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SĄJUNGININKAI UŽ
PUOLA PETROGRADĄ.

Visa Peru Respublikos
Paryžius, 7 liepos.- ŠianIš viso šitoj karėj francu
valdžia
kalėjime.
dien
Sąjungininkų Taryba
buvo užmušta ir be jo

FRANCUZU UŽMUŠTA
KARĖJ 1,366,235.

Metai XIV.
V

Waterburio Darbininkų
Streikas jau pasibaigė.

prapuolė 1,366, Peru respublikoj, pietų užgyrė sutartini ant Pet Darbininkai laimėjo, nežiū mėjimo daugiau mokesties,
rogrado užpuolimą. linų rint aršiausios reakcijos. daug ko darbininkus pamo
Bolognoje miesto galva 235. Šita skaitlinė apima Amerikoj, pereitoj pėtny armija turi veikti išven su
FLORENCIJOJ PLEVĖ
kino. Jie pamatė, kad reSUOJA RAUDONA VĖ Įsakė rekvizuoti visus rei sausžemio armijos ir laivy čioj likos areštuotas ir už Kolčako bandomis.
Didelis Waterburio dar publikonų
ir demokratų
LIAVA.
kalingus gyvenimui daik no nuostolius. Toks rapor darytas kalėjiman prezi Petrograde tuo tarpu bol bininkų streikas užsibaigė valdžia, tai kapitalistų val
tus. Darbininkų Tarybai tas buvo duotas parliamen- dentas Pardo, keli ministe- ševikų kariumenė užėmė, darbininkų laimėjimu. Už džia ir tik kapitalistų reika
Darbininkų Taryba paėmė tenai likos pavesti kariume tui.
riai, generolai ir kiti valdi
visas užsienio ambasadas, dirbantiems mažiau 40c. į lus gina. Jie pamatė, kad
maisto sandelius ir valdo vi nės trokai, kuriais rekvi Ant sausžemio buvo už ninkai.
paėmė archyvus ir areštavo valandą pakelta po 10c. va iII darbininkas neturi teisės,
są miestą.
zuotas maistas gabenama mušta ir be jokios žinios Priežastis šito atsitikimo jų žmones.
landai. Kurie uždirbo virš nei f a b r i k o j, n ei ant
prapuolė, kuriuos taipgi tokia. Tūlas laikas atgal
iš
viso
apskričio
į
miesto
40c.
į valandą, tiems pakelta gatvės, nei policijos
Dėl nesvietiškos brange
reikia skaityt fžuvusiais, peru respublikoj buvo pre
rinkas.
25c.
ant dolerio, ir visiems nuovadoj, nei
pagalios
nybės Italijoj sukilo darbi
1,080,700,
kas
padaro
16
zidento
rinkimai.
Tapo
iš

pripažinta
8
valandų
darbo
Romos
spauda
šaukia
teisme.
Jie
p
a
m
a t ė,
ninkai. Associated Press
nuošimčių visų mobilizuotų rinktas senjoras Leguia,
diena,
o
už
viršlaikį
mokės
miesto
majorui,
kad
jis
ne

kad nuo mažiausio valdinin
žinių agentūra praneša iš
kareivių. Mobilizuota buvo kuris iš 200,000 balsuotojų
jauktų,
pakol
prasidės
riau

,
kaip
už
pusantro
laiko.
ko ki augščiausio, visi stoja
Florencijos, kad tenai pra
išviso 8,410,000 vyrų.
gavęs 160,000 balsų. Bet
Laimėjimas
nedidelis,
bet
šės
ir
žmonės
patįs
ims
sidėjo jau ir šaudymas.
Laivynas turėjo nuosto l Pardo nenorėjo jam savo New Yorke yra susitve- darbininkams neorganizuo kapitalistų pusėje, visi dar
veikti,
kaip
Florincijoj
ir
bininkų priešai. Jie pamatė,
Florencijoj ir visam Rolių 10,735, iš kurių 5,521 už
magna apskrityje susidarė -vomagnoj, bet tuojaus jsa- mušta ir 5,214 prapuolė be vietos užleisti ir, sakoma, rus unijų ir kitokių dar- tiems ir taip baisiai perse kad kapitalistai turi pilną
papirkęs kongresą, kad pa- bininkiškų
organizacijų kiojamiems iš policijos pu valią kelti kainas kokias tik
- *•:. j___ kytų
kvtu nupiginti
numo-mti ant 50
oO nuo
nuo-
vietos sovietai ir daugelyje
jokios
žinios.
naikintų rinkimus. Nega- draugija vardu ”Sovietų sė visgi neblogas.
visus
valgomus
jie nori ant produktų, bet
vietų iškabino raudonas vė šimčių
na
to,
jis
padaręs
su
kaikuRusijos
Draugai
”
(Friends
daiktus
ir
drabužius.
Jeigu
Policija
visą
savo
spėką
darbininkui nevalia reika
liavas.
ESTAI SUSITAIKĖ SU riais mmisteriais suokalbį of Soviet Russia). Vvriau- dėjo, kad išardžius streiką. laut daugiau algos, kad ga
gamintojai
ir
krautuvninRomagna apskrityje ši
VOKIEČIAIS.
suimti išrinktąjį preziden-' sįu tos draugijos tikslu yra Sugrudo į kalėjimą streiko lėtų pagal tas augštas kai
tie sovietai netiktai ’ duoda kai tam priešintųsi, laikraš
tą
ir ištremti. Isrinktasai daryti Į Kongresą spaudi- vadovus ir komitetus, kalė nas pragyventi. Jie pama
Sąjungininkų atstovams
leidimus susirinkimams lai čiai pataria tuojaus atimti
apie
tai sužinojęs, kreipėsi
kad jįs sustabdytų pri- jime mušė kiekvieną ir vis tė, kad kapitalistams nėra
kyti ir tvarko maisto par jiems laisnius ir ta vorus tarpininkaujant, tarp estų
ir vokiečių likos padaryta prie savo salininkų kanu- vatinę karę, kurią šios ša- reikalavo, kafl išduotų ki įstatymų, kurie jų sauvalę
davinėjimą, bet Įsteigė sa konfiskuoti.
Laikraštis ”Tempo” sa taikos sutartis Rygoje. Su menėj ir pasikalbėję jie nu- jjes valdžia veda prieš Ru- tus streiko vadovus. Ku varžytų, o darbininkams
vo teismus ir po raudona vė
ko : ”Dabartinis padėjimas lyg tos sutarties, vokiečių tarė areštuoti patį Pardo sįją, jr uždraustų Amerikos riuos iš kalėjimo paleido, nėra įstatymų, kurie jų
liava taiko nesutikimus.
nuversti visą jo valdžią.: kapitalistams teikti caro tai tuos prisiegdino, kad žmogiškas teises bei gyvas
Visi valgomieji daiktai yra pasekmė keturių metų kareiviai turi apleisti Rygą ir
Taip
ir padaryta. Apie 3
likos konfiskuoti ir paimti valdžios nepasisekimų dip ir vokiečiai turi pasitrauk valandą ryto du pulkai ka’ bernams Kolčakui ir Deni- daugiau streike nedalyvaus. tį apgintų nuo kapitalistų
darbininkų organizacijų ži lomatijos, finansų ir ekono ti iš Latvijos taip greitai, riumenės ir policijos apsupo kinui paramą. Prie šitos Tokiu budu į streiko vedimo pasikėsinimų. Jie pamatė,
mijos dirvose. Žmonės pa kaip galima. Apie tai pra
’ „Rusijos Draugų” draugi- komitetą kiti stačiai bijojo kad balsuodami iki šiol už
nion.
prezidento Pardo rumus ir’ jos per 4 liepos prisirašė 6 apsiimti.
matė,
kad
jų
šalies
klausi

nešama
iš
Kopenhagos.
republikonus bei demokra
Liepos 4 priėjo prie susi
suėmė jį. Paskui areštuota unijos. 20,000 cigarmeike- Jokių susirinkimų strei- tus jie tikrenybėje balsavo
mai
yra
neišrišami
ir
eko

rėmimo su kariumene. Ka
da karės ministeris, kariu rių priėmė protesto rezoliu kieriams laikyti policija ne už kapitalistų agentus. Jie
•m
reiviai šovė Į minią ir 1 nominis gyvenimas supuvęs.
menės
ir laivyno štabo vir ciją prieš imperialistų uz- leido, apart tokių, ką fabri- pamatė, kad neorganizuoti
žmogus likos užmuštas, 29 Su Italija yra aršiau, negu
šininkas
ir daug kitų valdi puolimą ant Rusijos.
kos agentai sušaukdavo, jie yra bespėkiai. Todėl
sužeisti.
Minia apipuolė kad ji butų karėj sumušta.’’
ninkų
—
viso
40
žmonių.
Vi

kur buvo bandoma prikal kiekvienas dabar
sako:
krautuves ir pradėjo viską • Viterbo, Italija.— Liepos
si tapo uždaryti kalėjiman PERKŪNAS SPYRĖ I binti darbininkus grįžti „Turim organizuotis į uni
4
minia
čia
apipuolė
krau

grobti. Daug gerybių buvo
BALIŲ.
bus atiduoti teismui.
dirbti. Bet ir tokie susi” Ir organizuojasi į ”Wadaug ir Prie
sunaikinta.
Viena gatve tuves ir užgrobė tavoms. Romoj pasidarė
Whitewood miestelyje, rinkimaŲ būdavo apsupti ją!
areštavimo prezi
Žmonės
paskui
bandė
štur

terbury
Workers Associa-.
triukšmo, kuomet laikraš dento buvo šaudymo. Du South Dakotoje, 4 liepos per
upeliais bėgo žibalas, gazo
muoti
majoro
namus.
milicija
su
kulkasvaidžiais
tion,” tai yra vietos unija,
čiai išspausdino žinią, kad kareiviai likos užmušti ir■ kūnas spyrė Į salę, kur buvo
linas, vynas, alus ir alyva.
Palermo.
—
Čia
areštuoir
darbininkų
neva
atsto

bet ir šitai unijai policija
francuzų
kareiviai,
priguTečiaus kur tik Darbinin
laikomas balius ir jaunimas vams tuose susirinkimuose trugdo
tris žmonės sužeisti.
ta
31
žymiausių
žuvies
pirkĮj
n
į|
s
p^
e
bendros
sąjungiorganizuotis, ne-.
kų Taryba suspėjo, tenai
Įsisiūbavęs smagiai šoko. būdavo liepiama paaiškinti duoda susirinkimų laikyti,
Prezidentu
likos
apskelb

nu.
nų.
Juos
kaltina
žmonių
n
į
nku
kariumenės,
, eidami
tavorai likos rekvizuoti ir
Nuo perkūno visi beveik ap svetimose kalbose tik tas, nors ir čarterį turi.
marinimu.
marinimu.
’
,
lAun
šaakC.
per Fiumą šaukė: ”Lai žy tas Leguia.
po raudona vėliava pervežti
kvaito.
Tapo užmuštas orĮ jos sankrovas. Tam tiks Ancona. — Čia visi valgo- vu0 Jugo-Slavija ir Fiu TURKAI IŠVIJO GRAI kestros vedėjas, du muzi ką fabrikantų agentas kal Tuo tarpu kapitalistų čebėjo, kokias sąlygas kapita batlaižiams iš A. F. of L.
lui buvo paimti visi vežimai mieji daiktai ir kitokios ma! Mirtis Itanjai t” ži
KUS IŠ AIDINO.
kantai
ir
keliatas
šokikų
su

listai siūlo, ir paklausti viskas leistina. Bet žmonės
ir tramvajai. Daugybė ta- reikmenis pavesta Darbi nics sako, kad šita demonsŽinia iš Konstantinopo žeista.
ninkų
Tarybos
kontrolei.
streikierių, ar jie su tom są šitą pataikūnų uniją šaltai
ninKų
įaryoos
Kontrolei.
tracija
sukė
lusi
italu
gyvorų buvo perduota miesto
lio sakė pereitoj savaitėj,
lygom
sutinka. Buvo už žiuri. Jie stropiai rašosi
valdybai
ant didžiausio Daiktai sužymėti antspau- ventojuose tokią reakciją, kad graikų kariumenė pa- 26 ŽMONĖS PER „FORDTavoras kaj pasekmės butų labai sitrakė iš Aidino miesto, iš ŽIULAJŲ” UŽMUŠTA, drausta bent kur agituoti, prie Waterbury Workers
miesto skvero Plazza Si domis su įrašu:
(kad darbninkai streikuotų, Association.
rekvizuotas
ir
pavestas
įjU(jnos jeįgu italu Šiauliai sivarydama su savim visus
Noria. Paimti iš krautuvių
292 SUŽEISTA.
laikytųsi. Tokiu budu
. Inebutu isimaišę.
Reporteris.
pinigai buvo perduoti mies liaudies reikalams.”
Kiek pasisekė sužinoti, i kad
gyventojus. Miestą užėmė
darbininkams
nebuvo
to valdybai arba Darbinin Anconoj stovi dideli būriai Dėl šito incidento italų turkai. Darba atėjo žinių, apvaikščiojant 4 liepos
kų Tarybai.
Tūkstančiai kariumenės, bet kareiviai generolas Vrasiolo Įteikė kad graikai vėl tą miestą šventę šįmet didesniuose leista aptarti streiko SURADO PAVOGTUS
r e k aių
nei
juos
$12,000.
miniai imti francuzų generolui protes- paėmę.
dėžučių degtukų išdalinta nesipriešina
Suvienytų Valstijų mies tvarkyti.
Tiesa,
buvo
Benton, III. — Praėjusį
valgomus daiktus. Žmonės
Romos laikraščiai pasžmonėms dovanai.
tuose 26 žmonės buvo už neva komitetas, bet jis ne
panedėlį
atrasta tie $42,000,
ploja
kareiviams
ir
duoda
tebi,
kad
francuzų
preziHIDENBURGAS
PASIT

Žmonės nejudino tiktai
mušti ir 292 sužeisti.
buvo
išrinktas;
į
komitetą
jiems
rekvizuoto
kuriuos
pereitoj
pėtnyčioj
RAUKĖ.
vyno’ dento Poincare ir premjero
tų krautuvių, ant kurių bu
ėjo
kas
norėjo,
nežiūrint
ar
šaukdami:
„Eikit
šen,
banditai buvo pavogę iš Mi' vy-; Clemenceau
pasakojimai
Hderburgas pasitrau SLOVAKIJOJ SOVIETŲ
vo išstatytas parašas: „Ši
jis
ką
nors
apie
streiko
rai,
išsigerkit
!
”
VALDŽIA.
ddle
Fork kasyklų ofiso.
Paryžiuje apie Francuzijos kė nuo vyriausios vokiečių
ta krautuvė yra perduota
tvarkymą
nusimanė,
ar
ne.
Pinigai buvo Įkišti su visu
draugiškumą linkui Italijos armijos komandos ir išva Iš Vienos pranešama, kad
Darbininkų Tarybai.’’
Bet
ir
geriausis
streiko
ve

maišu
Į balą (creek) pu
sąjungininkams
reikalau

išrodo
tikra
ironija,
kuomet
Darbininkų Taryba liko
žiavo iš Kolbergo. Kartu
KOLČAKO PARODOJ
dimo
specialistas
nekažin'
___
_ tarpe
_ _ _Bentono ir
siaukelei
. francuzų valdininkai, susi su tuo nustojo gyvavus ir jant Vengrijos karumenė iš
vienintelis autoritetas, ku
ĖJO 29 ŽMONĖS.
ką
butų
galėjęs
padaryti
j
w
e
st
’
’
Frankfurto.
_____
Maišas
dūrę kur nors su italų rei- vyriausioji komanda.
Slovakijos pasitraukė, "bet
rio žmonės klauso. Ji nuola
prie
tokių
apystovų.
Dar
buvo
storo,
neperšlapamo
tenai
liko
jau
įsteigta
Sovie

tos leidžia patvarkymus ir Saujalė rusų juodašimčių, kalais, visuomet pasirodo francūžaTdalijasi
tų Respublika ir dalis veng viena buvo nelaimė — tai audeklo. Nei vienas centas
Įsakymus. Automobiliai ir buvusių caro rėmėjų ir da- didžiausiais jų priešais,
SU
ANGLAIS
VOKIEČIŲ
pavogtų pinigų nepaimrų raudonosios armijos pa atsibastė du organizatoriai
vežimai, kurie gauna leidi bartinių Kolčako prietelių,
----------uni- tas>
KOLONIJOMIS.
siliko ginti darbininkų val iš Am. Fed. of Labor uni
mą gatvėmis važinėtis, turi popui Platonui vadovau- VOKIEČIŲ MONARCHISjos,
kuriems
leido
ir
susi

turėti
iškabintą parašą: jant, surengė 4 liepos New TAI nori įjžGRIEBT
Paryžiaus laikraštis ”Pe- džią. Taigi dabar šita rau
rinkimus
laikyti,
ir
savo
NAMIE BUS GALIMA
Darbininkų Taryba leidžia Yorke parodą išreiškimui
tit Parisien” sako, kad tarp donoji vengrų kariumenė
VALDŽIĄ.
I
agitaciją
skleisti.
Jie
tai;
TURĖTI DEGTINĖS
važiuoti.”
Kolčakui simpatijos ir šiai
Vokietis konservatirtu Francuzijos ir Anglijus li kariauja prieš čekus po Slo ir užagitavo didžiumą treiKaip žinoma, nuo 1 Hepos
Visi laikraščiai sustojo,
kos padaryta sutartis pasi vakijos vėliava, kuomet di
nei. “
nes sustreikavo spaustuvių tova! v ena šiSs šalies kt Heydebrand išleido su sh- dalyti vokiečių kolonijomis džioji vengrų armija prie ko komiteto narių (jų buvo visa Amerika liks sausa: vi
darbininkai. Florencijoj da
Afrikoje. Sutartis busianti šinasi rumunams, kuriuos apie 24), kad streiko nelai si svaiginantis gėrimai bus
.
k
.
’
’
Rot
’
v0
parašu
proklamacija.
sąjungininkai varo prieš mėsią, todėl esą geriau pri uždrausti. Kongresan bu
bar generalis streikas. Iš kbo ”New Y™k Call
kuri sako, kad ši partija tuojaus patvirtinta.
revoliucinę Vengriją. Są imti kompanijų išlygas ir vo Įneštas sumanymas, kad
kitur atgabentus laikraš
IX)RTMŪNDE~ žmonės
jungininkų imperialistai la grįžti darban, o sugrįžus ( butų uždrausta žmonėms ir
čius pardavinėti darbinin toj parodoj ėjo išviso tikto
jr
visas spėka9>
organizuotis į uniją. Di „ant zopasto” prisipirkt.
PLĖŠIA
KRAUTUVES.
bai esą susirūpinę.
kai uždraudė.
g policmanų^urie tuos kad
Vokietijai
Darbininkų Taryba išlei
Dortmundc, Prūsuose, pe nusižudėdrTmilkins džiuma streiko komiteto Tečiaus tas sumanymas po
narchiją.
”
narių su tuo sutiko. Kuo ilgų ginčų likos atmestas.
do manifestą, pranešdama, juodašimčius lydėjo. Pras
reitoj sąvaitėj buvo didelių
kad visi tavorai, kuriuos tas pasidorymas!
riaušių. Alkani žmonės iš New Yorko valstijoj, Na- met 28 birželio streikierių Taigi dabar kas norės, tas
DRAUDŽIA AIRIAMS
valdžia pardavinėjo puse
plėšė veik visas krautuves. ssau pavieto kalėjime susi- susirinkime komitetas pra-! galės šnapso prisipirkti ir
SUSIRINKIMUS.
žudė senas daktaras Wil- nešė, kad nutarė priimti savo narnose laikyti ir gerti.
kainos, nupiginami dar ant KOLČAKO ATSTOVAS
Pribuvo kariumenė.
kins, kuris buvo nuteistas fabrikantų sąlygas ir grįžti
Korko mieste, Airijoj, ai
pusės. Taryba įsakė, kad
PARYŽIUJE.
REZIGNAVO
CHILI
KA

miriop
už užmušimą jaunos dirbti, tai veik visa minia NUSIŠOVĖ FABRIKAN
riai norėjo sušaukti 4 liepos
visi reikalingi pragyveni
TAS.
BINETAS.
savo pačios. Nušižudyda- suriko: „No!” Bet streikiemui dalykai, tų tarpe ir Iš Paryžiaus pranešama, viešą susirinkimą, kad pa
vaistai, butų nupiginti ant kad tenai atvykęs specia minėjus Amerikos Nepri- Liepos 4 d. rezinavo Chili mas jis paliko laišką, prašy- i’iuose neliko vilties dau Beverly miestelyje, netoli
ministerija, damas, kad jo kūną sude- giau laimėti ir pagalios visi Bostono, nusišovė čeverykų
generolas gulmybės Dieną. Anglijos rcspublikos
75 nuošmčių, t. y. kas pirma liais reikalais
{fabrikantas Melville WoodKolčako karinė valdžia- susirinkimą Chili yra pietų Amerikos gintų krematorijoj, kas ir sugrįžo darban.
buvo $1.00, dabar turi būt Dragom i rovas,
Šitas streikas, apart lai- būry.
respublika.
buvo padaryta.
valdžios Omske atstovas. uždraudė.
25 centai.
•

■

___________

Darbininkai vienijasi
Rusijos pagalbai
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“Mirtis Italijai”
šankia francuzai.

•

•9

KELEIVI?-
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ū I APŽVALGA D
MIUONIERIUS EINA SU
"KAIRIAISIAIS.”
Lietuvių rubsiuvių orga
nas "Darbas” rašo:

biomis frazėmis, tankiai tuš
čiomis, o dar tankiau tokiomis,
kurių jie visai nesupranta.
"Ir afrtenč, juo žmonės yra
apšviesteni,
juo jie yra lėtesni
"Chicagoje Cook pavieto so
cialistų konvencijoj apsireškė prie staigių parmainu darymo.
"Nes ką jie priima, tą jie
du ’spamu:’ kairysis ir dešipriima
nuodugniau apgalvoję
. nysis. Kairiojo sparno vado
vu buvo mililonierius Wm. ir tuščios frazės, 'ugningi žo
Bross Lloyd, o dešiniojo sparno džiai’ jų nuomonės taip greit
vadovais buvo visi rimtieji so nepakeis, štai kodėl męs esa
cialistų partijos vadai, kurie me šiais laikais liudininkais
daugiausia pasidarbavo parti įdomaus apsireiškimo.
"Leninas ir Trockis, pakliu
jos išauginimui, o milijonų do
vę
Rusijon, į porą mėnesių
lerių niekad nebuvo nei matę
nušlavė
visą Rusiją bolševiz
savo gyvenime. Tarp kairių
jų’ daugiausia buvo ateivių: mo glėbiu. Rusų minios užsi
rusų, lietuvių, žydų ir ukrai degė juo, tarsi toji krūva sauniečių. Jie visi balsavo taip, . sų žagaru. Nepamirškite, kad
kaip jiems buvo paliepta. Svar Rusijoj iš šimto žmonių vos
biausi sparnų susikirtimo prie apie dvylika yra ’gramatnų’
žastis buvo tame, kad kairie —88 yra analfabetai.
"LiebknecHtas su Rože Lukji* užsispyrė atsisakyti nuo vi
semburg
dirbo Vokietijoj, prie
sokių laikinų pagerinimų ka
pitalistiškoj tvarkoj, ir jau tokių pat išlygų. Bet jie, kaip
dabar tuoj reikalavo kelti re matome, "visai nepadarė Vo
voliuciją paėmimui Amerikoj kietijoj to, ką Leninas su
valdžios i savo rankas, o tuo Trockiu Rusijoj. Nepamirški
tarpu 'dešinieji* tokį užsispy te taipgi, kad Vokietijoj iš
rimą laikė arba neišmanymu kiekvieno šimto žmonių atsi
arba užslėptu darbininkų kvai randa Vos vienas analfabetas.
"Tas pats yra ir Amerikoj.
linimu."
Amerikos Socialistų svetimJeigu toks milionierius tautiški ’brenėiai’ susideda iš
prisidėtų prie dešiniųjų, tai ateivių—daug žemesnės apkairieji ant stogų sulipę švietos negu amerikonai so
šauktų, kad dešinysis spar cialistai. Bolševizmas tiesiog
nas yra kapitalistų Įrankis. nukėlė nuo kojų vsus svetimtautiškus
ateivių *brenčius’
KĄ PADARO MINIŲ
pirmu savo paputimu, bet jis
ŪPAS.
nepadarė beveik jokio ženklo
Vienas laikraštis, rašvda- ant amerikonų socialistų."

mas apie suspendavimą So Žinoma, ne. viskas čia tie
cialistų Partijoj lietuvių Są sa. Pavyzdžiui, čia pasa
jungos, sako:
kyta, kad
Sąjunga
"Amerikos lietuvių socialis yra
išbraukta iš Socia
tai nesenai dar priklausė prie listų Partijos. Ji nėra iš
Amerikos Socialistų Partijos. braukta. Ji tik suspenduo
Nors jų Sąjunga gyvuoja jau ta. Tas reiškia, kad jai tik
keliolika metų, bet prie abel- atimtos teisės,' pakol daly
nos partijos ji nepriklausė...
kas bus išrištas. Dalyką iš
"Vėliaus, atvykus Amerikon tyrus, tos teisės jai gali būt
P. Grigaičiui, Amerikos Lietu sugrąžintos, bet gali būt ir
vių Socialistų pradėjo pusti ki taip, kad ji bus išbraukta.
toniški vėjai...
Tai da ateities klausimas.
”P-no Grigaičio pasidarba
Šiaip-gi sisiubavusio da
vimu, daugiausiai, nutarta pri bar minių ūpo apibudinimas
sidėti ir prisidėta prie Ameri čia yra
gana teisingas.
kos Socialistų partijos, užde Mums tas gali patikti, arba
dant ir tam tikras mokestis Į nepatikti, bet gyvenime taip
bendrą Amerikos Socialistų ištiesų yra.

u

Partijos iždą.
"Šiandien iš to viso darbo
lieka tiktai griuvėsiai: Lietu
vių Socialistų ’brenčius’ iš
braukiama iš partijos, kaipo
negeistiną ir kenksmingą Amerikos Socialistų partijai ele
mentą. Amerikos Lietuvių So
cialistų Sąjunga, Į keletą mė
nesių, tarsi raganiaus lazdelės
pamojimu, pavirsta, bolševi
kiška organizacija ir ugnimi
spjaudo į Socialistų partiją.
"Įdomus tas musų pasaulis!
Kas vakar buvo
skaitoma
'darbininkiška,’ šiandien jau
esą ’aršiau negu buržuaziška;’
kas vakar buvo draugu, kovo
jančiu už darbininkų teises,
šiandien jau skaitoma 'darbi
ninkų išdavini;’ kas vakar
buvo skaitoma tarp lietuvių
socialistų autoritetu ir kuone
dievaičiu — kaip, sakysim p.
Grigaitis, — tas šiandien yra
koliojamas,
spardomas
ir
spjaudomas — ir net menkiausis subolševikėjusios Są
jungos narys, nemokantis nei
savo
pravardės pasirašyti,
jums šiandien drąsiai pąsakys, kad jo vakarykštis vadasdievaitis yra didžiausis neiš
manėlis.
"Tai yra minios ypatybė.
Minią yra lengva •pritraukti,
—ypač vartojant 'ugninius žo
džius.’ Senso miniai daug ne
reikia. Ji tarsi tasai kūdikis,
daugiaus įdomauja ir leng
vinus patraukiama mirgančio
fejerverko, negu nuolatinės
saulės šviesos. Ją yra lengva
prisitraukti, ir lengva jos nus
toti. Juo ji tamsesnė, juo len
gvinus tas padaroma. Ir tai
dėlei tos parastos priežasties,
kad paprastai tokie žmonės
menkai gyvena savo locnu pro
tu, o daugiaus gyvena skolintu

protu ir

užsiganėdina

skam-

KAM JIE NAUDOJA PA
RAŠUS.

