 buržuazija, kuri buvo suki atmetė. ,
vikai pasitraukė iš Uralsko! japonų likos užmušta, o 25 lusi prieš komunistų val Atmetė tokį pat jų reika tuve ir zeceriai pradėjo sta bertamių parako. Ties ta svarstys Mooney streiko
nelio anga prikalta juoda klausimą.
lavimą ir Šveicarija.
miešta prie Urali upės.
sužeista.
džią.
tyti.
. _ ■

BOLšEVIKAI SUMUšE
KOLčAKĄ.

TRIUKŠMAS DĖL SLAP
TOS DIPLOMATUOS.
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DARBO ŽMONIŲ NAMAS n1919•“required bT Act ofOctober e r’ i
socialreyoliuciohudelpuoj. Rusijos aukos pasaulio karoję.

Rusų Partijos Vienijasi nieriai, tai tie žmonės, kurie
bėgiu paskutnių la-kos me . ęhtfadelphijoj socialistai i
tu ušsiiminėjo daugiausia ir Jiems pritariantis žmonės
Prieš
Bolševikus.
ir dip-

Iš "Struggling Russia.”

VIETOJ LIETUVOS LAI I kėlė daug bergždžių ginčų.
Čionai paduodame diag
SVĖS, PAPRASTAS BIZ Dabar jiedu rezignavo
galabinimu caro ėinoymkų. pradėjo smarkią agitaciją „Rusija atsikels iš gra ramą,
kuri parodo, kiek Ru
I lomatų, kožnas pasirinko savo
bo,” sako Leonid Andrejev.
NIS.
Kaip gyvuoja komunistų Jie tiki, kad už netl
Philadelphijoj
Tautininkai su klerika tikrą amatą: Pakštas pristo valdžia Rusijoj, da nekuo- tvarką visuomet yra kalti DARBO ŽMONIŲ NAMO.: Civilizuotas pasaulis turėtų sija paaukavo žmonių są
lais turi Washingtone bend jo prie amerikoniškų pirklių met nebuvo prieš bolševikus netikusieji valdininkai ir Namas jau yra gatavas, vie suprasti, kad laikinas Rusi jungininkų reikalų gynimui
rą savo "Ekzekutyvį Komi ir nuvažiavo su jais i Lietuvą tokio stipraus judėjimo kaip kad juos prašalinus, tun nas gražiausių mūrų Phila-| jos suirimas yra karės pa šioje karėje. Diagrama pa
remta skaitlinėmis, kurias
tetą" ir "Informacijų Biu ’business’ą’ daryti, o kun. Da- dabar. Visos radikalės par persimainyti sąlygos.
delphijoj,
nesenai
statytas,sekmė;
kad
Rusija
guli
paskelbė pats Suvienytų
rą,” kurių tikslas esąs neva bužis pasidavė už detektyvą tijos, kurios iki šiol kovojo, Dešinysis socialrevoliucio- balto muro sienomis, astuo
Valstijų
armijos štabo vir
padėti Lietuvai laisvę iš prie Lietuvių pasiuntinybės su bolševizmu tiktai žo rių sparnas pastaruoju lai- nių lubų, gražaus styliaus, kraujo ir ašarų jūrėse dėl
džiais, dabar ėmė tartis at ku pergyveno įdomių prity randasi po num. 514 Walnut to, jog ji viską paaukavo šininkas generolas March.
gauti. Tose įstaigose nuo-j Berne...”
$tai aukų palyginimas:
sąjungininkų reikalams.
latos dirba keli žmonės, ku Jeigu šitaip kalba apie mesti tuos nepabaigtus gin rimų. Vadovaujant '
taigi labai geroj vietoj.
o susivienyt antį rui Černovui. kuris buvo iš Reikia tik dabar surinkti
riems reikia užmokėti algą, savo "diplomatus” patįs at čus į šalį,
•v
užlaikyti butą, pirkti popie- žagareiviai, tai jau ištikru vienos aiškios programos iri vaikytojo Seimo pirminin $100,000. šitam uždaviniui
pradėti tikrąją kovą. Trumrą, krasos ženklelius ir dau jų turi būt šlykščių dalykų kai
philadeiphiečiai
sakant litą nrotrramalku’ pereitą rudeni būrys de- išpildyti
gybę kitokių dalykų.
| toj "diplomatijoj.”
i
•
’
-i
g
•
šiniuiu
revoliucionierių
įkudarbininkai
dabar
daro di-i
yra tokia: panaikinti visas .“v-į- rtvunuv
.
Šitoms išlaidoms padeng
dėlių pastangų. Mums pri
Rubenujc j^
ti tautininkai su klerikalais KUNIGAI NORI VIENYT partijas, visiems susivienysiųsta d. Jos. E. Cohnen’O;
su'reakci- straipsnis, kuris maž-daug
renka aukas. Ir yra žmo- LIETUVĄ SU KATALI- ti, pakelti revoliuciją. » P? gįį?j0
&te‘- niaifbaTosL gvardijos ele- skamba taip:
nių, kurie jiems aukauja,
KlšKAJA LENKIJA,
manydami, kad tas jų ”In.
,.
,_
seimą.
mentais ir tie reakcininkai Noras surinkti $100.000
formacijų Biuras” bei” Ek-1, ,
£au-„n^^ ,.sakem’
Į steigiamajĮ Seimą deleg jo ldžia. apskelbzekutyvis Komitetas" ištie- kacM
kunigija ap- gatus manoma rinkti ne kai-L j KoJ!&ka diklatorium dolerių Darbo zžmonių Na
mui (Peoples Lyceum) yra
sų galės išgauti Lietuvai Saudineja žmones, kuomet po partijų atstovus, bet kaiKolėakas
apsiskellaisve
J1 sakosi kovojanti pnes po atskirus žmones, kūne M d£tatoriun!. t2S iki šiol nustebinančiu pasiryžimu.
Jei bus laimėta — o laimėt
Bet kai-kurie
iau nrade- lenkll P^tangas užgriebti sutiks su Sitais principais: L tikrai neijaiškinta.
da^:
k«
reikia — tai darbininkų ir
1.
Visa
žeme
ukimntėveliai” lenkus peikia, bet kams, o jos padalinimo būdą . Kolčakas. tuojaus b tų so- socialistų judėjimas Philaįstaiga ne tiek Lietuvos lai susirinkę
delphijoj įgys tvirtą pama
hoteliuose savo
sve rūpinasi, kiek rėkia-1 . .
nustato
Steigiamas
Seimas,
cialrevoliuciomenų
>usautą
sau po kojų.
, kur paprasti 2. Valdžia kontroliuoja vi- dė, kitus sukimšo kaiejiman,
muoja savo bendrovių biz- Į
Kaip kiekvienas kitas,
np Patėmijęs šitokį daly žmonės negali ineiti, jie jau są darbą ir darbininkų san- kiti gi _ pabėgo ir susitaikę taip
ir šitas pasiryžimas
kalba,
kad
lietuviams
rei

ką, vienas rašo "Tėvynėje:”
tikius
su
darbdaviais.
su
Leninu
sugrįžo
..a^on.
kia dėtis su katalikiškaja 3. Valdžios kontrolė ant Gia jiems buvo leista Įkurti pradedamas su dideliu entu
"...Ne tik aš, bet daugelis čia
ziazmu ir pasišvientimu tų
Lenkija. Štai ką rašo „Tė
išdirbystės
ir
jos
išdalinimo
savo
laikrašti
Dielo
Naroir apielinkėje gauna tokius lai
žmonių,
kurie arčiausiai'
vynė” 22-ram numeryje:
—ne turtų necionalizacija, da, ” kuris smarkiai atakav o prie idealo. Jie pasiryžę ■
škus, — ant kopertų adresas
”20 d. gegužės Knapp Mankaip Rusijoj yra dabar, bet Kolčaką ir sąjungininkų m- aukauti pinigus, laiką ir
Inf. Biuro Washingtone, ad
sion, Brooklyne, vakarienėje,
stipri valdžios kontrolė ir tervenciją, bet taipgi astrai vargą, kad siekį atsiekus.
resuoti ta pačia ranka, ką ir
kurią vietos katalikų veikėjai priežiūra.
kritikavo ir komunistus. 1 oInf. Biuro arba Ekzek. Komi
buvo iškėlę pp.česnuliui ir MaSusitarusios šitaip veikti, polisejus 8 numeriams, bol- Yra žmonių, kurie piniteto pranešimai, bet siuntinė
stauskui, vienas kunigas užreikontr-revoliucinės radikalės ševikai Dielo Naroda uz- giškai šitą reikalą pasiryžę
jama tūlos Trading Company
škė, jog dabartinis Lietuvos
remti; jų tarpe randasi
partijos pienuoja netik nau- darė,
darė.
apskelbimai.
padėjimas esąs toks, kad kata
žmonės,
kurie nuo daugelio
ią revoliuciją, bet ir sudary-1
sudary- Tai buvo kaip tik tuo laiją
"Mes norime žinoti, kokius
likiškai Lietuvai reikią dėtis ti stiprią koalicinę valdžią Į ku, kuomet. Petrogrado ir metų gelbėjo sėti darbinin
ryšius turi biznio korporacija
su katalikaškaja Lenkija!...”
revoliucijai nusisekus. At_‘_. Į Maskvos fabrikose buvo kiškos minties sėklą, arė ir
su Ekzek. Komitetu, kurs yra
Ir tie veidmainiai nesigė- sistojus tokiais pamatais, pradėjęs bruzdėjimas ir akėjo dirvą, sausmečiu lais
užlaikomas iš visuomenės au
rų, kad Ekzek. Komiteto ad-1 di da rinkti parašus "prieš jos tikisi busią galima išven darbininkai grasino streiku. tė ir pasielius auklėjo, kad
resas, stationery ir darbas pa-1 lenkų" veržimąsi Lietuvon i gti visų partijinių užvydėji- Bolševikai suvertė bėdą^ už jie pražydėtų ir savo vaisių •
diagrama kalba pati 000 buvo užmušta bei mirė
naudojama korporacijos biz-1
---------------mų ir sudaryti bendrą fron tą bruzdėjimą ant menševi atneštų. Jie tai dabar šitą užŠisave.
Tečiaus reikia pas nuo žaizdų.
niui?
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ tą prieš bolševikus, kokie kų ir socialrevoliucionierių, reikalą turi arčiau prie sa tebėti, kad generolo Marcho Komitetas Visuomenei In
ir nieko nelaukdami suėmė vo širdies.
"Jei tos įstaigos yra suvie-1 SĄJUNGA SUSPENDUO- jos nturėjo iki šiol.
Philadelphijos darbinin paduotos skaitlinės apie Ru formuoti šitas skaitlines
Kelios dienos atgal šito abiejų šitų partijų centranytos, ■ tai kodėl apie tai nėra
TA.
sijos nuostolius paremtos remia Rusijos generalio šta
paskelbta spaudoje? O jei nė
Iš tikrų šaltinių sužinojo anti-bolševikiško judėjimo liūs komitetus ir sukimšo kų pasiryžimas įsigyti sau turbut informacijomis, gau bo oficialiais raportais, to
namą tuoj savo pradžioje
ra suvienytos, tai kodėl naudo me, jog Nacionalis Pildo vadai nusiuntę savo atstovą kalėjimam
pasirodė nepaprastu. Juk tomis čionai iš Kopenhagos. dėl šitos skaitlinės turi būt
bolševijama ofisas bizniui, aikvoja- masis Socialistų
Partijos pas Kolčaką, kad pasiteira j Šitokia taktika
O Kopenhagos žinios suma teisingos. Taigi Rusija ne
. ma darbininkai, kuriems ap Komitetas supendavo Lie vus kaip jis žiūrįs į jųjų kams nepalengvino padėji- tai negirdėtina, kad pačioje žino Rusijos nuostolius ka teko šitoj karėj nemažiau
mokama iš Ekzek. K-to ka tuvių Socialistų
Sąjungą. orogramą. Jeigu jis tai pro mo, bet apsunkino, nes abid pradžioje gavus po $2.000, rėje. Valdžios Komiteto kaip 3,000,000 savo sūnų už
sos ?...
Be Sąjungos, nacionalis ko gramai pritarsiąs ir sutik vi partijos pradėjo smar po $1,000 ir daug po $500. Visuomenei Informuoti iš muštais ir 1,000,000 sukolieTas reiškia, kad Darbinin
"Tas klausimas turi būti mitetas suspendavęs da še siąs veikti su jais iš vieno kiau prieš juos kovoti.
kiško Namo reikalą remia leista knygelė ”A Tribute to čytais visam amžiui. Rusi
kuoveikiausiai nušviestas šias svetikmalbių socialistų jos įvykinimui, tai jie pa
Čornovas,
socialrevoliu

the Allies” (Duoklė Sąjun ja guli dabar kraujo ir aša
spaudoje. — jei musų politi federacijas
(latvių, rusų, remsią jo ofensyvą prie Vol cionierių partijos vadas, ku taipgi ir turtingi žmonės, gininkams) apskaito Rusi rų jūrėse dėlto, kad ji viską
gos, pradėdami revoliuciją ris sugrįžęs Maskvon veikė kurių idealizmą praturtėji- :jos nuostolius iš viso i 12. paaukavo sąjungininkų rei
nės įstaigos virsta bizniškv ukraniečių ir kitų).
viduje.
Bet jeigu Kolčakas slapta, ir dabar da slapstosi mas neužtemdė ir nesudar
kompanijų
agentūromis
ir
Suspenduotos svetimtau
vyrų, iš kurių 3,000 kalams.
kė; faktas, kad jie tvirtai 000,000
1
’brančiais,’ tai mes privalome čių organizacijos yra kalti su jais nesutiksiąs, tai jie
ir slapta duoda savo partitas politines įstaigas apvąly. namos ardyme socialistinių lauksią patogaus laiko, kad I jai nurodymų ir veda agita- atsistojo ant savo kojų, ne
išnaikino juose atsiminimo, įsiveržimais. Kapitalizmui
lį. Informacijų Biuras e1
ti.”
oajiegų (tvėrimas "kairio įvykinus revoliuciją savo
"Tėvynė” sakosi gaunan jo sparno”) ir. peržengime spėkomis ir Kolčako tuomet |į c Menševikai taipgi nes jog jie kilę iš tos pačios dar tautinėse rybose pasidarė konomijos ir pilietybės rei
bo žmonių klesos, kurios perankšta, jis jas išardė, kalais.
ti panašių laiškų iš daugelio socializmo principų (nieki jau neįsileisią.
naudžia.
Jie
taipgi
aštriai
10. Atviras Forum disku
nimas politinės kovos, at Dešinysis social-revoliu- kritikuoja dabartinę valdžią vargus ir kančias gerai pa kad tarptautiniu patapus.
vietų.
sijoms
ir šiaip svarbiems
cionierių
partijos
sparnas
žįsta.
Ir
jisai
patampa
tarptauti

metimas socialių reformų
ir kelia miniose nepasitenki ‘ Nemažas tokių žmonių niu, nežiūrint visa to, kiek pasikalbėjimams.
dabar
esąs
labai
stiprus
tar

PATRIOTAI NEMOKA ir tt).
nimą. Nors jie sakosi nea
11. Branduolys kooperaSAVO KALBOS.
Taigi Nacionalis Pildo pe ūkininkų, kur ir visuo gituoją versti valdžią že skaitlius pasirodė netik au nuostolių tautoms pridarė.
kaujančiais
dideles
sumas
met
būdavo
didžiausia
jo
Darbininkų
tarptautinis
ju

tyviam judėjimui.
"Darbininko” 63-čiam nu masis Komitetas pripažino, spėka. Žemė ūkininkams, mėn, bet jų darbai prie to pinigų Darbo Žmonių Na
dėjimas
dėlto
turi
augti
ir
12. Jaunuomenės apšviemeryje tilpo šitoks praneši tad Sąjunga, kaip ir kitos tai jau senas social-revoliu- veda.
mui,
bet
pasižadėjo
dagi
.
stiprėti,
kad
apvalius
pasau

tos
ir išauklėjimo centras.
suspenduotos ateivių socia
mas:
Bet iki šiol visa šita opo aktvviu darbu prisidėti, kad lį iš tarptautinio kapitaliz
eionierių
obalsis.
(
13. Kambariai mitingams.
” Amerikos Lietuvių Tary listų federacijos, nukrypo
ms socialrevoreikalingą
pinigų
sumą
su

Tarpe
miesto
darbininkų
..
mo.
bos Komisijos, 'Lietuvių Die
mo socializmo mokslo ii stipriausia opozicijos parti- ,.uc on G1!^ skilimą pereitą
14. Kliubai Namo na
rinkus.
Senas pasaulis mirė, nau riams.
nos’ pinigų reikale posėdis bu
legali turėti Partijoje bal ia dabar esanti menševikai.
menesi. susidėdavo
Reikalingos sumos di jas gema. Darbininkai vie
vo gegužės 14 d. 1919 m., Pen so.
Menševikai, tai dešinysis 'ie" .tlk
' zių. žodžių ir džiausia dalis turi būti su- nykitės ir dirbkite steigia Šito namo Įsteigimą užgi
nsylvania Hotelyje, New Yor
ris visi pagarsėję Amerikos
-sparnas buvusios social-de- f0C ZR-*. Ja.me buvo visas si- rinkta mažomis duoklėmis. mąjį darbą.
ke. Dalyvauja kun. J. Petrai True translation filed with the post
socialistai ir darbininkų va
kurios
priešininkų silpnumas, Tam reikia sunkaus ir ne*
*
♦
master at Boston, Mass., on Jun< mokratų partijos,
tis, Dr. J. Bielskis, p. J. Vaši 1. 1919, as required by hte Act of
dai.
Lietuviams sąjungiekairiajį sparną sudarydavo HJ? 3ureA°- g.er9? Pr°gos nuoalsaus darbo. Įvairių or Prie to reikia pridurti
October 6, 1917.
liauskas ir A. Staknys.”
bolševikai, dabar pasivadi- Ptim^
]1’1S kerens- ganizacijų susirinkimuose bent trumpą pamnėjimą, čiams reikėtų pagalvoti, ar
neateme. nes neno- bus aiškinama šitas reika kas tame Darbo žmonių Na negerai butų jiems prisidėti
Ir supraskite dabar, ai PROGRESAS ATBULON nusieji komunistais. SkiliPUSĖN.
mas tarp jų įvyko 1902 me-p gmJ° sVP.rastl> k.° las, atskiros žmonių grupės me žadama patalpinti ir kuo prie to namo su savo centru.
šitas klerikalų posėdis jau
pasibaigė, ar da tęsiasi!
Buvęs Illinojaus guber tais Partijos suvažiavime Įst.iesli Rusijos minios rei- bus rišamos bendran dar jis galės būti.
Pirmas sakinys užreiškia. natorius Dunn ir da kelia >>ndone. Prie skilimo dau- ka auJa‘ , T3-?1 dabar jie ban, atskiri žmonės, ūži- ' 1. Didelė Auditorija, su SMULKIOSIOS BURŽU
AZIJOS UNIJA.
kad posėdis buvo 14 gegu mas žymių Amerikos airių giausia tuomet prisidėjo Le- non bandyt* įsnaujo.
rrantįs atsakomingas vietas, <2,000 sėdynių, dideliems
žės, kas reiškia, jog dabai nuvyko andai Airijon, pa ninas.
.Šį kartą jie daro savo vei- bus aplankyti, vienu žodžiu mass-mitingams, suvažiavi
Londono, Times” 10 gegu
jo nėra. Bet antras sakinys sakė keliatą prakalbų už Didžiuma delegatų, kuri kimui visai kitokį pieną. Jie bus panaudoti visi galimi mams ir tt.
žės numeryje išspaudintT
mums praneša, jog delega Airijos nepigulmybę, pa nuėjo su Leninu, buvo pra- tariasi susivienyt, padėt sa- budai, šitą svarbų tikslą at 2. Daugelis ofisų darbinin per visą puslapį skelbimą,
tai tame pasėdyje dalyvau kritikavo Anglijos valdžią vardžiuojami "bolševikais,” yo argumentus ir kritiką į siekti.
"Pranešimas
kų ir socialistų organizacijų užvardintą:
v•
ja, kas reiškia dabartinį lai ir nuvyko Paryžiun reika kas rusu kalboj reiška "di- šalį, o prabilti kulkasvaidžių Tai didelis pasiryžimas,
vidurinei
klesai.
” Šitas pra
valdyboms,
darbininkiškų
ką. Taigi iš antrojo saki lauti, kad Airijos delegatai džiumiečiai,” o mažuma— ir bombų kalba — ta vienin- bet sykiu ir darbininkiš laikraščių redakcijoms, li nešimas sako, kad smulkia
nio išeina, kad posėdis dar butų Įleisti taikos konferen- "menševikais.”
tele kalba, kokią Rusija šiuo ka mjudėjimui žadąs įnešti 1teratūros įstaigoms ir tt.
jai buržuazijai (vidurinei
tęsiasi.
cijon kaipo savystovios ša Kaip menševikai, taip momentu supranta.
naujos energijos, naujų vil
klesai),
kuri iš vienos pusės
3.
Milžiniškas
viešas
kny

