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Francuzijos parlamentas rei
kalauja teisybės apie Rusiją.
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ČEKO-SLOVAKŲ MI-*
NISTERIJA PUOLĖ.
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„Parodys savo galybę ir
Anglijos unijos. Prie šito
judėjimo prisidės taipgi
Šveicarijos, Olandijos, Da
nijos ir Švedijos darbinin
kai. Tuo budu prieš negir
dėtas buržuazijos piktada
rystes bus pakelta Interna
cionalo vėliava!”
Po šituo manifestu pasi
rašė
ir Generalė Italijos
DARBININKAI PROTE
Darbo
Federacija.
STUOS PRIEŠ SMAUGI

Liepos 21 bus generalis

True translation filed with the post-niaster at Boston, Mass., on July
16, 1919, as required by the Act ofOctober 6, 1917.

Tarybos valdo
Italijos miestus.

Čeko-Slovakų kabinėtas
su premjeru Kramarzu re
zignavo. 'Prezidentas Alar
PATARIA NUSIŲSTI KO do, kad pati Sovietų valdžia smyk paskyrė socialdem-oParyžiuje gaunamos iš
KIAULIENA PASIEKĖ
MISIJĄ, KAD SURINKTŲ toldo ištyrimo pageidauja, j kratų vadą Tusarą, kad su
Italijos
žinios parodo, kad
NEGIRDĖTOS KAINOS.
Kalbėdamas apie tą su darytų naują ministeriją.
FAKTUS DĖL LABO
nekurie Italijos mieštai jau
Chicagoj mokama
jau perėjo į Sovietų rankas. So
manymą, deputatas BokaŽMONIJOS.
MĄ RUSIJOS IR VENG
$23 už 100 svarų gyvų kiau vietai vietomis susideda iš
ITALAI NELEIDO
nowski pasakė:
BOLŠEVIKAI PRADĖJO
RIJOS.
Juk tenai daromi dideli po
lių.
Tai da negirdėta kal
„Bolševizmas Rusijoj yra AMUNICIJOS RUSIJON.
OFENSYVĄ ARCHAN ina. Sakoma, kad kiauliena pirmeivių, vietomis gi iš at
litiniai ir socialiai bandy didelis socialis bandymas.
žagareivių.
Neapolije italų jurininkų Tarptautinė proletariato de
GELSKO FRONTE.
mai, sako 150 deputatų
taip pabrangusi dėlto, jog Genoa miestą valdo So
Jis remiasi nebūtinai rusų federacija sulaikė garlaivi monstracija bus mirtinas
vadas.
dokrina ir turi kaip kritikų, „Cablons,” kuris vežė iš Lon smūgis imperialistų kon
Iš Londono pranešama, mėsos trustas įgijo dabar vietas susidedąs ir darbi
kad Archangelsko fronte didelių rinkų Europoj. Te- ninkų ir paliuosuotų karei
spiracijai.
Svarbiausi
atitikimai taip ir pritarėjų. Ar gi ne dono į Vladivostoką 80skry
bolševikai pradėjo ofensy- nai jis išsiunčia daugybę vių, kurie įsakė nupiginti
Rusijos situacijoj šiandien būtų gaila, kad ateities mų amunicijos prieš bolše
gentkartės nieko apie tokį vikus.
Washington. — Diploma vą ir po smarkaus mūšio I mėsos.
visus valgomus daiktus ant
yra tokie:
x1. Šimtas ir oenkiasde-1 bandymą nežinotų ir negatai čionai sako kad Angli paėmė Pošną. Kartu su tuo
pusės, o kurios krautuvės
DIDŽIAUSIS SNIEGAS. nepaklausė, tas konfiskavo.
miesteliu
bolševikai
paėmė
šimts Francuzijos parlia-'^^ nieko iš jo pasimokinti,
jos,
Francuzijos
ir
Italijos
KAIZERIO SŪNŪS GY
mento narių pareikalavo,
pareikalavo,I' ?rba,apsisaugoti
apsisaugoti nuo
nuo tokių
tokių VAS SĄJUNGININKAMS darbjninkų nutarimas įtai 200 blaisvių ir 8 kulkasvai- New Yorke gauta iš Chili Florencijos miestą kontro
kad Sovietu Rusijon butų klaidų, kokios musų gady- . NEPASIDUOSIĄS.
syti dviejų dienų generalį džius. Sakoma, kad dabar sostinės Valparaiso telegra liuojanti Taryba iš penkių
nėję
yra
darooms?
streiką bus mirtinas smū bolševikai vejasi bėgančią’1 mą, kad pietų Amerikoj atžagareivių, kurie pastatei
nusiųsta komisija ir, išty
„Sąjungininkai galės tik gis pasaulio imperialistų Čaikovskio armiją.
„Ar-gi
neapgallėtinas
tai
siaučianti didžiausia žiema. krautuvninkams tokias pat
rus dalykus, paskelbtų pa
mano lavoną nubausti,’’ pa konspiracijai
daiktas,
kad
žmonija
apsi

Į
pietus
nuo
Petrogrado
išlygas.
pasmaugti'
sauliui, tikrą teisybę.
sakė kaizerio sūnūs, buvęs Rusijos ir Vengrijos Sovie bolševikų spėkos žengia pir Audra su sniegu ir ledais Romoj raiteliai jodinėja
suka
ir
vėl
atkartoja
tas
pa

esanti tokia smarki, kad ne
2. Sąjungininkai oficia
kronprincas. Jis sako, kad tų valdžias.
čias
klaidas,
kurios
buvo
myn
lnkui
Pskovo
ir
Nar

toli
Valparaiso ant jūrių li gatvėmis ir vaiko alkanas
liai paskelbė, kad jie remia
gyvo sąjungininkai jo ib Geriau painfėrmuoti vei vos.
i
jau
pirma
papildytos?
Dakos sudaužytas nežinomas minias nuo krautuvių, ku
morališkai sumanytąjį Kol
Olandijos nepaimsią.
jbar
štai
Rusijoj
yra
daro

rių didžiuma užaryta. Val
kėjai čia tikriną, kad šitas
laivas.
čako užpuolimą ant Petrogmas
bandymas
įvesti
naują
streikas
reikš
daugiau
da
’ rado.
KOMUNISTŲ LAIKRAŠ MISSOURI ĮVEDĖ KAR džia paskelbė, kad ji panau
LENKŲ SEIMAS PA
politikos
ir
visuomenės
sis

dosianti visą galią, idant
negu
protestą
prieš
laiky

3. Į Bostoną atėjo laivas
ČIAI BERLINE UŽDA
NAIKINO TITULUS.
TUVES.
temą.
Kodėl
gi
męs
negalė

krautuves atidarius. Išleis
mą Rusijoj sąjungininkų
su Amerikos kareiviais iš
RYTI.
tume
pastudijuoti
jo
pasek

ta
jau naujas įstatymas, ku
kariumenės.
Sąjungininku;
Iš Varšavos pranešama,
Missouri (No.) valstijos
•šiaurės Rusijos. Jie sako,
mių,
taip,
kaip
męs
stu

Valdžia
uždarė
Berlyne
ris
skiria nuo 500 iki 5,000
kad lenkų seimas nutaręs kareiviai iš mūšio laukų te
kad bolševikų kariumenės
senatas priėmė bilių, kuriuo
dijuojam
kiekvieną
svarbų
panaikinti visus titulus. Ne nai senai jau atšaukti ir komunistų laikraščius ”Ro- grąžinama toj valstijoj mir frankų bausmės ir iki 30
puikiai apginkluota ir šau
naują
dalyką?
bus nei kunigaikščių, nei vartojami užpakalyje tiktai te Fahne” ir „Volksberecht” ties bausmė. Įstatymas rei mėnesių kalėjimo už atsisa
niai kariauja. Jeigu sąjun
„Taigi
aš
su
savo
drau

apsau- Beto da suimta trįs komu kalauja, kad nuteisti miriop kymą laikyti krautuves
grafų, nei baronų. Bus tik kaipo rezervA, *kad apsau
gininkai apleistų Archan
gais
ir
reikalaujame,
kad
žmonės butų kariami ant paskirtu laiku atdaras.
militariai ordenai ir univer gojus Rusijos kontrrevo nistų vadai.
gelską, tai į 5 minutas jis
butų
sudaryta
iš
inžinierių,
Neapolyje judėjimas ap
liucionierius
nuo
umaus
su

kartuvių. Progresas...
sitetų mokslo laipsniai.
butų visas bolševikiškas.
I
finansistų,
žemdirbių,
pro

tilo. Gatves užėmė kariu
naikinimo ir kad palaikius
I
Dabar seka pranešimas iš
fesionalų
ir
darbininkų
reimenė.
susisiekimą
tarpe
kariau5 ŽMONĖS ŽUVO AUD
Paryžiaus apie sumanymą aklų žinovų kamisija, ir kad SULAIKYS LENKŲ KAGenoa mieste maistas nu
ROJ.
siųsti Rusijon tyrinėjimo nuvykus Rusijon ji ištirtų, RIUMENŲ LIETUVOJ. iančių carinių ir uostų, iš
kur jie gauna pašalpos nuo
Apie Pittsburgą pereitoj pigintas ant pusės. Krau
komisiją.
Paryžius. — Penkių Ta sąjungininkų valdžių.
ką
Sovietų
valdžia
yra
nu

sąvaitėj perėjo didelė perku tuvės, kurios atsisakė ati
Paryžius. — Manydami,
ryba įsakė maršalui Fochui, Streikas yra taikomas
veikus
ir
ko
ji
nėra
nuvei

kad Rusijos Sovietų Val kus. Rezultatas turėtų di kad jis praneštų lenkų kaShemandoh’rio „Evening nija su lietum. Bradforde daryti duris, likos išplėštos.
džia yra vienas didžiausių delės vertės netik dabarti riumenei -Lietuvoje, kad ji prieš teikimą kiekvienos Herald” paduoda iš Frack- per audrą žuvo 5 žmonės ir Turine miesto valdžia re
bandymų žmpnijos istori niam pasauliui, bet ir visai turi sustabdyti tenai savo pagalbos Rusijos laisvės ville, Pa. šitokį atsitikimą: j keliolika likos sužeista. Ne kvizavo maistą.
priešams.
Florencijoj kariumenė jau
joj, 150 Atstovų Buto narių busimai žmonijai.
Frackvillėj lietuviai bol toli Clintono perkūnas už nebeleidžia
vėikimą.
minių
prie
Organizuoti darbininkai ševikai turėjo sušaukę aną mušė du vyru kempėj, o
pasirašė ir įnešė sumany
krautuvių.
Svarbesnės
mie
sąjungininkų
valstybėse
mą, kad butų suorganizuo „Šiaip ar taip, o bolševiz VOKIEČIŲ KARIUMENĖ
vakarą susirinkimą. Kuni Greenburge vieną farmerį. sto vietos užimtos kareivių.
tas komitetas teisingam iš mas nėra kelių asmenų nu ATAKUOJA DARBININ klausia savo valdžių, kodėl gas Juozas Raštutis mato-, Vėsula sugriovė 75 namus
jos
nedalyja
atliekamo mąi
tyrimui Sovietų valdžos Ru alintas darbas. Tai yra Ka
J
, y
mai uzsiman
bol- ir pridarė blėdies už daug Gatvėmis vaikščioja gink
užsimanėė pnrasvti
prirašyti bol-.
KUS.
luoti pikietai. Susirinkimai
rolio Markso mokslas, ku
tūkstančių dolerių.
sijoj.
ševikus prie savo parapijos,
_
Hanoveryje,
Vokietijoj,
I
uždrausti. Mieste pasidarė
nėms Anglijoj, Francuzijoj nes jis nuėjo jų susirinkiŠitas komitetas turi būt ris per daugelį metų buvo
BALTVEIDŽIAI
MUŠASI
kariumenė
užpuolė
ant
visai
ramu. Gali būt, kad
ir
Italijoj,
bet
siunčia
jį
ka

skelbiamas
teorijoj.
Dabar
sudarytas iš industrijos ek
man ir užlipęs ant pagrindų SU JUODVEIDŽIAIS. tai prieš
streikuojančių
darbininkų
audrą. Darbinin
pitalo galvažudžiams, kurie pradėjo „kritikuoti” balšespertų, profesorių, daktarų, męs norėtume žinoti, kaip
ir
kelis
žmones
užmušė,
ke

| istengiasi
atgaivinti
autoMęs
technikų, ekonomistų, žem jis veikia praktikoj.
Texas valstijoje kilo kru kų Taryba pereitoj nedėlioj
x**
n* v
•
•• •
vizmą.
V 1a,uiti.
nei
Bet uauEidU
daugiau jis
iio to
w
liolika
sužeidė.
Streikas
ta

turime
teisę
žinoti
tikrus
kiatųą
Sibire ir Rusijoj. turfout _•*jau nedaVvs,
pakol
dirbystės ir finansų žinovų.
vinos riaušės tarp juodvei- rekvizavo daug maisto, ku
k ori cn I o i Ltiitcj eito Lrviminn
__
* 7
*
po
sulaužytas.
Kad sulaikius šitą krimina- gyvas bus. Nes netik nei džių ir baltveidžių. Long- rio buvo prisikrovęs apsigy
Jų surinkti faktai turi būt faktus, kuriuos tegali su
lišką savo valdžių politiką, vienas bolševikas neprisira- view miestelyje 11 liepos venęs tenai amerikonas Edpaskelbti visam pasauliui. rinkti geriausi musų eks
pertai.
Tuomet,
ir
vien
tik

darbininkai nutarė apskelb- šė
ie parapijos bA kuni- vienas juodveidis likos už ward Self. Paliko jam tik
Šito sumanymo autorius
ti generah streiką.
Ig^dair į kailį gavi Jo muštas ir keliolika sužeista. tai ant pragyvenimo su šei
yra M. Bokanowski (ma tai tuomet, męs galėsime
tinkamai
apie
bolševizmą
Šitas streikas gali būti, šalininkai galų gale ištrau- Paskui juodveidžiai ginda myna. Darbininkų Taryba
tyt, žydas) iš Seino depar
tamento. Faktas, kad 150 spręsti.”
pasekmingesnis būdas, nejį iš salės laukan, bet pa miesi nuo baltveidžių už rekvizuoja maistą visur.
atstovų pasirašė po tuo su
giltas smūgis, kurį impe- kol ištraukė, lupt jis gavo puolikų
pradėjo šaudyt. Miesto galva pasakė ąmerinalistai norėjo užduoti Ru- pusėtinai,
manymu, lyg ir rodytų, kad PIETŲ RUSIJOJ BOLŠE
Apie 20 baltv. likos pašau konui, kad už rekvizuotu
sijos laisvei iš užpakalio, j ”
~
~
“ •• tu
•  ta. Baltveidžiai užpuldinė maistą jam užmokėsianti
jie bolševikų šalininkai. Bet VIKAMS NEPASISEKĖ.
Kun. Juozas
Raštutis
kontr-revoliu-j ri bažnyčią St. Clair mieste ja juodveidžius ir degina jų valdžia, jeigu Darbininkų
Bisbee miestelyje, Arizo sukurdami
taip nėra. Jie tik nori žinoti
Paskutiniomis dienomis
Taryba neatlygins.
tikrą teisybę apie Sovietų bolševikams labai nepasise noj, 1917 metais buvo sus cine karę Sibire, Murmans lyje, bet Frackvillės kaime namus.
Romoj anarchistai ren
ke ir Pabaltijos kraštuose.
valdžią.
kė pietų Rusijoj. Jie turė treikavo maineriai. Kompa Kaip Vakarų kapitalas ra lis priklauso prie jo parapi
gėsi
užpulti miesto centrą
Bankierius
nusižudė.
Jie remiasi šitokia teori jo pasitraukti iš Krymo, nijos susitarę su vietos val
jos. Taigi išgirdęs, kad so
bombomis.
Areštuota 16
ja: jeigu Sovietų valdžia Apteko Charkovo ir Ekate- dininkais vidurnaktį įsilau do sau sėbrų už Sovietų nu-j cialistai čia šaukia susirin New Yorke, Brevoort Honegali išlaikyti dienos švie rinoslavo. Dabar anti-bol- žė į streikierių namus, garos, taip Rusijos darbi kimą, jis ir atvyko pamoks tely.je, nusišovė bankieriuh suokalbininkų. Tuo pačiu
laiku apie 30 anarchistų nu
žmonės
iš ninkų klesa rado sau drau lą pasakyt. Dabar jis ži Louis H. Moss.
sos, tai iškėlimas aikštėn ševikų pulkai traukia ant ištraukė
vyko tvirtovėn kalbinti ka
jos darbų greičiau ją pri Kursko ir Voronežo, tikėda ovų ir pusnuogius sugrudę gų Anglijoj, Francuzijoj ir nos, kad bolševikų susirin
Per 18 mėnesių kime yra visai kitokia tvar Šiomis dienomis sustrei reivius, kad jie padėtų jiems
baigs. Bet jeigu Sovietų miesi prasilaužti sau kelią gyvulių traukinį išvežė i Italijoj.
yrus ir paleido. Išviso bu Maskvos valdžia laikėsi ka, negu bažnyčioj. Bažny kavo Atlantiko pakraščio paimti Romą. Bet kareiviai
valdžios forma yra • pagei prie Moskvos.
daujama, jeigu ji vekia ge
vo ištraukta tokiu budu prieš atakas iš visų pusių. čioj jisai šventina žmonės, laivų darbininkai. Iš 50,000 nepaklausę ir kelis anar
rai, tai tuomet ir Francuzi LENKŲ DELEGACIJA 1,100 žmonių. Kapitalistai Dabar diplomatai klausia o čia žmonės jį pašventino! jurininkų didžiuma prisidė chistus sulaikę; kiti pabėgę.
joj galima bus įvesti geres ATVYKUS KAUNAN.
manė atsikratysią tuo budu vieni kitų, kaip ilgai galės
jo prie streiko, kuris apėmė
Pary Otawoj, Kanadoj, strei jau visą pakraštį, nuo Ka VENGRAI NEŠA KON
nę tvarką, negu dabartinė.
nuo I. W. W. unijos. Bet laikytis Londono,
TRABANDĄ ORLAI
Visa busimoji žmonija Kaunan atvyko lenkų de- paskui
pasirodė, kad daug žiaus ir Romos ministerijos kuoja gatvekarių darbinin nados iki Meksikos. Strei^
VIAIS.
norės žinoti, kas dabar Ru legacija su Stanišausku ir!žmonių išguita, kurie netik prieš tarptautinę darbinin kai. Per 8 dienas nepasiro kieriai reikalauja 8 valandų
sijoj darosi, sako tie atsto pulkininku
Mackevičių1 prie tos unijos nepriklauso, kų ataką, kuri prasidės 21 ,dė nei vienas karas. Pas darbo, $15 daugiau algos j Vengrija dabar randasi
vai. Ir jie reikalauja, kad priešakyje. Delegaciją tu-1 bet nei su streiku nieko hen liepos?
kui kompanija gavo skebų, mėnesį ir pripažinimo uni-: po sąjungininkų blokada. Iš
Italijos
socialistai
jau
pa

tyrinėjimo komisija butų! ri omenyj tęsti lietuvių-len-'dro neturėjo. Pasitaikė kejos nieko negalima nei iš
kurie važinėjasi po polici įjos.
sudaryta ne iš parliamenta- kų pasitarimus, kurie buvo liatas ir ponų. Taigi tie pa- skelbė minifestą, kad 20 ir jos apsauga. Žmonės skevežti nei įvežti. Visi keliai
ristų, ne iš valdžios atstovų, pradėti, bet pertraukti Var- kėlė triukšmą. Dabar kal- 21 liepos visoj Italijoj turi bųs uja kaip vilkus.
New Yorke neužilgo ke uždaryti. Bet oro sąjungi
bet iš bešališkų ekspertų, šavoje. Derybos tegali bu- tininkai traukiami teisman, būt generalis streikas kaipo
tina pradėt eiti darbininkų ninkai negali uždaryti. To
kurie galėtų ištirti kiekvie ti pasekmingai vedamos tik Ryla jau prasidėjo. Areš- protestas prieš taikos su New Yorke ir Brooklyne klesos reikalams pašvęstas dėl vengrai pradėjo gabenti
ną Sovietų veikimo fazę ir tuomet, jei lenkai pripažins tuota jau 300 piktadarių. tarti, kurios tikslas yra pas pereitoj sąvaitėj sustreika žurnalas „Marxian
Re- kontrabandą oru. Orlaiviai
duotų teisingą raportą.
Lietuvos nepriklausamybę Kapitalistams tas nepatin- maugti bolševizmą Rusijoj vo metalinių lovų darbinin view,” kur bus spausdina išsiveža pinigų į Austriją,
Šita peticija
paremta su sostine Vilnių, kaip jau ka. Spauda labai nepaten- ir Vengrijoj. „Francuzijos kai. Jie reikalauja 8 valan mi Lenino, Trockio, Kauts- prisiperka tenai reikalin
daugybe dokumentų iš So lietuviai buvo iš lenkų pa- kinta, kad ”patriotai” per- darbininkai taipgi strei- idų darbo, pripažinimo uni kio. Mehringo ir kitų mar giausių sau daiktų, ir parsi
ksistų straipsniai.
kuos,” sako manifestas. jos ir daugiau algo<.
vietų šalininkų, kurie paro- reikalavę seniau.
sekiojami.
gabena juos.
i

Kun. Raštutis
gavo į kailį.

500 žmonių traukiama
teisman dėl Bisbee
mainierių ištrėmimo.

mokytojams, kurie prie se
apie Smetonos valdžią. Ta
nos
valdžios gyveno labai,
me turbut ir yra jo „išdažemių padalinimas neatneš_
j už
|
skurdžiai, dabar likos ant
tai kaltinti jį neparanku.
n
syk pakelta alga ir jie gau
Reikia apšaukti jį „bolše~
"*------ —
na tiek pat, kiek komisarai
vikų agentu,” tuomet jau
apaktai. /Čia nas. Todėl prisiėjo aiškinti (ministeriai). Dailei, mu
"KA1RIU.IŲ SPARNAS” lartija „susivienys su bur galima bus ir pakarti. Tr
buvo pavyzdinga dvarų darbininkams, kad tų zikai, mokslui ir visokioms
, iyi9,
as' required by the Act o* taipgi
IR SOCIALISTŲ PAR žuazija ir šaudys socialis- jeigu jį sugaus, jis vargiai j’October
6. 191 J.
tvarka ir 8,500 darbininkų; tų jiems naudos. Ir vos pa- mokykloms valstybė skiria
tus iš kulkosvaidžių.”
TIJA.
nuo kartuvių išsisuks.
[šitas straipsnis tilpo Lon cnrbo su dideliu noru. Manisisekė juos tame įtikinti.
Kuomet „kairiuosius” pa Ir šita nešvari šmeižtų ir prie Iškabų kabidono darbininku laikraštyje lengva buvo su jais susikal- Visi didelių dvarų darbinin- labai gausiai, galima sakyt,
kampanija
buvo
varoma
net perdaug gausiai. Darokritikuoja „Keleivis,” tai
”Herald.” Jo autorius. H. N. bėti, nes daugelis....
jų kalba kai likos suorganizuoti į ga- ™
naši.
daugiausia
per
svetimtau

jie tuojaus rašo protesto re čių „kairiųjų” spaudą—lie Kokią Lietuvoj "laisvę”
............
Brailsford. išblaško tuos me vokiškai.
visi jie sake ta minimo bendrijas.
Žeme -„-oinQT¥,QC
zoliucijas ir sako, kad „Ke
lagingus paskalas, kuriuos
k‘?kvienas savais priguli valstybei, o bendrija ainjausiems žmonėms.
vykina atžagareivių valleivis” einąs su buržuažija, tuvių, latvių, rusų ir kitų. ■■ džia,
kapitalistą
spauda
nuolatos
žodžiais:
„Mums dabar dirba kaipo savistovi orgatai galima suprasti
kad jis esąs priešingas dar Už šitokį siundymą dar jau ir iš to, kad ji prie iška skleidžia apie dalykų stovį smagu dirbti, ines męs jau- nizacija. Kiekviena bend___ t Neteisinga vienok butų
bininkų Pildomasis Saciabininkų reikalams ir tt
prie
Tarybų
valdžios,
ir
pa

rija
išsirenka
sau
Sovietą
’užbaigti šį straipsnį. nenučiame, kad šita dirbtuvė pri
bų kabinasi.
Pavyzdžiui,
listų
Partijos
Komitetas
su

rodo, ką šita valdžia yra nu klauso mums. Męs dirbam ir vedėjus; be to da yra ir.rodžius ir tamsiosios tų
Bet šiame „Keleivio” nu spendavo septynias svetim- kauniškė „Laisvė” rašo:
dabar patįs sau, o ne išnau vienas ekspertas, paprastai • bandymų pusės. Krizio ne
veikus.
— Ked.]
meryje telpa St. Louis’o ir
"Sulig liauno miesto Ko
kalbių
organizacijas,
tų
dotojui” Per naktį, vienu senojo dvarininko užveiz-itu, laike revoliucijos arba
apielinkės visų socialistinių
mendanto Įsakymo iki kovo 20
ijoj• koVykindami Vengrijoj
ko
• • jnuksnos pabraukimu, fab da, kuris atstovauja apskri- j karės, diktatūra gali būt pa
organizacijų atsišaukimas, tarpe ir Lietuvių Socialistų dienai turėjo būti visos krau munizmą,
revoliucionieriai riką perėjo visuomenės nuo čio gaminimo organizacijas i teisinta. Dabar-gi šita dikkuris da sunkiau kaltina Sąjungą. Michigano vals tuvių ir įstaigų iškabos lietu
tenai turėjo jau daug pa savybėn. Jos vedimui dar ir duoda joms raportą išįtatura Vengrijoj perdaug
„kairiuosius,” negu 'Kelei tijos organizacijai likos at vių kalba parašytos. Iki šiam vyzdžiu
iš Rusijos patyri bininkai išsirinko savo ko dvaro. Kaip fabrikose, taip i aštri. Laisvė spaudos ir suimtas
čarteris,
nes
ji
per

