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VV V •
•
New Yorke užpereitoj
Užpereitoj nedėlioj Vie i
pėtnyčioj plėšikai buvo už
noje buvo didelės riaušės. i
puolę
du banko pasiuntiniu,
Apie 6,000 komunistų įtaisė
kuriedu
nešėsi krepšį su
demonstraciją ir užpuolė
$50,000 grynų pinigų. Kaip
kalėjimą, kad paliuosavus
tik pasiuntiniai išėjo iš Coapie 100 komunistų, kurie
Laivynas bombarduoja
lonial Banko, tuojaus šeši
PASIRAŠYS, BET IŠLY VOKIETIJOJ LABAI NE buvo areštuoti užpereitoj
Kronštatą.
žmonės
apsupo juodu ant ANGLŲ KAREIVIAI SU VEIK VISI INTERNUOTI
j subatoj už sukilimą prieš
RAMU.
GŲ NEGALĖ IŠPILDYT.
LAIVAI NUĖJO JŪRIŲ
trepu iš visų pusių, vienam
KILO.
Iš
Stokholmo
anądien
gau

dabartinę
valdžią.
Polidija,
v
•
Hamburgas ir visas jo ap
DUGNAN.
smogė bile per galvą, o ki Iš Londono pranešama,
Scheidemanno ministerija skritys apskelbta karės sto kuri saugojo kalėjimą, šovė ta šitokia žinia:
L;';į orą. o< paskuiI Anglų laivynas iš didžiu- tam, kuris nešėsi pinigus, kad Sutton kempėj sukilo Laivams skęstant anglai
rezignavo. Bauer sudarė vyje, nes žmonės kas sykis pirmą sykį
........ .....Ii-'jų
...... kanuohų bombarduoja j drėbė į akis saują vatos su- anglų kareiviai. Bruzdėji šaudė vokiečių jurininkus;
naują kabinetą.
vis tankiau pradėjo užpul- į minią. Aštuoni .žmonės
kos užmušti ir 66 sužeisti, bolševikų papėdę Kronštate. ■ mirkytos amonijoj. Sumuš mas tarpe jų ėjo nuo 10 die 6 žmonės užmušta, 10 su
Vokietijos
Steigiamas dinėti maisto sandelius.
Demonstrantai tečiaus pa- Tečiaus bolševikų baterijos tas pasiuntinys suklupo, o nų. J'e sudarė komitetą
žeista.
Saksonijoj
prasidėjo
di

; aplietas amonija apjako ir (sovietą) ir atsisakė saliu
Seimas nutarė pasirašyt po
liuosavo
komunistu
vadus,
neatsakinėja
1
šaudytaikos sutartimi taip kaip deli sumišimai. Vestfalijoj ...............................
Pereitoj Pereitoj sąvaitėj tapo pas
prisistatė
___
x
,j per valandą laiko negalėjo tuoti oficierius.
Penki policistai *buvo su ‘: mą. Bolševikai
i
nieko
matyti.
Tuo
tarpu
_____
ji yra sąjungininkų sutaisy ir Rūro apskrityje taipgi žeisti.
nedėlioj prieš juos nusiųsta kandintas visas vokiečių
i aplinkui plaukiojančių miprasidėjo iš naujo bruzdėji 1
plėšikai pagriebė krepšį su d’u batalionu ištikimos ka- karės laivynas, išskyrus tik
ta.
nų.
Sakoma,
kad
bolševij
Pranešdama apie šitą nu mas. Erfurte geležinkelio ITALIJOS MINISTERIJA kai rengiasi trauktis.
pinigais ir leidosi bėgti. Te- riumenės
su
kulkasvai- šarvuoti
„Baden.” Apie
darbininkai
su
mažesniais
tarimą,
vokiečių valdžia
čiaus
sumuštas
žmogus
džiais.
Apsupti
jie
turėjo
tai
buvo
paskelbta
Londone
REZIGNAVO.
Kronštatas dega.
nusiuntė taikos konferenci-i valdininkais nuvertė augšsuspėjo atsistoti ant kojų, pasiduoti. 400 jų likos areš- oficialiai pereitoj subatoj.
jos pirmininkui Clemen- Į tuosius viršininkus ir pasta Pereitoj sąvaitėj puolė vi Vėliaus Londone gauta iš išsitraukė revolverį ir pra- tuota, o 1,800 išskirstyta po Laivyną paskandino pa
ceau šitokio turinio raštą: tė komunistų pirmininką. sa Italijos ministerija, ku Heilsingforso žinių, kad dėjo šaudyt. Pašautas plė- kitas kempes. Jie sukilo dėl tįs vokiečių jurininkai, ati
„Iš paskutiriio sąjungi Liubeke darbininkai priver rios pirmininku buvo Orlan- Kronštatas dega. Septyni šikas išmetė krepšį su pini- to, kad jiems buvo įsakyta darydami laivų dugnuose
ninkų valdžių atsakymo Vo tė valdžią paliuosuotĮ kali do. Jis pareikalavo, kad kariški bolševikų laivai iš gaiš ir susmuko. Jo sėbrai važiuoti Francužijon.
kranus.
Paskui susėdę į
----------kietijos respublika mato, nius, net ir tuos, kurie buvo parliamentas padarytų slap kėlę baltas vėliavas ir pasi paėmė jį už rankų ir įsodinęi
valtis
jie
išplaukė
ant kran
kad tos valdžios nusprendė nuteisti už maisto plėšimą. tą susirinkimą ir išreikštų! davę anglų laivynui, kuris žalia automobilių, kuris JAPONIJA BIJOSI REVO- to.
varu priversti
Vokietiją! Berline rengiasi streikuoti jo ministerijai savo pasiti-l operuoja Finų Užlajoj. Ži ten pat laukė, pabėgo, Pa-j
LICIJOS.
Visų kėjimą. Jis mat priprato! nia priduria, kad keli fortai mesto krepšio jie jau neė-[ Anot Paryžiaus žinių, Ja- Per pietus ant vieno vo
pripažint taikos išlygas, net! bankų tarnautojai.
kiečių laivo likos iškelta
ir tas, kurios neturi jokios! ūpas labai įtemptas. Bur prie slaptos dimplomatijos netoli Kronštato tvirtovės mė. nes banko tarnas visą ponija bijosi, kad bolševikų raudona vėliava. Tai buvo
materialės reikšmės, o tai žuazija organizuoja savo taikos konferencijoj. Bet; taipgi iškėlę baltas vėliavas. laiką šaudė.
revoliucija nenuverstų mi- sutartas ženklas leisti laivy
komos vien Vokietijos pa ! spėkas apie Noskę, o darbi- socialistai parliamente tam Ant saužemio ties Kronštakados, todėl ji pripažinusi ną jūrių dugnan. It ant syk
ninku minios spiečiasi apie pasipriešino ir, vietoj pasiti tu baltoji gvardija paėmusi
12 ŠARVUOČIŲ ANT 1 Kolčako „valdžią,” kuri
žeminimui..
visi laivai pradėjo skęsti.
-- —
nepriklausomus
socialistus.
LAUŽO.
kėjimo, 259 bailsais prieš 70 fortą Krasnaja Gorka. To
Bet prievarta negali Vostengiasi revoliucinį judėji Išleistas apie tai anglų
kietijos žmonių pažeminti. SPARTAKAI NORĖJO parliamentas išreiškė val forto paėmimas turėjo sus Iš Washingtono praneša mą pasmaugti.
valdžios pranešimas skamdžiai nepasitikėjimą. Ponui tiprinti reakcininkų užpuo ma, kad 12 senų kariškų lai
Vokietijos liaudis, iškentėba taip:.
PAIMT KALĖJIMĄ.
Orlando tuomet nieko dau limą ant Petrogrado rišu vų tuojaus bus suardyta ir Y. M. C. A. PASITRAUKĖ „Vėliausios žinios iš Scajusi paskutiniais
metais
Kasselio mieste, Vokieti giau neliko, kaip tik paduot frontu.
baisų vargą, neturi jiegų
Šiaurės Rusijos parduota kaipo laužas, arba
NUO KALČAKO.
pa FIow sako, kad yisi suim
joj,
pereitoj
subatoj
sparta

rezignaciją,
ką
jis
ir
padarė
panaudota
naujiems
lai

gintis iš lauko.
spėkos per dabartinį savo
ti
šarvuočiai ir šarvuoti
vams šaudyt į cielių. Tie lai Iš Tokio pranešama, kad skraidoliai liko paskandinti,
” Vokietijos
respublika kai bandė paimti kalėjimą su savo kabinetu.
ofensyvą
prieš
Petrogradą
Amerikonų Jaunų Krikščio
pasiduoda didesnei spėkai ir policijos stotį. Šaudymas
paėmusios jau 22,000 belais vai buvo statyti tarp 1893 ir nių Draugija atšaukusi sa išskyrus vieną tik ’Badeną,’
ėjo
visą
subatos
dieną^
iki
50 POGROMŲ RUSIJOJ. vių ir 87 kanuoles.
1901 metų. Jie kaštavo dau
ir praneša, kad ji priims už
vo agentus, kurie darbavosi kuris da plaukioja. Penki
pusiaunakčio.
Keletas
žmo

giau kaip $90,000,000.
krautas išlygas ir pasirašys
lengvieji skraidoliai paskanMaskvos „Izviestiia” sa
po jomis, užreikšdama tuo nių likos užmušta ir sužeis ko, kad Ukrainoj prasidėjo Bolševikai atsiėmė fortą. True translation filed with the post- su Kolčako kariumene ka dnti, bet tris ištraukti ant
pačiu laiku, kad tos išlygos ta. Valdžia tečiaus paėmė žydų pogromai. Skerdynių Birželio 19 d. Londone master at Boston, Mass.. on June rės fronte.
kranto. Aštoniuolika . nai
1919, as required by the Act of
yra iki šiol da negirdėta be viršų. Miestas dabar ap buvę jau 50 įvairiose vieto gauta bevelė telegrama, kad 25,
BOMBA UŽMUŠĖ TEI kintojų taipgi suspėta išvil
skelbta karės stovyje.
Krasnaja Gorką bolševikai October 6, 1917.
teisė.,,
SĖJĄ.
kti ant kranto. Keturi nai
se, bet daugiausia jų buvo
Manoma, kad parašai bus DIDELĖS RIAUŠĖS MAN Proskurovo apielinkėj. Fel- I atsiėmę. Estai taipgi pra
San Salvadore nežinia kintojai dar plaukioja. Liku
neša, kad didelėms bolševi
padėti šį ketvergą arba pėtkas nusiuntė teisėjui Casti- sieji naikintojai visi nus
HEIME.
ištvne 3,000 žydų buvo iš kų spėkoms spaudžiant, es
nyčią.
llo bomba, kuri sprogdama kendo.
Manheime,
Vokietijoj, skersta,
Žitomire 2.000,
Vokiečiai prašė, kad iš dėl maisto stokos prasidėjo Teplioke 4,000, Ovruče 350. tų baltoji gvardija turėjo iš
„Vokiečių vice-admirolas
užmušė tęisėją ir sužeidė jo
Krasnos Gorkos forto atsi
sutarties bjutų išleisti punk didelės riaušės. Žmonėms
ir didžiuma jurininkų tapo
tarną.
traukti, bet pasitrakdama
tai, kurie visą kaltę už ka malšinti pašaukta kariumesuimti. Jie dabar laikomi
PETLIURA METĖ
$100,000 KRIMINALIS- ant anglų laivų. Keliatas
sunaikinusi visas fortikacirę suverčia ant Vokietijos nė. 20 žmonių sunkiai su
KARDĄ.
TAMS GYDYT.
jas ir'kanuoles.,
„Kyniečių gyvenimas ir
ir reikalauja atidavimo kai žeista, 200 areštuota.
vokiečių buvo užmušta bei
zerio sąjungininkų teismui.
Ukrainos kaimiečių vadas ! Anglų submarinai paskan- protavimo būdas yra nor Philadelphijoj mirė d-ras sužeista, nes susėdę į valtis
maliai demokratinis ir jie Mears, palikdamas Harvar- jie nenorėjo sustoti, todėl
Šitie punktai, vokiečiai sa ULTIMATUMAS VOKIE „generolas” Petliura, kuris
SovietusJ
dino
rusų
skraiduolį.
lengvai nepasiduos milita- do universitetui $100,000 anglų laivai pradėjo juos
ko, tyčia taikomi Vokietijos
vedė
karę
prieš
ČIAMS LATVIJOJ.
Jis
metęs
savo!
Birželio
20
d.
Londonas
rizmo jungui, kokį ant jų kriminalistams ir nepilna- šaudyt.
pažeminimui, nes
~„
. .
garbės pažeminimui
Sąjungininkų taryba įsa rezignavo. JL
materialės reikšmės jie vi- kė savo militarės misijos kardą dėl susidariusių ne-1 Paneša, kad pereitoj sere- uždėjo sąjungininkų yx)liti- pročiams gydyt.
„Ant internuotų vokiečių
sai neturi. Tečiaus sąjun- viršininkui gener. Gough prielankių jam aplinkybių doj netoli Kronštato anglų ka. Kaip daug Japonija
laivų buvo laikomi vokiečių
GAISRAS TEATRE.
gininkai nesutiko iišleisti Pabaltijoj įteikti tenai vo bėjo admirolą Roždestevski. submarinas paskandinęs ru nešnekėtų, norėdama visa
jurininkai, nes tokia sutar
sų skraiduolį „Olegą.”
tai
paslėpti,
Suvienytos
Val

nei vieno žodžio.
se.
tis buvo padaryta pertrąukiečių generolui Von der
Mavageuzo
mieste,
Porto
Skraiduolis „Oleg” buvo stijos neprivalo leisti tąip
Pagalios vokiečiai prašė, Goltzui ultimatumą, kad vo
Rikoj, rodant krutamus pa kiant karę.”
demokratybės veikslus teatre kilo geisras. Anglija turbut turės prieš
kad jiems duotų nors 48 va kiečių kariumene liautųsi ATMETĖ SOVIETŲ KON to paties tipo kaip ir pagar mindžioti
sėjęs „Bogatyr.” Jis buvo principus.”
STITUCIJĄ.
landas daugiau laiko atsa atakavus latvius, kurie ka
Sumišime 150 žmonių sužei sąjungininkus atsakyti už
kymui, kad galėtų susitvar riauja prieš bolševikus. Vo Vokietijos socialistų kon pastatytas 1903 metais, tu New Yorko universiteto sta ir 50 sudegė. Į 15 minu- tuos laivus, nes ji pasiėmė
kyti nauja ministerija. Są kiečiams taipgi įsakyta nek gresui, kuris atsibuvo šio rėjo 433 pėdas ilgio, buvo II profesorius Jenks pasakė tų supleškėjo visas teatras. juos savo globon nekieno
28 kanuolėmis kongreso imigracijos komi
jungininkai ir to nedavė.
liudyti latvių buržuazijai mis dienomis, buvo paduo apginkluotas
ir
dviem
torpedų
tūbom. Ka tetui, kad ačiū Paryžiaus kuntgaFšiStreika- neįgaliota.
Visuose savo prašymuose savo valdžią steigti.
Sąjungininkai da nebuvo
tas sumanymas, kad užgirti reivių ant jo buvo 565. Ka-! taikos konferencijos politi
vo.
vokiečiai aiškino, kad jie su
galutinai
nutarę, ką su Vo
Sovietų konstituciją Vokie rėje su japonais jis dalyva kai tarpe Kynų ir Japonijos Iš Romos pranešama, kad
tarties išlygų negalės išpil VOKIEčIaFišVIJO ES tijai.
kietijos
laivais
daryti, nors
Įnešimas gavo tiktai vo Cušimos mūšyje ir išgel greitu laiku gali kilti karė. Loretoj sustreikavo katali
TUS Iš VENDENO.
dyt jokiu budu, nors ir pa
sumanymų buvo visokių.
vieną balsą.
bėjo admirolą Roždestenskį. Mat šita konferencija atida kų kunigai, reikalaudami Anglijos parliamente dabar
sirašys po jomis.
Kopenhagoje gauta ži
Scheidemanno ministerija nių, kad po trijų dienų
vė Japonijai visą Kiau-Čau daugiau pinigų. Dievuoti reikia tikėtis didelio triukš
UŽĖMĖ
FRANCUZIJA SIUNČIA ir Šan-Tung provinciją su žmonės tiki, kad Loreto yra mo ir reikalavimo, kad daly
buvo taikos išlygoms iki ga smarkaus mūšio, vokiečiai DENIKINAS
ANGLIES RUOŽĄ.
FINLIANDIJON AT
lo priešinga. Kuomet Stei išvijo iš Vendeno estų ka„stebuklinga” vieta. Sulyg kai butų išrišti ir faktai pas
40,000,000 kiniečių.
STOVĄ.
giamas Seimas 237 balsais riumenę. Vendenas, kuris Paryžiuje gauta žinių,
„Šita dovana,” sako pro pasakų, 1,294 metais aniuo- kelbti viešai.
•
prieš 138 nutarė pasirašyti, stori prie Aa upės, 50 mylių kad pietų Rusijoj gen. Deni
fesorius Jenks, ”taip prieš lai tenai perkėlę iš Nazare
Iškirstas
vokiečių
šposas
Scheidemanno
kabinetas į šiauryčius nuo Rygos, yra kino spėkos užėmė Dono ba Prancūzų valdžia prane- tarauja teisybės ir demok to panelės švienšiausios na- baisiai pažeidė Anglijos iš
rezignavo. Naujai ministe latvių miestas. Estai ma seiną, kur randasi turtin šė Finliandijos valdžiai, kad ratybės
principams karėje,
__ ,
. . j mus... Dabar tenai susiren- didumą ir sujudino visuo
rijai sudaryti prezidentas tomai buvo užėmę jį latvių giausios anglies kasyklos. ji siunčia Helsingforsan sa del kurių Amerika ir sąjun-rka daug tamsių maldininkų, menę dėl tos atsakomybės,
Ebert paskyrė Bauerą.
Bolševikai dabar jau nega vo atstovą, kuriuo busiąs gininkai F'uropoj kariavo, i pristatyta daug bažnyčių ir kokią Anglija pasiėmė ant
buržuazjai prašant.
•Jean Fabre, buvęs francuzų kad jeigu kokie nors veiks-daug yra kunigų. Kadangi
Bauer yra konservatvvis
lės gauti iš tenai anglies.
savęs už Vokietijos laivyno
pasiuntinys Venezueloj.
ESTAIšAŪKIASI
I
socialistas, daugiausia bu
niai neįsimaišys, o jų nesi-!po karės žmonės labai nu globojimą. Vienu žodžiu,
AMERIKOS LIUOSNOFOCHĄ.
vęs darbininkų unijų sekre
mato, tai galima beveik bėdnėję ir aukų „ant Dievo tas didelis džiaugsmas, ku
RIAI
ATSISAKO
VA

BAVARIJOS
KLERIKA

torium.
tikrai sakyti, kad Tolimuo- garbės” neduoda, tai ”dva- ris buvo sukeltas 22 lapkri
Estų užsienio ministeris,
ŽIUOT RUSIJON.
LAI LAIMĖJO RINKI se Rytuoose kils karė ir kad siški tėveliai” 1pareikalavo čio vokiečių laivyno paėmi
kuris dabar randasi Pary
AMERIKONAI NETEKO žiuje,
MUS.
_ _• Vysku mu, dabar pavirto Anglijai
ton karėn gali būt įtraukta sau didesnių algų.
kreipėsi į maršalą
Amerikos
kariumenės*
18 KAREIVIŲ MEK
pas
Andreoli
tą
reikalavimą didžiausiu susirupinimu.
Foch su prašymu, kad vo^štabo
........
viršininkas
...... ........ ...
gen. Iš Šveicarijos pranešama, Amerika.
SIKOJ.
atmetė, nes pinigai jam pa
kiečiams butu uždrausta March sako, kad Amerikos kad miostų valdininkų rin
AREŠTUOTA
6.000
STU

čiam reikalingi. Tuomet ANGLIJA* PANAIKINO
Iš YVashingtono praneša-.
mušti WVU8
estus.. Jis sako, kad liuosnoriai neturi noro va- kimuose Bavarijoj daugiau
DENTŲ.
CENZŪRĄ.
kunigai apskelbė streiką:
Iš 50,000 sia laimėję klerikalai. Ba
ma, kad per susirėmimą su kuomet estai, latvių tauti- žiuot Sibiran.
Vilios kariumene Meksikoj ninku prašomi, nuėio jiems liuosnorių vos tiktai 40 varijos sostinėj Munchene Fučau mieste, Kynuose, nelaiko mišių nei kitokių Iš Londono pranešama,
išrinkta nepriklau-'japonų militaristai areštavo apeigų, Sustojo visas biz- kad Anglijoj pačtoj pereiamerikonai neteko 18 vyrų: į pagalbą prieš bolševikus, žmonių pasisakė nori va Itečiaus
.................
'toj subtatoj likos panaikin
nis.
somujų socialistų valdžia. C,000 kiniečių studentų.
4 buvo užmušti, kiti sužeisti, tai vokiečiai užpuolė estus. (žiuot Rusijon.
ta cenzūra.
True translation filed with the post- master at Boston, Mass.,
25, 1919, as required by the Act of October 6, 1917.

on June

True translation fi ed with the postmaster at Bostoi , Mass., on .June
25, 1919, ;as reąuired by the Act of
October 6, 1917.

KRUVINOS RIAUŠĖS
VIENOJE.

Vokiečiai pasiduoda
didesniai spėkai
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Vokiečiai sunaikino savo
laivyną Anglijoj.

ANGLAI LAUŽIASI
PRIE PETROGRADO.
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gali sukelti karę tolymuose rytuose.
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KELEIVIS-

s

APŽVALGA I D

de! ligos ar senatvės pagalbą,
o ne patįs negalintieji.”

"...pas mus įėjo madon. kad
vieniems nėra pasaulyj kitų
socialistų, apar: bolševikų, ki
tiems tik menševikai yra tikri
socialistai, o bolševikai ir ki
tos frakcijos jau ne socialistai.
"Juk tai sužiniai ir begėdiš
kai meluojama. Girtis esant
vieninteliu tikru socialistu ir

giriasi jis vienas teturįs
riausj tavorą.”

ge- »

LIETUVIŲ LA^RŠČIO
REDAKTORIUS ŠNIPAS?