Ir po šituo pranešimu pa- lies atstovai. 7
social-revoliucionieriai tiki
Organizuota revoliucija čių ir spėkos, vedančių prie
esanti spaudžiama kapita
sirašę ne kokie paprasti vy- i Suvienytų Valstijų atsto socializmą, bet jie sako, šiuomi laiku, kuomet Kolča- galutino savo kovos laimėji- gynas.
1
viešpatavimo, o iš ki
4. Patogi radikalių knygų listų
čiukai, bet ”daktaras” Biel vas Lansing Paryžiuje pa kad Rusijoj da liepribrendu- kas laužiasi iš rytų, o lenkai ®o.
tos darbininkų reikalavi
. .
. :
skis ir L. Šimutis, žymiausi sakė, kad Amerikos valdžia sios sąlygos socialistinei iš vakarų, be juoko gali nu- Šių dienų didžiųjų nuoti- ir raštų sankrova.
mais, būtinai reikią tverti
klerikalų "veikėjai.”
neatkrtipsianti į airių dele valstvbei. Jie tikisi prieiti | versti dabartinę Rusijos val- kių tarpe nieko nėra svar 5. Socielių Mokslų mo sava unija.
tikriaus sakant, Žmo Tai įdomus judėjimas!
Ar ne geriau butų tiems gatų reikalavimus jokios prie savo tikslo politikas ke
besnio už darbininkiško ju- kykla.
1
nių
Universitetas,
kur dar
„patriotams” pasimokinus domos, nes tie delegatai sa liu, o ne tokiu "tiesoginiu
dėjimo augimą ir stiprėji- 1
išaiškins man, — koks gyvulys
bininkai
galės
įgyti
mokslo. iš Kas
pirma gramatikos?
vo prakalbose įžeidę Angli veikimu,” kaip laikosi bolše Garbus geras kas išgirtas, mą. Tąjį judėjimą kaip tik 1
ryto vaikščioja ant keturių, vidur
vikai. Jeigu jie paimtų ga- Nors mažai butų ką vertas.. ir sustiprina darbininkų įsi- 6. Gražus restoranas koo dienyje ant dviejų ir vakare ant triKUN. DOBUŽIS ESĄS jos valdžią.
peracijos pamatais.
Bet Thomas Jefferson ir ią, tai jie veikiausia įsteig Tankiai mažu pasilieka
gyįimas sau Namo.
Nulėkė varna nuo mieto.
DETEKTYVAS.
Visi męs sakėme, pakol 7. Pirmos klesos giminas- Kita atlieks jos vieton.
George Washington taipgi tų pusiau-socialistišką val Panašus į šliužą—slieką.
"Tėvynė" 22-ram nume žeidė Anglijos vaildžią, o džią, tokią kaip Vokietijoje.
įtaisymas ir maudynė Blogas darbas,—Kam jis tinka!
tatai ne visiems rodėsi aiš- tikų
i
ryje išspaudino šitokį Gab betgi jie skaitomi didvy Dabartiniu laiku nepaten Jei tik girtis temokėsi,
prat*. savo ranka...
kia teisybe, kad po karei su
s puikiu plaukiojimui prū Valdyk
Su storžieviais Besibarki.
rio pranešimą:
du.
riais. Pasirodo, kad į šim kinti Rusijos ūkininkai ir Iš to naudos neturėsi!
Nei draugistėn nesitarki!—
« pasaulis jau nebus tuo pa- i
•
•
•
"Mano laiškas apie A. L. T. tą metų Amerika pusėtinai miestų darbininkai sudaro
8.
Bankietams
ir
šokiams
čiu,
kokiu
jis
buvo
prieš
ka

Tk
meluoti
priprasi,
Esi
jaunas,
—
be
barzdos.
—
delegatų kun. Dabužio ir Pak nuprogresavo atbulon
rę. Materialis tautų bruz- isalė. Dailės, dramos ir mu
pu puikią dirvą toms opozici Ir pajuoką sau rasi!
Kam-iri reikia tau lazdos?!...
što 'diplomatišką’ veikimą su-| sėn.
A. J. Jokūbaiti*.
mokykla.
dėjimas virto nepaprastais zikos
:
joms agitacijai, ir jos nepra-l
A. J. Jokūbaitis.
v*

•

f’

. ..

nm

i

ELEI VIS.

*9

□

8

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

i Kalbėjo drg. P. Balsys, pa- pusę. Kas galbėjo kovojan-«
ROCHESTER, N. Y.
toliaus turi daryti.
"Darbininko" štabas ir
akėdamas klerikališkai-tau-. tiems darbininkams sunkio-, Nutari prisidėti prie kairioKlerikalams ir tautinin tininkiką pūdymą.
šiuom
kartu nedaug pagal
Tasai je jų kovoje? Tz:
~
1
~~
—
*•
---------Kiekvienas
jo sparno.
kams nesiseka.
susirinkimas
vienbalsiai streikavusių
Lawrence’o Gegužės 16 dieną LSS. 7 bos galėjo duoti musų vyčiuKlerikalai dienomis ir priėmė protesto rezoliuciją, darbininkų atsakys — So- kuopa savo mėnesiniame su kams, bet už tad "Dar-ko”
naktimis darbuojasi ”delei reikalaujančią iš vietinio cialistai! Taip, ištikrujų.
—--- sirinkime svarstė Socialistų num. 56 patalpindamas at
Lietuvos laisvės,” tikriau anglų dienraščio "Brockton Netik vietiniai socialistai ir Partijos
kairiojo sparno sakymą .J. Sargui taip jį iš
sakant, kad kaip nors už Er.terprise,” kad jis atšauk iems pritariantis susipratę manifestą. Vienbalsiai nu kraipė, kad teisybės nieko
tvirtinus tą smetoninę Lie tų melagingas apie lietuvius Įarbininkai, bet ir po visą tarta prisidėti prie kairiojo jame neliko ir tuomi savo
tuvos valdžią, kuri neturi žinias, paskelbtas tame laik plačia Ameriką jie darbavo sparno ir reikalauti, kad purviną korespondentą J.
Lietuvės žmonių parėmimo. raštyje, ir ateityj prisilaiky si, kalbėdami viešuose susi Rusijos bolševikų ir Vokie Sargą bandė apvalyti savo
Diplomatams suradus tam tų teisybes. Rezoliucija bu rinkimuose apie Lawrence’o tijos Spartakininkų šaukia "Darbininke," o apšmeižė
skymą, musų klerikalai su vo pasiųsta ”Brockton Ti- streiką, šaukdami darbinin mam kongrese dalyvautų ir tikrai teisingus Šv. Juozapo
tautininkais iš džiaugsmo mes” dienraštin.
kus duoti streikuojantiems Amerikos Socialistų Parti Dr-stės narius. Todėl kiek
net augštyn pašoko. Jie čio
audėjams pagalbos; organi jos kairiojo sparno atstovai. vienas teisybę mylintis Šv.
Pasaulio pilietis.
nai net ofisą buvo atidarę
zacijose ir draugijose aiš Tame kuopos susirinkime Juozapo dr-stės narys per
kindami reikalą šelpti ba prie kuopos prisirašė 14 vy sitikrino, kad visi Čambridparašams rinkti. Tai buvo
LAWRENCE, MASS.
gana interesingas spektak
daujančius streikierius ir rų ir 3 moterįs. Viso 17 ge’aus vyčiai, jų "generolai"
lis: susiėję ofisan ir aplink Darbininkų draugai ir nep- rinkdami pašalpai aukų. naujų narių.
ir jų organa^ "Dar-kas,"
rietelai.
jį žmonės ginčijasi — vieni
Nežiūrint griežto uždraudi
yra patentuoti* melagiai ir
Prakalbos.
žmonių šmeižikai.
stovi už rašymąsi, kiti nuro Didelė teisybė yra pasa- mo ir pavojaus, daugelis sodinėja, jog tie pasirašymai syta tame aforizme, kad tik cialistų-kalbėtojų važiavo Gegužės 18 d. vietos so šv. Juozapo Dr-stės narys.
prie nieko gero neprives. nelaimėje gali pažinti tikrą Lawrence’an kad nešus nu- cialistų ceųtralis komitetas
Mažai kas rašėsi. Parašų savo draugą. Lawrence’o siminiman stumiamiems ko surengė didelį mass-mitin- WHITE MOUNTAIN, N. H
rinkikai užkimę gerklioja darbininkai, rodos, pilnai votojams suraminimo ir pa gą delei reikalavimo palmo Taip vadinamieji ”White
ragina rašytis netik už save, galėjo įsitikinti šitos patar tarimų, nors už tai grėsė suoti Tarną Mooney ir kitus Mountain" kalnai, tai bene
bet ir už visą savo šeimyną. lės teisingume. Savo ilgoje jiems gyvasties netekimas. politikos kalinius. Kalbėjo gražiausia vieta netik New
Bet visgi parašų mažai. ir begalo sunkioje kovoje Tai ve, kas musų nelaimėje drg. W. Petterson iš San Hempshire valstijoj, bet ir
Kuomet klerikalų-tautinin- už būvį jie aiškiai pamatė, pasirodė tikrais musų drau Francisco ir Rena Mooney. visoj Naujojoj
Anglijoj.
kų ofisan niekas jau nebėjo, kas jiems yra draugai, ir gais.
Kalbėtojai kalbėjo apie rei Vienas kalnų vadinama:
tai ofiso vedėjai sumanė ki kas jų neprieteliai.
Savo sunkią kovą Law- kalingumą generalio strei Old Man Head, turi 785 sie
tą skymą. Jie prisikalbino Daugeliui tikinčiųjų žmo rence’o darbininkai laimė ko, kad paliuosavus iš kalė ksnių augščio. Jis indomu:
gatvėse bėgiojančius vaik- nelių rodėsi, kad kunigija jo. Laimėjome ją ne vien jimų darbininkų vadovus. tuo, kad kalno čiukuras iš
kus, kad tie rašytusi: už pa gina teisybę, kad jinai tar tik materialiai, bet taipgi Už generalio streiko rezo rodo seno žmogaus galva
sirašymą pasiūlė centą. nauja teisingumui, užtarda ir moraliai.. Pažinome savo liuciją balsavo vienbalsiai tarsi butų skulptoriaus ran
Kiek katras vardų parašė, ma skriaudžiamuosius ir draugus ir neprietelius, o apie 3,000 darbininkų, prieš ka išdrožta. Granito uo
tiek centų gavo, tai, žinoma, smerkdama skriaudikus. Jie tas musų klesinėj kovoj yra rezoliuciją nieks nebalsavo. las pati gamta taip sudėjo
vaikai, kad gavus daugiau taipgi dabar turėjo progos da svarbiau, negu mate- Tos pačios dienos vakare kad ištikrujų išrodo tyčio
centų, prirašė įvairių pavar persitikrinti ar ištikrujų rialis laimėjimas.
buvo LMPS. 26 kuopos su mis iškaltas Indiono veidas
džių, kokių katras žinojo ar taip ir yra, kaip jų buvo ma
Aukuras.
rengtos prakalbos. Kalbėjo Daugelis gamtininkų stebi
prasimanė. Tai ve, kokiais noma.
drg. M. Duseika apie mote si tuo pačios gamtos artizbudais musų tautininkai Nors, kaip yra žinoma
rų padėjimą šių dienų kapi mu.
Antanas Capraro rinko parašus tų, kurie "pri darbininkų streikai, kapita
talizmo tvarkoje.
Antras didelis kalnas inpažįsta dabartinę Lietuvos listų klesai kontroliuojam Lawrence’o kapitalistų te Aukų Lawrence’o strei- domus tuo, kad jame randa
valdžią ir ją įgalioja kariau visą visuomenės gyvenimą roro auka.
kieriams šiose prakalbose si trijų mylių tunelis, tars’
ti prieš dabartinę Rusijos neneša tiek naudos, kiek rei Antenas Capraro yra au surinkta $93.50.
žmogaus rankomis iškastas
organizatorius ir
valdžią.” Tai ve, ką reiškia kėtų, tečiaus streikai ge dėjų
Senas Kareivis.
Kalnuose pristatyta daug
diplomatiški darbai.
riausiai atidaro akis tiems "New York Call’ atstovas.
vasarnamių. Vasaros metu
CAMBRIDGE. MASS.
Tūlas Migdulelis savo or darbininkams, kurie da ne Jis buvo atvažiavęs Į Lawi čia susivažiuoja daug tur
rence
pagelbėti
tenai
strei

pažįsta
savo
draugų
ir
nep

gane "Sandaroj” rašo, kad
Kova katalikų su klerika tingų amerikiečių vak a eij a:
kuojantiems
audėjams,
ir
parašų rinkikui atėjus P. rietelių.
praleisti. Sveikatos ir sma
lais.
Balsio namuosna, Balsys Lawrenco kątik užsibai šita fotografija parodo, ką Kuomet Lietuva badu gumo žvilgsniu vargiai tin
buk vietoje parašo, davė gęs ilgas sunkus streikas kapitalistų samdiniai su juo miršta, tai musų "dvasiškas Ramesnę vietą kur galim?
jam kumščia į žandą. Sa buvo geriausia mokykla kle- padarė.
tėvelis”
Juškaitis,
ba rasti. Kalnų oras laba’
kyčiau, kad to tik ir buvo siniai nesufeipratusiems dar Visas sudraskytas, sumuš landžio 27 d. su savo vvčiu- sveikas. Kalnuose yra daug
tas, sukapotas ir sutinęs, jis kais padarė pieną, kaip nu minerališkų šaltinių.
vertas tasai sandarietis, ei bininkams.
damas pas socialistą prašy Kuomet kapitalistų sam papasakojo Massachusetts siųsti Lietuvon maldų. Ir Jei tokia vieta butų kui
ti, kad jis paremtų re diniai nekaltiems darbinin General Hospitalyje gulėda tai nepasityčiojimas iš ba nors Lietuvoje, tai, be abejo
akcininkus. Socialistai ži kams skaldė galvas; kuomet mas šitokią istoriją apie už daujančių.
nės, ji butų "cudauna vieta”
no, ką reiškia toji diploma kapitalistų kontroliuojamas puolimą ant jo:
Gegužės 6 d. buvo Šv. Juo praminta, ir kunigija nema
teismas
kalėjimas
grūdo
tų peticija, žinojo ir Balsys,
Gegužės 5 d. aš paėmiau zapo Draugystės mėnesinis ža biznio darytų.
Žinoma, ir čia dabar til
kokiam tikslui tie parašai darbininkus už tai, kad ėjc Hotelyje Needham kambarį susirinkimas, kuris pirmu
renkami, tai tokį begėdį, iš ramiai pikietaut dirbtuves; nakvynei. Apie 2 valandą kartu atsibuvo bažnytinėj turtuoliams galima gamto:
stebuklais gėrėtis ir jos do
drįsusį eiti socialisto stubon kuomet miesto valdžia, bū ryto mane prikėlė varpelio N. P. P. M. svetainėj.
vanomis
naudotis, nes pras
jieškoti paramos darbo dama tų pačių kapitalistu skambėjimas.
Susirinkimą
atidarius
vi

Viešbučio
žmonėms žudyti, privalėjo rankose, persekiojo tuos tarnas pasakė, kad kaž-kas si nariai užsilaikė ramiai, tuoliui žmogui nei laikas
pasveikinti ne kaipo svečia, žmonės, kurie nieko kito, nori mane matyti. Aš pra dėlto bėganti draugijos rei nei kišenius neleidžia į či?
atvykti. Vienas pragvve
bet kaipo priešą, atėjusį ty vien tik teisės gyventi sau vėriau duris ir pamačiau kalai veik buvo atlikti.
reikalavo,
tai
ką
tuomet
vei

čiotis iš jo šventų įsitikini
apie 12 vyrų. Visi buvo už Paėmus pereito susirin nimas kainuoją nuo $24.0C
mų. Bet Migdulelis meluo kė "nuskriaustujų užtary maskuoti ir su revolveriais. kimo protokolą, pareikalau iki $40.00 į sąvaitę. Be kelio
ja apie šitą atsitikimą. Kal tąja" kunigija? Ką ji veikė Jie liepė man apsirengti. Iš ta, kad Trečiųjų Teismo ko likos šimtų dolerių čionai
ba apie kumščias matomai ir keno pusėje stovėjo, šian krėtė mano kišenius ir pa misija išduotų savo raportą. vakacijos nepraleisi.
Pranas žilaitis.
todėl, kad pas klerikalus ir dien jau gerai žino net ir tie vogė visus pinigus. Vos spė Trečiųjų Teismas buvo pas
tautininkus kumščia da rei darbininkai,, kurie būdavo jau apauti kojas, jie išvilko kirtas, kad ištyrus J. Sargo
I)UQUESNE, PA.
škia tūlą garbę. Ištikrujų d. dantimis griežia tiems, kas mane vienmarškinį korido- šmeižtus tilpusius "Darbi
Balsys laikė sau peržema teisybę sakydavo apie tuos riun. Aš ėmiau gintis ir ninko” 36 numeryje. Tuo- Bolševikai kalti, kad kleri
teršti savo ranką. Jis tiktai mamonos ir auksinio dievai šauktis pagalbos. Iš kitų iaus prieš tą raporto parei kalai anglų kalbos nemoka.
liepė nekviestam svečiui iš čio garbintojus, nusipenėju durų žmonės iškišę galvas kalavimą iššoka vyčiukas
sinešdinti iš namų, o jam ne sius "tėvelius." Visi jie ka; pradėjo žiūrėti, bet vigilian- K., šaukdamas, jog "viskas Tūlas juodas vytis pasiva
klausius, Balsys pagavęs už vienas gelbėjo tiktai dar tai atkišę revolverius liepė atmest, jokių raportų nerei dinęs save A. V. draugu sa
bininkus badumi ir pries jiems užsidaryti duris. Tuo kia." Pirmininkas permaty vo korespondencijoj tilpuapykaklės išmetė lauk.
Gegužės 6 d. buvo L. T. N. pauda žudantiems kapitalis- pačiu laiku buvo pagriebtas damas, kad vyčiukai pasi šioj "Garso" N16,rašo, kac
Bendrovės pusmetinis susi :ams. Jie pilnoj dienos švie ir Kleinman, kitas streikie- rengę padaryti savo ma- SLRKA. 102 kuopai ren
rinkimas. Kadangi laukta soj pasirodė keno draugais rių vadas. Jie nutraukė nievras, juokais nuramino giant prakalbas 2 d. kovo
tautininkų ir
klerikalų ir keno neprieteliais tėra. mane užpakaliniais laiptais vyčių "gvardija,” taip kad bolševikas norėjęs tas pra
triukšmo, tai valdyba tvar Jie ištikimuosius ir kunigi žemyn ir vienmarškinį įver let pačiam "generolui" rei kalbas suardyti, nes, girdi,
kos užlaikymui pasirūpino jos pasakų sutvertų pomir tė automobiliun, kurių tenai kėjo raudonot, ir perspėjo nuėjęs pas miesto majorą
Traukdami narius, . kad kiekvienas ga iskudęs, kad SLRKA. 102
gauti policmoną. Tiesa, tie tinių baisenybių bijančius stovėjo trįs.
reakcininkai pradėjo kelti katalikus verste vertė eiti mane laiptais jie pradėjo lės gauti balsą ir savo nuo kuopa yra bolševikiška or
lermą. Tečiaus ir be to polic- streiklaužiauti, kad strei mušti man švino paipomis monę išreikšti; bet kiekvie ganizacija. Girdi, M. Bra
mano pagalbos triukšmada kuojantiems darbininkams per galvą. Aš tuomet sup nas, kuris darys suirutę, žinskui nuėjus pas majorą
riai likos apmalšinti. Susi cova pailginus, kad jų skur ratau, kad tai yra kapitalis- bus nubaustas sulyg Dr-jos prašyti prakalboms leidimo,
rinkimas remdamos T. N. dą ir badą padidinus; kad :ų atsiųsti galvažudžiai, konstitucijos. Tada vyčiu majoras leidimo nedavė, tik
Bendrovės konstitucija, di stumus badaujančius žmo kad mane užmuštų. Jie kai aprimo. Trečiųjų Teis kun. S. Čepanioniui paišdžiuma balsų atėmė 6-ms nes į desperaciją ir tos des nuolatos klausė: "Kur yra mo komisija išdavė savo ra kinus vietiniai miesto val
Kur Rubinstei- portą, iš kurio pasirodė, džia, kad kuopa nėra bol
mėnesiams balsą 16 tų ne peracijos pasekmės. Vadi Mušte?
nasi,
kapitalistų
samdinių
nas?" (taipgi streiko va kad J. Sargas likosi atras ševikiška. vien tik katalikiš
nuoramų ir tuomi triukš
razbainin
kiški
Užpuolimai
dai). Išvežę už miesto jie tas kaltu kaipo šmeižikas. ka. leidimas buvo suteiktas
mą prašalino.
ant
darbininkų
palyginus
su
ir prakalbos įvyko.
pradėjo nerti man virvę ant Raportas likos užgirtas.
Gegužės 11 d. buvo Šv.
kunigijos
piktadaryste
išro