vis.” Męs patartam kiek
laikui lietuviškos iškabos pa mų.
žengė
partijos
konstituciją
Todėl
Vengrijoj iš mitetą. Darbininkai dabar ir ant ūkio Belą Kūno vai-: sirinkimų buvo atvirai susvienam tą atsišaukimą per
sirodė
tik
kai
prie
kurių
krau

vengta brolžudingos kovos tiesiog didžiuojasi savo dar džia pasistengė apsisaugotipenduota. Nevalia buvo neskaityt. Tai yra įdomus do ir praktinai iš partijos pati tuvių ir Įstigų.
save
išbraukė.
Tai
vis.
„kai

su kitokios nuomonės socia- bu. Aš mačiau naują lentą nuo to pavojaus, kuris Ru-įtik priešintis, bet ir kritika
kumentas. St. Louisso so
"Daugiausia jos nusileido ’istais.
riųjų
”
taktikos
pasekmė.
Revoliucija . įvyko
sijoj bemažko nesunaikino j buvo uždrausta. Jokiai opocialistų turbut nei patįs
arba tik mikroskopiškos pasi be kraujo praliejimo ir pa su telefono jungtuvais, ku
rią išrado vienas darbinin komunizmo pačioje jo kudi-locijai neturint laisvės, rm„kairieji” nedrįs įtarti pa Nacionalis partijos ko rodė senųjų vietoje.”
taikavime
buržuazijai; mitetas paskyrė tyrinėjimų Taigi, nors įsakyta visas sipriešinimo. Karės pralai kų. Išradimas buvo pada kystėj. Darbininkai Veng- kimai*į Sovietus ėjo tiesiog
priešingai, St Louiso drau komisiją ir pavedė jai visus iškabas lietuviškai rašyt, mėjimas ir užmušimas gro- rytas po revoliucijos, ir rijoj turi plačią savivaldy- i mechaniškai. Nors visi dar
gai pasiryžę sunaudoti vi dokumentus apie „kairių bet žmonės nenori įsakymo vo Tiszos sunaikino buržu dirbtuvė su pasididžiavimu be. bet juos stipriai kontro- bininkai (tų tarpe proto
sas savo *" jiegas kovai su jų,” ekscesus. Rugpučio 30 pildyt: vieni visai iškabas azijos ūpą ir pakrikdė jos užreiškia, kad ji sumuš vi liuoja centralė valdžia ir jie darbininkai, ekspertai, veburžuazija, o bet gi su „Kai bus visuotinas Socialistų nusiėmė, o kiti iškabino tik partijas. Tik vieni. social sus senus savo rekordus. patįs negali sau nubalsuoti dėjai, tarnaitės) wturi teisę
riuoju Sparnu” jie nesutin Partijos suvažiavimas ir „mikroskopiškas,” t. v. to- demokratai buvo didelė or „Mane daugiausia stebina (kaip tai buvo Rusijoj) di- balsuoti, vienok šita teisė
viršytų
lieka be vertės, nes. ’karės
I *
'_________________________
ka. Jie tiesiog sako, kad jam šita komisija duos ra kias mažiukes, kad ir įžiū ganizuota spėka, ir jie mie tas,” pasakė anglas inžinie dėlių algų, kurios
lu
noru
susijungė
su
daug
stovyje jokia opozicija ne
rius iš Birminghamo, dirbęs jų uždarbį.
„kairieji” padeda kapitalis portą.
rėti sunku. Kauno laikraš mažesne komunistų partija. toj
įgali
savo kandidatų prieš
„Kairieji
’
’
tuo
tarpu
buvo
fabrikoj per 11 metų,
tų klesai naikinti Socialistų
Produktų
išskirstymas.
tis
tečiaus
tikisi,
kad
„ko

Leninui
didžiausis
sunku

•
valdžios
kandidatus statyti.
sušaukę savo seimą, kuris
„kad dabar išnyko darbi
Partiją.
mendantas
už
neišpildymą
Išskirstymas
socializuotų
______
__ —
Sovietus _skyrė
tiesiog soTą patį sako ir žymus so įvyko 21-24 birželio dieno jo įsakymų tinkamai rea- mas buvo apsidirbti su val ninkų nesąžingumas. Jie
dvarų
produktų
Vengrijoj
c
jalistų
partijos
viršininkai
stybės
tarnautojų
ir
profe

mis
New
Yorke.
Seime
bu

dirba dabar labai sąžinin
cialistų veikėjas draugas
gous.
”
Turbut
kalėjiman
so

atliekamas
sekamu
budu:
|kiekvienam
apskrityje.
Tiksionalų
streikais.
Vengri

Oneal, buvęs Massachusetts vo atstovaujamos 8 svetim- dins arba uždės piniginę pa
gai ir su dideliu pasišventi
(1)
Visų
pirma
aprūpina-'
•
’
*
1
’
----'
T
-‘—
rų rinkimų nebuvo. Jeigu
joj gi tokio judėjimo visai mu.”
Socialistų Partijos sekreto kalbių federacijos. Bet pa baudą.
rija ir jos šeimynos. Javai,' šitokia diktatūra tęstųsi ke
rius, o dabar išvažiavęs sirodė, kad „kairieji” ir Tas parodo, kad „laisvoj” nebuvo. Priešingai, „proto
Fabrikų kontrolė.
mėsa
ir kitokie daiktai, par lis mėnesius, tai laisvei bu
New Yorkan. Pasiklausy- tarp savęs negali susitai Lietuvoj jau persekiojamos darbininkai,” kurie prie se
Fabrikų
vyriausybė
ir
gaminami
ant socializuotų tų_ didelis
_____ pavojus.
__ Bet vis
nosios tvarkos daugiau ken
kit, ką jis rašo socialistų kyt: jų konvencija suskilo kitos kalbos.
Amerikoje
Vengrijoj likos ūkių, pirmučiausia naudo- iįįu nedidesnis pavojus, kaip
dienraštvje „New
York net į tris dalis. Iš vieno pastaruoju laiku irgi džin- tėjo negu rankų darbo žmo. kontrolė
taip
sutvarkyta,
kad Rusi jami bendrijoos reikalams, Kolčako diktatūra Sibire,
„Kairiųjų Sparno” pasida
nės, daugiausia rėmė naują
Call:”
gojizmo
jau
nestinga,
bet
jos-klaidos čia jau neatsi- sulyg šeimynų didumo.
;arba Venizclos Graikijoj, ir
”Kuomet ant Partijos pila rė du sparnu ir vidurys. prie iškabų visgi nekas ne- valdžią. Gi naujoji valdžia
.
kartojo.
Pavyzdžiui,
algas
(2)
Kas
atlieka,
tas
siunjj išnyks tuojaus, kaip tik
si valdininkų smūgiai, jos laik Bet, kaip sako parvažiavę sikabina. Čia žydas užsira iš savo pusės stengėsi pat
.
darbininkams
nustatė
Cenčiama
į
apskričio
centrą,/*
’
’
** delegatai
išnyks
pavojus
Vengrijos
raukti savęspi inteligenti
raščiai uždaromi, jos kalbėto Bostono latvių
šo
ant
lango
savo
firmą
žy

. trale Vengrijos Tarybų Val- kuris kontroliuoja sociali-<valdžiai
______________
iš lauko. Gi atsijai kemšami kalėjiman, jos tas vidurys „be galvos.” diškai, graikas graikiškai, jos prielankumą ir kiekvie
.
džia,
bet
ne
fabrikų
komitezuotą
pienininkystę,
būro:
minus,
kad
tai vra tik per
mitingai nuolatos išvaikomi, Imant šita juokais, galima lietuvis lietuviškai, ir val nam savo nutarime pabrieždavo, kad mokslas ir apšvie. tai. Fabrikų vedimas pa- ku cukraus dirbtuves, ma-!versmo fazė, tai toks laikikuomet jai reikia visa tai pa butų pasakyti, kad „kairių džiai tas visai nekenkia.
jų
partija
”
dabar
bus
pana

ta prie revoliucinės valdžios; vesta vienam komisarui, 1 unus, ir išskirsto tuos pro- nas suvaržymas yra visai
kelti, tai susitveręs 'Kairiųjų
kurį nors fabrikų komitetai duktus po miestus.
Į nebrangi kaina kapitalizmo
Sparnas’ pradėjo griauti ją ši į begalvį paukšti: du AR NEVERTĖTŲ LIKVI turi būt daugiau gerbiama
. nominuoja, bet ištikrųjų
(3) Šito perviršiaus ver-Į nuvertimui. Būnant man
dar iš vidaus. Ačiū tiems ne sparnu ir kūnas be galvos. DUOTI LIETUVOS ŠEL ir branginama, negu kapi
Centralė
Valdžia
įstato
ir
tė
užrašoma į kiekvienos Vengrijoj, tenai nebuvo jotalistiškoj sistemoj. Todėl
PIMO FOND4?
Bet, kaip rodos, tas pauk
doriems užpuolimams iš dvie
tik
ji
viena
turi
teisę
jį
pra

bendrijos kreditą. Atidė<fcios organizuotos spėkos,
nes Lietuvos Šelpimo Fondas jokio „sabotažo” prieš val
jų pusių, didžiuma musų orga- štis lakstyt negalės,
šalinti.
Jis
buvo
pirma
fab

jus iš to kredito reikalingą kuri galėtų nuversti komukairiųjų spar buvo įkurtas nukentėju- džią inteligentija nevartojo,
, nizacijos darbo likos sunaikin "kairysis
rikų
komisijos
inžinierius,
sumą pinigų .pataisymams, nizmą. Vienintelis pavojus
ta, politiniai musų kaliniai li nas,” kuri sudarė 31 dele siems nuo karės Lietuvos o po dviejų revoliucijos sątarnavo karėje kaipo oficie- ir pagerinimams, likusieji buvo Rumunijos armija, kukos apleisti, judėjimas dauge gatas, nutarė atsiskirti ir žmonėms šelpti. Tai buvo vaičių bankų direktoriai ir
advokatai pradėjo jau pra rius, ir yra matomai gabus oinigai išdalinama tarpe rją sąjungininkai pasiuntė
lyje vietų jau sustojo ir prasi tverti Komunistų Partiją. vienintelis jo tikslas.
Prie šito sparno prisidėjo ir Dabar gi. karei pasibai šyti darbo prie komunistų taktingas ir daug mokytas dirbančių bendrijos narių,.prieš vengrų revoliucioniededa abelna demoralizacija.
vadas gus, pasibaigė ir Lietuvos valdžios. Tuo budu valdžiai vyras. Be to da yra Fabri nroporcionaliai pagal skąi- rius.
"Nacionalis partijos komi lietuvių „kairiųjų”
kų Sovietas, kuris susideda čių kiekvieno išdirbtų va----tetas andai buvo nutaręs su Stilsonas. Gi „dešinysis kai Šelpimo Fondo pareigos. Jo nestigo nei patyrusių tar
iš. 7 narių; tris jų „prote landų.
šaukti visuotiną amnestijos riųjų sparnas,” į kurį inėje palaikymas darosi jau ne nautojų, nei ekspertų. Pa
darbininkai,” o keturi ran
suvažiavimą, kad gavus para Fraina, John Reed, Larkin reikalinga
musų sriovei čiam ministerių kabinete kų darbo žmonės, jų tarpe
kiti
inteligentiškesni našta. Sakom nereikalin buvo nemažiau, kaip 6 uni
mą visų organizacijų, kurios ir
viena moteris. Šitą Sovietą kuriuos man teko aplanky-j
pritaria politinių kalinių pa- žmonės, nutarė pasilikti So ga, nes naudos iš to jokios versitetų profesoriai.
renka
visi darbininkai. -Jc ti, darbas eina sparčiai ir bę,I gvlbKU i L!vlllv(|«
Iš pat pirmos dienos re
liuosavimui.
Su tuo galima cialistų Partijoj. Taip ra nėra—aukos jau neplaukia.
buvo: pareiga visų pirma prižiū jokių ginčų. Bu pačiais
, sutikti ar nesutikti. Bet vis šo brooklyniškė „Laisvė.”
Taigi, ar nevertėtų L. Š. voliucijos obalsiu
rėti darbininkų discipliną ūkio darbininkais aš nega Anglijos valdžia anuo
gi tai buvo komiteto nutari
Vadinasi, „kairiuj'ų, kai F. valdybai pasitarti, esamą tvarka ir darbas. Ir todėl Dirbtuvės personalas rūpi lėjau kalbėti, nes jie kalba met surinko visus lietuvius
mas. To nutarimo įvykinimui rieji,” tų tarpe ir Stilsonas, turtą sutvarkyti, paskelbti betvarkės Vengrijoj visai
Net didžiausi re nasi tiktai tavorų gamini tik madžiariškai (vengriš ir kitus Rusijos piliečius,
buvo jau Įkurtas ir ofisas, ku atsimetė nuo socialistų ir pilną apyskaitą ir organiza- nebuvo.
'
voliucijos priešai pripažįs mu. Tavorų gi išpardavi kai), bet kiek man teko su kurie nenorėjo stoti anglų
ris susirašinėjo su kitomis atmetė socialistų vardą. Jie ciją likviduoti?
ta, kad Belą Kun padarė ga mas arba išskirstymas, tai žinoti iš kitų šaltinių, tai kariumenėn, ir išgabeno
darbininkų
organizacijomis. vadinsis dabar komunistais.
Centralės Valdžios dalykas. santikiai tarpe jų labai i juos neva Rusijos armijon.
Valdžiai tas nepatiko. Vietos
Iš tiesų, šitokie apsireiš STROŠNAS DAIKTAS... lą suirutei, su kuria grovas Prie dirbtuvių vedimo yra draugiški. Jeigu jie gaus, Tų vyrų šeimynos paliko
pačtos viršininkas sulaikė arti kimai negali nieko daugiau
Chicagiškės „Lietuvos” Karolyi veltui kovojo.
Raudonsp-ardiečiai, jeigu pasamdyti da trįs pirma da naujų namų, medikalės’ Anglijoj be duonos ir skati
3,000 laiškų rašytų suvažiavi darbininkų
judėjimui at N156 redakcijos straipsny
buvusieji direktoriai, ku nagalbos, gerų mokyklų ir, ko. Apie išgabentus vyrus
mo reikalais. Ant tų pėdų še nešti, kaip tik suirutę ir de je skaitome šitokį dalyką: ką nors apiplėšė ar užmušė,
riems
mokama gana dide daugiau savo darbo vaisių, ilgai nebuvo jokių žinių. Tik
tuojaus v^šai buvo bau
ši svetimkalbių ’kairiujų’ or moralizaciją.
”Nervai Įtempti, propagan
kas jiems yra prižadėta, tai vėliaus, kuomet Rusijoj su
džiami mirtimi. Tai buvo lės algos.
ganizacijų sekretoriai-vertėda siekia rybu, oras suelektrijie bus daugiau negu lai sidarė darbininkų valdžia,
vienintelė mirties bausmė,
jai įteikė tam ofisui ’ultima- GABRIUI GRĘSIA KAR
žemės klausimas.
zuotas, debesiai vis didesni ir
pradėjo aiškėti, kad tie
mingi.
kokia buvo praktikuojama
tumą’ su savo parašais, kad
TUVĖS.
juodesni renkasi.
Diena nuo
Žemdirbystė
Vengrijos
so

Smulkių ūkininkų, kurie žmonės likos nugabenti Ar
būnant man Vengrijoj. To
amnestijos suvažiavimas butų
Smetonos •valdžia jau dienos galima laukti perkunin- kio teroro, kad butų žudomi cialistams yra tečiaus daug turi nedaugiau 200 akrų že changelsko gubemijon ir
atšauktas, užreikšdami, kad
gaudo
Gabrį.
Kaunškė gos audros išsiveržimo,—brol valdžios priešai, Vengrijoj svarbesnis klausimas, negu mės, Vengrijos Sovietų val tenai verčiami stoti anglų
jie jo neremsią.
Tuo budu
„Laisvė” išspausdino šitokį žudiškos tarpsriovinės kovos, visai nebuvo: užtai tuojaus miestų pramonė. Kitose džia nutarė tuo tarpu visai kariumenėn ir kariauti
prieš paliuosavimą politinių
kurios vilnyse paskęs Lietuvos
Europos šalįse (ypatingai nejudinti. Jų žemė pasilie prieš Rusiją. Vieni jų sto
pranešimą:
atisrado tai valdžiai paklus Vokietijoj
kalinių stojo netik valdžia, bet
"Kauno miesto ir apskričio neprigulmybės rūpestis ir dar
ir Lenkijoj) so ka privatinėj nuosavybėj jo kariumenėn, kiti pakriko
numas ir rėmimas.
jr ’Kairiujų Sparnas.’
Taip II nuovados Teismo Tardyto bai.”
cialistų
partijos
pasidavė kaip ir buvusi. Jie yra pri po Rusijos šiaurę jieškodaNaujosios valdžios įsaky ūkininkų reikalavimui,
dalykams stovint, musų drau jas, laikantis Krimin. Proceso
kad sirišę prie savo turto, žmo mi kokio nors darbo ir duo.Skaitytojas gal manys, mai visur pildomi. Alkoho
gai kovotojai gali ir- suputi 386 str., šiuo Įieško pasislėpu
žemė
prigulėtų
pavieniems
kad čia kalbama apie kome lis buvo uždraustas, ir nie
nės da senoviškų pažiūrų, ir ’ nos, o radosi ir tokių, ką pakalėjimuose.”
sį nuo tardymo Juozą Gabrį tą ar kitokį pavojų, kuris
žmonėms.
Vengrijos
socia

su jais negalima skubintis. Isiryžo pėsčiom keliauti nuo
kas nemėgino jį gerti. Ky
Ir tuo pačiu laiku „kairie (tikroji jo pavardė Parkaitis), gręsia pasauliui sunaikini šiai už patarnavimą buvo listų partija tečiaus pasiry Nei kaimai, nei smulkus 'šiaurės žemgalio į Lietuvą,
ji” nesigėdi da kitiems pri kaltinamąjį esant bolševikų ir mu? Visai ne! „Lietuva” uždrausti, ir niekas tama- žo didelius dvarus sociali vienasėdžiai nebus sociali- i Pora lietuvių moterų Škoti
kaišiot
„social-išdavikų” kitų svetimų valstybių agentu tuo nori tik pasakyti, kad grašių nepriimdavo. Val zuoti. Dideli žemės plotai, zuojami patol, pakol ūkinin joj gavo anuomet nuo išga
vardą! Juk tai da negirdė ir kad jis kėsinęsis per sveti tautininkų partija gali su džia pareikalavo atiduoti kurie prigulėjo vengrų ba kai patįs to nepareikalaus. bentų savo vyrų laiškų iš
tas pasaulyje dalykas, kad mas valstybes uzurpuoti auk klerikalais susipykti. Taigi ginklus, *r už kelių valandų jorijai, buvo centralizuotos Tuo tarpu kaimų mokyklos j Archangelsko gubernijos,
valdžią visas
žmonės, kurie vadina save ščiausią Lietuvos
šitas „perkuningos piliečiai jau traukė iš visų pramonės įstaigos, kur di brendins tą mintį sekamai kurie rašė išeiną pėsti Lie
revoliucionieriais, priešin (Baudžiamo Kodekso 126 ir audros išsiveržimas” gali pusių,
tuvon. Per ilgą laiką pas
nešdami nurodyton džiausią rolę išdirbystėj lo- kartai.
129
str.
str.).
Jis
ilgą
laiką
tųsi paliuosavimui politinių
pasibaigti
posiginčyjimu vieton sudėti savo karabi £ė mašinerija. Man teko
kui nuo jų nebuvo jokios ži
Apšvieta ir dailė.
kalinių! O musų „kairieji” gyveno užsieniuose ir nesenai Balučio su Kemešiu, o ta nus. Kiek aš esu keliavęs, tris ar keturis tų didelių
nios. Dabar „Išeivių Drau
buvo
sugrįžęs
Lietuvon.
priešinasi. Tas parodo, ko
me tiek visasvietinės svar varkingesnio miesto kaip ūkių aplankyti. Jie turi sa Vieta neleidžia man pla-' gas” praneša, kad tos mote
"Visi, kas žino kame Juozas bos, kiek nukirtime Grigo
elektros gaminimo sto čiai aprašyti tuos didelius į ris Škotijoj gavusios laiškų
kie iš jų „revoliucioneriai‘”
Budapeštas man da neteko vo
tis:
laukus aria garo maši apšvietos pienus, kuriuos , jau iš Lietuvos. Pasirodo,
Drg. Oneal nurodo, kad .. Gabrys (Parkaitis) dabar gy katinui vuodegos.
matyti.
vena,
privalo
tuojaus
pranešti
nomis ;
tvartai apšviesti jau pradėjo vykinti Dr. Lu- kad jų vyrai jau Lietuvoje.
atkakliausi socialistų prie
ii naujovindujuvi- kacs (buvęs filozofijos pro-!
elektros ovivod
šviesa ir
šai iš kapitalistų abazo neš- vietos milicijai, kad jį sulaiky Japonija yra „Taikos „Tai yra musų nuosavybė.” eiUKtrub
tų
ir
pristatytų
Kauno
miesto
'niu
budu
sausinami
(darbi fesorius Heidelbergo uni- Į Dirbtiniai dantis ant galo
kraštas.
”
Čia
nuo
500
m.
meižia taip šlykšiai Socia
Tečiaus darbas organi
ir
apskr.
nuov.
Teismo
Tardy

iki 1192 m., t y. per 692 me zuoti po blokada buvo sun ninkų namuose nei vieno tų versitete). Socializuotuose j pradeda gauu pripažinimą,
listų Partijos ir jos vadų,
tu nebuvo karių. Po to kiau, negu tvarką Įvykinti. parankumų nėra). Dabar, teatruose įvesta augšta kla nes Suv. Valstijų Sveikatin
kaip tai daro „kairieji.” Se tojui.”
„Muzėjinės
nus ir pagarbos • •vertus par Vadinasi, Gabrys yra kal kraujas liejosi per 4 šimt 3et vis dėlto kur buvo ža- suskaldyti tokius dvarus į sika. *11*1
• *1 *svarbos
v* 1 1 ”■: gumo Biuras pataria juos
tijos veikėjus jie pravar- 1tinamas kaipo valstybės iš- mečius, ir nuo 1603 m. vėl ios medegos, darbai tuo- smulkias ukes, reikštų ne paveikslai, kurie iki šiol bu- vartoti, jei tikrieji krumidžiuoja „Kolčakais,’’ ”Deni- davikas.. Pereitam „Kelei- užviešpatavo taika. Nei jaus prasidėjo su nauja tekti tų visų pagerinimų, vo privatinėse kolekcijose, !niai dantįs yra iškirmiję,
kinais” ir kitokių budelių vio” numeryje męs pada- vienas kraštas visoje krikš energija ir produkcija tuo- nes ūkininkas, kuris nats dabar likos socializuoti ir Nes jei maistas nėra tinkavardais. Jie pasakoja, kad vėm porą Gabrio atsišauki- čionybės istorijoje negali . aus padidėjo. Aš pralei apdirba savo žemę, negi įs-. išstatyti visuomenei. Suau-'mai sukramtytas, tai žmojeigu „Kairysis Sparnas”.mų, kuriuose jisai iškelia pasigirti taip ilgai palaiky dau vieną rytą puikai įtai tengs užlaikyti elektros sto gusiems įsteigta specialiai gaus sveikata turi nukentėneužkariausiąs partijos, tai labai skandališkų dalykų' ta taika.
sytoj fabriko j, kur daromi tį arba garu ariamas maši- švietimosi kursai Kaimų ti.
i
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KELEIVIS.
X

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
LMPS. III RAJONO
KONFERENCIJA.