Pasirodo, kad tą 1,000,000
parašų, kurį tautininkai su
klerikalais rinko neva pro
testui prieš lenkus, dabar
jie naudoja savo bendrovių
bizniui garsinti. Štai, ką
apie tai rašo "Naujienose”
Jurgis Valančius iš Clevelando:
"Šiomis dienomis dirbtuvėj
prieina prie manęs vienas dar
bininkų, graikas, iš išsiėmęs iš
konverto lietuvišką klerikalų
bendrovės apgarsinimą-laišką,
klausia, ką čia rašo. Pažiurė
jau. Tai buvo Lithuanian and
American Trading Co. laiškas,
reklamuojantis minėtą bend
rovę ir prisiųstas iš VVashingtono, D. C. Minėtas klerikalų
bendrovės adresas paduotas
klerikalų ir tautininkų užlai
komojo ’Ekzekutyvio komite
to' ofisan. Klausiu — Kasgi,
kad tu lietuvišką laišką gavai
iš tos bendrovės; rašai į ją ko
kių informacijų? — Graikas
paaiškina, kad jis nieko apie
lietuvių įstaigas nežinąs. Tiek
tik, kad aną kartą pasirašęs
po lietuvių rezoliucija, kurią
aš jam pakišęs. Atsiminiau,
kad man renkant parašus ant
rezoliucijų ir tas grekas, pap
rašius, pasirašė. Praėjo jau
nemažai laiko ir apie tuos pa
rašus net užmiršta buvo.
"Dabąr pasirodo, kad vietoj
protestuoti po rezoliucija, tie
parašai su vardais ir adresais
iš ’Ekzekutyvio komiteto’ ofi
so, — užlaikomo tautininkų ir
klerikalų tarybų už žmonių suaukautus pinigus, — yra pa
naudojami laiškų su apgarsi
nimais siuntinėjimui, kuriuose
reklamuojama klerikalų ben-

gulmvbės peticiją. D
°
nės rūpinosi, šaukė susirin
Naujienų” koresponden- kimus, vaikščioju su petiU"
tu au- į jomis, rinko parašus,
tas sako, .1kad, gavo
't jo
rij Jvisa
. tai dek to.
biznio11
garsinimų ir
kiti žmonės
apielinkėje, kurie buvo pa-'riai turėtų k<ur savo apgarsirašę po "Lietuvos nepri-!sinimus siuntinėti!
drovės ir viliojama pirkti šėrai
ar bondsai.”
—
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SKANDAL1ŠKOS ŽINIOS
APIE LIETUVOS VALDŽIA.
Paskutinėmis dienomis vinti tautos suverenybę; Jus
pradėjo aiškėti be galo Įdo tautos nepasiklausę drįsote
mių dalykų apie Lietuvos rišti, spręsti visos tautos liki
atžagareivių valdžią. Jeigu mą, sauvaliai ja skelbdami mo
pasirodys, kad žinios, kokių narchija ir Lietuvos karaliaus
mums teko girdėti, yra tei sostą sauvaliai siūlydami \osingos, tai kils toks skanda- kiškam kungaiksėiui L rach ui
tas, kokio lietuvių istorijoj (11 liepos, 1918 m.) Jus buvo
da nebuvo. O tos žinios, ro te sutikę padaryti su \ okietidos, turi būt teisingos, nes ja. senojo rėžimo, konvencijas,
jos paeina iš kelių atskirų sutartis (karišką, muito, kelių
šaltinių ir visos veik tą pati ir pinigų), kurios butu visiš
kai sunaikinę Lietuvos neprik
tvirtina.
Pirma męs čia paminėsi lausomybę.”
me tuos užmetimus Lietu Gabrys, žinoma. prie_ tų
vos valdžiai, kurie yra jau mašinacijų irgi prigulėjo,
riešai paskelbti.
Paskui ■bet jis visgi turi pilietiškos
męs pasakysime, kas yra ■drąsos dabar prisipažinti,
žinoma tiktai klerikalų ir į kad tai buvo judosiškas dal
tautininkų ”načalstvai," bet bas ir kad tą darbą varė po
nuo visuomenės labai sle no Smetonos kompanija..
piama.
Toliaus jis ima buvusius
Juozas Gabrys, buvęs vy- savo sėbrus nagan dėl Stei
riausis. klerikalų ir tauti giamojo Seimo:
"Jus kiek vėliau, karei pasi
ninkų politikos inžinierius,
bet dabar su jais susipykęs, baigus ir sąlygom prieš tai
pradėjo kelti aikštėn visas persimainius, nesušaukėt Stei
jų šunybes ir skelbti jų pas giamojo Seimo, idant jo ranlaptis. Šiomis dienomis ji kosna sudėti Lietuvos likimą,
sai paskelbė atvirą laišką, nes bijojot stoti rusčion tikrų
kame tiesiog reikalauja, tautos išrinktiniu akyvaizaon.
kad Smetona su savo kaize Jus negalėjot apginti Lietuvos
rine Taryba liautųsi mulki ribas nuo jos priešu rusų —
nęs žmones, sušauktų kuo- bolševikų ir lenkų ir. pirmam
greičiausiai
Steigiamąjį pavojui atsiradus. Tamista su
Seimą ir pats rezignuotų.
visa savo šeimyna ir artimiau
Štai tas laiškas, taip kaip siais draugais ir patarėjais, p.
jis tilpo 145-ta m "Draugo” p. Yču ir Valdemaru, išbėgot
numeryje:
ušsienin ir tik pavojui praė
”Jo Molonei
Antanui Smetonai,
Lietuvos Valstybės
Tarybos pirmininkui.
"Tamista,
"Atsimeni tuos sunkius me
tus, kuomet musų Tautos, vie
nam jungui nukritus, pateko
kitan dar sunkesniam Lietu
va prispausta vaitoja, o balso
jos niekas negirdi, nes ji bu
vo atskirta nuo rišo pasaulio
plieno ir ugnies siena. Neviena
lengvatikis manė, kad musų
tauta žus karės ugnies viešn
ioj, o jos likučiai paskęs sve
timtaučių juroj."

I

jus, Lietuvos jaunimui atsta
čius savo krutinę prieš priešą,
Tamista triumfaliai pagrižai
Lietuvon ir sauvaliai pasiskel
bei Lietuvos respublikos pre
zidentu.
"Kokią teisę Tamista ir Ta
ryba turite uzurpuoti sau Stei
giamojo Seimo teises? Nega
na to, kokią teisę Tamista tu
rėjai užtraukti ant Lietuvoj
šimto milijonų paskolą pas vo
kiečius ir tai sąlygom priešin
gom ir pragaištingom Lietu
vos gyvybei ir jos ateičiai?"

Paskui Gabrys nurodo
priežastį, kodėl Lietuvos at
Toliaus Gabrys primena stovų sąjungininkai nenori
Smetonai, kaip tais sunkiais Įsileisti taikos konferenci
laikais jisai, Gabrys, daręs jom Jis sako Smetonai:
"Ar žinai Tamista, delko
Įvairius pienus ir konspira
Lietuvos
nepriklausomybės ne
cijas su Lietuvos politikie
pripažįsta
Ententės valstijos
riais. Girdi:
"Mano rupesniu Tamsta ir
keli kiti Lietuviai vargais, ne
galais tapo atkviesti Lausanės
III
Tautų kongresan
(1916 m.), kur pirmą kartą
tapo paskelbtas pasauliui obalsis nepriklausomos Lietu
vos.” ’

Negana to, —
"Man kalbinant pasisekė
jus sukviesti (sakau sukvies
ti, ne išrinkti) Vilniuje rugsė
jo konferencijon
(1917 m.),
kur tapo išrinkta ir vokiečių
okupacijos valdžios patvirtina
Taryba, kurios pirmininku ta
pai paskirtas Tamista.
"Atsimeni Tamista kokio
mis sąlygomis Taryba tapo
pripažinta Berno konferenci
joj (1917 m.) ’branduoliu’ busimos Lietuvos valdžios; nei
viena tų sąlygų Tarybos netapo išpildyta."

Kokios tos sąlygos buvo,
Gabrys savo laiške nepasa
ko. Tai konspiracijos pas
laptis, kuri patiems konspiratoriams yra žinoma. Gab
rys tuo tik parodo, kad jie
darė konspiracijas.
Toliaus jis drožia Smetonai:
"Tamista, kaipo Tarybos
pirmininkas, ir pati Taryba
nesugebėjot tinkamai išpidyti
ant jūsų uždėtą užduotį; jus
prasikaltote prieš tautą; jus
sulaužėte demokratizmo prin
cipus; jus patys, nebūdami
tautos išrinkti, drįsote pasisa-

ir delko Jūsų atstovu:'Valde
maro ir Yčo neįleidžia Į Taikos
konferenciją ?
"Dėlto, kad Tamista, visa
Taryba ir patys jūsų paskir
tieji atstovai, nebūdami tau
tos išrinktiniais, o vokiečių
paskirti, susikompromitavote
su jais įvairiomis derybomis,
pragaištingomis Lietuvai. Kol
Lietuva neturės tikros val
džios, kilusios iš Steigiamojo
Seimo ir atsakomingos prieš
jį, męs negalime tikėties Lie
tuvos nepriklausomybės pri
pažinimo ir į Taikos konferen
ciją pateikimo."

Todėl Gabrys stato Sme
tonai šitokį "ultimatumą:”
"Tamista ir . Taryba uzur
puodami ir pasityčiodami iš
tautos teisių, netekote joje vi
siškai pasitikėjimo; jus priva
lote pasitraukti, tuojaus su
šaukti Steigiamai j Seimą ir jo
rankosna sudėti Lietuvos liki
mą.”

Be to, Gabrys parašė dar
atvirą laišką ir i lietuvių vi
suomenę Amerikoje, kurį
išspausdinno
chicagiškė
"Lietuva" Nl?0. šitas laiš
kas rašytas Kaune 25 ba
landžio šių metų ir taip pat
tvirtina, kad dabartinė Lie
tuvos valdžia yra ta pati
Valstybės Taryba, kuri bu
vo ne žmonių išrinkta, bet
kaizerio junkerių paskirta,
šitą tarybą Gabrys ve kaip
charakterizuoja:
"Kas gi ištikrujų yra ta Ta-

--------- ■ ■
■■
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ryba? Tai yra grupė (maž duolyj partyviškumu ir pro-jdoje. Nugrįžęs dabar Pary
daug 20)
asmenų, Vokiečių
tekcijonizmu: tankiai gabus, jžiun jis- pasakė, kad kaip
Ludendorfo ir Isenburg'o pas seni, prityrę profesionalai ka-įjLatvijos, taip ir Lietuvos
kirtų 1917 m. ši grupė prisik rininkai
(oficieriai) paduoti dabartinė valdžia "yra nie
vietė vėliau keletą sau tinka komandai jaunučių, neprity kas daugiau, kaip tik Vokie
mų draugų. Socialistai —atsi rusių. tik-ką iškeptų oficierių. tijos padaras, palaikomas
sakė dalyvauti V. Taryboj, Kiti, prašalinami nuo tarny Vokietijos pinigais ir jos
praminė ją nebe tūlo teisingu bos vien dėlto, kad jie nepa organizatoriais.’’
mo ’Lepvta.’ Ji netyčiomis at tinka tam, ar kitam ministeNejaugi visi šitie žmonės
sidūrusi priešakyj musų tau riui, arba nenori tapti įrankiu kalba tokius dalykus susita
tos kritiškiausios jos gyvybės vienos, ar kitos partijos.
rę su Gabriu? Apie Gabrį
valandoj, sauvaliai pasisovinu"Nepasitenkinimas rimtųjų, galima butų pasakyti, kad
si tautos suverenybę. be jokios sveikųjų gaivalų yra didelis, jis turi kokių išrokavinjų
atodairos riša visos tautos li opozicija kįla vis didesnė. Bu diskredituoti dabartinę Lie
kimą.
vo bandyta leisti opozicijos tuvos valdžią; gal jis pats
"Šita grupė sudaro tikrą laikraštį, bet mūsiškė valdžia, nori užimti Smetonos vietą;
kamarillą. kurios priešakyj kaip ir rusų, neleidžia savęs bet kokiais gi tikslais galė
stovi Smetona, baronas šilin kritikuoti. Kas drįsta jai tei tų tai daryti Amerikos val
gas (tas pats, ką 1917 m. Pet
sybę pasakyti, tas vienybės džios atstovas? Juk jam
rogrado
Seime
protestavo ardytojas, tas bolševikas ir nedaro skirtumo, kas Lietu
prieš Lietuvos nepriklausomy kaipo toksai kišamas į kalėji vos prezidentas ir kaip jis
bę) ir kun. Staugaitis. Pernai mą.”
rinktas. Jis nuvažiavo te
vasarą ji sauvaliai nutarė Lie
Yčas su Valdemaru patįs nai tiktai faktus surinkti.
tuvą padaryti monarchija ir save
pasiskyrė "Lietuvos 0 faktų jis jieškojo, be abe
net pakvietė jai karalių — vo atstovais” Į taikos konfe jonės, ne pas Gabrį, bet pas
kiškąjį kunigaikštį Urach’ą. renciją. Bet kadangi sąjun Lietuvos valdžią.
Ir štai
Dabar vėl vos pusei metų pra gininkų akise jiedu buvę su- jis praneša, kad toji valdžia
slinkus, tautos nepasiklausus, sikonpromitavę su vokie yra Vokietijos padaras ir
tą pati Taryba paskelbė Lie čiais Berline,
tai judviejų Vokietijos pinigais palaiko
tuvą respublika ir net pasky netik neįleido taikos konfe- ma.
Vokietija paskolino
rė jai prezidentą asmenyje sa rencijon, bet Paryžiaus lai jai 100,000,000 markių. Tą
vo pirmininko Smetonos. Ar kraščiai dagi
pareikalavę, jau visi žino.
tai rimta? šis paskutinis, ly kad jiedu išvažiuotų iš Pa
Ką-gi ant to pasakys mu
giai kaip ir pirmutinis Tary ryžiaus kaipo "nepageidau- sų tautininkai ir klerikalai?
bos gestas, sukėlė didžiausią ; jami.”
Bet ne tame dar skanda
pasipiktinimą rišoj Lietuvoj,]
Kad Lietuvą ant kojų pa-

las. Tautininkų ir klerika
lų "načalstva” New Yorke
ir Washingtone šnabždasi
tarp savęs, kad skolinant iš
Vokietijos tuos 100,000,000
vienas buvusių
Lietuvos
"ministerių”
uždirbęs...
6,000,000 markių. Negana
to, kuomet Anglija paskui
užprotestavusi prieš skoli
nimą iš Vokietijos pinigų-,
Lietuvos valdžia užtraukusi
paskolą Anglijoj ir Vokietijai atmokėjusi, prie ko tas
"ministeris” uždirbęs dar
2,000,000 markių.
Iš tų "uždirbtų” pinigų
dabar esanti st/igiama Lietpvoj banka ir amerikiečių
bendrovės kviečiamos sudė
ti ton bankon savo pinigus.
Bet tai da ne viskas. Mu kad ir Valstybės Taryba ir Bet bendrovės bijosi, kad
sų skaitytojai
atsimena, "prezidentas" Smetona esą Steig. Seimas tos bankos
kaip andai tautininkų ir "rinkti.” "Draugas" sako: paskui nekonfiskuotų, kada
"Valstybės Taryba 1917 m. išeis aikštėn, jog ji uždėta
klerikalų organai rėkavo iš
netapo
paskirta, tik išrinta. P. Lietuvos valstybės pinigais.
džiaugsmo, kad kauniškė
valdžia gavusi 100,000,000 •Smetona netapo paskirtas, tik Todėl politikieriai ir nenori
markių paskolos. Tautinin išrinktas. Taigi didžiausias p. Steigiamojo Seimo šaukti,
kų ir klerikalų laikraščiai Gabrio užmetimas daromas p. o Gabrys, visas tas šmukleAmerikoje aiškino, kad ta Smetoriai, yra neteisingas.” rystes suuodęs, dėlto tik ir
100 milionų markių ■ sudėję Bet prezidento rinkimai spiriasi, kad Seimas butų
patįs Lietuvos gyventojai. gali būt tiktai iš kelių kani sušauktas. Mat, jam pikta,
Gabrys dabar parodo, kad didatų, už kuriuos balsuoja kad ne jam tie 8,000,000
tai yra melas ir apgavystė. visos šalies gyventojai. Tai markių teko. Jis nori savo
Jisai praneša, kad —
gi, jeigu "Draugas" žino, konkurentams keršyt. Ir jis
"...p. p. Smetona, Yčas. Val kad Smetona buvo renka’ esąs tikras, kad Steigiamas
demaras, Saulis ir kun. Puric mas, tai gal jis pasakytų Seimas, jeigu dabar jis butų
kis užtraukė Berlyne ant Lie • mums, kokie buvo kiti kan- sušauktas, visą dabartinę
tuvos 100 milionų paskolą, at ididatai šalia jo, ir kiek kat "kamariliją” sukištų kalėsisakydami Lietuvos teisių ant ras jų gavo balsų? Kada jis, jiman.
Taigi atžagareivių liogęPrūsų Lietuvos (pigiai apkai- tuos faktus pristatys, tada
riuose
gali kilti didelis
navo Prūsų Lietuvą!!!)."
ir męs tikėsime, kad Smeto
, skandalas.
Taigi pasirodo, kad ta na buvo žmonių išrinktas, o
100,000.000 markių ne Lie^ ne politirierių paskirtas LIETUVIŲ RAUDONOJO
KRYŽIAUS NEGALIMA >
tuvos žmonės sudėjo Sme prezidentas.
STEIGTI.
tonos kompanijai, bet Vo Dabar gi męs linkę tikėti
Gabriui,
nes
su
jo
žodžiais
kietijoj jie buvo paskolinti,
Mūsiškiai "patriotai” bu
arba, kaip Gabrys sako, sutinka ir iš kitų šaltiniu vo pradėję šaukti apie stei
gauti už pardavimą Prūsų atėjusios žinois. "Tėvynės" gimą lietuvių Raudonojo
N18 Vigantas rašė:
Lietuvos.
Kryžiaus Amerikoje. Bet
"...būrys lietuvių-inteligentų
Gabrys atvirai užmeta
dabar
Chicagos lietuvių
dabartinei Lietuvos valdžiai Vilniuje padavė raštu vokiškai daktarų draugijos komisija
"kyšių ėmimą” ir vagystes. okupacijos valdžiai reikalavi praneša, kad tokio "Kry
mą leisti sutverti Lietuvoje
Sako:
žiaus” lietuviai' negali steig
"...laiks nuo laiko viens kits šalies atstovybę.
ti. Raudonas Kryžius gali
valdininkas išdumia su visu
"Vokiečiai... sutiko ant to ir
būt tiktai vienas šalyje: Ruiždu, (kaip antai atsitiko Gar leido sušaukti Vilniun viso
sijoj — Rusijos Raudonas
dine) arba visa banda gyvulių krašto atstovybę, bet jokiu
Kryžius, Amerikoj — Ame
mus valdžios užpirktų karei rinkimų tai atstovybei nebuvo
rikos
Raudonas Krvžius, ir
viams, vietoj į kazarmę — pa leista. Vietiniai įžymesni žmo
tt.
tenka į žydelio tvartą."
nės nurodė vokiečiams kandi
Todėl Chicagos lietuvių
Jeigu tas nebūtų tiesa, datus ir vokiečiai davė kai-ku- daktarai nutarė kurti drau
tai gyvendamas Lietuvoj ji riems tų kandidatų leidimą va giją, kuri nesivadins Rau
sai negalėtų tokių dalykų žiuoti Vilniun į seimą. Tokiu donojo Kryžiaus vardu, te
skelbti, nes jį tuomet — budu susirinko Vilniuje sšviso čiaus veiks ir teiks Lietuvai
240 atstovų.”
pagalbos tokiais pat budais
kartų.
••
Toliaus jis rašo:
Taigi tas seimas buvo ne ir principais, kaip Raudo
"Maža to, partyvumas, pro- žmonių rinktas, bet vokie nas Kryžius. Vardas šitos
tekcijonizmas ir intrigos gai- čių paskirtas. Ir tas vokie draugijos busiąs: "Lietuvai
gina valstybės statymo darbą. čių paskirtas seimas pasky Gelbėt Draugija.”
Niekas nenori dirbti pozityvi rė iš savo tarpo Krašto Ta
darbą, kožnas nori patekti Į rybą iš 20 narių, o ši vėl iš šios pasaulės margas svie
ministerius, kas su visu yra savo tarpo paskyrė poną
tas,
nesunku, jokių kvalifikacijų Smetoną savo prezidentu, o Nebeturi žemėj vietos!
nereik, užtenka sudaryt parti vėliaus ir vsos Lietuvos pre- Vieniems rengia baisų karą,
ją, kad ir iš kelių narių (San zidentu.
Kitus skrist ant Marso varo.
tara, Pažanga irk.) ir pasis
Tą patį dabar patvirtino Straksi, bėga, kojas daužo,
kelbti lyderiu."
ir pulkininkas Warwick Savo silpną galvą laužo,
Tas pats esą ir su kariu- Green, Amerikos militarės Kaip akla višta prie grūdo
misijos viršininkas, kuris Jieško vargšas "garbės bu
niene:
"Musų kareirija yra jau šiomis dienomis
do.”
tyrinėjo
užkrėsta pačiam savo bran dalykus Lietuvoje ir LatviA. J. Jokūbaitis.
o užsienvj Lietuvą išstatė ant j stačius ir kaltininkus nu
juoko. Kaip reikalauti, kad baudęs, Gabrys reikalauja
pripažintų mus nepriklauso Steigiamojo Seimo. To rei
mybę, tokią valdžią turint?
kalaujančios da kokia tai
"šituos pamatinius dalykus ; "Augščiausia Lietuvių Ta
tegali išrišti tik Steigiamasai ryba" ir "Tautos Sąjunga,”
Seimas, tautos išrinktas visuo Į kurioms, kaip rodos, pats1
tinu balsavimu. Bet Lietuvos į Gabrys vadovauja. Taigi iškamarilla nesistengia suvisu ! rodo,
kad Gabrys organi
šaukti Steig. Seimo, kuris pa zuoja spėkas ir rengiasi
darytų galą jos viešpatavimui, kelti revoliuciją prieš Sme
visus gi tuos, kurie sušaukimo tonos valdžią.
to seimo reikalauja, skaito
Amerikos tautininkai ir'
maištininkais. Argi ne Rusų klerikalai,
nors
talpina
biurokratų pėdomis eina mū Gabrio
atsišaukimus, te
siškė valdžia? Ji prives musų čiaus aštriai jį smerkia.
tautą prie pražūties, prie nau Jiems labai nepatinka, kam
jo Lenkų ir Vokiečių jungo, Gabrys sako, jog dabartinė1
I
ar sugrąžįs Į senąjį Rusų jun Lietuvos valdžia yra vokie
gą."
čių padaras. Jie tvirtina,

z

Km nieko neveikia
To niekas nepeikia
MILWAUKEE. WIS.
šis bei tas iš musų
/
padangės.