O kap ištikrujų buvo?. Išcaklo. Aš pradėjau šaukti Eina klausimas kaslink
Roko Dr-jos mėnesinis su
do
tik
mažmožiu.
tikrų
šaltinių sužinojau,
r gintis paskutinėmis spė davimo atsakymo į J. Sargo
sirinkimas, kame buvo įneš
ta duot papeikimas tiems Ką darė kitų tautų kuni tomis. Turbut bijodamiesi šmeižtus. 46 nariai balsuo kad M. Bražinskas nuėjęs
automobilių, ja, kad duot atsakymą, o 16 prašyti leidimo nemokėjo
dr-jos nariams, kurie L. T. gai, tą darė ir lietuviškas praeinančių
"tėvelis.
”
Ką
darė
kapita

N. Bendrovės susirinkime
; int galo jie mane suspardė vyčiukų balsuoja prieš. Va majorui pasakyti, ko jis no
kėlė triukšmą. Įnešimas už- listams parsidavusi spduda, ir paliko ant kelio. Aš nuš- dinasi, jie nepripažįsta nei ri. Negalėdamas tą žmogu
girta. Verta, kad ir kitos tą darė musų klerikalų or iaužiau į šalį vos gyvas, vi trečiųjų teismo nuospren lį suprasti nei patirti, ko jis
dr-jos pasektų Šv. Roko dr- ganas "Darbininkas” iš So. sas kraujais apsiliejęs ir džio ir J. Sargo šmeižtus už- reikalauja, majoras pavarė
šalin, liepdamas atsivesti
jos pavizdį ir pamokintų Bostono. Nėra reikalo visų purvyne išvoliotas, visas giria.
tų
jų
darbų
ir
apsakinėti,
triukšmadarius
civilizaci
drebėdamas nuo šalčio ir Vyčiai su savo generolu perkalbėtojų. Tuomet Bra
nes darbininkai juos gerai skausmų,
prisiglaudžiau nelaimėje susimkime, tuo žinskas nuėjo pas kunigą
jos.
Tos pačios dienos vakare įsidomėjo ir nemanau, kad prie tvoros ir gulėjau, pa- jaus puolėsi prie "Darbinin Čepanionį ir tasai pranešęs,
col mane rado jaunas far- ko” štabo, pranešdami, kad ko Bražinskas prašo. įleidi
. buvo LSS. 17 kuopos sušau juos greit užmirš.
pralaimėjo ir klausdami, ką mas buvo duotas.
ktas viešas susirinkimas. Dabar žvilkierkim į kitą merys.
MONTELLO, MASS.
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Ir akyvaizdoje šito fakto
viens klerikalas begėdiškai
meluoja, o kiti tyli ir neati
taiso tų melų. Tai tokia do
ra pas tuos mūsiškius kleri
kalus.
Tolesniai tasai A. V. drau
gas toj savo korespondenci
joj rašo, kad kalbėjo J. G.
Milius iš Pittsburgo. Turė
tų būti ne Milius, bet Maliauskas. Sako, kad tasai
kalbėtojas publiką užganė
dino, tik nesako, kad tos
publikos visai mažai buvo ir
ta pati po svetainę vaikščio
jo Maliauskui bekalbant.
Nežinau, ką čia jis galėjo
užganėdinti, jei mažai kas
beklausė.
Beje, buvo juoko iš tų
"gražių deklamacijų," apie
kurias taip pagirtinai kalba
A. V. draugas. Bražinskas
perstatęs pats save, atsisto
jęs pradėjo deklamuoti, iš
sitraukęs iš kišeniaus kny
gutę. Pasakęs kelis žodžius,
pradeda iš knygutės silebizuoti ir negalėdamas nei
skaityti, pranąšė publikai,
kad jis neprįsirengęs. Tai
ve, kaip gražios tos dekla
macijos buvo. Katalikas.
SCRANTON, PA.
Mirusieji asmenis.

Nesenai čionai mirė Pijušas Brunza, apie 31 metų
amžiaus vedęs vyras, paei
nąs iš Kampinių kaimo, Antanavo valsčiaus, Mariampolės pav., Suvalkų gub.,
Amerikoj išgyveno apie 13
metų. Velionis buvo laisvų
pažiūrų žmogus, gerai ap
sišvietęs, buvo doras ir tauous. Paliko dvejus namus
ir žmoną su kūdikiu. Palai
dotas Throop kapinėse.
Mirė Franoiškus Zinkus,
apie 43 metų amžiaus žmo
gus, paeinąs iš Krakių para
pijos, Kauno pav. ir guber
nijos. Amerikoj išgyveno
6 metus.
Velionis buvo
laiąvų pažiūrų ir palaidotas
be bažnytinių apeigų anglų
kapinėse.
Mirė Stanislovas Marcin
kevičius, 45 metų amžiaus
žmogus, iš Butrimiškių kai
mo, Ūdrijos parapijos, Kal
varijos pav., Suvalkų gub.,
Amerikoj išgyveno apie 26
metus. Velionis buvo neve
dęs, priklausė LSS. kuopai.
Palaidotas be bažnytinių
apeigų anglų kapinėse.
Traukinio ant geležinke
lio likos užmušti Petras
Dirvonauskas ir Izidorius
Kundrotas, abu buvo apie
30 metų amžiaus, paėjo iš
Budos kaimo, Jezno val
sčiau, Trakų pav., Vilniaus
gub. Palaidoti su bažnyti
nėmis apeigomis lietuvių
tautiškose kapinėse.
Iš anglių kasyklų besikel
damas nuo eleveitoriaus nu
krito ir užsimušė Vincas
Zolietskas, apie 34 metų am
žiaus vyras, paėjo ir Taniškių kaimo, Alovės valsčiaus,
Trakų pav., Vilniaus gub.
Amerikoj išgyveno apie 13
metų. Paliko moterį su ke
liais kūdikiais, taipgi du
broliu Amerikoj. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigo
mis lietuvių tautiškose kapi
nėse.
Mirė Juozas Baliunas, pa
einąs iš Strielčių kaimo, Būt
rimonių valsčiaus, Trakų
pav., Vilniaus gub. Paliko
moterį su vaikais. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigo
mis lietuvių tautiškose ka
pinėse.
Mirė Jonas Pačėsa, apie
39 metų amžiaus vyras, pa
einąs iš Klebiškio valsčiaus,
Mariampolės pav., Suvalkų
gub. Paliko moterį su ma
žais kūdikiais. Palaidotas
su bažnytinėmis apeigomis
lietuvių tautiškose kapose.
I>ai būna jiems lengva
svetima žemelė.
J. Petrikys.

RUMFORD, ME.

Jei neturite pinigų, galite
eiti pragaran.

Kaip visuomet, taip ir šį
met ištikimieji ir dievobai
mingieji katalikai, kad ap
sivalius iš savo nuodėmių,
prsikvietė Rumfordan ku
nigą Daugį. Jis turėjo at
vykti 2 gegužės; bet tuo tar
pu čionai kilo darbininkų
streikas, apie kurį dūšių ga
nytojas išgirdęs, pranešė,
kad neatvyksiąs, nes susir
gęs. Girdi, atvyksiąs tik
gal apie 2 dieną birželio.
Pasirodo, kad tam dva
siškam tėveliui ripi ne kata
likų dūšelės, tik jų doleriai.
Kada mato, kad streiko me
tu nedaug galės pasipini
gauti, tai ir atideda velyki
nę net po sekminių. Pažiū
rėsime, ar tasai dūšių ganytijas atvyks, jei iki 2 d.~ bir
želio streikas neužsibaigtų.
Bertuliu vaikinas.

MOKSLO MYLĖTOJŲ ŽI
NIAI.

New
Yorko
Rand
School
of
Sočiai
Science
mokyklos
val
dyba šiuomi praneša vi
siems mokslo mylėtojams,
kad antras vasaros mokyk
los sezonas prasidės 7 liepos
ir tęsis iki rugpiučio 16 die
nai. Šitas periodas bus pa
dalintas į tris dalis, po dvi
sąvaiti kiekvienoj. Vasari
nių kursų tikslu yra duoti
ne New Yorke gyvenan
tiems mokslą mylintiems
žmonėms progą studijoti sosocialius mokslus, ekono
miją ir istoriją sulyg socia
listų meterialstinio suprati
mo.' Sykiu su lankymu mo
kyklos taipgi gaunama gerą
orogą praleisti vakaciją
New Yorke ir jo apielinkėj.
Didelė tų kursų dalis bus
pašvęsta diskusavimui ir
aiškinimui pasaulio nuotikių, kurie paaiškėjo karei
pasibaigus.
Aiškios min
ties gabiausi mokytojai,
nuosakiausi industrijinio ir
politinio darbininkų judėji
mo žinovai išguldinės lekci
jas. Tarpe tų bus gerai ži
nomi šie socialistai: Algernon Lee, Scott Nearing,
Harry Dana, Norman Thomas, Ludwig Lore ir k. Tar
pe kitų lekcijų svarbiasią
vietą užims bėgančio gyve
nimo klausimai: Socialių
faktų aiškinimas; Viešos opinijos kontroliavimas; Re
voliucijos Europoj; Sovietų
valdžia; Atbudavojimo eko
nomija ; Darbininkų klau
simas atstatymo
laiko
tarpiu; Ekonominės ir poli
tinės permainos Suvienyto
se Valstijose ir ekonominiai
pamatai doroje. Kursų pa
matiniu uždaviniu bus išguldinėjimas Ekonomijos,
Socializmo ir Darbininkų
Judėjimo. Specialės lekci
jos bus išguldomos specia
listų. Kultūros dalykai taip
gi nebus pamiršti. Prof. H.
Dana išguldinės kokia soeialė spėka yra literatūroj;
Joseph Jablonovič aiškins
kaip modemiška Drama tu
ri socialę išvaizdą; Herman
Epštein išguldinės Muzikos
reikšmę.
Kaip pereitais metais,
taip ir šiais mokyklos lanky
tojams reikalaujant bus
rengiami koncertai, išvažia
vimai, piknikai ir tt New
Yorkas gali suteikti nema
žai pasitenkinimo tiems, ku
rie gali bent dvi sąvaites lai
ko vakacijoms praleisti.
Norintieji smulkesnių ir
platesnių informacijų kaip
pasinaudoti Rando Mokyk
los kursais, gali kreiptis pas
Mokyklos Valdybos sekre
torių Mrs. Bertha H. Mailly,
7 East 15-th St, New York,
n. y.
. .
i
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KELEIVIS.

kio-pat, kaip męs. dar-gi že- nai, maistą ima iš prastes- True • truislativi. filed with the post master at Boston, Mass., or. Jane
mesni, kas suvisai nepatvir- mų už save gyvūnų ir aug- 4, 1919, as reųuired by hte Act cfOctober 6, 1917.
tina pasakų apie milžinus, menų. Bet butų didelė nesabet buvo diktesni už mus, tu- monė manyti, kad mėsa ar
rėjo labai žema
nuolaidą ir j žolės yra maistu, kaip nesažei
siaurą Ikaktą, dideles žiaunis monė yra manyti, kad žemė
Visados, kada atsidengia ir tą, kad žmogaus vaisius
trumpą
smakrą
iir
_____
_______
e su dideliu yra augmenims
_ ------- maistas. Sunku butų įsivaizdinti Kelis mėnesius vėlaus jis
nauja, stebėtina
teisybė, pradžioje savo buvimo nei
pakaušiu, kas reiškė jų ma- Ne mažiaus maisto męs i- didesnį kontrastą, kaip tas, vėl rašė:: 'Sprendžiant iš
žmonės išpradžios sako: kiek nesiskiria nuo vaisių
žą dar protą ir gyvulišku- mame sau iš oro, negu iš kuris skiria Leniną nuo Trockio
raštų, męs prieina
’’’
”tai neteisybė,” paskui: ”tai paprasto gyvulio. Matyda
mą. Jie labiaus panašus bu- mėsos ar augemnu.
Trockio. Lenninas asmuo me prie išvedimo, kad jo po
prieštarauna tikėjimui” ir mas tą viską mislijantis
to j beždžiones, negu i Kad persitikrinus, kuo nedalo jokio ypatingo įspū litiniais išrokavimais, jo po
ant galo, ”tąį
tąi^enai^inomas
* “
žmogus uždavė sau kla
musų dabartinius žmones, augmells minU>
]im
klausidžio, ir tarpe nedėlinės mo litinė taktika, susideda iš
Taip
pasakė
garmą:
kuo
išaiškinti
toki
ž
daiktas.” r_
_
žmones nei viena iš dabar gj ve- dalyti kad ir šitokį ekspe- kyklos mokytojų susirinki vengimo pertraukti galuti
singas mokslinčius Liaielis gaus panašumą į gyvunančių giminių žmonijos ne-1 pimentą,
mo jus galėtumėt jo visai nai ryšius su social-šovinisapie likimą kiekvienos, nau- lį? Ar nebuvo jis neatmeturėjo tokių, dar taip pras- p . , •
, .
nepatėmyt; tuo tarpu Troc- tais ir oportunistais. Šituo
kutai sudėtų kaulu. Vienok . Paimkime
f? ™ dvi bonkas, $
u’ kis, su ilga inteligentiška žvilgsniu karės lekcija neišjai išrandamos, mokslo tei-J narnoj senovėj gyvulio viesybės. Ir, ištikro. tuose jo toj, kurio aiškias žymes jis Dėlto kiekvienas mislijan tai buvo žmonės, nes sykiu >?'» k>ekvienoj galėtų mtilp- nosim, stipriomis juodomis mokino Trockio nieko. Jiket.n.!’c!us svį: akiniis, milžiniška kakta, sai kaip buvo, taip ir pasiližodžiuose yra šventa teisy-Įir dabar dar savyje tebene- tis žmogus dabar pripažįsta, su jų kaulais buvo atranda- P®' 1
kad
pirmutinis
žmogus
bu

mi
ir
įrankiai,
kuriuos
jie
}®„^ens.
Pripilkime abi dideliais juodais plaukais, ko trockinis. Taip kaip pirbė. Jeigu dabar kam prade-(šioja? Taip pradėjo misvo
suvisai
gyvuliškas,
—
ne