Išvedimas iš to toks: visi
Pūkis čia aiškina žinomą
yra socialistai, kurie pripa
dalyką. Kad valstybė tu
žįsta socializmą ir eina prie
rėtų rūpintis darbininkų
jo vykinimo, todėl keista
"Dovydaičiui sudarius nau sveikata, tai niekas nesigin
yra klausti, kurie jų teisin Mums teko girdėti apie ; Darbo jokio tas žmogus
LIETUVIŲ BURŽUAZIJA
čija. Socialistai da daugiau
gesni.
ją
Ministerių
kabinetą,
kun.
DŽIAUGIASI LENKAIS.
vieną lietuvių laikraščio re niekad nedirbo. Pragyve
reikalauja,
negu
pašalpa.
. Apie tuos socialistus,
__________ , ___
Bartuška buvo pastatytas už
kudaktorių
įdomių dalykų. nimą darydavo įvairiais biz
Męs ne sykį jau sakėm, sienių spaudos biuro vedėju, Jie sako, kad darbininkai
spiauti į kitas frakcijas kaipo.ne susidėjo su
buržuazija
kad lietuvių buržuazijaį ir o p. Gabrys ėmė Kaune veikti. turėtų ir visą pramonę val falšyvus socialistus, gali tik I ir prieš socialistus kovoja. Mums sakyta, kad tas re niais: pirma pardavinėdavo
daktorius turįs artimų ry Į visokius "vaistus” ir "bur
kunigijai daug malonesnė Bet. p. Dovydaitis 'apsirgo.’ dyti.
fanatikas arba gudrus biznie- j jokio klausimo negali būti, šių su šnipų agentūra. Ir t tus,” o paskui pradėjo vers
yra lenkų okupacija, negu Tie patys žmonės, kurie nu
Bet kaip turėtų būti, tai rius, kuris mušasi į krutinę ir ces Jie jau ne
tą mums sakė žmonės, ku ti lietuvių kalbon ir leisti
x savų revoliucionierių val vertė M. Šleževičiaus kabinetą, visai kitas klausimas. Akriems męs neturime jokio knygeies/daugausia apie ly
džia. Dabar Lietuvos reak vėl ėmė jieškoti kelių, kad tą tualis klausimas čia ve
pamato netikėti, o juo la tiškus dalykus.
cininkai ir patįs prie to pri kabinetą sugrąžinti. Septynias koks: ką darbininkai priva
biau, kad panašių paskalų Galų gale pametęs savo
sipažino, kuomet lenkai už dienas ir septynias naktis ėjo lo daryti dabar, pakol da
męs
jau ir anksčiau buvome ^žmoną
Inuiu} išvažiavo su tūla
---ėmė Vilnių. Tik pasiklau- partijų ir V. Tarybos atstovų nėra taip, kaip turėtų būti?
apie tą redaktorių girdėję, mergina į kitą miestą ir tesykit, kaip džiaugiasi len pasitarimai. Sutarta: taisyti
Išmintingi
darbininkai
Karės- pradžioje, kuomet naį pradėjo dirbti prie liekais "Nepriklausomoji Lie konstituciją, apriboti V. Tary ant to sako: jeigu mums rei
pradėjo
siausti reakcija, tuviško laikraščio.
tuva,” kurią cituoja "Dar bos teises, grąžinti M. Šleževi kalinga pašalpa, o valstybė
Pirma
Romos
kunigai
laimėsime—
paliksime
amžikuomet imta persekioti sve Nors, kaip sakėm, prie
bininkas:"
čiaus kabinetą ir duoti jam jos da neduoda, tai męs pa gąsdindavo žmones pekla, i ni kapitalistų vergai! Dar"Turime naują valdžią. Bol
timtaučių
tįs privalome organizuoti velniais ir tam panašiais; bininkuose neturi būti pik• • • susirinkimai
1
v_ _ ir socialistų jis kaip gyvas neplatesnes teises.”
ševikai išvaryti. Lenkai užė
tas žmogus
Vėžiaus rei susišelpimą. Ir jie taip da daiktais. Su laiku tokiejtij užsipuolimų ir šmežtu organizacijos,
o-trvad vienam
FlxfeUIt”JV>
. .1.„_YxI_
mė Vilnių. Ar męs lietuviai
Taigi pasirodo, kad Do ro.
gyrėsi
vienam artimam
artimam sa- .
jo laikraštis
"dvasiškų tėvelių” baugini-; vieni kitų, bet vienybė;
tuo turime džiaugtis, ar dėl to vydaičio kabinetas, sudary
vo draugui gavęs slaptoj
save tikriausiu darj Taigi susišelpimas yra ne mai
pradėjo
išeiti
is
mados.!
Taigi,
laikas
liautis
šauliūdėti? Daug kuo galime pa- tas iš vienų klerikalų, visai
licijoj
dalbą.
Tuomet
da
įninku
apgynėju ir kartais
"buržuazijos išmislas,” bet Dabar velnio mažai kas te-j kus ir aikvojus be reikalo jis nebuvo laikyčio redak-; ™ ^g
ninJkus tiesiog
ridžiaugtiU Bolševikų prievar negalėjo veikti ir reikėjo
darbininkų priemonė užtik sibijo. Kunigai pajuokiami darbininkų pinigus!
ta buvo pasidariusi persunki, vėl prašyti, kad grįžtų Šle
tonum.
Bet
jeigu
jau
tuosuki
n
m0
rinimui sau paramos nelai
’. .
bolševikų penėjimas savo vien ževičius ir nuverstas jo ka
kaipo didžiausi daibminkų Jeigu męs ir "išvalysime” met jis buvo ton pusėn palm /ne _ 1
mei
ištikus.
pusiška 'skerdynių’ literatūra binetas.
mulkintojai.
-.
iš LSS. didžiumą narių, tai kęs, tai labai galimas daik- Taigi lietuviai . darbininPagalios, argi viską, kasi---------Paskutiniu laiku Kunigi :nemanykite> draugai, kad tas, kad ir dabar, būdamas kai turi būti labai atsargus,
perdaug nusibodo: bolševikų
"buržuazijos
išmislyta,"
’teisybė’ su jų šnipinėjimais, LIETUVOS BURŽUAZI
išpuls iš dangaus kepti kar- redaktorium, jis bendradar- Reikia žinotu kad šnipų dareikia atmesti? Tuomet juk vietą bando užimti tu.i
biauja policijos departa-bar visur pilna. Gali būt
kratomis, su sodinimu visai JA ŽUDO REVOLIUCIO
reiktų atmesti ir visą civili. nariai, kurie vadina save Į vėliai. Ne, visai ne taip, mentui.
■ netik šnipų,
šnipų,’ bet tiesiog pronekaltų žmonių kalėjiman, su
NIERIUS.
"kairiaisiais. Jie pirmiau; Dar daugau pasidarys nesI-„1
—4._
zaciją.
‘
Tikrai
męs
da
nesužinoyokatorių.
Pavyzdžiu gali
varymu iš butų, su konfiska
keikdavo ir smerke dėsi-, magumų, ginčų ir persekioChicagos laikraščio "Daibūti
kad
ir
Lawrence’o
cijomis turto, maisto, drabu
ly News” korespondentas KURIE TEISINGESNI? niuosius,, socialistus, gi dalijimų vieni kitų. Prasidės jome, bet girdėjome, kad po streikas. Lietuvių streikiežių, su savo mobilizacijomis Michael Farbman,
kuris "Naujienos” gvildena ga matydami, kad niekas tof kuopose suirutės; be abejo- 1 gegužės riaušių, kurios; rių komitete tenai veikė tū
mus visus nervingais padarė. dabar randasi
Lietuvoje, na Įdomų klausimą: kurie, keiksmo nepaiso, sprendžia Į nės gaĮj atsitikti ir labai Įvyko Bostono priemiestyje! las D., kuris komiteto susi
Lenkams atėjus, mes laisviau
rašo 28 gegužės iš Kauno, socialistai teisingesni—kai kitokiais^ budais kovoti' blogų pasekmių. Juk ne vi- Roxburv, kur buvo suimta rinkimuose visuomet pasi
atsidvėsėme, ir musų nervai
kad jis turėjęs progos kal rieji, ar dešinieji? Sako: prieš nužiūrėtus s<ocialistus. | sos dar kuopos ir LSS. na apie 100 ateivių, tas redak-! žymėdavo "kairiomis” savo
sustiprėjo.
bėtis su paimtais nelaisvėn
Kiek žinome, kai-kurios riai pritaria Sąjungos ”va- torius buvęs atvažiavęs Į kalbomis ir "revoliuciniais”
"Jeigu Jonas ir Juozas sako,
"Lenkai užėmę Vilnių išlei
rusais
raudonarmiečiais, kad du ir du padaro keturis, LSS. kuopos jau varo agita lymui;” taipgi nemato rei Bostoną. Žmonės spėjajkad sumanymais. Kada policija
do atsišaukimus, kuriais paža
bet su Lietuvos komunis
ciją, kad pravedus referen kalą organizacijoje kelti jį čia pakvietęs šnipų biu pasistatė prieš streikierius
da ne naują prievartą, ne nau tais negalėjęs pasimatyti, kuris jųdviejų yra teisingas?
ras.
"revoliuciją.”
”Tai yra keistas klausimas, dumu sumanymą visai pra
kulkasvaidį, šitas D. pradė
ją operaciją, tik apsaugą mu nes Smetonos valdžia ne
Šiuo momentu, kada viso Męs taipgi girdėjome, jo raginti streikierius pada
šalinti
iš
Sąjungos
taip
va

nes
visi
supranta,
jog
jiedu
sų namų, žemės, kalbos ir ti laisvėn komunistų neima, o
dinamus "dešiniosius” . so pasaulio proletariatas deda kad jis įskundė buvusią sa ryti užpuolimą, atimt kulkybos, prižada gerbti teisę šaudo juos ant vietos. Štai abu yra teisingu.”
visas savo jiegas, kad sueiti vo žmoną (dabar jis gyvena
Panašiai yra ir su socia cialistus, o naujus priiminė į vienybę, rengimas ir kėli su kita moteriške) ir šnipai kasvtaidį ir atsukti jį prieš
kiekvieno piliečio be tikėjimo Farbmano žodžiai
ti tik "kairiuosius.” Argi ne
policiją. Bet paskui paaĮšlistais, nes—
ir tautų skirtumo, pažada leis
mas dezorganizacijos reiš buvo kelis kartus atėję krės kėjo, kad šitas ^revoliucio
juokingas
noras
?
Ateis
”
Aš
negalėjau
kalbėtis
su
ti patiems nuspręsti savo liki
"Jeigu, pav., Keleivis, Lais
naujas narys, da neprigulė kia piktą norą, pjudimą ti jos namus.
Lietuvių komunistais—belais
nierius” tarnauja Bostono
mą. Obalsiai be galios gražus,
vė, Naujienos, žarija, Musų
darbininkų.
Tečiaus
pakol
tikrų
pri

jęs
prie
socialstų
organiza

viais
dėl
tos
paprastos
priežas

šnipų agentūrai ir lošia tik
iškilus!”
Tiesa ir Moterų Balsas stovi
Butų geriau, kad tie są rodymų męs rankoje neturi ro judošiaus rolę. Kitą pa
cijos,
da
neturintis
suprati

ties, kad visi Lietuvių komu
už tarybų valdžią ir varo agi
Na, matot, ar ne musų
mo apie socializmą, ir jis jungiečiai, kurie rengia ant me, jo vardo negalime
tiesa? Lenkams atėjus mu nistai yra sušaudomi ant vie- taciją prieš jos slopinimą, ku tuojaus turi būt "kairysis.” jiems nepatinkamų socialis skelbti; galime tik tiek pa našų provokatorių, tūlą M.,
lenkai susekė savo komite
ris tų laikraščių turi būti pas
sų buržuazijai ir nervai sus . tos.”
tų medžioklę, imtųsi ir dirb sakyti, kad prie socialistų, te.
Žmogus,
norėdamas
Įstoti
į
Šitokio
žvėriškumo
nei
merktas už toki darbą ir ku
tiprėjo. Ir kur čia nesusLSS., turės pirma kokiam tų naudingą darbą dar kiek mums žinoma, jisai Jeigu šnipas gali įneiti
tiprės, kada lenkai prižada laukiniai caro kazokai ne- ris turi būti pagirtas.”
kaip gyvas nėra prigulėjęs, streikierių komitetan, ko
kuopos ar Sąjungos virši bininkų klesai.
apsaugot dvarininkų žemes praktikuodavo su paimtais Žinoma, kad tuo žvilgs ninkui
nors šiaip buvo labai radi dėl jis negali įneiti laikraš
Patariu
LSS.
nariams
to

atlikti
savo
išpažintį
ir kunigų tikėjimą! • Gali karės Belaisviais.
niu jie visi lygus. Bet tūli ir pasisakyti, ar jis "kairu kį sumanymą, ("valyt” L. kalių pažiūrų, didelis lais-į čio redakcijon?
sakyt, kad lenkai, tai išga
PAN MOSTOWSKI IŠ žmonės sako, kad kai-kurie mui" tiki, ar "cfešinumui.” S. S. ) netik neleisti referen varnams ir palinkęs prie!
nytojai!
Gyvendamas Geriau sako augštai lipti,
visai be -anarchizmo.
RINKTAS KLERIKALU tų laikraščių pirma buvo ki Taip darant, butų antra ant dumui, bet
Toks darbininkų vergija, panaši, jokių ceremonijų atmesti, sykį su kitu anarchisteliu, Neg nuslydus žemyn dribti.
BOLŠEVIKAI KARŽY TARYBOS PIRMININKU. tokios nuomonės.
sprendimas
irgi
neteisin
 kaip Romos kunigai prak nes iš to nieko nepelnysime, jisai buvo Įsitaisęs revolve
GIŠKAI GYNĖ VILNIŲ.
A. J. Jokūbaitis.
Klerikalai praneša, kad gas, nes—
tik sukelsime Sąjungoj dez rį ir abudu mokindavosi
tikuodavo.
Taip rašo leidžiama Vil jie išrinko p. Mostowski sa
Ir ką tie žmonės "valys?” organizaciją — "revoliuci skiepe šaudyt į tikslą. Šau Ruskai-chamskai egoiste
”... visi senesnieji laikraščiai
niuje
"Nepriklausomoji vo Tarybos pirmininku.
Tarp mus, kažkaip įsivystė.yra keitę savo nuomones tū Juk, nenorėdami kad juos ją,” o pagalios duosime pro dė netik į lentą, bet ir Į gy Lyg žydauska kugelicnė,
Lietuva.” Ji sako:
Mostowskį yra daugiau luose klausimuose, kada gyve šmeižtų, daugelis socialistų gos tikriaus savo prie vus daiktus. Tą gali paliu Tarsi Mickaus marmalienė —
"...kiti beveik nėjo muštis,
Kalifornijos rupučių —
lenkas
negu lietuvis ir stoja nimo faktai ir jų pačių plates patįs apleido LSS. Dar ke šams. Kad taip neatsitiktų' dyt namų saviniflkas, kurio Importuota
neklausydami savo oficierių.
Maskvos sručiu—
už
vienyjimąsi
leituvių
su
—
neklausykime
vadovų,
ką
kačiukus
jiedu
iššaudė,
Orednik.
letas
žymesnių
(mat,
"kai

nis
tų
klausimų
išstudijavimas
Atkakliai kovojo tik bolševilenkais. Taigi reikia tikė parodė, jog reikia keisti atsi- rieji" ant žymesnių tik, jie sako. Turime šaltai pro
. kų šviesuomenė. Jie tiesiog
tis, kad ir klerikalų Taryba nešimą link to ar kito dalyko. griežia dantį) nors ir ran tauti, svarstyti ir suprasti,
karžigiškai gynės, nors nebu
dabar tokios politikos lai Reikalui atsiradus Naujienų dasi Sąjungoj, bet nejaugi ar apsimoka "valyt” LSS?
vo jokios vilties laimėti.
kysis, nes jeigu ji butų tam redakcija galėtų nurodyti pu užsimoka dėl vieno-^dto Ar apsimoka siundyt darbi
”Po mūšio Vilniaus miestas
priešinga, ji nebūtų rinkus sėtiną skaitlių tų keitimų, ku žmogaus leisti referendu- ninkus ant darbininkų?
liūdnai atrodo. Namų sienos
to žmogaus savo pirminin rie priklauso visiems senes mui sumanymą, kad juos
Pagalvokime,
darbinin
kulipkomis išgnaibytos, stik
ku.
niems
laikraščiams.
Su
veikė

išmetus, be reikalo aikvojus kai !
žemės žiedas.
lai išdaužyti, o įsitaisyti nėra
Be .to, pan Mostowski tu jais yra tas pats. Juk gyveni brangus laikas ir erzinus
medžiagos,
elekros kabeliai
ri būt didelis Gabrio priete- mas irgi keičiasi, patyrimas organizacijos narius?
sutraukyti ir retai ji kur be
lis, nes Gabrys .už jį galvą didinasi — kodėl tad turėtų
šviečia; žvakių taip-pat nėra,
Be juokų, "kairieji" drau
guldo.
būt griekas sukritikuot save
tai žmonės 8 vai. eina gulti.
gai iš galvos kraustosi! Iki
naujais Įgytais faktais ir ar
Vandens įvados taip-pat ne
PAŠALPA—BURŽUAZI gumentais, jeigu jie sumuša tam dasigyyeno, kad jau ga
Kol jaunas, o broli,
veikia.
li "revoliuciją" pakelti tik
JOS IŠMISLAS.
senuosius? Reikia būt nesą
Nesustok kovoti!
"Žydai suimami didžiausiais
Sąjungoje... Nejaugi jums, Ir kas yra N. Leninas?
moningu
arba
nachališku.
kad
Pašalpa ir pašalpinės or
būriais ir kažin-kur išvežami.
Tau'ateitis rodo
Nikaloįus Leninas, da
draugai, išrodo, kad visi so
prikaišiot
kitam,
buk
jo
dabar

ganizacijos
—
tai
buržuazi

Dažnai bevedant mušami. Jų
cialistai. kurie yra kitokių bartinis Rusijos premjeras,
Sidabrinę klotį.
Taip andai tinis žinojimas ir įsitikinimas nuomonių, negu jus, yra yra tikras Aleksandro Iljibutai iš kulkasvaidžių apšau jos išmislas!
domi, sako už tai, kad žydai rašė ”Musų Tiesoj” tūlas nėra geras, nes jis seniau bu darbininkų priešai, išnau čo UIjanovo brolis.
Tu eikie prie darbo,
iš tų butų šaudę į kareivius.’’ širšinas, o dabar "Naujie vo kitokis. Tuomet ir suaugu dotojai, kapitalistai ir tt?
Kovo
1
d.
1887
metų
A.
I.
Vilties nenustokie,
noseV” tatai patvirtina M. siam žmogui reikėtų primesti, Jeigu jums ištiesų taip ro Uljanovas kėsinosi bamba
Jeigu Lietuvos reakcinin Pūkis. Jis rašo:
jog jo kalba nėra gera ir tikra,
Ir aš tau padėsiu
dosi, tai prasta! Gal jūsų užmušti Rusijos carą Alek
kai, kurie vadina save pat
nes jis kada nors yra jos ne
Laimę sujieškoti.
galvos perdaug Įkaito, kad sandra III, bet suokalbis ne-i
”Kas turi duoti sergančiam
riotais, butų stoję su revo
mokėjęs."
nematote, jog darbininkų pavyko, nes Kančera (jų
liucionieriais, lenkai nebūtų pagalbą — valstybė, dirbtuvių Visų
socialistų
tikslas
priešai
valdo pasaulį, dirb draugas) išdavė jį slaptai
savininkai, ar patįs darbinin
Nors kelias miglotas
paėmę Vilnių.
yra
vienas
—
įvykinti
socia

tuves. industriją; rengia policijai.
kai turi gelbėti? Aš stoviu až
Ir tamsi naktis,
KAIP PUOLĖ DOVYDAI pirmesni dalyką t. y. kad val lizmą. Kas eina prie to tik žmonių skerdynes, ir kitais Aleksandras I. Uljanovas
x Tau kelią parodys
ČIO "KABINETAS?
budais persekoja ir išnau su keturiais savo draugais
stybė arba dirbtuvių savinin slo, tas socialistas. Bet—
Šviesi ateitis.
"Kada keliamas klausimas doja pavergtą žmoniją! Ot, buvo areštuotas ir 20 gegu
Tūlas laikas atgal buvo kai teiktų pagalbą sergančiam
pasklydęs gandas, kad Lie žmogui ir užlaikytų negalin 'Kaip jį įkunyt,?’ tuomet nuo prieš kuriuos reikia kovot! žės 1887 metų pakartas.
A. I. Uljanovas buvo gi
tuvos klerikalai nuvertė ko čius dirbti, o ne patįs darbi monės pasidalija ir jos skirsto O jus skelbiat kovą savo klePabuskie, o broli,
socialistus
Į
frakcijas.
Kožmęs
Nižniame
Novgorode
j
sos
žmonėms,
proletarams.
ninkai
turi
centus
dėti,
kurių
alicinę Šleževičiaus ministe
Iš letaringo miego,
riją ir paskyrė klerikalą jie mažai teturi savo nelaimei. nos frakcijos nariai mano sto Skaldydami darbininkus, 1866 metais. Jo tėvas Ulja-,
Nes turčiai nedori
Dovydaitį sudaryti naują Juk tai didžiausis prasižengi vį ant teisingiausio kelio ir jog ką-gi jus remiate, darbinin novas buvo direktorium
Žudo tavo jiegą.
Simbirsko gimnazijos, ku
kabinetą. Dovydaitis buvo mas, kad darbo žmogus turi visos kitos frakcijos klysta. kus, ar kapitalistus?
sudaręs naują ministeriją taupyti centus, kuriuos kruvi Tai yra naturalis dalykas. Jeigu męs per ilgus me rią lankė ’ abudu jo sūnus,
Ir kam-gi miegoti,
iš vienų atžagareivių. Bet nu prakaitu uždirba, ir didelę Kožna frakcija kritikuoja visų tus dėjome duokles ant dar Aleksandras ir Vladimiras
kitų
frakcijų
taktiką.
Tai
yra
neužilgo atėjo žinių, kad dalį da turi atiduoti visokiems
Kam laikas gaišinti,
bininkiškos idėjos aukuro; (dabar Nikolai Lenin).
gerai,
nes
tuo
budu
aiškiau
Laikui
bėgant
Vladimi

reikalams,
ir
kuriuos
išvilioja
Lietuvoje vėl veikia koalici
jeigu ir dabar dar mokame
Jei gali kovoti
nė ministerija su liaudinin sukti atgaleiviai politikieriai. išgvildenama klausimai ir ar mokestis tam tikslui, kad ras Iljič Uljanov įstojo Pe
Ir teises įgyti?
ku Šleževičium < priešakyje. Juk ir SLA. iždą turėjo nariai gumentai gali pertikrinti kly sustiprinus savo organiza terburgo universitetan, kur
Kas atsitiko su Dovydaičio pripildyti ne tiek dėl influen dusius savo nuomonėse bei Iciją kovai su klesiniais nep vėliaus jis prisidėjo ir prie
Kol jaunas, o broli,
"kabinetu,” nebuvo jokių ži zos, kiek dėl ekvojimo pinigų veikime.”
rieteliais, tai kodėl su jais revoliucinio judėjimo. Ni
visokiems 'tautiškiems reika
Jieškok tiesaus kelio
Taigi čia reikalinga rim nekovojame? Vietoj to, męs kolai Lenin, tai jo slapivarnių.
lams,
’
kurie
yra
priešingi
dar

ta kritika ir argumentai, o pradėjom kovą prieš savo dis.
Šita paslaptis paaiškėjo
Jeigu ne dėl savęs,
Taip rašo vienam vokie
pravardžiavimas ir draugus—darbininkus!
tik dabar, kuomet atėjo iš bininkų reikalams. Taigi su ne
Tai savo vaikelių.
Lietuvos laikraščių. "Lie --šiuo faktu turėtų visi sutikti, šmeižimas tų socialistų, ku Draugai, iliuzija!... Šis čių laikraštyje Dr. Friedi
tuvos Ūkininkas” paduoda kad valstybė ar fabrikantai rie priklauso kitai frakci- musų
kovos kelias neteisin rich Duckemeyer.
Domaševičia.
teiktų
negalinčiam
dirbti
ar
jai. Tuo tarpu:
jgas, Vesdami juo kovą, pra
apie tai šitokių smulkmenų:
%
*

Jj

i

Ar apsimoka “valyt” LSS.?

i

Kadair kaip tavo išžu
dytas Lenino brolis?