Milwaukee miestas yra
ne mažas, gyventojų turi
pusę miliono. Lietuvių ta
me skaičiuje randasi nuo
500 iki 700 ypatų.
Miestas stovi ant Michigan ežero kranto, tečiaus
oras gyvenimui nelabai ge
ras. Miestas beveik kas
dien fabrikų -durnuose pas
kendęs, nes fabrikai išmėty
ti po visą miestą. Gatvių
švarumas irgi prastas.
Darbai šiuo laiku prastai
eina, bet jie.škančiam darbo
visgi galima ji gauti, tik jau
už darbą visai mažai moka
ma. Amatninkams dau
giausiai mokama po 35 ar
40c. Į valandą. Dirbama po
12 valandų Į dieną.
Pragyvenimas brangus,
ypač randos už namus be
galo augštos.
LSS. 119 kuopa šiuo laiku
gerai gyvuoja. Tvirta na
riais ir materialiai.
Birželio 8 d. kuopos susi
rinkime buvo perskaitytas
Socialistų Pastijos kairiojo
sparno pragramas, kuris
vienbalsiai likosi kuopos užgirtas. Prie kuopos prisi
rašė 3 nauji nariai.
Po socaistų kuopos susi
rinkimo sekė susirinkimas
naujai susitvėrusios LMPS.
kuopos. Valdvbon išrinkta
šios narės: E. Vitkus, pir
mininkė; M Ratušinskienė,
raštin.; E. Ciulkienė, or
ganizatorė ir Beržanskienė,
iždininkė. Susirinkimai nu
tarta laikyti kas antrą nedėldienį kožno mėnesio sve
tainėje po num. 861 First
avė., 1 valandą po pietų.
Linkėtina kuogeriausių
pasisekimų toms musų sese
rims, stojančioms kovon už
gražesnę žmonijos ateitį.
Gegužės 29 d. vietos ang
lų socialistų kuopa turėjo
surengus prakalbas sugrįžušiam iš Rusijos Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus
nariui Williftm’ui Humphries. Jis buvo pasiųstas
Rusijon da Kerenskio lai
kais ir išbuvo ten gana ilgą
laiką. Taigi jo prakalba
apie Rusijos padėjimą bu
vo labai indomi. Jis nuro
dė, kad Rusijos darbininkai
laimingi pasiliuosavę iš ka
pitalistų vergijos. Jis aš
triai pasmerkė Amerikos
kapitalistų spaudą už skel
bimą bjauriausių melų apie
Rusiją.
Gegužės 30 d. LSS. kuopa
vaidino veikalėli „Saliamo
no Sapnas.’’ Atvaidinta pu
sėtinai gerai. Tečiaus pub
likos atsilankė nedaug, dėl
to materialio pelno vakaras
nedaug davė.
Kunigas bijosi stot viešai
prieš socialistus.

čianykščiai lietuviai, ku
rie da negali be prietarų gy
vent, turi savo bažnyčią ir
piemenį, kuris gano ir ker
pa avis ir avinus. Tasai avi
nų ganytojas, turbut, norė
damas pasigirt savo didvy
riškumu, pasakė savo parapijonams, jog jis nebijąs
stoti su socialistais į deba
tus. LSS. kp. patyrus apie
kunigo užreškimą tuoj iš
rinko komisiją debatams
surengti. Komisija parašė
kunigui laišką, kviesdama
jį pildyt savo žodį ir duoti
kuopai atsakymą iki pas
kirtai dienai. Sako, kad
tėvelis gavęs pakvietimą iš
persigandimo net susirgo
ir atsakymo nedavė. Taigi
žinokite, parapijonįs, kad
jūsų klebonas melavo jums
bažnyčioje, -sakydamas, buk
jis nebijąs stosi su socialis
tais į debatus. Padrąsinki
te savo ganytoją, tegul jis
nepalieka jus i nesislepia į
žabarus.

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
STOUGHTON, MASS.
išsi-l- CLEVELAND, OHIO. kad pagiedotų, bet davatkų Rodos, kad minėtos progBet ir šitam iš čion X/
balsai malonus gal tik dva resyvės organizacijos ren
Birželio 5 d. atsitiko čio nešdinus davotkos~ pešasi
Du piknikai.
Lietuvių Labdarybės drnai didelė nelaimė. Gatve- tarp savę už kunigėlio for- Birželio «22 d. Cleveland siškiems tėveliams. Sirvy gia bendrą išvažiavimą į ja taria širdingai ačiū vieti
karis su pasažierais eida ničius.
Grove įvyko Rusijos išeivių do prakalba gi tik nežinė- girią. Geistina, kad tokia nėms draugijoms, kaip tai:
mas 6-ta gatve į pakalnę Kad apsivalius iš visų (socialistų) piknikas, ku .'ėms davatkoms buvo indo me išvažiavime apart dai Šv. Antano Dr-jai, L. K. Gedelei sugedimo užvarži^pa- griekų, pastaromis dieno riame dalyvavo daugelis mi. Tasai žmogus tarsi jo nų, monologų bei žaismų, demino, L. M. P. S. 52 kuo
sileido visu smarkumu, iššo mis parsikvietė iš Saint kitų tautų, kaip ve: lietu kių laikraščių neskaitęs kaip paprastai būna, butų pai ir LSS. 86 kuopai už pri
ko iš relių ir'apsiversdamas I.ouiso kunigą. Tasai, žino viai, žydai, latviai ir kiti. pasakojo apie tą davatkiš ir prakalbos.
sidėjimą prie
surengimo
trenkė į telefono stulpą. 70 ma, valė aklų musų katali Piknike buvo ir programas, ką pramanytą pliauškalą, Mat tokiuose išvažiavi ferų. Šv. Antano draugiją
kų kišenių?. Kišeniai pali susidedantis iš deklamacijų kad „bolševikai Rusijoje muose dalyvauja įvairių paskyrė iš iždo $25.00 dėl
žmonių sužeista.
T. M-as. ko čvsti, bet ne davatkų šir- ir prakalbų. Vienu kalbė- įvykdė moterų komuniz- pažiūrų žmcnės, tai prakal nupirkimo fėrams daiktų, o
dįs ir liežuviai. Sukrovę tojum buvo drg. Jukelis.
mą.„ Tokias karčiamines bos labai naudinga turėti. už tuos daiktus surinkta
BINGHAMTON, N. Y.
K. Armonas.
kungui už apykaklės visus Buvo garsnta, kad da pasakas jeigu davatka pa
$54.80. D. L. K. Gedemino
Patįs sau kenkia.
savo senus griekus, musų lyvaus net keli chorai, bet sakotų. nieko stebėtino ne
draugija iš iždo paskyrė
AURORA, ILL.
Jau „Keleivyje” buvo ra katalikai, ypač davatkos dėl nežinomų priežasčių ne būtų, žinoma, kad tamsios
$20.00, surinkta $24.00. L.
Lietuviai darbuojasi.
šyta, kad sufanatizuoti kle skubinasi—veikia, kad nau buvo, tik pavakarėj susirin galvos visokių nebūtų dai
M. P. Š. 52 kuopos narės surikalų klapčiukai Beginda jų griekų ir griekelių prisi kę keli mirtiečiai sudaina ktų išperi, bet kad Sirvydas Abelnai manoma, kad to aukavo daiktų, o parduoda
šituos melus skelbia, tai ki je kolonijose, iš kurių musų mos surinko $64.99.
LSS.
mi savo protišką vergiją krovus.
vo keletą dainų.
taip
negalima
išaiškinti
Oi
tu
tamsume,
kada
tu
skundžia valdžiai progresy86
kuopa
surinko
$4.45.
Publikos buvo suvirs tūk
laikraščiuose mažai tesima
viškųjų draugijų kalbėto išnyksi. Daug da reik dar stantis ir visi jautėsi užga jo 'minties, kaip tik tuo, to žinių, žmonės nieko nebe Pelno nuo fėrų liko $276.
kad atžagareiviai neturė veikia. Bet toks manymas 14, kuris yra skiriamas pas
jus, biauriai meluodami. Jie bo, kad iš tų protiškai už nėdinti.
muštų
sutvėrimų
žmonių
tuo budu urano sustabdysią
Tą pačią dieną šalę buvo dami įrankių savo kovai ne visuomet teisingas. Pav. tatymui Tautiško Namo
Maineris. vyčių 25 kuopos piknikas. prieš darbininkų susiprati Auroros lietuviai bruzda ir Stoughtone.
apšvietos platinimą.' Sup susilaukti.
rantama, tuomi jie padaro
Buvo ir „vyriškos” pešty mo plėtojimąsi, griebiasi darbuojasi pagal išgalę, tik L. L. Dr-jos raštininkas
MINERSVILLE,
PA.
A. Radvillas.
didelių nuostolių Lietuvių
nės; ne vienas parėjo namo tokių žiopliausių melų, kaip matomai nėra kam infor
Laisvamanių
prakalbos.
šitas.
Ir
tu
man
turėk
tiek
Tautiško Namo Bendrovei.
su mėlynais akiniais ir rau
muoti mušti visuomenę apie t’rue translation filed with tlie postMat, kuomet prakalbos ne Birželio 17 d. Lietuvių dona nosia. Sakoma, kad begėdiškos drąsos.
musų judėjimą.
master at Boston, Mass., on July
įvyksta, tai ir už svetainę Neprigulmingo Kliubo sve peštynės prasidėjo iš vieti Paskui pasiūlė susirinku Šį pavasarį čionai buvo C-nd, 1919, as requirsd by the Act of
siems rezoliuciją užgyrimui surengtos trejos prakalbos. >ctober 6, 1917.
draugija neužmoka. Taigi tainėj buvo paveikslais iliu nio dievo muzikanto.
S birželio L. T. N. Bendro struotos prakalbos. Kal Tie piknikai nėra didelė Lietuvos buržuazinės val Visos buvo pasekmingos.
PALIUOSUOTŲ KAREI
vės susirinkimas nutarė pa bėjo drg. T. Kučinskas, aiš svarba, bet jie parodo fak džios. Delei tos rezoliuci Vasaros karščiams užsto
VIŲ ŽINIAI.
kelti kainą už svetainę toms kindamas krikščionybės vy tą, kad vieni žmonės susiė jos buvo paprašęs d. Plun- tos dabar rengiami kas ne- Visi paliuosuoti kareiviai
draugijoms, kurių nariai kintojų darbus ir dabartinį ję net kelių tautų naudin gis balso ir publika tam pri dėldienis išvažiavimai i par >ei jurininkai neprivalo pa-,
atlieka minėtus skundimo darbininkų judėjimą bei pa gai, linksmai ir draugiškai tarė, bet atžagaręįyiai su kus, kur linksmai ir naudin iliauti mokėję savo mokes
darbus. Vadinasi, norėda dėjimą. Prakalbos iliust laiką praleidžia, o kiti sa davatkomis pradėjo spar gai laikas praleidžiama. Jo čių už Apdraudą Karės me
mi pakenkti progresyvėm ruotos paveikslais buvo viškiai pešasi. Puikus ku dytis ir šaukt lig bruknių kių nesutikimų bei nesusip tu,' kuomet jie buvo paimti
apsisėdę. Už rezoliuciją pa ratimų nebūna, visi drau tarnystėm
organizacijom,
klerikalai ityn svarbios, tik gaila, kad nigų „mokslas.”
«
*
*
kėlė rankas tik davatkos, giškai ir linksmai namo Tiems, kurie nepasiliovė
pakenkė sau. Dabar už sve žmonių susirinko nedaug.
tainę turi brangiau mokėti. Mat gauta laiškas 14 birže Mirtos choro susirinkime prieš balsavo visa šviesesnė grįžtame.
Gaila tik, kad mokėję savo mokesčių net
publika, bet jos balsų nes pas mumis nėra daugiau aikus bus daleista dabarti
lio,
negalima
buvo
suspėti
buvo
pakeltas
klausimas
Streikas.
kaitė, tik užreiškė, kad už
Birželio 11 d. čionai sus plakatų atspaudinti, nes (geriau pasakius tūlų drau rezoliuciją didžiuma. Ir čia prasilavnusių veikėjų, ku nę savo apdraudą (War
rie galėtų mums platesnę Risk Insurance) pakeisti į
treikavo Barnes-Smith Ci- subatomis spaustuvės nuo gų noras), kad pavedus M. buvo melas ir šulerystė.
piet
užsidaro.
Panedėlyj
chorą
po
LSS.
3
kuopos
glo

veikimui dirvą nurodyti.
naprasto apsidraudimo for
gar Co. darbininkai skais
padaryta
plakatai,
o
utarba.
Tam
dalykui
nutarta
Po
Sirvydo
spyčiaus
drg.
Laisvės
Mylėtojų
dr-ja
mą
be jokio tolesnio fiziško
čiuje 140 ypatų. Reikalau
ninke
įvyko
prakalbos.
Tai

šaukti
ekstra
susirinkimas
Krasauskas
prašė
balso,
bet
rengiasi
pastatyti
scenoje
egzaminavimo. Ir paliuo
ja pakėlimo mokesties ir
trumpesnių darbo valandų. gi, nebuvo gerai išgarsinta, ir jis įvyko birželio 12 d. š. Sirvydas atsakė, kad klau veikalą „Pirmi Žingsniai.’’ suoti jurininkai, kuriems
Kompanijos pirminjnkas prie to ir oras buvo labai m. Dalyką apsvarsčius pa simus statyt Įeisiąs tik kle Dr-jos aktariai lavinasi ir leistina savo apsidraudimą
Fred E. Barnes „The Bin- šiltas, dėlto žmonių nedaug sirodė, kad dabartiniu reak bonui, socialistams gi nėra tikimasi, kad vakaras bus pakeisti, privalo kreiptis lai
gražus.
šku ar asmeniškai majoro
ghamton Press” laikraščio susirinko, bet tie, kurie at cijos laiku negalima, tik ta jokio balso.
silankė,
išsinešė
labai
gerų
Iš
šalies
žiūrint
į
tuos
Ta
pati
dr-ja
rengia
15
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no
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perta
isyt
T. J. Johnston ofisan, kaipo
reporteriui
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ir
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pikniką.
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birželio
kių asmenų, būtent: J. Jan
tamer.t Headųuarters, room
sąlygų. Kapitalistus mato
HYDE PARK? MASS.
išvažiavimą
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J.
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717, 99 Chauncy st, Boston,
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Kaip
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Mass. Ir privalo kreiptis
liga. Jie jį visame kame
Gyvenimo margumynai.
bendrai
nutarti
drg.
T.
Ku

T
Rimkus.
taip
greit kaip tik galima,
„Keleivio
”
N25
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mato, jie juo dangsto visui
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savo niekšiškus darbus ir
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nėra čionykštės Lietuvių Taipgi bus suteiktos čia
kaltybes. Už viską, kas
Kučinskas,
sugrįžęs
iš
Saint
tuvių
kolonija,
kurioje
lie

ELIZABETH,
N.
J.
Dukterų ir Sūnų Dr-jos na visos reikalingos informa
tik vra negera—bolševikai
tuvių
priskaitoma
apie
ke

Clair
’
ės,
vėl
turėjo
MinersLSS. kuopos veikimas.
rys, tai būdamas pašaliniu cijos kas link naujos apsi
kalti.
villėj prakalbas ir rodė pa Gegužės 14 d. čia buvo L. liolika tūkstančių.
matomai tik išgirdęs, bet ne draudimo formos ir mokes
Draugiškas išvažiavimas. veikslus. Žmonių atsilankė
Lietuviai čia dirba įvai patyręs faktų, prirašė melų, čių už tą naują apsidraudi
S. S. 147 kuopos surengtos riose industrijos
šakose, o jeigu jis yra dr-jos nariu mą.
Birželio 15 d. buvo Auš nedaug. Nutarta turėt pra prakalbos.
bet
daugiausiai
rubsiuvyskalbas,
bet
ir
trečiu
vakaru
Rašant informacijų as
ros Choro išvažiavimas į
ir pats dalyvavęs tame su
Buvo kviestas kalbėti d.
miškus ant Lelijų ežero žmonių mažai buvo. Mato V. Venskunas iš Philadel- tėje.
sirinkime, kuris
nutarė menis privalo paduot dieną,
mai žmones apėmė apatija, phijos, bet jam nepribuvus Rubsiuvių darbo sąlygos ”duot kunigui 10 dolerių,’’ kada buvo paliuosuoti nuo
kranto.
šiuo laiku, galima sakyt, tai žinodamas kodėl nutar trąnystės ir kada yra mo
Oras buvo puikus. Žmo o gal neįdomauja prakalbo kalbėjo d. J. K. Plungis.
nės džiaugėsi ir skaitlingai mis dėlto, kad neorganizuo Po prakalbų prie kuopos geros. Rubsiuviai susior ta užmokėt 10 dolerių, jau kėję paskutinę savo mokes
ganizavę į tvirtą Amalga- tiesiog šmeižia draugiją sa nį už apdraudą po poliuosaišvažiavo. Bet po piet, ka jama lietuviškas vaiskas.
prisirašė
12
naujų
narių.
vnnui.
da buvo pat smagiausis lai Už įžangos tikietus įplau Vėliaus pribuvo ir d. Ven mated Člothing Workes li vo prasimanymais.
kų
atliko
$4.00;
aukų
su

niją
iškovojo
sau
44
darbo
Viršminėtas viršininkas
kas, ant dangaus pasirodė
skunas. Kalbėjo gerai, tik valandas sąvaitėje. Akor- Dalykas ve kaip buvo: Mi
mesta
$3.70.
Pinigai
atiduo

juodas debsys, trenkė per
nėtai draugijai
rengiant taipgi mielai patarnaus ir
gaila, kad jau daug publi
kūnas ir pasiliejo lietus taip ta drg. Kučinskui kaipo pa kos buvo išėję. Mat nesiti dinis ^piece work) darbas pikniką buvo paimta iš Ai tokiuose atsitikimuse, kuo
panaikinta, visur dirbama
gausiai, kad tiems, kurie šalpa moksleiviui.
kėta, kad d. V. pribus. Ant nuo dienų ir mokestis daug rių parapijos tam tikros met paskirstymas bei val
J.
Banis.
pasiliko po atviru dangum,
ra, reikia pastebėti patiems geresnė, negu kituose ama grindįs šokiams. Mat pik diškas leidimas nėra gau
nei panagių sausų neliko.
nikas buvo rengiamas su tas.
kalbėtojams, kad prižadėję tuose.
ROCHESTER, N. Y.
Man ypač gaila tų musų
šokiais, o toj vietoj šokiams
turi pasistengti į laiką at
baltų mėlynakių aniolėlių, LSS. 7 kupos išvažiavimas. vykti, nes rengėjams pasi Tos rubsiuvių darbo sąly salės nėra. Airių parapija 82 METŲ MOTERIS IŠ
gos,
žinoma,, .pačių darbi- turi pasidarius sau tokias
kurių balti šilkiniai rūbai Birželio 15 d. buvo LSS. daro daug lėšų iš toliaus L,
—, -----------MOKO ANGLIŠKAI.
įninku
susipratimo ir vieny- grindis,
tarsi klijais iš apačios ištep 7 kuopos bendrai su LMPS. kalbėtoją kviečiant, o mora
kurias
reikalui
ti lipo prie gražaus kūno, 26 kuopa surengtas išvažia lės naudos paskui pasidaro »«>ės vaisius. Visa tai duoda esant galima nuvežti, o Natūralizacijos biuias suži
į darbininkams gražų pamo- .M) piknikui vėl parvežti nojo. jog pusamžiai ar seo balti čeverykai pavirto lie vimas.
mažai.
tuviškom naginėm. Tik jau Apart pasilinksminimo ty Gegužės 21 d. LSS. 147 kinimą, kad kur vienybė, namo. Tas tai grindis iš nešiu žmonės lengvai gali
išsimokinti.
tas dievulis beširdies buvo. rame ore buvo da skaity kuopos surengta paskaita. ten galybė.
airių gavo ir L. D. ir S. DrVietos
lietuvių
apsišvie