NEW YORK CITY.
sios delegatės užgiriam so-j valandas į dieną ir mokestis
: veikimo ir darbininkišką Motiečius — iždininku. Gai- Iš BONKOS PENIMIEJI
cialistų kairijį sparną, prie gera. Daugiausiai dirba is Lietuvių Amatninkų Reika ’ musų judėjimą stiprinus” dų užžiurėtojum — P. PliušKŪDIKIAI.
panu,
nes
šis
kraštas
dau

kurio
priklauso
ir
Lietuvių
Matyt,
kad
mūsiškiai
bolšečikas.
Repeticijos
būna
lais.
Released by the Foreign
LMPS. III Rajono konfe
3ocialistų
Sąj
’
unga,
išski

giausiai
jų
apgyventas.
vikai
tiek
daug
išmano,
kad
kas
ketverge
vakarą
svetai

Language Governmental Inrencija įvyko 22 birželio,
Birželio 26, 1919 m. p. V.
Grigalaičio svetainėje, Ci riant keletą inteligentų ir Lietuvių niekur neteko Vaitktus namuose, Nevv nei to negali suprasti, kad nej po num. 775 Bank st.,
formation Serviee.
Patarčiau hjetu- Yorke atsibuvo lietuvių a- neužtenka vietinio veikimo/ Birželio !3 d. buv0 LMPS.
cero, UL Prasidėjo 10:30 kelioliką jų pasekėjų. O ki užtikti.
Atsižiūrint Į tai, kad 25 iš
ti visi iš vien su rusų komu viams, perkantiems ukes, matninkų (metalo išdirbysryto.
kuopos susirinkimas. kiekvieno
šimto iš bonkos
Konferenciją atidarė or nistais, vengrų ir vokiečių kad pirktus! Floridoj, nes tės) organizatyvio komiteto žiau ar daugiau judintų ir -Nutarta paaukaut iš kuo- penimų kūdikių miršta pir
čia
galima
nusipirkti
puikių
tuos,
kurie
da
miega,
žino

susirinkimas.
i pos iždo 25 dol. gerbiamai miausiais metais savo, am- '
ganizatorė draugė Dundu spartakais, kurie veda neatlienė. Tvarkos vedėja iš laidžią kovą su viso pasau ūkių. Tik už vaisius ir dar Apkalbėjus tolimesnius ma, kad jie pasiteisins, jog Žemaitei kaipo LMPS. na žiaus, Suv. Valstijų visuo
rinkta draugė P. Raudienė. lio imperialistais. Taigi ir žoves ūkininkai čionai pel žygius, ir perskaičius gau i "Keleivį” rašyti jiems nė rei ir rašytojai.
menės Sveikatos Skyrius
Delegačių nuo 6 kuopų męs matome, kad kitaip ne no nemažai gauna. Kaip tus nuo amatninkų laiškus ra verta; mat "Keleivis” pa Be to waterburietės pro- atydžiai prirengė rankvedj
dalyvavo 33. Skaityta pro bus galima pasiliuosuoti iš žinoma čionai .auga oran- ant nesenai paskelbto atsi siekia plačiausias darbinin gresystės senai yra nutaru moterims ir auklėms, kuria
tokolas konferencijos bu alginės vergijos, kol kapita džiai, bananos ir Įvairus ki šaukimo, pasirodė, kad dva kų minias, vadinasi.tų mi sios surengti didelį koncer me suteikiamos taisyklės
vusios 19 dieną sausio,1919 lizmo viešpatavimas nebus ti pietinio krašto vaisiai.
sinių jiegų yra pakaktinai,
nereikia judint. Bet jei tą Žemaitės naudai, tik kar kaip penėti kūdikius iš bon
Lietuviai, kurie norėtų ir darbas, prie kurio amat nių
Roselande. Pastebėtat jo- pakeistas proletariato dik asmeniškai
gaut daugiau ninkų siekiama, yra atsie gu jau "Keleivis” "social- ščiams užėjus šiuo sezonu kos, Had apsaugoti nuo mir
gei protokole praleista tris tatūra. O prie to tik kairių informacijų, gali
patriotiškas” nors ir bolše nesuspėta, dėlto laukiama ties tuos,' kurių taip daug
paragrafai nutarimų: 1) jų socialistų išdirbtais ke paduotu antrašu. rašyt man kiamas, — steigti Lietuvoje vikiškų raštų, turinčių dar rudens.
miršta.
mašinšapę išdirbimui Įvai bininkiškam judėjimui ver Bravo progresystės! Tai
vietoje nesilankiusios Rajo liais galėsime prieiti, o ne su
Ben.
Yonaitis.
buržuazija,
kuri
remia
rių ūkiškų padargų, buda- ties, jis neatsisako skelbti, puikus pavyzdys trokštan Kuomet daktaras atran
no valdybos susirinkimuose
1-st
Co.
Fort
Dade,
Fla.
kontr-revoliuciją.
vojimui reikalingų mašinų, tai juk turime ir bolševikiš tiems darbo žmonių apsiš du, jog kūdikis negali būti
vienos narės išrinkta dr-gė
penimas krūtimi, karvės
irankių ir prietaisų (fritu- ką "Laisvę.” Tečiaus ir ten vietimo.
Raudienė. 2) nutarimas, Rezoliucija prieš tautininkų
MONTELLO,
MASS.
pienas yra geriausįs mais
res) ir tt. Į tą trumpą laiką musų "kairieji" nerašo. Mat
kad kuopos užsiimtų apš
seimo tarimus.
Amikron.
tas,
kuris gali užimti moti
žiburėlio vakaras.
atsišaukė gana žymus skait tik rėkauti ir peikti nė
vietus platinimu. 3) kad
Męs,
Lietuvių Moterų
nos vietą. Reikia vartoti
kuopos vengtų f-rakcijinių Progresyvio susivienijimo
KOOPERACIJĄ.
Birželio 27 d. buvo vaikų lius ne vien gerai išsilavinu ra sunku. Nesą, ištikrųjų,
kuogeriausi pieną (riebiauginčų, o užsiimtų naudin Amerikoje III Rajono na draugijos žiburėlio sureng sių praktiškame darbe a- jie jau mano ir kalba, kad
Released by the Foreign
gesnių veikimu; 1 ir 2 nu rės, protestuojame prieš lie tas sezono užbaigimui va matninkų, bet ir mechani darbininkams reikia ne ži Language Governmental In- ūs pienas nevisuomet yra
geriausis). Jei galima gau
kos inžinierių, diza^merių nojimo, bet "darbininkiš formation Service.
tarimus delegatės patarė tuvių tautininku buvusio karas—koncertas.
ti, -reikia vartoti "CertifiĮdėti Į protokolą, o 3-čią at birželio 8, 9, 10, 1919, Chica- Dali programo išpildė pa ir piešėjų, užimančių žy kos diktaruros,” o viskas
Namus
statant
reikia
tu

kuotąii” pieną. Jei ne, tai
mesti paaiškinus vienai na goje, seimo tarimus. Susi tįs Žiburėlio nariai": dano- mias vietas Amerikos fabri bus gerai.
rėti
planą.
Namų
statyto

gauk
pasteruotą, arba šva
rei, kad be frakcijų esą ne rinkusieji lietuviai seime, mis, deklamacijomis, muzi kuose. Norai ir užuojauta
Negana to, kad tie ap- jas negali kalinėti vinių vie riausi ir tyriausi iš bonkos
galima veikti.
rašydami įvairias rezoliuci ka bei šokiais, vadovaujant kiekvieno atsišaukusio link kvaigusieji (savo iliuzijomis
šio žygio suteikia viltį, kad draugai patįs nieko neskai non vieton ir dėti lentas ki pieną pasterizuok namie.
Seka valdybos ir komisi jas ir diplomatiškas teleg mokytojui Jkl. Stonkui.
jų raportai, kuriuos priim ramas, kalba visos Ameri Žmonių atsilankė tik apie be apsivylimo galima tvir to, bet ir nesirūpina, kad ton, vesti sienas vėl kiton, Pienas, parduodamas ne
ta. Išrinkta spaudos ir re kos lietuvių vardu. Delio pusantro šimto. Mat buvo tinti, jog lietuvių amatnin skaitytų kiti žmonės. Pa kaip nepakliuvo ir tuo tikė bonkose, arba Į bonkas su
zoliucijų komisija iš trijų męs protestuojame. Jie ne 25 centai Įžangos, o antra kų pasiryžimai gyveniman vyzdžiui i”Kovos” adminis- tis pastatyti užbaigtus na piltas iš viedrų krautuvėse,
mus. Jis turi dirbti pagal užtikro yra suterštas., ne
narių, dd. Grybienės, \ Ke- turėjo teisės taip daryti, buvo lietus tą dieną. Vaka Įvykdomi.
tracijon pareina po 10) □leną.
mežienės ir Žemaitės. Dis nes didelė lietuvių dalis ne ras tečiaus nusisekė dailės Neesant nė vieno amat- egzepliorių "Žarijos,” tik
žiūrint, kad jis ir išrodo
kusijos dėl dviejų. kuopų, pritaria tautininkų seimo žvilgsniu ir materalio nuos ninkams vadovėlio lietuvių nemanykit, kad "Žarija” iš Taip-pat ir kad pastatyti kaip reikia, ir turi tinkamą
industriją reikia turėti pla
25 ir 67-tos nesutikimų. diplomatijoms.
tolio rengėjams nepadarė. kalboje, negalima apsieiti parduodama. Gal butų ge nus
užbriežtus raiškiais skoni.
įžengiant lietuviams Į šią in rai, jei kas ją paėmęs par
Dvi kuopos susitvėrusios Rezoliucija prieš lietuvių
Įvairus prirengti "Vaikų
Pasilsio ir prisirengimo dustriją, ir todėl yra būti
brūkšniais.
vienoje vietoje užkenkia kariumenės organizavimą.
Maistai
” (Baby Food), kon
davinėtų, tuo darbu "bolše Taigi Darbo Departamen
metas.
nas
reikalas
pirmiausia
tuo

viena antrai veikti. Senai
densuotas pienas ir kiti pa
vikams” užsiimti nesinori,
jau rajono valdybos mėgi Męs, Liet. Moterų Prog Užėjus vasaros karščiams mi pasirūpinti, ir kiek nors dėlto "Žarijos" ir "Musų tas, kada po karės užsibai- našus, negali užstoti karvės
gimui pradėjo statyti ra
• • —------ būtinai
nama sutaikyti tas dvi kuo resyvio Susivienijimo Ame užstojo veikiančioms orga susijungus
Tiesos"
pundai
auga
ir
au

miesiems
laikams industri pieno, ir dažnai kūdikiui
nizacijoms
taip
vadinamas
darbas ga ir visai nestebėtina, kad
reikės
tas
pas ir suvienyti į vieną. 25 rikoje III Rajono narės,
yra blėdingi.
kuopa, nusiieizdama, nori protestuojame prieš tauti pasilsio ir prisirengimo me atlikti, nes be to sun Šukys šaukia, jog reik są ją, padėjo jai pamatus ant Jei pienas nėra certifikietos žemės. Nekalinėjavienytis, o 67-toji nepriima. ninkų buvusio birželio 8, 9, tas. Visi geidžia vasari ku toliaus žengti. .Sulyg iš- jungos spaustuvę
kitur
kuotas, jame gali būti perų
Dėlto konferencija apsvars 10, 1919, Cnicagoje, seimo niais gamtos smagumais bei rokavimo, šitas darbas biz kraustyt, nes grindys link ma vinių kur tik papuolė, džiovos, skarletinos, tonsinededama palaidų skersi
čius, suspendavo 67-tą kuo nutarimą organizuoti ka grože pasigerėti, pasinau nio žvilgsniu nors ir neduos sta.
lito, difterijos, karštinių ir
doti,
tyru
oru
pakvėpuoti,
riumenę ir siųsti į Lietuvą.
pelno, bet padarys paleng Žinoma, kad už šitos tei nių; nestatoma langų kur kitų limpamųjų ligų
pą.
Seka rinkimas naujos Ra Argi dar negana Lietuvos naujų spėkų ir naujų užsi vinimą žengti toliaus. Bus sybės pasakymą musų są- pakliuvo.
Jis stato namus ant gerų Pieną lengva pasterizuo
žmonių degimų gauti.
daugiau idėjinis darbas.
jono valdybos. Organizato žemelė prisigėrė
jungiečiai "bolševikai" ma pamatų—pasitikėjimo, su- ti namie. Išmaišyk gerai ir
Musų
apšvietos
ir
kultū

rė, iždininkė ir valdybos na kraujo; ar negana priguldė
Antras svarbus žingsnis, ne
"kontr-revoliudionierės likosi tos pačios, tik sek ant jos tūkstančių lavonų; ros veikėjai tečiaus ir šitą tai biznis, iš ko amatninkai rium” gali apskelbti, te tikimo, ko-operacijos. Taip upilk i švarias pienines
retorė nauja išrinkta drau ar negana dar išsiliejo aša "pasilsio” laiką neprivalo Įsisteigę mašinšapę turės čiaus ne ką darysi, turiu sa pastatyti namai turi ilgai ir bonkas, kurios turi būti už
tvirtai stovėti. Pasitikėji kimštos švariai, nepermirk
be naudos praleisti. Ren- pelną.
rų per keturis metus?
gė Stilsonienė.
kyt
teisybę,
nes
darbininkų
Seimininkams neskaudu gianties prie rudeninio sezo Tečiaus tai tik viltis, kad klesos apšvjetimą ir judėji mas geriau kai nepasitikė stančia vata. Paimk vėlini
Nusiskundimas kuopų de
krepšiuką, i kurį telpa še
žmonių no galima smagiai ir nau Lietuvos valdžia šiuo atžvil mą statau svarbesniu negu jimas; jis yra tveriantis.
legačių ant centro valdybos matyti kruvinas
netvarkos: neprisiunčiama žaizdas; neskaudu matyti dingai praleisti ir vasaros giu lietuviams amatnin- "malones" už pataikavimus. Sutikimas geriau, kai vai šios ar septynios bonkutės
(kiek reikia per 24 valan
mokesčių knygučių, narės be rankų, be kojų ir įvairiai karščius. Reįkia rengti kams suteiks pagalbą. Gal
Bolševikas. dai: jis sujungia krūvon.
bendrus
išvažiavimus,
kad
das)
ir visa tai įdėk į skar
nenorinčios mokesčių mokė luošus savo sūnūs ir brolius,
užteks, kad Amerikos lietu
Kooperecija
geriau,
kai
šalto vandens, pripilk
ti. Neprisiunčiant nė blan kanuolių šoviniais sužeis daugiau susirišus draugiš viai amatninkai parsiga
naskyrumas; ji suvienija. dinę
WATERBURY,
CONN.
kais
ryšiais
ir
su
tais
žmo

tiek,
kad apsemtų bonkose
kų todėl užsilieką netiusiųs- tus, sudraskytus; dar nega
bens reikalingas mašinas, o
Industrija,
kuri
yra
pas

nėmis,
kurie
vis
da
stovi
esanti
pieną. Užkaisk van
na visų tų baisybių, skaus
ti į centrą mokesčiai.
Vilijos choro piknikas. tatyta ant tokio plano, tik
gabalą žemės ir namą madenį, užvirink ir leisk jam
Tokie pat nusiskundimai mo ir aršarų, reikia dar ka- nuošaliai musų judėjimo.šinšapei tinkamoje . vietoje
Birželio
21
d.
Unon
City
ai
turi
bujoti.
ir ant Moterų Balso. Kitur nuolėms maisto kišti, savo Tėvelis gavo didelį kinkų suteiks valdžia. Taigi tokia Linden parke buvo Water- Bujojanti industrija, reiš virti per penkias minutes.
narės gaunančios po kelis jaunuolius, vaikus pašvęsti!
darbavietė jau iš karto pas burio Vilijos choro sureng kia bujojančią šalį. Bujo- Nukaisk, palaikyk nukaitus
drebėjimą.
šalyje per penkias minutas,
Už
ką
ir
prieš
ką
kariauti?
laikraščius, o kitur negau
tojo pusiau valdiška, ir ji su iąs piknikas.
Kaip
jau
"Keleivio"
skai

ianti
tauta,
reiškia
turtin

nančios nė vieno. Konfe Nebent prieš musų brolius tytojams yra žinoma, čionai laiku galėtų pavirsti i val Kadangi šiuo laiku Wa- gumą ir džiaugsmą visiems potam įleisk iš lengvo šalto
vandens tol, kol pienas at
rencija nutarė padaryt cen darbininkus, kuriuos ir ka pas mus buvo kunigo M. dišką įstaigą, kaip ve šian .erburio darbininkai
žmonėms.
šals.
Po to padėk pieną ant
riauti nutarė varyti. Nu X. Mockaus misija, kuri dien turime garsų visoje
trui paklausimą.
streikuoja
ir
dauge

Šalis,
kuri
vaduojas
tais
ledo
ir
laikyk nešilčiau 50
Nutarta surengti prakal tarti nesunku: į karę patįs nežiūrint visų pastangų mu Amerikoje New Yorko lai- lis manė, kad policija pikni
principais
industrijoj,
re

laipsnių.
bų maršrutą, agitacijos tik nestos — neskaudu, o dar sų "dvasiško tėvelio" nusi vinkiemį (Navy Yard), ku ką išvaikysianti, tai piknimiama
žmonių,
kurie
forsiu. Kviesta su prakalbo bininkų — negaila.
sekė taip puikiai, kaip, ro ris panašiu budu Įsisteigė. kan žmonių nedaug suva moja tą industriją kuo aug- Visuomet turėk švarias
Męs,
motinos,
moters,
se

mis p-lė Z. Puišiutė; jai at
dos, niekur kitur Naujojoj Regėdamas begalinę svar žiavo. Bet visgi liks keli ^čiausiai tik vieną kartą te- rankas. Rankos turi būti
sisakius, nutarta kviesti d. seris, merginos — męs giliai Anglijoj. Akvvaizdoje to. bą šito reikalo organizaty- doleriai pelno.
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Floridos valstijoje tik du vyčius ir dabar jie grasina oatįs amatninkai
Amatninkas.
Skaitytos ir priimtos tris (didesniu miestu terandąs, savo carui bolševikiška re kale.
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Rezoliucija užgyrimo kai- išdirbystė čionai^— tai ciga- priežastimi reumatizmo ir taip Philadelphia, žinoma, karščiai. Mokinasi naujų sutikimo ir kooperacijos.
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Męs, Lietuvių Moterų gerai ir pribuvusiam iš ki- neša Suvienytų Valstijų
"Keleivio” N26 tilpo ko vaitę, senesni ir sveiki kūdi
Progresyvio Susivienijimo tur darbininkui nesunku Sveikatingumo Biuras, ku yra medžiagos korespon niui atėjus.
III Rajonas, laikytoj konfe-' darbas gauti.
Prie laivų ris pataria, kad dantų šak dentams, informojantiems Choro valdybon liko išrin respondencija iš "Spring- kiai, kartą į mėnesį, taip
rencijoj 22 birželio, 1919 W. statymo, ypač tamavusie nis butų ištiriamos su visuomene apie liuetvių vėl kti šie draugai: Aleks Velič field, III.” Turėjo būt iš kad daktaras galėtų duoti
patarimus dėl permainų, jei
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Delei Socialistų Kairiojo Sparno

True translation filed with the POstgimtlS SUSldeda iŠ SUVaŽia9, 1919, as reouired by the Act” VUS1U Čia IS EUTOpOS draUOctober 6.1917.
gų. Tūkstančiai musų par-

aidTta

darbininkų klesos revoliuci
ją.
Lvovo-Miliukovo-Rodziankos buržuazinė valdžia, ku
ri buvo užėmus caro vietą,
! neilgai gyvavo. Tuojaus su“oii Vyriausy-

kaipo argumentas už įvedi-j
K®1? “
•
ma taip vadinamo E^ionažo įstatymo. jus nSt ia nin^ n_audai’ b-et taS- jam
oficialiuose teismo protoko-!?esi?^e,
—
.——
—
..
,e (jos,
įjos, tai nauju*;
Italijos; tai sąjunsąjun- luose kuris nusiuntė Debsa De 1917 metų J1>a’ puolė,
- ----------------;—
ant 10 metu kalėiiman’Jus Tuomet Leninui ir Trockiui
St. Louiso Socialistų Atsi- gininkų, tai centralių vals ant
iv metų Kalėjiman. jus va/1nvaniflnt vaidžia paėmė
šaukimas.
tybių. Jie pradėjo nebein- rasit ją oficialiuose rekor vadovaujant valdžią paėmė
Draugai!
______ ________
domauti
socialistų judėji- duose teismo, kuris nuteisė bolševikai ir apskelbė So
Mums sakoma, kad So- ; mu, daugelis ju pametė par- 5 metams kalėjiman Katrę vietų Respubliką.
cialistų
Partijoj
tiją
O’Hare! Jus rasit ją taip Mums nėra čia reikalo
1krizis.
*_*
TLaikraščiuose
X prasidėjęs
• • • ir leidosi
•
!• ant kapitalis• •
męs■ * tinio
nacionalizmo jūrių.
gi oficialiuose teisėjo Lan- leistis į smulkmenas ir išro
skaitome
apie
Kairiųjų
Buvo ir kitokių socialistų dis’o rekorduose, kuris ap dinėti, kaip Amerikos kapi
Sparną ir Dešiniųjų Spar draugų—tikrų, gerų ir išti dovanojo po 20 metų kalėji talistų spauda platino šmei
ną. Mums sakoma, kad Ry kimų internacionalistų. Jie mo musų draugus Germerj, žtus ir melus apie Rusijos
tuose Kairiųjų Sparnas sut buvo taip nusiminę tarptau Krusę, Bergerį ir Tuckerį! respubliką prie Lenino ir
vėręs Socialistų Partijoj tinio judėjimo suirimu, kad
Trockio. Tą jau visi žino.
Espionažo
Įstatymas
ir
So

„Baltosios Kortos Partiją.” virto pasimistais. Jie nete
Amerikos Socialistų Par
cialistų Partija.
Jeigu męs esam teisingai ko ūpo, pasiliko be vilties,
tija, nepaisydama jokių
painformuoti, tai Kairysis• buvo sulaužyti dvasia. Dau Draugai, jus jau žinot, ką kliūčių, tuojaus stojo į fron
Sparnas pradėjo tvertis So gelis arba visai apleido par reiškia Espionažo Įstaty tą ginti Rusijos draugus.
cialistų Partijoj vasario tiją, arba pasiliko pasyviais, mas. Jus žinot, kaip tas įs Buvo šaukiami masiniai su
mėnesyje, 1919 metų. Tai neveikliais nariais.
tatymas buvo vartojamas sirinkimai ir taisomos de
yra tris mėnesiai karės mū Toks dalykų stovis buvo prieš musų partiją, prieš monstracijos,
kad užprotes
šiams pasibaigus. Pakol ka musų Socialistų Partijoj spaudą ir prieš visą socia tavus prieš'daromus
ant So
rė siautė, męs negirdėjom 1914-15 metais. Tečiaus listų judėjimą.
vietų Rusijos užpuolimus.
nieko nei apie Kairiajį tiems, kurie mokėjo sujung Musų laikraščiai buvo už Socialistinė spauda darė
Sparną, nei apie Dešinįjį ti priežastį su pasekme, ku daromi, arba laikomi pačto- viską, ką tik galėjo, kad atSparną.
rie galėjo suprasti psycho- je po kelias sąvaites ir mė
nešvarią kapitalistų
Nors Kairysis Sparnas Icginį, moralį ir intelektua nesius. Čielos laidos buvo rėmus
gimė taip vėlai, o Dešinysis li kruvinos pasaulio trage verčiamos šiukšlynan; o ku spaudos kampaniją.
Sparnas tebėra da tik užsi dijos efektą, tiems buvo rie laikraščiai užsiliko, tie Per visą tą laiką mus\
partijos centro viršininkai
mezgimo laipsnyje, męs te suprantamas toks krizis.
aštriai cenzūruojami, jiems pildė savo pareigas kaip tik
čiaus pastebim jau neramų Socialistų Partija buvo Iš atimta antros klesos teisės
ri tarptautiniai socialistai.
bruzdėjimą, kuris plečiasi
ir tt Musų partijos orga Jie drąsiai gynė Sovietų
tikima
Tarptaučiai
Vėlia

nuo New Yorko, Michigano
nas „American Socialist” Rusiją ir joks doras socia
vai.
ir Ohio iki Socialistų Parti
buvo
užgniaužtas. Dabar listas nedrįs jiems prikai
Viso to krizio metu Ame
jos Centro Chicagoje.
tinis
musų
organas, ”The
Delko-gi šitas bruzdėji rikos Socialistų Partija bu Eye Opener,” taipgi beveik šiot „dešinumo.”
mas atsirado? Kokios prie vo ištikima raudonai inter uždraustas; skaitytojus jis St. Louis išplatino 1.000,000
žastis pagimdė Kairiajį nacionalizmo vėliavai! Jos pasiekia paprastai tiktai po egzempliorių literatūros.
Sparną? Delkogi Kairy darbai karės metu yra re dviejų-trijų mėnesių nuo to
Nuo to laiko, kaip įvyko
sis Sparnas būtinai spyria- voliucinio socializmo garbės laiko, kada būna išsiųstas.
darbai
!
netikėta
St Louis'o konven
si, kad pas mus butų Deši
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atėjo
prisirengi

Federalė valdžia pada cija, St. Louis’o lokalas vie
nysis Sparnas? Ar dėlto,
mo
karei
periodas
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prasi

rė
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Centro Ofise kratą, nas išplatino po namus ir
kad męs galėtume sukelti
dėjo
„prisirengimo
paro

atėmė
jam
teisę naudotis susirinkimus, daugiau kaip
savo eilėse pažeminančias
dos,
”
musų
Socialistų
Parti

šalies krasa. Musų Pildo 1,000,000 egzempliorių lite
šeimyniškas peštynes? Ar
ja
Amerikoj
parodė
tikrai
mojo Komiteto sekretoriui ratūros, skiriamos apgyni
dėlto, kad padėjus kapita
socialistinę
dvasią
ir
nepa

ir kitiems viršininkams už mui Sovietų Rusijos ir in
listų klesai suskaldyti So
būgo
stoti
opozicijon
prieš
drausta
siuntinėti krasa formavimui
visuomenės
cialistų Partiją ir sunaikin
prisirengimus
ir
karę!
Pa