Kol įdurtas, o broli!
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
DAYTON, OHIO.
Klerikališki darbai.
Vietos mūsiškiai klerika
lai su savo dvasišku tėveliu
Cibuliu priešakyje darbuo
jasi ir apie savo juodus dar
bus nesigėdija skelbti savo
juodlapiuose. štai keletas
faktų, nušviečiančių tą jų
darbavimąsi.
LSS. 245 kuopa nuo sau
sio iki balandžio mėnesio šį
met sparčiai veikė. Kleri
kalai su atžagareiviais tauti
ninkais griežė dantis ir šau
kė, kad bolševikai plėtojasi
ir jų šventam bizniui gręsia
didelis pavojus. Neduok
pone Dieve įsigalės, tai ir
dvasiškiems tėveliams ne
paliks daugiau kaip vieną
parapiją!
Tautininkai gi
vaitojo, kad bolšvikai užda
rys jiems karčiamas ir pančiakų krautuvėles, o jeigu
taip atsitiktų, tai jau sudiev
baltas svieteli. Šitos jų mir
tinos prieš bolševikus kovos
istorija, manau, bus įndomi
ir kitiems, toliaus nuo Daytono gyvenantiems darbi
ninkams, dėlto ners trum
pai čia ją apsakysiu.
Daugiausiai kraujo jiems
sugadino drg. J. Jančaus
kas, atvykęs iš Chicagos
Daytonan. Jis čionai buvo
pageidaujamas, nes atžaga
reiviai jau buvo įsiviešpata
vę, o socialistų veikimas bu
vo lyg kad jau nusmaugtas.
Drg. Jančauskui atvykus,
tuoj ir socialistams grįžo
energija — pradėta darbuo
tis. Taigi atžagareiviai veik
suprato, kad socialistų atgi
jimo priežasčia yra tasai
jiems negeistinas Jančaus
kas. Negalėdami tečiaus tą
kaulą iš savo gerklės praša
linti, jie ėmėsi persekioti ir
šemižti visus socialistus,
apskelbdami juos "bolševi
kais” ir kitokiais da, tikėda
miesi, kad tuomi savo tiks
lą atsieksią. Kunigas Cibu
lis bažnyčioje siekdino savo
ištikimuosius katalikus, kad
naikintų socialistus, tauti
ninkai gi savo SLA. kuopoj
darė prisiekas boikotuoti
visokius socialistų parengi
mus. Visgi tuomi mažai ką
jie savo naudai nuveikė.
Tautininkai turėjo ne
menką galvosūkį, kol išrado
"pasekmingą būdą" socialis
tams. pakenkti. Klerikalai
parengia ataką prieš socialistus-bolševikus. Jų gene
rolas kun. Janusas balan
džio 10 dieną beatakuodamas socialistus, nesigailėjo
ir tautininkų lyderio Dr.
Šliupo barzdos. Nežiūrint
to, tautininkai kaipo kleri
kalų prieplakos, už jų Šliu
po iškone veikimą nuolan
kiai atleido, nes mat, pasi
mokino nuo klerikalų budo,
kaip reikia išnaikinti socia
listus. Jie taipgi parengia
savo ataką. Į tautininkų
prakalbas 11 balandžio su
sirenka visi tie baisus bol
ševikai ir jų pritarėjai, gi
tikrųjų tautininkų atėjo iš
viso tik keturi. Iš tų ketu
rių 3 buvo kalbėtojais. Tau
tininkai "oratoriai" šaukia,
kad tą šiokį ir tokį Kapsu
ką, Leniną ir žydų Trockį
reikia tuojaus pakarti. Gai
la tik, kad tie vargšai labai
toli nuo tų pasaulio didvy
rių, tai ir gali iuos karstyt
liežuviais. Tie '.galiūnai,” ne
žinia kodėl, kitiems balso
reikalaujant atsisakė jį su
teikti, gi drg. Jančauskui
davė balsą ir net užsiprašė
jį ant pagrindų. Susirin
kusieji pradėjo juokauti,
jog tautininkai surengė bol
ševikams prakalbas. Drg.
Jančauskas visą tautininkų
ir klerikalų programą Lie
tuvai liuosuoti sukišo maišan, prirodydamas, kad to
kiomis priemonėmis, kaip
kad tautininkai ir klerikalai
nori Lietuvai neprigulmybę

©

MINERSVILLE, PA.
venanus žmonės gali būti jais
.
negalime eit:." ( Publika
išgauti, netik kad to tikslo Nemanykite, kad tai val
_ ’. šiandien Anglija, smarkiai
i
ploja.)
negali atsiekti, bet dagi ne džios užpuolimas. Ne! Tai
Mirė senas Minersviilės gy
!
Prancūzija,
Italija
ir
JapoIšeina
ponas F. Lapin
maža daro bliedies lietu juodašimčių skundo ir melo
ventojas.
i nija yra netiktai laisvos, bet iskas (publika ploja.) Jis
viams, viliojant iš jų pini pasekmės. Jie norėjo pra
j ginklo spėka diktuoja vi-]pradeda: ’*Gerbiama publi Gegužės 31 d. mirė migus bergždžiam darbui. Tai kalbas išardyti, primelavo
jsam pasauliui ’laisvę.’ Vie- ika ! Čia vieni giria savo, ki nersviliečiams gerai žino
gi tiems "Lietuvos liuosuo- policijai nebūtų dalykų, ta
nok visose tose valstybėse 1ti vėl savo. Geri visi. Geri mas lietuvis drg. Vincas
tojams," tikriau sakant, atėjo persitikrinti ir net
<
geri katalikai, Aleksa, Šviesos Spindulio
Socialistų priešininkai SU- (žmonės ir tautos yra pilnoj socialistai,
žmonių mulkintojams buvo vardu išaukė skundiką.
ir tautiečiai; tik nege Draugijos narys. Draugi
prasmėj vergais. Darbo geri
j
mušti į dulkes.
užduotas skaudus smūgis. Šituo purvinu darbu vie
klesos žmonės tenai spau- iros jų tos politikos. Čia rei jos nariais gali būti tik lais
Jie dėlto po tų prakalbų da šai girties gali tik visokios
(Tąsa)
džiami kruvinai. Taigi to- 1kia ne politikoj veikti, orga vų pažiūrų žmonės. Velio
labiau pradėjo Jančauską gėdos nustoję latrai. Tūlas
bet ekonomiškai, ir nis nuo daugelio metų buvo
i
neapkęsti ir persekioti. Jie tų vyčių "Garso" N18 apie Kalba ponas Ribinskis. kios laisvės nesiskaito nei nizuotis,
<
prie liuosybės." Ir perša jos nariu ir draugija atida
ėmė skųsti jį vietos valdžiai, tas prakalbas tiek pritepė Jis tuoj ėmė rėkti: neklau žmonių, nei tautų laisvėmis, eiti
vė jam iškilmingą paskutinį
tvirtindami, kad jis "bolše begėdiškų melų ir žiopliau- sykit tų politikierių, kurie o valstybių ir turčių klesos idėtis visiems prie Liet. Ats. savo patarnavimą. Velionis
vikų pinigais gyvena,” tik sių pasigyrimu, kad kuoaiš- svarbiu- laiku dėl savo par laisvėmis. Męs, socialistai, .Bendrovės, ta bendrovė įkosi gražiai.palaidotas 3 d.
Lietuvoje tokią
:
kuomet reikėjo tatai tei kiausiai kiekvienam bent tijų kelia tarp darbininkų kvojame už žmonių laisvę. įvesianti
nesutikimą.
Girdi,
"juos
pat
tvarką,
kaip bolševikų nrželio minėtos draugijos
t
Delnų
plojimas.)
Tauta
]
sme prirodyti, tai pasirodė kiek protauti pajiegiankapinėse, kur Aleksų šemykuo yra šitų melagių prasi čiam skaitytojui parodo, možna suskaityti ant pirštų, yra žmonių kalba, o ne Tau Rusijoj. Paaiškinęs bend na turi nusipirkusi sau lotą
naudingumą užbaigė,
:
manymas. Jie vargšai ne kad tasai vytis netik sąžinės kaip kakročius." Ir socialis tiškas’ kapitalas. Bet kuo- rovės
tams
nerupinti
Lietuva;
jie
neiškalbėjęs
nei paskirto žemės, gražiai aptvertą ir
met
tautininkai
su
klerikai
žinojo faktų, kad drg. Jan- ir gėdos, bet net ir proto yra
papuoštą gražiu paminklu,.
(Publika plojo.)
'
J. A. D. už ją neduodą nieko, o kada lais šaukia mus kariauti už laiko.
čauskas gyvendamas Chica- nustojęs.
pastatytų ant kapo mirusių’
pas mus nesą vienybės, tai tautų, tai jie turi omenyje
goje per 8 metus išdirbo
paaiškino,
Pirmininkas
dviejų
Aleksų vaikų.
tie keli pilvūzai kapitalistai 'tautišką’ kapitalą ir 'tau
vienoj dirbtuvėje apie 3 tūk
MONTELLO, MASS.
jog
dabar
gali
imti
balsą
Mirties priežasčia buvo
surengę tą karę—užtat, kad tiškų valstybę. Karių buvo ■
stančius dienų, uždirbda
kas
tik
nori
kalbėti,
Laiko
siseniejusi
liga, kaip dak
męs nesusivienyję, lyg vie šimtai, bet nei viena nebu- '
šis bei tas iš musų
mas i dieną daugiau, negu
5
miduodama
kiekvienam
tarai tvirtino, įgautą kasyknas lašas vandens: užtiško, vo vedama, kad išplėšus .
gyvenimo.
bent vienas tautininkas bei
nutės.
ose. Mirė pergyvenęs 50
vyts Daytone. Jie nežinojo Birželio I d. mėnesiniame nušluostė! ir vėl nėra; o žmonėms kalbą, o kad priPaprašė
balso
drg.
Plunmetų
amžiaus.
ir to, kad jis nei karčiamai susirinkime LSS. 17 kuopa dau? lašų suką didžiausius siplėšus turtų ir pavergus gis ir sako: "Jus, darbinin Laidotuvėse
kenei bažnyčiai iš savo uždar apart kita ko nutarė išreik ratus. Ir męs, girdi, tik vy- žmones, nes kalbos atimt ne- :kai, žinote, kad prieš karę etas ir iš kitų dalyvavo
miestų
suva
bio nėra davęs nei skatiko. šti papeikimą tiems tauti kim iš savo tarpo tuos poli galima, neatėmus žmogaus Lietuvos gyventojai neturė žiavusių žymesnių žmonių,
Tie skundikai gal butų tu ninkams ir klerikalams, ku tikierius ir kovokime už gyvybės, o gyvybės atimti jo pinigų ir iš jūsų čia daug ęaip ve: Vincas žemaitis ir
rėję savo prasimanymui pa rie anuosyk Lietuvių Tau brangią musų tėvynę Lietu niekas nenori, jeigu iš to ne- 'yra tokių,
kurie skolintais
it
Dranginis ir Maremti argumentą, jei butų tiško Namo Bendrovės su- vą, o kada jau bus liuosa gali pasipelnyti. Taigi męs 'atvažiavote į Ameriką. Na. Antanas
hanov
City,
A.P. Tabaras,
žinoję, kad Jančauskas gel srinkime kėlė triušmą, pa Lietuva, tada galėsime apie su tautininkais ir klerika- ’o ką bekalbėti apie jų turtą taikos teisėjas, iš Shenanbėjo dviem ypatom užbaigti tįs nežinodami ko nori. Taip partijas kalbėti ir išbalsuoti ‘ais negalime eiti sykiu prie dabar, karės laiku! Musų doah’rio ir keletas prakil
mokslą. Vyras užbaigė in gi kuopa išreiškia pilną pri valdžią, kokią tik norėsime, tokių laisvių! (Smarkiai ponai tautiečiai ir klerika nesnių moterų. Vietinių gi \
žinieriaus profesiją, o mer tarimą L. T. N. B. valdybai tik tada mums saulutė užte publika ploja.)
lai tatai matydami tikisi: daug žmonių laidotuvėse
- - - - - gina baigė Californijos uni už taktingą triukšmadarių kės, kada męs turėsim lais
Tautininkai-natriotai ka- tuos vargšus; darbininkus dalyvavo. Ant kapo pra
versiteto
konservatoriją. nuraminimą. Šitą bendro^ vą rfiusų brangią tėvynę riauja apie 3,000 metų užt* turėt alginiais vergais įvyk kalbą pasakė drg. J. Rama
Vadinasi, reikėjo turėti pi vės pasielgimo užgyrimą Lietuvą. — Pabalo, užduso tautų 'laisves;’ jie sukrovė džius savo pienus Lietuvo- nauskas.
nigų. To viso vyčiai ir tau nutarta pasiųsti T. N. B val ir kalbos pristigo berėkda ant karių dievaičio alto je! Beto šalies pramonei
Velionis paėjo iš Druskių
mas. Publika suplojo ir P.
tininkai nežinojo, dėlto jų dybai.
gali
atsirasti
tūkstančiai
riaus
šimtus
milionų
žmo

kaimo, Suvalkų rėdybos.
prasimanymas, kad Jančau Birželio 5 d. Lietuvių Pi Ribinskas ir vėl pradėjo nių gyvasčių, per amžius įvairių bendrovių. Tos ben
Velionis Minersvillėj per
skas bolševikų pinigais gy liečių Kliubas savo susirin apie "saulutės užtekėjimą," griovė žmonių kultūrą ir drovės
bekonkuruodamos gyveno daugelį metų, Ame
apie
"saututės
užtekėjimą,"
vena, jiems patiems uždavė kime taipgi išnešė mini
naikino žmonių pasigamin auklėtų privatinį kapitalą ir rikoj išgyveno apie 30 metų.
nemalonų smūgį.
miems triukšmadariams pa "rūtų darželius" ir "bran tas gyvenimo raikmeMs; didintii
proletarų eiles... Minersvillėj buvo įsigijęs
gią Lietuvą tėvynę." Baig
peikimo
rezoliuciją.
matote,
ko jie sau keturioms šemynoms
Balandžio 20 d. buvo LSS.
damas sako: "Kad visas tas o vienok liuosų tautų skait Tai
Birželio
3
d.
likosi
išrink

nori
Lietuvoje
!
Kad gyventi namus. Du vaiku
lius
mažėjo,
ne
didėjo,
nes
kuopos surengtos prakal
Lietuvos valdžaas užraug
ta
L.
T.
N.
B-vės
valdyba
bos. Žomnių susirinko ne
tum, kaip agurkus, tai iš jų tvirtosios tautos užkariavo ant visados panaikint Lietu išleido augštesnius mokslus
mažai: tris ar keturis kar šiems metams. Pirmininku išrugtų viena gera! Ačiū.’ silpnąsias ir vis didina savo vos darbininkų skurdą ir iš ir abelnai paliko apie save
valstybių rybas. Šiandien naudojimą, reikia panaikint gerą atminimą. Lai ilsis
tus daugiau, negu "Garso” 182 balsais likosi išrinktas (Dalis publikos ploja.)
S.
Kriaučiūnas
;
padėjėju
—
valstybių galima priskaity- klesas, nacionalizuojant vi ramybėj.
reporteris suskaitė. Jeigu
vyčius galiam skaityti žmo 165 balsais išrinktas drg. S. Kalba ponas J. Budris: ti, paėmus ir ne pilnai sa- są šalies turtą, ir susidėti
J. Banis,“ w** H'
.
nėmis, tai skaitlinę reikia Šmitas; protokolų raštinin- "Gerbiama publika! Šian- vistoves, apie 36; tuo tarpu federacijon su darbininkiš
padauginti keturis kartus, ku— A. Baronas, išrinktas dien musų diskusijų tema: tautų su skirtingoims kal ka Rusija." (Smarkus del
HYDE PARK, MASS.
Kalbėtojas
randasi nų plojimas.)
o jei ne, tai 3. Susirinkusie 170 bailsais; finansų rasti- kokia valdžia butų geriau- bomis pasaulyje
ji stebėjosi, kad atkakliau ninku — T. Bartkus, išrink- šia Lietuvos darbininkams? virš 800: taigi padalinus ly paaiškinęs, kad susidėjus
Prietarai "laisvoj”
draugijoj.
siųjų vyčių rota į tas socia tas 181 balsu; iždininku — Taigi aš sakyčiau, kad lie- giai ant visų valstybių pri federacijon su Rusija ne
M.
Maksvytis,
išrinktas
16-L
tuviška,
iš
vien
čystų
lĮetureikštų
išsižadėjimą
lietu

gula
22 su virš kalbos,
listų parengtas prakalbas
Gegužės 30 d. buvo Lietu
atėjo. Tūli draugai net šne balsais. Iždo globėjais—J.ivių. Tik musų lietuviai ne- kas reiškia, jog kiekviena viškos kalbos, tęsė toliaus: vos Dukterų ir Sūnų Drau
kėjosi: "Tai, mat, visuomet Vaitaitis, K. Tamošiūnas ir moka iškovot, nesiorgani- valstybė, imant apskritai, "Jeigu Amerikos lietuviai gijos parengtas piknikas.
jie mums stengdavosi pa J. Tautvaiša. Maršalka K. zuoja ir nesupranta. Jiems šiandien turi pavergus po nori pagelbėti Lietuvai, lai Piknikas gerai nusisekė ir
geriau girtuokliauti, niekuo 22 tautas. Pagal tautinin neeikvoja savo centų ant draugijai davė $140.00 pel
kenkti, o dabar ir patįs į so Laima. ♦
♦
♦
nesirūpint ir neprigulėt nei kų supratimą apie tautų buržuazijos reikalų ir dip no.
cialistų prakalbas atėjo. Ar
į bendroves, niekur! Jeigu laisvę, visos tos tautos turė lomatų, bet lai grįždami
P.
S.
Beje,
"Keleivio"
N23
tik čia nėra rengiamas koks
Kaip žinoma, šita draugi
juodašimtiškas
užpuoli korespondencijoj iš Monte- pas lietuvius butų vienybė, tų būt neprigulmingos: vie Lietuvon suvisuomenina sa ja yra suorganizuota lais
mas..." Jie gi atsilankė, kad Ilos įsiskverbė klaida. P;a- jie butų visi bagoti ir turėtų toj 36 valstybių, turėtų būti vo kapitalą ir perduoda į ša vais pamatais, t. y. draugi
mačius, kaip jų užvesta po sakyta: Gegužės 6 d. LTN. savo auzas. Jeigu jie sup SOO su viršum. Šitokiam at lies iždą. Kada visas turtas jos įstatai nevaržo savo na
licija
socialistus iš salės ne- B-vės pusmetiniame susi rastų ir nedėtų pinigų į sve sitikime darbininkų klesa bus šalies, o visa šalis darbi rių sąžinės ir nepripažįsta
v•
rinkime. — Turėjo būt mė timtaučių bankas, o sudėtų nepajiegtų išmaitinti prezi ninkų.kaip vienos šeimynos, jokių tikėjimiškų prietarų.
sis.
į lietuvių bildingą, tai jiems dentų, minesterių, ambasa tik tada tu, darbo žmogau, Taigi tūliems jos nariams
Pirmininkui susirinkimą nesiniame susirinkime.
Pasaulio nilietis. ir stubas pastatytų, ir turė dorių, kariumenių ir Įvairių busi laimingas, kuomet bal gana keistu pasirodė įneši
atidarius, išeina kalbėti d.
tų savo. Tik žiūrėkite: pas činovninkų. Todėl susipra suosi netik politikoj,* bet ir mas, koks buvo paduotas
Jančauskas. Kalba temoje:
šešis žmones randas po šešis tę darbininkai turi nedau visoj šalies ekonomijoj, ir pirmame po to pikniko susi
MALDEN, MASS.
"Kas išdirba pasaulio tur
tus ir kas jais naudojasi?” Susirtvėrė LDLD. kuopa. šimtus. Vienas pasiskolina ginti valstybes, bet mažinti kaipo žmogus, šalies gyven rinkime. Įnešta, kad drau
iš visų tuos pinigus ir pabū jų skaičių. Męs turime ko tojas, o ne kaipo šėrininkas, gija už savo nusisekusį pik
Kalbėtojui iškalbėjus pus
antros valandos, vyčiai ne Šiame musų spaudos už davoja namą ir jau jo tas voti už visų žmonių laisvę palei šėrų skaičių. Mislyk, niką padėka volų ponui Die
rimauja, kad jų laukiamoji mirštame kampelyje, kur namas, o tie kiti penki atei be tautos skirtumo. (Smar darbo žmogau!” (Smarkus vuliui ir duotų ant mišių 10
publikos plojimas.)
policija neateina. Galų ga lietuvių gyvena nedidelis na į jo namą gyventi ir jis kus plojimas.)
dolerių!
ant
jų
bosauja,
o
palei
teisy

būrelis,
suprantama,
žymes

le policija barškina į svetai
Toks tūlų narių prietarin
Tautietis J. Žalionis palei
'Tautininkai ir klerikalai
nės duris ir šaukia: "Joe Au nių musų judėjimo apsireiš bę, tas namas turėtų būt vi šiandien šaukia organizuoti duris pradėjo rėkaut. Pir gumas nustebino daugelį
gustauskis!...” Šaukiamasis kimų negali būti. Nesant ši sų, ba visų po lygią dalį pi lietuvišką kariumenę ir sių mininkas klausia, ko nori? narių, jie bandė aiškinti,
tuoj išsmuko pro duris. čia neapykantos sėjiko— nigų įdėta; o tie nesupranta sti i Lietuvą kariauti prieš Ar kalbėt? Eik ir ka’bėk! kad pinigai reikalingi svar
Publika neatkreipia domos, kunigo, visi vietos lietuviai, ir randas mokėdami išmo bolševikus ir lenkus už Lie Bet šis neina kalbėt, tik pa besniems negu mišios reika
išskiriant tautininkų lyde kai vienos motinos vaikai, ka jam skolas. Ir užtai lie tuvos ’nepriguimybę,’ bet lei duris zurza. Publika iš lams, tečiaus kiti rado įneši
rius, kurie atsukę galvas į sutikime gyvename. Reikia tuviai blogai gyvena, kad neprigulmvbės obalsias pas stumia jį, kad nezurzėtų, o mą labai geru, girdi. Dievas
užpakalį žiopsosi, ką polici pasakyti, kad malden iečiai jie nesupranta. Ir jeigu jie juos gludi buržuazjos ir eitų kalbėt, jeigu nori. Iš- leido laimėti, tai būtinai rei
kiek
ja veikia. Kuopos organi lietuviai, nebūdami drau visi tiek suprastų,
dvarininkų reikaluose. Tą, stumtasis atėjo palei steičių kia duoti ant mišių, kad ir
anas,
tai
jie
organizuotus!,
zatorius nueina pas ne džiamais nuo pirmeiviškų
mums aiškiai liudija faktas, ir sako: "Tas kalbėtojas ai- kitą sykį Dievas padėtų. Ir
kviestus svečius, kad pak lakraščių, beveik visi skaito dėtų pinigus į lietuvių įstei kad ’musų’ tautininkai ir> škino, kad lietuvių balba kas stebėtiniausia, kad šito
lausus, ko jie čia jieško. Jam ir jau pusėtinai apsišvietę. gtas bankas—bildingus, ir klerikalai ėjo ir eina su vi. neprapuls susivienyjus su kiai vaikiškai ir viduramžio
atsako, kad "čionai darosi Tatai pąrodo ir faktas, kad kaip tik randas kiek pinigų, sais imperialistais bėgiu vi rusais, o jau dabar žydai nuomonei pritarė didžiuma
kas negerai” ir jie mano 9 d. birželio susitvėrė Lietu tuoj statytų sau namus ir sų keturių metų karės. Da Lietuvoj yra; Joffe Vilniuje draugjos narių ir nubalsavo
šaukti patrolę. Organiza vių Darbininkų Literatūros visiems butų gerai, nereik bar tautininkai su klerika suimtas ir nušautas." Plun- padėkavoti Dievuliui už pa
torius atsakė, kad čionai Draugijos kuopa iš 14 na tų kur pas svetimtaučius lais renka pinigus ir siunčia gis atsako: "Draugai, štai sisekimą, tai yra duoti de
nieko ypatingo nėra, jei rei rių. Reikia pastebėti, kad jieškot prisiglaust” (Pub savo diplomatus 'taikos New York Call rašo, jog Jo šimts dolerių kunigui, kuris
kalauja paaiškinimo, mielu čionai išviso gyvena tik 14 lika pradėjo nerimaut, bet konferencijon,’ kad išpra ffe Berline suareštuotas ir niekuomi nėra pasitarnavęs
noru galima tai padaryti. šeimynų. Iš tokio mažo kalbėtojas visą savo kalbą šius Lietuvai 'laisvės' ir įnė- nužudytas; bet tegu] butų šitos pramogos rengime.
Kalbėtojui ir publikai pra skaisčiaus LDLD. kuopon tęsia apie namų budavoji- jus ’tautų lygon.’
ir Vilniuje; o kodėl jis nieko Priešingai, kunigai* laisvas
nešta, kad prakalbos liekasi susrašė 14 narių, tai jau aiš mą. Pirmininkas pabarški
nesako, kur yra Rozenbau- draugijas nuolat keikia ir
sustabdytos, vyčiai išlaksto ku, kad maldeniečiai lietu no, kad jau užsibaigė lai "Taigi, jeigu jiems ir pa mas? (Smarkus delnų plo niekina. Taigi, musišikai
vyktų tas atsiekti, tai dar
iš svietainės, o policija pa viai pažangus ir sutikime kas.)
jimas.) Darbininkai vieny- Lietuvos sūnus ir dukterįs
Kalba draugas B. Kra nereikštų, kad Lietuvos jas su visu tautų darbinin už tai savo niekintojui da
reikalauja čarterio. Rado, gyvena.
kad ant jo nėra steito ant- LDLD. 129 kuopos valdy sauskas: "Draugai ir drau žmonės turėtų iš to naudos. kais, buržuazija su visų tau ir dešimtinę duoda! Kada
spaudos. Perskaičius čar- ba likosi išrinkta iš sekan gės! Čia eina kalba apie ” Nes Paryžiuje tveriama tų buržuazija.
Čia nieko gi jus apsišviesite ir nusi----- Taigi Ji r
lyga’—nėra tautų lyga, bet tokio navatno." (Publika kratvsite senovės prieta
terį, policija sako, kad jis čių draugų: K. Raulinaitis laisvą tLietuvą.
negeras. Jai atsakyta, kad —pirmininkas; A. Marcin noriu laisvos Lietuvos, nes valdžių lyga turinti tą pačią labai ploja.)
rus?.
ir
aš
lietuvys.
prasmę,
kaip
kad
’
šventoji
Bet
aš
jei valdžia negerą čarterį kevičius—finansų sekreto
Pašalinis.
(Bus toliau)
’ i noriu Lietuvos Sąjunga,’ padaryta 1815 m.
išdavė, tai ne musų kaltė. rius; A. J. Sebeika—proto daugiau
Policija paėmus kalbėtojaus kolų sekretorium; A. Sebei žmonių laisvės, negu pačios tarp Rusijos, Anglijos, Vo
Ir musėkad
jautį pjauna,
Sulvg vyro, mat, kepurė
kietijos ir Italijos,
vardą ir antrašą išeina sau, ka—iždininku ir V. Norke Lietuvos laisvės. (Publika ______________
Sulyg
proto kalbą turi.
smaugus
darbininkų
suki-1
Kaip
vilkas
jį
pagauna
smarkiai plaja.) Nes Lietu
o pertrauktos prakalbos tę vičius—maršalka.
A. J.
A. J. Jokūbaitis. '
-- Jokūbaitis.
----t
Maldiniškis va gali būt laisva, o joje gy- limus. Taigi męs sykiu su
siasi toliaus.