mas, prakalbos ir dainos. Prelegentu buvo d. B. Kra
A. B. Vargšas.
Pusamžiai ir senesni vy
ja.
timas irgi ne visai menkas. Išardant grindis buvo pa rai ir moterįs gali išmokti
Drg. 'B. Čemauskas per sauskas.
Paskaita buvų I visokius progresyvius pa
DORRISVILLE, ILL.
skaitė ilgą ir įspūdingą drg. naudinga.
daryta tūli
sugadinimai. naujų dalykų taip leng
Katalikų bėdos.
E. V. Dėbso laišką iš kalėji Gegužės 25 d. buvo Rusi rengimus publikos papras Kadangi grindis padavė ku vai, kaip ir kas nors kitas,
Turime čionai dvi bažny mo. Paskui drg. Černaus- jos išeivių Darbininkų Ta-i tai skaitlingai susirenka.
nigas, tai jam ir sugrąžinta, jei tik jie stengiasi išmokti.
------ ,
...... .......
Lietuviu darbininkiška- tik,
čias ir didelę kleboniją, bet kas ir M .J. Masys pasakė .rytas
žinoma, sugadintas.
Taip sako R. F. Crist. Na
surengtos tarptaut>-|
judėiime ir apskritai
matyt, kad mūsiškius kata po prakalbą, aiškindami to nes prakalbos. Prakalbos ikiį^ Lss. ]9 ku£ už. Taigi draugija tarė ir nu tūralizacijos Komisijos De
likus Dievas numylėjo, nes darbo žmonių klesos karžy buvo rusų, uk rainų, lenkų lma rirnlą victą
Kuopa tarė už šitų grindų sugadi putatas, primindaųias pui
davė jiems savo kryželį: ku gio senelio Dėbso gyvenimą
LTetič'ituri nusisamdžius savo su- nimą atmokėti, o ne padė- kias ’ pasekmes, kurids pa
nigo negal jie čia užlaikyti. ir nuopelnus. LSS. 7 kuo
*
J’ K įsirinkimams
nuolatine sve
sye- kavot dievuliui už nusiseku rode viešose, mokyklose prie
įsirinkimams nuolatinę
Koks tik į čia atvažiuoja, pos choras sudainavo kele Plunįsk^te
sį pikniką.
natūralizacijos biurų. Indotai žiūrėk už keletos dienų tą dainelių. Taigi, laikas Susirinkimas priėmė re- tainę, žinomą po vardu Pa- Akvvaizdoje Šito fakto, miausia iš visų buvo ateivė
su savo kromeliu ir išsineš praleista smagiai ir naudin zoliciją, reikalaujančia ati‘lace Hali, po num. 93 Grand taip aiškaus ir visiems sup hioteris 82 metų 4Mpžiauš,
dino. Bažnyčia ir kleboni gai.
darymo rubežiaūs. Taipgi st. Svetainėn telpa apie 400 rantamo reikia būt begė kuri 0ėv4fumpą laiką btaqpT. M. D. piknikas.
ja stovi tuščios, negut žvir
džiu, kad tokių melų prira ! ko angliškai "kalbėti, skaity
užprotestavo prieš razbai- žmonių.
bliams gera vieta.
Tą pačią 15 birželio die ninkiškus užpuolimus ant Kuopa dažnai rengia įvai šyti. kaip kad Pašalinis pa ti ir rąžyti.
«,.
Buvo čia atvykęs diktas ną buvo ir TMD. 52 kuopos darbininkų 1 d. gegužės. Be rias pramogas, prakalbas ir darė.
Virš 3o m. tėvelis, tikrai atsakantis sa piknikas, kur buvo taipgi ir to pareikalauta paliuosavi- platina literatūrą ir apsvie- Čionai juk nėra ir negali Išmoksta taip
. tą. Turi didelį savo knygy- būt skirtumas kam už nuos it Tarinį,-1 yeV jie1 ^ra
vo vardui „kuningas.” Iš- prakalbos. Kalbėjo „San mo politikos kalinių.
jną. Narių turi apie 200, ir tolį reik atmokėti. Joks do i pat pnrirea^ę.
tikrujų tai buvo tikras pra- daros” redaktorius p. K.
žmoguj,
. beveik kiekviename susirin- ras žmogus negali čia drau kuris neri išmokti, išmoks
Atžagareivuose.
boščius su Maikio tėvo no- Norkus temoje: „Lietuvos
sia, papuošta visomis alko klausimas ir klerikalai.” Jis Birželio 2 d. buvo tauti- kime da naujų prisirašo,
giją smerkti, kad ji už nus- ta, nežiumt kokio amžiaus
holio spalvomis. Davatkos nurodinėjo klerikalų diplo ninku su klerikalais suren-1 Be LSS. 19 kuopos yra ir tolius atlygino.
jis butų.
už tai juo negalėdavo. atsi matijos šunybes. Tečiaus gtos prakaltos. Kalbėjo J. kitos progresvvės darbininJ. Y. Yvanauskas.
|organizacijos, kaip ve: L.D.
gerėti. Mat kunigas netu męs žinome, kad ir ponai O. Sirvydas.
(t H urnoj naktie* klausaus.
Gal iš to1<t ji užklaus:
Atžagareiviai bandė vi- L. D. ir LMPS. kupos, Aido Ne tiek šuva jam įkando,
rėjo nuosavos gaspadinės, tautininkai ranka rankon
K, svajoju tain jautriai .J.,,
Kiek
baikštuolis
išsigando.
sas
savo
spėkas
parodyti,
choras
ir
k.
Tos
organizatai davatkos eidavo lovos eina su klerikalais.
Širdis dega meilė jai!
A. J. Jokūbaitis.
Pastatė bažnytinį chorą, cijos taipgi nemiega.
A. J. Jokūbaitis.
Senas Kareivis.
kloti.
Nelaimė.
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pelenų, mainosi: tai mažinasi, tai vėl didinasi. Pasi
taiko taip-gi matyti, kad
ugnakalnis išsikelia vidu
ryje
jūrių,
išmesdamas
smiltis,
pelenus
ir akmenis;
nuo
ugna'kalnio
tankiai
pasidaro
sala, kuri
Vezuvijo, netoli Romos, už
nešė purvais ir ant amžių po nekuriam laikui nugpalaidojo tris miestus su jų rimsta atgal į jūres.
gyventojais: Herkulanum, LTgnakalniai ne visi vie
Pompėjų ir Stabijų. Dabar nodai veikia: vieni—išpatas vietas atkasinėja ir at lengvo, tykiai ir nepersto
randa daug indomių daik dami, kiti vėl—labai retai,
tų: tos gadynės įrankius, bet urnai ir baisiai atbusdaapdarą ir taip toliau. Atsi mi. Tokių veikiančių ugnatinka, kad išmestus iš kalno kalnių ant žemės yra apie
pelenus ir smiltis iškilęs į trįs šimtai. Bet daug dau
augštą vėjas nuneša už giau yra ugnakalnių užge
šimte ir daugiau mylių nuo susių, t y. tokių, kurie vei
ugnakalnio,— ir kitam toli kė labai senai—gilioj neatmam krašte, akyse nusi menamoj senovėj, bet kurie
gandusių gyventojų, prade musų amžiuje nebuvo atbu
da iš dangaus lyti pelenais dę. Daugiausiai ugnakal
ir smiltimis. Prieš kiekvie nių yra Azijoje ir Ameriko
ną tokį ugnakalnio atbudi je. Ant galo pasakysiu, kad
mą tankiai būna girdėt po ugnakalniai tankiausiai at
žeme panašus Į griausmą siranda arti jūrių. Priežas
dundėjimas.
tis tam yra tokia: arti jūrių
Ugnakalnis panėši į cuk gazai ir garai, spausdamieraus galvą su nupiauta vir si iš žemės gilumos, leng
šūne, tiktai ne toks smailas viau gali praardyti jos plu
ir status. Nuo jo viršaus į tą, nes tenai ji labiau susi
žemės gilumą eina urvas, raukšlėjusį ir urvuota, ir
vietose
kuris ant paviršio platus, o vanduo tokiose
lengviau
gali
prisisunkti
į
juo giliau juo jis siaures
žemės
gilumą
ir
tenai
pa

nis; kraterių esti ir dau
giau ant paties ugnakalnio. virsti į garus, kurie ilgaiKalnai susipila iš smilčių ir niu ir plašina kalną.
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Ugnakalniai

Ar buvo Visuotinas Tvanas?
Pagal J. M. McCann ir kitus parašė

Beviek visose militarėse,
IKSAS.
valstybėse
randame raito
Vaikai dar ir dabar mėg
sios kariumenės skyrių, va
butų apdengtas viena ištisa jura, vienodos
(Tąsa iš No. 25.
sta pasakas ir tiki joms.
dinama Ulanais. Ypatingai
Bet suaugę žmonės nela
Senovės Egipte buvo papratimas sta gilumos, tai ties ekvatorium tėkmės banga
gai karės metu Lietuva ga
bai nuo jų šalinasi. Jeigu
lėjo gerai pažinti vokiečių tyti piramidas, kur buvo dedami mirusių bėgtų 1.014 mylių j valandą.”8)
ko žmogus nesupranta, ar
O kadangi Nojaus laivas plaukiojo po
Ulanus. Bet visgi daugy karalių grabai. Tūlos tų piramidų buvo
negali išsiaiškinti sau kokio
bei žmonių nėra žinoma iš pastatytos taip pat apie 7,000 metų atgal.. žemės kamuolį apdengtą ištisa jura, tai tie
dalyko, tai ilgainiu išmislikur paeina tas raitorijos Ant tų piramidų sienų ir ant karalių grabų tropiški vėjai ir jūrių pakilimo banga neiš
ja jis apie tą dalyką pasaką,
vardas
ir ką jis reiškia. randama paveikslų pieštų 5,000 metų at vengiamu budu turėjo nunešti jį aplink vi
—ir netiktai pats į tą pasa
Žinoma, kad Vytis paeina gal. Tie paveikslai tebėra da taip aiškus, są žemę. Bet Biblija mums sako, kad jis
ką tiki, bet nori, kad ir kiti
iš senovės lietuvių papročio spalvos taip šviesios, kaip jos galėjo būti plaukęs visai netoli, nes sustojęs ant snie
į ją tikėtų.
teikti
tūlas privilegijas
Kiekvienas musų atmena,
tiems
jauniems
vyrams, ku iš pat pradžios. Jeigu butų buvęs visuoti guoto Ararato, taigi nelabai toli tos vie
kaip mus tėvai mokydavo,
rie pagavę laukini žirgą už nas tvanas ir tie paveikslai butų stovėję tos, kur Nojus įsėdo.
kad griaujant ir žaibuojant
sisėdę ant jo patol vaikė, po vandeniu daugiau metų laiko, visos
Gyvenimas ant Ararato negalimas.
Dievas barasi, arba šv. Ali
pakol
^padūkęs
gyvulys
nu

spalvos butų nusišėrusios ir šiandien tų
jošius su ketvertą arklių po
Dabar klausimas, kaip Nojus su savo
ilsęs nenusiramino ir nepa paveikslų nebūtų jau nei žymės. Negana
debesis važinėja. Jei naktyj
sidavė jojiko valiai. L ž nu- to, vanduo butų palikęs pėdsakų ir ant pa šeimyna, moterimis ir visais gyvūnais nuo
žvaigždės žiba, tad aniolai
Ararato nulipo? Tyrinėtojas Sir Robert
jodymą laukinio arklio toks
iš dangaus žiuri ir tt Žmo
čių
piramidų
sienų!
Dabar-gi
nėra
jokių
Ker Porter, rašydamas apie tą kalną, sako:
vikruolis gaudavo ukėso
gus, nors ir norėjo, bet ne
ženklų.
arba pliečio privilegijas.
"Visaip buvo bandyta ant tų milžiniškų
galėjo taip urnai ir iš sykio
Dar
vienas
dalykas.
Prancūzijoje
yra
_
_____ _______užlipti, bet veltui. Jų stasau viską išsiaiškinti ir su
Tūlas musų skaitytojas
kalnų-piramidų
prasti,—iš to kilo visokie
klausia ar ir Ulanas reiškia daug užgesusių vulkanų. Senovėje per'tumasf sniegas ir sušalę ledynai stato nepadavimai ir burtai; spin
tą patį, ką pas mus reiškia tuos vulkanus verždavosi iš po žemės pergalimų kliūčių. Nuo tų vietų, kur prasiduliai mokslo ir tikro žino
Vytis? Delei jo žingeidu ugnis ir apie juos priktito daug pe- deda ledai, iki augščiausiai kainą viršūnei
jimo, kaip ir viskas pasau
mo ir kitų musų skaitytojų
šaltis padebesiuose toks uidilyje, ėjo tykiai ir platinosi
žinios paduosime platesnį lenų. Jeigu butų buvęs visuotinas tvanas, dar taip toli, šelvio
kuris,
anot
Biblijos,
buvo
pakilęs
15
mąstų
delis,
kad
jeigu
ir
galėtų
kokiu
nors
budu
išpalengvo. Nesuprato se
paaiškinimą, ką įei škia ir iš
virš didžiausių kalnų, tai vanduo butų nu- gyvas žmogus tenai dasigauti, tai jis žūtų
iliaus žmonės ir ugnakal
kur paeina žodis ’Ulan."
nių, ir apie juos visokias
Tai yra totoriškas žodis plovęs visus tuos pelenus. Dabar tie pele- nu0 šalčio,
pasakas sakinėdavo.
ir jis reiškia raitorių ukėsą. nai visai nepajudinti. O jie tenai susikro
Vanagas ir aras, šiaurės meška ir elAnt salos Sicilijos, neperLyginai žodis kazokas "kaj- vė ir tie vulkanai užgeso da prieš tariamąjį nis rasit ir butų galėję nusileisti žemyn
toli Romos, yra ugnakal
sak” yra totorių kalbos žo tvaną.
ant lygumos, bet gyvatės ir lėpųs karštų
nis Etna, kurio viduryje
i*
. ■
■ ■ — ir
— reiškia "raitorius-valdis
šalių gyvūnai, kurie negali pakelti šalčio,
SKYRIUS III.
tankiai girdėti užimąs ir
kata.”
visi
juk butų žuvę nuo aštraus žiemos oro,
dundėjimas.
Senovės to
Raitorių-ukesų pirmi pul
GEOGRAFINĖS KLIŪTIS.
koks visuomet
apsupa Ararato kalną.
krašto gyventojai, nesup
kai atsirado Lietuvoj Vy
Kaip Nojus valdė savo laivą.
Kaip butų galėjusios persigauti per to
rasdami to prajovo priežas
tauto
laikais. Vytautas
kalno
ledynus, pereiti per kiekvieną upę
ties, pradėjo pasakoti, buk
paimtus nelaisvėn totorius
Nojus neturėjo jokių prietaisų savo’
ir jūres ir trumpu laiku apsigyvent viso
tai tame kalne gyvenąs die
apgyvendino Lietuvoj, dau
__
ir ant visų salų tokie gyvūnėliai,
vas—kalvis, vardu Vulka Grane Brinton iš Spring- problema susikoncentravus giausiai Lydos apskrityj, laivui valdyti. Kadangi pas jį nebuvo nei' se šalįse
buorių,
nei
vairo,
tai
jo
"skrynia"
turėjostraigės,
kurių vraVpte; 2,000
’
’
"
£
0ge
šajygg
nas, kuris su milžinais vie field, Mass., kuris šįmet už
2,000 Įvairių
įvairių
suteikdamas jiems Lietuvos
būt
vėjo
ir
bangų
blaškoma
į
visas
puses.Į
veislių?
Kad
pasiekus
įvairius
kraštus
ir
nakiais kaląs įvairius gele baigė Harvardo universite_
___ ______
Jeigu
tautų
apsisprendi- ukėsų teises. Be tų nelais
žinius įrankius; žmonės pra tą su mokslo laipsniu t. v. mas reiškia, kad jokia tau- vėn paimtų totorių Lietu Vandenų paviršius per visuotiną tvaną tu- salas, joms reikėtų plaukti per jūres, o
dėjo ir aukas deginti tam "A. B. summa eum Įaudė," ta neturi kentėti kitos tau von da ir liuosu noru atvy rėjo būt apdengtas visų miškų medžiais,1 patekusios į sūrų vandenį jos tuojaus žųišmislytam Dievui. Viduri- prieš profesorių ir šiaip in tos persekiojimų, vien lais- ko daug totorių, kuomet jų miestų triobomis—visokiais laužais, kokie va.1)
niuose-gi amžiuose po užgi teligentijos auditoriją skai- vaj privalo darbuotis savo Ordose nuolatiniai vaidai
Toliaus. Biblija sako, kad Nojus, išėgali ant vandens plaukti. Ir mums samimo Kristaus krikščionis tė savo referatą temoje tautinės civilizacijos plėto- ir peštynės jiems inkvrėjo tik
koma, kad tarp visu tu laužų Nojaus arka'l?5.^ savo
tuojaus pastatė viešpalaikė ugnakalnius už var ’ Tauta ir Valstybe." Refe- jimui, tai pripažindami tau- ir jie jas pamatę keliavo
saugiai
sau
plaukiojo
ir
galu
gale
sustojo
?
ul
.
au
.
kur
«
’
Paėm
ė
po vieną švarių gyvutus, vedančius į pragarą, rantas užreikšdamas, jog toms apsisprendimo teisę ramesnės gyvenimui vietos
sude?lno J“03
kuris buk esąs žemės vidu tauta ir valstybė yra du darome tvirtą ir tikrą ži'ng- jieškoties bei pasislėpimo ant Ararato kalno. Ar tai galimas daik-lh\,ritsvarlų “ukfc,ų
ryje.
švariai5
ir aukščiais gkai.
skirtingu ir nesutaikomu snj pirmyn, bet jeigu palie- nuo savo persekiotojų. To tas, kad toka is palaidų eglių sudėta (
Išteisybes-gi ugnakalniai daiktu, stengėsi išparodyti kame stipriausiai valstybė- toriai liuosu noru priėmė
nėra nei kalvė su savo dievu pragaištmgumą įmpenaliz- je tautai sulyg tautos-val- lietuvių kalbą ir 'papročius, skrynia, prikimsta kupmai visokių gy- tosi paprastai tie, kurie minta žole arba
Vulkanu, nei pragaras, ku mo, jungiančio vienon 'val- stybės unifikacijos teorijos pasilaikė nekliudytą tik sa vunų, paleista ant junų be jokios kontro- augalais, o ne mėsa. Gi tokių gyvūnų yra
riame velniai su šakėmis stybėn tautas ir naikinan teisę valdyti, tai reiškia, vo tikybą. Vytauto valdžia lės, išliktų sveika ir pataikytų sustoti ant labai daug ir prie to da jie dalijasi į daug
bado griešninkus, bet suvi čio pavergtų tautų tautu- kad nieko iš istorijos nepa gerbė jų religinius įsitikini kalno viršūnės? Juk tai tokia vaikiška veislių. Stirnų yra 52 veislės, karvių apie
sai kas kita. Ištirta, kad mą, antmesdamas joms val simokinome.
Nebent mus, o totoriai drūčiai pri pasaka, kuriai joks protingas žmogus ne- ioO veislių ir te. Taigi, jeigu tikėti Bibližemės viduryje yra didžiau stybėj
jai, tai Nojus turėjo sudeginti ant to au
viešpataujančios Atilos
priėmę sirišo prie savo priimtos tė tikės.
etiką
sia karštis: jei kastis į jos f-autos kalbą ir valią. Tarp galime
kuro 52 stirnas, 150 jaučių, 1 žirafą, 375
_____
~
Lenki- vynės ir karių metu ištikileisti
Kunigai ga’i __
sakyti, _kad
kur_ Nojaus
giluma, tai ant kiekvieno kita ko Brinton aiškino:
i
karvelius,
400 paukščių prigulinčių prie
jai naikinti ir vergti lie miausiai gynė sali. Tie ^Ijaivas plaukiojo, vėjo nebuvo, jurios buvo
15 25
' sieksnio prasideda
; totoriai ir sudarė pirmus
apsisprendimas tuvius, rutenus, vokiečius Ulanų pulkus, kitaip sakant abai ramios. Bet tokiai pasaka, gali ti-j putpelių kurkių h.
' 6(K) paukščių iš
vienas laipsnis šilumos, ar "Tautų
bei žydus jos rubežiuose gy
vra
visiškai
naujas
istorijai
ba ir daugiau. Dėlto žemės
Rafitorių-ukėsų
' pulkus, ke.i tiktai daiatkos. Kas zno geografiją,'čiulbančių šeimynos, du slonių, daugybę
venančius.”
viduryj turi būt neapsako dalykas, žmonių apsispren
ginkluotus
ilgais kotais tas jums tuojaus pasakys, kad tokia paša- avių, ožių ir ištisą žvėryną kitokių gyvumas karštis. Tokiame kar- dimo obalsyje tvyro tos rū Reikia pripažinti, kad durtuvais arba pikėmis. Jie ka prieštarauja tiesai, nes toj žemės daly--nų. Argi tai galimas daigtas, kad Nojus,
J; yra;į 1410 metais po Žalgiriu ge
štvj visi daiktai taip palie šies sąmonės būtybė, kurią Brintono nuomonėje
’
gilios teisybės. Ir ta rai davė kryžiokams Į kailį. je, kur turėjo plaukiot Nojaus "skrynia,", išėjęs ant ledais ir sniegu apšalusio kalno,
ka įkaitinti, kad pasijutę pavadinsime nacionalizmu, j<daug
taip vadinamoj tropiškoj juostoj, per ap- kur negalėjo būti nei malkų, nei kitokio
palieka teisybę jau ne nuo šiandien
ant žemės paviršio tuojaus nacionalizmas
sutirpsta, nors tai butų ge tikrąją spėka tik sąryšyje socialistai skelbia, kad ne Zigmunto III laikais jau skritus metus siaučia smarkus vėjai. "Tro- k»ro> Salėtų sudeginti tekią galybę gyvu,Ir kurgi butų protas deginti gvyuležis, varis ar kas kita. su demokratybe ar bent su gali būti demokratybės ten, buvo 6 totoriškų Ulanų pul piškas vėjas užima nemažiau, kaip 56 laipkai,
apie
po
300
raitorių
žmonių
savyvalda.
snius
geografinės
platumos:
28
laipsnius
iįjj
us
:
k?riems ^gelbėti reikėjo padėti tiek
kame nėra pripažintos tau
Įkaista taip-gi visokie gazai
kiekviename.
Keturi
tų
pul

toms teisės liuosai savo li
ir 2S lainsnin- i•darbo lr Varg0; Pagall0s> kuogltie gyir garai vandenio, kuris pro
ryšiais kimą spręsti; kad valstybė kų buvo pačioj Lietuvoj, gi n etus nuo ekvatoriaus
"Draugijiniais
v
P J\vunai butų prasikaltę, kad gyvus juos
plyšius ir mažus urvelius žmogus įpina save visuotidu
Lenkijos
provincijoj
keti
tiktai
davatkos.
Kas
zinp
geografiją,
(kepti ant žarijų? Nejaugi nekaltas krauįsigauna į žemės gilumą; tie non valion, kuria vadiname lyginai kaip ir pati visuo
Podlesiuje.
Lietuviški
Lia

šiaurę nuo jo. Šitoj didelėj juostoj vėjai j jas jr skausmas gali daryti Devui kokio
gazai ir garai spaudžiasi iš •alstybe. Bet visuotina va- menės tvarka, rymanti ant
nai
dėvėjo
kailiniais
bei
jepavergtųjų,
anksčiau
ar
vė

pučia apskritus metus—tai iš šiauryčų,tai smagumo? Juk tas prieštarauja pačios
vidaus, kaip iš kokio katilo, ia vienbalsė.
Skirtumai
kėmis,
nešiodavo
smailas
iš pietryčių.”7)
ant žemės paviršio ir prad- valstybėj negali gyvuoti, liau turi griūti. Teisingai
Biblijos aiškinimui apie Dievo gerumą ir
raske jos plutą kilsta į vir nes mat, jie žalingi visuoti Brintonas sako, kad karė kepures lapės kailiu apve"Tėkmės banga bėga apie jūres nevie- mielaširdingumą. Taigi iš kokios pusės
priparodė pavergtų tautų žiotas.
šų, išmesdami su savim į nai valiai.
nodu greitumu. Tas priguli nuo geografi- tą^ pasaką apie tvaną nepaimtum, ji kudiliejimo į krūvą, į vieną for Po pirmo Lenkijos-Lietu nių kliūčių. Jeigu visas žemės kamuolys kiška ir kūdikiška.
padebesį smiltis, pelenus ir
akmenis; o paskui gazų ir "Kuone visoje Europoje mą, vienu žodžiu sakant, vos padalinimo lietuviški
Tvanas ir orarykštė.
garų liuosu pradraskvtu XIX šimtmetis praėjo be- unifikacijos teorijos bank Ulanai likosi prijungti prie
7) Mayen’o ”Geopraphy of Plants,” 42 pusi.
šventraštis
sako, kad po tvano Dievas
Didžiausios valsty Rusijos kariumenės 1830
urvu keliauna augštyn bai ^ungiant tautas. Atskirų rotą.
Į užbriežęs ant debesų orarykštę, kaipo
siai Įkaitinti įvairus daiktai tautinių rgupių gyvavimas bės. kurios tik daugiausiai metais. Ulanams likus re| ženklą, ”kad daugiau vanduo neužlies paiš žemės gilumos ir, dasiekę valstybėj buvo neleistinu. atskirų tautų turėjo sulip- gu’ere kavalerija ir jų uni
i1 saulio ir nenaikins kūno.” Tas reiškia,
forma
likosi
pakeista.
Ap

KELIAS J DANGŲ.
jos paviršio, plačia ir tiršta Stipriausioji valstybėj tau- džiusias į vieną valstybinį;
♦
kad prieš tariamąjį tvaną, t. y. prieš
upe teka išpalengvo nuo a vergė silpnesnes ir naiki kūną ir varu antmetusios taisyta juos tamsiai mėly
♦
nomis
trumpomis
mandf.e♦
2,348 m. iki Kristaus orarykštė po debe
kalno žemyn. Upė ta teka no pavergtųjų tautų kultū joms "visuotiną valią," sui
Jeigu nori laimės
♦
»
labai išpalengvo ir iš vir rą. Madžerizacija. germa ro ir bespėkėmis liko, kaip romis stačia raudona apy
siais
niekad nepasirodydavo, taigi ir lie
Pas Jehovą seną,
kakle
ir
rankovgaliais,
žilai
toms
pavergšaus labai greitai aušta nizacija, rusifikacija — vis tik
tus ant žemės visai nelvdavo.
Reikia tau žino u,
(iš apačios-ri ilgą laiką esti tai barbariški vardai bar toms
tautoms pilkomis kelinėmis, apleist#
Tokių nesąmonių galėjo prirašyti tik
Štai kokią naujieną:
karšta). Kilantis iš kalno bariškiems darbams, pasili atėjo proga iškrikti. Tie mis ant batų, ir kaškietais
tai
šventraščio
autoriai, kurie rašė "Die
Kad ant žemės turtų
gazai ir garai išrodo kaip kusieji pereitojo šimtmečio faktai taipgi patvirtina so su keturkampiu lig stoge
vo įkvėpimu," o ne žinojimu pasiremdami.
Negali jieškoti,
Toji
ugnis, nes juos apšviečia te politinės istorijos dalimi.
cialistų teoriją, kad ir vi liu ant viršugalvio.
Jie nežinojo, kad orarykštė yra saulės
Viską kunigėliams,
kanti paskui juos iš kalno
suomenės santikių tvarka, uniforma maž-daug pasilie
spindulių atsimušimas į lietaus lašus. Jie
Turi atiduoti.
lava (taip vadinasi ta su "Karė kaip tik ir parodė kurioje viešpatauja paver ka po šiai dienai visose ša
matė ant dangaus daugspalvę juostą ir
Pats be duonos kąsnio,
tirpusi įvairi medega, apie tos tautų unifikacijos teori gimo, o ne liuoso apsispren lyse, kur tik yra Ulanų pul
įsivaizdino sau, kad tai turi būt Dievo cir
Tau reik kęsti badą,
kurią augščiau kalbėjau.) jos pilniausi bankrotą. Pri- dimo principas, neišvengti-. kai. Rusijoje Ulanai likos
keliu užbriežtas lankas, nes kas gi dau
Kad gauti sau vietą
Iškilę garai pavirsta į debe parodė tvirtumą dvasine i nai turi pulti. Kaip impe- Pakeiti draugunais.
giau galėtu tokį dailų kaspiną ant debesų
Danguj ant visadą.
sį, pradeda griauti ir žaibo- įiegos, kuri tvyro naciona rializmas turi užleisti vietą Tokia, trumpai sakantį isnutiesti. O kadangi tokia juosta visuo
Taip vyčius, vytutes
ti, ir iš debesų krinta bai lizme; tątai yra prirodymu, demokratybei, taip kapita- torija Ulanų ir jų praeities.
met
pasirodo po debesiu, puolančiuose lie
siausias lietus, paverčia iš kad tauta ir valstybė vie lizinas būtinai turi pasit Iki dabartinės karės dauKunigai mokina
taus lašuose, tai Biblijos rašytojai manė,
mestus iš kalno smiltis ir non buitin negali supulti. raukti šalin, kad užleidus giausia Ulanų pulkų turėIr jųjų kišenių
jog tai yra ženklas, kad lietus tvano nepelenus į dumblą ir purvą Buvusios Rusijos bei Austri vietą socializmui. Ir buržu- jo Vokietija. Čia jų buvo
Kasdien "išdžiovina,”
naeimdvs. Kain jiems tas išrodė, tain jie
ir su ndapsakomu greitumu jos teritorijose ir Balka arija, kuri da mano reakci- net 27. Austrijoj buvo 16.
Kad tiktai ant žemės
ir į "šventąjį raštą" i rašė. Ir taip išėjo
plusta iš augščio žemyn, už- nuose atskiros tautinės jos ir savo gudrybių prie- Anglijoj buvo 1, susidedan I
Jiems laimės netektų,
nešdamas viską purvu ir grupės buvo neišpainioja-t , monėmis gelbėti savo nu- tis ir vienų airių. Rusijoje
nesąmonė, iš kurios šiandien net maži vaiO paskui, — po mirčio,
žudydamas sodžius ir mies mai sumaišytos ir supintos,,l mylėtą vergimo ir išnaudo buvo Ulanų puikai iš rusi
jkai juokiasi.
Stati dievui tektų.
--------”
tus. 79 metuose po užgimi bet štai visi tie unifikacijos, jimo tvarką, parodo tik sa nu, lenkų ir lietuvių suside8) Kleino ”Eart’' S"*» and Sky,” 91 pusi.
L.
Studentas.
mo
Kristaus
panašus ryšiai pasileidžia. Europos vo aklumą, kad nieko iš is- dantįs, kol jų nepakeitė
(Toliaus bus)
.L?
lietus,
tekėdamas rekonstrukcijos vyriausia torijos nepasimokina.
dragūnais.