Dartijos
reikalais
laiškus.
apie
revoliucinį
judėjimą
ti Amerikoj socialistų judė
siskaitykit
tų
dienų
Socia

Norėdami
pasiekti
partijos
Europoje abelnai.
jimą?
listų
Partijos
spaudą,
ypač
narius,
jie
priversti
buvo
Męs, St. Louis’o draugai,
Ką-gi Amerikos Socialis
partijos
organą
„American
jieškoti
aplinkinių
kelių,
neturėjom nei laiko, nei pa
tų Partija yra padarius,
Socialist!
”
'Atgaivinkit
sa

kaip
reikėdavo
socialistams
linkimo
skirstytis į „kai
kad davus pamato tokioms
vo
atmintį,
o
persitikrinsit.
daryti
Prūsijoj
kungaikšriuosius
”
ir ’ „dešiniuosius.„
nepateisinamoms ir pra
kad
jokio
nusileidimo
parti

čiui
Bismarkui
viešpatau

Darbas, kurį męs dirbame
gaištingoms pastangoms?
joj
nebuvo!
jant.
per du pastaru metu, buvo
Kur ir kada Socialistų Par
tija pasirodė tokia atžaga- Netikėta St. Louis’o Kon Persekioja musų Centro tikrai socialistiniai revoliu
cinis
darbas — kairioje
vencija ir Karė.
reiviška arba „dešinesparViršininkus ir Vadus.
sparno
darbas, jeigu jus
nė,” kad reikėtų tverti slap Suprasdama didelę save
Kadangi
musų
Centro
tą organizaciją partijoj?
atsakomybę ir misiją, So viršininkai pildė savo parei norit; bet męs nemanom
organizuoti kairiojo spar
Socialistų Judėjimas ir Pa cialistų Partija, kaipo poli gas kaipo teisingi, drąsus ir no, kaip lygiai męs nepri
tinė šios šalies darbininkų revoliuciniai socialistai, ta?
saulio Kare.
imsime ir dešinojo sparno
Kuomet rugpiučio mėne organizacija, sušaukė pir dabar juos užtai persekioja. vardo. Męs esam pasiryžę
syje 1914 metais kilo pasau mą balandžio sąvaitę 1917 Dėl menamo peržengimo pildyt savo pareigas be jo
lio karė, staiga suiro visac metais netikėtą konvenciją Espionažo Įstatymo, parti kių „sparnų.”
tarptautinis socialistų judė St Louis’e. Vvriausis tos jos sekretorius A. Germer
jimas. Vos vakar socialis konvencijos tikslas buvo likos nuteistas 20 metų ka Kapitalistų suokalbis su
tai draugai taisė visose ša- nustatyti partijos poziciją lėjiman ! Partijos organo naikinti Socialistų Partiją.
lįse milžiniškų demonstra karės klausimu. Konvenci redaktorius L. Engdahl nu Nėra reikalo minėti visas
cijų ir protestavo prieš ka jai da nesusirinkus, 4 balan- teistas 20 metų ka’ėjiman! smulkmenas, kaip per pas
rę,—o šiandien, kuomet ka ižio prezidentas Wilsonas Partijos kalbėtojas ir Cen kutiniu du metu buvo per
tro
darbininkas draugas sekiojamas socialistų judė
pitalistiškos karės mašinos apskelbė Vokietijai karę.
likos paleistos darban, tie Kuomet draugas Hillauit Tucker nuteistas 20 metų jimas. Politiniai musų prie
patįs draugai atsidūrė pa sakė suvažiavusiems kon kalėjiman! Jaunųjų Socia šai tikėjosi, kad pagalba
Lygos
sekretorius Espionažo Įstatymo busią
dėjime be jokio išėjimo. Bū vencijos delegatams atida listų
damas persilpnas nuveikti rymo prakalbą, musų šalis Kruse nuteistas 20 metų ka galima sunaikinti Socialiskapitalizmo galybę ramy jau kariavo. Šita neužmir lėjiman !
tų Partiją. Tečiaus pakol
bės laiku, Socialistų Inter ština Hillųuito prakalba
Ir jeigu šitiems drau karė pasibaigė, musų parti
nacionalas pasidarė da silp taipgi buvo karės apskelbi gams užmetama „dešinu- ja išaugo da didesnė, negu
nesnis, kuomet karės hijė- mas—revoliucinis apskelbi mas” ir pataikavimas bur prieš karę ji buvo.
mas ! Dar kuomet Plannos likos paleistos.
tai męs negalime Tai buvo nesmagus siurnebuvo žuazijai,
Atsitiko netikėtų dalykų. ter’io Plotelyje
suprasti, kodėl juos taip urizas kapitalistams. Per
skambėję
tokie
karšti
ir
Didžiuma socialistų Vokie
sunkiai baudžia, kuomet ištisas savaites ir mėnesius
tijoj ir Austrijoj, Anglijoj entužiastiški aplodismentai, taip vadinami „kairieji” jie darė pienus ir konspira
ir Prancūzijoj, Rusijoj ir kaip jie skambėjo atsida vaikščioja sau laisvi!
cijas prieš socialistų judėji
Italijoj, pateko į kapitalis rant Netikėtos Konvenci
mą. Tuo tarpu socializmas
tinio nacionalizmo tinklą; jos posėdžiams! Dešinojo Rusijos Revoliucija ir musų plečiasi po visą Europą. Vi
Socialistų Partija.
jie davėsi suklaidinti, buk Sparno dvasios nebuvo nei
suomenės bruzdėjimas ir
Hillęuito
prakalboj,
nei
de

čia karė einanti prieš cariz
streikai
Amerikoj rodo, kad
Kovo mėnesyje, 1917 me
mą, tenai prieš kaizeriziną, legatų aplodismentuose, ku tų, prieš pat St Louis’o kon čia dalykai taipgi neina ge
o da kitur prieš autokratiją riais jo prakalba buvo svei venciją, Rusijoj kilo revo ryn. Europa visai nusibankinama!
ir imperializmą.
Keturių Dičkių
liucija. Pirmininkas Hill- krutijo.
Tiesa, kiekvienoj kariau- St Louis'o Platforma Netu ouit, atidarydamas konven taikos konferencija virto
jančioj valstybėj buvo so
ri Jokių „Sparnų.”
ciją, tarp griausmingo del karės taryba—karės prieš
cialistų, kurių galinga ka
nų plojimo, su pasididžiavi Sovietų Rusiją ir Sovietų
St.
Louis
’
o
konvencija
Vengriją.
Imperializmas
rės banga nepajiegė nub’okmu pasakė;
šti nuo kojų, bet tokių buvo priėmė karės klausimu re „Rusijos revoliucija, tai dūksta; jis neriasi iš kailio.
zoliuciją, kuri yra žinoma
bejiegė mažuma.
darbininkų klesos nuopel Viešpataujančioji klesa bi
kaipo
”
St.
Ix>uis
’
o
Platfor

josi augančios socializmo
Karės intaka į musų judė
ma.” Nei kairiausi kairieji nas! Už revoliuciją ir Ru judėjimo galybės.
Taigi,
jimą Amerikoj.
nesako, kad toj rezoliucijoj sijos žmonių laisvę Petrog Socialistų Partija turi būt
Negalėjo neatsiliepti Eu butų Dešiniojo Sparno rado darbininkai nesigailė sunaikinta!
ropos dalykų stovis ir ant „plunksnų.” Šiandien ta re jo paaukoti savo kraują!”
jau istorinis doku Męs primenam šitą faktą Kitas Espionažo Įstatymas.
musų Socialistų Partijos zoliucija
:
Amerikoje. Tiesą pasakius, mentas! Busimos gentkar- dėlto, kad parodžius, jog
Birželio4 d. žinia iš Wa*ės
skaitys
ją
su
didžiausiu
jis atsiliepė da aštriau, nes '
nuo pat pradžios musų par shingtono, sakė, kad teismi
didelis musų partijos nuo- ižingeidumu.
tija drąsiai stojo už Rusijos nė senato komisija turinti
SOCIALISTŲ PARTIJA tijos narių bematant pamirSUVIENYTOSE VALSTI- šo savo tarptautumą ir VirJOSE, JOS DARBAS PRA- to tai Vokietijos, tai AngliEITYJE IR DABAR, 'jos šalininkais; tai Austri-

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

denį, tai tas vanduo vargiai sudarytų 5
colių storio užklodą ant žemės kamuolio.”
Orarykštė ne nuo tvano ant dangaus
Taigi, kad paskandinus visą žemę,
atsirado. Ji pasirodydavo jau milionai reikėtų sutverti 56,000 sykių daugiau
metų atgal. Ji pasirodydavo jau ir tuo vandens, negu jo yra atmosferoje. O ka
met, kuomet ant žemės da nebuvo jokios dangi keturkampė mylia vandens, 12 colių
gyvybės. „Kaip šiandien, taip ir tuomet
gilumo, sveria 720,000 tonų, o žemės pa
orarykštė klojosi ant tamsiai palšų debe
sų tūkstančiais savo spalvų, bet nebuvo viršius turi 197,000,000 keturkampių my
ant žemėti akies, kuri butų galėjusi tais lių, tai reikėtų 141,840,000,000,000 tonų
dažais gėrėtis. Kaip šiandien, taip ir tuo •vandens, kad apdengus visą žemės ka
met saulėleidis Užliedavo vakarus raudo muolį per vieną pėdą storio. Bet tai da
na varsa ir maudydavo horizontą aukso nebūtų tranas. Tai butų vos tik iki pusės
šviesos tvane, bet joks gyvas daiktas ne blauzdų klanas. Didžiausių kalnų viršū
matė jos grožės.”2)
nės siekia arti 30,000 pėdų augščio nuo jū
rių paviršiaus, taigi paskandinimui žemės
SKYRIUS IV.
su visais kalnais Dievas turėjo sutverti
tonų!
Keturi
VISUOTINAS TVANAS YRA NEGALI 4,255,200,000,060,000,000
kvintilionai, 255 kvadrilionai ir 200 trilioMAS DAIKTAS.
nų tonų vandens! Tai skaitlinė, kuri
Nėra tiek vandens, kad apsemtų visą
žmogaus protui nesiduoda nei suprasti!
žemę. .
Ir kurgi tas visas vanduo pasidėjo? Ore
Profesorius F. P. Leslie sako: „Ar jos nėra, nes kaip Encyclopedia Britannica
męs priimsime graikų pasaką apie tvaną, sako, jeigu visas vanduo iš oro šiandien
ar žydų padavimą, tvanas vistiek yra fi išsilietų, tai vargiai pąsidarytų penkių
ziškai negalimas daiktas; nes smarPiausis colių gilumo bala. Į žemę jis negalėjo su
ietus neprilija daugiau kaip 6 colius į va sekti, nes joje netilptų.
Pagalios, kodėl
landą ir į tą laiką taip išdžiovina atmos dabar esantis ant musų planetos vanduo
fera, kad debesys išnyksta ir daugiau nėra nenusenka? Miestai pastatyti prie jūrių
iš ko lyti. Taigi, jeigu lietus tęstųsi visu keli šimtai metų atgal ir šiandien stovi
savo smarkumu 40 dienų ir nakčių, tai prie jūrių. Per kelis šimtus metų jūrės
išviso vandens butų tiktai apie kokius nenupuolė nei ant pėdos, o pagal Biblijos,
Z,000 colių, arba 500 pėdų. Bet lietus ir visuotinas tvanas, kuris buvo užliejęs že
tiek niekuomet negali prilyti, nes visam mę 15 mąstų augtsčiau didžiausių kalnų,
pasaulyje nėra tiek vandens. Jeigu visi j nuslūgo į metus laiko! Taigi tegul pasako
vandens garai, kurie randasi ore, ant syk kunigai, kur jis nuslūgo? Kur tas vanduo
sutirštėtų ir nupultų ant žemės lietaus dabar randasi ?
pavidale, tab jūrių paviršius negalėtų pa
Negano to, jeigu butų buvęs toks tva
kilti augščiau kaip 50 pėdų. Mokslas taip nas, tai juk visas vanduo ant žemės ka
gi nėra suradęs jokių šaltinių žemės gilu muolio butų susimaišęs ir dideliuose eže
moje, kuriuos pramušus butų galima pa-' ruose šiandien jisai butų taip pat sūrūs,
didinti tvaną.”
kaip ir jūrėse. Bet visi žinome, kad taip
Encyklopedia Britannica sako: „Jeigu nėra. Tas ir vėl parodo, kad tokio tvano
kokių nors priežasčių delei oro skliautai, visai nebuvo.
imtų ir ant syk išlietų iš savęs visą van-Į
(Toliaus bus)
(Tąša)

jau prirengus naują Espio• nažo Įstatymą ramybės lai
kui, nes senas karei pasibai
gus neteko galios. Męs ži
nom, ką tai reiškia. Tai
reiškia begalinį socialistų
persekiojimą! St. Louise
socialistai ir šiandien jau
negali atlaikyti viešo susi
rinkimo ar pasilinksmini
mo, kad nestovėtų 50 uni
formuotų policmanų; ap
vaikščiojant Gegužės šven
tę buvo suviršum 100 policmanų ir galybė šnipų.

klerko padaryti bolševiką! St. Ix)uis’o lokalo pozicija
Chicagoj vėl detektivai ra yra tokia: Socialistų Parti
do dinamito anglies krūvo ja visų pirma turi būt ge
se. Visi šitie „atradimai” ros valios darbininkų kle
kvepia profesionale provo sos partija, kitaip ji paliau
kacija.
ja gyvavus. Męs nesibijom
Dar niekuomet nebuvo „proletariato diktatūros”
tokio plataus ir atkaklaus programos, bet męs nenori
užpuolimo ant socialistų ju me klaidžiot tuščių ultradėjimo,-kaip šituo laiku! radikalizmo žodžių miglose.
Dar niekuomet Socialstų
Partija nebuvo taip kapita Męs atsišaukiame į visus
listų armijos atakuojama, socialistus ir klesiniai susip
persekiojama ir šmeižiama, ratusius darbininkus ir rakaip dabar! Ir niekuomet ginam laikytis prie Socialis
tų Partijos, kuri taip drą
Sencacinis „bombų siunti Socialistų Partijos nariai siai ir garbingai išlaikė tik
neturėjo tokios didelės at
nėjimas” ir ką jis reiškia. sakomybės, kaip dabar.
ro internacionalizmo ir dar
bininkų
reikalų papartį per
Generalis prokuroras PalBandymas
sunaikinti
orga

sunkiausius metus musų ša
mer pareikalavo $500,000
lies istorijoj!
nizaciją
iš
vidaus.
kovai su „dinamitoriais” ir
„bolševizmu.” Jisai praneša
Kapitalistų* klesai nepa Męs atsišaukiam į visus
visuomenei, kad „200 slap sisekė sunaikinti partiją draugus ir raginam palai
tos policijos agentų tyrinė persekiojimais ir užpuoli kyti partijos konstituciją ir
ja milžinišką suokalbį iš mais iš lauko. Dabar bus priimtą St. Louis’o rezuosprogdinti bombomis St. bandoma griauti socialistų iiuciją, kurią referendumas
Louis, Chicagą, New Yor- organizaciją iš vidaus. Tam yra užgvręs. Rugp. 30 bus
ką, Washingtoną ir kelioli- tikslui pasiekti yra įvairių visuotinas suvažiavimas ir
ką kitų didelių miestų 4 lie būdų, kuriuos geriausia ži tik jis galės tą platformą ir
pos.”
no slapti agentai ir provo konstituciją peržiūrėti ar
pataisyti, taip kaip to rei
Bombų buvo išsiuntinėta katoriai.
kalauja naujos sąlygos ir
dr
kaip
tik
šituo
sunkiau

per pačtą 1 gegužės. Bet
revoliucinis
judėjimas, ku
nei vienas „dinamitorius” siu momentu, kuomt Socia
nebuvo areštuotas. Kelioms listų Partija turėtų statyti rį pagimdė pasaulio karė.
sąvaitėms praslinkus, ke prieš bendre priešo atakas Taigi atmeskime visus
liuose miestuose bombų bu viena stipru frontą, kaip „sparnus”—ir kairiajį ir
vo išsprogdinta. Kapitalis tik šituo krizių taip vadina dešinįjį—o suremkime pe
tų spauda paskelbė, kad mas Kairysis Sparnas tve čiais išvieno ir pasukime
organizacijoj ratą, kad privedus savo ju
jaunas klerkas, kuris norė ria musų
slaptą
„Raitosios
Kortos dėjimą prie pasisekimo ir
jo užmušti savo bosą ir pas
ardo socialistų pergalės!
kui pats nusižudė, turėjęs Partiją,”
vienybę
ir
skaldo
spėkas.
savo kišeniųje St. i/ouis’o
socialistų leidžiamo organo St. Louis’o Lokolo Pozicija.
Šitą atsišaukimą parašė
•
”St Louis Labor” numerį, Męs kartojam: Męs ne ir išleido St Luois’o Socia
išleistą 23 birželio, 1917 me matom jokio pamato taip listų Generalis Komitetas,
tų, kuris „smerkė Suvieny vadinamam Kairiajam atstovaująs 26 miesto brentas Valstijas už prisidėjimą Sparnui šios šalies Socia čius ir tris pavieto lokalus,
prie karės.” Ištiesų gi tas listų Partijoj. Sakyti, kad po dviejų tam tyčia sušauk
laikraščio numeris
buvo musų Centro . viršininkai tų konferencijų, laikytų 16
pačtoj sulaikytas ir iki šiol yra šeidmaniniai arba deši ir 23 birželio.
da nei vienas skaitytojas nieji socialistai, yra di
nėra jo gavęs. Tečiaus kler džiausia nesąmonė. Iš Kai Klausyk, mielas tu vaikeli,
kas, kuris norėjo užmušti) riojo Sparno keliamos sui Nereik vilkui rodyt kelią —
savo bosą, turėjo tą numeri rutės pasinaudoti gali vien
kišeniuje! Ar ne aišku, tiktai kapitalistų klesa,kuri Jis jau senas, daug supran
ta,
kad tas laikraštis buvo jam do visą šalį organizuoja
Moka
rasti
savo
mantą...
paskui tyčia įdėtas? šnipas kampaniją, kad sunaikinus
matomai norėjo iš negyvo Socialistų Partiją.
A. J. Jokūbaitis.
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“KELEIVIS
GRR1AUS1S DARBO ŽMONIŲ
LAIKRAATI8.
PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje:
Metams .......................
11.71
Pusei metų ................
1.00
Kanadoj ir Užrubežiuoee:
Metams ............................ $2.25
Pusei metą ...................... 1.25
_ Su visokiai reikalais atsiė reipiant j Redakciją, rašykit šitokį

Švedų kova
už Liuosybe

"KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston, Mas*.

Amerika liko
sausa

•v

•
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„Keleivis” andai pranešė,
kad jam teko girdėt iš pati
Laimingas tas kraštas, sios nupuolimu. Išėjimas kimų šaltinių, jog prie vie
kuriame tveriančioji jiega Amerikon žymiai padidėjo.
____
no lietuvių laikraščio dir

nežųva, neiškraipoma, o vi-{Tuo laikotarpiu švedų kaisomis savo
pastangomis muose tiktai seniai vieni be
tveria busimąsias savo die- ‘ paliko.
nas.
j
Ij Tasai jaunuomenės bėgi_
Toksai kraštas — Švedija, mas,
---- —niekuo
—— —- — .- nesustabdomas
Mk. V...
Švedijos gyvenime buvo bėgimas iš tėvynės-močiavienas taikios atmainos mo kos, prablaivė Švediją, suju
mentas, kuomet jos istori dino ją ir privertė pagalvo
jos ratas rimtai ir nesugrą ti apie tai.
Nuo pirmos liepos Suvie žinamai pasisuko pažangos Tais prispaudimo metais,
nytos Valstijos liko „sau kelian. Didis tat buvo mo kurie pastarame dešimtme
sa’’ šalis. Nuo 1 liejas už mentas, nei krauju, nei tyje praėjusio šimtmečio
sidarė visi saliunai ir svai keiksmais nesuteptas, švie užsibaigė, Švedija užrašė
ginamųjų gėrimų nevalia sus ir giedras, kaip saulėta savo gedulingan sąrašan
daugiau nei daryti, nei par vasaros diena.
vardus daugelio persekioja
davinėti. Visiems saliunų Toji diena, tai — birželio mų veikėjų bei rašytojų.
patriotams, visiems stiklo 26 d. 1866 m. Karaliaus Ka Tai buvo laikas, kuriuo per
mylėtojams nuo 1 liepos rolio XV Įsakymu buvo pa sekiojama buvo Upsalos uprasidėjo „želabos” metai. kistas paskutinis luominis niversitatės studentų są
Daugelis iki paskutinei Darliamentas ir naujieji rin junga Verdandi; kuomet
dienai netikėjo, kad tai ga kimų Įstatai viršiausiai bu Strindbergas ir poetas Frėlės atsitikti. Daugelis ma vo patvirtinti.
ling buvo kaltinami, kaipo
nė, kad prezidentas šitą Įs Galima pasakyti, kad nuc visuomenės ramumo ardytatymą panaikinsiąs, nes tos dienos dingo Švedijos vi iojai, o rašytojas Ola Hanjis buvo išleistas tiktai ka duramžių likučiai ir užėje ■on buvo išvarytas iš tėvyrės laiku, pakol kariumenė istoriška naujųjų dienų au įės; kuomet policija kišos
ekcijų skaityman; kuomet
bus demobilizuota. Gi tik šra.
rasis prohibicijos Įstaty Sulyg naujųjų Įstatų, luo larbininkų streikai maištu
mas, kuris likos Įrašytas minės peliamento grupei zadinos.
šios šalies konstitucijon, buvo panaikintos ir parlia
Iš metų Į metus kovoje
įneis galėn tiktai sausio mė rnentas buvo Į dvi Ištaigi pa spauda su
reakcijinėmis
nesyje ateinančių metų. To dalintas. Rinkimai Į abejas srovėmis, kol patsai gyve
dėl „slapieji” (svaigalų ša įstaigas nuo to laiko turėjo nimas nesutvėrė naujos
lininkai) dėjo visas pastan būti iš visų gyventojų sulyg kartos, stiprios ir darbščios
gas, kad šis laikinas už lygybės principo.
Naujam šimtmečiui beb
draudimas butų suspenduo Aiškiai buvo matyt, kad rėkštant aiškiai apsireiškė
tas ir leista alkoholio die parliamentas pakryps de- ir atsidėjus veikė ta naujo
vaičiui pagyventi da iki mekratinėn pusėn ir tarp ji karta ir, — kas visų-ĮdoNaujų Metu. Tečiaus pre savo narių turės daug, ūki miausia, — veikė ji per jau
zidentas atsisakė šita malo ninkų.
nimą liaudin einanti.
nę padaryti, ir 30 birželio Liaudžiai reikia suteikti
Bendru priešininku buvę
buvo paskutinė svaigalų politiškas apšvietimas ir vi —reacionieriai, biurokratiz
diena.
suomeniškas subrendimas— mas ir militarizmas, kurie
gėrimų štai tasai obalsis, kuris bu buvusios garsios dienos dai
Svaiginamųjų
pramonė Amerikoje buvo vo apskelbtas tą dieną, kuo nestengė jo užmigdyti. Pa
labai išsivvsčius. Jon buvo met krašto gyventojai paJ žangieji karštai pamylėję
Įdėta $1,294,5-83,426.00 kapi šaukti buvo patis likimą ’iaudĮ, ūkininkus ir darbi
talo ir joje dirbo išviso spręsti.
ninkus; visų-gi labiausia —
1.000,000 žmonių. Vien New Įsteigtos 1862 m. žemieti pamylėjo jaunimą, rūpinosi
Yorko valstijoje gėrimų jos (landsting) buvo gero traškinti jam kelią, kad jis
biznyje dirbo 152.009 asme mis padėjėjomis tame karš laisvai galėtų savo jiega*
nų, kuriems buvo mokama tame darbe. Žemietijos tu suvartoti. Laiko uždaviniu
$128,000,000 algos i mėtis. rėjo plačias teises savo ap buvo — sužadinti liaudyje
Negano to, svaiginamųjų skričio gyvenimui tvarkyti ir jaunime šviesos troškimą
gėrimu panaikinimas turės ir jos tai buvo Įsteigėjomis, troškimą prakilnesnio žmo
atsiliepti ir ant kitų išdir- ar bent viršiausiomis padė gaus gyvenimo, kad pat'
bystės šakų. Skaudžiausia jėjomis augštesniąją liau liaudis susitvertų vadus ii
bus paliesta stiklo pramonė, dies mokyklą steigiant.
savo švietėjus.
bačkų išdirbystę, korkų ga Kuomet męs kalbame apie
Inteligentų jaunimas nu-'
minimas ir ledo industrija. „ramias” reformas švedų ėio liaudin savo kultūriniais
Vežėjai, švynoriai ir apinių istorijoje, tai tas reiškia, idealais nešinas. Tapti mo
augintojai taipgi turės nu jog tas viskas Įvyko be varo kytoju augštesnėje liaudies
kentėti, nekalbant jau apie priemonių. Iš šito atžvilgio mokykloje — tai buvo ir yra
tūkstančius bartenderių ir Švedija ištiesu gali būti lai svajojimas laisvo studento
barvorų darbininkų, kurie minga pavadinta. Tečiaus dar lig šių dienų. Jis turi
buvo tiesiog su tuo bizniu bekraujis laimėjimas neap patraukimus, pavyzdžius:
surišti ir dabar visi turės siėjo be socialinės kovos, ku energiški mokytojai pirmu
netekti darbo.
ri tęsiasi ligi musų dienų ir jų augštesnių liaudies mo
Bet niekas to nepaiso. Iš anie kuria reikia keletas žo kyklų ir dabartiniai pionie
riai, tarpe kurių yra poetai
ėjo toks Įstatymas, ir taip džių pasakyti.
tini būt. Nieko nesako nei
Pirmame jau, atnaujinta Forslund. Bet Šalę to ė ji
kapitalistų spauda, nei pri me riksdage 1866 m. ūkinin mo inteligentijos liaudir
vatinės nuosavybės šventu kai atstovai visai aiškiai pa girdėtis balsai, reikalaują
mo apgynėja kunigija. Bet sisakė. Jie buvo kairieji, ir kad pati liaudis nutartų ir
kuomet socialistai pasako, iš jų tarpo išsiskyrė tvirti sutvertų sau tokią augšteskad visuomenė turi teisę žmonės, atkaklus kovotojai, niają mokyklą, tokius kul
privatinę savastį paimti Į geri kalbėtojai.
Tie ūki turinius idealus, kuriuos j'
savo rankas, tai buržuazija ninkai iškarto inkvėpė nau nuo senai auklėja savo kopiestu stoja!
ja gyvenimą Į minėtojo rik- lektyvėje sieloje.
<=dago posėdžius, ir ligšiol Kiekvienas doras stengi— tai puikios ateities
Ispaniškos influ- jie yra minimi švedų ūki mos
ninku bei inteligentų. Pra namatas, — tvirtina karšt?
enzos bakterija. diniai
60-ju ir 70-jų metų laisvės ir pažangos šalinin
pasėliai, vienintelis ūkinin kė Eilėn Key. Ji intikinanTaip vadinama „Ispaniš kų partijos laikotarpis, vil čiai skelbia dviejų sociali
kos Influenzos” bakterija čių ir nenuilstančio darbo nių jiegų būtiną bendrą vei
pareitą rudeni apkeliavo vi laikas, senai priklauso pra kimą : inteligentijos darbą
są pasauli, — labai greitai eities dienoms; bet tas die kaime ir liaudies savivaldos
ir visur paliko mirti, skur nas mini net dabar, net šiuo laisvę.
dą ir ašaras.
aiškaus socialinio atsikvo- Musų kraštas — sako ji—
Kaikurie mokslinčiai ap- šėmimo momentu.
perdidelis, apšvietimo nie
skaitliuoja. kad šitoji epide
Aštuonesdešimtieji metai kuomet neteks visiems, jei
mija daugiau išskerdė žmo užsibaigė apmirimu ir dva- apšviestoji inteligentija sa
nių, negu bile kokia kita iš
vanoriai neveiks kiekviena
visų ligų, kokios tik ikišiol
me kaime. Kiekvienas šve
yra aplankiusios žmoniją. manė, kad pasiseksią izo dų pilietis turi atbusti ir pa
Epidemija apsilankė be liuoti (atskirti) bakteriją, justi save bendradarbiu ry
veik visuose pasaulio kraš bet nepersenai paskelbta, tojaus kultūrą tveriant.
tuose ir daug žalos pridarė jog Italas, profesorius Čiau Pažangieji švedų veikėjai
nuo Rusijos iki Pietų Afri pi. pagaliaus pagavo ją. Jis imas obalsĮ Fichtės, to di
kos, nuo Švedijos iki Kali sako, kad ta bakterija esan džio vokiečių laisvės prana
fornijos pakraščių.
ti visiškai nauja, neturinti šo:
Kur ji pirmiausiai atsira nieko bendro su paprasto „Tik liuosame laike, kur:
do — kol kas dar nėra su sios influenzos bakterija. žmonės gali suvartoti idėji
sekta. Spėjama, kad ji pra Profesorius Clauri tą naują niai kultūriniam darbui
sidėjo Rusijoj arba Chini- bakteriją pavadino „Bi-Po- minties, fantazijos ir jaus
lar Pilomorphos Emosep- mų lavinimui, slepiasi jų
joj.
Išpradžių
bakteriologai tic.”
tikrieji turtai.
adresą:

Dėlei to

bąs šnipas, pridurdamas,
kad tas žmogus kaip gyvas
prie socialistų nėra prigulė
jęsŠitą pranešimą pakartojo
„Naujienos” ir kiti lietuvių
laikraščiai, tečiaus nei vie
nas jų nesupyko ir nejsižeidė. „Naujienos” da pasakė,
kad toks persergėjimas yra
geras daiktas.
Kitaip tečiaus buvo su
brooklyniške „Laisve.” Ją
tartum kas žarijom apipylė,
kuomet ji tą pranešimą per
skaitė. Ji tuojaus išskaitė
kaikuriuos lietuvių socialistiškų laikraščių redakto
rius (daugeli užtylėjo!) ir
reikalauja, kad „Keleivis”
pasakytų, kuris jų yra šni
pas.
Bet musų pranešime bu
žo aiškiai pasakyta, kodėl
męs to žmogaus pavardės
kol-kas da neskelbiam. Iš
rodo, kad „Laisvė” nesup
ranta, ką skaito.
Pagalios, su „Laisve” męs
Tenorime jokiu reikalu tu
pėti, nes laikraštinės taisyk’ės jai svetimos. Kuomet
ji andai apšmeižė „Keleivi”
:r „Naujienas” socializmo
šdavikais ir imperialistų
’jernais, ir kuomet iš jos bu
vo pareikalauta prirodymų,
ii spiovė Į akis. Tuo pasiel
gimu ji pasakė, kad jokių
prirodymų ji nepripažįsta.
Taigi tegul ji dabar suvar
toja savo mediciną pati. Ji
leturi teisės reikalauti iš
nusų prirodymų. Jeigu bus
•eikalas ir jeigu bus galima,
irirodymus męs paskelbsine, tik ne „Laisvei,” o viuomenei. . ‘
Medikalis kariumenėn
’mamujų tyrinėjimas paro
dė, kad apie trečdalis vyru
urėjo kokią nors kūno eibę,
lel kurios .jie negalėjo eiti
militarią pareigų. Didelė
dalis nesveikumų buvo to
kių, kurių lengva išsisaųgoi, jei butų apsižiūrėta jau
nystėje, o daug kitų dar ir
labar butų galima pagydy
ti, jei butų vartojamos tin
kamos priemonės.

Pienas, kuri geria kūdi
kiai, turi būti ar certifikuotas ar pasterizuotas. Kiek
vienas kūdikis turi gauti
kas dieną po tris stiklus pieįo, sako Suvienytų Valstijų
Sveikatingumo Biuras.

AUKOS
BINGHAMTON, N. Y.
LSS. 33 kuopos ingaliotoji ko
misija surinkusi
Lawrence’o
'treikieriams $53.10. Aukovo:
Zmitriutė, K. Aleksandravičia
r K. Dzidolionis — po $1.50;
P. Bručas $1.25; B. Vaikša, A.
^mitra, V. Zukleja, J. Paliliolis, J. D. Charno, L. Kulbė, J.
Palionis, J. Lepa, M. Duseika,
Vaicekauskas, J. Kereilis, S.
Kuokalas, L. Valenčius, M.
Žvirblienė, R. Gamuzaitė, B.
Pučėta, A. Pagiegala, V. Žmit.•uitė, I. Repšis, O. Mačiolioniutė, P. čemauskas. A. Garnis, J.
Kalpokas ir J. Rasickas — po
$1.00; J. šimoliunas. J. Sadaus
kas,' V. Gaidis, S. Maslauskas,
J. Morkūnas, V. Zuklis, B. Ka
minskas, P. Sinkaūskas,
A.
Krivickas. K. Misevičia, J. Andriušiunas. M. Norbautas, J.
Adumonis, P. Morkevič, A.
Kasparunas, A. Kaminskas, J.
Skrebe, E. Bardzevičiutė, J.
Ubart, G. Kurlis, K. Pietaitis,
I. Gugas. Z. Šukys, Slareckas,
L šimoliunas. J. Kuokalas, 1).
Pakėlas, J. švereika ir J. Vai
tiekūnas — po 50c.
Viso su smulkiomis aukomis
•*—$53.10.

Tvarejonienė.

Pajieškau Leonard j Vilimavičiau;
STOUGHTON, MASS.
Jurgio Stickio, Ben/dikto Kenzio,
šv. Antano Draugystė iš sa Petro Baltiejaus ir Kazimiero ir
vo iždo aukovo Lawrenco strei į Juozapo Aleknų, visi Kalvarijos parapijos, Telšių pav., Kauno gub.
kieriams $25.00. Tam pačiam Meldžiu atsišaukti.
(28)
i • *y_ * i i_
Kastantinas Mačukas
tikslui išrinktas jos komitetas
BOX 144
Taylorville, 111.
surinko $10.00. Aukavo: P. Ju
Pajieškau brolio Frasciškaus Sikoms ir P. Pušinskis — po $1;
mialio, Kauno gub.. Šiaulių pav., LiJ. Simkevičius, J. Mažeika, St. gair.o vals., Joniškaičių kaimo. Pir
rKeblius, J. Petrukaitis, F. Pe- miau gyveno apie New Yorką, da
bar nežinau kur. Meldžiu atsišaukti
rekšlis, J. Ciutlikis, C. Krance- šiuo adresu:
(29)
Juozas Simialis
vičius ’ ir S. Ručinskas — po
63 So. Prospect st., Hartford, Conn.
50ė.-; K.'Česnulevičius, V. Sa
Pajieškau giminių ir pažįstamų.
vickas, J7 Grigas, J. Strimaitis,
Aš paeinu iš Suvalkų gub., MariamJ. Dusevičius, A. Kereilis, L. polės pav., MeistiškSs kaimo. MaloStatkus, V. Zinkus, M. Šmitas, nėkt atsišaukti. Taipgi jieškau Jono
Žilinsko, kur sykiu atvažiavom iš
S. Banis, J- Šmitas ir J. Počius Škotijos.
(28)
Juozas Sakalauskas
—po 25c. Viso labo $35.00.
95 C Street,
So. Boston, Mass.
Aukų rink. kom. narys
Pajieškau brolio Antano Šaulio, ii
Jonas Valungevičius.
Vankiškio kaimo, Slabados parapijos,
Kalvarijos pav., Suvalkų gub., gyve
A. A. ANTANAS ŠATAS.
no Niagara Kalis, N.Y., iš kur išvaZi d. gegužės š. m. mirė Antanas žavo į Wiikes Barre, Pa. Jo patie:
Šatas 33 metų amžiaus. Velionis bu meldžiu atsišaukti ar kas žino malo
vo nevedęs, poliko Amerikoje seserį nės pranešti.
(29)
Agotą ir brolį Simoną; Lietuvoje
Stasys Šautis
paliko brolį Benediktą. Paėjo iš 1917 Welch Ave., Niagara Falls, N.Y
Kauno gub., Panevėžio pav.,.Vaskių
Pajieškau savo vyro Kazimiere
Lukšo, paeinančio iš Vasgirdonų kai
mo, Varėnos vaisiaus, Trakų pav.
Vilniaus gub.
Jis prasisalino nu<
manęs prieš du metu. Meldžiu ži
nančių apie jį man pranešti. Taipg
prašau jo paties, kad parašytų ii
Juotų žinoti, ką mano tolesniai da
ryti, nes aš tiesos keiiu pasiliuosuosu nuo tavęs ir paskui jokių teisių
prie vaikų netusėsiu.
(28)
Petras Lukšis
7 Spring St.,
Boston, Mass.

parap., Nokonių kaimo. Velionio kū
nas tapo palaidotas Denverio miesto
krematorijoje, pelenai tapo paimti
pas velionio brolį Simoną. Didelia
me nuliudime paliko sesuo Agota ir
brolis Simonas.
Simonas Shatas
966 Superior St., Portland, Ore.,

Pajieškojimai
LAIŠKAS REDAKCIJAI.

Gerb. Red.! Malonėkite šį laiškelį
įdėti laikraštin.
Broliai, seserįs ir pažįstami, kurie
esate gyvi, atsišaukite. Jau 5 metai
’.ain apie jus jokios žinios neturim.
Aš ir visi namiškiai esame gyvi, tik
musų mamutė šįmet balandžio 11 d.
pasimirė.
Pranas buvo Vokietijon
išgabentas. O .manim, tai nė rusai,
nė vokiečiai nepasinaudojo, nors
Dabar gyvenava
abieji kankino,
abudu su Pranu Kaune, kame turiRašykite tuojaus,
me užsiėmimą,
kurie esat gyvi.
Su pagarba, Kastas Stiklius.
Adresas:
Lithuania. Kaunas. Laisvės Alėja
No. 60, b. 6.
Jieškau brolio Franciškaus Stašikevičiaus, pirmiau gyveno Brooklyn,
N. Y. Jis paeina iš Kauno gub. Vil
kmergės pav., Anikščią vals., Meigių sodos. Kas pirmas praneš, gaus
55.09 atlyginimo. Turiu svarbų reiralą.
(29) ■
Mikolas Stašikevičius
GI D St.,
Detroit, Mich.
Pajieškau švogerio Vlado Žukaus
ko, seniau gyveno West Virginijoj.
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu jo
paties atsišaukti ar kas žino malo
nės pranešti.
Jonas Shilinis
2666 E. 37-th sL, Cleveland, Ohio.
Pajieškau sesers Onos Vaišiukės,
iš Indrečiškių kaimo, Lūkės parap.,
Šiaulių pav., Kauno gub., gyveno
Riverton, III. paskui
So. Omaha,
Nebr. Jos pačios meldžiu atsisaukt
ar žinantieji malonės pranešti.
Fcliks Vaišius
(29)
Bcx 210,
Divemon, 111.

Pajieškau brolio Juozapo Norvai
šos, iš Viekšnių parap., tgeležkelio
toties, Šiaulių apskr., Kauno gub.,
■:yveno po num. 42 School st., Nashua, N. H., paskui 343 Hardinę st.
Worcester, Mass. Jau nuo trijų me‘ . Aš
.u neturiu apie jį jokios žinios.
'SU Suv. Valstijų laivyne, Jo naties
‘ ’
už
ar žinančiu jų meldžiu pranešti,
(30)
ką busiu dėkingas.
Stanlev A. Narvish
Main Commisary Dept
Cold Storage Bildg., Great Lakos, 11!

Aš Elzbieta Laučaitukč po vyru
Sarlauskienė jieškau pusseserės Ma
rijonos Kalasnikiutės, Kauno gub.,
Raseinių pav., Jurbarko volast., Valuckų kaimo. Ji pati lai atsišaukia
arba kas apie ją žino malonėkit pra
nešti.
'
(29)
Mrs. E. Sarlauckienė
2235 Forbes St, Pithsburgh, Pa.

Pajieškau giminių ir pažįstamų iš
Paprogio sodžiaus, Kavarsko parap.,
Kauro gub. Visu mane pažįstančių
meldžiu atsišaukti.
(30)
Donatas Šimka
1493 Devine ave.,
Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedbnui merginos,
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, aš esu
29 metų. Platesnes žinias suteiksiu
per laišką. Vyrų meldžiu nerašinėt^
G. Yatkevich
3125 W. 41 place,
Chicago, III.

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
P. O. BOX 913, Uhricnsville, Ohio.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGI AGENTAI kiekvie
noj kolonijoj priiminėt užsakymus ant
visokių drabužių ir ploscių. Siuvame .
uit priemieravimo, kainos pigesnės,
•iegu krautuvėse, o materija gvarantuojama.
Nurodymai kaip paimti
nierą yra taip aiškus, kad kiekvienas
gali suprasti trumpu laiku. Sampelių
nadą žurnalus ir kartu pavyzdžius
orisiunčiame. Smulkesnių žinių no
rint, prisiųskit už 6 c. markutę šiuo
antrašu:
4
(31)
J. F. RICHARD
136 Maple St..
.Holyoke, Mass.
RUSIJOS RUBLIAI!
Pas mane galima gauti netikrų po
pierinių pinigu. Jie taip gerai pa’aryti, kad sunku atskirti nuo tik•ujų. Tokie pinigai reikalingi teat
rus lošiant arba kas nori pasidiIžiuoti turtingumu.
Kas nori tokių pinigų klauskit per
laišką įdėdami krasos ženklelį. Adresuokit:
(31)
K. J. INTAS
P. O. Box 73,
Chicaga, I1L.

Pajieškau savo giminių: Onos, Fe
licijos, Kazimieros, Anelės, Felikso
ir Jono Tamkevičių, Ona ištekėjus,
už Stulgaičio, I^elicijona už I.ušo.
visi paeina iš Milsaičių kaimo, Kai
tinėnų parap., Raseinių pav., Kaun<
gub., gyveno apie Worcester. Mass
SEKRETU KNYGA.
ir AVaterbury, Conn. Turiu svarbi
Labai yra naudinga ir reikalinga
reikalą ir meldžiu jų pačių atsišauk
ti ar kas žino malonės pranešti. (28) lelei kiekvieno skaitytojaus, ypač
,-edusiems» vaikinams ir merginoms.
Kazimieras Noreika
143 Ames st..
Montello, Mass Knyga laimės ir sveikatos. Prisiųsiitė dvi po 3 centus pačtos stempas,
Pajieškau brolio Kazimiero Pluš- nęs prisiusime. Rašyk pas:
S. M. Calvin; P. O Box 95,
ausko, iš Nemožiunų kaimo, Rasei
Bedford, Ohio.
nių pav., Kauno gub., kadaise gyve
Šita knyga tik ką tapo išleista per
no Camden, N. J. Jo pates meldžiu
atsišaukti ar kas žino malonės pra idomius specialistus dėl labo visiems.
nešti
(29) Siųskite greit nes kas pirmiau siųs,
'as greičiaus ir gaus. Daug užsaky
Vincas Pluščauskas
(29)
1609 So. 6-th st.,
Camden, N. J. mų jau turime.
Pajieškau Jono Jucio ir Juozo
Vengaho, iš Mažiano sodos, Kulių
par., Telšių pav., Kauno gub. Jų pa
čių meldžiu atsišaukti ar kas žino
teiksis pranešti.
(29)
Tadas Daugintis
3422 Marcer st.,
Philadelphia, Pa.

RECEPTAS ir INSTRUKCIJOS
’MINE.”
Svarbu yra žnoti kiekvienam iš

aiškinimas užlaikymo savo sveikatos:
všo į s bkčbkčmwypząšžų
kččjžšąl
vyrams, Merginoms ir Motesims!
Praktiškoj formoj išparodoma iš ko
jos medegos susideda piktligė ir ko
lei ji baisiai kenkia žmogui, taipgi
APSIVEDIMAL
kur ir kaip ji randasi. Tik $1.00.
A. M. D. E. S. P. LIN CO.
(33
Paješkau apsivedimui lietuvaitės 2309 Brown st.,
Philadelphia, Pa.
nuo 19 iki 28 metų amžiaus. Aš esu
metų, pasiturintis vaikinas, moki
gera amatą. Merginos mylinčios gra
žų šeimynišką gyvenimą malonės at
sišaukti, prisiųsdamos savo paveiks
Jeiu nori įsteigti sau namus ir bū
lus, kuriuos grąžinsiu. Atsakymą ii
ti neprigulmingu, pirk sau farpją
platesnes žinias suteiksiu laišku.
kolonijoj "Vilnoz,” Vilas
S. R. W.
(28) lietuvių Wisconsine.
Jei pirksi sau
791 Treniont s t,
Boston, Mass. County,
,'armą čia žinok, jog perki nuo savi
ninko, o ne nuo agento. Męs esame
Pajieškau apsivedimui mergnos. savininkai 50.000 akrų išimtinai liearba našlės, kad ir su vaiku, ne se uvių kolonijai, esame paskyrę Kanesnės 33 metų, aš esu 35. Meldžiu • imierą Gadlauską kolonijos direk
atsšaukti, su pirmu laišku prisiun- toriumi. kuris gyvena toj kolonijoj
r kurio uždaviniu yra padėti jums.
Iki šio laiko jau apsigyveno apie 25
eimynos lietuvių, kuriems čia klojai labai gerai.
Męs pagelbstime
kiekvienam naujasedžiui, kuris per
ka nuo musų. Męs padedame jiems
pabudavoti trobesius, parduodame
arklius, karves ir kitus ūkei reikalin
gus gyvulius ir žemei dirbti mašinas
ant prieinamų išmokėjimų.
Gali
pirkti kokio tik nori didumo farmą
40, 80, 120 arba 160 akrų arba dau
giau. kainomis nuo $15.0o iki $25.00.
Jeigu pageidauji likti nariu turtin
gos lietuvių kolonijos neprigulmingu
fąrmierių, rašyk mums lietuviškai,
klausdamas piir.ų informacijų. (32)
SANBORN COMPANY
Eagle River, Wisconsin.

FARMOS!

NAUJA KNYGA
PRAMONINIS SOCIALIZ
MAS IR KLESINĖ KOVA.
čiant savo paveikslą. Atsakymą ir
platesnes žinias apie save suteksiu
per laišką.
(29)
J. A. Petrauskas
F. O. R>x 144, Flemington, W. Va.

Klesinis unijizmas,
Pramoninis
unijizmas, Visuotinas Streikas, So
cialistų Partija, Sočiai ė Revoliucija,
Amerikos Darbo Federacija, Pramo
ninė Respublika. Visus tuos klausi
mus liečia šita knyga. Parašė W. D.
Haywood, nuteistas 20 metų ’kalėji
man, už darbininkų reikalus. Turi
7S puslapius, kaina 25c.
Galima
siųst statnpomis.
(32)
J DERS
336 E. 6-th st„
Plainfieki. N. J.

Pajieškau merginos arba našlės be
vaikų apsivedimui,’ kuri butų ūkinin
kė arba mylinčios gyventi ant ūkės.
Esu 33 metų. Svaigalų nevartoju,
geistina, kad ir moteris butų tokio
PHILADELPHIECIV ŽINIAI!
pat amžiaus arba jaunesnė. Su pir
Reikalingas jaunas, akyvas ir šva
mu laišku meldžiu prisiųst ir paveik
slą.
(31) rus vyrukas už bendrą (M.H.E.L.P.)
Turi mokėt gramatiškai rašyt.
J. J. P. O. Box 24,
.1. LELIONIS
Maspeth, L. I., N. Y.
2309 Brown st.,
Philadelphia, Pa.
Pajieškau
apsivedimui merinos,
ne senesnės 22 metų, as esu 28 me
Jei skra4* — r*trin tų. pasiturintis vaikinas, turiu gera
klt« ra
darbą ir norėčiau, kad mergina taip
gi butu pasiturinti. Platesnes ži
nias suteiksiu per l laišką. Meldžiu
Jis suminkMins tn**
MMttyrnsins nram^Btu ir
rašyt šiuo adresu:
(29)
jas jriasite* vėl miklu*
t
SS
ir Tikras.
2670 E. 37-th St., Cleveland, Ohio.
Žiūrėkite.
beta

PajieškAu Vinco Arliuko, Vilniaus
Tub., Traką pav.. Merktinės parap.,
Masaliuškią sodžiaus, apie 20 metą
Pajieškau apsivedimui
merginos,
Amerikoje.
Kas jį žino meldžiu
man pranešti, o gausit dovaną. (28) nuo 22 iki 25 metų amžiaus, geistina,
j kad butų iš Massachusetts valstijos,
Adomas Arlinskas
Newton St,
Brookline. Mass. 1 gali būti ir čia gimusi. Meldžiu at-

------------------------------------- —----

Pajieškau apsivedimui merginos,
nuo 18 iki Z4 metų amžiaus, laisvų
pažiūrų, mylinčios dorą šeimynišką
gyvenimą. Aš esu 24 metų, turiu
biznį vertės $2000.
Kurios
tikrai
mano apie apsivedimą malonės atsi
šaukti, prisiųsdamos savo paveikslus,
atsakymą duosiu kiekvienai.
(30)
S. W. Thiele
4854 So. Wells st,
Chicago, I1L

| sįšaukti su pirmu laišku prisiunčiant
Pajieškau brolio Vinco Sluškor.io, I savo paveiksią, atsakymą duosiu
gyvulio kur-nors apie Hartford, Conn kiekvienai.