Dideles diskusijos soci-j^i
akstį su tautininkais
ir klerikalais.
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KELEIVIS.

Musų (žmonių) gyveni
mo tikslu yra: duona, pas
togė ir drabužis. Kaip jau1
--------minėjau, mokinamės, kadI Released by the koreign
Pagal J. M. McCann ir kitus parašė
įgijus daugiau žinių, kaip’iLenguages Governmental
j
;
IKSAS.
Senas tai klausimas, o vis kūną, stiprina jį bėgioda prie to tikslo lengviau priė■ Information Service.
—
..............—
■
---------jus,
kad
žinojus
kaip
pasi

> •
da naujas.
mas ir žaisdamas, vysto
’ Poni C. K. Tuner iš Kanšingas tokiai teorijai. Juk niekas taip ne
(Tąsa)
besimokindamas, gaminti sau įrankius, kurių' sas duoda sekančių patari
"Ar daugeliui musų kada protą
Taigi nemaža ir sausžemio*gyvūnų ga sipriešina Darvino mokslui apie žmogaus
nor buvo kilus mintis išriš semdamas į savo omenę ži pagalba palengviname savo mų, kaip apsaugoti daržo
lėtų išlikti per visuotiną tvaną. O ką jau išsivystimą evoliucijos kėliu, kaip dvasišti klausimai, būtent: dėl ko nias—dėl ko? I)elto, delei ko būvi- Auginame javus, da ves nuo kirminų.
męs gyvename?" klausia A. eglė daugina savo šakas, rome mašinas, reikalingas
kalbėti apie sutvėrimus, kurie visuomet kija.* Ji tvirtina, kad Dievas sutvėręs žmo
perdirbimui
tų
javų
į
duo

Jei
nebūtų
įvairių
vabalų,
Jokūbaitis ("Keleivio" N12l delei
J’ ko , obelė
, « , : krauna
.
J savo
vandenyje arba ant vandens gyvena? Kąip gų ant syk tokį, koks jis yra šiandien. Jei
1919 metų)
žiedus, delei ko patik?
paukštė pe- ną. Tiesiame geležinkelius, vabzdžių ir slogių, su ku juos tvanas galėtų sunaikinti?
gu, taip, tai kaipgi iš žydiškos Nojaus šeiAš manau, daugeliui—be- ri ir maitina jauniklius, — statome tiltus ir ldivus, pa riais reikia kovot daržinin
__ __negali
t,——.............................
__ mynos galėjo išsivystit Azijos, Europos,
Ne, vanduo
sunaikinti gyvybės
• veik kiekvienam — šitas delei to, kad toks gyvy- kinkome gamtos spėkas, ka kui, daržininkystė butų
ant žemės. O
< jeigu butų kitos pritžastįs, Į Amerikos, Afrikos ir Australijos rasės,
klausimas pasirodė keistu, bės įstatymas, ir kad jis — same anglis, kertame ir daug lengvesnė.
_____________
" pavidale," jeigu 4,200 metų atgal tvanas sunaikino
Nes taip-pat galima klausti žmogus—tomis priemonė- drožiame medžiui, gami Išrodo, jog kiekvienam kaip antai "deganti siera lietaus
del ko gamta gyvena?...
mis tikisi lengvai sau duoną name sau maistą, pastogę, žaliuojančiam augului yra apie kurią Biblija kalba, tai tuomet juk ir viso pasaulio gyventojus?
drabužį ir visas patinkamy- ir jo priešas, kuris naudo Nojaus "skrynia" butų sudegus, nes ji buvo
Mokslo vyrai, tyrinėdami žemės sluogŠtai eglė žaliuoja netoli įsigyti.
bes.
Daugiau
žinome,
dau

A. Jokūbaitis
pripažįsta
jas jo sultymis ir geria jo iš "eglių” pastatyta ir prie to da "pikiu" snius, susekė ir prirodė nesumušamais fak
mano kiemo,—tai didelis —
---giau
mokame.
Bet
gyvūnai
•savo
vidujinės
kraują.
- medis: butų daugiau sieks-dvasia(smala) "išpikiuota.”
tais, kad žmogus gyvena ant žemės jau
sulyg
savo
žinojimo
ne
pra

Kad apgalėti tuos priešus
nio apsuku. Šimtus metų spėkos dali, kitaip sakant,
šimtai tūkstančių metų ir kad pasaulyje
gvveno ir da vis stiebias tar- Įsle'ą antrąjį aš, ’ gi kiti stesni už mus amatninkai. ir apsaugoti augalų augimą,
SKYRIUS II.
nebuvo nei visuotino tvano, nei kitokios
tum norėdama
dangaus mums panašus gyviai, girdi, dailininkai ir dainininkai. prisieina daržininkui visuo
katastrofos, kuri butų galėjusi sunaikinti
TVANAS IR ISTORIŠKI FAKTAI.
mėlynę pasiekti.
teturi vien reginio kūno gy- Kaip musų, taip ir visų kitų met budėti.
gyvių
gyvenimo
tikslas
vien
Kai-kurios apielinkės iš Ar galėjo iš Nojaus šeimynos išsivystyti visą žmoniją. "Amerikos sausžemis yra
Del ko ji auga, dėl ko ža. J°j° jausmus,
noks.
Gyvūnai
nuo
žmo

rodo
labiau naikinamos už
liuoja? Ar kad suteikti už- Gyvūnai kitokio tikslo nežmonių apgyventas mažiausia jau nuo
įvairios žmonių veislės?
gaus
skiriasi
tik
tiek,
kad
kitas, dėlto, kad sąlygos au
vėja žmogui, arba malku turi, kaip tik norą gauti sau
metų."”5) Ir kuomet Kolumbas pirMokslininkas Geiger
Geieer savo veikale (400,000 mėty.
kurui? Ar kad duoti vietą maisto. Argi? Juk galima jie prie savo tikslo eina tie galų priešų augimui yra ge-.„,Development of Human Kace” ant 126imu £yk atrado Ameriką, indijonai jau tu" . • VI
kėkštui nutūpti? Kas liks butų pasakyti, kad ir žmo- siog. žmogus gi turėdamas resnės. Ir visi žinome iš pa- ■ 1 • - V •• v-l wk .
i . _ _ X*« . • 11 A i
• •! •
••~ • 1
• —- - .
iš šitos šimtmečiu išauklė- ^1S kitokio tikslo neturi, plačią žinią dažnai eina vin tyrimo, kad vienais metais puslapio rašo: ” Egipte atrasta pammklasĮrėjo savotišką civilizaciją ir buvo jau susitos gyvasties, — ar vien tik kalP tik norą užtikrinti sau gių vingiais, tikrąjį tikslą vra daugiau tų priešų, negu da iš keturiolikto šimtmečio prieš Kristaus.grupavę atskiromis grupėmis; kiekviena
kelmas, pjulai, šiukšlės, pe- būvį, nes teisingai tūlo mąs- užmiršta ir paklysta, savo kitais.
gimimą, ir ant to paminklo galima įžiūrėtu grupė turėjo savotišką kalbą ir garbino
lenų krūva? Oi ne!... Pažiu- tytojo yra pasakyta, kad žingsnius tikslu skaityda Žinoti kaip su tais priešais grUpę Įvairių veislių žmonių: egiptėnų,Isavotiškus dievus. Šitoks pasiskirstymas
rėk, kiek naujų eglaičių pri- gyvename dėl duonos, o mas. Dėlto jam dažnai pa kovoti ir neleisti jiems p a-1-ju0<iveidžių, semitų ir tarp jų buvo vienas Į jokįu budu negalėjo įvykti nuo menamojo
augo aplinkui ja...
mirštame dėl idea u, arba, sirodo "uždavinių, pareigų kais1S yra^didelis žingsnis toks veidas, kokį gali turėti žmogus tiktai tvano. Pagalios, jeigu indijonai butų kilę
Ji augo, drutėjo, stiebėsi |
viso musų veikimo mo- ir siekių nesuskaitliuota”
prie pasisekimo.
su balta oda ir šviesiais plaukais. Cham- jg Nojaus sūnų po tvano, įvykusio 4,200
vra materialės bei eko- daugybė.
augštyn,
šakas daugino,
1 Itoru
I .................
Pirmiausias
kelias
pasiseP°^on Jau pripažino, kad tai yra europie- inetų atgal, tai kokiuo gi budu jie butų gaTaip ve tikintįs į pasakų
kad dasigauti Į šviesą, kad nominės sąlygos. Tečiaus
Įėję dasigauti Amerikon? Juk visi žino,
sugaudyti oro nešamas žie įsigilinus Į šitą klausimą, sutvertą pomirtinį gyveni kimo, tai pradėti darbą iš tis."
rasime,
kad
žmogus,
taip
ir
mą,
"dangišką
gyvenimą"
dų dulkes kitų eglių ir kad
anksto. Sudeginti palaiTaigi dabar ir kįla klausimas: jeigu kad žemės paviršius nuo to laiko nei kiek
kiti
gyvūnai,
ne
vien
dėl
padaro
savo
žemiško
gyve

su vėju paleidus savo spar
kas, stembrus. šiukšles, pik- Nojus su savo šeimyna prigulėjo prie ba’t- nėra persimainęs. Amerika ir tuomet bu
nuotus grudus. Daugelis jų duonos (dėl maisto) gyve nimo tikslu. Kad ji pasie tažoles ir pūvančios ant e- veidžių veislės, tai iš kur atsirado juodi,! vo taip-pat jūrėmis atskirta, kaip ji yra
kus, jis amžinai ratu suka žios paliktas daržoves. Su- geltoni ir raudonį žmonės? Jeigu evoliunet upėn patenka: žųva ir na.
i
Eikš
ve
su
manim,
drau

rąžančių,
bekartodamas deginus viską, daržą iš ru-Lį- keliu ir gali iš vienos veislės išsivys- atskirta šiandien.
. ant karštos uolos kritę, bet
Taigi žmonių pasidalinimas Į visokias
kiti už daugelio mylių nuo ge, pas upelį, štai plačių tuos pačius žodžius, daužo dens aparti. Jei tas darbas •
t
ai
tokiam
išsivvstvmui
reikia
veisles, kaip lygiai ir išsiskirstymas tų
motinos-medžio
patogion jų jūrių gelmės gyventojas sau krutinę kumščia, ati I nėra laiku, užtikro prisieina! -VL. L ’
<*
. salmonas
(raudona
laši

duodamas
savo
duoną
ba
nemaža
nemalonumų
nu=|
m
iTionų
metų,
o
nuo
tariamo
tvanoi
dirvon krito, prigyjo, išdy
veislių po įvairias pasaulio dalis, parodo,
ša) šimtus mylių plaukė, dauja, kankinasi pakol ne kentėti nuo vabzdžių. Tai- paminklo pastatymo nebuvo nei 2,000
go. auga, žaliuoja...
kad visuotino tvano nebuvo.
gi buk visuomet pasirįžęs ir tų. Į tokį trumpą laiką negalėjo iš vienos
.
Nudžius senos eglės vir kad pasiekus šitą vandens pragaišta.
Kaip atsirado kalbos po tvano?
.šeimynos privisti visokių veislių žmonių.
šūnė, baltom .samanom ir biskutį. Žiūrėk, kaip jis Malonus jausmas smelk- veik iš anksto.
raičiojasi,
kaip
plaka
savo
. kerpėm, apaugęs
sti per kurą, kuomet meilu
Sakoma, kad šiandien yra 999 kalbos
Pirmiausiai pasirodantįs
"Didžiosios žmonių rasės, baltoji, juopražils k a m i en a s, uodega, kaip neria sudrum- žiai susiglaudę glamonėjas, piiešai, tai mažos daržų Ljgj rusvoji ir geltonoji, turėjo jau nu- pasaulyje. Jeigu Nojaus šeimyna kalbėjo
vandenin savo apdau bučiuojas. Tas jausmas ne
. nubiręs nuo šakų sku- stan
blusos Jas galima sulaiky- ; ’ovėjusias žinomas savo ypatybes daug tiktai viena žydų kalba, tai kaip atsirado
. jos ir liks sausas stuoburys žytą galvą, kad neužtroš- tenkina musų alkį, tečiaus ti apibarstant pelenais jau- . . J
audvnč
, ... vitrandžių maistui, bet senos kus, bet visgi visa nugara jieškome jo, pageidaujame nūs ridikų, ropių ar kopus- Plrmiau’ negu rašytos istorijos gadyne kitos kalbos, kuomet tvanas sunaikino
kyšo
virš
vandens,
tūkstan

a eglės gyvybė žaliuos ir bujo, kad išpildžius gyvybę tų diegus, ant kurių jos mė- prasidėjo, taip kad tų rasių susidarymas sas tautas? Reikėtų manyti, kad i tuos
čiai
pavojų
čia
jam
gręsia...
t™ metų išsivystė visos šiandien varto
’ jos jaunose eglaitėse. Baipalaikantį gamtos įstaty [gsta maitintis. Barstyk iš yra uždengtas tolimais priešistormiais lai- 4,200
• giasi ažmius, bet nesibaigia Kas gi jį į čia atvarė? Ar mą.- '
ryto, kuomet rasa tebėra kais. Ir niekas nežino, kad musų istori- jamos pasaulyje kalbos.
jis ėjo čia maisto jieškoti ?
Bet štai , saulėtam pasau ant lapų ir nerečiau du kar- įos įaikotarpvje butų įvykusi tose rasėse
- gyvybė...
Tuo tarpu tyrinėjimai parodo, kad
Garbė tai gyvybei ir tai Ne! Nuo kada sūrų juros liui akutėmis besijuokančio tusąvajtėje.
kokia
nors
permaina."
1
)
kalboms išsivystyt reikėjo ne 4,200 metų,
• tverybai, kuri iš seno jaunu vandenį paliko, jis nieko ne mužučio minkštos kojalės
Turėk užtektinai tabako
ryaį vra istorijos faktai, kurių niekas bet šimtų tūkstančių metų. Iš pradžios
keičia; garbė tai mirčiai ėda. Jis į čia atkeliavo, kad kelius tau liečia, minkštu dulkių,
kad
prašalinti
ko•
v ,.
?
radus
ramią
vietą
gyvybės
kalba susideda iš pavienių garsų ir ženklų.
kuri naikina senatvę ir pa
tės rankelės apkabina tavo pustų kirminus, agurkų bei uzgincjtl
ne&~ *t> h iihv
kiaušinėliams,
kad
neršėti,
rengia vietą jaunystei. Tik
kaklą ir švelnios luputės vil arbūzų vabalus. Gerai va-l
r^uo tarpu Biblija sako, kad vos tik Joje nėra žodžių, kuriais butų galima iš
ačiū tam gyvybė nemirtin- kad palikus savo būrio tąsą, go tavo lupas, bedamos tavo karuose žinomas daržinin- 2,300 metų pirm Kristaus gimimo tvanas reikšti kokį nors neapčiuopiamą daiktą.
nors pats jau vargiai beg- sielon stebuklingą jausmą,
• ga palieka.
kas ir sėklininkas tabako sunaikinęs visą žmoniją, išlikę tiktai 8 Tik per šimtus tūkstančių metų žmonės iš
Ties mano lūšnelės duri rižš atgal į juros plačiau verčiantį silpną mažulio kū dulkes labai giria, ypatingai Lmonės, visi vienos tautos ii’ tos pačios moko išreikšti žodžiais savo mintis.
mis auga obelaitė. Dėl ko sias gelmes. Jis žųva pate nelį drūčiai spausti prie Šir kad apsaugoti arbūzus nuo 'scimynoS nariai. Jeigu ištiesų taip butų
Męs žinome, kad "2,000 metai pirm
ji gyvena? Ar de!to. kad kęs į nagus daugybės ant jo dies. Kasgi to jausmo, to
kad nu0 .to. laik.° iš t0S Kristaus gimimo buvo jau dvi didelės kal
nepageidauja? 'Šuosius arbūzu kir- buvę'>tai
kasmet pavasaryje savo žie [tykojančių priešų, bet sykiu smagumo
Didžiuosius
arbuzu
kir-i
v
.
...
su
juo
nežuvo
jo
esybė,
nes
minus reikia
reikia naikinti
naikinti kitaip.
e,nlJ‘ 'nos
nos lsslv
1.ssl/y
^e vl
vl30s
Tai yra džiaugsmas, kad minus
dus krovus ir kėlus puotas
kitaip. hseinl
Vsste
®os da.ba_l zlno>”oa bos, tai yra senovės babilionų ir senovės
iš
paliktų
ikrų
veik
išsivys

bitėms? Ar dėlto .kad savo
mums einant link kapo lie-| Anksti ryta, kuomet vabalaiIžmonių \eislcs. ir mėlynakiai, svicsaplau* kyniečių, kurios neprigulėjo nei prie arijovaisiais tenkinus žmogų ir tys jaunutės žuvytės, iš ka musų esybės tolesnė tą vra nušalę ir sustingę, eik į kiai vokiečiai, ir raudonveidžiai indijonail, nų, nei prie žydų kalbų giminės.”6)
Tai yra atlyginimas
savo šakomis darius jam plauks į jūres, išaugs ir vėl sa.
Ar galimas gi daiktas, kad 2,000 metų
_
. ir geltoni,
_ ’
ir rusvaodžiai* mongolai,
kreivakeliaus,
kaip
ir
jų
tėvai,
’
ir
mums už išpildymą gyvybę[ daržą ir išgaudyk juos ran-|L
kaitroje paūksmę? Ne vien
komis. Nelabai malonus tai akiai kvniečiai, ir Afrikos juodveidžiai.
pirm Kristaus gimimo, tai yra į 300 metų
dėlto ji gyvena: savo lapais baigs savo gyvenimą tokiu ant žemės palaikančio gam darbas,
bet
būtinai
reikalin

jau
budu.
Istorijos faktai parodo, kad taip ne po menamojo tvano, Nojaus ainiai išdirbtų
tos įstatymo. Tik ar vien
ir šaknelėmis ji čiulpia iš
gas,
nes
kitaip
gali
palikti
Eikš
į
laukus,
štai
vežmogus tuos jausmus jau
žemės ir iš oro reikalingą
galėjo būti, "nes ant seniausių paminklų tas kalbas, nieko bendra neturinčias su
iškilęs mėlvnon pa- čia, ar tik vien jis atgerian be arbūzų.
maistą—reikalingą mede- Įverselis
'
Egipte randame juodveidžių, kurie parodo, savo prigimtomis kalbomis? Ir koks gi
ca naujų lapu, naujų šake- 'langen. užkibęs sparneliais čia esybe džiaugiasi? Ar ne Juos didelius baisius, ža
- tvėrimui,
- - žiedų
- - ir
- vaisių
- - 'ore, dainuoja, skambina, visi gyvi sutvėrimai, kaipo lius tomatų kirminus vaikai kad žiliausioj gadynėj, kokia tik istorijai reikalas jiems butų tverti naujas ir pras
lių
tesnes kalbas, kuomet jie turėjo savo, daug
gyvybei begaišindami išgaudys, jei vra žinoma, tarpe tautų buvo aiškus skir tobulesnę?
gaminimui. Ritės begrob-, čiurklena.
, .
. Ar
. o-jis. tatai da- gamtos įrankiai
damos žieduose sukrautus r0
maisto? Ar jis ten palaikyti, tos pačios gamtos tik jiems'pasiūlysi šiokį-to- tumas ir kad nuo tų senovės laikų iki šiai
! Tai priverčiami pildyti jos va kį atlyginimą.
saldžius syvus žiedu dulke- Į ^aka_ --^e- ,Tai
Bet taip nebuvo ir nereikia tam tikėti.
dienai juodveidžiai nei kiek nėra persi
džiaugsmo
ir
meilės
balsai
Męs
praėjusiais
metais
Kynuse yra užsilikusių paminklų ir
lią ir jausti tuos pačius
mainę.”2)
*7'les sftmaišo ir užvaisina:
veržiasi
iš
jo
krutinės,
jis
suradome
naują
būdą
nusi