Tauta ir Valstybė
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Amerikos Pašalpos
Administracija.

valdžiai taip, kad ir Suvie
nytoms Valstijoms jų pa
sistengime žengti paskutinį
žingsnį savo insikišimo į
Europos reikalus.
Herbert Hoover.
Vyriausias vedėjas
115 Broadway,
New Yrk, N. Y.

INFLUENZA IŠSMAUGĖ
VISUS VYRUS.s

Pajieškau draugo Kazimiero Pauliono. iš Mikelių kaimo, Mariampolės pav., Suvalkų gub. Jo ir kitų sa
vo pažįstamų meldžiu atsišaukti.
Juozas Paplauskas
BOX 218,
Siver Lane, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos,
nuo 20 iki 28 metų amžiaus, aš esu
28 metų, dirbu kasylose. Platesnių
žinių meldžiu kreipties, su pirmu
laišku prisiunčiant savo paveikslą,
atsakymą duosiu kiekvienai.
(28)
J. F. Gudman
Pajieškau brolio Vinco Sluškonio, P. O. BOX 913, Uhrichsville, Ohio.
gyveno kur-nors apie Hartford, Cona
ar Bostonų. Turiu svarbų reikalą :r
Paješkau apsivedimui lietuvaitės
meldžiu jo paties atsišaukti ar kas nuo 19 iki 28 metų amžiaus, geistina,
žino malonės pranešti
kad butų laisvų pažiūrų Aš esu 28
Juozapas Sluškonis
(30) metų .pasiturintis vaikinas, moku
507 King st.,
Seattle, Wash. gera amatą. Merginos mylinčios gra
žų šeimynišką gyvenimą malonės at
Pajieškau Jono Jucio ir Juozo sišaukti, prisiųsdamos savo paveiks
Vengalio,' iš Nažiano sodos, Kulių lus, kuriuos grąžinsiu. Atsakymą ir
par., Telšių pav., Kauno gub. Jų pa platesnes žinias suteiksiu laišku.
čių meldžiu atsišaukti ar kas žino
S. R. W.
(28)
teiksis pranešti.
(29)
191 Tremont st_,
Boston, Mass.
Tadas Daugintis
.7499 Marcer St.,
Philadelplra, Pa.
Pajieškau apsivedimui mergnos,
20 iki 30 metų amžiaus, meldžiu
Pajieškau savo pačios dėdė- Vinco nuo
atsišaukti. Platesnes žinias sutek
Urmanavičiaus, iš Pralomčiškės kai siu
laišku.
mo, Kirsnos valsčiaus, Kalvarijos
Bellit
pav„ Suvalkų gub., gyveno apie Ne*- 116 Washington Thom
st.,
Albion Mich.
Yorką. Turiu svarbų reikalą ir mel
džiu jo paties atsišaukti ar kas žino
Pajieškau apsivedimui mergnos,
malonės pranešti.
arba našlės, kad ir su vaiku, ne se
Jonas Launikonis
730 Garden st.,
Milwaukee, Wis. nesnės 33 metų, aš esu 35. Meldžiu
atsšaukti, su pirmu laišku prisiunPajieškau Onos Augunąrnės-KurtZnaičiutės, gyveno Mahanoy City, pas
kui persikėlė į Hazleton, Pa., kur
laikė saliuną. Jos pačios meldžiu at
sišaukti ar kas žino malonės pranešt
Motiejus Nuruševičius
Cor. S. W. 12-th St.,
Georgetown, III.

Pajieš! au apsivedimui atea kančios , Pajieškau savo giminių: Onos, Fe
lietuvaitės, sutinkančios imti civiliš licijos, Kazimieros, Anelės, Felikso
ką šliubą, aš esu apie 30 kelių metų ir Jono Tamkevičių, Ona ištekėjusi
amžiaus vaikinas, turiu 160 akrų už Stulgaičio, Fclicijoiui už I.ušo,
farmą arti gražaus miestelio, dabar visi paeina iš Milsaičių kaimo, Kal
pirkau gražų
didelį automobilių tinėnų parap., Raseinių pav., Kauno
”Buik.” Kurios norite turėti gerų gub., gyveno apie Worcester. Mass.
gyvenimą malonėkite atsišaukti, su ir Waterbury, Conn. Turiu svarbų
pirmu laišku prisiunčiant savo pa reikalą ir meldžiu jų pačių atsišauk
veikslą.
(27) i ti ar kas žino malonės pranešti. (28)
Petras Janitzki
Kazimieras Noreika
Cando, North Dakota.
143 Ames st.,
Montello, Mass.

Šiomis dienomis sužinota,
kad' ant nedidelės Labrado
ro salos, kuri randasi tarpe
Released by the Foreign
Kanados ir Anglijos, influLanguage Governmental Inenza išnaikino didesnę pu
formation Service.
sę gyventojų. Okako mies
telyje išmirė visi vyrai, liko
Pajieškau apsivedimui merginos,
Pajieškau apsivedimui merginos
Kad prašalinti nesusipra
tarpe 19-26 metų. Geistina, kad butų nuo 26 iki 30 metų amžiaus, aš esu
tiktai 60 moterų ir vaikų.
laisva. Aš vaikinas 26 metų, laisvas, 33 metų, dirbu kasyklose ir gerai už
timus, dėl pubudžio biržos
Lavonai gulėjo gatvėse paPlatesnių
žinių meldžiu
mylintis šeiminišką gyvenimą, vedu dirbu.
sistemos, kuri nesenai tapo
dėl meilės. Platesnes informacijas kre’ptis laišku, prisiunčiant savo pa
tol, pakol išalkę šunes juos
veikslą. atsakymų duosiu kiekvienai.
duosiu laišku.
Įsteigta tarp Suv Valstijų
suėdė,
nes
nebuvo
kam
pa

John Zemireta
(27)
M.
Varmukas
ir vidurinės Europos pa- Lenkai areštuoja lietuvius laidot.
Box 211,
Lawrence, Pa.
247 Southern Avė., Koom 5,
Vilniuje.
Muskegon, Mich
liuosuotų tautų, tarpinin
Pajieškau apsivedimui merginos,
kaujant Amerikos Pašalpos
Nakty gegužės 7-8 d. su NAUGATUCK, CONN.
senesnės kaip 28 metų, aš esu 28
Pajieškau apsivedimui darbinin ne
metų,
turiu gerą darbą.
Geistina,
kiškos merginos, nuo 18 iki 28 metų kad mergina
Administracijos, Edgar Ri- imtas Augustinas Jakučio
turėtų nors kiek pnigų
amžiaus,
mokančios
skaityt
ir
rašyt,
chard sandirektorius tos nis. Sakoma, kareiviai ji
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti sa
ir pasiturinčios. Aš esu 29 metų vai vo
paveikslą.
(27)
suimdami
labai
žiauriai
el

kinąs,
nevartoju
svaigalų
ir
tabako.
administracijos išsiuntinė
J.
Deli
Platesnių žinių kreipkitės prisiųsda- 323 Whipple St.,
Chicago,III.
jo pranešimą, kuriame nu gėsi. Keista, kad toks ra
mos savo paveikslus. Pavekslus grą
žinsiu.
rodomos pamatinės prie mus žmogus taip kankina
Pajieškau apsivedimui merginos
G J R
Šv. Jurgio Draugystės
žastis, kodėl administracija mas. Nesenai kareiviai jį
BOX 80.
• • • R(X.kford, nl larpe 23-35 metų. Geistina, kad bu
tų pamokyta.
praplėtė savo pašalpini dar buvo apiplėšę. Ponas Kud- Union City’je ir NaugatuEsu vaikinas 31 metų. Iš amato
Pajieškau apsivedimui merginos, Electro Technikas, Chemikas. Pla
bą, taip kad pasiima ir pi revičius (tur būt koks lenkų cko, Conn.
r.uo 18 iki 24 metų amžiaus, laisvų čiau pranešiu laišku.
dvarininkų šulas) iškoliojo,
nigų siuntinėjimą.
Paroda, Dainos ir prakal
pažiūrų, mylinčios dorų šeimynišką
Curtis
gyvenimą. Aš esu 24 metų, turiu 247 Southern aye., Muskegon, Mich.
Richard sako, kad šioje o dabar be jokios kalties su bos. Atsibus 4 LIEPOSbizni vertės $2000.
Kurios
tikrai
JULY, 1919. Paroda bus 10
mano apie apsiveiiimą malonės atsi
šalyje daugelyje vietų atsi ėmė.
Pajieškau apsivedimui merginos ,
šaukti, prisiųsdamos savo paveikslus, tarpe 18-27 metų, kuri bent kigk ga
rado nuomonė, jog atei Lietuvių ūkio mašinų fab vai. ryte, šokiai nuo 1 po
atsakymą duosiu kiekvienai.
(30) lėtu vartot vokiečių kalbą. As vai
Pajieškau draugų: Antano Picinio,
S. W. Thiele
viams siunčiant pinigus sa riką "Viliją” lenkai rekvi pietų. Jžanga 35c. su karės Antano
kinas 27 metų, augščio 5 pėdų ir 6coRamanausko ir Kazimiero
4854 So. Wells st.,
Chicago, III. lių. Dėl greitesnio apsivedimo siųskit
vo draugams Europos šaly zavo. Vieton parodyti po- taksais kiekvienam.
Skirkos, iš Triškių parapijos, Šiaulių
paveikslą.
pav.; gyveno Chicagoj. Taipgi Juozo
Užkviečia Komitetas. Šidlausko,
se, būtinai esą reikalinga pierą, kuria fabrikas rekvi
sišaukti su pirmu laišku prisiunčiant
Jurgis Kvastas
iš
Viekšnių
parapijos,
gy

savo paveikslą,
atsakymą duosiu
21Market St.
Muskegon, Mich
čia pirkti maisto. Jis aiškiai zuojamas, lenkai pakišo re
veno Detroite. Jų pačių meldžiu at
kiekvienai.
(27)
sišaukti ar kas žino malonės praneštsako, kad toji nuomonė volveri. Visus fabriko tar
J. J. Goodlas
PRANEŠIMAS.
Vitalis S. Radvilas
343 Westminister St., Detroit, Mich.
nautojus
išblaškė.
yra klaidinga ir kad Ameri
41 Gats St.,
So. Boston, Mass.
Pajieškau
apsivedimui
merginos,
Gatvėje • suėmė Joną Šle
kos Pašalpos Administraci
VAŽIUOJU LIETUVON
nuo 22 ik!25 metų amžiaus, geistina,
Pajieškau Vincento ir Stanislovo
Pajieškau
bruiio
Kazimiero
Plušževičių.
Jis
rodė
popierius,
kad
butu
iš
Massachusetts
valstijos,
Gavęs S. V. valdžios leidimą, ma
ja tiktai priima pinigus per
čausko, iš Nemožiunų kaimo, Rasei Klebinskių, iš Saušelių sodžiaus. Ža
gali būti ir čia gimusi. Meldžiu at- nau tuojaus išvažiuoti Lietuvon. Ma
kad
prirodžius,
kas
jis
toks,
rėnų
parapijos,
Telšių
pav.,
Kauno
Amerikos bankas ir išmoka
nių pav., Kauno gub., kadaise gyve
no kelionės tikslu yra pervažiuoti vi
Čamden, N. J. Jo pates meldžiu gub., girdėjau, gyvena Bostone. Jų
Pajieškšu apsivedimui lietuvaitės są Lietuvą, kraštas nuo krašto, kad
anos šalies pinigais kaip tik bet nieko negelbėjo. Pralai no
pačių
meldžiu
atsišaukti
ar
kas
žino
atsišaukti ar kas žino malones pra
merginos bei našlės, nuo 35 iki 45 patirt musų bralių vargus ir aplanky
(27)
jie ten nueina. Svetimtau kę visą parą (sutką), palei nešti
_
(29) malonės pranešti.
metų. Aš esu 45 metų amžiaus naš ti baisios karės sunaikintas vietas.
Antanas
Pocius
Pluščauskas
lys. Platesnių žinių meldžiu kreip
Kas iš Amerikos Lietuvių norit,
čiai padeda Amerikos dole do. nesakydami už ką buvo 1609 So.Vincas
12148
So.
Emarald
avė..
Chicago,III.
6-th st.,
Camden, N. J.
tis, su prmu laišku prisiunčiant savo kad aplankyčiau Jusx giminės ir grį
rius čia Į bankas, paveda suėmę. Valgyt visai neda
paveikslą, atsakymą duosiu kiekvie ždamas atgal parvežčiau laiškus nuo
iant savo paveikslą. Atsakymą ir nai.
APSIVEDIMAL
Pajieškau brolio Antano Šaulio, iš
(27) jų ir žodžiu papasakočiau apie jų pa
Amerikos Pašalpos Admi vė.
•latesnes žinias apie save suteksiu
kaimo, Slabados parapijos,
dėjimą, tuojaus rašykite mano bro
P. Navalinskas
nistracijai, kuri prižiūri, Gegužės 7 d. suėmė lietu Vankiškio
?er
laiškų.
(29)
Pajieškau apsivedimui doros ir
302 Jchn Adams St.,
Kalvarijos pav., Suvalkų gub., gyve
liui šiuo adresu:
J.
A.
Petrauskas
kad pinigai butų išmokėti vę Liandsbergienę. Nuvedę no Niagara Falls, N.Y., iš kur išva bent kiek liuosos nuo prietaru mergi ’’’. O. B x 144, Flemir.gton, W. Va.
,
Oregon City. Ore.
J. Neviackas,
j Wiikes Barre, Pa. Jo paties nos arba našlės, ne senesnės 30 me
249
Millbury
St.,
NVorcester, Mass.
pinigais tiems žmonėms, Į kazarmes, iš ten nuvedė davo
Aš
meldžiu atsišaukti ar kas žino malo tų, mylinčios ūkės gyvenimą.
Jei tinkama raseau, greitai apsiJis suteiks Jums visas reikalingas
Pajieškau apsivedimui mergnos, vesčiau. Esu suvalkietis, Naumies
‘uriu gražių farmą su dideliu vai
kuriems jie yra siunčiami. policijos nuovadon. Ten visi nės pranešti.
(29)
singu sodu, netoli Rockford, III. Gei
jaunesnės kaip 30 ir ne senesnės čio pavieto, nuo Lukšių. Meldžiu at informacijas
Stasys Saulis
Su pagarba
Nėra spiriama pirkti mais rodė, kad ji Liandsbergienę. 1917 Welch Avė..
'0
metų.
Geistina, kad suprastų bol sisaukt ne vien panelės, bet ir naš
stina,
kad
ir
mergina
turėtų
kiek
piNiagara FaHs, N.Y
Antanas
K. Neviackas.
(27) lės, tiktai jau savo tikro paveikslo ___________
nigų. Meldžiu atsišaukti, platesne? ševizmą.
tą nei siuntėjui, nei tam, Tečiaus nepaleido, bet nusi
s______________________
A.
Schultz
žinias
suteiksiu
per
laiškų.
(27)
neužmirškite
laiškan
indėti.
(27)
Pajieškau savo tėve Vinco Radutos,
kam siunčiama. Amerikos vedė atgal i kazarmes. Te gyveno
Jonas Mazonas
Weigel Bldg Room 3,
Juozas Pakarklis
Wilkes Barre, Pa. Jo paties
nai
laikė
šaltyje
kieme
iki
Rockford, III. S Main St.,
Dubuųue, Iowa. 23 Dean St,,
Pašalpos Administracija
Norvvood, Mass. NAUJA KNYGA
meldžiu atsišaukti ar kas apie ji ži ?25 Seventh st.,
1(Z>
vai..nakties.
no
malonės
pranešti,
nes
turiu
labai
siunčia maistą
dideliais
PRAMONINIS SOCIALIZ
(29)
siuntiniais ir mažų siunti Gegužės 8 d. suėmė žino svarbų reikalų.
Juozas Raauta
MAS IR KLESINĖ KOVA.
mą dailininką Adomą Var 78 Main St
Wanamie. Pa.
nių siųsti neapsiima.
Klesinis unijizmas,
Pramoninis
unijizmas, Visuotinas Streikas, So
Atimdami dali Amerikos ną.
Pajieškau Leonardo Vilimavičiaus,
cialistų Partija, Socialė Revoliucija,
maisto sandėlio ir tą dali Gegužės 7 d. kareiviai, Jurgio Stickio, Benedikto Kenzio,
Amerikos Darbo Federacija, Pramo
Petro Baltiejaus ir Kazimiero ir
ninė Respublika. Visus tuos klausi
pavesdami naudai paliuo- bekrėsdami pilietį J. Sa- Juozapo
Aleknų, visi Kalvarijos pa
mus liečia šita knyga. Parašė W. D.
suotujų tautų, kad pagelbė muolĮ, pavogė pas jį aukso rapijos, Telšių pav., Kauno gub.
Hay.vood, nuteistas 2U metų kalėjiatsišaukti.
(28)
man, už darbininkų reikalus. Turi
ti jų reikalams pakol ateis laikrodėlį su aukso grandi Meldžiu Kastantinas
Matukas
78 puslapius, kaina 25c.
Galima
Taylorville, III.
pas juos laikas, męs dar ne- nėle, 12 šaukštuku ir 100 r. BOX 144
siųst stampomis.
(32,
J. DERS
atliksime savo darbo, jei pinigais. Samuolį išvedė.
Pajieškau giminių ir pažįstamų.
336 E. 6-th st’„
Plainfield, N. J.
nepasistengsime
užvesti Tą pačią naktį krėtė lie Aš paeinu iš Suvalkų gub., Mariamv
polės pav, Meistiškės kaimo. Malo
RECEPTAS ir INSTRUKCIJOS
pirklybos. Pirklyba pama tuvę' Estkienę. Vienas ka nėki
atsišaukti. Taipgi jieškau Jono
•
"MINE.”
reivių
sakėsi
esąs
kunigaik

tiniai priguli nuo piniginių
Žilinsko, kur sykiu atvažiavom iš
h
Svarbu yra žnoti kiekvienam iš
(28)
aiškinimas užlaikymo savo sveikatos:
santikių tarp šalių, kurios štis. kitas šiaip lenkų tur Škotijos.Juozas Sakatauskas
všo į s bkčbkčmvj-pząšzų
kččjžšąl
tuolis.
Pavogė
antklodę,
tikisi turėti viena su kita
95 C Street,
So. Boston, Mass.
Vynams, Merginoms ir Motesims!
Praktiškoj formoj išparodoma iš ko
pramonės santikius. Pra priegalvius, 200r., sulaužė Paj^škau draugų Klemenco ir
kios medegos susideda piktligė ir ko
spinta.
dėjus nuo 22 d. balandžio
Vinco švirnickų. Suvalkų gub, Madėl ji baisiai kenkia žmogui, taipgi
Iš
Grigaičio
taip-pat
pa

riampolčs pav, Kulingių kaimo. Pir
kur ir kaip ji randasi. Tik $1.00.
toji naujoji tvarka suteikė
miau gyveno Rockford. III.
Turiu
A. M. 1). E. S. P. LIN CO.
(33
ėmė
daiktų.
Amerikoje esantiems atei
svarbų reikalą, malonėkit atsisaukt.
2309 Brown st..
Philadelphia, Pa.
("Neprik.
Lietuva.
’
’
)
A.
Kasparavičius
viams progos pasiųsti pini
268 Goid st..
So. Boston. Mass.
gų. kaipo dovaną, arba iš
REIKALAVIMAI
Pajieškau savo tėvo Stanislovo Mamokėjimą firmoms, pavie VOKIEČIŲ PRIEVARTA. ’ausko,
REIKALINGI AGENTAI kiekvie
Šiupilių kaimo, Gruzdžių
nėms žmonėms, Įstaigoms Garliava (Kauno apsk.) salsčiaus,iš Šiauliųpav,
noj kolonijoj priiminėt užsakymus ant
Kauno gub.
visokių drabužių ir ploscių. Siuvame
svarbų reikalą ir meldžiu jo
♦ir giminėms, kurie randasi Vokiečių kareiviai atėjo pas Turiu
ant pribmieravimo. kainos pigesnės,
paties atsišaukti ar kas jį žino malo
namie. Gegužio mėnesį tas Stanaičių Jasaitienę (naš- nės pranešti.
negu krautuvėse, o materija gvaran(27)
tuojama.
Nurodymai kaip paimti
Stanislovas Malakauskas
darbas buvo praplatintas ■ę) ir pareikalavo arklių
mierą yra taip aiškus, kad kiekvienas
341 Avenue E,
Bayonne, N. J.
taip, kad draftais buvo ga iuodu pavėžėti į Prienus,
gali suprasti trumpu laiku. Sampelių
Pajieškau Vinco Arliuko, V ilniaus,
madą žurnalus ir kartu pavyzdžius
lima pirkti vietinėje banko- įvažiavus į plenatą vokie gub..
Traku pav, Merklinės parap..
prisiunčiame. Smulkesnių žinių no
je i.r keleiviai gali apleisti čiai išmetė vežantį juodu Masaliuškių sodžiaus, apie 20 metų
rint, prisiųskit už 6 c. markutę šiuo
antrašu:
(31)
Ameriką, žinodami, kad jų vaikiną, o patys nuvažiavo Amerikoje. Kas ji žino meldžiu
man pranešti, o gausit dovaną. (28)
J. F. RICHARD
doleriai turi tikrai paskirtą toliau. Vienok ties Prie
Adomas Arlinskas
136 Maple St.,
.Holyoke, Mass.
Brookline, Mass.
vertę tais pinigais, kurie nais juodu susekė ir suėmė. Newton St,
PHILADELPHIEČIV ŽINIAI!
vartojami namie.
Surado ir .arklius.
Reikalingas jaunas, akyvas ir šva
Pajieškau dėdės Petro Kavaliaus
rus vyrukas už bendrą (M.H.E.L.P.)
iš Vadėnų kaimo, ir brolio ViktoYra aiškiai matoma, kad šeši ginkluoti vokiečių ko,
Turi mokėt gramatiškai rašyt.
-o Zalansko iš Kaidučių kaimo, abu
pradžioje paliaubų buvo ne kareiviai iškrėtė Garliavos Merkinės parapijos, Trakų pav, Vil
•T. LELIONIS
Ar jus mylit juoktis ir šokt? Tad pasirūpink šiuo; Rekordus.
2309 Brown st.,
Philadelphia, Pa.
gub. Jų pačių meldžiu atsišauk
galima nustatvti
tokius žibienę, jieškodami ginklų. niaus
ti ar kas juos žino malonės pranešti.
10-inch 85c.
Nerado
nieko.
Du
vietos
bankinius santikius be val
Marijona Zalanskiutė
(27)
U žaicarimai gal atsiRūtą darželis. Mazurka.
Jonas šmikis keliauna namon. Dialogas.
No. Andover, Mass.
tikt netikėtai — bukite
džios Įsikišimo ir tai buvo lietuviu miliciantu susiki 27 First st.
Jįft^ĮfriibEipeller
Columbios Benas.
Atliko J. Plieniunas ir P. Lušnakojis.
galima tik padaryti Ameri virčijo su jais už tai. Vo Pajieškau Marcijonos Juračaitės, 4237 <
E-4238s Jaunimo
.
.
oii.
Polka.
Maušiaus kelionė. Monologas.
iš Rudaikių sodos, Platelių parap,
kos Pašalpos Administraci kiečiai miiiciantą Matulaitį Telšių
Columbios Benas.
Atliko
P.
Lušnakojis.
J
greit nutildo skausmą
pav, Kauno gub. gyveno Na'r l 1
nuo sumušimu, nnstjai paėmus pašalpos darbą. ant vietos nušovė, o Gervę shua.N. H. Turiu svarbų reikalą
gromdlmuiriSsisukimn.
Jus norėsit šokt kada išgirsit mazurką
savo diržą pirmu negu išgir
Pet tas tai tik pirmas laips taio sušaudė, kad bevežant ir meldžiu jos pačios ar kas žno ma sitAtsileiskit
/mLY tt \žiūrėkite, kad buto
ir polką smagiai grajinant ant tų dubeitatuos abiem pusėm juokingus dialogus.
lonės
pranešt.
T" M r\V S »u INKARO ženklu!
nis prie nuolatiniu komer į Kauno ligoninę jis mirė.
Galima gaut visose
Jonas Budris
vų rekordų. "Orchardo Kvietkos” šokis
Kitaip gali pertrukt Jūsų drabužiai ir šo
aptiekose už 35c ir 65.
Worcester, Mass.
cijos sutarčių ir Amerikoje Gervė paliko 7 mažus vai 23 Sigel st,
gražiausios
meliodijos
ir
nepaprastai
įs