Piin-Eipelltr

su INKARO ženklą
Galima sant visosr
Motiekos* r.i 35c ir 66c
arb** H*isiny.«!int mo

F. AD. R1CHTER dk COw
326-330

Y»”k

NUSIPIRK NOSTIES

J. J. Goodla’
<29)
ar Bostoną. Turiu svarbu reiksią :r
meldžiu jo paties atsišaukti ar kas i 343 Westminister st., Detroit, Mich.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba
žino malonės pranešti
Pajieškau
apsivedimui
merginos Mentholatum Co. Prieš eisiant gult
Juozapas Sluškonis
(301
507 King st.,
Seattle, Wash. i arba našlės, ne senesnės 3'J metų ištepk veidą mosčia per kelis vakarus,
; amžiaus, aš esu 2s m?tų našlys, tu o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu.
Pa.iieš’au sav« tėve Vinco Radutos. riu vieną kūdikį. Turiu gerą darbą Toji mostis išima plėtmus raudonus,
gyveno WilVes Barre, Pa. Jo paties ir gerai uždirbu. Meldžiu rimtai da- juodus arba šlakus ir prašalina viso
meldžiu atsišaukti ar kas apie jį ži lvka svarstyt, nes aš ne juokais pa kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
Pinigus galit siųst
no malonės pranešti, nes turiu labai jieškau. I rimta atsišaukimą plates tės 50c. ir $1.00.
svarbų rmkalą.
(29) nes žinias suteiksiu per laišką. (30) ir štampomis.
Chas Tautkus
J. RIMKUS,
Juozas Raduta
Holhmok. M
Chicago, III. P. n. BOX 36,
78 Main St
Wanamie, Pa. 644 W. 18-th St.,

/

M

o

RELEI VI 8 •
—— e

įlaivan: bijojau pamatyti Liverpoolyj ir stovime vi —Tečiaus — pastebėjo Ko
i savo kajutą, kurios visos duryj gatvės, leisdami pra konas — sapnas ka kitą
PASIDARYK SAU ROOTBIRIO DABAR
smulkmenos taip giliai įsi eiviams palaikyt mus už pa jums sakė.
Namie darytas Roatb’ris Karš-iting
Gauk Bonką Wilhems’ Rcot Birio EkstrMdo: pats uasidaryk at
rėžė mano atmintin. Tatai mišėlius. Mergelė matomai —čia kaibu ne apie
gaivinančio gėrimo visai šeimynai- Užėjus karščiams turėsi
laikė mane ant kranto, o tatai taipgi jautė, nes jos sapno išsipildymą, vien tik
užtektinai
,
Apsakymas.
VILLIAMS’ROOT BEER kad prašalint trjskuh
i aš apgaudinėjaus save min- veide pasirodė nemalonus apie įspūdžio perėjimą nuo
Jus pasigėrėsite kada turėsit namie daryto alaus. Apstžiurėkit
vdeno asmens ant kito —už
E. B. MUMFORD’O
eia, jog laukiu, tikėdamas susirūpinimas.
kad butų gerai užkimštas kad neišbėgtu.
....
reiškė
Korlir.
pamatyti ką-nors iš pažįs- ” 'Tečiaus nieks mums ne
Namie darytas Wiliams’ P.oct Beer užganėdina šeimynas virs
50 metų. Protinga gaspadinė žino jo gerumą.
•
..
..... itamujų, kas dažnai atsitin patikės,’ prabilo jinai. /Žiū _—Vadinas, sapnas paro
Jūsų groseris jo užlaiko.
(Tąsa.)
ka ves lig artimiausią^ ir j.a šitokiose aplinkybėje, rėk, kaip anie žmonės į mus da. tau ją, nors niekuomet
ne. žiopsosi.’
prieš tai su ja nebuvai susi
Viršui pasigirdo koman brangiausią sau esybe as su Maus nieko
tikęs.
savo
našta
mušiausi
P^r
jnij
r
a
š,
nežiūrint
var’
’
’
Man
atėjo
inkvėpimas,
The WiUiams
dos balsas, žodžių tečiaus
. —Taip, tikrai. Jos min& Carleton Co.
negalima buvo pagauti. Vi mą, alKunemis ir ^iais ginančios baimės, noroms- tiesa, labai prozaiškas.
nenoroms pasiryžau eiti lai- ” ’ Eisiva kur-nors papus- tįs atsimušė manyj, kaip
Hartford,
sa minia instiktyviai metė bKindamab sau keną.
mano joje, mudu abu hipnoConn.
ryčiaut,’ pasiūliau aš.
Staiga - laivas persilenkė van.
si pirmyn link durų, vedan-'
minia
nučiuožė
’-----L.i-----1—1- vie
— ■ "Pakėliau nuo žemės sa- "Ir pasiėmę vežimą mu tizavova kits kitą niekad
čių ant denio. Karidoriuje1 ir visa
oficieriai stengėsi bent kiek nan šonan, sykiu nešdama vo valvzą ir pradėjau lipti du nuvažiavom viešbutin. nesimatę. Tai buvo minties
padaryti tvarkos. Triukš ir mane su mano našta, laivam Sušvilpė prieš pas- Bevažiuojant ‘ aš užbėgau atjautimas, tik toks aiškus
mas didinosi; tarp baimės 'Vos išsiturėdamas ant ko-kutinis laivo dūdos signa- popieros krautuvėn ir nu ir pilnas, kaip retai atsitin
111 !»•
AS sudrėbėjau trAl
ir c+inT»lO11
stipriau n-mcicTYOHC/1®prisispausda- Ine.
las. Aš
vėl pri pirkau du popieros sąsiu- ka.
garsų girdėjosi jau ir pik ! jų
savo sapna; tas vu, ir pasakiau savo sanke- —Kieno gi valia čionai
tumo riksmai, minia vis mas ją prie savęs, aš pake- simines
______
1
____
__ __pa leivei, duodamas vieną jų: veikė ant kitos valios? —
wsmarkiau
_ . • . • ir smarkiau ver- liau
_ — ją
_ 1_augščiau,
_ 1_ □__ _. neišmany• M J ” '‘švilpimas
*• V • 1 buvo1 tikrai
1 • • tuo
1—•
damas ką bedarau, ir prade-* čiu švilpimu, kokį girdėjau "Užrašykite viską, ką užklausė Kottonas, žiūrėda ,-ns.
žėsi priekin.
* i
mas knygon, kurią paėmė
jau šaukti: ’Valtį, valtį .".savo sapne.
"Mane prispaudė prie ly Bet valties nebuvo; tirštas’ ’’Man prisiėjo pasitraukti esate savo sapne matę ir į rankas. — Ar tavo valia
Lietuviškai - Lenkiška Aptieks į
gios karidoriuje sienos; aš vandeninis rūkas isumaišė j šalį, kad ant vedančio lai- veikę, aš iš savo pusės tą pa pasidavė jos valiai ar atbu
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite ’
po šiai dienai, rodosi, jaučiu ir dangų ir jurą sykiu su van siauro tilto duoti vietos tį padarysiu, paskui suly lai? Katro čia protas buvo
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- Į
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu--.
jos slidų, šaltą paviršių. laivu vienan verpetam R o- einantiems žmoniems. Čia ginsime aprašymą, o dabar aktyviu, o katro pasyviu?
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- I
Priešinties nebuvo galima. dėsi, kad nieko negali būti aš susiduriau su grįžtančia apie tai visai nekalbėkiva.
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- J
—Ve, tu palietei musų
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir mo- (j
Du vyrai sale manęs grū baisesnio už šitą pragarą, atgal jauna moteriške. Aš Kaipgi jūsų vardas?
• terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- j
opiausią
vietą
!
—
nusijuokė
mėsi iš visų savo jiegų, no iš ktirio buvome jau ištru- buvau užsimąstęs ir susi- "Jinai pasisakė ir pridū
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefonų už- $
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdvt pinigus, tad i
rėdami apsaugoti dvi mote- kę, bet čia buvo da baisiau: maišęs, nenoriai žvilgtelė- rė, kad jai būtinai reikia Korliras. — Mudu po šiai
ateikite į APTiEKĄ P° numeriu
(1).
dienai
dėlto
negalime
susi

kiškes, kurių viena draskėsi ten buvo panika, baimė,. o jau į ją ir... mano krūtinėj pranešti saviesiems apie tai,
taikyt
Mano
pati
vis
tvir

100 SALĖM ST„
BOSTON, MASS.
.
apimta isterijos. Jos siela čia... čia aiški neišvengtinaįširdis tarsi sustojo plakusi! kad jinai pasivėlino atvykti
f
tina,
kad
sapnas
buvo
jos,
perveriantis spiegtus riks žūtis; čia nebebuvo vietos Tai buvo jinai — toji mer- uostan prieš laivo išplauki
o aš tik atjaučiau jį, o aš gi
mas skambėjo taip nepap nei menkiausiam vilties,gėlė tamsiais plaukais su- mą, taipgi savo tetai Londo manau...
rastai, kaip kad laivo signa spindulėliui. Oficieriai visi pintais į dvi dideles kasas! ne turi pranešt apie savo
MAGDE. “Ak, kaip man niežti jalrę ! išbandžiau visokius mazgojimus,
sugrįžimą. Mudviejų padė —Tavo pati? — pertrau
linės dūdos raumojimas.
triakiams. muiįavimus — ir viskas las i
da tebesistengė padaryti Jinai ėjo netikru žingsniu, jimas buvo gana keblus, bet kė Kottonas. — Tai reiškia..
uit ko nepagelbėjo suv t-t bjauriu pleis
kanų...
Man geda net darosi”’
"Ant kopėčių, laiptų virė bent kokią tvarką, retkar- jos veide matėsi neramu męs apie tai nemąstėm: vi Kambario duris atsivėrė ir
MARE.
tai kam tau kęst bc- I
reikaliukai
’
Žiūrėk,
kokie mano plau
čiais
girdėdavosi
šūviai.
jau tikra peštvnė. Neišsimas, tik jos akis ramiai sas kitas musų mintis slopi knygynan įskrydo jauna
kui ęraže-<. sf. Irius ir epsti. O tai
todėl,
kad
ai
vartoju
RUFFLES
iaikiusius ant .kojų minia "Staiga elektros žiburiai žiurėjo priekin. . Jinai pa- no atsiminimas ir tas keis moteriškė, grakšti, viežlyva,
Kas tai yra RUFFLES? Ar
mindžiojo ir trempė akla užgeso. Beveik tuo pačiui paausį mane mirtinai nub- tas apsireiškimas, kad tą linksmutė, panaši į jauną
tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
me savaapsaugos* instikto mementu laivas suvirpėjo,jįank° ir jos veide pasirodė patį sapną abudu galejo va kataitę, laikydama rankose
4 ( « i
FLES yra tai paprasčiausia
<1 Į '
padūkime. Tai buvo tikras su siūbavo, Juoda vandonS'^^ man žinoma įs^astis.
nuimtą
nuo
puikių
tamsių
plaukų ir odos sustiprintojis,
turėti."
'
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti groži. O kas gal
pragaras!”
banga užliejo visą laivo de ” ’Jinai mane pažino!’ — Korliras ištraukė stalčiu plaukų kepuraitę.
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal b’ut
smagesnio už čvstą neniežir.čią galvos odą?
Korlir nutilo, tarsi nepa- nį. Aš stipriau prispau- pamaniau.— ’Ji žino mano ką, išėmė iš jo du sąsiimų ir —O Džimai — sučiulbę
i
!
K 5>
X- 25 «
jinai — tu, bene apsakinėji
jiegdamas išlaikyti ramu džiau prie savęs savo naš- sapną... Mudu abudu po tuo paduodamas man tarė:
panaikina pleiskanas ! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
savo draugui mano stebuk
mą ir drebančia ranka pri tą, da stipraiu, da tvirčiau, pačiu įspūdžiu!’ Vienu betrynimo: dviejų a- trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti
—
Štai
tiedu
sapnai.
Jeigu
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
lingą
sapną?
' _ 
sipylė sau stiklą vyno, su šaltos, juodos bangos susi-sužinių, instiktyviu
_ i fžings
čiais suvilgant gahą bus užtektum, kad pleiskanos teatsir.aujintą.
nori,
perskaityk
juodu
abu

Piktumo šešėlis praslinko
maišydamas jį su selceriniu jungė ant musų ir... aš nu- niu mudu greta viens kito
Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkf.tę aptiekeįe. Kaštuos tik
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
budau.
petis petin nubėgome šalin du aprašytu taip, kaip kat Korliro veidu.
vandeniu.
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jf.sų aptiekoje, tai
ras esava juos turėję, ir su —Na ve, matai, vėl tąs
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: i
Kottonas stebėdamos se "Atmerkęs akis aš nega nuo tiltelio ir sustojome lygink
aprašymus.
Sapnai
pats!
—
sušuko
jisai.
Jinai
—
—F. AD. RICHTER & CO.. 386-330
New
*
$
lėjau
įsitikinti,
kad
esu
savo
dulkėtoj Liverpoolio gatvėj,
kė akimis jo judėjimus, ma
taip
vienodi
iki
smulkiau

nepertikrinama.
Pasakyk
nydamas : nejaugi atsimini kambaryje Savoj- viešbuty žiūrėdami vienas į kitą pil siųjų detalių, kad kuomet
mas kokio ten sapno galėtų je, kad priešais mane dideli nu baimės ir nuostabos mudu po pusryčių perskai- sąžiningai, kaip tu manai,
keno tai sapnas?
a
langai, per kuriuos matosi žvilgsniu. Kalbėti aš nega
taip sujudinti žmogų?
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas
tėva
savo
sapno
aprašymus,
tyras mėhmas dangus, iš lėjau: sapnas • rodėsi man
■ • ■ •
<
ž
Pq valandėlei Korlir pra auksuotas horizonte tekan tikrenybe, o tikrenybė gi buvoVa tiesiog nuostabos
DRAUGAI, SKAITYKIT
Henry J. Schnitzer Statė Bank i
dėjo tęsti savo apsakinėji čios saulės žara. Ne, aš ne sapnu.
apkvaišinti.
IR
PLATINKIT
mą.
galėjau įtikėti savo akims "Galų-gale mergelė suju ’’ ’Kągi męs dabar turim
ž Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma
"KELEIVI*
’’ Kada aš ją sutikau, ji ir klausiau savęs, nejaugi dinta drebančiu balsu pra- daryt?’ paklausė jinai ma
taip ir dabar
nęs.
nai visa savo jiega laikėsi aš da esmi šiame pasauly- bilo:
įsikabinus į kopėčių ranke
"Mums nieks kitas neliko
” ’Tai jus? Jus
’
- taipgi?...
__
ną, iš visų savo jiegų atsis- "Atsikėliau apimtas gi-. "Atsakiau jai galvos lin- daryt, kaip tik važiuoti Aš; Alena Kostevska, pasin
a
pirdama, kad besigrūdan aus džiaugsmo, kad esmi ktelėjimu.
Londonan, ką męs ir pada- iai visai publikai akyse.
ir gvarantuoja
čiai miniai neleidus nus gyvas, bet abejodamas aš ” ’Kągi visa tai gali reik rėva. Kuomet nuo geležin
tumti save nuo kopėčių. Aš da
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių
’ užklausė jinai neatit kelio stoties aš paėmiau ve
apsižvalgiau aplink.ėti?
’
v
žiurėjau į ją tarsi užžavė Kambaryje buvo viskas raukdama nuo .manęs savo žimą ir paklausiau kur va
1
meldžiame kreiptis pas:
žiuosim, mergina atsakė:
tas. Nejaugi jos rankos tvarkoje: štai mano pa nustebusiu akių.
Henry J. Schnitzer Statė Bank
apleips ir aš matysiu ją be- rengtas kelionei kufarėlis ” ’Nežinau,’ tyliai atsa ’’ ’Malonėkite važiuot sy
krintant po kojų sužvėrėju- ir valyza, . gerai uždaryti. kiau. ’Bet pereitą naktį aš kiu į Savoy viešbutį.’
141 Washington Street, New York, N, Y.
sios minios? Jinai buvo Ve, ant stalo laivo pienas, sapnavau... aš sapnavau...’ "Tas mane vėl nustebino.
graži ir jauna, perdaug jau ant kurio raudonu rateliu
Aš visuomet tame viešbuv*
na, kad mirti. Jos tamsus ir raidė X pažymėta mano ” Taip, aš žinau,’ per- tyj apsistodavau.
plaukai, supinti į dvi ilgas kajuta. Ne, aš nebuvau iš traukė jinai. ’Jųs stengė ” 'Mano teta,’ kalbėjo tuo
storas kasas, ir man rodėsi, plaukęs ir tas mano laivas tės mane išgelbėti ir nelei tarpu mergelė, 'norėjo Sa
kad kas-nors nusitvėręs už nesudužo. Aš niekad nema dote nuo laiptų nukristi...’ voy viešbutyj da paviešėt
tų kasu nutrauks ją žemyn. čiau tos merginos su tam "Jinai sudrebėjus nutilo. bent sąvaitę laiko, taigi ji Km mare išgelbėjo buo Targiaab
Toji mintis šiurpuliu perbė siais plaukais supintais Į ’’ ’Toj paskutinėj • valan nai da nebuvo išvažiavus
Htfl? Salutaras Bitterią.
Ai
dėlėj tamsi vandens banga Paryžiun. Bet jinai nema per praeitus 4 metus buvau vos tO;
go mano kūną ir aš nuba dvi dideles kasąs.
Lietuvių Laisvamanių Federacijos Organas
Ai kentėjau nuo nevirinimo
užliejusi mus neleido,’ su ža nusistebės iš mano nelau į/va.
Vienintelis
Mokslo, Literatūros ir Kritikos Žurnalas. Eina vie
lau iš baimės. Jinai buvo
oŪvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
"Visa valanda laiko pra šukau aš.
ną kartą j mėnesį, žurnalas papuoštas puikiais įvairiais paveiks
vau
valgyti
ir
suvalgytas
maistas
su

apsigaubus lengvučiu raus ėjo iki aš ant galo šiek-tiek
kiamo sugrįžimo, dagi ne
lais. Kas tik jį užsirašo, tas įsigija toki aštrų ginklą, kur su jo
daug man nesmagumo—ctpagalba
gali stoti į kovą su kiekvienu išnaudotoju ir visados liks
vu apsiaustalu, kuris jau atsipeikėjau, nors visgi jau ’’ ’Ar męs da gyvi,’ tęsė vienos. Nežinau, ką aš jąi teikdavo
niliopdavo skilvyj skausmai, rėžimas,
pergalėtoju, nes kas tik vartoja tokį įranki, tas lieka drąsiu, ener
buvo taip sudraskytas, kad čiausi pavargusiu ir ner jinai, ’ar gal jau senai mi pasakysiu. Jums gera, jus gurgimas vidurių. Diegliai suimda
gingu ir sumaniu kovotoju. Taigi jeigu Tamista nori likti drąs
po krutinę, šonuose ir strėnuosa.
rę?’
galima buvo matyti vieną viškai suirusiu.
iu kovotoju, tai užsirašyk “Kardą”. Kaina tik 100 doleris mctan
nuo nieko nepriklausot, o vo
Niekur aš negavau pagalbos dėl save
Kas atsiųs 10 centų, tam atsiųsime numerį pažiūrėjimui.
’’ ’Suprantama gyvi!’ abe
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
baltą jos liesą petį, persk"Apsitaisęs aš išėjau į jojančiai užreiškiau aš, ’ki- aš... nuo daugelio! Ir nieks kalanti Salutaras Bitteris ir Saiuta
riosta giliu įbrėžimu.. Jos kątik taip anksti atidarytą
man nepatikės, nei nesup ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
taip
negali
būti.
'
Bet
kodėl
Į “KARDO” KNYGOS į
akįs neparikrutančiai žiu valgyklą ir išgėriau labai
ras manęs. Taigi ir dėlto jau gerai jausties, gerai valgyti ii
dirbti,
pasidarė
smagu
viskas.
Per
męs
abu
turėjova
tą
patį
rėjo priekin; nublankusios daug juodos kavos. Pas
einu laivų bendrovės ofi 5 mėnesius aš savo paveiksią nebega
sapną?
’
Barbora Ubrika
lupos buvo drūčiai sučiaup kui išėjau gatvėn, ilgai bas
sai?,’ baigė jinai tvirtu bal liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama
Salutaras
Bitterią.
Kaina
$1.25.
"Užstojo
tyla.
Abudu
sun

su. ’Man vistiek, ką jie pa Galima gauti geresnėse aptiekose, o
tos.
arba klioštorius ir jėzuitai.
čiausi Londono gatvėmis,
' "Kas tokio atsitiko. Pasi negalėdamas užmiršti tą kiai alsuodami stovėjova, manys, bet perspėti męs kur negalima gauti, kreipkis pas:
Ar Tamista girdčjai apie
mano rankos drebėjo taip, privalome.’
girdo suvis—antras, ir keno : tebėtiną savo sapną.
SALUTARAS CHEMICAL INST
Barborą L’briką?
Žoles
uuo
visokių
blogumų.
kad
reikėjo
pastatyti
ant
tai kūnas nukrito ant mi
"Jos teta pasitiko ją nuBALTRŪNAS. Prof.
Ar girdėjai apie jos išbuvi
nios galvų. Indukusi pani "Galų-gale pergalėjau sa žemės valvzą, kurią aš vis žiurinčiu žvilgsniu, gi mane 17$7 8.J.Halsted
SU Tel. Cana) 6417
mą 21 melus urve?
CHcago, HL
ka pasiekė augščiausio į- ve; pasiėmęs savo paruoš da rankoj laikiau. Mano lediniu šaltumu. Musų at
Ar girdėjai koki valgį ji tuo
žhų
apgarsinimą
perskaitę
us
kelionėn
daiktus,
pas

sankeleivės
pirštai
taipgi
tempimo; viskas sumišo,
sisakymas visiems paskelbti tiekeienaa. BHrirot trturėtą
laiku gavo ir kokie drabužiai
pasilikt
tirtu laiku atvykau Liver- drebėjo, kada ji bandė at- musų sugrįžimo priežastį
jos buvo?
užkunkuliavo.
polin.
Uosto
pakraštyje
liuosuoti
nuo
kaklo
savo
vu

"Užmiršęs save aš puo
Ar girdėjai, kas ją kankino?
da labiau padidino jos nu
Ant 21
liausi prie besilaikančios buvo didelis krutėjimas ir alių, jinai susvyravo ir aš žiūrėjimą.
Jinai paprašė
Jei ne, o žingeidauji apie
akmens
jos visą gyvenimą, tai įsigyk
mergelės, darydamas sau triukšmas: visur girdėjosi priturėjau ją su tuo pačiu da vieną šalimais kambarių
¥_•
šią knygą, nes tokios puikios
Gelžk«l*o laikro
kelią nepaisančiai, žiauriai, garsus šauksmai ir verks artimumo jausmu, kokį jau numerį, jeigu tas galima
knygos iki šiam laikui nebu
dis Sriubelių už
atsisveikinančiųjų; čiau savo sapne.
vo. Kaina tik 50 centų.
x.
žvėriškai, kai padūkęs gy mas
gaut, ir pasirodė, kad jis
sukamas, vyris
ko
didumo,
an
’
darbininkai
nešė
ir
vežė
"Pagalios
jinai
išsitiesė
ir
vulys. Aš parstumiau ant
buvo neužimtas. Žvilgtelė
KVNIGŲ-MTNYKŲ DARBAI FILIPINUOSE.
20 metų auksuo
žemės moteris, vaikus, smo bagažinius daiktus; kokia •j?sudrebėjo.
jęs į numerį pamačiau, kad
tas su išrašytai;
Si knyga yra svarbi tuo, kad joje nupiešiama visos kunigėlių gy
venimo slaptybės, viršminėtose salose. Kas joje yra parašyta, tai
dubeltavais vir
giau galvon seneliui, šau tai moteriška mokykla išsi-j ” ’Tai perspėjimas! Męs tai buvo tas pats, kurį aš
tikra teisybė, nes visa nicdega paimta iš raporto buvusio preziden
iais. Labai tai
kiančiam pagalbos, užbė rengė tolimon kelionėn, glo privalome ką-nors daryti. turėjau nusisamdęs ir kur
Ringas, ypatingai
to Tafto, kuris buvo pasiųstas ištirti minykų gyvenimą.
gau ant vaiko, pasipynusio bojama žilaplaukės moky Juk negalime leisti visiems pereitą naktį sapnavau tą galžkaifa važiuojantiems žraondma,
Pradėjus ja skaityti net šiurpuliai pereis per kūną, pamislinns,
kad
taip darė ne paprasti žmonės, bet musų kunigėliai. Kiekvie
kuriems
reikia
visuomet
tikras
lai

tojos
mėlynais
pakeleivin

tiems
žmonėms
žūti
neper

man po kojų., Po šiai die
keistą sapną, aš vos galėjau kas žinoti Gvarantuotas ant 80 me
nam vertėtų ją perskaityti, nes kiekvienas žmogus įgaus daug su
nai man ausyse skamba jo gais rūbais ir juoda šiaudi spėjus ju apie gręsiančių ne išsitarėt nuo sušukimo iš ta. Ypatingas pasiolyjimas. Mm iš
pratimo kaip kunigėliai gyvena. Kaina tik 35c.
busime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
BIBLIJA arba Šventas raštas aeno ir nauio testamento.
gailus suvaitojimas, kada ne skrybėlė ant galvos. Vie laimę. Reik eiti laivų ben nuostabos.
reso už $7.45 C. O. D. ir persiuntimo
Kas norit ištirti tikėjimo slaptybes, įsigjkit įą. Kaina pagal poaš jį sviedžiau šalin nuo ke nu žodžiu, vaizdas buvo pa drovės direktorių kontoron —Na, o kas atsitiko su kaštus, su teise jums viską peržiurti
picros ir apdarų gerumą $5, 4 ir 3.
Jei busi neužganėdintaB, nemokėk n<
lio. Bet užtai aš suspėjau prasčiausiu ir bnnališkiau- ir pareikalauti, kad pasiųs laivu? — užklausė Kotto santo.
Prie progos turiu priminti, kad pas mus randasi daug knygų
Atsiminkite jus užmokituįvairiausio turinks kas norit žinoti, kokias knygas galima gauti
tų
telegramą
ir
sulaikytų
*
nas. — Ar atsitiko nelaimė? mit už tokį
kaip tik į laiką, kad pas- siu.
pat laikrodėlį apie $25.00
laišku, o mes atsiųsime Knygų Kalaliogą už dyką.
"Pamatęs didelį garlaivį išplaukusį laivą. Kągi męs —Ne — atsakė Korliras. jei pirktumėt kitur. Puikus auk * kreipkitės
tvėrus ją į savo glėbį tuo
Su užsirašymu “Kardo” bei užsisakymu knygų, adresuokit taip:
suotas
lenciūgėlis
ir
kabutis
dykai
su
—Sveikas atliko savo kelio Idekvienu laikrodėliu.
momentu, kada jos rankos aš vėl prisiminiau pereitos galime daryt?
(?)
K A R D A S
■KCKLSIO* WATCH C(k
neteko jiegos ir jinai užsiu- nakties baisenybes: man ” ’Tiktai dabar aš supra nę ir po šiaUdaenai laivas
1443 North Paulina Street,
Chieago, III.
Nt Athenaeum Bdf. CHICAGO, IL1
h
■
................ .
'
bavo.
Prisispaudęs prie buvo kaip tai nejauku eiti tau, kad ištikrujų męs esava sveikas.