vartojo. Žinoma, jie visgi •““ t- ™'“deniu. Pa- smailia barzdele ir ūsais, ir ma jis stovėjo už vienybę su
si išrodinėti apie tai, kad ne' lyti žmogus, negalėdamas
saulė sukasi apie žemę, bet išsiaiškinti sau. delko žmo- vartojo įrankių, nežinojo daug augščiau stovėjo už
!
a azoto, sunkiomis, atsikišušiomis socialistais ’kompromisininugnies,
nemokėjo
kalbėti.
dabartines
beždžiones.
JJ?
f
J
ketvirtadaą
gra lupomis, daro tikrą revoliu- kais,’ taip dabar jis stovi už
žemė anie saulę, kad žemė gaus ranka, šikšnosparnio
mo
fosforo,
kalkio,
magneIr
musų
laikuose
buvo
rasti
dar netveria viena visos pa- sparnas, arklio koja susidecionieriaus paveikslą, kokį bendrą veikimą su socialsaulės, kad ji yra viena dul- da iš vienodo skaitliaus pa nekurie laukiniai žmonės, Šitie tai žmonės, kurie ne- zijos, chloro, sieros kalciu- tik galima butų rasti pieši patriotais.”
ke. sulyginant su kitais be- našių kaulų, arba delko kurio nemokėjo naudotis iš žinojo dar nei gelžies, gal inė mo ir keletą lašų skystos ge- nių knygoje.
Vienok šiandien Trockis
galinio pasaulio svietais, tai trumpas kaklas žmogaus ir ugnies, nežinojo kitų įran ugnies, nemokėjo arti že- ležies. Visi tie chemikalai
Gimęs
1877
metais
Chervisiškai
perėjo bolševikų
tas žmogus, kuriam apie tą ilgesnis kaklas nekuriu gy- kių, išskiriant lazdos ir ak mės, neturėjo naminių gy- galima gauti aptiekoje. Jie sono gubernijoj, miestelio pusėn, nors negalima pasa
išrodinėsij išsykio su tavim vulių turi vienodą skaitlių meninio kirvio, kurių kalboj '/ulių, bet vartojo lazdą ir risi yra pavydale milteliu, aptiekoriaus sūnūs, Leiba kyti, kad jis butų taip už
sutiks, pasakys dar. kad tai sąnarių? Ir juo labiau žmo- buvo tiktai keli šimtai žo akmeninius arba molinius išskiriant geležį, kurį yra Braunštein, arba, kaip jis kietėjęs politiniuose princi
visiems žinomas daiktas, gus tyrinėjo gamtą, juo- džių, tuo-tarpu apšviestųjų įrankius ir turėjo sykiu su pavidale skvščiaus. Visas dabar vadinasi, Lev Davido- puose. kaip Leninas. Troc
tuos-pačius šitas druskas ir geležį suapie teisingumą kurio nėra daugiaus rado tenai žingei- tautų kalbos skaito apie ke- beždžionėmis
prosenius,
—
tie
žmonės
bu- maišius įpilkime į vieną mi- vič Trockij, yra žydų žydas. kis yra pilnas ugnies, pilnas
ko ir abejoti. Bet ar įtikės džių apsireiškimų, patrirti- ’ias dešimtis tūkstančių žo
Jis nuo pat jaunų dienų pa karščio. To būdas yra tik
tas žmogus, kad seniau už nančių jo spėjimą. Jaus- džių, jei ne daugiaus. Tik vo musų pranokėjais. Bet nėtų bonkų. su vandeniu, sižymėjo jau revoliucine sa rai artistiškas ir pilnas te
tokius išrodinėiimus išjuok- mai pas žmogų ir pas gyvu- tai paskiaus pirmutinis orispirti amžinai kovoti su Kamščiuose tų bonku pada- vo dvasia; būdamas da 15 atrališkų
didvyriškumų.
davo. persekiodavo, ant lau- liūs tie-patį^ gyvuliai taip- žmogus, susipažinęs su ap gamta ir kitais savo priešais rykime tinkamą sodinamam metų amžiaus jis jau. buvo Kuomet Leninas žiuri i vie
žų degindavo, pripažindami gi myli savo vaikus, esti lin- linkui jį esančiais daktais <iž būvį, jie išmoko dirbti grudui skylę, į tą skylę įdė- išvytas iš mokyklos už išnie šąją garbę su panieka, tai
tokį mokslą už bedievišką 1 ksmi ir nuliūdę; jie taipg; pradėjo duoti jiems ypatin visokius įrankius — pirma kime išdaigi'ntą jau grūdą*) kinimą ikonos (švento pa Trockis daro iš to didelį
Lygiai 300 metų atgal gar- žingeidus, kaip ir žmogue gus vardus, kad atskirti vie iš molio, akmens ir titnago I caip, kad išdvgusios šakne- veikslo). Būdamas 22 metų daiktą. Jis karštai gynė
_____________
bonkon.
singas Giordano Bruno už turi protą, nekurie dar-gi ną nuo kito; išmoko turėti o paskui —;iš _geležies, vario 'ės _galėtų prasiekti
ir
kitų
metalų;
lavino
tojlBonkas
apviniokim
juoda amžiaus jis buvo jau areš Rusijos garbę Brest Litovtokį mokslą anie sukimąsi moka naudotis įrankiais; ’azdą ir pasidirbti iš akmens
tuotas Odesoje už veikimą ske. Jis skaitė ir sau be galo
žemės buvo apšauktas dva- nekurtos bedžionės (payia- prastą kirvį. Bet daug tu kovoj savo kūno, proto ir nopiera, kad šviesa grūdo Pietų Rusijos Darbininkų didele garbe remtis para
siškos valdžios atskalunu, nai) stato sau iš lapų ir ža- rėjo praeiti laiko, kol iis su- dvasios spėkas, kurios pade- šaknelių neliestų ir tas dvi Lygoje ir likos ištremtas ke doksais su vokiečų genero
įmestas į kalėumą, o paskui bų gyvenimą, turi nekuri riražino su ugnia ir išmoko jo jiems užvaldvti gamtą ir bonkas su taip pasodintais turiems metams į Sibirą. lais, taip kad vienas Ameri
sudegintas ant laužo. O 33 supratimą apie savastį. Bet. iš jos naudotis, išmoko dirb jos turtus. Gaila tiktai, kad grūdais pastatykime tokioje Trečiais ištrėmimo metais kos veikėjų net pastebėjo,
metus paskiaus po to už to- ir neišpasakosi visų patyri ti iš molio puodus, virti sau tais turtais ne visi vienodai vietoje, kur saulės spindu jis tečiaus pabėgo iš Sibiro kad ”jeigu vokiečių generakius-nat išrodinėjimus se mų, kuriuos žmogus į- valgį, statyti sau iš lapų ir naudojasi. Bet žmonija ne liai gali prieiti. Netrukus ir 1905 metų revoliucijoj pa lis štabas Trockį nusipirko,
nas Gali’eius buvo prispir gavo. Užteks pasakius, kad žabų būdą, siūti sau drabu nustojo dar lavinties—ji ir pamatysime, kad grūdeliai sirodė jau kaipo Petrogrado tai jis nusipirko lemoną.” Ir
tas išsižadėti savo mokslo, pasiremdamas ant daugelio žius ; paskui turėjo prisipra dabar vis tobulinasi, dėlto pradeda išaugti į stiebelius. Darbininkų Tarybos pirmi po Brest Litovsko taikos tas
kaipo prieštaraujančio tikė apsireiškimų ir išradimų, tinti naminius gyvulius, iš galima tikėtis, kad ateityje Toj bonkoj, kurioje paliko ninkas. Tuomet jis buvo jau lenionas ištiesų buvo rukšjimui: tarp švenčiausių mokslas turėjo pripažinti moko naudotis iš anglio, ge tas tobulinimasis duos pa me tik tyra vandenį, grūde 28 metų amžiaus, bet jis da tus. Trockio unaras buvo
kardinolu ir pralotų jis, kad nacio j pradžioj gyvulių ležies, išmoko dirbti maši sekmes, galinčias lvgiai už lis išleidęs pirmus savo la- nebuvo bolševikas.
užgautas ir jis sugrįžo Petkaip didžiausis griešninkas veislės buvo suvisai prastos nas ir iš jų naudotis, O kiek ganėdinti moderniškus visų nelius, nuvysta ir miišta. Gi
Kuomet
reakcija
paėmė
rogradan pilnas pagiežos
toj bonkoj, į kuria sudėjo
atsiklaupęs ir nadėjęs ran- bet su laiku jos tobulinosi dar laiko išėio. kol gimė ir reikalus.
me viršminėtus chemikalus, viršų ir revoliucija likos nu prieš Vokietiją. Jis tuomet
ka ant evangelijos, turėjo iš-.mainėsi į geresne*, vaisino- pradėjo platintis tarp žmo
^rudas puikiai auga, stiebas slopinta, Darbininkų Tary mielai butų numiręs kovoje,
sižadėti ir prakeikti mokslą, ! ri ir šakojosi: kad kiekviena nių mokslas 1 Išradimai juk
lapoia, uražydi ir vaisius ba buvo išardyta ir jos pir jeigu visa Rusija butų galė
kad žemė sukasi apie saulę, iš dabar esančių veislių gy- ir dabar vis dauginasi ir
mininkas Trockis areštuo jus susirinkti tos kovos pa
gražiai išnoksta.
kaipo bedievišką: bet ir po vulių, o taipgi ir žmogus ki dauginsis. Ir viską žmogus
tas. Šį kartą jam likos at žiūrėti.
to išsižadėjimo jam lygi lo iš seniaus buvusių pras- turėjo pasiekti savo spėko
;
Leiskime
sau,
kad
pasodi

imtos visos pilietinės teisės Kuomet bolševikų valdžia
pat mirties nedavė liuosy- tesnių veislių, o tos paskuti mis. — niekas jam negalėjo
nome
kukuruzos
grūdą.
ir jis buvo ištremtas Sibiran išvažiavo iš Petrogrado
nės. Ne vieni tiedu nuken- marios dar iš prastesniujų padėti, jo pamokinti: jis
Bonkon
sudėjome
tik
kelis
visam
amžiui. Trockis te
Kongresan, kad
tėjo: kankinių už mokslą ir tt. „Tyrinėdami praeiti," nats mokinosi, kovodamas Męs visi esame taip apsi- gramus maisto, o kukurū čiaus turėjo nepaprastą ga Maskvos
Brest Litovsko
yra daugybė. Ir tai tokį sako garsingas mokslinčius *u gamta ir gyvuliais ir ki-|i pratę su matoma gamtos zas išaugo į kelių net ir ke bumą pabėgimui, nes neiš patvirtinus
sutartį,
Trockis
pasilikęs
mokslą vadindavo bedieviš- Darvinas, ”męs drąsiai pri- ais savo priešais už būvi. 'tiesa, kad nieku budu neno- leto svarų augmenį, tai iš buvęs pusės metų jis vėl Smolname Institute pyko
ku ir ”ž ii kankindavo žmo-j pažirtame, kad nei viena iš O tą jis galėjo padaryti ne 1 retume įtikėti užreiškimui kurgi jis ėmė sau tiek mais paspruko nuo savo sargų ir savo kancelerijoj ir raukė
nėši Bet tokia jau stebėtina dabartinių veislių
nebus ^er sentinias tūkstantis me jog augmenįs be žemės gali to, kad suausti taip didelį išdūmė į užsienį.
si. Tečiaus jis vėl nusira
žmogaus dvasia, jog išradę- neatmainius savo pavvdolo tų, kaip tai paduoda mums augti ir net vaisių atneštu savo kūną? Suprantama.
Per
sekantį
dešimtį
metų
mino, kuomet kelioms die
jus geležinkeliu ir garlaivių ateityje; žmogus ilgainim *enos pasakos,— tam tiks Šitas abelnas įsitikinimas, Į jis pasiėmė sau reikalingo jisai gyveno Francuzijoj, noms
praslinkus jam buvo
iš pradžios visi išiuokė, o.taimH atrimpinv kaip jis lui reikėjo kelių dešimčių kad žemė maitina augmenįs maisto iš oro, tiek, kiek rei Šveicarijoj, Austrijoj, Vo
pasiūlytas
karės komisaro
’-^stančių metų, jei ne dau ir duoda jiems galę išaugti kėjo. Bet jei oras butų ne
tamsus žmonės nradėio pa mainėsi lyg šiolei.”
kietijoj ir Ispanijoj. Gyven
giaus.
ir vaisių atnešti, tečiaus yra atsakantis w— bėdinas mais damas Vienoj jisai leido urėdas, kur begalinė jo esakoti, kad antikristas su
nergija ir organizaciniai
pečium važinėjąs. Bet pas Ir taip, nors mokslas dar Ir, ištikro tyrinėjimai že . klaidingas, kuomet žinome, tu — tai prisieitų duot aug ’aikraštį ”Pravdą,” o būda gabumai
begalo daug bolše
kui žmogus nrinranta prie nežino, kaip atsirado gyve mės plutos parodė, kad žmo ! kad ne žemė, bet joje esan- meniu! maisto iš apačios, t. mas Vokietijoj atspaudino vikams patarnavo.
visko ir pradeda net naudo nimas ant žemės, bet jis pri nija jau senai gyvena ant čios chemiškos druskos tei- y. šaknelėms iš vandenio iš savo gerai žinomą pirmos karštu savo budu jis Tečiaus
ir keb
tis iš tų daiktu, kuriuos iis pažįsta, kad tas gyvenimas žemės. Amerikoje, luomojJ kia augmeniui maistą; dau-l čiulpus įdėtą maistą;, reikė rusų revoliucijos istoriją. lumų nemaža pridarė.
Le
pirmiau* išjuokdavo ir keik turi vieną šaltinį, kad gyvu upės Missisipi, atrado žmo [gelis paprastų žmonių žino, tų duoti daugiau. Tik tatai Kaip Leninas, taip ir Troc ninui ne sykį prisiėjo įtem
liai
ir
žmogus
yra
tarp
savękad nebile žemėj augmenįs reikia atminti, kad jei minė kis puikiai pažįsta vokiečių pti visa taktą ir atsargumą,
davo. T^-pats atsitiko ir
gaus
kaulus:
mokslinčiai
su tyrinėsimais anie atsira susigiminavę, kad žmogus parodė, kad tie kaulai turi auga; pav. sausame smiltv- tų chemikalų duotume vieno kalbą, bėgliai kalba francu- kad išgelbėjus bolševizmo
dimą ir senumą žmonijos. nevisada buvo tokiu, kokiu apie 50 tūkstančių metų, nes ■ ne jokia žolė neauga, ir kad daugiau, kito gi mažiau, ne ziškai ir moka truputį ang laivą nuo uolų, ant kurių
dabar męs jį matome, kad
' augtų, tasai smiltynas turi
Pirma, kol dar mokslas,i jo
liepsnuojanti Trockio ener
nranokėiai buvo sutvėri- gulėjo žemės sluogsnyj, tiek būti sumaišytas su moliu, gu. augščiau nurodyta, tai liškai.
stovėjo žemai, maž-daug vi-'I mai daug už jį žemesni, la metų atgal suneštame. 1774
augmuo neilgai galėtų gy Karės pradžioje Trockis gija buvo jį užvarius. Kaip
si manė, kad žmogus liko biau panašus ant gyvulio, metais kunigas Esperas vie iuodžemiu ir dagi laistomas. venti. Visa tai rodo, kad buvo Paryžiuje, kur jis lei čičerinas praėjusį
liepos
sutvertas pairai paveikslą negu ant žmogaus, kad gy nam urve atrado taipgi^•Tečiaus visos šitos priemo- augmeniui reikalinga ne že- do ”Naše Slovo” ir ”Golos.” mėnesį pasakė, "keistas da
joje esantis maistas, Tečiaus Trockis ne visuomet lykas. kaip Trockio galvon
Dievo ne seniain. kaip pirm
žmogaus kaulus sykiu su nes nevisada atneša geistina
keturi’; tūkstančių metų, da venimas tiktai per amžius, kaulais kitų, jau išnykusių rezultatą. Kodėl ? .—
tai
2emėje
auga
geriau ar pras- buvo bolševikas, kaip tai galėjo ateiti. karinės idėjos.
—.
Zemeje
neparstbjančias
Kristui negimus: manė, kad niekados
daugenui žmonių visgi ne- Įči
čjau augmuo ne dėlto, kad yra buvę su Leninu, ir rašy Keli mėnesiai atgal Leninas
įgijo tokias įvai gyvulių: jie buvo palaidoti suprantama.
Taigi pasaky- žemė juoda ar balta, užtrėš- tus Paryžiuje jo straipsnius vos tik sulaikė jį nuo apskel
tas žmogų* iš pat pradžios atmainas,
žemės
sluogsnyj,
suneštam
rias formas...
mokėjo kalbėti, arti, Įtaisyti,
vandens, arti šimto tūkstan mas, kad augmuo gali augti ta ar netręšta, laistoma ar Ijcninas aštriai kritikuoda bimo karės Vokietijai. Da
sau
__ -gyvenimą,
- .
. . naudotis vi-ĮĮ Pirmas šitą mislį anie atsi- čių metų atgal. 1857 metais be žemes jiems visai neįtikė- nelaistoma, bet dėlto, kad vo.
bar vėla tiktai šaltas Lenino
sokiais įrankiais, kad jis, radimą žomgaus drįso ištar- Neandertalyje atrado urve tinu tur pasirodyti.
vienoje gali būti atsakanti
Kuomet rusų social-de- protas sulaiko jį nuo apskel
vienu žodžiu, yra visų sut- ti 65 metų atgal garsin- žmogaus makaulę, kuri bu Ir neitikėtinu jiems pasi- dauguma minėtų chemiškų mokratų partijoj įvyko di bimo
karės sąjunginin
vėrimu valdonu, kuriam vis- gas gamtininkas Darvinas, vo taip panaši į makaulę rodo tiktai dėlto, kad jie* ne- drasku, kitoj gi mažiau ar dis skilimas, Trockis stojo kams.”
kas priklauso: ir augmenįs, kuris tą klausimą tyrinėjo beždžionės, kad nekurie šino kuo augmenįs minta, ha ne lygi proporcija. Mėš- menševikų pusėje. Tečiaus Tarpe savo draugų Troc
ir rvvuliai. ir saulė su žvai- daugiaus 30 metų ir tam mokslinčiai nenorėjo tikėti, Be maisto joks gamtoje gy-|las dedama žemėn todėl, kad truputį vėliaus, nežinoda kis neturi tokio pagoduojigždiemis. ir mėnuo. Bet su tikslui davė daug parodv- kad tai butų kaulai sveiko, vis negali būti. Augmuo y- minėtos draskos joje padau- mas kuri pusė paims viršų, nio, kaip Leninas, ir čia ne
bikn toks supratimas nvko. mų. Ta jo mislis, jog žmo- tikro žmogaus. Vienok pas ra gyvas. Jam maisats vra ginus. Bet ne visada trąšoj jisai sutvėrė savo partijelę, reikia kreipti daug domos Į
Misli’antis žmogus pradėjo gus paeina nuo išminusios kesni atradimai patvirtino lygiai kaip ir pačiam žmo- randasi reikalinga propor- žinomą kaipo ”Trockinių tankiai leidžiamus paskalus
dairvtis anlinkui ir užtėmy- veislės beždžionių, arti sto rą spėjimą. Ir tas kaulas gui reikalingas. Organiški cija minėtų draskų, ne visa- Partija.” kurios tikslu buvo apie susirėmimus tarpe Le
jo daug žingeidžių daiktų, rinčių prie laukinio žmo- buvo nei kiek ne jaunesnis sutvėrimai, kuriu kūnai su- da trąšos pagerina dirvos eiti viduriniu keliu tarpe nino ir Trockio. Tie paska
Pamatė iis, kad žmogus sut- gaus, pakėlė baisų triukšmą už pirmenius. Tokių atra sideda iš viso audinio mažų derlingumą. Lekiantis sme- bolševikų ir menševikų.. įg lai veikiausia prasimanyti.
vertas ne pagal paveikslą tarp mokytų žmonių ir dva- dimų dabar yra daugybė. kletkelių arba celių kasdien lis gali būti lygiai derlingas, ilinąs, kuris kaip dabar, taip Tas tečiaus nereiškia, kad
Dievo (Dievas, kaino dva- siškijos; jo mokslas ir jis Bet aš skyrium auie kiekvie imamu maistu daugina savo kaip ir geriausias juodže- ir pirma aštriai smerkdavo Trockis butu nežymus as
šia. paveikslo suvisai ir ne pats buvo keikiami ir išjuo ną negaliu kalbėti. Pasa cėles, taip, sakysime audžia, mis. Pav. paimkime sauso kiekvieną soiialistą. kuris muo bolševizmo judėjime.
turi), bet pagal paveikslą kiami. Bet. nežiūrint visa kysiu tiktai, kad sykiu su mezga savo kūno audinį ir smėlio, prisemkime jo į ko- nesutikdavo su jo teorijo Iš pradžių jis buvo labai
daugelio gyvulių. Žmogaus to, jo mokslą jokiu budu su kaulais žmonių yra atran delto kūnas auga. Išaugu- kį puodą, sumaišykime smė- mis. negalėjo nepasmerkti naudingas tam judėjimui
kaulai labai panašus ir taio- griauti negalėjo. Jo pase dami taipgi kaulai išnyku siam gyvuliui maistas tat, U! su minėtomis chemiško- ir Troikio partiją, kaipo o- kaipo gabus laikraštininkas
pat sustatyti, kain kaulai kėjai savo tyrinėjimais dar sių gyvulių, o taipgi titnagi rodos, jau butu nereikaln-jmis draskomis ir geležim, portunizmą. Ir nestebėtina, ir knygelių rašytojas. Da
beždžionių, paukščių ir ki gi patvirtino jo mokslo abel- niai kirviai ir peiliai, šukės gas. Taip, bet nereikia už- dedant jų tokią proporciją, kad prie šitokių aplinkybių bar gi jis tapo bolševikų vei
tu; raumens gįslos, driks- ną mintį; ilgainiui risi prie prasčiausių molinių puodų miršti, kad kuomet pasenu- kaip viršuj nurodyta, o ma- Trockio pažiūras į karę Le kimo žmogus, bolševikų im
niai, viduriai ir net smege to priprato, ir dabar ta, pir ir kiti įvairus daiktai, pada- isios celes viena po kitos mir- pysime, kad pasodintas gra- ninai skaitė nudažytomis perialistas, jei taip galima
nis pas žmogų ir pas gyvu miaus keikiamą, Darvino ryti iš akmens, molio titna šta, jų vieton reikia paga- das geriau augs, negu paso- šovinizmu. Taip ve liepos išsireikšti. Raudonoji Armi
lius sudėti vienodai — pagal mokslą abelnai pripažino už go ir gyvulių kaulų. Nors minti naujų, o be maitso ne- dintas į derlingą žemę,
mėnesyje 1915 metų Šveica ja, tokia kaip ji dabar yra,
tas-načias tiesas. Pamatė, tiesą, kuriai kaskart mažiau padarymas buvo praščiau- galima to padaryti. Dėlto --------rijoj Ix?ninas rašė savo ”So- beveik jo tvarinys, ir discip
kad ir liesos pas žmogų ir pas atsiranda prieštaraujančių, sias. vienok jis rodo, kad jau gyviai nuo gimimo iki savo •)j Irav.
’av. kukuruzos
kukuruzos irritda,
^nuh. kaipo cial-Demokratc:” ”Trockis, liną iis vykina ne įtikinan
augšte*nius gyvulius vieno- Ir, ištikro, kas yra pikto ar- tie žmonės pramoko šiek- mirties tik ir yra tomis ma- tinkama šitokiam bandymui;
kaip ir vsuomtt, principe so- čiomis prakalbomis, kaip tai
Kinti Kalima padėjus ant šlapio vuilodos: džiova, padėkime, ser- ba žeminančio žmogaus y- tiek pasidaryti ir vartoti j- jP^mis. kunUOS maistą pei-Įko
cial-šovinistams
yra prie norėjo padaryti Kerenskis,
jr \B<ja pasirodo pirmos šaknelės,
. ga kaip žmogus, taip ir bez- patą, jeigu jis atsirado ir pa-Jrankius. Ūgio, pagal ištyri- dirba į kūną.
šingas,
bet
praktikoj
jis vi bet visai kitokiais budais.
I tuomet įdėti ji šaknelėmis žemyn i
džionės. Ant galo užtėmyjo eina nuo žemesnio gyvulio, nėjimus, tie žmonės buvo to- Žmogus, kaip ir kiti gyvu-1 padarytą kamštyje skylutę.
suomet su jains sutinka.”
”London Times.”
v

Žmonijos senumas.
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o ne iš molio? Argi moli*
augščiau už gyvulius stovi?
Man rodos, priešingai. Dar
daugiau žmogui šlovės, jei
gu jis vienomis tiktai savo
spėkomis kovodamas už bū
vį, lavino ir tobulino save
dvasiškai ir taip augštai iš
sikėlė iš eilės kitų gyvulių.
Iš to męs galime tik džiaug
tis, nes galime tikėtis, kad
jis ir toliaus išpalengvo lavįsis ir tobulįsis, gerinda
mas savo dvasisšką ir mate
riališką gyvenimą.