smagumus bei džiaugsmus?
žmogus ir kiti gyvūnai sėk
Dar. "šeštoj
dinastijoje,...
apie 2,000
me- raštų, rašytų da apie 2,500 Kristui negi
kratyti
nuo
daržovių
priešų.
į
.
.
.
įklos
pato'
,a,llna
P
asau
'l
fav0
slelos
Be
abejonės.
{
las išnešioja, i
Kuomet naktimis peteliškės
Kristui negimus, pagarsėję kunigaikščio mus, t. y. da apie 200 metų pirm tariamojo
gion dirvon patekusios, iš 'balsais.
Poetas rašo eiles, dėsto
tvano, ir visi užrašai parodo, kad nuo to
dygsta, auga i naują medį Štai ve skraido bitutė nuo žodžius, garbina meilę ir ir vabzdžiai skraido po dar- U na užrašai mini apie nahsi, arba juod- laiko iki šiai dienai Kvnai visuomet buvo
ir vėl tas pats gyvenimas, vieno žiedo prie kito. Dirba grožę, dainuoja ir dairosi žą. tomatų dėžę prikimša- veidžius, kurie buvo imami ir lavinami
desėtkais tukstan- tirštai apgyventa šalis, niekad nebuvo su
tas amžinas besikeitimas. ’l ji, niekam neužvvdėdama. ar kas jį girdi. Jis nedai me skarmalais ir apipilame Egipto kariumenei
j Nuskink žiedą—ji kitą su
kerosinu. Tai visą įndeda-Ljų ”3)
naikinta ir visoj Kynų istorijoj jokio tva
Štai laukinis paukštis iš ras. Iškrėsk ją iš žiedo tau- nuos, jei mergelė jo neklau bik^ko'ki^lno1110^’ -arb* M
"Nėra
abejonės,
kad
klimatas
daro
dino nėra buvę, išskyrus vieną-kitą upės pai
po krūmo purptelėjo... Guš- relės. ji neužpuls tavęs, tik sys.
Mergaitė pina "rūtų vai ką įstatom į cobrą, kuriame ldeIę *taką 1 tautų
toje paliko kiaušiniai. Ne zvimbdama lekia sau toliau
teciaus dau tvinima.
baidykime paukštytes, lyg sakydama: " Pašau’is nikėlį," dabinasi, dailina sa žą, įstatom į viedrą su
fa^tų liudija, kad klimatas negali Egipto piramidos stori jau 7,000 metų.
drauge, tegul ji sau peri, te platus, sutilpsime visi—ir vo veidą maloniais nusišyp užpilama puskvortė kerosi- pakeisti originalio žmonių tipo. Žydai,
Senovės Egipto tyrinėtojai suranda
gul deda sau kiaušinius. Iš kvaili ir protingi." Ret pa sojimais, vilioja žvilgsniais, no. Tai visą pastatome vi- arabai, teutonai, koltai, juodveidžiai, monkad
įtikus
berneliui.
’
perėtus mažučius, šildo sa mėgink ikišti savo nagus į
darzo
uždegame g0Jai ir kiti per tūkstančius metų užlaiko cnai užrašų darytų dar 7,000 metų atgal,
Čia tikslu yra meilė. Mei
vo krutinę, glcbsti savo avilį, o toji pati, lankoje
įais laikais Egipto žemė buvo jau tirštai
sparnais, gina juos nuo taip nepavydi bitutė,, mesis lė yra gamtos įstatymas gy durus.meJe sunilrkytus sku_ prigimtas savo žymes gyvendami visokiose apgyventa, turtinga miestais ir dailės dar
•
1'
»
priešo. Ar visus išaugins? lmirtinon
Skaisti šviesa patraukia k^mato stygose- 4)
» bais. Senovės egiptėnai buvo sulyg tų
kovon su tavim ir vybei palaikyti.
Gal ne Vienas teks vanagui,
savo pv
gyvastį
tūkstančius vabzdžių. Puokokiu gi budu iš Nojaus□ 1laikų mokyti žmonės. Jie užrašinėdavo
_ noriai
-----------—į paau- Taigi visi, kaip žmogus, tukstančius
katinui, apuokui,
U
raaugs kaus apsigynimui: menkas taip ir kiti gyvūnai, gyve la ant ugnies ir / apdegę šeimynos galėjo atsirasti į taip trumpą Jairistos (svarbesnius atsitikimus. Bet apie
vienas-kitas, 1vėl dės kiausi- vabalas drąsiai stoja į mu- name dėl to, kad gyvybę pa spa*rnus jiuola
įvairips
...-i. į• kerosinąĮką
.___ 1
’ * V J žmonių veislės? Ar galėjo iŠ
uitis, vėl perės... Tįoks jau g} su tokiu dideliu priešu laikyti. Vyriausias gyveni- apačioje. Pastebėtinai daug vieno jo sunaus gimti juodveidžiai, iš kito tvaną pas juos nėra jokių užrašų. Egipto
gamtos
istorikai, kurie rašė savo istoriją jau nuo
gamtos įstatymas.
įstatymas.
kaip žmogus. Argi čia ne- mo tikslas yra gyvybė. At-hĮvairių
vairių gy vūnų sukrinta. Ir
indijonai,
o
iš
trečio
mongolai
ar
kitokie?
Gimė pasaulio viešpats simato meilės ir tikslingo sisakome tam tikslui gyven-jmęs po to neturime nei pu• ,000 metų, kitokio tvano nežino, kaip tik
žmogus! Silpnutis, nuvo- pasiaukavimo ne savo, bet t? ir turime išnykti. Savo sės tiek kopūstų ir kitokiu Ar gali šiandien iš lietuvių tėvų gimti ja tai vietinį Niliaus patvinimą. Bet toks
kiantis tik savo Urnomis mo- mylimųjų labui? Kamcgi vaidentuvėje sutvertų idea- kirminų, kaip kad turėdavo^ ponai? Žinoma, kad ne! Iš Nojaus šei juk patvinimas negalėjo paskandinti visą
tinus krūties jieškoti. Čiul- rasi tą meilę ir pasišventi-1 ių galime siekti, bet ne dėl m* pirmiau.
Užsimoka
.
Užsimoka tą
tą mynos taipgi negalėjo gimti kitų veislių pasaulį. Jis nei viso Egipto negalėjo už
pia maistą, kvėpuoja orą/mą, jeigu nėra sielos? j jų męs gyvename. Jieško- būdą. pabandyti.
____
Tečiaus žmonės. Pagalios, ir pats tikėjimas prie- lieti.
auga, mosikuoja rankomis, I Koksgi putnumas ir aklas me duonos, meilės ir džiaug- kad geriau pasisektų, turi
1) Tayloro "Anthropolofry,” 3 pusi.
spardosi kojomis, rėkia, la- išdidumas skaityti save sie-'mo, kad savo gyvybę ant vbūti mažiausai
- ----- * du
’ ’kartu są5) Fiako ”Excursions of an Evdutionist” nusl 14S
2) ”The Dawn of History.” 22U pusi.
6) Tayloro ”Anthropolopy,” 12 pusi.
P
vina savo raumenis ir plau- la turinčiu, gi kituose gy-1 žemės amžinai palaikius,
3)
Tayloro
"Antbropology.
”
3
pūsi.
vaitėje ir ugnis paliekama]
4) ”Ten Great Religion,” tomas II, pusi. .16.
(Toliaus bus)
čius, išvysto savo silpną viuose jos nematyti?!
|
Petras Kietis. po kelias valandas.
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KELEIVIS.
pajieškau pusbrolio Vilemo
AMERIKONAI IŠPĖRĖ sockio,
Vilniaus gub., Bagoslaviškių
pirparapijos, Nevaromų kaimo, :
VILLAI
KAILĮ.
GniAU818 DARBO ĮMONIŲ
miau gyveno Elizabeth, N. J.
LA1KRART18.
Anksti 16 birželio rytą ape jį žino malonėkit pranešti arba
vmį
lai atsišaukia.
(26)
PRENUMERATOS KAINA
3,600
Amerikos kareivių Jjis Dats
P Adolfas Wisockis
Metama .............................. |1.7B
perėjo Meksikos rubežių ir 115 Granite St So. Boston, Mass.
Pusei metų ........................ L00
užklupo generolo Vilios ka Paješkau seserės Uršulės Baltriusaadej ir Užrubežiuoee:
riumenę ties Jaurez mestu. šiutės, iš Baltupių kaimo, Keturvala
Metanu .............................. $2.26
Pusei metų ........................ 1J5
parapijos, Suvalkų gub, girdėjau,
Po
nedidelio mūšio Vilios kių
8u visokiai reikalais atsikrei
kad vedusi. Meldžiu jos pačios atsi
raiteliai likos išvaikyti, kiti šaukti ar kas ją žino malonės praneš
piant i Redakciją, rašykit šitokį
adresa:
im už ką busiu dėkinga.
(2a)
Lietuva tampa valstija, paimti nelaisvėn.
Adelė Mačiutė-Ciuprinskienė
"KELEIVIS"
gal visiškai neprigulminga. Amerikos kavalerija sug 546 North 7-th st,
Clinton, Ind.
Rubežiai bus greitai atida rįžo, atsivesdama 100 Vilios
Pajieškau Vincento ir Stanislovo
ryti ir daugybė lietuvių grįš arklių ir 7 belaisvius. Ne- Klebinskių,
iš Saušelių sodžiaus. Ža
i savo kraštą. Sugrįžę turi oficialės žinios sako, kad rėnų parapijos, Telšių pav, Kauno
Progresą Shoe Manufacturring Co. susideda vien tik iš Lietuvių.. Korporacijoj priguli
girdėjau, gyvena Bostone. Jų
me atstatyti Lietuvos ūkį, susirėmime likos užmušta gub,
270 šėrininkų, kurių didžiuma yra avalų išdirbėjai, turinti daug metų patyrimo.
pačių meldžiu atsišaukti ar kas žino
steigti įvairių fabrikų ir 50 Vilios kareivių; iš ame malonės pranešti.
(27)
Progress Shos Mfg. Co. išdirbai
Antanas Pocius
dirbtuvių, kad nereikėtų vėl rikonų tik vienas buvo už 12148 So. Emarald
avė, Chicago,111. t "BAL,” "BLUCHER.” ”FOX ir ”OXFOR1F VYRIŠKUS AVALUS.
bastytis po pasaulį ir jieško muštas ir keli sužeisti.
ši Bendrovė specializuoja vyrams "GOODYEAR WELT” geresnės kliasos avalus, ku
Pradeda aiškėti, kad už ti svetur duonos.
Priežastis šito amerikonų Pajieškau pusbrolio Ramusio Ku
puolimas ant ’ Bagočiaus Ar mokėsime panaudoti žygio buvo tokia. Meksikoj biliaus, Vilkelių sodos, Jurgio Lugos,
rių kaina yra nuo $5.50 iki$950 "Retail.*’
Kelmiškių sodos, Kauno gub, Cadasų
prakalbų Chicagoje buvo tą, ką čia Amerikoje išmo- dabar eina revoliucija prieš selskos.
Mes vartojame geriausių tavorą. atliekame pirmos klesos darbą.
.
.
Ramusis Mikais
(26)
padarytas ne katalikų, bet kom-patyrėme, atstatymui Carranza.
Visi
Lietuviai Krautuvninkai prisiųskite savo antrašus, o musų Agentas būdamas jūsų
Susitarę keli 10742 Wabash avė,
Chicago, 111.
tautininkų. Yra jau žino Lietuvos?
apielinkėje, parodys Jums musų sampelius ir priims užsakymus.
"generolai” atakuoja įvai
mi ir mušeikų vardai. Jie Susirinkę didžiajame New rius miestus. Vilią pereitoj Pajieškau brolio Stanislovo Dau
1. Suorganizuota iš Brocktono ir apielinkės Lietuvių per pastangas Lietuv. Atstatymo
ginio, Kauno gub, Telšių pav., žypriguli prie „Baltojo Dobilo York keli aesėtkai technikų, subatoj užpuolė Jaurez mies diškiu
B-vės atstovo, inž. P. J. Žurio, 1919 metuose. 2. Inkorporuota ant $100.000. 3. Išdir
parap, Alseikių sodos. Gyve
Kliubo,” o tas kliubas yra mašinistų ir kitokių, nus tą, kuris stovi prie pat Su na Chicago, 111. Meldžiu atsišaukti.
bama trijų rūšių vyriškus Avalus iš Veršių ir Oškų ”Side Leather” skurų. 4. Dieni
Dauginis
(26)
tautininkų. Kalbėtoją su prendėme atsišaukti į Ame vienytų Valstijų rubežiaus. 1529 So.Tadeušas
nis pagaminimas 250 porų. 5. Parduodam Krautuvininkams. 6. Ant visų musų Avalų
2-nd St, Philadelphia, Pa.
mušė, kaip rodos, tautinin rikos lietuvius amatninkus, Kulipkos iš Vilios šautuvų
<■ padų yra primušta žymė su Lietuvos žirgvaikiu. 7. Visi šėrininkai—Lietuviai. 8. Visi
Pajieškau* brolio Juozapo sultis, iš
ko saliunininko sūnūs. Vi kad greičiausia pradėti jun pradėjo švilpti per upę ir žibiškių
darbininkai yra šėrininkais. 9. Bendrovės valdyba susideda vien tik iš Lietuvių:
kaimo, Viekšnių parapijos,
sas suokalbis buvo sudary gti -savo protą, jiegas ir pi siekti amerikonų
Šiaulių
pav,
Kauno
gub,
gyveno,
a) Vedėjas—inž. P. J. Žuris; b) Pirmininkas—A. čižauskas; c) Kasierius—P. K. Vai
pusę
Jo paties meldžiu atsišauk
tas tautininkų atžagarei nigus statymui Lietuvoje Du žmonės Amerikos pusėj tiBostone.
čiūnas; d) Raštininkas—S. A. Milčius; e) Kiti Direktoriai: P. Tamulevičius, A. Kas
ar kas ji žino malonės pranešti,
vių. Taigi pasirodo visai pramonės pasigaminimui likos užmušti ir keliolika nes turiu labai svarbų reikalą.
paras ir J. Vaičiūnas.
Franas Sultis
suprantamas dalykas, kodėl sau reikalingų daiktų.
sužeista. Kuomet EI Paso 408 No. Lincoln st, W. Frankfort III.
MUSU OBALSIS YRA: PILNA VERTĖ, GERAS STILIUS, TVIRTUMAS IR AUG„Lietuva” taip užsistojo už Geležies pramonė ir gele- miestelio gyventojams pa
ŠTOS
KLIASOS IŠDIRB1MAS.
dėdės Petro Kavaliaus
juodašimčius. Ji teisino už^ žinių įrankių ir mašinų iš- sidarė jau didelis pavojus ko,Pajieškau
iš Vadėnų kaimo, ir brolio Vikto
Musų fabrikas yra 4000 ketvirtainių pėdų, jame yra apie 120 mašinų. Visas Elektra
puolikus kaip . įmanydama. dirbystė, musų manymu, nuo meksikiečių kulipkų, ro Zalansko iš Kaidučių kaimo, abu
parapijos, Trakų pav, Vil
varomas, šildomas or apšviečiamas. Jame yra naujausios prietaisas ir per tad išgali
Ji pasakojo, buk kalbėtojas dabar yra reikalingiausia, amerikonų brigados gene Merkinės
niaus gub. Jų pačiu meldžiu atsišauk
me padaryti gerus avalus.
*
'
'prilyginęs
sakramentus nes be įvairių geležinių į- rolas Edvin liepė Amerikos ti ar kas juos žino malonės pranešti.
Marijona Zalanskiutė
(27)
prie „arelio mėšlo” ir dėl to rankių ir mašinų negalim kareiviams pereiti per Mek 27 First
Perkame skuras nuo geriausių išdirbėjų; Duodame geriausias išlygas Krautuvinin
st.
No. Andover, Mass.
žmonės pradėję „kėdėmis jį kitko pasekmingai pradėti. sikos rubežių ir išvaikyti
kams ir geriansią vertę nešiotojams musų avalų.
svaidyt.”
Bagočius sako, Musų nuomonė tokia: Su Vilios banditus. I 10 minuAPSIVEDIMAL
Na Lietuviai, jau didelis darbas pradėtas!
kad tai esąs grynas išmis jungti visą eilę geležies ap tų laiko 3,600 amerikonų su
Pajieškau darbščios merginos arba
KAS PAREMS SAVO KYLANČIĄ INDUSTRIJA?
tas. Jis kalbėjęs ne apie dirbėjų ir mašinistų, kaip kulkasvaidžiais ir kanuolė- našlės
apsivedimui, esu 35 metų, tu
sakramentus, bet apie seno tai: inžinierių, piešėjų, ma mis buvo jau ant Meksikos riu farmą; platesnes žinias suteik
siu per laišką.
Meldžiu rašančiu
vės tikėjimus, nurodyda šinistų, geležies liejiklų, žemės.
prisiųsti ir paveikslėlį
(25)
mas, kaip iš jų išsivystė kalvių, modelių (patternų)
Frank Gotautas
Woodboro„ Wis.
krikščionybė. Kad „Lietu darytojų, kaip lygiai tokių ATVAŽIUOJA ŠVEICARI R. F. D. No. 1,
va” meluoja, tai galima sup dirbtuvių vedėjų, specialis JOS MISIJA Iš 500 ŽMO
Pajieškau merginos apsivedimui,
nuo 18 iki 30 metų; aš esu 28 metų,
NIŲ.
rasti ir iš to, jog klerikalų tų.
turiu gerą amatą.
Plačiau norint
„Draugas” "sakramentų iš Trūkstant nekuriems iš Rugsėjo mėnesyje Ameri patirt meldžiu klaust per laišką (25)
Chas. Gatės
niekinimo kalbėtojui visai dirbiniams žinystės, specia kon ketina atvažiuoti iš
Frederic, Mich.
Šveicarijos 500 žmonių mi
neprimeta. Anot „Draugo,” lizuotis.
apsivedimui merginos,
PIRMIAUSIA IR GERIAUSIA LIETUVIŲ KORPORACIJA.
Bagočius kalbėjęs „prieš Lietuvos rubežiams atsi sija ekonominių sąlygų stu nuoPajieškau
19 iki 30. metų amžiaus, aš esu
valdžią” ir dėl to žmonės darius, aprinkti vietą Lietu- dijuoti. Ją siunčia Šveica '"biznierius,” mergina taipgi turi tuLIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioj šalyje ant $1,000,000. Tais
rėti šiek-tiek pinigų, Meldžiu atsi„pasipiktinę.” Jau kas-kas, vie geležies liejykloms ir rijos valdžia. Sakoma, kad šaukti
pinigais
ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvėsių. Ji pasiryžusi tuoj atstatyt
su pirmu .laišku prisiunčiant
bet klerikalai neslėptų, jei dirbtuvėms statyti, ir jas 385 žmonės tai misijai jau savo paveikslą.
(25)
1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ.
A.- J. K.
užsirašė. Ciuricho miestas
gu sakramentai butų prily pastatyti.
x
• ri.
Jau įvesdina į Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka laivus dėl Lie
Chicago, III.
ginti „prie arklio mėšlo.” Padaryti susitarimus su paskyręs 12 delegatų, o Ba 1739 So. Halsted į St.,
tuvos
valstijos.
Pajieškau merginos dėl gyveninio,
Taigi "Lietuva” su „Drau Lietuvos valdžia ir gauti zelio universitetas 6 profe jaunos
ir tvirtos, mylinčią še’mynišVisi
Lietuvos Atstatymo Bendrovėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstatymui.
sorius.
gu” meluoja nesusitarę.
ką gyvenimą. Geistina, kad butų dar X
reikalingų informacijų.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ JAU ĮSTEIGS:
bšti. švari, morališka. Meldžiu pri t
Užpuolimas ant prakalbų Apsirūpinti su piniginiu
siųsti irpaveikslą.
(23) t
1) Avalų (shoe) fabriką, 2) Chemišką dirbtuvę, 3) įvairias krautuves;
buvo suorganizuotas iš kal klausimu.
(A. M. Dr. J. Lelionis
t
steigia:
1) Keleivių Namą, 2) Banką New Yorke; Organizuoja dėl Lietuvos Siuvė
2309 Brown St.,
Philadelphia, Pa.
no ir jis likos išpildytas vi Reikia nemaža darbo to
t
jų
Bendrovę
ir tt.
sai nepaisant, apie ką kal kiam prisirengimui. Tvir
Pajieškau’ apsivedimui merginos,
lg iki 28 metų amžiaus, be skir
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir paliudija visokius notaribėtojas kalbėjo. Mušeikos, tai susijungę, galėsime savo Pajieškau švogeYio Petro Kodžio. iš nuo
Kurklių miestelio, Vilkmergės pav., tumo tikėjimo, aš esu 26 metų. Melalius (rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, įgaliojimus, abligus ir kitus
Sakoma, ir nesiklausę pra šąli lengvai pastatyti ant Kauno gub., gyveno Long Island Ci džiu atsišaukti, su pirmu laišku prlX
Platesnes
siunčiant
savo
paveikslą,
popierius, kurie turės galę čia ir Europoje.
ty,N.
Y.
Jo
paties
meldžiu
atsišauk

kalbos. Jie įnėjo prakalbai stiprių pamatu, o turėdami
žnias apie save suteiksiu per laišką,
ti ar kas jį žino malonės pranešti.
baigianties ir tuojaus salė Lietuvoje plačią sovo vaiz
STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo daugiau bus kapita
(25)
pavekslus grąžinsiu.
Franas K. Allen
J. M.
Harrison, N. J.
je užgeso žiburiai. Šviesos bą, nekentėsime svetimų 206 Second St..
lo. tuo daugiau bus prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. L. A. Bendrovės Šerai po
3216 Mitchel! avė., St. Joseph, Mo.
buvo užgesintos prie "main išnaudojimo.
$10,
bet neparsiduoda mažiau, kaip 5 šorai. Už pinigus išmokama nemažiau 4%.
Pajieškau savo pažįstamų ii drau
svyčiaus,” taip kad elektra Meldžiame visų pritarian gu, aš paeinu iš Sintautų valsčiaus, Pajieškau merginos, kuri norėtu
Įvestinimo saugumas tikriausis, pelnas neapribuotas.
Neskiriu ti
Suvalkų rėdvbos. Turiu svarbų rei susipažinti su manim.
likos atskirta visam namui. čiųjų technikų bei amatnin- kalą
ir meldžiu iš to krašto paeinan kėjimo, tik turi būti ne senesnė 25
Su užklausimu kreipkitės šiuo adresu:
metų amžiaus.
Aš esu nesenai sug
Tečiaus saliune nesutemo, kų išreikšti savo nuomonę. čių mano pažįstamų atsišaukti.
rįžęs iš Francuzijos. Su pirmu laišJ. Puskunigis
nes kelioms minutoms prieš Rašykite laiškus pritarda Misc. Q. Jonas
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
M. C. Detach. L<*wis Branch, ru meldžiu prisiųsti savo paveikslą.
%
Tacoma. Wash.
Atsakymą duosiu kiekvienai, paveik
tai tenai buvo užžibinti ga- mi arba duodami naudingų
320 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y.
slus ant pareikalavimo grąžinsiu.
zo žiburiai. Jeigu užpuoli patarimų.
♦'"a
Pajieškau draugo Juozo Laso, iš
Frank Sari n
(25) Y
Seamen’s Church Institute.
mas butų padarytas iš pa Turėdami ant rankų už Kamajų parapijos, Kauno «ub, prieš
gyveno Michigan valstijoj. Jo 25 South St,
New York City.
čios publikos, visai netikė tektinai informacijų, su metus
paties meldžiu atsišaukti at kas jį ži
REIKALINGI AGENTAI kiekvie
tai. tai iš kur saliunas pono šauksime suvažiavimą New no malonės pranešti, nes turiu svar Pajieškau apsivedimui merginos,
PRANEŠIMAI.
noj kolonijoj priiminėt užsakymus ant
arba našlės, be vaikų, nuo 20 iki 28
Eliiošiaus name galėjo ži Yorke, kur yra daug tech bų reikalą. Mikas Vikanis
Aš .Jonas Waikšnoras tapau nuteis visokių drabužių ir ploscių. Siuvame
metų amžiaus. Geistina, kad butų
noti, kad elektros šviesos niku ir mašinistų. Suvažia 214 Mechanic St,
I.a Porte, Ind. laisvų pažiūrų, nes aš turiu divorsa tas ant 20 metų kalėjimo neteisingai. ant priemieravimo. kainos pigesnės,
pirma moteria. esu 28 metu senas, Todėl mano draugai ir pažįstami, ku negu krautuvėse, o materija gvaranParsiduoda didžiausioj . lietuvių
bus užgesintos? Pagalios, vusieji galės įsteigti organi Pajieškau brolių Remeškevičių Si su
Nurodymai kaip paimti kolonijoj Michigano valstijoj; .for
moku amatą, katra myli gražų šei rie norėtumėt su manim susižinoti tuojama.
kreipkitės
šiuo
adresu:
(25)
mierą
yra
taip
aiškus,
kad
kiekvienas
kaip publika galėjo prieiti zacinį biurą, padaryti tam mano, Juozapo ir Kazimiero, pirmu mynišką gyvenimą, meldžiu atsišau
mos visokios. Gyvenimas su tnobo.John Waikšnoras
gali suprasti trumpu laiku. Sampelių mis ir sodais, apsėtais laukais, sali
du prieš 2 metų gyveno Brookyne, kti ir paveiksią su pirmu laišku pri
Stato
Prison,
Trenton,
N.
J.
madą žurnalus ir kartu pavyzdžius ma pirkti ant lengvų išmokesčių.
' Likni blankų aplikacijoms Kazimieras gi Kanadoj. Jų pačių siųsti, paveikslus grąžinsiu ant pa
tokie
dalykai paprastai bū"i
 jr patiesti pamatus tokiai meldžiu atsišaukti ar kas juos žino reikalavimo. Vaikinų meldžiu nėraprisiunčiame. Smulkesnių žinių no
Dabar geriausis laikas pirkti far
x
SEKRETU KNYGA.
rint, priąiųskit už 6 c. markutę šiuo mas. Platesniu žinių klauskite per
iinėti.
(26)
pranešti.
na skiepe, žinomi tiktai na organizacijai ar bendrovei. malonėsJonas
Labai yra naudinga ir reikalinga antrašu:
Retneškevičius
(31)
S. A. V.
laišką įdėdami markę uz 3 centus at
delei tavęs ir fcožno skaitytojaus,
mų savininkui, kur pašali-i Siųsdami pritarimus arba 710 Oliver avė.
J. F. RICHARD
Box 3038,
Aurora. III.
Philadelphia, Pa.
ypač
ženotiems
vaikinams
ir
mergi