nai, dėlto kad turėsit per daug juoktis.
r
~
arba iislsluzdlnt nuo
pūdingos instrumentacijos.
Parsinešk
F. AD. RICHTER A CO.
Važiuot į Ameriką arba grįšt atgal i Lie
esančių svetimtaučių yra kus, o Matulaitis du.
Pajieškau brolio Frasciškaus SiS2C-3M Breadvar.. Nev Tark
tuos rekordus namon šiandien, ir Jus patuvą, daugybė nelaimių tiedviem ūkinin
("Tiesos Kardas.’’)
mialio, Kauno gub, Šiaulių pav. Li
prašoma tokią apsikeitimo
pamo vals, Joniškaičių kaimo. Pir
kams.
sišoksit užbaigdami sąvaitę.
sistemą dabar remti, nes ji
miau gyveno apie Nexv Yorką, da
PARSIDUODA TIRE RF.PA1RING
bar než’nau kur. Meldžiu atsišaukti
SHOP IR GASOL1NE STAT1ON.
yra tikra pradžia finansi
Čia
pirma
proga
išgirst
naujausius
jnstrumentalius
Rekordus.
MONTELLO, MASS.
šiuo adresu:
(29)
Visi įrankiai taikymui Tir’u. nuo
nių santikių tarpe šios ša
Juozas Simialis
žl’i iki 5 sizo ir Tube plate. Taipgi
Kalvis. Polka. Columbios Benas.
Vakarų Rožė. Vairas.
įkurtuvės Progress Shoe 63 So. Prospect st, Hartford, Conn.
lies ir tarp išliuosuotujų
Gasolino stotis, Aliejaus ir kitokių
Čigonų orchestra.
daiktų.
Labai gera proga. Lietuvių
Mfg.
Co.,
pirmutinė
lietuvių
tautų. Nors dabar tai da
E-4234 < Sidabrus tarp Aukso.
Pajieškau dėdžių: Vinco Lekevi- E-4233
ir Lenkų apgvventoj vietoj, ant gero
Linksmas
Juozulis.
Jczarimbos
roma tik apyvartoje su avalų dirbtuvė, laikys įkur 'iaus. girdėjau turi farmą Mass.
streeto. randa nebrangi. Kostumerių
Čigonų orchestra.
Orchestra.
ir Kazimiero Lekavičiaus,
ir biznio užtektinai ir užtikrinta. Ne
maistu, tečiaus ateityje tas tuves 6 d. Liepos, 1519, 10 valstijoj,
taipgi tetos Anelės Lukosevičiutės.
mokančiam šio biznio ir darbo, męs
i?
1 Buhnininku parodos Maršas. Columbios Benas.
išplės Į transakcijas api vai. ryte, Lietuviškojo Na Visi iš Joneliškių kaimo. Trakų pav,
išmokinsime veltui. Pasiskubinkite
Vilniaus
gub.
Jų
pačių
meldžiu
atsi

R. & D. TIRE SHOP.
(27)
Montello, šaukti ar kas juos žino malonės pra| Maluninko duktė. Polka, Columbios Benas.
mančias kitus dalykus ir mo svetainėje,
1«39 St. Clair Avenue.
vedančias prie tikrųjų pirk Mass. Po trumpam susirin nesai, nes turiu svarbų reikalą. ( 27)
Cleveland. Ohio.
PAPRAŠYK NAUJO KATALIOGO TARPTAUTINĖS INSTRl MENTALĖS MUZIKOS.
Degutis
lybos san ryšių. Įstatymais kimui, į kurį yra kviečiami 163 Oak Vincas
st,
So. Manchester, Conn
Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint Jums
yra užginta siųsti pinigus šėrininkai ir nešėrininkai,
bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums kataliogą CoPajieškau savo vyro Kazimiero
kitais kokiais nors keliais visi bus pervedami per dirb Lukšo,
lumbia Lietuviškų Rekordų. Paprašyk pas jį.
paeinančio iš Vasgirdonų kai
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba
ir nei vienas svetimtautis tuve kur galės užsiordelioti mo, Varėnos valsčaus, Trakų pav,
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult
gub.
Jis prasišalino nuo
negali pasiteisinti siųsda avalus ir Šerus. Čion gal Vilniaus
štepk veidą mosčia per kelis vakarus,
Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia
Pirkite Suv. Vai.
manės prieš du metu. Meldžiu ži
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu.
mas savo giminėms kitais bus paskutinė proga tapti nančių apie jj man pranešti. Taipgi
Taupymo markes.
Rekordų ir nurodyk kiekvieno Numerius.
Toji mostis išima plėtmus raudonus,
nrašau jo paties, kad parašytų ir
kokiais nors keliais, nes pa šėrininkais P. S. M. Co. Vi duotų
juodus arba šlakus ir prašalina viso
žinoti, ką mano tolesniai da
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
rama. kokią jis suteiki.a si apielinkės lietuviai atsi ryti. nes aš tiesos keliu pasiiiuosuožiūrėk kad toks Vaizbaženklis butą ant kiekvieno Rekordo.
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst
su
nuo
tavęs
ir
paskui
jokių
teisių
lankyk
it.
Amerikos Pašalps Adminis
ir
štampomis.
(28)
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY
P. J. žiuris, Vedėjas prie vaikų netusėsiu.
J. RIMKUS.
tracijai tame darbe yra ne
Petras Lukšis
P. O. BOX 36.
Hoibrook. Maa*.
7
Spring
St,
Boston,
Mass.
Progress
Shoe
Mfg..
Co.
tiesioginė parama jo paties

KAS GIRDETLIETUVOJ.

25 Metų Jubilejaus
Sukaktuvės

Pajieškojimai

LIETUVIŠKI REKORDAI.

jooo

NUSIPIRK MOSTIES

rių laivinj kvapą smalos, to žmonių; aplink mačiauAš
primenu visas šitas tik nubalusius, pilnus isgąs- i
Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
paro- čio veidus, visų akis baisia ■ «nt
smulkmenas,
kad
P°nte t«»singų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite
, .*tY oaiem str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vidžius, kaip aiškiai ir sąmo žiūra žiurėjo veidan neis- I
r i
®Tk kaiP tei: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuningai aš viską jaučiau. vengtinos mirties: dreban !■ ;.* lzmll°\
nao
.
nus
ilp
n
'<hmo
strėnų,
kraujo
valimui,
nuo
uždegimo
plauApsakymas.
Kiekvienas mažmožis, pa čios rankos atsisakė tar , aų, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų lipatarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir moE. B. MUMFORD’O
liečiantis tą naktį. giliai Įsi nauti, drebančios kojos ne V gų.rlJir- geriausius
Litelių is Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnaužinojo kurion pusėn kreipt j’Te ,.?)teriausiai, pašaukiame geriausius daKtarus per telefoną užrėžė mano omenėn.
;
. .LZęięH norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad
žingsnius,
vienu žodžiu—
................
Smulkutė, viežiyva ir tymuose, matomuose
ne vie-! ”Nu,lirišau kaklarištį ir baisus suakmenėjęs nutir ) ateisite j Ai r Ir.KĄ po numeriu
(1) i
100 SALĖM ST„
g, bet
BOSTON, MASS.
grakšti, kai kataitė, Mrs. no asmens,
I " daugelio,kamavausi su nepasiduo- pimas.
Korlir iščiuožė prieangin ir dalykas išsiaiškina valia dančiu apykaklės knypkiu,
(Bus toliau)
su malonia nuošaipa ant vieno žmogaus, darančio kuomet urnai pasigirdo ne
lupų atsikreipė į savo svetį, intekmę kartais iš labai to-:lauktinas trenksmas; aš buNAUJAS GYDYMAS, KU
MUSŲ 14 PUNKTŲ.
f
—Tikiuosi, neisižeisite, Ii ant valios kito asmens. |vau perblokštas, o kamba- Laikraščiai dabar kas
RIS PRAŠALINA
Mr. Kotton, jei aš valande- Vienas mato ar mano,7 iog. ris rodėsi apsivertė augš- dien rašo apie tuos pagarsė
REUMATIZMU.
lei paliksiu jus vieną. Mano mato,x ir jo mintis atsimuša ty*1 kojomis, viskam, kas jajusius
”
14
punktų.
”
Ar
jus
75c.
VERTES
DEžLTĖ
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sugrjzs ne anksčau sąmonėj kito, bėgdama lig me buvo, verčianties taip žinote musų 14 punktų?
NAM, KAS KENČIA.
kaip už valandos laiko, man bevielinis telegrafas. Auto-!kad rodėsi, jog visas laivas
Syracuse, N. Y., mieste atrasta nau
gi būtinai reikia išvažiuoti.! rius tvirtina, kad atkaklios' kokios tai baisulingos jie- Štai jie: 1. Trinerio Ameri
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' kurį jau tūkstančiai žmonių sako,
Katik telefonavo man, kad mintis užsikrečiamos; stip- gos buvo iškeltas ir numes koniškas Kartaus Vyno EKątik
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kur
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jo
laiko vidurius. 2. Pataiso
' kur jokie vaistai negelbėjo, naujas
man atleisite, ar ne?
pdo
’ virpėjimą kai kad balso šipulius.
pagalba gali stoti Į kovą su kiekvienu išnaudotoju ir visados liks
gydymo būdas padarė stebuklą. Pa
apetitą.
3.
Pagelbsti^
virš

pergalėtoju, nes kas tik vartoja tokį Įrankį, tas lieka drąsiu, ener
” ’Susidurimas!’ —perlėk
Kottonas mandagiu gal- vilnis, žinomos fizikoj,
sirodo, kad neutralizuojant uric-acid
gingu
ir
sumaniu
kovotoju.
Taigi
jeigu
Tamista
nori
likti
drąs
kinimui
maisto.
4.
Sustip

rukšties ir kalkinių druskų indelius
vos linktelėjimu užtikrino —Tatai dabar žino jau vi kė mintis per galvą.
kovotoju, tai uisirašyk“Kardą”. Kaina tik 100 doleris mėtau
kraujuje galima sunaikinti visas nuo
rina nervus. 5. Veik praša iu Kas
atsiųs 10 centų, tam atsiųsime numerį pažiūrėjimui.
jauną šeimininkę, kad jis si, išskyrus tokius kai tu ir ”Pasigirdo kymųs balsai lina
dingas organizmui substancijas ir li
visus
skilvio
painumus.
gą greit prašalinti. Atviros opos,
nieko prieš tai neturi, kad naujai gimusius kūdikius. vyrų, draskantis klyksmai G. Apsaugoja skilvi nuo sunsiausmai, ištinimai, raumenų sukietė
(“KARDO” KNYGOS)
galės valandą laiko ramioj Aš galiu apsakyti tau vieną ir spiegimas moterų ir ver 1
jimas greitai prašalinama.
’—
7. Veikia be pakių ’ligų,
ksmai
vaikų.
Laivo
dūda
Naujas gydymo būdas pirmiausiai
vieifatvėj praleisti.
atsitikimą, kuris man pa
Mr. Deiano perstatytas pasirodė labai
8. Labai priimkenkimo,
nesiliovė
raumojus.
Jauna moteris pataisė sa čiam tikosi ir kuris kaip
Barbora Ubrika
geru, ir
dabar visur vartoja
9. Jis neįskaudina jau
mas. Kas turi kenčiančių savo pa
vo kepuraitėj smaigtuką, tik yra vienu tokių apsireiš ”Gana sunkiai pavyko nūs.
arba klioštorius ir jėzuitai.
žįstamų tepasirupina gaut 75c., ver
skilvi. 10. Jo kaina
papašiojo ant savęs rubus, kimų, apie kokius autorius man pasikelti nuo žemės ir triausi
tės vaistų dėžutę ir persitikrina ne
pigi,
nors
dalykai
jo
sutaisy
Ar Tamista girdėjai apie
mokėjęs nei cento. Mr. Deiano sako:
aš visa spėka stūmiau kajutruktelėjo ant kaklo žem šioj knygoj kalba.
Barborą L'briką?
mui
labai
pabrango.
11.
Da

”Del prirodymo, kad Deiano gydymas
čiūgų šniūrelį ir da sykį nu Kottonas atidėjo knygą Į toso duris, išbėgdamas katikrai pergali reumatizmą, nežiūrint,
iš kurių jis sutaisomas
Ar girdėjai apie jos išbuvi
kaip užsisenėjusin jis butų, jeigu ne
sišypsojus savo svečiui nu šąli, užsižymėdamas skaity ridorin. Pro mane bėgo pa- lykai
mą 21 metus urve?
priguli
prie
gydančiausių,
sate vartoję šito gydymo budo, aš pa
bėgo laiptais nuo varendos tą puslapį, padėdamas ant šėlusieji žmonės, bebėgant
siųsiu jums pilno didumo 75c. vertės
Ar
girdėjai
kdkį
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ji
tuo
pakelį visiškai dykai, gavęs iš jūsų
link laukiančio jos vežimo. jo peili laiškams atidarinėt vilkdamiesį pastvertus dra-Ikokl? tlk mediemoj yra ži
laiku gavo ir kokie drabužiai
tik iškirptą šito apskelbimo, jūsų ad
bučius, blaškėsi ir trankėsi ,noraL1. 12£, Tnneno Amenjos buvo?
resą ir 10c. apmokėjimui persiunti
Kottonas akimis palydėjo Jis buvo skaitęs skyrių už nuo vienos karidoriaus šie- Įionląkas Kartaus \xno
mo lėšų.”
r. H. Deiano,
Ar girdėjai, kas ją kankino?
gražią galvukę, kuri mirg- vardiną "Įstatai psycrolo- nnq kitnn
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nuo
9
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geWood
Bldg.
729-G
Syracuse, N. Y.
kiton.
.
.
... Jei ne, o žingeidauji apie
telėjus veik pasinėrė už ginių fenomenų,” kuri da nos"Tarp
Jo
vienų
atidarytu !i‘allslV PaaseklEii-. 13. ..
į
(Siunčiame
dykai
tik
vieną pakelį
jos visą gyvenimą, tai Įsigyk
stiklinių automobiliaus du norėjo perskaityti iki galo, dura
tam pačiam žmogui).
šią knygą, nes tokios puikios
stovėjo moteriškė) I
neperžengia prohirelių, ir stovėdamas mąstė —Nagi pasakok — tarė kaip šiandien matau jų: ^J08
knygos iki šiam laikui nebu
lk T.ure‘‘
ČIA yra pinigų diržas,
vo. Kaina tik 50 centų.
apie pastarųjų metų bėgiu jis. — žinoma, tu galėjai augšta juodplauke, plačiai Inan™ose rei»k>a oua pnįvykusias atmainas. Kor but suklaidintas, bet aš ži atidarvtomis akimis ir kai ;,lren^'L'slam pasitikti ligos
Kl’NIGŲ-MTNYKŲ DARBAI FILIPINUOSE.
Ši knyga yra svarbi tuo, kad joje nupiešiama visos kunigėlių gy
lir vedęs! Nerandantis pa nau, .kad tu tyčiomis meluot lavono nubalusiu veidu. Ji-;Pav0^- J,4S Sal,£e S?“‘ s1'
kurio jus norėjot. Padarytas iš tvir
venimo slaptybės, viršminėtose salose. Kas joje yra parašyta, tai
saulyje vietos keliauninkas nenorėsi. Taigi koki gi tu nai abiem rankomis spaude
tos tystančies medegos. Kaina tik
tikra teisybė, nes visa medega paimta iš raporto .buvusio preziden
t aistą visose aptiekose.
j
$1.00, 7 diržai už 35.00. Pinigus grą
to TaHo. kuris buvo pasiųstas ištirti minykų gyvenimą.
galų-gale metė savo inkarą prajautimą be£ permatymą Prie savo krutinės maža ^^Pį T.™ar ,Co-’ ^4
žinant jeigu neužsiganėdina. Iškirpk
Pradėjus ja skaityti net šiurpuliai pereis per kūną, pamisjinus,
šituose puikiuose, turtin- esi turėjęs?
šį apgarsinimą ir prisiųsk kartu su
vaikutį. Karidoriuje apy..’S43 So. Ashland avė., Chtkad taip darė ne paprasti žmonės, bet musų kunigėliai. Kiekvie
pinigais
(27)
guose namuose: Džimas Namų šeimininkas užsi
nam vertėtų ją perskaityti, nes kiekvienas žmogus įgaus daug su
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sunkų
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________________
pratimo kaip kunigėliai gyvena. Kaina tik 35c.
kasdien lankė savo didį ir rakė cigarą, paskambino
Sta. D. Box 90,
savo
bagažinį
kufarelį,
Į
«i
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lfftstftvęh
nadm.
BIBLIJA arba šventas raštas seno ir naujo testamento.
NEW YOFK, N. Y.
smagų užsiėmimą. Jis už tarnui, kad atneštų selceriKas norit ištirti tikėjimo slaptybes, Įsigykit 'ją. Kaina pagal poAie“a "blOVSKa, paSlTOsiimdavo perinimu viščiukų nio vandens ir vyno, atsisė kurį atsimušęs bėgantis vypieros ir apdaru gerumą S5, 4 ir 3.
Ant 21
Prie progos turiu priminti, kad pas mus randasi daug knygų
ir auginimu geros veislės da
. minkšton kresėn ir pra '^įs iš garsiai sukę l\e. 1 e
Įvairiausio turinio; kas norit žinoti, kokias knygas galima gauti
vieno
pažįstamo
veido
nesi

medžiokliniii šunų! Ir tai dėjo:
,
akmens
kreipkitės laišku, o mes atsiųsime Knygų Kataliogą už dyką.
matė
aplink.
Girdėjosi
bai

—žmogus, kuriam būdavo
Gdžkelio
laikro
Su užsirašymu “Kardo” bei užsisakymu knygų, adresuokit taip:
”Tai atsitiko keturi me
mės
šauksmai,
vaitojimai
ir
di*
sriubelių
už
rodėsi pasaulis permažas jo tai tam atgal Londone. Aš
K A R D A S
sukamas, vyrio
riksmai.
Jokios
išsigelbė■
1443 North Paulina Street.
Chicago. III.
didiems ateities pienams. kątik buvau sugrįžęs iš ke
ko didumo, ant
iimui
vilties
nebuvo,
jokio
i
20 metų auksuo
Kotonas pats sau nusišyp lionės po Norvegiją ir ran
tas su išrašytais
■aivo
arti
ant
jūrių
nesima

sojo ir galva palingavo.
giausi keliauti Niujorkan
dubeltavais vir
tė.
Aš
tai
jaučiau
iš
pat:
tais. Labai tei
Kaitri vasaros diena sa vienu didžiausių laivų, ku
singas, ypatingai
pradžios,
žinojau,
kad
atėjo
vo tolimu slėgė. Kottonas riame jau buvau užsisakęs
galžkeliu važiuojantiems žmonėms,
kuriems reikia visuomet tikras lai
norėjo užsirukyt, bet iščiu- sau’ brangią vietą, taip kad jau galas.
"Besigrūdanti
aplink
mi