Apie Trockį ir Leniną
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Ar be žemes gal augme
nis gyventi ir augti?
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REIKALAUJA TOLEPLĖŠIKAI PAGRIEBĖ į
—
Bet kas įdomiausia, tai kad
3E
------------------------$25,000.
šviesos užgesinta ne iš sa
RENCIJOS SVET1M
lės, bet prie ”main switch,”
SALIAMS.
.
Wall streeto distriktej
taip kad šviesos užgeso vi
Massachusetts valstijos New Yorke,
w pereitoj savai_
same name.
biuras aną są- tėj plėšikai užpuolė gatvėje
Užgesinus šviesas pasida ateivystės
vaitę
išleido
lapelius, kame vieno banko pasiuntinį, surė kiek sumišimo, nes nie
reikalaujama,
kad ameriko- mušė jį ir pagriebę krepšį
kas nežinojo kas atsitiko. •nai draugiškai
atsineštų su $25,000, kurį jisai nešėsi,
Vienok kalbėtojas paprašė
link
ateivių
šioj
šalyj.
Tarp pabėgovisų užsilaikyti ramiai, kol
viskas susitvarkys. Kiti nu kita ko lapeliuose sakoma:!
bėgo prie šviesų, žiūrėti kas ”Svetimkalbiai musų kai
su jomis atsitiko. Tuoj bu mynai pageidauja musų
Męs gei-i KRIAUCIUS pajieškau darbo. Movo bandyta uždegti geso draugiškumo.
Progress Shoe Manufacturring Co. susideda vien tik iš Lietuvių.. Korporacijoj priguli
džiame
jų.
Męs
privalome kuK*!utYkelinesi ir bruslotus, taipgi
šviesas, bet juodašimčiai ne
Geistina gaut darbą
270
šėrininky. kurių didžiuma yra avalų išdirbėjai, turinti daug metų patyrimo.
Reikalaudami
leido to padaryti, net keletą tuos pašaliečius svetimoj ■
si adresu:
Progress Shos Mfg. Co. išdirba:
žmonių apstumdydami. Pa jiems šalyj daryti besijau- kriaučiaus kreipkite- šiuo
(21) $
čiančiais
namie;
norime
kad
M
‘
Kai
43 Columbus St.. Bnageport, Conn.
"BAL,” "BLCCHER.” ”FOX ir "OXFORD” VYRIŠKUS AVALUS.
sinaudodami tamsa vienas
ši Bendrovė specializuoja vyrams ”GOODYEAR WELT” geresnės kliasos avalus, ka
juodašimčių pribėgo prie jie dalintųsi su mumis mu-' Pajieškau giminią Ir pažįstamų, vi
rių kaina yra nuo $5.50 iki$950 "Retail.”
estrados ir kirto F. J. Bago- sų namais. Įsivaizdinkite j su broliu Latvių, taipgi Jono Budos,
______
save esančiais svetimoj ša. Pranės Dubicutės ir Rozalijos StaniMes vartojame geriausią tavorą. atliekame pirmos klesos darbą.
PRAMUŠĖ KALBĖTOJUI ę*iuį„ {bile, ”bl^k
i uos, visi iš Girkalnio valsčiaus, Ra
seinių pav. Kauno gub. Jų pal ių mel
jack
”
į
galvą,
taip
kad
tas
Visi Lietuviai Krautuvninkai prisiųskite savo antrašus, o musų Agentas būdamas jūsų
GALVA IR APDAUŽĖ
”Jus galite pagelbėti su-j džiu atsišaukti ar kas juos žino ma
■l>e
sąmonės
krito
ant
grin

apielinkėje,
parodys Jums musų sampelius ir priims užsakymus.
DAUG PUBLIKOS.
vienyti
amerikonus
specia* lonės pranešti.
Antanas Jucius
Jucius
V
j
.
Amanas
dų.
1. Suorganizuota iš Brocktono ir apielinkės Lietuvių per pastangas Lietuv. Atstatymo
Beto da juodašimčiai pavo- Tuo tarpu juodašimčiai nu mandagumu ir pakanta 1025 s<>. Tiiman a™., chicago, m.
B-vės
atstovo, inž. P. J. Žurio, 1919 metuose. 2. Inkorporuota ant $100.000. 3. Išdir
-- .----------- rr~-----Pajieškau broko Juozapo Markūno,
gė už kelias dešimts dolerių išbėgiojo
sumušdami su jūsų kasdieniniuose santi-| ~
bama
trijų rūšių vyriškus Avalus iš Veršiu ir Oškų *’Side Leather” skuru. 4. Dieni
iš Panevėžio miesto. Kauno gub. Jis
literatūros.
" ’black jack” keletą per duris kiuose su visai tais kurie yra
nis pagaminimas 250 porų. 5. Pardu<xlani Krautuvininkams. 6. Ant visų musų Avalų
pėdų 10 celių augsčio. apva
nekalba musų kalba. Dau laus 5veido,
mėlynu akių.29 metų amŠiomis dienomis adv. F. J. ėjusių žmonių. Vienas žmo- gelis
pazlų yra primušta žymė su Lietuvos žirgvaikiu. 7. Visi šėrininkai—Lietuviai. 8. Visi
tokių žmonių v ra gerai ■ žiaus, moka bent kelias kalbas. Dėl
nių
gana
sunkiai
sumuštas.
Bagočius iš Bostono nuvadarbininkai yra sėrininkais. 9. Bendrovės vaidyba susideda vien tik iš Lietuvių:
meldžiu
apsišvietusiais ju prigimtoj r186?’ j?“ svarb,?us £e5r.al’ °> malonės
žiavo Chicagon pas savo Taip jau juodašimčiai be kalboi. Jie mielai priima praneši, už ka bvs
a) Vedėjas—inž. P. J. žuris; b) Pirmininkas—A. čižauskas; c) Kasierius—P. K. Vai
jir.ta.
brolį d-rą D. Bagočių į sve bėgdami pasigriebė už kele mandagumą ir geraširdinčiūnas; d) Raštininkas—S. A. Milčius; e; Kiti Direktoriai: P. Tamulevičius, A. Kas
Ona L'lskie.iė
tą
desėtkų
dolerių
knygų
ir
Nashua.
Mont.
Box
52.
čius.
Pasinaudodama
iš ..
_
paras ir J. Vaičiūnas.
gumą.
l
tos progos Lietuvių laisva- laikraščių.
I’ajieškau draugo Jurgio Naujalio,
MUSU OBAUSIS YRA: PILNA VERTĖ, GERAS STILIUS, TVIRTUMAS IR AUG"Gelbėkite
padaryti
Ame

iš Tešliškių kaimo. Igliškėlių vals
manių Federacija surengė . Prakalbos jau nebegalė- rika, jos institucija ir ame-L^
ŠTOS KLIASOS IŠDIRBIMAS.
čiaus, .......
-Mariampoles pav.. Suvalkų
i
jam eilę prakalbų Įvairiose J9 tęsties, nes kalbėtojas bu- rikonus
.»____
,paties męidžiiu atsišaukti ar
mielais
jiems,
o
jie
rub
Jo.
Musų fabrikas yra 4000 ketvirtainių pėdų, jame yra apie 120 mašinų. Visas Elektra
. J;
vo ant tiek sumuštas, kad
i kas ji žino malonės pranešti.
Chicagos niiesto ~dalise.
taipgi
mielai
norės
būti
af
Baltrus Naujalis
varomas; šildomas or apšviečiamas. Jame yra naujausios prietaisos ir per tad išgali
-- Kaip žinia,
1F^'j Bago nste^° sąmonės ir atsipei- merikonais. Darykite tai rost Office,
Marlin, Pa. ❖
me padaryti gerus avalus.
čiaus iprakalbos ' visuomet kėjfs įiežinojo kur esąs. dėl labo juSU Šalies
■>
tai
Pajieškau brolio .’iateuso Bulotos,
Mat ’bile pataikyta j smilgeriausias
išlygas
KrautuvininPerkame
skutas
nuo
geriausių
išdirbę.)
ų
;
Duodame
publiką Hužhipnotizuoja,
iš
Buivydų
sodos.
Leliūnų
parapijos,
patriotinis jūsų uždarinis.” Vilkmergės pav.. Kauno gub. Jo pa
sutrenkta smegenis.
kams ir geriansią vertę nešiotojams musų avalų.
pats buvo ir <Chicagoje. Kas,kn?!
Tokį tai atsišaukimą atei-ties
_________
_
meldžiu atsišaukti
«i kas jį žino
J
-Į
Manyta,
jog
d.
F.
J.
Ba

vakaras rinkosi jo pasik-!
VVStėS biuras leidžia Čiagi- malonės pranešti,
Na Lietuviai, jau didelis darbas pradėtas!
lausytt vis daugiau ir dau gočius ant tiek sužeistas, miams amerikonams. Męs united st., Stanley Cotton
V.’evaco, W. Va.
KAS PAREMS SAVO KYLANČIU INDUSTRIJA?
giau . žmonių. Jis kalbėjo kad nebegalės daugiau lai tečiaus turime pamato abe
apie laisvamanybę, o ant to kyti prakalbų, bet d. Bago joti apie geras pasekmes ši Pajieškau Juozapo Grubiio. iš Giri
sodos, Vainuto parapijos. Kau
jis meistras. Jis taip moka čius dabar jaučiasi kiek ge tokio atsišaukimo, žinoda ninkų
no gub, gyveno Nevark, N. J., girdė
2E
riau
ir
šiandien
(30
gegu

jau miręs, meldžiu tų, uas jį žino,
pašiepti ir išjuokti "dvasiš
mi,
kaip
džingų
spauda
sis.
kad tektusi pranešti, už ką busiu U'
kųjų tėvelių” gyvenimą, jų žės) vakare galės laikyti temačiai auklėja amerikieRingas.
Pajieškau apsivedimui našlės, nuo
REIKALINGI AGENTAI kiekviePajiešlau namams prižiūrėti mer
E. Grabauskas
ginos arba našlės, nedaugiau kai su 30 iki 40 metu amžiaus, kad ir su vai-»oj kolonijoj-priiminėt užsakymus ant
"mokslą” ir ”dorą.” kad net prakalbą Mildos svetainėj, įčiuose neaDykantą link atei
3203 So. Halsted St..
Chicago, ii; vienu va’ku ir ne senesnės kaip ?-0 kais tik nedaugiau dviejų. Meldžiu i visokių drabužių ir ploscių. Siuvame
ant Bridgeporto.
ir katalikai jam ploja.
vių,
kurie
kovodami
už
kon
metų.
Darbas užtikrintas ant visa atsišaukti, platesnes žinias suteiksiu ant priemieravimo. kainos pigesnės,
Tad štai ko išmokino lie
(24) , negu krautuvėse, o materija gvaranir nesunkus, nes- tik apžiūrėti laišku.
Nereikia nei sakyti, kad tuvius klerikalai. Tad štai stucijinę Amerikos laisve . ^ieškau brolio m.ikoio ir Juoze dos
tuojama.
Nurodymai kaip paimti
Vladimieras Biliūnas
šeimyną iš trijų ypatų ir pagelbėti
kunigams tas nepatinka. Ir kokią laisvę žada mums kle DĖS SRirikonUS tik bolsevi- .Tezno valsčiaus, Ti’akų pav., Vilniaus .-aidainių krautuvėje. Mokestis gera 719 Main S t.,
Cambridge, Mass. mierą yra taip aiškus, kad kiekvienas
gali suprasti trumpu laiku. Sampelių
Jų pačių meiuziu atsišaukti at pagal darbą.
Platesnių infurmai jų
jie pasistengė Bagočiui už rikalai Lietuvoj. Jie dabar kų,” "anarchistų” ir kitokiu ?ub.
Pajieškau merginos
arba
našlės madą žurnalus ir kartu pavyzdžius
kas juos žino malonės pranešti.
kreipkitės pas:
(21)
tai atkeršyt. Jie suorgani tai aiškiai parodė. Šis atsi •vardus teužsipelno. Senai
apsivedimui. Aš esu našlys, turiu du prisiunčiame. Smulkesnių žinių no
Aleks Kaminskas
K. Lideka
Scranton. Pa 306 Hamilton Avė.,
Duųuesne, Pa. namu ir tris mergaites; noriu tokios rint, prisiųskit už 6 e. markutę šiuo
zavo gaują savo vyčių, kad tikimas turi sujudinti kiek reikėjo šita blogumą sup 2222 Pond Avė..
moteriškės, kuri hutų gera gaspadi- antrašu:
(31)
užpultų ant prakalbų ir su vieną prie veikimo, kad to rasti ir reikėjo pradėti kuo- Paj'eškau švogerhį Jor.o ir Izido- Pajieškau draugų Andriaus ir Ju- nė ir apsiimtų auklėti niar.o kūdi
J. F. RICHARD
riaus Laurinaičių, fš Pagirių kainv- 1'0 Stankevičių, iš
.Holyokc. Mass.
muštų kalbėtoją.
Vaiskvlnių so kius kaip savo. Rašykit šiuo adresu: 136 Maple St.,
kių juodašimtiškų darbų i gyviausią kovą prieš džiu Erzvilkio parapijoj. Raseinių
~___ k.‘_.
M. Dalton
(24)
pav. džiaus. Bukonių parapijos, Vilkmer
Ir 29 gegužės, kuomet nebeatsikartotų ir kad juo- gus.
REĮKĄUNGA motesis ar mergi
300 Common St., W. Qnincy, Mass.
Kauno gub. Jų
meldžiui ats>- gės pav., Kauno gub. Jų ir kitų pa
na
prie gerų namų už gaspadinę. Tu
šau'ti
ar
kas
JuoVzfnb
’
malhiu
nės
pfužįstamu
bukoniečių
meldžiu
atsišauk

Bagočius kalbėjo Elias sve dašimčiams nebeliktų vie
Pajieškau
apsivedimui
merginos ri būt kiek apsišvietusi, nuo 35 iki
nešti.
_
100
ŽMONIŲ
SUŽEISTA
ei.
-J. M. Žikis
tainėj, netoli ”Draugo” re- tos tarp lietuvių.
ietuvaitės, nuo 25 iki 30 metų am 15 metų. Gera vieta ir užtikrintas
Feliksas Janušauskas
TEATRE, 30 UŽMUŠTA. 719 Main St.,
žiaus, mylinčios linksmų šeimynišką gyvenimas gerai ir išmintingai mo
Cambridge, Mass.
dakcijs, organizuoti juoda
Box 147,
Blandford, Ind.
Tegul kiekvienas visuo
(24)
gyvenimą. Aš esu 35 metų, turiu ge teriai. Klauskit šiuo adresu:
šimčiai padarė užpuolimą. met laiko atmintyj šį atsiti- Pereitoj nedėlioj Valanso Pajieškau draugo, kuris moka da
P. O. Box 145,
Westvillc, III
rą darbą ir gerai uždirbu,
Meldžiu
Pajieškau Simano Jakubaiskio, Ine atsišaukti su pirmu laišku
prisiun’*Steleves Piasentis” arba kas tu
Apie šitą laukini klerika kimą ir tegul stoja neatlai- mieste, Francuzijoj, juda ryt
tai tam atgal gyveno Bessmer, Mich., ėiant savo paveikslą, Atsakvmą duoREIKALINGI AGENTAI, turintis
ri tokią knygą, kurioj galima butų
lų pasielgimą "Naujienos” džion kovon su klerikalais- mųjų paveikslų teatre kilo patirti tokias ”SU-leves piasenlis”(!) dirlto rudos kasyklose, paskui išva siu kiekvienai.
bent kiek patyrimo. Geras uždarbis,
(24)
žiavo Chicatron. Jo p^tieš meldžiu
:u m užu pasistengimu gali užsidirb
j. A. B.
:i tu saukti.
paduoda šitokių smulkme , juodašimčiais!
gaisras. Teatre pasidarė daryti. ' Meldžiu
atsišaukti ar kas jį žino malonės pra Box 202,
ti užtikrintą pragyvenimą. Kreipki
Harrisburg, Iii.
B. Suolam.
nešti.
nų:
tės pas:
(24)
Montcllo, Mass.
1 Šita žinia jau buvo susta sumišimas, laike kurio 30 Box 56,
J. A. Juškevičius
Pajieškau
apsivedimui
merginos,
Užpuolimas įvyko Town tyta, kaip drg. Bagočius žmonių žuvo, o 100 likos SU- Pajieškau mano genčių ir pažįsta Box 74 V. Vaitulionis
Bessmcr, Mich. nuo 26 iki 30 metu amžiaus, aš esu 33 454 Broaduay,
So. Boston, Mass.
of Lake — katalikiškiausioj parvažiavo Bostonan. Nors žeista.
metų, dirbu kasyklose ir gerai uždir
mu iš Kauno gul>.. Šiaulių vąv., Pa
Pajcškau seserės Uršule? Baltriu- bu.
Platesnių žinių meldžiu kreiptis
pilio parap.. Vcndrvngiij sodos. Mel
miesto dalvj, kur stovi pui jo smilkinys dar pamėlyna
VAŽIUOJU LIETUVON
džiu atsišaukti.
(21) šiutės, iš Baltupių kaimo, Keturvala laišku, prisiunčian*
savo paveikslą,
kiausios bažnyčios, kur yra vęs, bet kaip jis tvirtas vy
kių parapijos, Suvalkų gub- trirdčjau, atsakymą duosiu kiekvienai.
WATERBURY. CONN.
(21)
Vincentas Aranauskas
Gavęs S. V. valdžios leidimą, ma
vedusi.
Meldžiu jos pačios atsi
John Zemircta
nau tuojaus išvažiuoti Lietuvon. Mapati tvirčiausia klerikalų ras. tai nedaug to paiso. Jis Pranešame visiems WaUi- 10$ (Vliarton Si., Philauclphia.Pa. ka<l
šaukti .ir kas ją žino maloočf praneš- Box21i,
l^ivvrencc. Mass. Į no kelionės tikslu yra pervažiuoti vitvirtovė, kur nuolatos skel sakė, kad pėdos juodašim burio ir apielinkės lietuviams, _Pajieškau
, (2o)
_____ _pažįstamos
____
----- \------ ;----- ;------------- ;----- są Lietuvą, kraštas nuo krašto, kad
merginos it. už La busiu dėkinga.
Adelė Mačiutč-CiuprinslJenė
upsivediniui
merginos, - patirt musų bralių vargus ir aplankyPajieškau
biama apie "meilę artimo,* čių suokalbio jau susektos kad D. L. K. Gedemino Dr-stė Antosės Liorautukės., ji paeina iš 546 North
7-th st_
Clinton, Ind. nuo 19 iki :*) metų amžiaus, aš esu jxi baisios karės sunaikintas vietas,
Kauno
gub.. Raseinių |»V.,
pav., PagraT
•
.
e
4T
Tn
Raum
gub„
kur diena iš dienos vis kala j r (rali būt. kad greitu laiku Lietuvos c'Unu Dr-ste, L. L. 1 O- mončio parap., Ingirupio kaimo. l*irmergina taipgi turi ui"biznierius
Kas iš Amerikos Lietuvių norit,
ma apie krikščioniškąją visi piktadariai bus areš litiskas Kliubas, švento JurriL ™?u ;_ffyvcno Elizabeth. N. J. Ka.- Pajieškau broliu Julijono ir Vin rėti šiok-tiek pinigų, Meldžiu atsi- kad aplankyčiau Jjsn giminės ir grį
prisiunčiant ždamas atgal parvežčiau laiškus nuo
cento Strongų, prieš 17 metu gyveno šaukti su pirmu laišku
apie ja žinot malonėkit pranešti.
”dorą” ir kiek H yra augs- tuoti.
(25» jų ir žodžiu papasakočiau apie jų pa
Drg. iš Union City, Conn. įgaMikė Zsmetskis
(23) Chicagoj. taipgi seserų^ Strongaičių savu paveiksią.
A. J. K.
ir
Kuiziniukių.
visi
is
Paladrių
so

dėjimą, tuojaus rašykite mano bro
V
.
M.
C.
A.
No.
7,
Camp
Grant,
111
tesnė už visų kitų žmonių
liojo nckuriuos savo atstovus,
Chicago, IU. liui šiuo adresu:
dos. Kuiziniukčs iš Struikų sodos, 1739 S<>. llalsted St.,
dorą.
RENGIAMA LIETUVIŲ kad surengtų didelį išvažiavi Pajieškau savo žmonos Ptronėles Raseinių pav.. Kauno gub. Jų pačių
J. Neviackas,
Pirmiausia kalbėjo d. P. __ DARBŲ PARODA.
mą. naudai pataisymo Lietuviu Godcr. ii apledo mane 11 balandžio. meldžiu atsišaukti ar kas juos žino Pajieškau apsivedimui merginos, 219 Millbury
WorceMcr. Mass.
arba našlės, be vaikų, auo 25 iki 30
1919. 26 metu. 5 pėdų 4 coliu, tam malonės pranešti.
___
____ Jis
_ aiškino apie
Dubickas.
Jis suteiks Jums visas reikalingus
Tautiškų
Kapinių
IVaterbury.
Vincas Vokas
sių
plaukų,
milines
akis.
Išsivežė
nict-tj
amžiaus,
«is
esu
<>♦>
metų.
Mer