.Holyokc, Mass. sakymui. TONY ZABELA
niai žmonės visai nevaikščio nutarimus, laiškus adresuo Pajieškau savo tėvo Stanislovo Ma- Pajieškau apsivedimui lietuvaitės noms. Knyga laimės ir sveikatos. 136 Maple St..
P. O. Boa 1.
Teacock. Mich.
ja. Kaip šita misteriją iš kit taip: J. Kripaitis. 120 lausko, iš Šiupilių kaimo. Gruzdžių merginos bei naslės, nuo 35 iki 45 Prisiųskite dvi po 3 centus pačtos
PARDAVIMAI.
stempas,
tą
syk
matysite
kokia.
salsčiaus,
Siauliąpav,
Kauno
gub.
metų.
Aš
esu
45
metų
amžiaus
naš

aiškint?
Gal "Lietuva” Grand St, Brooklyn, N. Y. Turiu svarbų reikalą ir meldžiu jo lys. Platesnių žinių meldžiu kreip Šita knyga tik ką tapo išleista per PAIRSI DUODA NAMAI po num.
GERAI IR PIGIAI!
Parduodu pianus ir pisyerus ir semums papasakos?
garsius
specialistus
dėl
labo
vėsiems.
45,47
ir
55
Silver
st.,
So.
Bostone.
paties
atsišaukti
ar
kas
jį
žino
malo

tis,
su
urmu
laišku
prisiunčiant
savo
Tegul Lietuvos ūkis, fab nės pranešti.
Lžlaukau
(27) paveikslą, atsakymą duosiu kiekvie Skubinkite siųst, nes daugel orderių Norėdami daugiau patirti ar daryt nūs sutaisau ir tuninu.
rikai ir visa vaizba bus pa
Stanislovas Malakauskas
nai.
’
(27) turime. Kas pirmiau prisius, tas pasiūlymą, kreipkitės vakarais pas: gražių lietuviškų "Music rolu” dėl
player pianų.
Music Roller prisiunPirmiau ir gaus. Rašykite pas: (?)
PRASIDĖJO BERGERIO čių lietuvių rankose. Ką 341 Avenue E.-,
Thamas Murray
Rayonne, N. J.
P. Navalinskas
< iu ir per pačtą. V iską užtikrinu jų
S.
M.
Calvin,
P.
O
Box
95,
75
Ocean
St.,
Dorchester,
Mass.
302
John
Adams
St,
BYLA.
gerume ir parduodu pigiau negu
pasistatysime, tą ir turėsi Pajieškau draugių, Petronėlės Ja
Bedford, Ohio.
Oregon City. Ore.
kur kitur.
Kostancijos Navickiutčs,
Washin£tone prasidėjo me. Negaišinkim laiko, ei irnuškienės.
A. ANTPUSAITIS
Onos Vališkaitėš*, visos iš Varnių
Pajieškau apsivedimui merginos,
VAŽIUOJU LIETUVON
646 Grand SU
Brooklyn. N. Y.
Bergerio byla. Bergeris bu kim prie tikslo.
parapijos, Telšių pav., Kauno guh., nu?.
’ki 30 metų amžiaus, laisvų
Gavęs S. V. valdžios leidimą, ma
seniau gyyeno Chicagoj. Jų pačių pažiūru, ramaus budo, dailios išvaiz nau tuojaus išvažiuoti Lietuvon. Ma X UI H1VU X
UlVMą
vo išrinktas Milwaukee Laikinasis komitetas:
meldžiu atsišaukti ar kas jas žino dos. Aš esu 28 metų, turiu vertės no kelionės tikslu yra pervažiuoti vi
PARSIDUODA TIRE REPA1RING
žmonių į kongresą, bet ka Inžinierius, V. P Vaitkus, malonės pranešti.
Kviečių ir dobilų žemė; didžiausia SHOP IR GASOLINE STATION.
$700.00 Meldžiu atsišaukti, su pirmu są Lietuvą, kraštas huo krašto, kad
Antosė Harmanckaitė
Visi įrankiai taikymui Tiru, nuo
laišku prisiunčiant savo paveikslą, patirt musų bralių vargus ir aplanky lietuvių kolonija Amerikoje. Čia jau
dangi jis vra socialistas ir, Išd. įran. J. M. Kazlauskas, 1221 Schiller
st.,
Racinc, Wis. atsakymą ir platesnes žnias suteik ti baisios karės sunaikintas vietas.
yra nusipirkę suvirs 400 lietuvių far- 2^i iki 5 sizo ir Tube plato. Taipgi
kadangi jis yra nuteistas: A MERIKONAf GRĮŽTA
siu per laiška. paveikslus ant parei
Kas iš Amerikos Lietuvių norit, mas ir 7 kaimai apgyventi veik vie Gasolino stotis. Aliejaus ir kitokių
Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš kalavimo grąžinsiu.
kalėjiman už priešinimąsi
kad
aplankyčiau Josx giminės ir grį nais lietuviais. Lietuviams apgyve daiktų. Labai gera proga. Lietuvių
paeinu iš Kazlų kaimo. Rudos para
J. M. K. S.
Iš
ARCHANGELSKO.
ždamas
atgal parvežčiau laiškus nuo nus, anglai traukiasi ir parduoda sa ir Lenkų apgyventoj vietoj, ant gero
karei, tai kongresas nenori
pijos, Antanavo valsčiaus, Suvalkų 1258 Bellows st.
Akron, Ohio. jų ir žodžiu papasakočiau apie jų pa vo farmas pigiai. Gera proga norin streeto, randa nebrangi. Kostumerių
Visų savo pažįstamų iš to kraš
ir biznio užtektinai ir užtikrinta. Ne
jo priimti. Šito delei Ber-į Paryžiuje eina agitacija, gub.
dėjimą. tuojaus rašykite mano bro tiems pirkti gerą ūkį ir gyvent tarpe mokančiam
to meldžiu atsišaukti.
šio biznio ir darbo, męs
savo tautos žmonių. Aš turiu par
Paiieškau apsivedimui merginos liui šiuo adresu:
gėris užvedė bylą. Jo ad- kad Vokietija butų priimta
Petras Jankaiskas
davimui 8000 akrų nevalytos žemės, išmokinsime veltui. Pasiskubinkite
nuo 20 iki 28 metų amžiaus, aš esu
J. Neviackas,
nuo $10 iki $15 už akerį. Taipgi tu
R. & D. TIRE SHOP.
(27)
vokatas pasakė,
kad nei Uutų lvgon, nes sąjunginin- 1782 E. — 47-th St., Cleveland, Ohio 28 metų, dirbu kasylose. Platesnių
Woree»ter, Mana. riu lf) farmų su budinkais, didžiau
žinių
meldžiu kreipties, su pirmu 249 Millbury St,
1839 St. Clair Avenue.
kongresas, nei niekas kitas kai bijosi, kad jos nepriė- __ Pajieškau švogerio Kazimiero laišku prisiunčiant savo paveikslą, Jis suteiks Jums visas
reikalingas siais sodais ir apsėtos javais. Plates
Cleveland. Ohio.
nių žinių klauskite per laišką. (28)
neturi teisės neleisti Bergo- mus ji galėtų susidėti SU Kleižos. iš Pacindiškių kaimo, Prie atsakymą duosiu kiekvienai.
(28) informacijas
nų parapijos, Suvalkų gub. Jo pa „
Su pagarba
J. A. ŽEMAITIS
F. Gudman
riui užimti savo urėdą, nes Rusija ir sudaryti lygą iš ties
Antanas
K. Neviackas.
meldžiu atsišaukti ar kas žino P. O. BOX 913, Uhrichsville, Ohio.
R. 1 FOUNTAIN, MICH.
malonės pranešti.
(26)
žmonės jį tam urėdui išrin-1 pirešingų tautų,
Pranas Karpavičius
Pajieškau aps vedimui atsakančios
REIKALAVIMAI.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba
kelis Sm“us.ka<' by‘a
LABKAI V6L EIS PO
15 Hospital St.,
Pittston, Pa. . lietuvaitės, sutinkančios imti civiliš
Pasidaryk gėrymą namuose Mentholatum
Co. Prieš eisiant gult
REIKALINGA moteris be vaikų
ką šliubą, aš esu apie 36 kelių metų
Nurodymai apie 150 įvairių rūšių ištepk veidą mosčia per kelis vakarus,
2 CENTU.
Pajieškau Andriaus Boriso, iš Ka amžiaus vaikinas turiu 160 akrų dėl apžiūrėjimo vienos ypatos ir t
lenu kaimo, Vilniaus gub. Meldžiu farmą arti gražius miestelio, dabar ruimų, galės būti pilna šeimininkė. kaip juos padarysit, knygos formoje. o padarys veidą tyra ir skaisčia balta.
........ automobilių Darbo nedaug.
_______
Pilnas pragyveni Didelės algos. Agentai uždirba $200 Toji mostis išima plėtmus raudonus,
Londone _gauta iš Mask- Nuo 1 liepos trijų centų greit atsišaukti, reikalas yra deiri mrkau gražų <didelį
pabėgusios
tavo
pačios.
Taipgi
pra

mas
ir
drabužis.
atliekama per savaitę. Prisiųskit 75 c. už vieną juodus arba šlakus ir prašalina viso
Buik.
”
Kurios
norite
turėti
vos beveliu telegrafu oficia- stampos laiškams Ameriko- šau tų, kurie pažįstat jieškamajį, kad gyvenimą malonėkite atsišaukti, gerą laiką gali sunaudoti Visai
saviems
reika knygą ir paklauskit teritorinių agen kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
su
(25) tės 5Oe. ir $1.00. Pinigus galit siųst
lį pranešimą, kad Amerikos jje. bus panaikintos. Paprasti malonėtumėt jam pranešti, nes rei pirmu laišku prisiunčiant savo nalams. Gerai moterei pastovi vieta. tų propozicijos. Adresuokit:
ir štampomis.
BU
VERS
FA
PORT
AGEN
’
CY
veikslą.
kalas
labai
svarbus.
(26)
Atsišaukite
ypatiškai
arba
laišku.
(27)
kareiviai važiuoja namo iš laiškai vėl eis po du centu,
J. RIMKUS,
(Solo
Distributos)
P.
URBAS
<2G>
Mrs. Kotrina Januševič
PetY:H .Tanitzki
P.
n.
ROK
M,
Holbrook, M
41
New
Str..
Ncw
York
City
Archangelsko.
(taip kaip pirma karės.
7015 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio.
488 So. Main St, 3 fl. Hartford, Cann
Cando, North Dakota.

KELEIVIS

Atsišaukimas j Ameri
kos Lietuvius Techni
kos ir Geležies isdirbystės amatninkus.

Įsteigta 1919 getuose. Vienatine LietuvnĮ A

Parovė.

Progress Shoe Mfg. Co.

95 Spark street
Brockton, Mass
ATYDAI VISU LIETUVIU AVALU KRAUTUVPflNKŲ!!

Bagočią sumušė
tautininkai.

t

Lietuvos Atstatymo Bendrovė
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FARMOS!
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KELEIVIS
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1

matė, bet nepasitraukė iš geležį ir mostelėjo ja ore
Ant 21
kelio ir leido parmušti save j taip, kad geležinė štanga su
akmens
nuo kojų. Jis urnai pašoko :švilpimu nukrito ant lenko
Gtlikelio laikro
dis šriuMiu už
blizgančiomis piktu džiaug-: „a]vos Lenkas krito ant
OIL CO
STOVĖS
sukamas, vyriš
mu akimis ir surikęs šoko ? mg’ apsiliedamas krauju
ko didumo, ant
x
Apsakymas.
pne Dovido, visu įsimojimu ..
. f.
.
20 metų auksuo
Sutrumpino Laik^ ir Dsrbą. Daugiau kaip dėl 3,000,000 Namu
tas su išrašytais
EUGENIJAUS CLANSIE.
rėžė jam savo kieta kimš- * Perskeltos galvos.
dubeltavais vir
Kodėl Jąs neprašalinate sunkenybė* prižiūrėjimą anglių arba malkų
(Toiiaus bus)
į čia veidan' perskeldamas lu
iais. Labai tei
ugnies—nešiojimą sunkaus kuro— valymą pelenų.
singas,
ypatingai
pą.
Naujas
Perfection Aliejinis Virimo Pečius, kerosininiu aliejum, visai
gelžkeliu važiuojantiems žmonoms
torginį nepakenči’amajį dar
(Tąsa)
.nerūksta ir visą karštį sunaudoja kaitrai—daugiau ar mažiau kiez.
kuriems
reikia
visuomet
tikra
i
lai

Po
valandinio
apkvaišimo
bą: jie mąstė tik apie tai,
ČIA yra pinigų diržas, kas žinoti. Gvarantnotaa ant 29 me
•tik reikalaujama. Liepsna
Liepsną gulima
galima nustatyt kokią nori,
non, kaip gazo.
—Tai butų kvaila ir vi kada
pasibaigi-ilga-sunkaus
jaunuolį
apėmė
pašėlimas,
ir kokia reikalinga. Visokio didumo, 1-2-3-4 degtuvais su arba be^
tą.
Ypatingas
pashiiyjimaa.
Mes
iš
t i °A.<> .
sai nereikalinga, tėte — pri •» y t
'tnnii
įsnlrim vvp
paverčiantis jį iį laukinį
žvė.
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
Naujas^Perfection Vandens Sildintojas užkaitina šilto vandens užtek
dūrė duktė, norėdama per darbo diena. Jie inėjo į tą rį. Lenkas stovėjo prieš pa- kurio jus norėjot. Padarytas iš tvir reso aš $5.95 C. O. D. ir persiuntime
gyvenimą
:
jis
užnodijo
juos,
tinai visokiems reikalams.
kalbėti tėvą. — Ką gi reiš
tystančios medego
Kaina tik kaštus, su teise jums viską peržiūrėt
kilantį nuo žemės, pasiren tos
Pareikalauk kad jį įdėtų.
'
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė
apkvaišino
jų
smegenis;
$1.00,
7
diržai
už
Pinigus
gru

kia mums tas menkas pasiDėl geresnių rezultatų vartok .SoCOny Kerosiną.
cento.
Atsiminkite jus užmokėtu
gęs
antru
smugiu
paguldyti
zinam
jeigu
neužsiganėdina.
Iškirpk
Parsiduoda visur pas pardavėjus
me ui tokį pat laikrodėlį apie $25.00
aukavimas! Juk Deivis da nieko geresnio jie sau ne jį ant žemės. Pirma, negu ii šį apgarsinimą ir prisiųsk kartu su jei
pirktumėt
kitur.
Puikus
auk

I
pinigais
(27)
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK.
ro tiek delei savo, kiek ir de laukė ir nejieškojo.
i
NATIONAL SALES C(L Dept. 235 suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai so
kas
nors
suspėjo
pamatyti,
Dovidas
stebėdamos
.
tėkiekvienu laikrodėliu.
(f)
York 1 Albany
Buffalo
Boston
lei musų visų gerovės. Jus,
Sta. D. Box
Principaliai Ofisai:
EXCELSIOR WATCH CO.
NEW YOFK. X. Y.
tėte, patįs nežinote, ką da mijo i tas žmogiškas gyva- ■ Dovidas pagriebė sunkia
Taipgi PURITAN Virimo Pečius—
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO. IIJ
rote, atitraukdami jį nuo sias mašinas. Pasibiaurėjigeriausis Trumpu Kaminėliu pečius
mas jame augo. Mažu-pamokyklos.
NAUJA PRAKTIŠKA YLA
—Ve kaip! — suriko rūs, mažu šurkštėjo ir jis, darėsi
tingai McFainas, pašokda tokiu jau juodu fabrikos
mas nuo kėdės,
Aš neži- vergu; bet tik išlaukiniu
nau, ką darau?! Mano vai savo pavidalu, nes viduje,
Jys su ta yla galite pasitaisyti cekas viršesnis už tėvą, nieki jo sieloj, da vis tebedegė ki
verykus, arkliam pakinkus, skurinius
birkštis,
kuriai
tik
vietos
ir
na' darbą, kuris penėjo mus
krepšius ir tt. Ji siuva taip greit ir
gerai kaip ir mašina. Ji sutaupina
per keturiasdešimts mėty! išėjimo nebuvo. Darbas ne
jum pinigus ir brangų laiką. Kaina
Už visus tuos mano sunkaus reikalavo iš jo nieko kito,
tik $1.00, prisiuntimas apmokamas.
Taipgi duodame dykai 20 yardų šiaudarbo metus, jis nenori man kaip tik raumenų spėkos;
ėiško siūlo, dvi adatas su instrukcijo
nei paklusnumu atsimokėti! protas neturėjo kuo užsiim
Valgvti
mis. Extra adata 5c., siūlas 15c. ka
muolys. Iškirpk apgarsinimą, pridėk
Štai jaunas Forrelis jau nuo ti, tik sunkios ir liūdnos
vieną, reiškia pamasinti
dolerį ir siusk tuojaus į:
mintis
slėgdavo
jį.
Jis
ne

dviejų metų padeda tėvui, o
NATIONAL SALES CO. Dept. sta.D.
savo apetitą prie kito—ir tas nėra
Bax 90.
New York, N. Y.
aš turiu dabar badauti, pa galėjo suprasti, kaip žmo
pavojinga persivalgyti. N. B. C.
kol mano sūnūs maitinsis nės gali sutikti su žudančiu
GRAHAM KREKES turi sveiką ir lengvai
savo sesers uždarbiu! Ne! juos gyvenimu, kaip galima
liuosu
noru
pasirinkti
tokį
virškinančią medega kas padaro jas sveiku
jam laikas būti vyru ir eiti
gyvenimą
ir
nei
nemurmėti
maistu.
darban, kaip ir kiti eina.
prieš
tokį
pasibaisėtiną
li
Girdite? Ir gana tų šnekėji
NATIONAL 3ISCU1T
mų! Jis šiandien, kaip ir kimą.
COMPANY
kiti darbininkai, dūdai suš Pavasario metu, kuomet
atgemanti ir džiaugsmais
vilpus, pradės darbą!
skambanti gamta, kiekvie
Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Tai sakydamas McFainas nu savo atkvepiu, rodos,
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikit*
drūčiai savo sunkia kumš- protestavo prieš suodžių ir
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu
čia trenkė Į stalą. Dabar dūmų dėmę, Miltauno lie
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau
jau niekas nedrįso jam prie jyklų dedamą ant skaistaus
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
štarauti. Miltaune šeimynos žaliumyno, Dovido kančios
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
galva visuomet skaitė save taurė persipildė. Be to» pa
KNYGUTĖ MISŲ
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daKtarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigas, tad
namų viešpačiu ir tokiose vasariui užstojus jo sesuo,
"Lietuviškas Išradėjas,
ateikite į APTIEK A po numeriu
(1)
sąlygose išaugęs jaunas Do- kaip ir visos kitos fabrikoj
parodys jums, kaip žmo
100 SALĖM ST.,
BOSTON, MASS.
vidas neišdrįso priešinties, dirbančios moteriškės, nete
nės prasigyveno su pagal
nežiūrint to, kiek tėvo nuos ko savo darbo ir uždarbio,
M
ba išradimų ir kaip dar ga
prendis nelemtu jam išrodė.~ i •ir visa šeimyna dabar nuguilina prasigyventi.
Mainieriai, mechanikai, audėjai, fabrikos ir siap visokie
Jo sesuo jau buvo išėjusi, lė ant Dovido sprando. TaKnygutė musų 60 pus- I
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, vra amžini draugai
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas
bijodamosi pasivėluoti. Mo- tai patiekė jam naujos enerlapių, apie 40 paveikslų.
tina tylėdama ėmėsi už sa\To gijos: jis dirbo ligi visiško
Paveikslai ir aprašymai
Henry J. Schnitzer Statė Bank
pertraukto darbo.
nuilsimo ir užmiršimo. Bet
miestų
New York’o ir WaJsn m virš penkios-dešimtys metu
kaip šita pinki gyduole yra var
Dovidas nuėjo į savo kam- gi menkas vilties žiburėlis
shington’o siunčiama kiek
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma
iuojama su geriausioms pasek
barį, nusiėmė baltą kalnie- vis dar jo krūtinėj rusėjo,
mėms. išgydymui rnmatiimo,
vienam,
taip ir dabar
skausmu kratinėje, šonose ir rau
DYKAI.
rių, pasiėmė nudėvėtą sud- jam pasisekė išprašyti
menyse. neuralgijos, stresu die
gimu. šakio ir kosulio.
Jeigu Jums butų žingeinskusi ziponeh ir senas paliuosavimą vienai dienai,
du turėti tas žinias, tai ra
maskones kelines.^ Tuo tar- jr jjs nukeliavo didmiestin,
šykite reikalaudami musų
pu pasigirdo^ rėžiantis fab- pa(j įen pajieškojus sau atir gvarantuoja
knygutės.
Kaipo Expernkos dūdos švilpimas ir Do- sakantesnės vietos. Tečiaus
tai patentų egzaminuojam
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių
Vidas sykiu su tėvu išėjo is ta p viltis apgavo jį —
išradimus
DYKAI.
namų. Jaunuoliui rodėsi, nieks nenorėjo liejyklos
meldžiame kreiptis pas:
AMERICAN
EUROPEAN
• Ylsa? J? gyvenimas pa- darbininkui duot švaresnį Ne»psigauk pirkdamas pigins vaistus dideles* bonkose. Reikalauk geriaasiu. Kuomet pirksi
Henry J. Schnitzer Statė Bank
ar yra IKARA. vaisbažcsklis ant baksinko. 35 centai ir 65 centai už
PATENT OFFICES, Ine.
sibaigė, kadjį jau prarijo darbą. Mažai kas rimtai jo Pkin-Espeller, persitikrink
bonkntę. Gaunamos visose aprietose, ar tiesiog is Jabortorijos.
—
tas vėsus drėgnas rytmečio prašymo klausė, veikiausiai
718 Mather Bldg (Ks)
141 Washington Street, New York, N, Y.
F. AD. R1CMTER & CO., 74—80 Washlngton St., New York, N. Y.
ru^s- .
pasijuokė ir rankos pamojiWashington. D. C.
Štai mano vaikas, pone. mu nuvarė šalin. Dovidas
—pasakė ^McFainas . augs- grifo atgal liejyklom
tam
perveriančiomis
ir
smailiomis akimis užvaiz
Ir ve, atsitiko tai, ko jis
dai. — Jis atėjo dirbtų.
ADVOKATAS
senai besužiniai
bijojo.
—Labai gerai! — atsakė Žmogus, užėmusis jo tėvo
Atlieka vusus teismiškus reikalus visur.
užvaizdą. — Eik kartu su vietą, buvo da šiurkštesnis,
#
OFFICE:
darbininkais, vaike, ir jie da labiau gyvuliškas, negu
735-736 Old South Bldg.
OFFICE:
294 Washington sL,
tau parodys, kas reiks dirb visi kiti. Jis buvo svetim332 Broadvray,
♦
Boston,
Mass.
So. Boston, Mas*.
ti. Kogi jus, McFain, rei žemis, ateivis iš Lenkijos;
Tel.: Fort Kili 3424-1972.
Tel.: So. Boston 481-M.
kalaujate? Žinote, kad aš jį paprastai ir vadindavo
★
Gyvenimo vie’tos telephone: Roxbury 4238-M.
Padaru Galva, Raudona Krauta, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą
nieko
negaliu pagelbėti? ”polanderiu.” Tai kumpus,
VyriMtamą ir----‘
toks valdybos padavinėji- žemas, petingas žmogus nei
Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam ♦
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, Malarija viešpatauja.
mas. Ateikite subatoj at vieno žodžio nemokėjo ang
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvinNuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir
EXTRA! EXTRA! DIDELIS PASIŪLYMAS
siimti savo užmokestį.
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono Spžkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu,
♦
liškos kalbos, nors ir kito
kraujo
arba
anemijos,
tingos
cirkulacijos
kraujo,
Laikrodėlis Rosko pe Patenf’ tik $5.45.
padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda
Keiksmas išsiveržė pro mis, net ir savo prigimtąją
žudymo kūno, negniomulavimo viduriu, išpūtimo po naujo veiklumo visiems šamanams kūno. Suteika
Tūkstančius dolerių žmo
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketejimo .sveiką
drūčiai suspaustus McFaino kalba jis niekad nekalbėda
★
nės praledžia laikradeliams,
veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono
skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje,
o
neturi
iš
jų
jokios
naudos
kraujo
į
visas
dalis
kūno,
priduoda
šviežą
rauduoni*dantis: jis užsisvyravo ir vo. Senam McFainui dėl
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo,
dėlto, kad nežino, kokie laik
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.
♦
gal butų susmukęs, jei sū neturėjimo ką veikti atėjo
rodėliai yra geriausi, Visų
geriausiu
laikrodėliu
yra
nūs nebutu jį apglėbęs ir su galvon kasdien lankytis lie”Roskope
Patent.”
Šitas
♦
turėjęs. Susispietę aplink jyklon fr neatlaidžiai, ne
laikradelis jau žinomas visa
me pasaulyje, c kas jį įsigyseni darbo draugai žiurėjo į apykanta degančiomis aki
- Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant Nugajo, tai jau visam gyvenimui.
Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutS talpina devynios*
♦
jį su užuojauta, bet veik mis sekioti kiekvieną žings
Jį galima naudoti darbe ir
dešimtys (99) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.99)
šventadieniams. Gražiai ir
kiekvienas jų turėjo stoti nį palioko, kuris stojo jam
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, seses bonkutes už penkius ($5.00) dolerius.
tvirtai padarytais tyrais ni
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (70) dienų nebusite pilnai užganėdin
★
prie savo darbo; tokie atsi- ant kelio. Užvaizdą galųkeliniais lukštais, stipriais
ti pasekmių, sugrąžikite lyktus pilės ir bonkutt, o mes betarpiškai sugrąžisme
nikeliniais
viduriais,
teisin