Keno Sapnas?
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KELEIVIS*

Liaškai iš Lietuvos.
Atėjo atsakymai ant. pasiųs
176. Jurkevičiui Stasiui, nuo
tų per mane pajieškojimų že SOflUBJOlg JĮ SmjOĮAdJĮjnf OUOf
miau padėtiems žmonėms.
Burokų.
Atsišaukdami laiškų, pami
182. Karsokų Andriui, -nuo
nėkite jų numerį ir pridėkite Juozo Karsoko.
3c. štampą prisiuntimui.
184 Kasilonių Teofilijai, nuo
tėvų.
Adv. F. J. Bagočius
187. Kaulėnų Liudvikui, nuo
253 Broadway,*S. Boston, Mass.
Antaninos Kaulėnas ir šeimy
♦
6. Aleksiui D. J., nuo Onos nos.
196. Kievų Vincui, nuo šei
šiurkus ir Juozo Aleksio šeimy
mynos.
nos.
200. Kireilių Petrai, nuo Ka
15. Aukštikalniui Juozui, nuo
zimiero
Baukio ir šeimynos.
Apolionijos Aukštikalnienės.
203.
Kisieliauskų
Jonui, nuo
18. Bagorui Jurgiui, nuo AMarcelės
Kisieliauskienės ir
gotos Bagorienės.
šeimynos.
21. Balniui Tamošiui, nuo
208. Klikunui Steponui, nuo
Tamošiaus Balnio.
Jono
Balčikonio ir Mikolo Kli
23. Baltromaičiui Antanui,
mo
šeimynos.
nuo Antano Baltromaičio.
213.. Konstančiui Aleksand
30. Baužiui Juozui, nuo Anta
rui,
nuo Frano Ručinsko ir šei
no Bažio ir Marės Pečikonienės.
39. Bemotoniui Kazimierui, mynos.
214. Konučiui Jonui, nuo Pet
nuo Domicelijos Bertonienės.
43. Bliciukui Broniui, nuo ro Konučio.
218. Kreiviui
Kazimierui,
Juozo Aleknaičio.
nuo
Juozapo
Kairio.
50. Braziui Antanui, nuo An
224. Kripaičiui Povilui, nuo
tano Bružo.
Povilo
Kripaičio.
52. Bubliauskui Adomui, nuo
230.
Kudlinskui Jurgiui, nuo
Petronėlės Bubliauskienėa.
61. Bugoniui Petrui, nuo Ąn- Vinco Kudlinsko.
237. Kuržinskui Stanislovui,
tano Bugonio.
63. Bukaviackui Viktorai, nuo nuo Antano Kuržinsko.
248. Latvėnui Steponui, nuo
Jono Zaskevičiaus.
Petro
Latvėno.
64. Bukavenienei Katrinai,
250. Laurickui. Antaninai,
nuo- Teofilijos Zaptorienės.
nuo
Jono Lauricko ir šeimynos.
67. Butkui Albinui, nuo Mari
251.
Ledzinkų Stasiui, nuo
jos Šaulienės ir Marijonos But
Kazimiero Mačio ir F’. Ledzinskuvienės.
Ido.
70. čečinskui Jonui, nuo Ane
255. Lapienaitei Magdei, nuo
lė?. čečinskienės.
Antano
Lapėno.
71. Čeikauskienei Marei, nuo
261.
Laučkai
Antanui, nuo
Juazapo čeikausko ir šeimy
Mateušo Laučkos.
nos.
268. Mačiekui Juozui, nuo
72. čemauskui V., nuo Jono
Juozo
Mačicko ir Pukterio.
Valentulio.
269. Mačių Ignui, nuo Jievos
78. čemauskui Antanui, nuo
Mačienės,
šeimynos ir Antano
Juozo Bružo ir šeimynos.
92. Dovidoniui Adomui, nuo Lileikio.
272. Malinių Onai, nuo Juozo
Adomo Dovidonio.
Mickevičiaus
ir šeimynos.
95.
Dambraskui Viktorui,
nuo Vinco Dambrausko ir Jur
gio Patinsko.
100. Džiemui Juozui, nuo Mo
tiejaus Savokaičio ir .Žemynos.
101. Dubrai Jonui, nuo Jur
gio Užubalio ir Barboros Dubrienės.
104. Esčinskui Mikolui, nuo
Zofijos Esčinskienės.
105.
Esiukaičiui Aptanui,
nuo Apolionijos Esukaitienės.
116 Gedvilui Kasparai, nuo
Teklės Gedvilltenės ir šeimynos.
117. Gegmanienei Emilijai,
nuo Emilijos Radvilienės.
119 Gelucevičiui Gabrieliui,
nuo Simano Gelucevičiaus ir
šeimynos.
120. Geleželei Jokūbui, nuo
Elzbietos Rilos ir šeimynos.
121. Gelecevičiui Gabrieliui,
nuo Aleksandro ir Franciško
Nevierų.
130 Gražiniui Petrai, nuo
Petro Gražinio šeimynos ir Ma
čiulio.
141. Ilakiui Antanui, nuo Ma
rės Bakienės.
144. Ivakevičiui Juozui, nuo
Onos Ivakevičienės ir šeimynos
145. Jačiui Franui, nuo Ale
nos Jačiuvienės.
148. Jakučiui Antanui, nuo
Stepono Mikėno.
149. Jačiunui Juozui, nuo
Magdelenos Jačiunienės.
151. Janušaičiui Juozui, nuo
Juozo ir Stanislovo Barauskų.
153. Januškai Petrui, nuo
Antano Mačio, Antano Palionio,
Onos Uksas ir Antano Limeno.
159. Jakuboniui Mateušui,
nuo Elzbietos Jakubonienės.
x
161. Jutkui Juozui, nuo Pau
linos Jutkuvienės.
163. Jokubauskui Vincui, nuo
Frano Jakubausko ir šeimynos.
165. Jokuboniui Daratai, nuo
Katrinos Stružienės ir šeimy
nas.
168. Joneikienei Barborai,
nuo Agnieškoj Jonikienės.
170. Jievarauskui Jonui, nuo
Silvestro Rutkaus
172. Jakienei Alenai, nuo
Alenos Jakienės ir Onos Marauskienės Žemynos.
175. Jurevičiui Izidoriui, nuo
Izidoriaus Jurevičiaus ir šeimy
nas.

178. Kalauskui Juozui,
Antano žeikio.

Kalbanti
Beždžionė.

JŪSŲ "ENERGIJA PRI
VALO BŪT GYVA.

BALTOJI VERGIJA
arba
tokia moterų pavergimas,
kuris padaro jas profesiona
lėmis prostitutėmis.
šita knyga mylinčiam skai
tymą yra geriausia; mylin
čiam mokslą—naudingiausia;
mylinčiam diskusijas—paran
kiausia prisirinkti faktų; no
rinčiam žinoti paleistuvybės
pradžią ir visas jos baisybes
— atsakančiausia; norinčiam
pažinti lytiškas ligas — rei
kalingiausia, nes nurodo tų li
gų symptomus; turinčiam ly
tiškų ligų — neišvengtina,
nes nurodo, kaip reikia saugo
tis šundaktarių i? kaip, tik
pas gerus daktarus einant,
galima nuo šių ligų pasiliuosuoti.

KNYGOS KAINA 50c.
reikalaukite pas:
(?)

A. L. MARGERIS,
2023 St. Paul Avė,
Chieago, Dl.
arba "KELEIVIO” knygyne,

255 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

MuiDS Čion, Amerikoj, Parsiduoda didžiausioj lietuvių
nailift
iradvnė Drasidpin K- k°knijoj ilichigano valstijoj; farnauja gauyne
pidbiuejo. 1S- mog vilios Gyvenimas su triobosimušėm iš karės verpeto sus ir sodais, apsėtais laukais, galiC11 pagania
mo-alha finansinėm
Pirktigeriausis
ant lengvų
išmokesčių.
SU
lllldnbines ir
ir, ,naDabar
laikas
pirkti farekonominės JiegOS, kuri ro- mas. Platesniu žinių klauskite per
dėsi jau
bus sunaikinta.'
markę už 3 cen%a,tKiekvienas musų galime/
ton y zabela
laimėti, jeigu musų energi- pb
i’eacock, Mich.
ja neišsisemia. Trinerio Angelica Eitter Tanic yra vai NAUJA PRAKTIŠKA YLA
stu, kuris atbudavoja
jpuoliusią energiją. Jis
tikrina sveiką miegą, min
Jus su ta yla galite pasitaisyti četies tyrumą, ir dėlto, ypač verykus,
arkliam pakinkus, skurinius
šiuo karščių metu yra neap- krepšius ir tt. Ji siuva taip greit ir
gerai kaip ir mašina. Ji sutaupina
kainuojama pagalba. Nik- ' jura
pinigus ir brangu laikų. Kaina
stelėjimui, ištinimui, rau tik $1.00, prisiuntimas apmokamas.
Taipgi duodame dykai 20 yardų šiaumenų skaudėjimui ir pana-j čiško
siūlo, dvi adatas su instrukcijo
šiems blogumams prašalinti mis. Extra adata 5c., siūlas 15c. ka
muolys. Iškirpk apgarsinimų, pridėk
sartokit Trinerio Linimen- dolerį
ir siusk tuojaus į:
tą. Jis veik suteikia pagal NATIONAL SALES CO. Dept. sta.D.
New York, N. Y.
bą. Gerklės ligoms geriau-, Box 90.
sias vaistas Trinerio Anti-I
putrinas. Jis taipgi puikus;
antiseptikas žaizdoms plau-i | “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurią pre
ti. Turėk jį po ranka. Vi-į
numerata
pasibaigė malonė
sose aptiekose galima gauti
kite atnaujinti, nes sulyg kraTrinerio vaistai. — Joseph, sos taisyklių priversti busim
Triner Co., 1333-1343 So. sulaikyt. Taipgi meldžiame
Ashland avė., Chieago, III. ir savo draugus pakalbint už

FARMOS!
Draugijų Reikalai.
LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS
VALDYBA.
Pittsburgh, Pa.
Pirm. Juozas Maskeliūnas, —

2025 Colwall Street,
Pirm, pagelb. J. Pociūnas.
2220 fustin St,
Prot. Sekr. P. J. Sleakas,
2128 Carey Avė., S.S.
Fin. Sekr. Pranas Urlakis,
2034 Salisbury St. S.S.
149 Moultrie Street
Kasierius Karalius Varašius,
Ali Nation Dep. Bank S. S.
Direktoriai:
J. Blažaitis, A. Žvirblis, P. Slančiauskas, Alex Vestartas.
Kasos globojai:
Alex Vainoris, Iz. Kvederis.
Maršalka — Vincas Gutauskas.
WAUKEGAN,

ILL.

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ
DRAUGIJOS VALDYBA.
Pirm. Kazimieras Vaitekūnas,
822 8-th St,
Vice-Pirm. Juozapas Radavičia,
1326 Victoria St.
Prot. Sekr. Juozapas Buksas,
1111 8-th SL
Fihan. Sekr. Stasys Kibelis,
622 Cunninjjs Avė.
Kasierius Antanas Kripas,
774 Marion St.
Kasos globėjai: Raimondas Rulevičia. Kazim. Šoblickas. Knygiai: Vin
cas Gabris ir Kaz. Ambrazunas.
Maršalkos: Andrius Delkus ir Jonas
Jokūbaitis.

Garsus gamtininkas prof.
It. L. Garner, nesenai sugrį
žęs Į New Yorką iš Francu
zų Congo, Afrikoje, parvežė
GRAND RAPIDS. MICH.
žinių apie tulus savo gamti Lietuvi*
Sūnų Draugijos Valdybos
nius tyrinėjimus. Parvežė
adresai:
Adomavičius,
taip-gi apie 3,000 įvairių Pimsėdis B.1213
avė., N. W.
paukščių ir gyvūnų pavyda- Pirm, pagelb., J.Elizabeth
P. Arminas,
W. Leonard str.
lų, tarp kurių yra prikimš Prot. sekretorius,450
J. Arminas,
ta keista žmogus-bezdžionė.
1056 Quarry avė., N. W.
K. Rasikas,
Prof. Garner’is sako, kad Iždo sekretorius, 450
W. Leonard str.
per visų savo gyvenimą kla Iždininkas, V. K. Li urnas,
1030 Muskegcn avė., N. W.
jodamas po girias ir kalnus, Teismo rast,
ir organo prižiūrėtojas
bejieškant įvairių žvėrių ir
—A. B. Telyčėnas,
1066 Elizabeth avė., N. W.
paukščių, jis dar nebuvo už Su Draugijos
reikalais malonėkite
ėjęs tokio nepaprasto žvė kreiptis virš nurodytu adresu.
ries, kaip kalbanti gorilla.
KUDIRKOS DRAUGYSTĖS
Congo gyventojai pasa DR. V.
VALDYBA STEGER. ILL
koję profesoriui Gameriui, Pirmininkas Jonas Dambrauskas, Pakad tos rūšies gorilla gyve gelbininkas Ant. Salasevičius, Prot.
Raštininkas Ant. Urbonas, Finansų
na tam tikrose vietose, ir Rast.
Izid. Petreikis, Iždininkas Vin
kad vietų gyventojai išmok cas Stoškus. Susirinkimai atsibuna
svetainėje.
sta tų gorillų kalbos. Su Jono Dambrausko
A. Urbonas sekretorius,
keturiais vietiniais palydo BOX 475.
STEGER, ILL
vais profesorius surado tų
ST CHARLES, 1LLINOIS.
gyvūnų buveinę ir pradėjo
D. L K. VYTAUTO D-STĖS
mokinties jų kalbos. Jis sa
Valdybos antrašai:
ko, kad naktį vyras-bezdžio- A. Montvilas,
pirmininkas
nė išeina iš tankumynų ir
R. F. 1, BOX 3, St Charles, III.
— pagelbininkas,
pradeda- keistu balsu šaukti A. Urpolis
58 — 2-nd str, St Charles. III.
savo moterį. Tasai šauks K. Tamašiunas, Protokolų Rast,
73 W. Illinois str., St Charleš, UI.
mas, anot jo, panašus ”Vaa- Turto
Raštininkas, F. Siliunas,
hau.” Atsakoma į tai ”Ahu44 W. 6-th st, St Charles, UI.
—
Ahu.” Prof. Garner sako, M. Lukas560Kasierius,
4-th str„ St Charles, UI.
kad pirmieji žodžiai, vyrobezdžionės šaukiami, reiš LIET. DARB. BR. PAS. DR-STt
Courtney, Pa.
kia "Kur tu esi?” Atsaky
Valdybos
adresai:
mas gi reišika ”Aš esu čia!” Mikas Nakutis,
—pinu.
Po kelių sąvaičių sunkaus
BOX 410, Courtney, Pa.
—pirm, pagelb.,
triūso prof. Garner jau ga D. Lakavičius,
BOX 138, Courtney, Pa.
lėjo pamėgdžioti moter-bez- Ant Bresenskis—Fin. rast,
P. O. BOX 64, Courtney, Pa.
džionės garsą. 'Kada vieną
VI. Gamulis Prot rašt,
naktį tasai "vyras,” kurio
BOX. 400, Courtney, Pa.
prikimštą odą profesorius St. Bemotovičia—kasier.,
O. BOX 28, Courtney, Pa.
parvežė Amerikon, ėmė Visi P.nariaijkurie
gyvena toliau,
prisiųst visas užvilktas
šaukti savo ”moterį,” prof. malonėkite
mokestis, kad nenustoti tiesų ir pa
Garner’is atsiliepė, ir "vy šalpos.
ras” atėjo ton vieton, kur
TERRE HAUTE. IND.
jo laukė prof. Garner’is, at
Draugystes ”Sietynas” mėnesiniai
statęs šautuvą. Jis nušovė susirinkimai
būna kožną pirmų mėne
žvėrį, 6 pėdų augščio, sve sio seredą, 7 valandų vakare. Sociasvetainėje, po num. 1120 6-th
riantį 200 svarų. Iškimšta alistų
avė., Terre Haute. Ind. Norintieji įsto
žvėries oda bus laikoma ti į draugyste meldžiami atsilankyti į
Mėnesinė mokestis 60c.
nuo Smitsonos Institucijoje Wa- , susirinkimą.
Pašalpos ligoje — $1.00 i dienų.
’shingtone.
’
F. Urbonas, Iin. sekrt

FARMOS!

"310 akrų žemės, 145 dirbamos že
mės, 10 akrų sodas, didelė ganykla,
kitkas giria didelių medžių. Apie
10,000 kortų malkų galima pripiauti
ir daug lentų. Žemė lygi, be akme
nų, be smilčių, ir be žviriaus; der
linga žemė su moliu. Dobilų ir mo
tiejuku užauga ant akro nuo 3 iki
4 tonų. Melnyčia vandeniui pumpuot, 12 kambarių stuba, barr.ė ir
kiti galai.
kiti budinkai; visi gerai aptaisyti.
10 galvijų, 4 arkliai, 60 vištų, viso
kių ūkės įrankių. Pienas parduoda
ma į New Yorkų. Šita farma ran
das New Yorko steite. Parsiduoda
tik už $8000. Didesnį bargeną ne
gausi! visoj Amerikoj.
Saliunininkai nusipirkjt šitą farmų, o uždirb
site daugiau, negu alų pardavinėda
mi.

A. žVINGiLAS

26 Broadvay,

So. Boston. Mass.

II
II Farmos!
Parmos
Kviečių ir dobilų žemė; didžiausia
lietuvių kolonija Amerikoje, čia jau
yra nusipirkę suvirs 400 lietuvių farinas ir 7 kaimai ^apgyventi veik vie
nais lietuviais. Lietuviams apgyve
nus, anglai traukiasi ir parduoda sa/o farmas pigiai.-' Gera proga noriniems pirkti gerų ūkį ir gyvent tarpe
avo tautos žmonių. Aš turiu parJa\’imui 8000 akrų nevalytos žemės,
'.uo $10 iki $15 už akerį. Taipgi tu
riu 19 farmų su budinkais, didžiau-iais sodais ir apsėtos javais. Plates
nių žinių klauskite per laiškų. (28;
J. A. ŽEMAITIS
R. 1 FOUNTA1N, MICH.

Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo
Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie
telpa laikiaštyje įvairių firmų, lei
dėjai neatsako.

MOKSLO

sirašyti "Keleivį” kaipo tik
rai darbininkišką laikraštį,
kuris prie kiekvienos progos
šventai gina darbininkę rei
kalus.
Mainydami adresą būtinai
turit priduoti SENĄJĮ ir
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
darius, permainyt adreso ne
galima. Mainant adresą už
enka parašyt atvirutę, nes
tas pigiau ir parankiau.
* Daugelis skaitytoju mainy
dami adresą arba klausdami
ko-nors, parašę laišką neužkli
juoja ir prilipina tik už lc.
markę.
Persergime visus,
kad tokią laišką niekados ne
siustu, nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar Beužlipytas,
turi būt pridėta markė už 2c.,
kitaip tą laišką numeta arba
reikia už jį primokėt adresa
tui
”Kel.” Administracija.

Išbertas
« J Veidas
Dabar yra lai.
kas nuvalyti
veido dėmės

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 užsakymu.
(30)
SPARROW CHEMICAL CO..
196 East 4-th st, (M. 22)
New York City. N. Y.

X
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MOTERSJKENČIA
labai tankiai nepakenčiamus skausmus iš priežasties savo silpno
sudė.įnma. Joriui tankiai yra reikalinga pastiBrimuiiieji vaistai,
kurie joms prašalintų Bereikalingas ligas ir sumažintų kančias.

(Severos ^Reguliatorius) teisingai yra vadinams "moterų draugu
ligose”, užtai, kad jo sudėtiniai yra žinomi savo teisingu pataisimu ir veikia ant skaudamų organų. Jis yra širdingai pataria
mas naudotis visoms moterims, kurios tik kenčia r.uo visokių
savo negalių. Kaina $1.25 ir 5c. taksų.

t
t
t
t
T
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VIRINIMO PASTIPRINTOJAS

tankiai reikalaujams kaip prie
das prie kitų vaistų, ir Severa’s
Balsams cf Lile (Severos Gy
vasties Balsamas) yra žinomas
tik tokiu draugu įvairiausiu ne
galių ir skausmų pagalboje. Jo
veikmė susideda iš taisymo vi
rinimo systemeje neveiklių vi
durių. Kaina 85c. ir 2c. taksų.

Severos šeimynišl;' Vaistai parsiduoda kiekvienoje aptiekoje.
Reikalaukit vien Severos gyduolių, prašalindami padirbtąsias
substitutes). Jeigu aptiekoj negauni, tad siųsk reikalavimų tie
siog pas mus Įdėdamas pinigus ir taksus.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA.

NEW PERFECT1ON
KEROSENE WATER HEATER
AND OJL COOK STOVE

Patogiai užlaiko farmų virtuves
Garsios savo virimu ūkininkės paprastai yra geros namų prižiūrėto
jos—už tad jos naudoja New Perfection Cooksteve. Jų virtuvės yra
vėsios švarios, patogios dirbimui vietos—nėra nešvarumo, suodžių—
nėra pas jas karšto pečiaus, prie kurio turėtų stovėti.
Ilgu Mėlynu Kaminėliu Degtuvas kontroliuoja liepsnų be durnų ir
smarvės. Norint gaut mažų ar didelę liepsną užtenka nureguliuoti
taip, kaip Jums reikalinga. Vienu ar keturiais degtuvais.
New Perfection Vandens šildytąja* greitai pagamina karštų vandenį
visokiems reikalams. Parduoda visi užtakimi krautuvūainikai.
Geresniems reultatams vartok SoCOny Kerosir.ą.

STANDARD OIL CO., NEW YORK, N. Y.
Svarbiausieji Ofisai

New York
Albany

Buffalo
Boston
PURITAN Virimo pečius—geriausis trumpu kaminėliu pečius.

MORRIS KATZEFF

nereikia jieškoti todėl, kad nses prisiunčiame
mokslų tiesiog i Justi namus.

KataBogns ir informacijos dykai. Visi išmoksta ir amžinai
ačiuoja mums už musų gera ir t>asokmimgą mokymą_ _______________ Mes greitai ir gerai išmokiname: Lietuviu kalbos. Gramati
kos ir S’ntaksės, Aritmetikos. Anglų kalbos. Poezijos. Oratorijos. Suredaguojame korespondenci
jas, Straipsnius. Knygas (rankraščiuose) ir Eiles. Parašome straipsnius, prelekcijas, debatus ir
prakalbas. Visados {dėkite kreses ženkleli atsakymui. Adresuokite:
I— K. MOKYKLA. Ė3S6 N. Hoyne AvtM Chieago. III.

MAUDYNE tankiai yra reko
menduojama pagalbai daugelyj
atsitikimi; nuo įvairių ligų. To
kiame atsitikime pasekmingai
veikia Severa’s Antisepsoi (Se
veros A ntisepsolis. Reik nau
dot sumaišant su vandeniu. Vie
nas arbatinis šaukštukas įmai
šius į kvorta vandens, kuris tu
ri būt išvirintas ir atšaldytas.
Kaina 35c. ir 2c. taksų.

ADVOKATAS
Atlieka vusus termiškus reikalus visur.
OFFICE:
735-736 Old South Bldg. "
294 Washington st,
Boston, Mass.
Tel.: Fort Hill 3424-1972.

OFFICE:
332 Broadvvay,
So. Boston. M
Tel.: So. Boston 481-M.

Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.

E. J. MAŽEIKA
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34 SHELDON STREET, HARTFORD, CCNN
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VISUOMENES ŽINIAI!
JEIGU JUS NORITE TURĖT GERĄ
LAIKRODI arba kišeninį LAIKRODELJ. RETEŽELf, ŽIEDĄ
arba kitokių papuošalų, tad PIRKIT PAS MUS, o gausit pigiai
ir gerus.
VISOKIUS MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS ir STRIUNAS,
VISOKIUS GRAMAFONUS, PIANUS ir PLAY PIANUS, taipgi
VARGONUS galite nusipirkt pas mus per pus pigiau, negu kur
nors kitus.
*
Taipgi taisome visokius Laikrodžius ir Muzikaiiškus Instrumentu.
Nepamirškite kad niekur kitus tokius daiktus nealima taip

PIGIAI pirkt kaip pas mus.

E. J. MAŽEIKA
34 SHELDON STREET,

HARTFORD, CONN.