Lietuvių Laisvamanių Fe- Į Rengiama iš lietuvių gyve- Todėl šiuomi pranešame, ka.i su savim mergaite Genovaite 6 me 27 Soh<> st..
Pittsburgh. Pa. gina bei moteris tini būti laisvų pa informacijas
Su pagalba
žiurti. Su pirmu laišku meldžiu pri
tų. 7 mėnesių ir vaiką Rudolfą 4 me
deraciją ir reikalą skleidi- nimo Lietuvoje
, , •, -j didžiausia
*
Antanas
K. Neviackas.
tas didelis ir iškilmingas išva tu 6 mėnesiu. Abudu sviesiu plaukt
Pajieškau
draugo
Juozo
Kara siųsti savo paveiksią, platesnes ži
mo laisvos minties tarp lie- paroda koki kada nors Amo- žiavimas ivyks SUBATOJE PO ir molinų akiu. Išvažiavo sn zeno liaus. iš Karolių kaimo. Vadokliu pa nias suteiksiu laišku.
(21)
P. Belskis
PARDAVIMAI
tuvių. Publika labai įdo- ųkoje atsibuvo. Paroda at- PIETŲ ir trauksis iki 12 nak tu vyru, kuris paliko savo pačia Juo rapijos. Vilkmergės pav^ Kauno
St. Louis, Mo.
zam: Adomaičiu, 5 pėdų. J1 colių gub. Turiu svarbu reikalą ir mel 3311 Lcmp Avė.,
mavo prakalba ir visi su di- fibusNew Yorke netolimoj ties.
sviesiu
plauku,
Aš prašau save džiu jo paties atsišaukti ar kas jį ži
GERA PROGA! Parsiduoda 115
Pajieškau apsivedimui
merginos, akerių žemės, 2q akerių
žmonos
sugrįžti
ir susitaikysime no malonės pranešti.
dele atyda jos klausėsi.
|ateityj, taip greit kaip bus Todėl meldžiame visu
išdirbtos,
Vincas Gritenas
Jeigu kas pranešt’.,
arba našlės, kad ir su vienu vaiku, prie gero kelio, pustrečios
apie tokių por?
mylios
Tuo tarpu pribuvo adv. F. galima gauti daiktų. Paro- mų lietuvių atsilankyti
3405 So. Union Avc.,
Chicago III. geistina, kad butų Daukšų apielinkcs nuo miesto, mokykla ant vietos, že
skiriu $15.00 dovanų.
(21)
suvalkietė. Aš esu 29 metų vaikinas. mė gera — juodžemė prie molio;
SAM GUDUI
J. Bagočius, kuris anksčiau ('°je turėtų dalyvauti visi delį išvažiavimą. Bus daug {do
Pajieškau Anelės Petraičiukės-Ra- Meldžiu atsišaukti, su pirmu laišku viskas gerai auga.
615 Vandialia St.. Collinsviilc, IU.
Verta $5.500.
vakare 'kalbėjo Brighton’Amerikos gyventojai lietu- mių dalykų ir žaislu, visokio
niooienč.-. girdėjau pametė savo vy prisiunėiant savo paveiksią, platesnes parsiduoda už $4,500, be gyvuliu ir
(24) be triobų. Kreipkitės šiuo adresu:
Park
apielinkėje ‘lietu-. viai. Į parodą prašome sių- baikų ir lošimų. Pamatysite Pajieškau sesers Marijonos Gra rą, gyveno IMroit. Mich. Turiu žinias suteiksiu laišku.
svarbų reikalą ir meldžiu jos pačios
J. R. S.
Antanas Greičus
(241
sios,
brolių
JuMapo,
\
inco
Vaitui
ioviams. Jis savo kalboj kri-sti visokius lietuviškus įs- tą. ko dar nebuvote matę'
E. Hartford, Conn. Woodboro R 1, Rneinelander, Wis.
nių; Nemunaičių miestelio, Vilniau.- atsišaukti ar kas ja žino- malonės 1516 Main St.,
tikavo, dabartfnį tikėjimą, j dirbimus, kurtus tunte atsi- Kviečia Komisija:
gub. Taipgi brolio Ignaco Marcelio, pranešti, už ka busiu dėkingas.
J. Kulbok
Pajieškau merginos dėl gyvenimo,
Merkinės miestelio.
Kas apie
juos
GERAI IR PIGIAI!
nurodinėdamas, kiek jis yra ve^ę iš Lietuvos, būtent,
Detroit, Mich. jaunos ir tvirtos, mylinčią šeimyniš
L. G. Natkevičius.
žino malonėkit pranešti arba jis nac 102 Ccuar St..
Parduodu pianus ir piastrus ir se
netobulas ir kaili jis menkai mezginius, siuvimus, staltieką gyvenimą. Geistina, kad butų <lar- nus sutaisau ir tuninu.
iai atsišaukia.
* (24)
Užlaukau
J. A. Shunskis,
Meldžiu pri- gražių lietuviškų "Music rolu” dcl
Pajieškau brolio Jono Andriušaiėio, bšti. švari, morališka.
Nikodemas Baranauskas
atsilaiko mokslo šviesoje. I?e5> juostas, žiurstus, sijo(23) player pianu.
K. Asevičia. i Box 1,
(•usseserės M. StrimaiciJtės ir dėdžių siųsti irpaveikslą.
Brood Brook, Conn.
Music Roller prisiun(A. M. I)r. J, Lelionis
Publikai. kaip visuomet,‘nūs, lininius audeklus, ir viRačių iš Stimiškiu kaimo. Aš esu
čiu ir per pačtą. Viską užtikrinu jų
Ph'.ladclphia, Pa. gerume ir parduodu pigiau nesru
iš Pašilių kaimo, Paežerių valsčiaus. 2309 Brotvn St.,
adv. F. J. Bagočiaus prakal- sus akyvesmus rankų išdir
Vilkaviškio pav., Suvalkų gub. Mclkur kitur.
(25)
ba labai patiko, patiko jo binius, kaip verptehus, lazI
dižiu iickomuju atsišaukti ar kas
A. ANTPUSA1T1S
PRANEŠIMAI.
juos žino malonės pranešti. _
616 Grand SU
Brookljn. N. Y.
aiškus, nuosakus, bet kartu das, kryželius, dėžes ir t., p.
Stasys Andriusaitls
ŠVIEŽIO
ŠIO
MEČIO
SODU
nesumušami faktai ir iš-‘ Parodai daiktus galima sių4 13 N. 9-th st,
Piiiiadclphia, Pa.
MEDAUS, tikrai eis to, 5 svaru
vadžiojimai ir beveik kiek-^ti musų antrašu: LithuaPasidaryk geryni aumse
viedrukas $1.85. Prisiųsim visur ir
visiems, kas pareikalaus.
vienas sakinys buvo palydi- T.ian Bureau 6X^ est 48-th
APSIVEDIMAL
Nurodymai apie 150 įvairių rūšių
mus
KARMAS galima pirkti per
.
kaip juos padarysit, knygos forinčio.
mi gausiais delnu plojimais. įStrei-t. Nevy A ork Citv. Po
geras ir nebrangiai, tarpe gerų lie
Pajieškau apsivedimui, merginos, tuvių ūkininkų, kurie ramiai gyvena Dideles algos. Agentai uždirba $290
Tuo tarpu juodašimčiai or- parodai visi paktai bus grąarba našlės, be saiku, nuo 29 iki JO ant gorų žemių, gražiuose apielinkč- per savaitę. Prisiųskit 75 c. už vieną
LIETUVIŲ ISTO KIŠKA OPERETĖ
knygą ir paklauskit teritorinių agen
metų amžiaus, be skirtumu tikėjinn>. se.
ganizavosi ir rengėsi prie žinami savininkams.
Rašydami, įdėkite markių atsa tų propozicijos. Adrvsuokit:
(25)
turi turėt: nemažiau kaip 1.5O0 d«>l. kymui.
(24)
užpuolimo.
BU1ERS EXK>RT AGENCY
turto. Aš esu 26 melų, turiu gerą
M.
(VALKSČIUS
(Sole Distributos)
farmą. Meldžiu atsišaukti, su pirm i
Baigiant prakalbą, i salę Gatvėkaris užbėgo ant
Box 96.
Hart. Mich.
Stato scenoje L. D. I). Dr atmija "Aušrelė”
41 Ne* Str,
Ne* York City
laišku prisiunėiant savo paveikslą.
automobiliaus.
Įėjo keletas jaunų vyrukų,
l‘o vadovyste KO M P. M. PETRAUSKO
J. Saui—is
REIKALAVIMAI
Mizpah. Mont.
kurie pasiklausę keletą mi Pereitą nedėldienį kertėj
nučių vėl išėjo, sustaugę Highland avenue ir Walnut
merginos, REIKALINGAS DUONKEPIS
Pajieškau apsivedimui
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba
prie durų įvairiais lauki gatvių, Somervilėj, dide
arba našlės, ne mažesnės 5 pūdų, sukuris moka gerai kept lietuvis- Mentbolatum Co? 'prieš* eisiant”gult
Aš
esu
tinkančios
griiti
Lietuvon.
niais balsais ir pakolioję ne lis cleveitoriaus karas už
veidą mosčia per kelis vakarus,
33 metu, pasirengęs gristi Lietuvon i ką duoną.
Mokestis gera vieta ištepk
o padalys veidą tyru ir skaisčiu baltu.
gražiais žodžiais kalbėtoją. liėgo ant skersai geležinke
irter. užsidėti savo dirbtuvę, Norinant visados geram vyrui, Va- Toji mostis išima plėtmus raudonus,
čios irražaus ir lainiingo gj-veniin»
Kalbėtojas natkreipė i tai li važiuojančio automiobiI juodus arba šlakus ir prašalina viso
laišku žiuokit tuojaus.
malonės atsišaukti ;u pirma
Pradžia 8 vai. vakare.
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
__ __
c savo kalbą. Kaus ir keturios ypatos iš
atydos
ir
tęsė
prisiunėiant savo paveikslų, VaikiJonas
Kilkus.
Tikielų kainos: 35c.. 50c., 75c. ir $1.09.
Tildei »s galima gauti
«Už
« —> «kelių
ve minučių
• v • _ įėjo
• — • . iau
• _ automobiliaus likosi ištrentės 50c. ir $1.00.
Pinigus galit siųst
(21)
nų meldžiu nerašinėti.
Aušrelės" kambaiyjc- I® Millbury St.
ir štampvniis.
132 YVashington St.,
Tony Germer
I
J. RIMKUS.
vo ktos ir gana skaudžiai suŠirdingai kviečia visus atsih .kyli VALDYBA.
dešimt juodašimčių.t j
Tuo
% Life Saving Deviccs> Co.
Cambridge. Ma.*s.
P. n. BOX 36.
Holbrook. Mama.
Chicago.
III.
710
W.
Madison
St.,
C*
‘
laiku tuoj užgesinta šviesos, žeistos.
*

Įsteigta 1019 Betaoie. Vienatine Lietuvį Aviį DiAtavė.

Progress Shoe Mfg. Co.

9 S Spark street
Brockton, Mass.
ATIDAI W UCTŪVHJ AVALU KRADTUVNHK(Į!!

Pajieškojimai

Klerikalai užpuolė ant
Bagočiaus. prakalba
Chicagoj.

■»

■>

*

PROGRESS SHOE MANUFACTURING CO

Worcesterio Liet. Temykit!

GRAŽUSVAKARAS!
“BIRUTE”

Nedelioje 8 Birželio-June, 1919
Poli’s Theatre

fe

Worcester,' Mass.

NUSIPIRK NOSTIES

MARGOS MINTIS.

Plačias juras neišsemsi,
, Upės tekant neužtvenksi,
i Nors ir giliai žemę kasi,
Pragumo visgi nerasi!...

Neišrišamoji Mįslė
Tu klausi, mano mergele,
Kodėl aš tave taip myliu?
Kam spaudžiu tavo rankelę?
Aš atsakyti negaliu.

Tai kam-gi klausi, mergele?
Geriau tu paklauski kitų:
Kam ūžia žalioji girelė
Ir javai bręsta ant laukų?

|

I I
I

i
: I

; t

Paklauski sraunujų upelių,
Kodėl jie plaukia į jūres?
Paklausk pilkų debesėlių,
Kam laisto žaliąsias lankas?
Paklausk mirgančių žvaigždelių,
Kam naktį šviečia ant dangaus?
Paklausk gėdingo mėnesėlio.
Kam veidą maino visados?

Paklausk saulės deimantinės,
Kam sniegą šildo ant laukų?
Ar vėjalio klausk šiaurinio,
Kam sniegą pusto ant takų?

NAUJA KARĖ PRIE
ŠAKYJ.

daug rumunu, BUGl 40 iki 50
t?.
. . .
nuošimčių non grjzti. Apie
October 6, 1917.
150 italu ir 100 graiku iš to
" ‘ VieATEIVIAI BĖGA Iš AME- miesto jau išvažiavo.
RIKOS.
!noj plieno dirbtuvėj padaWashington.—Darbo De- nta paklausimas ir 61 nuoateivių darbininkų
partamentas išleido užpe- šimtis
slm.tls, .atemų
d--'-—’-;
reitoj pėtnyčioj pranešimą, pas-sake važiuosią Europon
kad iš Amerikos prasidėjo lr beveik visi jie ketina tedideiė ateivių išeivystė. Ga- Pal .P^silikti. Apskaitoma,
lybė žmonių pasirengę vaiš 30,000 nenaturahzuožiuoti, tik laukia, pakol praaustro- vengrų Chicagoje
dės vaikščioti laivai ir kada Pps® važiuos namo, tik laubus galima gauti leidimas
pakol atsidarys ke.iai.
išvažiuoti. Svarbiausiomis Viename Connecticut valsšito judėjimo priežastimis
I?ie1ste’ ^ur v
esą bedarbė ir šeimynisški ^£22
1.500 iki
reikalai. Daugelis ateivių 2>00?. za(^a SHzti namo. Jeisakosi negirdėję apie savo Ku Lietuva taps laisva, daug
gimines ir šeimynas nuo pat lietuvių taipgi važiuos,
karės pradžios ir norį va-j
OLANDAI GINA
žiuoti, kad patyrus, kain jie
KAIZERI.
tenai gyvena. Kitas daly
kas, daug žmonių likos ka-į Olandų ”Nieuwfe Rotterrėje užmušta ir iu giminės damsche Courant” sako, kad
nori važiuoti iš čia. kad sut-, Olandija neišduosianti buvarkius likusios ių žemės vusio Vokietijos kaizerio,
reikalus. Yra taipgi daug pakol nebus gvarantuotas
noro grįžti į tas šalis, kurios jam pilnai bešališkas teislikos paliuosuotos nuo> bu- mas, visai neprigulmingas
vusių Vokietijos ir Austri- nuo kaltintojų.
____ Tolinus laikraštis sako,
josmvaldžių.
Surinktos skaitlinės pa- kad kaltinamjam turi būt
rodo, kad kai-kurių tautų pripažinta teisė pasikviesti
lygiai pusė ateiviu yra pasi- savęs apgynimui liudininkų
rengus grižti Europon ir nevien tik iš Vokietijos, bet
daugelis jų ketina tenai pa- taip pat iš Anglijos, Fransilikti. Viename Indianos euzijos, Rusijos ar kitų šavalstijos mieste, kur yra lių. kur tik jis gali jų gauti.
True translation filed with tne post
master at Boston, Mass., on June
4. 1319, as reouired by hte Act of

DUOKIT PASIŪT MUMS.
Mes užtikrinant, kad Jus aučėdysit pinigą
Ir turėsite GRAŽIUS RUBUS.
Kadangi
mea imam materiją iš gerųjų firma ir primieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musą
pasiūti siutai ar overkotai nesndarko žmo
gau išvaizdos ir kana tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOTUS PASIUVAU PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI IftVALOM IR IAPROSINAM
VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS

Darbas geras ir užtikrintas. K sint
prieinama.
Tikras Jašą broli* Bstavis

Ant Januška
S22 W. BR0ADWAY,
80. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Bostoa—SlVIt

Paveikslas parodo , kaip

100 SALĖM ST„

BOSTON, MASS.

•4.1

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mkioieriai, mechanikai. audėjai, fabrikus ir siap risokie
darbhiiukai. dirbanti viduj ir lauke, yra amžiui draugai

PAIN-EXPELLER
Jau anvlri penkios-dešlmty, metu
kaip šita pluki gyduole yra ral
iuojama su geriausioms pasekmetu. ligydymoi rnmatizuio,
skausmu krūtinėj*, šonoae ir rau
menyse. neuralgijos, stresu die
gimą. šalčio ir kosulio.

Neapsigank pirkdama! pigina vaistus dideles* bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi
P*in-Expeller, persitikrink ar yra IKARA. vaisbsienklia ant bakainko. So centai ir 6a centai už
boukutę. Gaunamos visose aptiekose, ar tiesiog is labortorijos.

F. AD. RICHTER « CO.» 74—80 Wasbington St., New York, N. Y.

b

dedi plikti?
Ar kenkia kas iš
Prie§ gydymą, aukščiau pasakytu li
gų. tai stenkitės apsau
gai! tl Jos. T'žsakykete iluostrota kny
gute jusu prisemtą kalba;
•TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Pana ši ta europos gar
singo specialistu, kuri
oje ramias Įvairios ži
nios:
Gražybe plauku.—su
dėjimas plauko ir odos
galvas, l’ro-žastis slin
kimo plauku ir žilumas
—Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i penkius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Burada.—ir uekavones nuo užganėdintu
kliūtų.
Ketvirtoje savaite.