kas žinoti. Gvarantuotaa ant 20 me
pinėjęs kišenius nerado pa- ;apie mano iškeliavimo ati
tų. Ypatingas pasiulyjimaa. Mes iš
ADVOKATAS
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
perosų. Tuomet tingiai pa- <dėjimą negalėjo but nei kal nia nešė mane su savim ir i
aš
noroms-nenoroms
pasiį
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo
bos,
juo
labiau,
kad
ir
kitos
sikėlė atsiminęs, kad skai- i
Atlieka vusns teismiškus reikalus visur.
kaštus,
su teise jums viską peržiūrėt.
OFFICE:
Jei busi neužganėdintas, nemokėk n<
tykioj ant stalo matęs si- aplinkybės
;
verste vertė pa jutau svetimam salione tarOFFICE:
nCT? salota™ Bitteris. Ai
cento.
Atsiminkite jus užmokėta
735-736 Old South Bldg.
dabrinę dėžę su cigarais, ir isiskubinti. Tečiaus aš tuo pe netekusių is baimes pro-į s,
me! už tokį pat laikrodėlį apie $25.00
per praeitus 4 metus buvau vos ti)
332 Broadway,
294 Washington st,
įnėjo į vėsų namų vidų.-] laivu
3
neišplaukiau ačiū tik Tel. HaymarRet 4154
jei pirktumėt kitur.
Puikus auk
i <yva.
Aš kentėj'au nuo nevirinime
So. Boston, Mass.
Boston, Mass.
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
gyvenimo Te!.: Cambridge 6098.
Apeidamas erdvų skaityk sapnui.
So.
Boston
481-M.
Tel.
Tel.: Fort - ’1 3424-1972.
kiekvienu laikrodėliu.
(?)
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
Gyveu. o vietos telephone Roxbury 4238-M.
los kambarį jis susilakė ties
”Išvakarėse mano išplau
teikdavo daug man nesmagumo—it
KYCFRSIOR WATCH CO.
skilvyj skausmai, rėžimas
paskutine knygų lentina ir kimo aš susidėsčiau savo DR. AL. FIDERKIEVICZ, įsiliepdavo
•06 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILL
■ gurgimas vidurių. Diegliai suimda
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS.
nuėjau teatran,
tyliai iš nuostabos sušvilpė: daiktus,
vo po krutinę, šonuose ir strėnuosa
Specialistas Slaptą ligų.
Niekur aš negavau pagelbos dėl save
ant lentynų eilėmis stovėjo paskui su draugais suval VALANDOS:
4- * * '+ * * * -* * * * * *' * + * + .
i(10) sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
mokslinio turinio knygos gęs menką vakarienę apie Ntio 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
4
ras, Regvlatria, dėl moterų, pradė
daugiausiai
medicirfos ir antrą valandą nakties parė-. Šventadieniais nuo 10 iki 1.
jau gerai jausties, gerai valgyti ii
81
CANAL
ST,
BOSTON.
★
psychologijos, ir ant stalo jau savo viešbučio kamba
dirbti, pasidarė smagu viskas. Pe?
Room 215 ir 216.
★
c
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
rin. Girdėjau, kaip už sie
gulėjo tokio jau turinio.
liu pažint ir palikau laiminga naudo
★
daktaras"
Kottonas tingiai iš tarpo nos kas toks uždarė /duris
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25
Į Galima gauti geresnėse aptiekose, <
kitų išsitraukė vieną knygą ir atidarė langą. Aš nusi
S. M. PEARL
★
ir praskleidęs ją, leisdamas rengęs atsiguliau į lovą ir Valandos: nuo 9 iki 10 ryte, kur negalima gauti, kreipkis pas:
SALUTARAS
CHEMICAL
INST
★
iš po nykščio lapus jis matė netrukus užmigau. Prami
Žolės nuo visokię blogumg.
nuo 2—3 diena, 6—8 vak.
★
ant besiverčiančių kai-ku- gęs (taip aš maniau) aš pasi
Padara Galvą, Raudona Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus Ir Tvirtą
J. BALTRŪNAS, Prot
Vyriškumą tr Moteriškumą.
67 Chamber Street
1707 S. Halated St., Tel. Canal 6417
rių paišeliu užbriežtus pa jutau esąs savo nusamdytoj
Chicago, 111.
BOSTON, MASS.
Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam ★
žymėjimus. Perskaitęs pir ant laivo kajutoj. Prie lo
Mtą apgarsinimą turėtų perakaity
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, Malarija viešpatauja.
★
Gydo
abelnas
ir
venęriškas
ligas
rt.tvi.naa.
ukimt
t/nJtiiM
mą puslapį, Kottonas užsi vos stovėjo pusiau iškraus
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvinNuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, ★
interesavo vienu-kitu saki tytas mano kufarėlis. Prie
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda
★
niu taip, kad neatitraukda veidrodžio kabojo paprasta
žudymo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika
NESIŲSK PINIGUS
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio. užketejimo sveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono ★
mas akių nuo knygos atsisė kortelė su kajutes numeriu
skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje,
IšKALNO.
do minkšton kresėn ir taip ir užrašytais ekonomo ir tai
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, kraujo į visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonuSTEBĖTINAS LAIKRODĖLIS,
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.
jį beskaitantį rado sugrįžęs dienai paskirto priveizėtoTURINTIS 6 RODYKLES.
Tk paimk ir pažiūrėk tą stebuklingą
namų šeimininkas. Jam at ic-tarno vardais. Gailiuosi
laikrodėlį kuris:
siliepus, Kottonas, neišleis dabar, kad aš jų neperskai
'Rodo valančias
damas knygos iš rankų, pa čiau; įsitikinimas ir šitoj
Mes tikrai gvarantojame, jog busitė pilnai užganėdinti vartojant NugaRodo Minutes
Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devyniossmulkmenoj
butų dabar
kėlė akis.
dešimtys (90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00)
—Tečiaus visgi — sušuko svarbiu; gana to, visgi jie
Rodo Sekundas
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, šešes bonkutes už penkius ($5.00) dolerius.
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
jis žvilgtelėjęs į laikrodį — buvo parašyti.
♦
- Rodo Sąvaitės dienas
ti pasekmių, sugrąžikite lyktus pilės ir bonkutė. o mes betarpiškai sugrąžisme .
aš visai nejutau, kaip greit ”Kajutoj buvo šilta ir
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai
Rodo mėnesio dienas
ne bus pasėkmingi. Mes imami visą riziką ant savęs. Mes negalėtum*
laikas prabėgo! Tai ištik- šviesu, ir man buvo smagu
♦
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone
Rodo mėnesių vardus
turint
visus
patogumus.
Aš
rujų indomu!
padarys viską, ką čionais tvirtiname.
Rodo mėnulio atmainas
Korlir žvilgtelėjo į knygą nusiėmiau nuo savęs lietinį
Skaitykite ką tie tmooes saka apie Naga-Tone.
ploščių ir nupurčiau, lig kad Tai tikrai stebėtina. Kas tik turi šitą laikrodėlį, nereikalauja turėt
ir perskaitė jos antgalvį.
kalendoriaus. Gana žvilgtert laikrodi?, kad žinoti valandą, minutę, sekunNATIONAL LABORATORY, CHcw©. UI.
Elvood Gty. Pa.
—Hudsono? Taip, tai inte norėdamas nuo jo nukrėsti •’ą, k "k i a sąvaitės diena, kokia mėnesio diena ir kokia mėnulio kvadra.
♦
Ger,Q^auijūsų laiska ir Nt«a-Tone pilių*, ir turiu pasakyti, joje esu visai ulnnedintM )u«u
Tuo
laikrodžiu
jus
galite
nustebint
tą tarsi prilipusį drėgną rū L iekvieną. Jo lukštai labai gražus—
resingas dalykas.
vaistais. Meldžiu prisiųsti dvi bonkutčs Nuga-Tone piliutiu. Ai daviau kialeu piliutm sava
proteliu dėl pabandyma ir jam labai patika. Ai steliuju v>eną bonkutė dėl ;io. Prisiur.au 92.
COUPON
—Daleiskime, čia biskelį ką. Laiks nuo laiko girdė 16 saizo. Teisingai rodo laika ir gva
Siuskite vaistua ka greičiausei.
So pagarba,
OASPAR BBRSBK. Boa 547.
rantuotas ant 20 metų.
Jis vertas
Union Watch Co., Dept. 20.
perdėta — pastebėjo Kotto jau aštrų balsą signalinės mažiausiai
$16.00, bet per trumpą lai
A ve., Chicago.
nas. —Čia nemaža ir fanta dūdos, vartojamos ant jū ką m?s padarysime tik už $7.75, 1016 Milwauloe
NATIONAL LABORATORY. Chicato. Dls.
Shenandoab, Pa
GENTLEMEN: Please
Godotini Tamistai:—
rių ruko metu. Aš pama sykiu duosime kompasą, rodantį ry send me a calendar watch and in
zijos, aš manau.
vakarus, šiaurius ir pietus, dai
addition to it I shall reeeive a
• —Ne. aš visai su tuo nesu niau sau: ’Kokia klaiki mig tus,
lų Auksuotą retežėlį ir Kišeninį pei4
Gold filled vvatch-chain and a poBuvo vėlu. l'ukką vertės $1.05. Nereikalaujame cket knife valued at $1.50 and
tinku — atsakė Korlir, lota naktis!’
4
Nuga-Tone yra sudėti
Stdtaktte
vaistas
sst
tuo
kuponu.
pinigu iškalno, tik iškirpk ir prismsk
eompas.
Upon delivery I wi11
parankioje bonkuteje. Jie NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, III.
krėsdamas galvą. — Kasgi, Kai-kada dūdos raumojimo čia
♦
tilpstantj kuponą, o $7.75 užmo
pav $8.75 and in case of dissatisyra apvilkti su cukru;
4
pavyzdžiui, tau neįtikėtina protarpiais girdėjosi keno kėsi atsiėmęs. Jei nebūtum patenkin faction vvithin 30 days I will ro
Gerbiamieji: Prisiunčiu
ir meldžiu prisiųsti man
priimno skoni; rame dėl bonkutė Nuga-Tone.
grąžink mums daiktus, o mes pi
tum you the merchandise and
tai krokimas. Nusivilkęs tas,
pasirodė?
4
nigus sugrąžinsime. Jus nieką neyou will refund me my money.
vartojimo; neatitrauka
—Labai daug kas — atsa žiponą, aš išsitraukiau iš rizikuojat, bet mes tikime, kad jus How meny watches ............... z...
Vardas
ir
pavarde
....................
nuo darbo ar linksmumo.
busite užganėdinti ir pasakysite savo
Name .............................................
kė Kottonas. — Paimkime brusloto kišeniaus laikrodė- draugams
Bandykite. Jus reko
4
apie tą stebėtiną laikrodė
Gatve ir No. ar R. F. D... .
menduosite tuos vaistus
Address .........................................
li N< pasivėlink i - nelauk iki kaina
4
kad ir sekantį: autorius tik- lį ir užsukau jį.
visiems sava pretelems.
Valstija
L.8
Miestas....
"Girdėjosi girgždėjimas vėl pakils, bet rašyk tuojaus:
rina, kad kartais, pavyz
★
UNION WATCH CO.
*1
apsireiš- medžio, mašinų bildėsis; aidžiui, prajautimo
]
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. dan visai publikai akyse.

MORRIS KATZEFF

t

Nuga-Tone

*

DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

*

*

*

Musu Absoliutiška Gvarancija.

*

*

*

kiniuose bei kituose perma- škiai jaučiau paprastą ju-l 1016

milwaukee avėL,

Dept. 20

CHICAGO, 1LL.

*

.

į Europą ir iš Europos dėl AUDROJ ŽUVO APIE 200
ŽMONIŲ.
to, kad trūksta maisto ir
kad keliavimo sąlygos tebė Per Minnesotos valstiją
ra dar nenormališkos. Pa perėjo
pašėlusiai smarki
tariama tik tiems reikalau audra. Ftrgus Falls mies
ti pasportų. kuriems būtinai te likos sugriauta apie 100
reikia iš šios šalies išvažiuo- namų ir žuvo apie 200 žmo
.tt
nių. Vėsula buvo taip smar
Artimas sąryšis tarp Kūdi kūdikių tėvų ekonominį pa _______________
ki, kad 20 mylių nuo minėto
kių Mirtingumo ir šeimy dėjimą. Ir štai pasirodo,
miesto nuvertė nuo relių bė
nos Ineigų išsiaiškino
kad Broc-ktone ateivių eko ATSAKYMAS.
betyrinėjant.
nominis padėjimas nepaly "Keleivio” N23 drg. A. J. gantį traukinį, tik garvežis
ginamai geresnis už ateivių Jokūbaitis klausia koks gy pasiliko nenukeltas.
Kad geriau išaiškinti padėjimą
Manchestervje,
koks sąryšis yra tarp kūdi Waterburyje, Johnstowne vūnas iš ryto vaikščioja ant PAKORĖ Dlf BROLIU.
kių mirtingumo ir šeimynos ir kitur. Čia mat avalynės keturių kojų, vidurdienyje
ineigų
Kūdikių
Biuras išdirbystėj jie užima gerai ant dviejų, o vakare ant tri Wethersfield, Conn.—Pe
reitoj savaitėj čia likos pa
(Children’s Bureau)
su apmokamus darbus, gyvena jų?
taisė lentelę, kurioje nuro ne sugrustuose tenemen- Atsakymas: tuo gyvunu karti valstijos kalėjime du
dyta tyrinėjimai astuoniuo tuose, bet daugiausiai atski yra žmogus. Būdamas kū broliai, Joseph ir Erasmo
dikiu žmogus vaikščioja Perreta. Jiedu buvo nutei
se miestuose.
ruose namuose, kur vargo ant visų keturių: viduram sti miriop už užmušimą
Lentelėje paduodama pa neatrasta.
žyje jisai eina ant dviejų žmogaus.
sekmės šešerių metų tyrinė
jimo arba ir indedama pa frue translation filed with the post- kojų, o susilaukęs senatvės PLĖŠIKAI NUSINEŠĖ
sekmės pasikalbėjimų su Tiaster at Eoston, Mass., on June vaikščioja lazda pasirams$41,000.
'5. 1910, as reąuired by the Act of čiodamas, tai yra trečia jo
kūdikių motinomis.
October 6. 1917.
Netoli Benton, III., penki
koja.
Grupė su žemiausiais ‘ už
ginkluoti
plėšikai užpuolė
NAUJOS PASPORTŲ
Taigi aš linkiu drg. .Jokū
darbiais siekia $550 per me
REGULIACIJOS.
baičiui irgi susilaukti to ant Middle Fork kasyklų
tus, su augščiausiais siekia
kompanijos ofiso, pašovė
$1,250 ir augščiau.
že Release by the Foreign amžiaus, kada reikia vaikš trįs klerkus ir pagriebę
miausių uždarbių grupėje Lenguege
Gavernmental čiot ant "trijų kojų.” Taipgi UI,000 grynais pinigais pa
linkiu jam nepamesti dide
(uždirbančių mažiau kai Information Servįce.
_____
#
lio
savo talento. Jis tik bėgo. Tečiaus bėgant iš ofi
$550) mirė 162.5 arba vie
so vienas plėšikų likos nu
Valstijos Departamento ras lietuvškas "Krilovas.”
nas iš šešių. Augščiausioje
šautas. Jo sėbrai nusinešė
V. Domaševičius.
grupėje (uždirbančių $1, Pasportų Biuras leidžia pa
įavoną į automobilių, kuris
250) mirė 62.5 arba vienas skelbti naujas reguliacijas
įetoli laukė, ir nusivežė jį.
ATŠAUKĖ ŠVIESOS
iš šešiolikos. Aiškiai mato kas link pasportų išvažiuo
TAUPYMO ĮSTATYMĄ.
ma, jog mirčių skaičius ma jantiems iš Suv. Valstijų.
Kongresas atšaukė taip
žėja besididinant šeimynos
1. Piliečiai ir pavaldiniai
vadinamą
šviesos taupymo
ineigoms ir priein^pt prie iš neutralių ir talkininkų
tinkamesnio pragyvenamo. šalių ( t. y. šalių, kurios ka įstatymą, sulyg kurio vasa Kviečių ir dobilų žeme; didžiausia
etuvių kolonija Amerikoje. Čia jau
Kiekvienoje grupėje kū riavo prieš Vokietiją ir jos ros metui laikrodžiai būda ra
nusipirkę suvirs 400 lietuvių fardikių proporcija yra sekan talkininkus) gali gauti pas vo pavaromi valandą pir įas ir 7 kaimai apgyventi veik vielietuviais. Lietuviams apgyve
ti:
torius išvažiuoti iš šios ša myn, taip kad darbą galinu ais
ns, anglai traukiasi ir parduoda saimtų pradėti ir baigti si o farmas pigiai. Gera proga norinGrupėje, uždirbančių ma lies.
pirkti gerą ūkį ir gyvent tarpe
žiau kai $550, ineina 25.8%
2. Reikalauti galima žo saulės šviesa. Fa r menam: iems
avo tautos žmonių. Aš turiu parištirtų kūdikių.
džiu, vietoje raštu, kaip pir tas įstatymas buvo nepa avimui 8000 akrų nevalytos žemės,
iki $15 už akerį. Taipgi turankus ir todėl ji atšaukė •uuo 19$10farmų
Grupėje, uždirbančių nuo ma buvo reikalaujama.
su budinkais, didžiausodais ir apsėtos javais. Plates$550 iki $849, ineina 37.2%.
3. Reikalaujant nėra bu Tečiaus šią vasarą laikro iais
per laišką. (28;
Grupėje, uždirbančių nuo rnai reikalinga pridėti fo džiai eis da taip kaip jie iš ių žinių J.klauskite
A. ŽEMAITIS R. 1 FOUNTAIN, MICH.
$850 iki $1,049, ineina 153% tografijos kaip pirma buvo pavasario buvo nustatyti.
kūdikių.
reikalaujama.
❖
Grupėje, uždirbančių nuo
4. Piliečiai ir pavaldiniai
Žmogue kasosi galvą, i
kad palengvint niežėjimą.
$1,050 iki $1,249, ineina 61% Vokietijos, Austro-VengriKasįmasi pasidaro papro
kūdikių.
os, Turkijos, Bulgarijos ir
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis
Grupėje, uždirbančių $1, Rusijos gali gauti paspor
žino, kad jam niežti, ir
250 ar daugiau ineina 13.1% tus tik taip kaip ir pirma, t.
visi kiti tą žino.
ištirtų kūdikių.
Vyrai ir moteris kenčia
v. reikalaujant raštu.
niežėjimą tnto pleiskanų,
Visų grupių uždarbis pas 5. Asmens atkeliavusieji
o kenčia bereikalingai, |
kutiniais dviejais metais i Suv. Valstijas su tinka
nes tą niežėjimą galima i
|
M
lengvai prašalinti. Nebus
Tečiaus mai užtvirtintais
tikrai padidėjo,
? daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, j
i
skaitmens nesenai apskelb- pasportais
Į
įvykstančių nou pleiskanų.
gali
į
R
C
F
F
S
tos Darbo Biuro, parodan- be specialio leidimo per še
j
į panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
Čios visuotiną pragyvenimo štus mėnesius nuo laiko ka
I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ią nuo pleiska| nų atsinaujinimo.
nabrangimą, nerodo, anot da pasportas buvo užtvir
.
RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
Kūdikių Biuro, kad kūdikių tintas. (Pirmiau buvo lei
| Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be I
| RUFFLES. jei turite pleiskanų.
gyvenimas butų pagerėjęs džiama tik trisdešimtis die
|
•
Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi
su padidėjimu tėvo ineigų. nų.)
I galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto J
I
markėmis ar money order. kuriuos siųskite šiuo adresu:
i
"Išvados yra tokios,” sa Taip-pat pranešama, kad
ad. R1CHTER 6 CO., 326-330 Broadvray, Nev York
ko raportas, "jog tol kol bė- dabar nepatariama keliauti
dinumas nebus panaikintas,
kūdikių gyvybė yra berei- I
kalo žudoma.”
Nuo Lapkričio 1 d., 1912 •
metų iki Spalių 31 d. 1913, t.
y. bėgiu vienų metų Brock- į
ton, Mass. miestelyje, kaip ♦t
The American Woolen Company praneša, kad nuo 16 d. Birželio, 1919, įsteigia gy
prirodo Vaikų Biuro ištyri »
vasties apdraudos skyrių sulyg kurio KIEKVIENAS American Woolen Companijos dar
mas, iš kiekvieno tūkstančio
kūdikių, gimusių iš ameri « bininkas, apimant abudu, pardavimo ir darbo Skyrių, ir tuomi męs pasakom KIEKVIENAS,
konų motinų, mirė 101.5, gi
t. y. vyras, moteris, mergina, vaikinas, ir kartu visi oficialiai, gaus visiškai dykai be jokių
iš ateivių motinų gimusių
jiems išlaidų Kompanijos padengtais iškaščiais, jų gyvasčių apdraudimą nuo $750 iki $1,500
kūdikių iš kiekvieno tūk » prigulint kiek laiko ypata yra išdirbus. Kiek kuris darbininkas gaus, parodoma žemiau:
stančio mirė tik 92 kūdikiai.
Darbininkai, kurie dirbo nemažiau vienų metų, $750.
Šituo patyrimu remain- ♦
Tie darbininkai, kurie išdirbo vieną metą, bet mažiau kaip pusantrų metų, $850.
ties jau norėta užreikšti,
Tie darbininkai, kurie išdirbo pusantrų metų, bet neišdirbo pilnai dviejų metų, $950.
kad kūdikių mirtingumo e
♦
Tie darbininkai, kurie išdirbo du metu, bet neišdirbo pilnai pustrečių metų, $1,050.
priežasčia nėra ekonominis
tėvų padėjimas. Tečiaus to «i
Tie darbininkai, kurie išdirbo pustrečių metų, bet neišdirbo pilnai trijų metų, $1,150
kį pat ištyrimą padarus ki
Tie darbininkai, kurie išdirbo tris metus, bet neišdirbo pilnai pusketvirtų metų,
tur pasirodė, kad kitur »
$1,250.
ateivių vaikai labiau mir «i
Tie, kurie išdirbo pusketvirtų metų, bet neišdirbo pilnai keturių, $1,350.
šta. Taip ve, pazyzdžiui, Į•
Tie. kurie išdirbo pilnai keturis metus, bet neišdirbo pilnai puspenktų metų, $1,450.
Manchestervje atrasta, kad «l
»
Tie darbininkai, kurie išdirbo puspenktų metų ir daugiau, $1,500.
ateivių vaikų ant kiekvieno
tūkstančio miršta 55 dau ♦
Ne vien tik origir.alę premiją užmoka American Woolen Companija, bet užmoka ir
giau,
negu "amerikonų”
visas išlaidas, kurios pasidaro už tą premiją. Jokiam reikale nė vienam darbininkui nevaikų;
Waterburyje
37
prekiuoja nė vienas centas palaikyt apdraudą jo arba jos gyvasties.
daugiau negu amerikonų; I
Tie darbininkai, kurie nepribuvo Birželio 16 d., 1919, bus priskaitvti prie tos rūšies,
Johnstowne atrasta miru
sius net 67 vaikus daugiau. ♦♦ kaip augščiau nurodyta, kada jis arba ji buvo pirm Birželjo 16 d., 1919, surašė apmokamų
Tyrinėjimo tikslu buvo tt darbininkų toje fabrikoje, kurioje jis ar ji dirbo. Ypatos palikusios mus darbininku po
susekti įvairių ekonominių, •• Birželio 16 d., 1919, neturės tų teisių kurios nurodytos viršuje iki jis arba ji per šešis mė
socialių ir fiziškų veiksnių II nesius be pertraukos neišbus darbininkų surašė toje dirbtuvėje, kurioje jis ar ji dirba.
pasekmes linkui vaikų mir I•
Tas be jokių išlaidų kiekvienam darbininkui. Daktaro egzam i nacijos nereikalin
tingumo. Vaikų Biuro pa *
siųstos tyrinėjimui moterįs I gos. Toji apdrauda bus duodama PRIEDU prie kiekvienos kitos apdraudos, įvestos per t
aplankė kiekvienus namus II Compensation Įstatymą šios Valstijos.
ar tai turtingųjų, ar skur I
Apdraudos certifikatai bus išduodami kiekvienam darbininkui taip greit, kaip tik
džių; ar ateivių, ar nuo šfe- • tie certifikatai bus pagatavyti apdraudos kompanijos.
no Amerikoje gyvenančių 1
žmonių.
Kokiame mieste
AMERICAN WOOLEN COMPANY
rado užrekorduotus kūdi
kius apie kiekvieną jų tei
Wm. M. Wood. President.
ravosi.
i
Boston. Massachusetts,
Atradus taip priešginiau- «
June 11, 1919.
jančių apsireiškimų reikėjo i
i
atkreipti domos į mirusių I

NEW PERFECTION

Kūdikių mirtingumas ?
ir šeimynos ineigos.

Turėk ant Ledo
APSiRL’PINK dabar dėl
tų sunkių dienų kurios atei
na su karščiu. Turėk gerą
zopostą.

WiUiams'
Root Beer

Virimas Vasaros Laiku
Naujas Perfection Virimo Pečius paliuosuoja nuo
anglių, švari virtuvė laike karštų vasaros menesiu. Jus išvengiat suodžių, purvų ir pelenų nuo
anglių ir malkų—ir nereikalinga daug laiko kad
užkaitint pečių.
Ilgas Mėlynu Kaminėliu Degtinas duoda lik tiek
kaitros, kiek reikalinga— nė daugiau—nė mažiau
Paprastai užbrėšk degtuką ir reguliuok karštį ko
kis reikalingas. Vienu ar keturiais degtuvais.
Naujas Perfection Vandens šildintąjas parankiai
duoda karšto vandens kiekvienam reikalui.
Parduodamas pas ištikimus pardavėjus visur.

Suleisto į bankas—gatavą
gėrimui. Pasidaryk dabar.
Gauk bonką Wiiliams Root
Beer Ekstrakto pas groserį
šiandien. Tas namie daryta;?
alus yra švelnus, gaivinantis
ri užganėdinantis visuose at
sekimuose; tik lc. stiklas.

1
I

The Williams
& Carleton Co.

STANDARD OIL CO. OF NEW LORK
Principaiiai Ofisai: New York Albany Buffalo Boston
PURITAN Virimo Pečius—geriausis Trumpu Kaminėliu peč
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Papuočkai, šlakai ir visokie
kiti išbėrimai išnyksta ir niekad
negrįžta pavartojus musų gar
singą GROŽĖS KRIMĄ.
Kaina indelio $1.25. Suntimas apmokėtas. Prisiųsk pini
gus su užsakvmu.
(30)
SPARROW CHEMICAL CO.196 East 4-th st, (M. 22)
New York City, N. Y.

DRAUGAI, SKAITYKIT
IR PLATINKIT
"KELEIVĮ.”

NESIŲSK MUMS NEI VIENO CENTO.
Ur

* V

11 TAATV’TIT

II Y
11 A I PARDUOSIME
11
V
1 Unl
TOKIA

TAI RETA PROGA, DEI.TO

PASINAUDOK JA. ,

DYKAI

TIK 2,500 ŠITŲ LAIKRODĖLIŲ
ŽEMA KAINA.
Tas atsitinka tik netikėtai, kad mums pasisekė nupirkt šitų laikrodėlių daugybę žemiau išdirbimo kainos,
dabar galime parduot žemesne kaina negu kur-nors kitur laikrodėlius parduoda.
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BANDYK PASIKLAUST KUR NORI IR PERSITIKRINK PATS.
Ne dėlto, kad išgyrus musų tavorą, bet kad pasakius jums teisybę rašome taip. Beveik visi žino kad tai
geriausias iš žinomu laikrodėlis Jis yra vidutinio didumo, biskut, storesnis uz sidabrin; dolerj. Tun pir
mos klesos vidurius su 23 akmenais. Lukštai storai auksuoti (gold filled), gražiai greviruoti kiekvienas skir
tingu deseniu. Teisingai laiko ččsą, gvarantuotas ant 20 metų. Laikrodis uz SoO.OO niekad jus geriau nepaten
kins už šita, jus turit matyt jį, kad apkainuot jo vertę. Kiekvienas juo patenkintas dol tos paprastos Driežą.ties,
kad jis gražus ir laiką teisingai laiko Nenuostabu, kad mes parduodam visokių klesų žmonėms Suvienytose
Valstijose ir Kanadoj — ir biznieriams, ir konduktoriams, ir inžinieriams, kareiviams, jurininkams, darbinin
kams. farmeriams, turtuoliams ir bėdiniems; Jie visi pataria pirkt nuo- mus, nes laikrodėlis vertas mažiausiai
$22.00, gi mes parduodame tik už $12.95. Gi priedo
da duodame visiškai dykai sekančius 11 daiktų: 1) Auk
KUPONAS GERAS TIKTAI PER
suotus rankovgaliams knvpkius; 2) Gražins auskarus;
DIENŲ.
30---------3) Fontaninę plunksną; 4» X-Ray aparatą, per kurį
Union Novelty Co., Dept. 707,
galima matyt kūne kaulus ir kitką: 5) Gražią auksuo
tą branzaletą; 6) Naujai patentuota britvą; 7) žiedą:
1016 Milwaukee Avė-, Chicago, III
8) šepetuką barzdai; 91 Kombinacija rcteželio^aKTamistos: —
tams susinerti; 10) Pinigams mašnelę su slaptingu
Meldžiu prisiųsti man .jūsų. nupigin. _
ta kaina parduodamą 23 akmenų auksuotą
užraktu; 11) Gražų auksuotą laikrodėliui retežėlį.
”Gold Filled” laikrodėlį su 11 jūsų pa
Visus tuos puikius daiktus jus gausite visiškai dy
žadėtų dovanoms daiktų. Aplaikęs tavokai, kada prisiųsit mums užsakymą ne vėliaus 30 die
rą aš užmokėsiu $12 95.
Jei nebusiu
nų nuo šiol. Nesiųsk mums pinigų nei skatiko, vien
patenkintas, laike 30 dienų sugrąžinsiu
tik prisiųsk iškirpęs iš šio apgarsinimo kuponą, para
viską atgal, o jus turite sugrąžinti man
šęs savo tikrą varda, pavardę, adresą ir kiek laikrodė
pinigus.
lių užsisakai. Pinigus $12 95 užsimokėsi at-siėmęs
daiktus. Jeigu
butum
nepatenkintas, bėgiu 30
Kiek laikrodėlių ............ .............
dienų grąžink mums laikrodėli ir kitus daiktus, o
mes grąžinsime pinigus, kuriuos užmokėjai juos at
Vardas
siimdamas
Adresas
UNION NOVELTY COMPANY. Dept. 707,
1016 Miiwaukee Are, Chicago. III.