tikimailiejvkloj buvo nepir- gale pastebėjęs seno McFaiJums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai
gai sustatytas taip, kad ne
ne bus pasekmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negalėtum*.miena ir kiekvienas džiau no neapykantą lenkui, įsi
suvėlina nei paskubina nė
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotum* kad Nuga-Too*
vienos minutės. Toks laik
gėsi, kad atsitikimo auka maišė ir uždraudė McFainui
padarys viską, ką čionais tvirtiname.
rodėlis
vertas mažiausiai
nėra jis pats.
lankylis liejyklon, priešin
$10.00, bet męs dėl supažin
Skaitykite ką tie žmones saka apte Naga-Toae.
dinimo visuomenės su tuo
Truputį atsipeikėjęs se gam atsitikime grąsino val
laikrodėliu per trumpą laiką
NATIONAL LABORATORY. CMcmo. HL
Seood Cfty. P*.
nas McFainas nunėręs gal džios spėka. Lenkas supra
*
nutarėm pardavinėti išdirGerbiamieji:—
G»v«u
jūsų
liillri
faNuci-Tone
pflratcs
fr
turiu
pankvt!,
jog
eso
vis«i ufeanedintM Jutų
bystės lėšų kaina, t. y. tik
vą nusivilko namon, o Dovi to kame dalykas ir jis savo
Meldžiu prisiųsti dvi bonkutžs Nuga-Tone piliutiu. Aš daviau kialeta piliutiu tava
po $5.45. Priedo gi duoda
pretcfcu dėl pabandyma ir jam Ubai patilta. Ai steliniu vieną bonkutė dS jio. Prisiusite S3.
das dabar suprato, kodėl neapykantą
permetė ant
me DYKAI 4 labai naudin
Moskite vaitus k* greiiaauso.
GASPAR BERSEK, Box 547.
jam reikia fabrikoj dirbti. McFaino sunaus: jis įsivaiz suolą laikrodėliui gus daiktus: 1. Storai aukretežėlį; 2. Naujai išrasta spynelę, kuri užrakinama
Daug- daug dienų, daug dino, jog Dovidą pristatė ir atrakinama be rakto.
NATIONAL LABORATORY, Chicaco, in*.
Sbeaandoah,
*
Ji-padary
praliT,-n
užtekti
visam
.
_ ta js zaivario
. ........ir„___
m
Godotini Tamistai>—
sąvaičių išdirbo jau jis, pa prie jo už pagelbininką dėl gyvenimui. Ja galima užrakinti bile duris skrynutę ar kitą ką o neži
nantis paslapties kaip ją atrakinti niekad neatrakins, f
’ ’ su_ _spynele
_ \
Sykiu
sidavęs likimui ir šiurkš to tik, kad sekti kiekvieną duodame
♦
ir išaiškinimą kaip ją reikia atidaryti: 3. Naujai išrastas*^Įran
'---IĮ kiekvienams „.J.
mašinėlė
vyrui labai reikalinga,
Nuga-Tone yra sudėti
tiems, nemandagiems žmo jo žodį ir žingsnį. Jis pra kis plaukams kirpti. Toji” t —
sutaupina pinigus ir laiką, kurį reikia sueikvoti einant pas barberį:
parankioje bonkuteje. Jie
nėms, nuolatos turintiems dėjo jieškoti prie jaunuolio nes
♦
4. Slaptingu užraktu mašnelė pinigams. Mašnelė padaryta
,__
NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, III.
iš drūtos,
yra apvilkti su cukni;
minkštos
skuros
ir
užsirakina
taip,
kad
sekreto
nežinantis
j'-kiu
bodu*
jos
reikalo su ugnia ir ištarpin- priekabių, savo šnypštančia
Gerbiamieji: Pris'anžta S.......... ir meldžiu prisiųsti man
priimno skoni; rante dėl bonkutė Nuga-Tooe.
neatrakins. Sykiu su mašnele duodame ir paiškinimus kaip ją atidaryti
ta geležia, aplietiems pra kalba nuolatos pro dantis ir
uždaryti. Taipgi, jei nori pasinauduoti iš šito musų pasiūlymo, tai nie
vartojimo;
neatitrauka
kaito ir apdegintiems suo leisdamas kokius tai keiks ko nelaukdamas prisiųsk mums 25c. stampomis, o męs tuojaus išsiųsime
nuo darbo ar linksmumo. Vardas ir pavardė..........
ir visas aprašytas dovanas. Pinigus užmokėsi atsiėmęs daik
Bandykite. Jus reko
džiais ir sutromis, pavargu-| mus, suprantamus tik ki- laikrodėlį
M
tus. Užtikriname, kad busi užganėdintas, kitaip pinigus gražiname atgal.
Gatvė ir No. ar R. F. D.
menduosite tuos vaistus
PASTABA: Kas prisius visus pinigus iš augsto. tam mes priedo
siems ir suerzintiems. Tie tiesms lenkams.
visiems sava pretelems.
Valstiją
visų daiktų da duosime auksuotus marškinių rankovėms knypkitrs.
L. 3
Miestą*....
žmonės apie nieką nemokė Vieną kartą Dovidas stū prie
4Rašyk tuojaus:
-(25)
a
PRACTICAL SALES COMPANY .*•
jo ir nenorėjo mąstyti; jie mė sunkų troką su išlieta
CHICAGO, ILL
matė ir žinojo tik savo ka-ij geležia. Lenkas gerai jj 1219 North Irving Avenue, Dept, 24.
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MILIJONAI

DRAUGAS NELAIMĖJE!
PAIN-EXPELLER

SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVA

MORRIS KATZEFF

Nuga-Tone

*

DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Muso Absoliutiška Gvarancija.
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KAIP ATEITIS PARODE.

damosios demokratų auto-{ Ant gaio jis sako, kad pa-;
ii
bmobiliais, kad rinkus tiems
klausus manęs,
___________
_ . kodėl aš)1
NIEŽL’OTI IŠBARIMAI
Tūlas benldietis, kuriam tos teisybės, kad vargu bau demokratams balsų, darė prie jokios organizacijos ne-f
Tai!
priguliu,
atsakiau,
kad
nereikalauja greičiausiM palen<mano tesybės žodžiai dūrė į kur-nors kitur rastum lietu* dėl labo darbininkų. Tai I priguliu,
vinianri priežiuroa. Te paleng
matau
iš
to
jokios
sau
nau

kam
po
šimts
pypkių
reika‘
akį,
” N22 mėgi- vius taip biauriai namuose
-u: „Keleivio
,
vinimo ataiekimui, ligonis pri
«
valo iiusipirkti ir išmėginti to
na išparodyti mano paste ir susirinkimuose kąlban- linga da toji Socialistų Par dos. Aš gi paklausiu p. A- I
Severą
’* Skia Oiatarent (Seve
reiškia
abelnę
sveikatas
stovį.
Jeigu
Jūsų
apetitas
sumenkėjo,
jeiteties,
kiek
sykių
jis
mane
bėjimų neteisingumą ir pa-: čius, kaip čia. Šlykštus ble tija ir Lietuvių Socialistų
ros Odinė Moctis). Yra geriau
KU Jūsų viduriai netvarkoje, jeijru turit užkietėjimą—reiškia, kad
to
sis nuo įvairiausių išbėrimų gy
v i tekinimo sistema reikalauja priežiūros. Imkite
sirašo pseudonimu Ateitis,! vyzgojimas tarp moterų ir Sąjunga, jeigu ponai de klausė? Juk po savo kores
dymo būdas. Kaina 50 centų
pondencija
pasirašiau
sla

mokratai
rūpinasi
darbinin

gal manydamas, jog jis pa vyrų, keiksmo žodžiai taip
ii 2c. taksų.
pyvardžiu, P- Ateitis tik
kų
būvio
pagerinimais?
rodė teisybę.
paprastas čia daiktas, kad
I
GYDANTIS MUILAS
Nenoriu aš polemikomis ir paprasčiausi pašnekesiai Kam Socialistų Partijos ir mena, bet nežino kas rašė,
turi
būt vartojamas visokiuose
tai
kaipgi
gali
sakyti,
jog
jieškoti sau garbės, kaip vien tik ir mirga tais benl musų Sąjungos įstatymai
odos ir veido prietikiuose. Iš
daugelio visokių siūlomų mui
tai daro Ateitis, tečiaus ne diečių kultūros žodžiais. Be savo nariams draudžia rem mane spaviedojęs? Turiu
lų, musų persitikrinimu Sevepasakyti,
kad
aš
netik
Atei

ti
kapitalistų
republikonų
galima palikti neparodžius, visa to, girtokliavimas ir lo
ra’s Medicated Skin Sosp (Se
(Severos
Skilvinj
Bitterį)
prie:
kiekvienų
valgį
ir
patėmykite
nau

čiai,
bet
ir
niekam
kitam
veros Gydantis Odinis Muilas)
kiek teisybės Ateitis paro šimas iš pinigų irgi duoda ir demokratų .partijas? tokių paaiškinimų niekad
di nguirto įtekmės. Jis prigelbsti skilvio malimui, reguliuoja žarnų
yra geriausiu ir ataakančiauGirdi,
ant
balioto
buvo
tik
veikimų ir suteikia gerų apetitų.
dė. Jeigu tam p. Ateičiai geriausius
siu
muilu. Kaina 25 centai ir
paliudijimus du kandidatai, tai kodėl ne nėsu davęs. Tai jau p. A.
>
1 centas taksų.
rūpėtų benldiečių lietuvių apie apsišvietimo laipsni.
pastatyta jų daugiau? Juk teities .sapno produktas.
švietimas, jis
nemėgintų
auciuo kiviam
Gal F
p.. .Ateitis
karčiamines net lietuvių socialistu yra Ve, sako, kad benldiečiai
Silpni ir seni žmones, kad sustiprint sveikai? ir gavi spėkų pri
KARŠTLIGĖ
blogas ydas slėpti, priešin- į kalbas, girtuokliavimąi ir
__ tinkamų į tą vietą, į‘kurią turi bėdos su savo kores
baisiai nusilpnina ligonį ir odų
valo kartas nuo karto imti šį sustiprinantį nuo vidurių vaistų.
padaro labai jautria dasilitėjigai, gelbėtų ydas naikinti gemblerystę skaito progre- tie demokratai buvo renka pondentais. Tiesa, ir man
mui. Reikia vartot Severa’a A n
ir nurodinėti žmonėms, kas so dalykais, tik aš su tuo ne
tiseptol (Severos Antipsolį) at
75
centai
ir
3
cen.
taksų.
girdėti, kad kai-kurie
siradus pagal nurodymų. Kaina
KAINOS:
. e
yra gera, o kas bloga, kas sutiksiu ir niekad visa to mi. Republikonai ir demok teko
§1.50 ir 6 centai taksų.
35 centai ir 2 centai taksų.
tų benldiečių kumščiomis
ratai,
mat,
socialistų
ant
ba

pagirtina, a kas peiktina. nepriskaitysiu apsišvietulioto neleido, o musų socia žadą savo korespondentams I
Bet čia kaip tik ir pasirodo siems žmonėms.
už pasiūlytą cigarą bei burnas uždaryti. Vadinasi, to
Severos šeimyniški Vaistai parsiduoda kiekvienoje aptiekoje. Reikalaukite vien tik Severos vaistų,
ta pasakaitė: Vagie, kepurė P-nas Ateitis teisina jau listai
padirbtų
(substitute) neimkite. Jeigu kartais jūsų aptiekoje negautumėt, tai reikalaukite tiesiai
tas
faktas
liudija,
kad
męs
pavežinimą tiems ‘ponams
dega! Ateitis, matomai pa nimą už jo neveikimą tuo- balsus
nuo
musų,
pasiųsdami visus pinigus ir taksus.
benldiečiai negalime pasi
renka.
jutęs^ kad mano pastabos mi, kad, girdi, nėra tinka
girti savo gerais darbais ir
W. F. SEVERĄ CO„ CEDAR RAPIDS, IOWA.
paliečia jo ydas, čiupt sau mų lošimams salių. Nejau
kultūra, nes koresponden
už kepurės ir sušuko, kad aš gi vien tik veikalėlių, kar
E
“EE
tai neturėdami savo kores
ŠV. TĖVO MIKOLO
meluoju.
pondencijoms
musų
gerų
tais ir visai neturinčių jo
Pataria vartoti se
Dabar eisime prie Atei kios vertės, lošimais galima
darbų, aprašinėja, kas ištik
kančius pasekmin
ties „faktų.” Jis sako, kad šviesties ir kitus šviesti? Ar
gus vaistus:
rujų yra, o už tai kas yra tū
siunčiam į Lietuvų ir Lenkiją sulyg žemiausių cienių ypatom — ne
Kremą ir muilą pa
benldiečiai daugiau yra pra viešose diskusijose kartais
priešam, po ilgam kentėjimui, pagalba k rajui būtinai yra reikalin
li
pyksta dėlto, kad pamatę
dailinimui
odos
ga. Pertai privalote kreiptis ypatiškai ar laišku į musų BANKINI
kalbų surengę, negu kur ki negali būti daugiau to švie
skaistumo .. §1.25
aprašytas
savo
ydas
sarmaNAMĄ.
\
’
Vaistas
plaukams '
tur. Tegu p. Ateitis atima timosi, negu komedijų vai
tinasi
už
jas.
Tai
ve,
delko
atauginti .’... §2.00
I. HERZ, Bankierius ir Notaras
visas tas prakalbas, kurias dinime? O ar bent vienos
Vaistas prašalinimui
224 WEST 34-th STREET, NEW YORK, N. Y.
(27)
tokiems
bėdiniems
kaip
p.
I
gyvaplaukių.. $1.00
■ Pardavimas Laivokarčių visų laivinių linijų pagal kampanijų kainų.
čia surengė rajonas, o pama viešos diskusijos čionai bu
Ateitis bėda su korespon
Vaistas gražiems utys kaip daug benldiečiai vo parengtos ir ar jose tiek,
sams užauginti $1.00
dentais.
Mergos vaikas.
Dažas žiliems plau
savo spėkomis jų surengė. anot p. Ateities apsišvietę
kams ............. §3.00
Ištikrujų nesakys/ kad jų benldiečiai parodė savo pro Linimentas nuo
išbėrimo ir niežų ......................
..........
-V
§2.00
surengė daugiau, negu ki tų spėkas? Ar bent vienas Šv.
Mikolo Balsamas nuo reuma
tur.
tizmo ......................... §3.00
lavinimosi vakarėlis čia bu Pigulkos
nuo reumatizmo ir gal
Sako jis, kad benldiečiai vo parengtas?
vos skaudėjimo .......... §3.00
apsišvietę
ir
kultūringi P-nas Ateitis klausia, ko Linimentas
nuo reumatizmo §3.00
y
žmones, nes susirinkę Į pra dėl aš neorganizuoju jauni Balsamas nuo skilvio kataro §2.00
”Herkules” suteikimui spėkų ir
kalbas ramiai ir gražiai už mo ir nevedu prie darbo.
gero apetito ............. $2.00
silaiko. Kiek šitame jo pa Turiu pasakyti, kad jauni Balsamas nuo galvos skaudėjimo
ir nerviškumo ............. $2.00
---------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ------- - -- —
----------- —
—
sakyme yra teisybės tegul mas čionai buvo suorgani Pigulkos
"Jaunystė”, Lašai ir
Elikseris gražina pražudytą
pasako kalbėtojai, kurie tik zuotas į lavinimosi ratelį, i
LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
gyvybės spėką; pigulkų dė
čionai yra kalbėję. O jie pa tik rasit tas pats p. Ateitis
žutė §5.00, Lašai §3.00 ir Elikseris §5.00
Kazimieras Ivanauskas gavo laišką nuo savo moteries iš Lietuvos, Kau
sakys, kad kiekvienam jų tiek diskreditavo jį, netik
milteliai moterims,
no
gub..
Cekiškio valsčiaus, rašytas. 13 balandžio 1919 m. Laiške nusbškunreikėdavo jei ne prašyti tos ant vietos, bet ir į kitus mie Antiseptiški
sergančioms lytiškais silp
T
numais
.........................
§3.00
džiama ant didelio vargo Lietuvoje. Tarp kitko rašo, kad NETURIM KĄ PA
„kultūringos” publikos už stelius nuvažiavęs tiek nie
Y
išvalantis kūną nuo
VALGYTI, neturim nei už ką nusipirkti. Rugių pūras 100 rublių. Duonos
silaikyti ramiai, tai tiesiog kindavo norinčius darbuotis Valytojas,
spuogu, dedervinių, vočių ir
Y
3
k.
bonkutės
kaina
....§2.00
negaunam. JEIGU GALI, TAI GELBĖK MANE savo prisiegą ir dukreles
bartis ir kolioti ją už riksmą ypatas, kad jaunimui galųY
Reikalaukite katalogo. Rašydai
ir PRISIŲSK PAGELBĄ kad galėtume išsimaityti nors iki-rugiapjūtei. Toir barimasi tarp savęs. Ne- 'gale užmušė visokį norą ir mi adresuokite šitaip:
i*r
Y
,:
liau
rašo,
kad
SKURDAS
VISOJE
LIETUVOJE.
Nėra
nei
maisto
nei
apdannoriu čia pasakyti, kad visi 'ratelis pakriko.
Y
St. MkM Medicine Co.
k galo. ŽMONĖS BADAUJA IR PUSNUOGIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu neatsibenldiečiai šitaip susirinki Beje, jis sako, kad progY
Dept. Ks.
(21)
muose ušsilaiko, bet faktas resystės-socialistės, važinėCARLSTADT, NEW JERSEY.
L ras
tai mirtis neišvengiama.
Y
palieka, kad tik mažuma
Y
’ A*:
r
moka viešuose susirinki- :
Y
rnuose elgties kaipo civili
zuoti žmonės.
Y
Toliaus p. Ateitis sako,
Y
Jū«u moteris, vaikai, brolis, sesuo ar seni tėveliai parašyti! TAMSTAI tokį pat laišką,
kad aš nepažįstu Benldo lie
Y
jei tik jie ‘galėtų. JIE BADAUJA. JIEMS BŪTINAI PAGELBA REIKALINGA. TOKIĄ
tuvių. Iš kur p. Ateitis ži
Y
❖
Meldžiu vyrus paklausyti,
no tai, nežinodamas su kuo
PAGELBĄ JAU GALI SUTEIKTL
t
GQ
Ką
čia
noriu
pasakyti.
kalba? Jeigu p. Ateitis pats
prie peiktinų žmonių rūšies
Bet kam reiktų ir sakyti —
Y
Y
neprigulėtų, tai sąžiningai
Patįs galit numanyti,
Y
kalbant negalėtų užginčyt
Kad kazyros ir degtinė,
t
Tai dalykai paskutiniai:
Lietuviu Prekvbos Bendrovė jau padarė pirmutinius žingsnius kad tą atsiekti. Ji ren
Y
NEUŽGINČIJAMI FAK
Sunaikina jums jaunystę
giasi pasiųsti DU ŠIMTU TŪKSTANČIŲ SVARŲ MAISTO LIETUVOS ŽMONĖMS. Tą mai
TAI.
stą norima pasiųsti pradžioje Liepos mėnesio. Bendrovė savo darbo dalį atliks. Reikia kad
Ir priruošia ubagystę.
Y
kiekvienas lietuvys iš savo pusės pasidarbuotų.
Ar jieškote faktų, kurie
Mes papirksime maistą, su dėsime į skrynias, pasamdysi™ e laivą, pasiųsime savo žmo
butų neužginčijamu priroIr bolinė prasto vieta,
nes su tomis skryniomis j Lietuvą ir tie mūsų žmonės tas skrynias maisto pristatys stačiai į
dymu? Skaitykite sekantį
Kur jus riogsot tarsi mietai,
rankas jūsų giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo pusės mokėsi Bendrovei už tą skrynią mais
laišką: „Glouster, Ohio. R.
Ar paėmę ten lazdutę
Y
to. kuri bus pasiųsta, $25.00. Daugiau Tamstai nieko nereikės mokėti. Mes už viską
F. D. 1, Box 136, May 28.
(Z)<
Taikot bolę į skylutę.
Y
atsakome. Jei negalėtume Tamstos nurodytų giminių surasti, mes grąžiname Tamstai
1919. — Aš busiu linksma,
<
* % *
Y
$25.00 atoal. Dėl didesnės atsargos, mes iš savo kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garanti
jei jus mano laišką paskelb
Y
ją, kad mes padarysime tą ką mes prižadame.
...................
Kiti sportai maukia alų
site, nes aš noriu, kad kiek
t
Nesivėluokite,
neajidėliokite!
Tuojaus
privalote
prisiųsti
pripildę Kerniau paduotą
vienas žinotų, kaip gerais
Ir nežino niekad galo,
Y
blanką
kartu
su
$25.00
registruotame
laiške
ar
su
Money
orderiu
ant
sekančio adreso:
t
yra vaistai, kuriuos aš paBet kaip tik perdaug jo būna,
triu
kiekvienam vartoti,
Lupa ožius į spituną.
Y
kas tik yra kenčiančių kaip
Lithuanian Sales Corporation,’
Y
kad aš buvau. Nuo 15 metų
Y
Oi kaip koktu yr matyti,
SO. BOSTON, MASS.
savo amžiaus aš sirgdavau
244 W. BROADWAY,
X
Kuomet vyrai ims rūkyti,
skilvio ligomis iki 3 metai
f
Y
tam atgal, kuomet pradėjau
Seiles ryja, durnus pučia,
Y
vartoti Trinerio Ameriko
T
Pypkiai čirškia lyg spirgučiai.
Kiekviena skrvnia bus vienoda. Joje bus GERBIAMIEJI:—
niško Kartaus Vyno ElixeY
Su šiuo laišku prisiunčiu Tamstoms dvide
sudėti sekanti daiktai:—
rio. Dabar esmi 46 metų
Y
šimts
penkis dolerius kaipo pilną užmokestį už
Tiek jau to, kad jie rūkytų.
I
amžiaus ir jaučiuosi daug
6
svarai
jautienos
mėsos,
vieną skrynią maisto. Siunčiu pinigus su ta iš
Kad nors mergos nematytų,
geriau, negu jauna būdama,
lyga, kad tai pilnai užmoka už maistą, jo supa5
svarai
smalčiaus
(lard),
Kurios jieško vien švarumų
nesą dabar galiu valgyt vis
kavimą. pristatymą, apdraudą ir tt. ir jeigu ne
12 svarų geriausios rūšies kilbasą,
ką ir tas daro mane stipria.
Y
Ir ntmėgsta jokių durnų.
galėsite
mano nurodytai
12 pakelių condensed pieno,
Aš niekados negaliesiu pri
» -kad— pristatyti
• • pinigai
• * maistą
•«bus man
--- _ ypavisi
grąžinami.
tai,
derančiai atsidėkoti už ši
Y
12 svaru ryžių,
Bet
kaip
daro
mus
vyrukai?
Maistą meldžiu pasiųsti sekančiu adresu:
tuos jūsų vaistus. Su pa
3
svarai
geriausios
kavos,
X
Kartais vieni nei nerūko,
Rėdybos ....
garba Mrs. N. Papūra.”
Y
3
svarai
cukraus,
Bet susiėję kur mergina —
Tai laiškas užtektinai aiš
X
Apskričio ...
- J svaras muilo ir
kus. Ištikrujų. Ir jus galite
t
Tuoj tabaku pasmardina.
Parapijos ...
1 drūtas įrankis blokinėms atidaryti.
gaut tų vaistų bile aptiekoX
t
Kaimo.........
je, nesą Trinerio Ameriko
Tie visi daiktai supakuoti sveria apie 85
Taigi, vyrai, pagalvokit:
niško Kartaus Vyno ElixeX
Vardas.........
Alų gėrę apsistokit;
svarus. Visas maistas vra geriausios rūšies ir
ris yra pripažintas prohibiY
Kvitas ir kitas informacijas, meldžiu man
supakuotas sanitarės hermetiškai uždarytose
šluokit laukan ir kazyras —
cijos įstatymais. Jūsų apX
siųsti
šiuo adresu:
Y
Išmintingais tapkit vyrais.
hlekinėse, kad apsaugojus nuo gedimo.
tiekoriai parduoda Trinerio
Vardas Pavardė ..........................................
vaistus: Trinerio LinimenLaikas jums jau susiprasti,
Pirmas laivas išplauks apie Liepos 5-tą die
tą reumatizmui, neuralgijai
Adresas.......................................... .
Blogus papročius pamesti,
ną. 7 Ant to laivo užsakymai bus priimami iki
ir nikstelėjimams. Trinerio
Verčiau knygų paskaitykit
Miestas.............................................. .
i b""" •
Birželio 25-tos dienos. Kurie vėliau prisius, tu
Angelica Kartus Tonikas ir
i
Ir „Keleivį” užrašykit.
Valstija......................................................
k. — Joseph Triner Co.
rės
Norwoodo Genevaitė.
1333-1343 So. Ashland avė.,
Chicago, III.
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Vietinės Žinios

Lietuviams atsitiko nelaimė Ne dūšios, bet šeši doleriai, t™ tnmrf&MMra*’
su automobilium.
šiomis dienomis Norwoo- *1J. ims. •’ reųuimi

DAKTARAS
S. M. PEARL

by the Act of

October «. 1917.