Bet gamta mums teikia meilę
Ir nieks buities jos nežinos;
Myliu jau per metų eilę.
Ir mylėsiu visados.
Samsonas.

Siutus, Ovėrkotus
ir kitokius Rubus

Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime r.uo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną uždyką. Todėljeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad
ateikite j APTIEK Ą po numeriu
(1)

PAVEIKSLAS

PLAUKUS

Jei jie gali atsakyti
Ant tavo visų klausimų,
Ir aš stengsiuos tai daryti
Iš savo sielos gilumų.

t

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka

A. J. Jokūbaitis-

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa- ’
Jurgis Washingtonas pa sitraukt
Juokiasi ir puodas,
nuo sosto.
Revoliucijonie- i
sakė:
”
Buti
prisirengusiems
aplinkui apsupę su raudonomis
Kad katilas juodas —
apskelbia Laisvę. Pa- ,
karėn yra pasekmingiausia veliavomu
pSkiS’’^01“ ir rerai Btrodo-1
O čia tarpe ”skodo”
priemenė
taikos
palaiky;
Pnsiųskite 25 <l, o mes prisiusime i
Abu taip išrodo...
mui.” Nauja karė vėl stovi jums paveikslą. Galite suvyniot 25c
prieš akis: tai karė su skil
Akmenio negalim
vio ligomis. Permainos is
"KELEIVIS”
Išmokint, kad plauktų;
karštų
dienų
i
vėsias
naktis,
255 Broadway,
Vilko, — nepriversi
atmainos
vandens
ir
tt.
pa

Kad vežimą trauktų...
South Boston, Mass.
gamina daugeli skilvio ir
Kiauro maišo nepripilsi, j vidurių ligų. Buk prisirenNors ir anksti ryte kelsi; ' gęs sutikti karę, o turėsi ge- NAUJA PRAKTIŠKA YLA
Pažadėtąjį gardėsį,
z I riausias priemones sveika
Niekad burnoj neturėsi!... tai palaikyti, o tam reikalui
} negali gauti nieko geresnio
Ir ženklinu avi vilkasfrinerio Amerikoniško
Jus su ta yla galite pasitaisyti čegriebia, neša,
'
Kartaus Vyno Ensen. Su. yeryKUS,
arkliam pakinklis, skurinius
Kvaili ir bažnyčioj kartais 'pagalba s’to vaisto jus gali; krepšius ir tt. Ji siuva taip greit ir
ir mašina. Ji sutaupinj
žmonės peša.
užlaikyti savo vidums įkeraiP,kaip
®*K'1S j“ brangų laiką. Kaina
; normaliam veikime, o jųsų tik $1.00, prisiuntimas apmokamas.
Taipgi duodame dykai 20 yardu šiau,
'vidurių
gera tvarka praša- ėiško
Beveik kožnas turtą gavo
dvi adatas su instrukcijo
’ į lins jums baimę apie jų už- mis. siūlo,
Extra adata 5c., siūlas 15c. ka
Kuris veikė protu savo:
i kietėjimą, nevirškinimą ir muolys. Iškirpk apgarsinimą, pridėk
>r siųsk tuojaus į:
Sėdamas jis bėrė grūdą
| tt. Be to, Trinerio Ameri doleri
NATIONAL SALES CU. Dept. sta.D.
Ir pripildė sau aruodą!...
»0.
New York, N. Y.
koniškas Elixeris yra labai
i priimnus ir pasekmingas,
Giltinė dantų nežiūri,niekad nepakenkia vidu
riams. Ji galite gauti viso JUS GALITE Išiucm
Kuris mirti pirmas turi.
se aptiekose. Jeigu kosite,
Ji nelenkia seno, jauno,
nes šiuo laiku yra labai leng
Visus lygiai susigauna.
va pagaut šaltį, tai Trinerio
Pasekmingas. moks
Sedavytas Kosuliui suteikia
liškas gydymas dykai
Taiso kožnas savo guštą,
dėl vyru ir moterių.
.Ar slinka Jums plau
Senas braška, jaunas lūžta. urną ir tikrą pagalbą. Gali
kai?
ma gauti visose aptiekose.
Ar pražilę Jusu plau
kai nuo metu?
Ar
užkresli kokias nors n*
Naudingiau nors našlį gau Joseph Triner Co., 1333sveikumais ir limpanti
Jie?
ti, 1343 So. Ashland avė., Chi
Ar randas plaiskotes,
niežas odos galvos?
Negu senmergei mergauti. cago, III.
Ar plinki, bei pra

Tai yra gamtos slaptybė,
To aiškinti aš nemanau;
Ten randas svajonių galybė,
Netilpsta jos mano galvoj.

!

• Kas pernykštį daiktą mini,
Tam i kaktą kalkit vinį.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad
gyduoles CALVACURA
siraiko slinkimą plau
ku prašalina piąiskotes
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu
antrašu. Męs išsiučeroe kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura—
os N. 1 ir knygute

vaikai

non daug
valgyt, tai yra
visai paprastas dalykas. Tai ženklas, kad jie
sveiki, stiprus ir auga. Pamasinkite juos
prie valgio—duokite jems N. B. C.
GRAHAM KREKIŲ—kad ir

tarpe valgių.
NATIONAL BISCUIT

COMPANY

“Teisybe Apie Plau
kus.”
Išplaukėte že-

atspaustą kuponą

š' oie savaite

Scs.o.e savaite. jr si)lsj;ete gianden.

UNION LABORATORY, Bos 638, L'nion.
N. Y.
UNION LABORATORY,
Sox .'38. Union. N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu dėl apmo
kėjimo kaštu p-rsfutimo. meldžiu išsių
sti r.r.in tojaus jos i dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie
Plaukus ” (Pasiuskete syki” kuponu su
tusu anirašu.)

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS
Atlieka vusus leismiškus reikalus visur.
OFFTCE:
735-736 01d South Bldg.
OFFICE:
294 Washington st.,
332 Broadway,
Boston. Mass.
So. Boston, Mase.
Tel.: Fort Hill 3424-1972. - Tel.: So. Boston 4S1-M.
Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.

EXTRA! EXTRA! DIDELIS PASIŪLYMAS
Laikrodėlis Roskope Patent” tik $5.45.

Tuksta:ičius dolerių žmo
nės praledžia laikradeliams,
o neturi iš jų jokios naudos
dėlto, kad nežino, kokie laik
rodėliai yra geriausi, Visų
geriausių
laikrodėliu yra
"Roskope
Patent,”
____
Šitas
laikradelis jau žinomas visa
me pasaulyje, c kas jį jsigyjo, tai jau visam gyvenimui.
Jį galima naudoti darbe Ir
šventadieniams. Gražiai ir
tvirtai padarytais tyrais ni
keliniais lukštais, stipriais
nikeliniais viduriais, teisin
gai sustatytas taip, kad ne
suvėlina nei paskubina nė
vienos minutės. Toks laik
rodėlis
vertas mažiausiai
SiO.^M), bet męs dėl supažin
dinimo visuomenės su tuo
laikrodėliu per trumpą laiką
nutarėm pardavinėti išdirbystčs lėšų kaina, t. y. tik
po $.5.45. Priedo gi duoda
me DYKAI 4 labai naudin
gus daiktus: 1. Storai auk(-uotą laikrodėliui retežėlį; 2. Naujai išrasta spynelę, kur. užrakinama
ir atrakinama be rakto. Ji padaę. ta is žalvario ir gali užtekti visam
gyvenimui. Ja galima užrakinti bile duris
J ’s iskri___
’nutęx ar kitą ką o nežinanlis paslapties kaip ją atrakinti niekad neatrakins,
n m__ rall. Fu sPynele
duodame ir išaiškinimą kaip ją reikia atidaryti: C.
3. 2Naujai
išrastas jrankis plaukams kirpti. Toji mašinėlė kiekvienams vyrui*labai'redcalinga
nes su taupi na pinigus ir /laiką, kur; reikia sucikvoti einant pas harberp
4. Slaptingu užraktu mašnelė pinigams. Mašnelė padaryta iš drūtoj
minkštos skutos ir užsirakina taip, kad sekreto nežinantis’j^kiu budu jos’
neatrakins. Sykiu su mašr.elc duodame ir paiškinimus kai o ją atidaryti
ir uždaryti. Taipgi, jei nori pasir.auduoti iš šito musų pasiūlymo Ui nie
ko nelaukdamas primušk mums 2oe. stampomis, o mgs tuojius išsiusime
laikrodėlį ir visas aprašytas dovanas. Pinigus užmokėsi atsiėmęs daik
tus. Užtikriname, kad busi užganėdintas, kitaip pinigus gražiname atnl
PASTABA: Kas prisius visus pinigus is aug.što, tani mes priedo
pne visų daiktų da duosime auksuotus marškinių rankovėms knypkitu
Rašyk tuojaus:
v
PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irviną Avenuc, Dept, 24.
ČfilCAGO, ILL.

Nuga-Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS
Padara Galvą, Raudona Kraa|a» Stiprus Nuolatinius Nervus Ir Tvirtą
VyriMcumš ir MoteriMnuną.
Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos,
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvingumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo,
žudymo kūno, negTuomulavimo viduriu, išpūtimo po
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užkettjimo
skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje,
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo,
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl

givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam
Malarija viešpatauja.

Nuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir
Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu,
padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda
naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika
sveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono
kraujo į visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduoaumą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.

Musu Absoliutiška Gvarancija.

NATIONAL LABORATORY. Chicago. DL
Elwoo<l Clty, Pa.
Gerbiamieji“
Givau .ūsų Ui£t* Ir Nuga-Tone piliutes ir toriu pasakyti, fof
visai iitganedintaa Me
vataais. Meldžiu pridusti dvi bonkutes Nuga-Tone piliutiu. Ai daviau kialeta piliutiu sava
pretelių dėl pabandyta ir jam labai patilta. Ai steliuju vienų bonkutė dėl jio. Priaiunčhs (8,
biuste v^kazrėėtasML
GASPAR BERSEK. Boa 547.

Shenandoah, Pa.
|>o jug

NATI0NAL LABORATORY. Cbicaco, Dls.
Ai esu Ubai uis^U. nuo jūsų
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Vardas Ir pavardė..........

Gatvė ir No. ar R. F. D.
Miestas..........................

♦
X

Valstija..........

L* S

■*
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*

★

♦

iminiMtMiinRiiimiiiiiHiiiiuiiiiiiim'riTT------------ *--------- ——
Steifakite vaistas ant tuo kuponą.
NATIONAL LABORATORY, I23,W. Madison St., Chicago, III.
Gerbiamieji: Prisiunėiu $.......... ir meldžiu prisiųsti man
bonkutė Nug»>Tone.

Nuga-Tone yra sudėti:
parankioje bonkuteje. Jie •
yra apvilkti su cukru; ;
priimno skoni; rame dėl :
vartojimo;
neatitrauks •
nuo darbo ar linksmumo. :
Bandykite.
Jus reko- :
menduosite tuos vaistus j
visiems sava pretclems. :

★

♦

Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant NugaTone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devynioadešimtys (99) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00)
doleris, arba šeši minesei gydymo, šešes bonkutes už penkius ($5.00) dolerius.
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
ti pasėkmiu, sugrąžikite lyktus pilės Ir bonkutė, o mes betarpiškai sugrąžisme
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai
ne bus pasėkmingi. Mes imamė visą riziką ant savęs. Mes negalėtume
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone
padarys viską* ką čionais tvirtiname.

Godotini Tamstai:—

★

*♦♦***-♦*♦****>

4

*

♦

— KELEIVIS.

____________

7

gūrinėja milžiniš---------------! Suerzintas. gyvulys šoko!
kaltės neradau ant
šito mokša ar panašus Maliaus- . avmyeią
_ ,__
1 meška.. Dority šoko stu- ant farmerio visu savo pa
jka
žmogaus. Bet anie nepalio kui mulkintojas.
Tai
ve,
kaip
galite,
jus
boti karabino. Meška tai pa- siutimu. Pas farmerį buvo
vė balsais šaukę: nukryžia-

“Teologijos daktaro” Misijos. vok!„Keleivio,
ir mkiateiviu, ” „Laisvės” u

RACINE, WIS.

tų laikraščių redaktoriams,
Nuo 5 iki 10 dienai gegu- kun.. Maliauskas atsako,
žės čionai buvo „Teologijos kad
' ’ tie redaktoriai neturi
Daktaro” kun. Maliausko mokslo ir tt. Ką-gi toks at
misijos.
sakymas reiškia? Nieko ki
„Draugo” N122 tūlas Ra to, kaip tik tai, kad pats
cino Žvalgas begalo išgiria Maliauskas mažai kuo ski
„Šv. teologijos ir socialogi- riasi nuo paprastos pliuš
jos daktaro” kun. Maliaus-j kės davatkos. Jis iškelia
ko misijas. Ištikrujų te ne-! Komunistų Manifestą ir sa
buvo nieko tokio, kas ver-i ko: ”Ve socialistų mesijuotas butų pagyrimo. Kad!šiaus
____ _________________
K. Markso raštas...”
spręsti apie "to jėzuitiško Tūlas vaikinas jam permokslavyrio mokslinį išri- traukia: „Kunigas Mockus
Šimą tikėjimo ir socialių turi didesnę knygą už taklausimų, reikia žinoti,! vo...” Tuoj tris Šv. Kazimiekaip jis tuos klausimus rišo.; ro parapijos Žalnieriai priVisa to Racino Žvalgas ne- šoko prie vaikino, kad mest
mini, necituoja „daktaro” jį lauk. Vaikinas Žalnierių
žodžiu, nes matyt ir pats, be kalavijų nenusigando,
gėdytus! už savo giriamo' Maliauskas tuo tarpu šau„mokslavyrio”
išsireiški- į kia: „Jeigu reikėtų iš K.
mus. Paminėsiu bent kelis,Markso knygos visus šlamfaktus.
štus imti, tai neužtektų ne
1. Ar žmogus turi dūšią? jaučio skuros jiems surašy
Kunigas
Maliauskas ve ti.” Vadinasi, pirmeivišku
kaip prirodo: Protas, mislis laikraščių redaktoriai, anot
ir liuosa valia, — tai dūšia.” Maliausko neturi mokslo, o
Trumpas ir katagoriškas bet Markso raštus atminti
užreiškimas.
Ir Maliaus nai žno, gi Maliauskas nei
kas klausia: „Ar dabar sup vieno posmelio negalėda
ratote,' parapijoms?” Da mas iš Markso socialės fivatkos atsako: ”Suprato- lozofijos išaiškinti,
savo
me, supratome, tėveli.’’
nežinia pridengia jaučio
Ar ištikrujų jos suprato? skūra ir da tos skuros ra
Abejoju. Tėolųgija juk aiš gais baugina išbaidysiąs so
kina, kad dūšia yra nemirti cialistus. Metodologas pri
na, kad žmogui mirštant, pasakojo apie Rusijos boljinai, lyg koks paukštis, iševikus tų pačių melų, ko
skrenda sykiu su angelais kių apie juos prirašė reak
ar velniais Į dangų ar peklą. cininkai, buk visas jaunas
Taigi, ar žmogaus protas, moteris ir merginas bolševi
mintis ir liuosa valia kunui kai suregistravę ir elgiasi
miros pasilieka gyva? Pa su jomis nežmoniškai. Tuos
silieka tik žmogaus proto; melus, net ir Europos kuni
minties ir valios nuveikti gija užginčijo, to tik nežino,
darbai. Ar tuos darbus ga-! rasit, vienas metodologijos
Įima nusiųsti dangun ar; daktaras kun. Maliauskas.
pragaran? Maliauskas var Gegužės 10 d. padaviau
giai įstengtų tatai prirody. kun. Maliauskui
keletu
ti. Tr
-J-—* apie
—-- žmogaus
-—
Vadinasi,
į klausimų. Pav. „Jeigu Diesielą jis pasakė tik tai, ką ir . vas
v dO ŽILVIUI
neturi ŽŽVŽ
nei Cš^žU,
akių, 41^1
nei aumaterialistai sako.
'sų, tai kaip reikia suprasti
. Tolesniai tas mulkinime Av Mateųšo Evangeliją, kur
daktaras aiškina: „Nu ga ;akoma: ’Tu kad meldiesi,
bedieviai nesuprato? Ve neik i kamarą savo, o užra
kad čia butų beržas, ar jų: ginęs duris tavo, melskis tėgalėmutėm pirštu dasiekt zui tavo kuris regi ing užjo širdį? Davatkos atsako lėptą vietą, užmokės tau re
kad ne. Maliauskas aiški -Imi” (Žr. persk. 6). Mil.
na: „Nu, kad drūtą vinį į- ietoje atsakyti man į pas
kaltum ir ištrauktum ai tatytą klausimą išvadino
tuomet pirštu pasiektum mane bepročiu. Bet ištik
širdį? Parapijonįs atsake tųjų, kas čionai yra bepro
”taip,” o Maliauskas sako čiu, ar šv. Mateušas, kuris
„Vinį ištraukus ar pasiliks ako, kad Dievas ir pro už
skylė?” Parapijonįs ploja rakintas duris užslėptą vieo Maliauskas sako: Matote ą mato, ar Maliauskas, kukaip jus viską aiškiai su is sako, jog Dievas yra tik
pratote.” Aš gi norėčiau ivasia, be akių, be ausų ir
paklausti skaitytojau?, ai >e kitų žmogiškų organų?
jis čia supranta, ką tuom
Maliauskas pasakojo, buk
Maliauskas savo parapijo- >olševikai ir socialistai yra
nams išaiškino? Prisipažįs ačisvos meilės palaikytojai,
tu, kad aš absoliučiai nieke uo atvejų aš paklausiau,
nesuprantu, o davatkos sa taip reikia suprasti Šv. Lu
kosi supranta.
košiaus Evangelijos žo2. Kas yra Dievas? Ma Ižius, kurie skamba: „Ir
liauskas išaiškina, kad die tarė Zakarijošius angelui:
vas yra dvasia, neturi nei Kokiu budu tai pažiunsiu,
barzdos, nei akių, nei ausų, nes aš esmi senas, o moteris
lygiai ir velnias yra dvasia mano paseno metuose sa
neturi nei uodegos, nei ra vo...” (Žiūrėk perskyrimą l,
gu. nei šakių.
18 eilutę) .Makauskas, nors
Nežinau, kaip čia davat ir teologijos daktaru save
kos galėjo suprasti, kad ta tituluoja, kitokio atsakymo
sai jų dievas neturėdama? man duoti nemokėjo, kaip
akių, o mato, neturėdamas tik tą, kad aš esu kvailys,
ausų, o girdi, neturėdamas ką pasakyti pataikytų net
nieko kito, o viską valdo ir ir žiopliausias piemuo.
daro. Šiek-tiek protaujan Trečias klausimas buvo:
čiam žmogui tas maliauski- „Kas ištikrujų Kristų nuknis dievas būtinai turi pasi ryžaivojo?” Nurodžiau, kad
rodyti nieku, o juk niekas kunigai.
Maliauskas vėl
negali būti ekzistajančiu išvažiuoja su savo beprotiš
daiktu. Vadinas, teologi kumu, girdi, kur tu kvaily
jos daktaras savo aiškini girdėiai,kad kunigai šitokią
mais prirodė ne dievo ir vel piktadarystę butų atlikę.
nio esybe, bet kaip tik prie Bet štai perskaitau jam iš
šingai. Tai kuogi čia tikin Šv. Lukošiaus Evangelijos
čiam katalikui girties?
perskyrimo 22 sekančius žo
Nuo gegužės 7 dienos bu džius: ”0 kad praaušo susi
vo klausimai iš publikos. ėjo prakilnesni žomnių ir
Klausimai turėjo būt raštu augščiausieji kunigai bei
paduodami. Kiek tų klau mokyti rašte, atvedė jį savo
simų buvo paduota ir kokių rodon kalbėdami: Jei esi
klausimų buvo, tai tas tik Kristus pasakyk mums. Ir
Maliauskui buvo žinoma. | jis tarė jiems: Norints jums
Jis atsakinėjo į tuos, kurie i pasakyčiau,
neįtikėsite...”
jam patogesniais išrodė. Į Ir toliaus: „Kalbėjo Pilotas
paklausimą, kas rupi pir- prakilnesniems kunigų ir
meivių laikraščių, kaip ve tulybei žmonių: Nei jokios