Rup turą užmuša 7000 kas metai
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos),
tai priparodo laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Kų tu darai?
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tų’ naštų, skaudėjimų, arba
ka;p jus jų nepavadintumėt? Teisingai sakant, tų naštų žmonės patįs
palaiko — paremdami jų kaipo griūvančių sienų — paduodami jai ne
teisingų pagalbų. Aprišimai stabdo kraujo cirkulincijų ir jų trynimas
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios
priežiūros.
Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namucs* DYKAI. Metodą,
kurių turi PLAPAO. be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokių
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.
PLAPAO PADUŠKAITĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali
trinti nė gnaibyt Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir
pigios. Galima jas varto t kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių
diržų, sagčių arba sprendžinų.
Išmok-, uždą ryt patrukusias vietas taip kaip reikiant o busi visa
dos sveiku, rrisiųskite savo vardų ir pavardę šiandien j PLAPAO
COMPANY Block 3058, SL Louis, Mo^ o jie Jums prisius Plapao ir
nurodymus DYKAI ant išbandymo.
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Pasekae m »

♦ arba grąžtam

Nuga-Tone

pinigas.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintų Sveikatų ir Spėkas; turė
damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūnų; pasibodis^
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaięinan-v
ėius. bandyk Nnira-Tonc ir persitikrik kaip greitu laiku jausesi visai nauju žmonų ! Devynes ii dekimtes visu žmogaus ligts«i
tokiu kaip blogas apetitas, nesruomuiavimas viduriu, tratai ir
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anemia. kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuralria. stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir netralėjimas mirguoti, paeina nuo stoka nervu
pajiegos. skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinioa cirkulaeijos
k rau jo.
Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegoo.
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas. inkštus ir
grobus, širdęs plakimo, kraujo eirkulavimo. Nuga-Tone yra labai
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš suštoniu brangiu,
sveikata dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Getežg ir
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.
Nuga-Tone priduoda .gyvybę jaunoms, pastiprin grobus teip.
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui
nuodinies atmatas. Niera dauginus ratu ir suputimu. niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums ętebukhngų
apetitą, giarą gruomulavima. tvirtus nervus ir kieta pastiprintą miegą.
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins eirkulavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rus-tus
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moterea. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu mtgdamu ar
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti eukruaa. priimiso
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukutno. Bandyk juas. Rekomenduosi visiems
"* MUŠU ABSOLIUTIŠKA GVARANOJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) dilsris
už bonkute. Kąžaa bomkute talpins devynios dešimtys (M) piliulu, arbn vmm mėnoni
gydymo. Calėte pirkti šeies bonkutos. arbn šošius menesius gydymo ui ponkhą ($S.OO)
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu no būni užganėdintas pa
sekmių. sugrsžink bonkute Ir pilnus, o mes urnai augrąžisime juau psnrgus. Negalite
prapuldyti vieną centą. Mes imame rišiką.
PRISIŲSK SAVA PASTEL1AVTMO ANT TUO KUPONĄ.

National Laboratory, L. 21—6S7 South Dearborn St.. Chieago, III.
Gerbiamieji: įdedu ėionais $
Nuga-Tone.

ir meldžiu prisiųsti m;.n

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris
Miestas

Valstija

bonkut

Vietinės Žinios
Legislatura priėmė Lietu
vos neprigulmybės rezo
liuciją.

Savo laiku "Keleivyje" bu
vo rašyta, kad Massachu
setts valstijos atstovų butan buvo Įnešta rezoliucija,
reikalaujanti Lietuvai ne
prigulmybės. Dabar gali
me pranešti, kad atstovų
butas tą rezoliuciją vienbal
siai užgyrė. Ji skamba taip:
"Kadangi Suvienytų Val
stijų valdžia yra skaitoma
didelė mažųjų tautų teisių
gynėja; ir
"Kadangi Lietuvos žmo
nės karžygiškai savo dar
bais ir liuosu pasiaukavimu
šitoj karėj parodė verti esą
laisvės palaimos;
"Todėl tebūna nutarta
jog Massachusetts valdžia
yra tos nuomonės, kad Lie
tuvos liaudis butų laisva ir
nenrigulminga, ir, kaip te
reikalauja
papraščiausis
teisybės supratimas, kad
pripažinimui ir užtikrini
mui Lietuvos žmonėms pil
nos neprigulmybės Taiko?
Konferencijoj turėtų būt
padarytas tam tikras nuta
rimas.”
"Toliaus tebūna nutarta
kad šios valstijos sekreto
rius nusiųstų šitos rezoliu
cijos kopijų Suvienytų Val
stijų Prezidentui Taikosc
Konferencijoje ir šios val
stijos senatoriams Kongre
se.”
Šitą rezoliuciją legislaturon buvo įnešęs atstovas
Stone, gimęs Vilniuje žydas
adv. Bagočiaus paragintas.

Pirmą dieną po ušdarymo
Cigaminkų streikas.
saliunų areštuota 19 už
Bostone sustreikavo cigirtybę.
gaminkai. Jie reikalauja

Liepos 2 d. areštuota 19
žmonių kaipo pasirodžiu
sius girtais. Tai buvo pir
ma "sausa" diena po užsida
rymo saliunų. Matomai al
koholio mylėtojai iškalno pa
rirupino sau tiek "zopasto,"
kad ir saliunams užsidarius
rado kur pasigerti. Išsky
rus du tų areštuotų, visi jie
buvo areštuoti City Point ir
Charlestown miesto dalyje.
Reikalauja atšaukti majorą.

$22.50 už 1,000 dešimtinių
cigarų. Dabar
mokama
$19.00.
Sudegė latvių kliubas.

LIETUVA DENTISTAS

Rengia LMPS. 8 kuopa.

SUSIRINKIMAS.

Bostone atsidarė 500 saliu10 Liepos, ketverge, nuo
nų.
7:30 vakare bus LDLD. 2

ŠĮ utarninką Bostohe at
sidarė 500 saliunų, kurie
gavo naujų laisnių pardavi
nėjimui taip vadinamo ”nesvaiginamojo alaus,” kuria
me yra tik 2^ nuošimčio al
koholio.
Tečiaus Suvienytų Valsti
jų apskričio prokurorą?
'Joldbeg pasakė, kad ir pu
sė nuošimčio alkoholio gėri
muose yra laužymas prohibicijos Įstatymo ir kad kal
tininkai busią areštuojami.
Klausimą galų-gale išris
teismas ar 2* procentų alus
gali būt pardavinėjamas, ar
ne.

kuopos susirinkimas, Socia’istų salėj, 376 Broadvvay.
Visi nariai ir norintieji pri
sirašyti atsilankykit paskir
tu laiku, nes laikas užsimokėt metinę mokestį, kad
gaut knygas, kurias dr-ja
išleis greitu laiku.
J. J. Peldžius, sekr.
CAMBRIDGE, MASS.

METHUEN, MASS.

}

Išvažiavimas.

REIKALINGA knvgvedė (bookkeeper)
Lietuvių Kooperatyviškoj

I

!

Kojoms smagumas.

Rusijos Revoliucijos

Kuomet jūsų kojos skauda ir apsčiai
prakaituoja nuo ko atsiranda jaus
mas deginime ir niežėjimą, arba
jeigu batai jaučiasi perankšti ir
vaikščiojimas yra kankynė — nenu
simink. Gauk

PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip
nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto.
Revoliucijonieriai aplinkui apsupę su raudonomis
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo.
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c.
j popierą ir pasiųst prastame laiške
užrašydami aiškiai adresą.

13 liepos atsibus LSS. 71
kuopos pusmetinis susirin
"KELEIVIS”
kimas. Malonėkite atsilan
kyti visi, nes iš Sąjungos 255 Broadvay,
South Boston, Mass.
atėjo nariams knygos, tad
255 Broadvvay. So. Boston.
galėsite atsiimti.
P. Andruli u nas.

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

Prasidės 2 vai. P«’ pietų ir trauksis iki vėlai nakties.
GERBIAMA LAWKENCO IK
VISUOMENE:—
Kviečiame atsilankyti visus j si LAirts. kuopos pikniką, nes bus
Suikiausis. Bus ėrimų ir užkandžių ir~ bus skiriamos dovanos tai, kuri
briausioš padainuos,-—"MotePų Ba! sas vieniems metams ir antra do
vana bus tai, kun greičiau suvalgysrobuoJj — knyga "Baltoji Vergija.”
Kviečiame visus atsilankyti į si pikniką, nepraleisti progos, nes tai
bus vienas iš .puikiausiu piknikų. Jzanga 2oc«
Kviečia RENGĖJOS.

garsinimą, j laikraštį jeigu norite,
kad apgarsinimas greitai tilptų laik
raštyje, kartu su apgarsinimu pri
siųskite ir mokestį, tad apgarsinimas
tilps artymiausiame numeryje.

"Keleivis"

Severa’s
Foot Powder
(Severos Proškas Kojoms) savo
aptiekoje. o tuomi užtikrinsi kojoms
smagumą. Tatai yra malonus ko
joms preparatas. įtrink po trupu
čiuką tarpe pirštų, ant kojos pavir
šiaus ir padų. įberk po biskį į batus
ir į pančiakas. o apturėsi pageidau
jamą palengvinimą. Kaina 15 et.
ir 1 et. taksų.
VV F SEVERĄ CO
CEDAR KARIUS. IOWA

Naujiena Visiems.

Tel. So Boston 27

Ro.vburyje sudegė latviu
socialistų kliubas. Nuosto
liai apskaitomi į $35,000.
Prieš gaisrą policija tenai
darė kratą, jieškodama
"bombų.”

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

jį
'

»|
’j<

Tel. So. Boston 506-W

DAKTARAS

ĮA.L.KAPOCIUS

Telephone: Baek Bay 4206

‘ LIETUVYS DENTISTAS.
! VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

DAKTARAS

Fr. Matulaitis

Nuo 1 iki 9 vak.

NEDALIOMIS

GYDO VISOKIAS LIGAS
PRITAIKO AKINIUS

Od 1 ▼. po pietų.

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 9 vai vakare.

■I

I
I

419 BOYLSTON ST.,

Suite 419, 421) ir 421.
Netoli didžiojo miesto knygyno, 1

{ Seredomis iki 12 dieną.
I
Ofisas "Keleivio name
! 251 Broadvvay, tarpe C ir D Sts.
J
SO. BOSTON, MASS.
i-- .

■

BOSTON, MASS.

“KELEIVIO” SKAITYTŲJŲ
DONAI.

I

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Te!.: Cambridge 6098.

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

GERB. ”KEL.” SKAITYTOJAI!
Jus žinot, kad visokie spaudos
dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai brangiau negu me
tai atgal. Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaigė, malonėkit
kaip galima greičiau atnaujit,

DR. AL F1DERK1EWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:
(10)
Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30
Šventadieniais nuo 10 iki 1.
81 CANAL ST, BOSTON.
.
Room 215 ir 216.

S. M. Pearl

DAKTARAS

A. F. Christian
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte.
Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 9 a
i
vakare.
(Šventadieniais ir nedėliomis
tos pačios valandos.)

Valandos: nuo 9 iki 10 ryte,
nuo 2—3 diena, 6—8 vak.

67 Chamber Street
BOSTON, MASS.

.-45- •--į'.'

Gydo abelnas ir veneriškas ligas

Pirmu

r
t
f
f

Kartu

t

Ligoniai, kurie serga sunkiai ir
reikalauja ligonbučio gydymo ir
priežiūros, užtikrinam, kad gaus
geriausią priežiūrą, gerą valgį ir
kambarį, ir gerus
patyrusius
daktarus visą laiką. Mano privatiška Hospitalė yra aprūpinta
su medikališkais ir Chirurgiš
kais skyriais, geriausia Labora
torija dėl mikroskopiškų ir chemikališkų analizacijų • Kraujo,
Šlapumų ir Pilvo ligų. įsteigta
23 metai!

Lietuvių

|
|
>
|
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>

Plaukus nukerpanti pagal visokias madas, kaip tik kurie norite. Jeigu kurie norite išgaląst
atsakančiai BRITVĄ, atneškite
pas mane, o skus geriau kaip
nauja. Visame ir visiems patarnausiu geriausiai.
(27)

BOSTON, MASS.

BIBLIJA
SATYROJE

t
i

mitra Biblijos SVįaS csliaa. tari
poslapius ir 379 parrlkaieįiu. Labai
jdomi ir naodinza kiokr ienai y patai.
Žaaefaa akaitydaaias šia Biblija ir tėmydamaa j paveikslėlioa. (korte per
stata kas buvo pirm sutvėrimo svieto
ir iki užgimimui K ristaus i. ožaniri vi
sos savo varstus ir džiaugsis jogini to
ki* knįg* įgijo, jam bus trumpi
mos vakarai.

ei.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
Rusiškai.

tDr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.
GYDO SLAPIAS VYRŲ IR
MOTERŲ LIGAS.
Taipgi Kraujo ir Odoe Ligas.
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
iki 9 vaL vakare.
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42)
69 CHAMBER ST, BOSTON
Telephone: Haymarket 3390.

KAINA TIK S 1.00

GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP
TAS LIGAS.

Norinti gaut ši* Bibliją, pinigus
siuskit Egpreso ar Tarto Money Orde
rio. arba registruotame laiške adreso:

VALANDOS:
Nuo 8 iki lo ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakare.
321 HANOVER STREET,

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

!«■
Tei.: Jamaica 1831-VV.
Cambridge 1235-J.
RUSAS DAKTARAS

iii

TELEFONAS: SO. BOSTON 5.

&

F. J? Bagočius I
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= ADVOKATAS
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VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE.

■1

!

Ofisas adaras vakarais iki' 8.

253 BR0ADWAY

I
a

(Netoli Massachusetts avė.)

Nauja Lietuviška

P. Lapienas

BOSTON, MASS.

!

401 Marlboruogh Street
Dabar k* tik išėjo iš po spa«dos

299 E. Strret
.So. Boston, Mass.
Prie pat Lietuvių salės

>

t
(

Kalboje
—
su Paveikslais

NAUJA LIETUVIŠKA
BARBERNE.

1

I

nes kitaip negalėsime laikraščio
siuntinėti. Podraug meldžiame
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį,” kuris drąsiai gina
darbininkų reikalus nepaisyda
mas visų gyvenimo audrų.
Su pagarba,
"KELEIVIO” LEIDEJAL

DAKTARAS

Elihu D. Stone

APTIEKA

425 BROADWAY, SO. BOSTON į

Subatoj, 12 Liepos-July, 19199 m.
MEPLE PARK,

Didžiausia Lietuviška

A

Dr. M. V. Casperi
(KASPARAVIČIUS)
įj

Puikiausias Piknikas

krautuvėj.
„
.
Buvusis
Massachusetts
Mergaitė turinti "Diplomą
valstijos atstovas John L. Nedėlioję, 13 liepos, įvyks gerą patyrimą tame amate ir kalban
lietuvių kalba, lai atsišaukia. Są
Donovan anądien paėmė iš didelis išvažiavimas, kuri tilygos
geros ir alga nemaža.
(2b)
valtsijos sekretoriaus ofi i-engia Byrutės Kanklių 24 Lincoln
SL,
Brighton, Mass.
so reikalingas popieras, kad Choras, Y. P. S. L. ir LSS.
PARSIDUODA CYCLE MOTOR
ateinančiai valstijos valdi- 60 kp. Minėtas išvažiavimas
(dviratis),
geras ir mažai var
nikų rinkimais ant balioto bus labai gražioj vetoj ant totas. Jeiguvisai
greitai kas pirktų, par
pastačius du klausimu, ku Kabošiaus farmos, Bedford, duosiu už pusę kainos.
F. VAJGAUSKAS
riuos piliečiai savo balsais Mass. Pirma grupa išva
So. Boston, Mass.
turės išrišti, iVenas tų žiuos 9 vai. ryte nuo Lietu 102 C street,
klausimų yra: ar distriktii vių Socialistų salės, 376
FORNIČIAI
atstovai’ privalo batuoti Broadway, South Bostone, mažai PARSIDUODA
vaitoti, išrodo kaip nuaji; parant įnešimo atsaukt Bosto paskui važiuos grupomis iki siduoda pigiai. Priežastis pardasnmo
reik persikelt į kitą miestą- Kreip
no majorą, kitas gi, ar at pat 12 valandai. Prie kiek —
kitės pas:
Fran. Ličienė
(29)
stovai privalo balsuoti, kad vienos grupos bus palydo 206 Athens st, ant 2 lubų. So. Boston
■neleidus kelti Bostone taksų vas, kuris nurodys kaip va
1920 m.
LIBERTY BONDSUS
žiuoti. Jeigu kurie važiuos
• Donovon tikisi surink atskirai, tad reikia važiuoti priima už pilnus 50 dolerių.
L. A. B-vės atstovas,
siąs po 200 reikalingų para iki Harvvard Sq., iš ten imt
(33)
dų kiekviename 24 Bostono Arlington Heights karą ir
P. Bartkevičia
877
Cambridge
St.,
listriktų ar bent daugumo- važuoti iki važiuos. Nuo
Cambridge. Mass.
e tų distriktų, kad pripa- ten reik imti Lexington ka
’odžius, jog didžiuma Bos- rą ir važiuot iki Spring Roono piliečių pritaria kuo- ad ir išlipus ant Spring Roveikiausiam
atšaukimui ad reikia eiti po tiesiai.
najoro ir priešingi taksų Tai bus gražiausis išva ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS
kėlimui, ką majoras Peters žiavimas ir todėl visi vietos Reprezentantas ir Bill Co m m miss.
66—67 Journal Building
2
daro gavęs Legislaturos lei- lietuviai pasistengkite daly
262 KASHINGTON STREET
limą.
BOSTON. MASS.
vauti.
"Augštesnės taksos kelia Ant išvažiavimo vietos
namų randą,” tvirtina Do bus visokių žaislų ir lošimų,
noram Bet majoras jau taipgi bus aprūpinta ir už Žemaitės Raštai
seniau yra išparodęs, kad kandžiais.
Karės Metu.
kuomet taksos pakilo 15
Betvarkė Lietuvių salės
nuošimčių, namų savinin
ATSIDARYS
Yra tai graži knyga pa
priežiūroj.
kai pakeldami randą 5 dol. Simano Daukanto Lietuvių puošta autorės fotografija
Liepos 6 d. Lietuvių salės mėnesiui atsiima taksų pa
ir kitais įdomiais paveiks
Mokykla.
kilimą
šimpteriopai.
dženitorius išvažiuodamas
lais. Minėtus Raštus išleido
Sohth ir Bostono draugi Lietuvos Šelpimo Fondas ir
paliko savo vieton kitą žmo
jų atstovai laikytame savo visas nuo jų pelnas eis suTautų koncertas.
gų. Tam išeinant iš salė?
namo ir neturint rakto, ku Liepos 4 d. Bostono sode susirinkime liepos 3 d. vien šelpimui
nukentėjusiems
rį ušsimiršo iš dženitoriau ■aidžios sumanymu buvo balsiai nutarė virš minėtą nuo karės lietuviams. Kas
pasiimti, salės duris užraki taisytas įvairių tautų kon- mokyklą atidaryti ir Įgalio nusipirks tą knygą, tas ne
no savo spyna.
:ertas, kuriame dalyvavo ir jo savo valdybą gauti mo tik papuoš savo namus ir
Man bestovint prieš salt ietuviai. Lietuvos vėliava kyklai vietą ir mokytojus.
padidins knygyną, bet kar
ir besikalbant su kitai? nešė kareivis Kybartas, lie- Todėl gerbiamieji lietu tu ir badaujančius žmones
žmonėmis, ateina dženito uvių dainas vedė komp. M. viai ar lietuvaitės, kurie ga sušelps.
rius, bet randa salę užra Petrauskas padedant Va lite arba sutinkate mokyti Raštų kaina tik 50 centų.
kinta spyna, kurios negal laičiui ir Putvinskaitei. Da- vaikus lietuvių kalbos ir is
atrakinti. Patariau jam nu ’yvavo taipgi lietuviu veikė- torijos, patis arba kas žino Žemaitės Raštus galima
eiti socialistų svetainėn, «. ai adv. F. J. Bagočius, pp. te apie tokias ypatas malo gaut sekančiose vietose:
ras paliktąjį savo vietor rvaškevičus ir M. Venys. nėkite pranešti ypatškai ar "Keleivio” Redakcijoj 255
ba per laiškus musų valdy Broadway, S. Boston, Mass.,
žmogų, nuo kurio gavę:
bai.
Rašydami praneškite J. Neviackas, 149 Millbury
Lietuviai Progresuoja.
raktą atsirakysiąs salę. Bei
išlygas.
štai tūlas
‘dženitoriau?
Liepos 5, gerai žinomi Pirm. Jonas Adomavičius, st. Worcester, Mass., K.
Gugis, 127 N. Dearborn st.
draugas nubėga į užpakal. lrabužių išdirbėjai ir savi
Chicago, III., Mrs M. M. RiSekr. J. M. Pečiulis,
salės, įlenda per kur tai vi ninkai kriaučių dirbtuvės
ce-Herman 25 Van Carlear
7
Douglas
St.
dun ir atidaro iš vidaus ki Bostone, Povilas ir Mikolas
pi. New York, N. Y.
tas duris, ir šaukia dženi ’vlalinioniai nupirko 24 šei- Ižd. Ant. Ivaškevičius,
315
Broadvvay,
ima
Agentams, kurie
torių, kuris tuo tarpu buvt nynų naujausios mados naBoston, Mass. daug ant sykio platinimui,
nuėjęs rakto jieškot.
nus arti Harvard Square,
pagal nutarimų LŠF. Pild.
Visa svarba yra tame Cambridge, Mass., puikiauMichiganas
yra
vadina

Kom. nuo dabar bus duoda
kad-nepaisant užrakto eina •ioj milionierių ir Harvarma vidun ir tuomi parodo lo studentų apgyventoj vie mas Ežerų Valstija, nesą jis mas 25 nuošimtis.
susisiekia su ežerais Michima kelias tokiems padau loj.
Todėl kiekvienas, kuris
žoms, kurie ir anuosyk įlin Budinkas su žeme parsi- gan, Superior, Erie ir Hu- atjaučiat vargus nukentėju
do salėn išgrodzdė šėpas.
lavė arti $100,000. •Tai yra ron.
sių nuo karės musų giminių,
Kad tatai pastebėjau, ta: pirmutiniai lietuviai Bosto
orolių ir draugų, pasistentasai langų atidarytojas šo ne, kurie nupirko tokius
VISŲ ŽINIAI.
gkit patįs nusipirkt tą kny
ko su savo argumentu: "Aš brangius namus Bostono Sulyg naują pačtos taisyklių mes gą ir platint tarpe ’ savo
turime mokėti pačtai už visokius pa
užsimokėjau 25 dolerius, įpielinkėje.
skelbimus daug brangiau negu už- draugų, nes kaip jau minė
tai salė yra mano ir ką no Pirkime patarnavo gerai skaitymą ir žinias, todėl nors ir jom visas pelnas nuo tų raš
” skaitytojams apgarsini
riu, tai darau!" Aš gi saky ’.inoma didžiausia agentūra "Keleivio
skiriamas nekentėjumus talpyt dykai negalime. Už viso tų
čiau, kad Labdarystės drau pardavinėjimo namų ir il kius pagarsinimus mes skaitome po siems nuo karės Lietuvoje.
gijos valdyba uždraustų da čių, Lithuanian Agency, A. 2c. už žodį pirmą sykj. Jeigu tą patį
apgarsinimą nori patalpint kelis sy
ryt tai, kas kam norisi. Ši rvaškevičiaus ofisas,
315 kius, tad už sekančius sykius skaito
Severos Gyduoles užlaiko
me žodį po l’/įe.
tokių dalykų neturi būti.
3roadway, So. Bostone.
šeimynos sveikata.
Todėl, kurie siunčiate kokį nors ap

Bordirektorus.
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Vienus trepus augštai.
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DR. N. A. GLEBOV
Specialistas paslaptingų ngų.
ligų, jj
mokslą
Baigiau medicinos
i________ _____
. _w
Berlyne.
į
884 MAIN STREET
CAMBRIDGE, MASS. !
Ofiso valandos:
Nuo 1 iki 2 ir nuo 7:30 iki 8:30 j
vakare.
Į‘
Nedėliomis nuo 1 iki 2 po pietų
Kitas ofisas:
428 CENTRE STREET
f!
JAMAICA PLAIN, MASS. $

ird

Li etų viai!

Pradžiugki te!

Pinigus ir Laiszkus Lietuvon jau Siuncziam!
I

PINIGUS SINčIAME Į ŠIAS LIETUVOS VIETAS: KAUNĄ VILNIŲ
SUVALKUS, MARIAMPOLE, VILKAVIŠKI. GARDINĄ, UKMERGĘ,
PANEVĖŽĮ, ŠIAULIUS, TELŠIUS ir RASEINIUS.

Įdėkite laiškan "Money Orderį” arba pinigus ir prisiųskite mums, o mes Jums
patarnausime.
•
r
TODĖL! DABAR SUDĖKITE SAVO KAPITALĄ SAVON BANKON
PIRKITE ŠĖRUS; DĖKIT DEPOZITUS!
4

..LIETUVA REIKALAUJA NUO MUSŲ TUOJ PAGALBOS!
v
AR MES PRISIRENGĘ?
I k.'

CENTRAL1S BENDRAS LETOVflj BANKAS
(Angliškai: Joseph Kowal Co., Ine.)

32-34 CROSS STREET,

BOSTON, MASS
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