PINIGUS

siunčiam į Lietuvą ir Lenkiją sulyg žemiausių cienių ypatom — ne
priešam, po ilgam kentėjimui, pagalba krajui būtinai yra reikalin
ga. Pertai privalote kreiptis ypatiškai ar laišku į musų BANKINI
NAMĄ.

I. HERZ, Bankierius ir Notaras

224 WEST 34-th STREET. NEW YORK. N. Y.
(27)
Pardavimas įsivok arčią visą laivinių linijų pagal kompanijų kainą.

KELEIVIS.

8

.............. ...... ............••••••
džius, jog revoliuciją gali Airių Respublikos preziden
ma ir reikia sukelti spėka.
LIETUVIS DENTISTAS
|
tas Bostone.
Didžiąusia Lietuviška
Tečiaus baigdamas prakal
Dr. M. V. Casperfi
RENGIA L.S.S.60 KUOPA
bą jis sugriovė visus savo Pereitą subatą plati Bos
tono
minia
marguojanti
nuo
(KASPARAVIČIUS)
įj
STILSONO PRAKALBA. argumentus. Baigdamas jis • airiškų ir amerikoniškų vėpasakė ve ką: ”Jųs nemany
425 BROADWAY, SO. BOSTON
Pereitoj sąvaitėj So. Bos- kit, kad aš agituoju kelti re Įlukų apgulė So. Station’ą,
Naujiena Visiems.
Tel. So Boston 27
tne kalbėjo Stilsonas, Lie voliuciją ! Daugelis mano, kad pasveikinus atvykusį
Pirmą siuntinį vaistą iš Euro
Caledonia Grove, Charles River
Ofiso valandos:
pos gavome ir dabar turime
tuvių Socialistų Sąjungos kad bolševikai, tai tokie Bostonan Airių Respubli
įvairiausią vaistą, kokie tik pa
Spring St.,
VVest Ro*bury, Mass.
Nuo 10 iki 12:30
sekretorius ir taip vadina žmonės, kurie susirinkę tik kos prezidentą Eamoną de
saulyje vartuojami.
Nuo
1:30
iki
6
vak
PRASIDĖS 9 VAL. RME IR TRAUKSIS IKI VĖLAI NAKTĮ.
. .Jeigu negauni kitiif*, ateik pas
mų ”kairiujų” vadas.
;
Nuo 6:30 iki 9 vak.
j;
f
ir svarsto, kaip čia sukilus Valerą.
mus,
męs turime. Receptus išVieta
yra
viena
is
gražiausių
Batono
apylinkėje.
Salė
šokiams
di

Nedėldieniais atidara pagal
Į
Man da pirmu syk teko ir nuvertus dabartinę tvar Minia nulydėjo savo sve delė, gal įšokti tūkstantis porų. Įtaisyti visokie parankumai pailsiui ir
pildome visokius, Amerikos ir
sutartį.
’Įj
Europos daktarą.
girdėti jį sakant prakalbą ką. Visai ne! Męs tik or čius viešbutin, kur buvo iš valgiui. Yra valtelės, norintieji gan plaukytu, v teta žaislams graži.
Taipgi užlaikom visokią iš•
Yra
skiriamos
doianos
už
beeimą,
bulvių
sodinimą,
užrištomis
aki

bet įspūdį jis padarė į mane ganizuojame darbininkus, kelta puota.
dirbysčią ir patentuotą prepa
mis suradimą paženkintos vietos, au><šciaus’ įsšokimą ir traukimas vir
ne kokį. Jo kalboj nebuvo kad atėjus kapitalizmo kriratą. Kadangi visokią vaistą
Nedėlioję
milžiniškame vės "singelių” su ženotais.
* u*us užkvieėia KOMITETAS.
j
Tel. So. Boston 506-W
turime labai daug, todėl vardus
nei nuosakumo, nei lygsva ziui, kuomet tvarka pati su žaismės (base bąli) Fenway
Pasarga: I* Bostono važiuojantiems, reik iruti elevaitę South iki
ir kainas tik kai-kurią čia pa
DAKTARAS
ros. Vienus savo argumen irs, kad darbininkai galėtų darže susirinko
duodant.
daugiau Forrest Hilis; iš ten imti Charles River Biiuge karą, kuris nuvež ik !
Kraujo Valytojas ............ $1.50
tus jisai mušė kitais; vienų paimti valdžią i savo ran kaip 60 tūkstančių žmonių, daržui.
Nervų Ramintojas ............ $1-50
dalykų nepabaigęs griebėsi kas.”
kad išgirdus prof. de Valero
Nuo slinkimo plaukų ir
• L1ETUVYS DENTISTAS.
pleiskanų ...................... $1.25
kitų, paskui vėl grįžo prie Na, jeigu taip, jeigu kal prakalbą. Kalbėjo net keli
"g i
'g -g &~g
• VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Tikra Lietuviška Trajanka 50c.
pirmų. Ir toks svyravimas bėtojas pats sakosi nenorįs pagarsėję Amerikos airiai.
JC
•
—
•
-------Nuo S iki 9 vak.
Nuo niežų ir parkų........ . $1.25
•
ėjo per visą prakalbą.
Minia
mirgėti
mirgėjo
nuo
—
—
w
T
Z
T
kn
Nuo saulės nudegimo .... 75c.
I
tuojaus kelti revoliuciją;
NEDtLIOMIS
Nuo Reumatizmo ......... $2.00
Kalbėtojas iškalbėjęs apie jeigu jis nori tik organizuo vėluku. Airių ūpas labai
/1 lVI (
U I A W t»I
Bobro Lašai ...................... SI.00
iki 1 v. po pietų.
valandą laiko pasakė, kad ti darbininkus, kad jie butų buvo pakilęs. De Valerą
> I ^1 L > ■ Ji TV I
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00
♦
_
Perfumas visokių
{ Seredomis iki 12 dieną.
tik ”dabar eisiu prie savo Drisirengę tai valandai, apsakęs Anglijos žiaurugėiių 50c., $1, $2, $3, $4, $5.
•
Ofisas "Keleivio name
prakalbos.” Pasisakė kal kuomet ateis kapitalizmo mus link kovojančių airių,1 *
Muilai................. 25c. 50c. ir 75c.
• 251 Broaduay, tarpe C ir D Sts.
bėsiąs apie Rusiją, nors jau krizis, tai kam dar kamuo užreiškė:
Taipgi užlaikom šimtus kito I
i
•
SO. BOSTON, MASS.
kių
vaistų, vaistų nuo paslap
i
čionai
visą laiką apie Rusiją buvo tis visą vakarą ir kritikuoti . ”Męs
. - v. atvykom
..
. attingų ligų ir t.t. •
kalbėjęs.
•'menševikus,” kurie tą pati. kreipt stos salies žmonių do-1
Klausdami ko nors atsiųskite
krasos ženklelį atsakymui.
Tečiaus su Rusija kalbė sako?
Reporteris,
kad ne
.Airijos
Adresuokit šitaip:
-i-----.
j žmones yra baltoji rase, I
tojas neapsipažinęs. Tam,
“KELEIVIO” SKAITYTŲJŲ
I
kas buvo Rusijoj, kas daly Kairiųjų socialistu suvažia- pasmerkta vergijon. Męs
p :P Cilvor
t
K. ŠIDLAUSKAS
So. Boston, Mass.
DONAI.
♦
1
atvykome pažadinti tauti“ •MIver 01
vimas skilo.
vavo 1905 metų revoliucijoj,
GERE. ”KEL.” SKAITYTOJAI!
t
226
Broadway,
kas žino revoliucinio judėji Pereitą nedėldienį Lietu I nį išdidumą čionai Ameri
♦
Prasidės lygiai nuo 8 vaL vakare.
Jus žinot, kad visokie spaudos
♦
So. Boston, Mass.
mo istoriją, tam buvo aišku, vių salėj, So. Bostone, buvo koje.
dalykai
pabrango
begalo,
laik

I
Koncerte dalyvaus garsiausi lietuvių artistai-dainininkai: P-lė M.
I
*
raščio išleidimas prekiuoja nesu
kad kalbėtojas tame padėji visų Bostono socialistų kuo ”Teisingai yra sakoma. Rakauskaitė
— sopranas, iš Chicagos;
S. Staniuliutė—altas, iš ChicaChicagos;. P-lė
P-le _S.
lyginamai
brangiau
negu
me

‘
’o.. Akomponuos A. Liutkevime nėra dalyvavęs, kad ži pų delegatų susirinkimą^, kad Žmogus turi dvejopą : ros; J. Žiūronas—baritonas, iš Pittsburgh
tai atgaL Todėl visi, kurie ga
t čius. Taipgi yra užkviestas Rokas židž:unas (Merkinės Vaidyla)- akvot paraginimus, kad Jūsų pre
nių apie Rusiją jis yra se- kad išklausius sugrįžusių iš meilę. Jis gal mylėti savo sofonistas. kuris ilgą laiką praktikavo tą instrumentą armijoje'.
numerata pasibaigė, malonėkit
Koncertas rengiamas naudai lietuvių Op. ir Simf. Fondo.
męs ir laikraščių arba bro Socialistų Partijos Kairiojo motiną ir mylėti savo žmo
kaip galima greičiau atnaujit,
Nepraleiskite nė vienas šio gražaus koncerto neišgirdę.
DAKTARAS
nes kitaip negalėsime laikraščio
šiūrėlių, nes pripasakojo Sparno konvencijos savo ną, ir jus čionai Ameriko
Iš kitų miestų svečiams nakvynė bus parūpinta.
siuntinėtu
Podraug
meldžiame
Kviečia visus KOMITETAS.
je neužmiršdami savo mo
daug dalykų, kurių Rusijo delegatų raportą.
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį,” kuris drąsiai gina
je niekad nebuvo, o daug Platų raportą smulkme tinos nesate prastesniais adarbininkų reikalus nepaisyda
merikonais.
svarbių faktų praleido.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte.
niškai išdavė latvių socialis
j Ir vėl pakels mokestį už va
mas visų gyveninio audrų.
Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 9
Per visą savo prakalbą, tų delegatai. Iš raporto pa ”Tai didis daiktas būti * NAUJA LIETUVIŠKA |
Su pagarba,
žiavimą.
vakare.
"KELEIVIO” LEIDEJAL
Sa
kuri tęsėsi daugiau kaip dvi sirodė, kad kairiųjų sparno laimėjančiu sukilėliu.
BARBERNE.
H
(Šventadieniais ir nedėliomis
Bostono
Elevaitoriaus
tos pačios valandos.)
valandas, kalbėtojas kriti suvažiavimas delei veikimo vo laikais Washingtonas
i
kompanija
išparodė,
kad
kavo ir smerkė tuos socia taktikos suskilo net į tris buvo apskelbtas anarchistu.
Ligoniai, kurie serga sunkiai ir
Plaukus nukernam pagal vi- : imdama po 8c. nuo pasažiereikalauja ligonbučio gydymo ir
”Washingtonas laimėjo,
listus, kurie sako, kad Rusi frakejas, būtent didžium ie
sokias madas, kaip tik kurie no- Z E; rio už važiavimą, negalinti
priežiūros, užtikrinam, kad gaus
joj da nepribrendusios są nų (dešinieji), viduriečių o 50 nuošimtis jo armijos
geriausią priežiūrą, gerą valgį ir
rite.. Jeigu kurie norite išgaląst
Pirmu
savo biznyje, dėlto
BRITVĄ, atneškite; versties
?>
kambarį, ir gerus
patyrusius
buvo airių sūnus.”
|| pasatsakančiai
lygos socializmo vykinimui. Ir kraštutiniujų.
daktarus visą laiką. Alano primane, o skus geriau kaip i nuo 10 d. liepos pakelia ”feKartu j
Anot jo, Rusijos revoliuci
vatiška Hospitalė yra aprūpinta
Raporto išklausyta ra Airiai tad reikalauja, kad1 . Visame ir visiems patar- f
Lietuvių
su medikališkais ir Chirurgiš
nausiu geriausiai.
(27) <>: rą” iki 10c.
ja parodžiusi, kad tokia miai. Kairiųjų suvažiavi ką Washingtonas yra pra
kais skyriais, geriausia Labora
!
P.
Lapienas
H
Kalboje
nuomonė esanti neteisinga. mo nutarimus palikta galu- dėjęs, Wilsonas užbaigtų,
torija dėl mikroskopiškų ir che___
Moterų piknikas.
mikališkų analizacijų
Kraujo,
Vadinasi, iš Stilsono kal .inai apspręsti Mass. valsti kitaip negal būt taikos pa
I
Šlapumų ir Pilvo ligų. įsteigta
su Pa- |
bos išeina, kad tos sąlygos jos socialstų konferencijai, kol Airija nebus laisva.
Ateinančioj nedėlioj,
23 metai!
veikslais
tenai pribrendusios ir so kuri busianti netolimoj atei
liepos, So. Bostono progre;ei.: 299
E.- Strret
.
Richmond
2957-M.
; ~ sysčių kuopa turės išvažia
401 Marlboruogh Street
cializmas jau įvvkntas. Tuo tyj sušaukta.
Automoblius nuvertė pa
.So. Boston, Mass. H
Dabar k. tik iičja ii po spaudos
tarpu pats Leninas sako,
vimą
į
Spot
Pond,
kad
pa

(Netoli Massachusetts avė.)
Svarbiausis šito susirin
Prie pat Lietuvių salės
<>
minklą.
Nauja
Lietuviška
kad rusai turi dar šviestis, kimo nutarimas yra suren
kvėpavus tyru oru ir prie
Lenkiškai ir < i
BOSTON,* MASS.
mokytis greitai dirbt ir iš- gti dideles prakalbas, kad Everett skvere pereitos Kalba Lietuviškai,
pasišnekiejimų bei žaidimų
Rusiškai.
•
vystvt pramonę, kad priren nuš\*ietus‘ visuomenei tikrą subatos vakare tūlas auto GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP-į > linksmai su draugėmis ir
TAS LIGAS.
gus dirvą socializmui. So kairiųjų socialistų poziciją. mobilistas per nelaimę visu
draugais dieną praleidus.
SATYROJE
VALANDOS:
į
Į
smarkumu
trenkė
savo
au

s*
vietų vadas tiesiog sako, Tam tikslui tūlų delegatų
Taigi geistina butų, kad su- mūra Biblijos 5%x8 coliu, tari 382
Nuo 8 iki lo ryto.
tomobiliu
i
Edward
EvereNuo 2 iki
dieną.
j
kad sovietai turi atlikti da buvo proponuojama pak
surinktų kuodaugiausiai poslapiu ir 37$ paveikslams. Labai
Nuo 7 iki 8 vakaru.
įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai.
tto
pamihklą,
taip
kad
kąkapitalistų misiją: įvesti viesti buržuazinės spaudos
jaunimo.
Žmogų skaitydamas ii, Biblija ir tė221
HANOVER
STREET,
mydamu j paveikslėliu, (kurie per
fabrikose discipliną, pritai atstovus, kad jie teisingai tik neišvertė jį.
Iš Petrogrado.
LMPS.
Kuopos
Komitetas,
BOSTON. MASS.
)
stata kas buvo pirm sutvėrimo svieto
Visas
tas
paminklas
su
ir
iki
užgimimui
Kristau),
užmirš
vi

kyt prie darbo Tayloro sys- prakalbas savo spaudoj ap
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai to
MOTERŲ LIGAS.
temą, kad kuodaugiausia rašytų. Šitokia propozici kelių tonų akmeniniu pešeši asmens sužeisti ant po
kia knisa įgijo, jam bu trumpi žie
mos vakarai.
dastalu
ir
didele
stovyla
li
Taipgi
Kraujo ir Odos Ligas.
išnaudojus darbininkus, į- ja, žinoma, susirinkime ne
žeminio gelžkelio.
NAUJA
PRAKTIŠKA
YLA
KAINA
TIK
SI.CO
VALANDOS:
Nuo 9 iš ryto
vesti darbą nuo štukių (pie- rado pritarimo.
Nutarta kos nustumtas nuo savo vie
iki 9 vaL vakare.
Andai
požeminiam
tune

Norinti gaut šią Bibliją, pinigus
ce work). prieš ką organi tik reikalaut iš miesto val tos keturias pėdas ir taip
siuskit F.spreso ar Psčto Money Orde
lyje,
netoli
Pleasant
gatvės,
j
subėgu
riu. arba registruotame laiške adresu:
zuoti darbininkai visur ko džios leidimo laikyt tas pra persilenkė, kad
vienas gatvekaris trenkė į i
siems
darbininkams
rąstais
"KELEIVIS”
voja, ir net uždrąusti darbi kalbas 14 d. liepos Faneuil
užpakalį kito karo ir šeši
Jus
su
ta
yla
galite
pasitaisyti
čeparemti
nemaža
darė
bai

255
Broadvray,
ninkams streikuoti. Vadi salėj, o buržuazijos laikraš
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42)
verykus, arkliam pakinkus, skurinius žmonės likosi sužeisti, kiti
SO. BOSTON, MASS.
mės,
pakol
galų
gale
siūbuo

nasi, kad įvykinus socializ čiams palikti liuosą valią
krepšius ir tt. Ji siuva taip greit ir
69 CHAMBER ST, BOSTON
jantį paminklą apramstė ir gerai kaip ir mašina. Ji sutaupina gi buvo smarkiai sukrėsti, i į
mą, pirma sovietai turi švy- rašyt, kas jiems patinka
Telephone: Haymarket 3390.
jum pinigus ir brangų laiką. Kaina
paliko iki panedėlio.
TeL: Jamaica 1831-W.
styt da kapitalizmo systetik $1.00, prisiuntimas apmokamas.
Cambridge 1235-J. |
Taipgi
duodame
dykai
20
vardų
šiaumą. Ir tai klausimas, ar Ateiviai rengiasi apleisti
čiško
siūlo,
dvi
adatas
su
instrukcijo

RUSAS
DAKTARAS
PRANEŠIMAS.
!
TELEFONAS: SO. BOSTON 5.
;
tas jidfos pasiseks. ”Ar so
mis. Extra adata 5c., siūlas 15c. ka
šią salį.
DR.
N.
A.
GLEBOV
muolys. Iškirpk apgarsinimą, pridėk
ii
Byrutės Kanklių Ccho- dolerį
cializmas galima bus įvy■ Anferikos Bankierių AssoSpecialistas paslaptingų ligų, t
ir siusk tuojaus į:
kinti, tai nusakys tas fak ciacijos atstovų susivažiavi ras 13 Liepos rengia didelį NATIONAL SALES CO. Dept. sta.D.
Baigiau medicinos mokslą į
New York, N. Y.
Berlyne.
<
Ii
tas, kokių pasisekimų męs mas Bostone paskelbė savo išvažiavimą, todėl visi dai Box 90.
884 MAIN STREET
I
fį
turėsime, jungdami Sovietų raportą, iš kurio pasirodo, nininkai ir svečiai nepamir
;
■ =ADVOKATAS—
į
CAMBRIDGE, MASS. |
’
i
Ofiso valandos:
(
valdžią ir Sovietinę tvarky kad suvirs vienas milionas škite tos dienos. Komitetas.
i
VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE.
‘
Nuo 1 iki 2 ir nuo 7:30 iki 8:30 |
mo organizaciją su naujai trįs šimtai tūkstančių atei
vakare.
I
Ofisas adaras vakarais iki 8.
!
Nedėliomis nuo 1 iki 2 po pietų <
siais
kapitalizmo žings vių yra pasiryžę iškeliauti
LIBERTY BONDSUS
Parsiduoda didžiausioj
lietuvių
Kitas
ofisas:
253
BROADWAY
SO.
BOSTON,
MASS.
niais” Taip sako Leninas iš šios šalies.
priima už pilnus 50 dolerių. kolonijoj Michigano valstijoj; far428
CENTRE
STREET
mos
visokios.
Gyvenimas
su
trioboVienus trepus augštai.
Z
L. A. B-vės atstovas,
ant 33-čio puslapio savo Raporte sakoma, kad atei
mis ir sodais, apsėtais laukais, gali
JAMAICA PLAIN, MASS.
(33) ma pirkti ant lengvų išmokesčių.
knygutės ”Rusų Socialės viai išsiima iš bankų savo
P. Bartkevičia
g——j—į—
Dabar geriausią laikas pirkti farRevoliucijos Uždariniai,” indėlius, parduoda savo na 877 Cambridge St,rnas. Platesnių žinių klauskite per
Cambridge, Mass.
kurią pati Sąjunga yra iš mus ir Laisvės paskolos
laišką įdėdami markę už 3 centus at
(33)
leidus. O Stilsonas smerkia bondsus ir ruošiasi išvežti REIKALINGA knygvedė (book- sakymui. TON Y ZABELĄ
„menševikus” iš ”Keleivio” iš Suvienytų Valstijų ketu keeper) Lietuvių Kooperatyviškoj P. O. Bos 1,
Peacock, Mich.
ir ’’Naujienų,”
kam jie ris penktadalius buvusių krautuvėj.
Mergaitė turinti "Diplomą” arba
Severos Gyduoles užlaiko
„klaidiną” darbininkus, sa> prieš karę cirkuliacijoje gerą patyrimą tame amate ir kalban
ti lietuvių kalba, lai atsišaukia. Są
šeimynos sveikata.
kydami, jog Rusijoj da ne šios šalies pinigų.
lygos geros ir alga nemaža.
(28)
Brighton, Mass.
galima socializmas įvykin ”Tai serioziškas
daly- 24 Lincoln St.,
Pinigus ir Laiszkus Lietuvon jau Siuncziam!
ti! Jisai, matomai, neskai kas,” sako raportas.
Kojoms
smagumas.
l
PARSIDUODA FORNICIAI
to Sąjungos ledžiamų raštų,
I
mažai vartoti, išrodo kaip nuaji; par
Pasilinksminimai.
siduoda pigiai. Priežastis pardavimo
nes kitaip jis žinotų, kad ir
Kuomet jūsų kojos skauda ir apsčiai
PINIGUS SINČIAME Į ŠIAS LIETUVOS VIETAS: KAUNĄ VILNIŲ
reik persikelt Į kitą miestą. Kreip
I
prakaituoja nuo ko atsiranda jaus
Ketvergo vakare, 3 lie —
leninas tą patį sako. Taigi
kitės pas:
Fran. Liėienė
(29)
SUVALKUS, MARIAMPOLE, VILKAVIŠKI. GARDINĄ, UKMERGĘ,
mas degmirrj ir niežijimo. arba
pasirodo, kad kalbėtojas pos, Lietuvių salėj, So. Bos 206 Athcns st., ant 2 lubų. So. Boston jeigu batai jaučiasi perankiti ir
PANEVĖŽĮ, ŠIAULIUS, TELŠIUS ir RASEINIUS.
vaikščiojimas yra kankynė— nenu
pats nesupranta tų dalykų, tone, bus žymus koncertas,
simink. Oauk
Įdėkite laiškan ”Money Orderį” arba pinigus ir prisiųskite mums, o mes Jums
apie kuriuos jis kitiems aiš- kuriame dalyvaus geriausi
Telephone:
Back
Bay
42M
lietuviai dainininkai. Visi
patarnausime.
kna.
Severa
’
s
Per visą vakarą jis kama atsilankykite.
DAKTARAS
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