Pereitoj subatoj
tarpe de buvo šitoks atsitikimas.
Holbrooko ir Abingtono at Feliksas Gliebus nuėio pas Kunigas pasmerkia taikos
sitiko didelė nelaimė su au kun. Švagždį pasiklausti,
sutartį.
M. X. Mockaus misijos
tomobilium,
kuriuo
važiavo
Kunigas
Norman B. Napuikiai nusisekė.
ar jis krikštys io kūdikį.
Kaip jau pe reitame "Ke du lietuviai iš Montellos ir ”Ar parapijonas?” tuojaus sh, kuris buvo 150 Laukų
leivio’ numeryje minėjome, dvi lietuvės merginos iš So. paklausė kunigas. Gliebus Artilerijos kapelionu, perei
Bostone M. X. Mockaus Bostono. ”The Boston Glo atsakė, kad ne. ”Tai kodėl?” tą nedėldienį sakydamas Sv.
Aprašo šitą nelaimę klausia toliaus ”dvasiskas Povilo katedroj savo pra
prakalbos puikiai nusisekė. bė”
’ ;
tėvelis.” ”Ogi todėl,” sako kalbą užreiškė:
Pirma prakalba buvo 9 bir taip:
”Užtenkinai daug sprog
H
olbrooka
polięij
s
virši

Gliebus,
”kad N— miestely
želio, gi 10, 12 ir 13 birželio
stančios
medegos sudėta
ninkas
išy^iavo
su
keliais
je kunigas su vyskupu pa
buvo lig kad prelekcijos.
policmonSis
ant
vieškelio
taikos
sutartim
kad sudras
vogė $8,000 parapijos pini
Prelegentas
rodydamas
spalvotus stereoskopiškus prižiūrėti, kad automobiliai gų.” Tas kunigui nepatiko kius pasaulį | atomus.
^Patriotizmas gali su
paveikslus, kurių jis turi nevažinėtų pergreitai. Va ir jis užreiškė, kad tokiems
puikią lekciją; aiškino tuos žiuodami jie pamatė vieną žmonėms jis netarnaująs. rengti karę, bet jis niekad
jų reikšmė. 10 birželio bu automobilių be žiburių. Tai Ir atsisakė krikštyti kūdikį. negali padaryti taiką. Jeigu
męs norime pavergti Vokievo paveikslais aiškinamas buvo lietuvių automobilius.
Gliebus
pasiprašė
į
kū

čus,
tai-nevartokime jokių
Kristaus gyvenimas, tik Policmanai sulaikė jį ir lie mus K. V. Žiurinską ir nu
riau sakant ta jo gyvenimo pė uždegti žiburius. Paskui nešė kūdikį į Hyde' Parką komuflažų, savo no rus va
pusė, kurios kunigija žmo policmanai nuvažiavo sau pas lenkų kunigą. Tas su dindami teisingumu, vie
nėms neaiškina Sykiu iš toliaus. Bet jiems pasirodė, žinojęs, kad kūdikio tėvas nybė tarp* tų, kurie vadina
aiškinta daugybė tikėjimiš- kad lietuviai neišpildė pri buvo su Norwoodo lietuvių save krikščioniais, jau sui
kų nesąmonių. Reikia pas sakymo. Taigi policmanai kunigu susiginčijęs, irgi at rus ir nėra galimu daiktu,
kad žia.uriomis išlygomis
tebėti, kad paprastam žmo apsuko savo automobilių ir sisakė krikštyk
Pagalios parbloškus priešininką po
pardėjo
vytis
lietuvius,
kad
gui be tų paveikslų negali
sutiko kūdikį apkrikštyt,
ma butų taip aiškiai paro=- persitikrinus, ar tie su žibu bet pareikalavo^ kad butų savo kojų. Jokia bažnyčia
dyti visų kunigijos melų. riais važiuoja, ar ne. Lietu užmokėta $6.00 į Norvoodo negali būti ištikima savo
Taigi iliustruota lekcija y- viai pamatę, kad paskui parapiją, kas ir buvo pada Viešpačiui, jei ji nesiekia
toliaus kaip tautiniai rūbetin svarbi musų tikintiems juos vejasi policija, paleido ryta.
,7
savo
automobilių
60
mylių
į
ziai.”w< _.-ržmonėms. Trečiu ir ketvir-?
į'
Ant
rytojaus
kūdikio
tėtu vakaru paveikslais r žo valandą. Vienoj vietoj ke Vas Gliebus nuėjo pas Nor- - REIKALINGAS BARBERIS.
Dirbti vakarais ir subatomis po
džiu kun. M. X. Mockus at lias tenai stačiai užsisuka, woodo kunigą švagždį
Švagždį iš
iš- pietų. . BARBĖK . SHOP
(26>
bet
lietuvis
šoferis
su
vieta
vaizdino dievus, kunigijos
299 E. St^
So. Boston, Mass.
metinėti
Sako,
ge

:o,
”
ar
tai
<e------- yy
_
gyvenimą ir įrankius, ko turbut nebuvo apsipažinęs, rai kunigas darai—ir pats
Parsiduoda dirbtuve, ilgus
o
kadangi
buvo
jau
tamsu,
kiais kunigija įkalė žmo
atsiraįrei kūdikį krikštyt ir metus išdirbta. Parsiduoda pi
nėms į. galvas tikėjimą, di tai to užsisukimo jis ir pa Ja
la telefonavai lenkų kuni
kuni-
džiausias apgavystes da matyt negalėjo. Jie leido gui, kad anas nekrikštytų. giai. Kreipkitės šiuo adresu:
JOKŪBAS AIDUKAS (26)
automobilių tiesiai,
todėl
rantį jiems šventenybę.
Man
reikėjo
automobilius
1M
C Street,
Per visus keturis vakarus ant užsisukimo nuvažiavo samdytis, lėšų daug pasida
So. Boston, Mass.
žmonių grūste prisigrūsda nuo kelio ir visu smarkumu rė, ir besivažinėjant .kūdi
vo Lietuvių salė, į kurią tel tvojo į stulpą. Vyrai išliko kis galėjo numirti Ar tai PARSIDUODA AUTOMOBILIUS,
pa 700 žmonių. Daugeliui sveiki ir ir iššokę iš automo- kunigams nerupi kūdikio t. cilinderių, COLE. 7 sėdynėmis, ma
lsi važinėtas, -išrodė kaip naujas.
ir vietos nebuvo. Ir kad bi'iaus leidosi laukais bėgti, dusia?”
Parsiduoda pigiai. Galima matyti
'
vakarais ir šventadieniais iki pietų.
žmonės Mockaus prakalbo bet policmanai juos pagavo.
”No,” sako kunigas švag- Atsišmakite greitai per laišką arba
mis buvo didžiai patenkinti - Priėję prie jų automobi- ždys. "Kunigams tas nea ypatiškai, šiuo ‘adresu:
(25)
P. Trečiokas
parodo tas faktas, jog jokio liaus, policmanai rado sun teina. Mums rupi tik šeši
63 I Street. >
ant 3 lubų
triukšm nebuvo, ir kada pa kiai sužeistas ir kraujuose .doleriai.”
.
So. Boston. Mass.
5
■ ^-1
—
. ■■
sakęs paskutinę savo pra I>apludusias dvi merginas.
Negana to,
"Darbinin
Ant
vietos
buvo
pašaukta
MUZIKOS MOKYKLA.
kalbą kun. Mockus ušklausė
kas’’ paskui dar tyčiojasi, ; D. L. I, Vytauto Beno ir orchest
du
daktaru,
bet
jiedu
liepė
publikos ar jinai nori, kad
kad socialistas Žiurinskas ras muztkališka mokykla mokina
jis da sykį kalbėtų, susigru- tuojaus gabenti sužeistas iabar liko jau parapijonu muzikas
aat smuikos. Piccolo, Klar
dusi salėj publika vienu sy merginas į Brocktono mies r socialistai turėsią išmesti neto, Caraeto, Trambona, Sasophoaa, Viala Celia jr Basso. Mylintis
kiu iškėlė visą girią rankų. to ligonbutį. Vienas jų va
muziką galit* išsirašyti mokyklon
»į
iš
savo
partijos.
Tai
ve,
lygiai vaildaai kai y ir merginos. (25)
Nei vieno nebuvo, kuris bu dinasi Julė Gaidis, kita Pet kokia pas katalikus dora!
- Kaimas 339 Breadaay.
tų išreiškęs savo nenorą ronė Kennies, abidvi esan
* SOj BOSTON’.MASS.
F.
Gliebus
girdėti to bedievio prakal čios iš So. Bostono. Jų mon■ 1
>
teliečiai vaikinai vadinasi
Tel. Haymarket; >4154
bą—
Peiliu
suraižė
motiną
ir.... Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.
Reikia pasakyti, kad pir Klemensas Šakman ir Pet
dukteris.
. .
mu vakaru įžangos vyrai ras Antis. Taip tas pavar
DR. AL FH)ERKIEWICZ,
mokėjo po 25c., moterįs po des paduoda anglų laikraš
Pereitą nedėldienį Mar- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
15. Antru, trečiu ir ketvirtu tis.
?aret Dorso su dviem savo
8pe«HliatM Slaptų Hgų.
Anot anglų
laikraščio,
—vyrai po 15c, o moterįs
(10)
dukterimis likosi.peiliu su VALANDOS: -ve
po 10c. Mockus paskutinį Montelloj pereitoj subatoj raižytos per Genaro Cafpa- Nuą f fri % VO S *4 ?:39
vakarą išreiškė savo didelį buvo lietuvių piknikas ar tviegio ant slenksčio namę bventadleviaia nao 19 iW 1.
•I CANAL ST, BOSTON.
nepasitenkinimą, kad šitą šiaip kokia ten vakaruška, oo num. 6 Paris st, East
Room 211 it 21*.
jo misiją rengusieji paslėpė ant kurios buvo nuvažiavu Bostone. Joms lauke besė z-...................
■"
■
- ■
savo vardą. Jis reikalauja, sios iš So. Bostono ir minė dint prie jų priėjo minėtas
kad veikimas kovoj su kle tos mergoinos. Monteliečiai vyriškis ir užkabino moterį Tel,: Richmond 2957-M.
rikalizmu butų atviras ir vaikinai pasiėmė jas pavaži- Įžeidžiančiu žodžiu. Mote
kad rengėjai, rengdami jam nėt ir atsitiko nelaimė.
riškei atsikirtus, Cappa- Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
prakalbas
neslėptų savo
Rusiškai.
wiegio
ištraukė peilį ar ko
vardo, tik apskelbimuose1 Dr. Matulaitis sugrįžo iš kį kitą aštrų inagį ir perrė GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP
TAS LIGAS.
aiškiai pasisakytų, kas ren Chicagos ir priima ligonius kė jai kairiąją krūtį. Duk
VALANDOS:
! i
gia, kitaip, sako, neisiąs savo ofise po num. 419 Boyl- teris Marė ir Milda šoko
Nuo 8 iki lo ryto.
ston St., Bostone.
kalbėti.
Nuo 2 iki I dieną.
motinai pagalbon, užpuoli
Nuo 7 flei 8 vakaro.
Po paskutinių jo prakal
kas suraižė ir joms rankas.
8X1 HANOYER STREET,
bų susitvėrė 'So. Bostone
Barberiams nustatyta
BOSTON. MASS.
Moteriškėm berėkiant,
Laisvamanių kuopa. Moc
mokestis.
kus vasaros karščius žada
Journe.vman Barbers U- policistai, Morris ir Hamilpraleisti Naujojoj Anglijoj nion organizacijos 182 ir ton puolėsi užpultąsias gel
NAUJA LIETUVIS
ir da sykį turėti savo misi 666 skyriai padarė su sam bėti. Cappavnegio pasilei
BARBE RNE.
ją So. Bostone.
dytojais sutartį, ant kurios do bėgti, policmanams besi
Plaukus nukerpant pagal vi
Be to reikia pasakyti, kad pasirašė daugiau kaip 95 vejant jis įsmuko į tūlų na
sokias madas, kaip tik kurie no
rite. Jeigu kori* norite išgaląst
per tuos vakarus laisvama samdytojų nuošimtis. Su mų skiepą, kur likos sužeis
atsakančiai BRITVĄ, atneškite
niškos literatūros išparduo tartis nustato barberiams tas galvon. Moteriškės ir
pas mane, o skus geriau kaip
nauja. Visame ir visiems patar
ta už $113.15. Taigi misija minimum mokestį: $20.00 ių užpuolikas likosi nuga
nausiu geriausiai.
(27)
nusisekė daug geriau, negu sąvaitei ir pusę tų iplaukų, benti ligonbutin. Užpuoli
P. Lapienas
”metedologijos
daktarui” kurios viršija 26 dolerius. kui apraišiojus galvą jis li
299 E. Strret
Maliauskui kur-nors.
Viešbučių
barberiams 16 kos areštuotas.
,.Se. Boston, Maso.
Prie pat Lietuvių salės
dolerių sąvaitei ir pusę to,
Surakino policmaną gele kas viršija $26.00. čia kal D-ras A. Montvidas South r4<oioi Jioio)omc)tMor: :*■
žiniais pančiais.
Bostone.
bama tik apie minimum al
Severos Gyduoles uzl..iko
Pereitą subatą, vėlai va gą. Taigi barberių unija
•setmyno*. sveikata
Pereitoj sąvaitėj atvyko
kare gatvėkariui einan iš iškovbjo savo nariamsi neBostono apielinkėn vakaciNahant į Lynną specialio parasčiausią mokestį.
Nusilpneję nervai
joms
d-ras A. Montvidas su
policmano buvo suimtas tū
pagimdo daugybą ligų. Vargiai ki
sunumi iš Chicagos. Kelias tos
MASS-MITINGAS
las vyriškis. Policistuibesikalcio* Mgo* yra akaudaanis ar
už nertų ligas. Todol
vedant areštuotąjį astuoni
Mass. Imigracijos Biuras dienas jis viešėjo So. Bosto įkyresni*
reikia nuo jų gydytis tuojau*. H
ne
pas
senus
savo
draugus
suimtojo draugai užpuolė Seredojet .18 birželio nuo
daugelio vaistą sutaisytų vien to
polcistą, parsimušė jį, atė 7:30 vakare, Faneuil svetai iš "Keleivio,” o vėliaus keti kioms 1 goms gydyti
mė iš jo buožę, apdaužė ir nėje, Bostone, šaukia visuo na aplankyti kitus savo pa
paskui sukaustę jį geleži tiną lietuyiiį susirinkimą. žįstamus ir gimines Bosto
niais pančiais paliko sale Kalbės miesto majoras Pe no apielinkėje. Svečias ke
kelio. Visi jie tečiaus buvo ters,
gubernatorius Coo- tina praleisti čia kelias sąsuimti vėliaus gatvėkaryje. lidge, angliškai; F. J. Bago v ai tęs. Paskui vėl grįš ChiSuimtieji vsi yra jauni vy čius, keletas kunigų ir keli cagon.
(Savoms Norvotoraa) dažniausia
rukai.
kiti, lietuviškai.
Minėtas
buvo goriausia pagalba. Mas pata
riamo jį gydymuisi nuo protinio
mitingas šaukiamas, kad Masonai aplankė Bostoną.
prislšgima. insomniįos arba nemie
LSS. 60 kuopos mitingas. priparodžius, jog lietuviai
Daugiau kaip 100 Penn- gojimo, nervų pavargimo, historijos
norvuotuc ' J!»
" MHtipriną »uLSS. 60-tos kuopos susi yra ištikimi Amerikos val sylvanijos Masonų, kurie irsilpntjusiue
suteildą jiem*
budu «u«tipririnkimas įvyks ateinančioj džiai.
Į prakalbas nebus dirba ant Penn’a geležinke naują gyvasti’ir
na nertų ’
tunkanybtms atpėtnyčioj, 20 birželio, 7:30 jokios įžangos, nei kolektos. lio, pereitą panedėlį aplankė nlaikyti ir lirai iiraryti. Ji« yra
vai. vakare. Visi nariai ma Grajins Cambridge’aus lie Bostoną ir viešėjo pas Bos pardanniįanu « aptukote. 11.28.
lonės susirinkti.
tuvių benas.
tono
masonus
Masonic
f
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425 BR0ADWAY, SO. BOSTON
Tel. So Boston 27

Naujiena Visiems.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12:30
Nuo 1:30 iki 6 vak
Nuo 6:30 iki 9 vak.
Nedėldieniais atidara pagal
sutartį.

BALTOJI VERGIJA
arba
tokia moterų pavergimas,
kuris padaro jas profesiona
lėmis prostitutėmis.
šita knyga mylinčiam skai
tymą yra geriausia; mylin
čiam mokslų—^ĮandingiaiMila •
mylinčiam diskusijas—paran
kiausia prisirinkti faktų; no
rinčiam žinoti paleistuvybės
pradžią ir visas jos baisy bes
— atsakančiausia; norinčiam
pažinti lytiškas ligas — rei
kalingiausia, nes nurodo tų li
gų symptomus; turinčiam ly
tiškų ligų — neišvengtina,
nes nurodo, kaip reikia saugo
tis šundaktarių ir kaip, tik
pas gerus daktarus einant,
galima nuo šių ligų pasiliuosuoti.
KNYGOS KAINA 50c.
reikalaukite pas:
(?)
A. L. MARGERIS,
2023 St. Paul Ave^
Chicago, I1L
arba "KELEIVIO” knygyne,
So. Boston, Mass.

Pirmą siuntinį vaistų iš Euro
pos gavome ir dabar turime
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
saulyje vartuojami.
. .Jeigu negauni kitur, ateik pas
mus, męs turime. Receptus išpildome visokius, Amerikos ir
Europos daktarų.
Taipgi užlaikom visokių išdirbysčių ir patentuotų prepa
ratų. Kadangi visokių vaistų
turime labai daug, todėl vardus
ir kainas Cik kai-kurių čia paduodam.
Kraujo Valytojas ... . $1.50
Nervų Ramintojas ... . $1.50
Nuo slinkimo plaukų ir
pleiskanų . ........ - . $1.25
Tikra Lietuviška Trajanka 50c.
$1.25
Nuo niežų ir parkų ...
75c.
Nuo saulės nudegimo
$2.00
Nuo Reumatizmo ...
$1.00
Bobro Lašai ..............
D-Yo. Kempe Kapsulis
$2.00
Pertūmas visokių
gėlių 50c., $1, $2, $3, $4, $5.
Muilai................. 25c. 50c. ir 75c.
Taipgi užlaikom šimtus kito
kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir t.t.
Klausdami ko nors atsiųskite
krasos ženklelį atsakymui.
Adresuokit šitaip:

i

Tel. So. Boston 506-W

fi A.L. KAPOČIUS
DAKTARAS

I LIETUVYS DENTISTAS.
! VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo • iki • vok.

NEDALIOMIS
M 1 L N pietų-

♦
».

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio name
251 Broadway, tarpe C ir D Sts.
8& BOSTON, MA88.

♦

“KELEIVIO” SKAITYTŲJŲ
DONAI.

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,
So. Boston, Mass.

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

Aš, Altu Kastonka, pasiro
dau visai publikai akyse

DAKTARAS

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

Pirmu
Kortu

Lietuvių
1

Kalboje

sa Pa
veikslais !
♦’ V

Išgelbėjo nuo ▼argina*fių ligų? Salutaras Bitteris.
Aš
per praeitus 4 metus buvau tos tik
«▼•. Aš kentėjau nuo neeirinimo
pilvo' ir disponsijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas suteikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas,
gargimas vidurių. Diegliai suimda
vo po kratine, šonuose ir strėnuose.
Niekur aš negavau pagalbos dėl savo
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bittens ir Salutaraa, Regulatria, dol BK>terų, pra<Mjau torai jaustiea, gerai valgyti ir
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per
6 mėnesius aš savo paveiksle nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina |1.25.
Galima gauti geresnėse aptiekose, o
kur negalima gauti, kreipkis pas:
SALUTARAS CHEMICAL IN8T.
žolės nuo visokių blogumų.
J. BALTRŪNAS, Prof.
1797- 8. Haleted SL, Tel. Canal 6417.
Chicago, DL

StfVera’s
Nervoton

*

APTIEK A

(KASPARAVIČIUS)

67 Chamber Street
BOSTON, MASS.

4

(Netoli Masaachusetts avė.)

Nauja Lietuviška

BOSTON, MASS.

BIBLIJA
SATYROJE
niera Biblijos S%x8 colio*, tari ĮSI
poslapio* ir 179 paveikslėlio*. Labai
Morai ir naodinga kiekvienai ▼patai.
Žmscas skaitydamas m* Bibliją ir tėmydamaa i paeeikslėlhm. (kori* per
stata kas bav* pirm sotetrima artele
ir iki atgimimai Krista**). ažmiri ri
šo* sars Tartas ir džiaapsia Jociai te
ki* knjt* itije. jam bos trempi itemoe vakarai.

Dr. L. J. Podder

KAINA TIK *1.00
Norinti *aat ii* Biblij*. phiitaa
•raskit Eaprese ar Psčto Money Orde
ri*. arba retistraotame laiške adresai

"KELEIVIS”
255 Broadvray,
SO. BOSTON, MASS.

■—

------ ADVOKATAS
VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE.
Ofisas adaras vakarais iki 8.

!

Ii Petrogrado.
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR
MOTERŲ LIGAS.
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
iki 9 vai. vakare.
Kalbu Ruskai ir LenkiškaL (42)
69 CHAMBER ST, BOSTON
Telephone: Haymarket 3390.
~aaassaa=aas......^g.
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SO. BOSTON, MASS.

Vienus t repus augštai.

Li etų viai!

I

L

it
iJ
į
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Tel.: Jamaica 1831-W. Jį
Cambridge 1235-J.
■
RUSAS DAKTARAS
H

| DR. N. A. GLEBOV

F. J. Bagočius
253 BR0ADWAY

401 Marlbonrogh Street

■
Dabar ką'tik išėjo H po apaadoa

TELEFONAS: SO. BOSTON 5.

!
!

■■ -------

Didžiausia Lietuviška

$

L1ETUV18 DENTISTAS

Gydo abelnas ir veneriškas ligas
Valandos: nuo 9 iJy 10 ryte, |
nuo 2—3 diena, 6—8 vak.

•-—s. ja* /

Dr. Dumi W. Rosen

...........................................

♦

į! Specialistas paslaptingų ligų.
;
Baigiau medicinosmokslą
I'
Berlyne.
H
884 MAIN STREET
j
CAMBRIDGE, MASS.
n
Ofiso valandos:
j f Nuo 1 iki 2 ir nuo 7:30 iki 8:30
į | vakare.
: • Nedėliomis nuo 1 iki 2 po pietų
J j Kitas ofisas:
it 428 CENTRE STREET
)JAMAICA PLAIN, MASS.

Pradžiugkite!

Pinigus ir Laiszkus Lietuvon jau Siuncziam!
PINIGUS SINČIAME Į ŠIAS LIETUVOS VIETAS: KAUNA VILNIŲ
SUVALKUS, MARIAMPOLŲ, VILKAVIŠKI. GARDINĄ, UKMERGĘ,
PANEVĖŽĮ, ŠIAULIUS, TELŠIUS ir RASEINIUS.
Įdėkite laiškan "Money Orderį” arba pinigus ir prisiųskite mums, o mes Jums
patarnausime.

TODĖL! DABAR SUDĖKITE SAVO KAPITALU SAVON BANKON.
PIRKITE ŠĖRUS; DĖKIT DEPOZITUS!
. LIETUVA REIKALAUJA NUO MUSŲ TUOJ PAGALBOS! ,
AR MES PRISIRENGĘ?
\

CENTRAUS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS
(Angliškai: Joseph Kovai Co., Ine.)

32-34 CRO8S STREET,
•-'(■-T-

-.

t
>h£

B08TON, MA88.
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