r

Ir Įsigalėjo bailsai klerikalai, pasigirti savo mačius, rovė į girią. Pakol belikus karabine tiktai viejų.” Kunigas Maliauskas „moklavyriu 1” Racino Žval farmeiys atbėgo su šautu- na pilna gilzė. Bet meška
pamatęg pas mane gvanffe. gas, jei nesigėdija viešai vu, meškos jau nebuvo.
—i----jto lynojo. Kuomet ji visai I Yra tai graži knyga pa
lHn
k
*
£
.
š
.
c
meluoti,
manau,
pilnai
pat

hjų knygą, prišokęs pagrie
Dority pradėjo sekti meš prisiartino, farmerys šovė! puošta autorės fotografija
bia ir sušunka: „Kvaily, ar! virtins mano čionai prives kos pėdomis. Ir neužilgo ji paskutinį sykį. Kulipka pa ir kitais įdomiais paveiks
F. J. R. sai pamatė didelį, juodą taikė meškai kakton, lygiai lais. , Minėtus Raštus išleido
nematai, kad knygelė Berli-i tus faktus.
ne spausdinta? Juk žinai,
žvėrį. Šauti buvo neparan tarp akių, ir meška išsitie Lietuvos Šelpimo Fondas ir
UŽMUŠĖ
MEŠKĄ.
kad vokiečiai ne katalikai,
visas nuo jų pelnas eis suku, bet farmerys vieną ku- sė.
tik liuteronai.” Žinau, kad North Castine, Me.-Far- lipką paleido.
_____ ___
___
nukentėjusiems
Kulipka pa- 100 akru 00 dirbamos, derlingos že šelpimui
dalis vokiečių, kaip ir lietu merys John Dority šian-( taikė į tikslą, bet meškai tas mės, kitkas ganyklos ir girios, 12 nuo karės lietuviams. Kas
stuba, pijazai akmeniniai
vių yra liuteroniško bei pro- dien čia toks pat didvyris,-nelabai patiko ir ji pradėjo kambarių
ir cimento grindys, priešakinis kie nusipirks tą knygą, tas ne
testoniško tikėjimo, bet taip kaip
Anglijoj Hawker. piktai niurnėti. Farmerys mas apaugęs įvairiais medžiais, pui tik papuoš savo namus ir
išsižiuri, vanduo į stubą varo
gi žinau,kad didelė vokiečių Hwker parodė daug drą-, paleido dar vieną šūvi. Meš- kiai
mas su inžinu, 3 barnės, vistinyčia padidins knygyną, bet kardidžiuma yra tokie pat ka sos norėdamas
perlėkti
per i ka** tuomet
supyko ir ir ledaunė, daug mėšlo. 35 mailios iš jtu ir badaujančius žmones
-— r
*
vuvuavv visai
vioai
o
9 mylios nuo kito didelio
talikai kaip ir pats Maliaus-I' vjūres,
---- , o Dority
_ _parodė ne-. atsigrįžus
.J.,-'!— pradėjo artintis Bostono.
miesto, 2:ZĮ mylios į miestuką. Kai sušelps.
kas. Šito fakto nežinoti iri maža narsumo stodamas į prie farmerio. Dority šovė na $4,200; įmokėt $1,200; kitkas ant Raštų kaina tik 50 centų.
sakyti, kad visi vokiečiai kovą su 300 svarų meška. trečią sykį. Šiuo kartu jis!; lengvų išlygų.
A
A.. ŽV
ŽVINGILAS
Žemaitės Raštus galima
Boston, .Mass.
liuteronai rasit gali tik ne-į Pereitoj pėtnyčioj Dori- sutrupino meškai žandą, j 26 Broadway, so.
gaut sekančiose vietose:
. „Keleivio” Redakcijoj 255
Broadway, S. Boston, Mass.,
J. Neviackas, 149 Millbury
st Worcester, Mass., K.
Gugis, 127 N. Dearborn st.
Chicago, III., Mrs M. M. Rice-Herman 25 Van Carlear
pi. New York, N. Y.
Agentams, kurie ima
daug ant sykio platinimui,
! pagal nutarimų IAF. Pild.
ĮKom. nuo dabar bus duoda
čia Amerikoj nėra supratimo, kaip pirklyba
mas 25 nuošimtis.
ir pramonė paralizuota Europoj. Vienas dalykų
žinovas sako, kad Anglijoj valdžia turės apie
Todėl kiekvienas, kuris
penkis arba šešis milionus žmonių išgabenti kur
atjaučiat
vargus nukentėju
nors arčiau prie maisto. Holandija sumažino
sių
nuo
karės
musų giminių,
maistą savo žmonėms. Italijos didžioji armija
brolių ir draugų, pasistenda nėra paleista vien dėl to, kad nepadauginti
skaitlių bedarbių; jie bijosi paleisti ją. Belgijoj
gkit patįs nusipirkt tą kny
800.000 yra užlaikomi valdžios. Francuzijoj
gą ir platint tarpe savo
padėjimas dar blogesnis. Lenkija badauja; Ru
draugų, nes kaip jau minė
munijos ūkininkai be gyvulių ir neturi sėklų
jom
visas pelnas nuo tų raš
laukams apsėti.
tų skiriamas nekentėjuAMERIKA PRIĖMĖ JUMIS KADA JUS
siems nuo karės Lietuvoje.
1

ovu

- ---------------

Ar jus grįšite į
savo seną šalį?

I

v

ATVYKOTE—JI NORI KAD JUS
PAŠIURTUMĖTE ČIA IR DAĘAR.

"KELEIVIO" SKAITYTO
JŲ ŽINIAI.

Amerikoje yra įdėtos Jūsų idealams ir idė
joms; Jūsų tauta ateityje gali pakelti Ameriką.
Čia yra pragumų, vietos ir darbai gerai apsimoka.
Ar atsimenat tas ilgas dienas ir naktis kurias
turėjote praleisti nat laivo? Kaip ilgėjotės savo
paliktų namų!
; .JL-.
O paskui ta linksma diena, kubmet laivas at
plaukė—o tas pirmutinis reginys, ką pasitiko jūsų
akis, tai milžiniška stovyla, ką srovėjo tenai ant
sargybos prie inėjimo Į šią Naują Šalį—tai Sto
vyla Laisvės!
Wi
Jus galėjote jausti, kaip ji iškėlus, žibintuvą
sveikina jus. Tas žibintuvas užtikrina svetingu
mą, pažadėjimą ir pagalbą visiems, kurie čionai
atvažiuoja.
Jus čionai atvykote ir gavote darbo.
Greitai Jus susitaupėt ir likote laimingi. Jąs
matote, kad Laisvė savo prižadėjimą išpildė.
Jus turite lygią progą su kitais. Mokslas už
dyką irJųs siunčiate savo vaikučius Į mokyklą ir
patys galite eit vakarais mokytis angliškai ir vi
sokių amatų.
Jus buvote pradėję mislvt pirkti namus ir pa
silikti čia Amerikoje.
Tuomet kilo karė!
Amerika tuomet kreipėsi Į jus, kad jus padėtuėmt jai laimėti karę, taip kad šita Laisvė,, ką
šviečia Amerikai, galėtų šviest visam pasauliui!
Jus buvote vyrais ir Jus visi atsiliepėte kaip
tikri vyrai.
Jus padėjote statyti laivus.
Jus dirbote amuniciją.
Jus pirkote Liberty Bcndsus.
Jus stovėjot už savo naują šalį iki galo.

i

i
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Dabar Amerika nori, kad jus pasiliktumėt čia kaipo
amerikonas pilnoj to žodžio prasmėj—nori, kad jus nau
dotumėtės ta pergale, kurią jus padėjot laimėt. Amerika
su sąjungininkais laimėjusi karę tikisi susilaukti dides
nio gerbūvio gadynės, negu kuomet nors buvo.
Namų statymas—apsistojęs karės metu, dabar vėl
prasidėjo—statomos naujos triobos, nauji namai. Tas
reiškia darbus—darbus—darbus, daugiau namų, piges
nės randos, daugiau dirbtuvių.
Maisto stoka Europos šalįse yra tiesiog baisi.
Amerika turi maitinti pasaulį. Tas reiškia darbą
ant dailių farmų tiems, kurie mėgsta dirbti ant ūkių.
Jūsų gimtinė šalis taipgi reikalauja, kad jus paliktumėt Amerikoje pakol nusistovės rinkos ir dirbti čia,
kad su Amerikos medžiaga, visokiais tavorais ir pini
gais padėjus atbudavoti pasauli.
Darbdaviai visur jau suprato, kad darbininkai rei
kalauja savo teisių—pradėjo tas teises ir darbininkų
vertybę reorganizuoti.
Tas reikškia geresnes darbo sąlygas, geresnes gy
venimo sąlygas ir geresne užmokestį.
Reikėjo drąsos, kad jus pamestumėt savo namus ir
leistumėtės į svetimą šalį.
Tai kodėl čia nepasilikti, kuomet čia jau apsigyve
note ir pradėjo jums geriau .sektis?
*
Amerika nori drąsių piliečių.
Taigi tarkie šiandien pats sau:
”Aš gyvenu geroj šalyje. Tokioj šalyje, kuri ka
riavo ne dėl pelno, bet kad pagerinus pasaulį, aš pasi
liksiu ir mąstysiu amerikoniškai, dėvėsiu amerikoniškai,
kalbėsiu amerikoniškai ir pats busiu amerikonas!”
Nepamesk darbo ir nevažiuok Europon, nepatyręs
apie dalykų stovį tenai ir ar tu tenai reikalingas, ar ne.
Gerai apsižiūrėk, kad nepadarytum klaidos. Nesivaduok klaidingais įsivaizdinimais.
Pirma surink visus faktus.
Pirma, negu nutarsi važiuoti, pasiteirauk pas sava
darbdavį arba savo laikraščio redakcijoj. Męs mielai pa
tarnausime jums klausymų reikale su vienais ir su kitais.

Sulyg naujų pačios taisyklių mes
turime mokėti pačtai už visokius pa
skelbimus daug brangiau negu užskaitymą ir žinias, todėl nors ir
"Keleivio“ skaitytojams apgarsini
mus talpyt dykai negalime. Už viso
kius pagarsinimus mes skaitome po
2c. už žodj pirmą sykį. Jeigu tą patį
apgarsinimą nori patalpint kelis sy
kius, tad už sekančius sykius skaito
me žodį po lVicTodėl, kurie siunčiate kokj nors ap
garsinimą, į laikraštį jeigu ■ norite,
kad apgarsinimas greitai tilptų laik
raštyje, kartu su apgarsinimu prisiųskite ir mokestį, tad apgarsinimas
tilps artymiausiame numeryje.
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Ant 21
akmens
GelžkeHa laikro
dis sriubelių at
sukamas, vyriiko didumo, ant
20 metų auksuo
tas su išrašytais
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singas, ypatingai
golžkeliu važiuojantiems žmonėms,
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvsrsntuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiūlysimas. Mos iš
siųsime šį laikrodėli ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt.
Jei busi neužganėdintas, nemokėk ni
Atsiminkite jus užmokėtui cento.
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00
jei pirktumėt kitur.
Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su
kiekvienu laikrodėliu.
(?)
EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO. ILL

ŠV. TĖVO MIKOLO

Amerika man!
•e

%

INTER-RACIAL COUNCIL
120 Broadway

York City

Pataria vartoti
kančios
pasekmin
gus vaisius:
Kremą ir muilą Pa*
dailinimui
odos
skaistumo .. $1.25
Vaisus
plaukams
atauginti — . $2.00
Vaistas prašalinimui
gyvaplaukių.. $1.00
Vaistas gražiems usams užauginti $1.00
Dažas žiliems plau
kams ................. $3.00
LinimenUs nuo išbėrimo ir nie
žų .......................................... $2.00
Šv. Mikolo Balsamas nuo reuma
tizmo .......................... $3.00
Pigulkos nuo reumatizmo ir gal
vos skaudėjimo .......... $3.00
LinimenUs nuo reumatizmo $3.00
Balsamas nuo skilvio kaUro $2.00
”Herkules” suteikimui spėkų ir
gero apetito .............. $2.00
Balsamas nuo galvos skaudėjimo
ir nerviškumo.............. $2.00
Pigulkos ".Tauaystč”, 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. bonkutes kaina ....$2.00
Reikalaukite katalogo. Rašydai
mi adresuokite šiUip:

St. Micteeta UleMe Co.
Dept. K a.
(21)
CARLSTADT, NEW JERSEY.

RELEI V1.S..L
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LSS. VI RAJONO KON- j
GERTAS.

I

automobilius. Tel. HaymarKet 4154
s. ciimderm, 1918 meta, Gyvenimo Te!.: Cambridge 6098.
>t?nčUs ne4un«us, tinkamas
bizniui bei pasivežinėjimui. •’
-ai ar lauku kreipkitės pas:
c
k Uroon
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
-C Gatės St,
§o. Boston. Mass.
Specialistas Slaptą ligų.
. PARSIDUODA AUTOMOBILIUS, VALANDOS:
(10)
■_ cuindenų, COLE. 7 sėdynėmis, maNuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30
išrodo kaip naujas.
Šventadieniais nuo 10 iki 1.
1 aro^’.’oda pigiai. Galima matvti
81 CANAL ST, BOSTON.
i akaraif lr šventadieniais iki pietų.
Room 215 ir 216.
AUnsaukjte greitai per laiškų arta
\patibk.31, šiuo adresu:
(25)
P. Trečiokas
63 I Street.
ant 3 jubų
So. Boston, Mass.
DAKTARAS
>1
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Didžiausia Lietuviška
30 gegužės Peoples Temp-I. Ay
Į BJ
DR. AL FIDERKIEWICZ,
APTIEKA
le svetainėje buvo LSS. Vii
¥
A
True translation filed with the post-, Rajono Koncertas, kuriame
master at Boston, Mass, on June
Naujiena Visiems.
uvių darbi4. 1919, as required by hte Act of dalyvavo 5 lietuvi
3*ju aktu lietuviška Opera.
October 6. 1917.
ninku chorai: :1) norchesPirmą
siuntinį vaistų iš Euro
I
pos
gavome
ir dabar turime
Bilius prieš „anarchiją” terio LSS. 40 kp. choras vaįvairiausių vaistų, kokie tik pa- oo
Didelis
ir
gražus
lietuviškas
teatras.
dovaujamas J. Di rvelio; 2)
saalyje variuojami.
I
praėjo.
Stato muzikos dr-ja "Gabija”
■ Jeigu negauni kitur, ateik pas o
Liuosybės choras iš Montemus, męs turime. Receptus iš- tI
lio,. vadovaujamas A. BačiuMassachusetts legislatu- \
pildomc visokius, Amerikos ir o
o
Europos daktarų.
ros augštesnysis rūmas 210 Ho; 3) LSS. 64 kp. choras iš
o
Taipgi užlaikom visokių is- o
balsais
alsais prieš o3 uzgyre
užgyrė taip L*u*renco,
Lawrenco, vadovaujamas
vadovaujama J.
o
dirbysčių
ir
patentuotų
prepa*___ 1_ M”.^1*1*01}0•; 4)
A\
____ ,, ”Anti- Anarchy
? NAUJA LIETI VISKĄ -f A.L. KAPOČIUS
raly. Kadangi visokių vaistų oo
adinamą
Cambridge'aus.
turime labai daug, todėl vardus a
iį
BARBERNE.
į
UETUVYS DENTISTAS.
wilių, kuris leidžia policijai*Leisvės choras, vadovauja^
bilių
ir kainas tik kai-kurių čia pa oo
X
Plaukus uuken*am pagal vi- :r VALANDOS: Nuo t iki 12
duoda m.
o
be varanto areštuoti asme-'mas B. Simonavičiaus, ir 5)
'r‘
madas, kaip tik kurie no- T
Kraujo Valytojas .......... $1.59 o♦
Nuo
2
iki
»
vak
nį, išreiškusį nuomonę, kur-!$°- Bostono Byrutės KankY rite. Jeigu kurie norite išgaląst S:
Nervų Ramintojas ............. $1.50 t
BR1TVĄ, atneškite
I 13 Dudley St.,
Boston, Msss. f atsakančiai
o
stančią žmones versti žechoras, vadovaujamas E.
NKDtUOMIS
Nuo slinkimo plaukų ir
«
Pa^ mane, o skus geriau kaip V I
pleiskanų
.......................
$1.25
t
mėn valdžią arba pasikesin- J- Sugario. Worchesterio,
± nstujaisame ir visiems patar- -Įiki 1 t. po pietų, j
Pradžia nuo 8 vakare.
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. o
l27> i
nausiu geriausiai.
o
ti ant kito asmens.
i Montellos ir Lawrenco choNuo niežų ir parkų ... .. $1.25 t
Gabijos Choras šiame perstatyme bus skatlinga.--. Lietuviškų pareOfisą* "Kdtivio” ūme.
Nuo saulės nudegimo ... 73c. o
T
P.
I^tpienas
Vieninteliai legislaturos 1*al,
milžinai, nes daių puošnumas. Geri dainininkai-solistai. Ahompar.jos
didelė
T
Nuo Reumatizmo .... . * $2.00 o♦
251 Broadway, tarpe C ir D
299 E. Strret
•i
nariai, kurie balsavo prieš YSc visi tris tun netoli po orchestra. Chorą, solistas ir orchestrą vadovaus pats kem M. Petrauskas.
Bobro Lašai................. .. $1.00 o
Y
SO; BOSTON, MASS.
. So. Boston. Mass.• T
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00 o
lšticsų bus gražus perstatymas ir daug žingeidume. AL-ilankiusieji
šitą bilių, buvo atstovai:
&erai išlavintų dainiPrie pat Lietuvių salės J
o
Perfumas visokiu
o
turės užsiganėdinimą. Visus Bostono ir apie’inkės lietuviu prašom at•H-Srr.'ė
i
.
H-i
—
‘
r?
tzgerald, Feinberg ir Niland.111™^4 . . _r
,,
gėlių 50c., $1, $2, $; :. $-1. $5. o
Šliaukyti.
o
Muilai.................25c. 50c. ir 75c. t
iš Bostono. Fitzgcrland įsta-’ Woreesteno ir Montellos
NusipirUt tikietus iš anksto, nes sėdynės yra sununrcru 'to.'. TikiuTaipgi užlaikom šimtus kito O
tymą smerkė. Jis taipgi chorai turi puikių solistų ir tus galite gauti pas "Gabijos” narius.
- -Tel.: Richmond 2957-M.
I ‘‘KELEIVIO” SKAITYTŲJŲ
kių vaistų, vaistų nuo paslap •
• ?
t
smarkiai smerkė buvusį po> daugybę kitų gerais balsais
tingų ligų ir t.t.
MUZIKOS DRAMOS DR-JA GABU L
B
o
Dr.
David
W.
Rosen
Klausdami
ko
nors
atsiųskite
e
licijos kapitoną, Hugh Lee,' 5^hnųinkų. Cembndge aus
DONAI.
t
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torija dėl mikroskopiškų ir che- I
veikslais
užmušti ypatą arba naikinti siais aplodismentais. Y pa Taigi visi tikinti ir bedieviai, 167 — 8-th St, So. Boston, Mass
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nuosavybę, bei spėka ar riu ir gerai išlavintu balsu kaus misijų. Taipgi bus rodo MUZIKOS MOKYKLA. čią ligų? Salutaras Bitteris. Aš
Dabar ką tik ličio iš po opandoo
sukėlė
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mokykla
mokina
suomenės valdžią, privalo
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BALTRŪNAS, Prof.
< Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42)
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rėtų būti saugodama labai nuo vi
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