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Anglijos karės ministeri Rusijos blokada. užsuko anądien garlaivis
”CabIons.” Kada jis paskui
jos paskelbimu, telegramų
ANGLIJOJ PANAIKINTA]
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norėjo išplaukti, uosto dar
bininkai jo jau nebeišlaido, į OMSKO KARIUMENĖ kų masėmis, jungdamiesi
Birželio 27 dieną SouthVALDŽIA PRIŽADĖJO IŠ
nes susekė, kad jis veža iš ( SUMUŠTA VISUOSE
prie kiekvienos progos šturPILDYT VISUS REIKA porto konferencijoj Angli
Londono ginklų į VladivosFRONTUOSE.
kaliui.
Nusilpninti Kolčako
jos darbininkai pakėlė dide
LAVIMUS.
taką prieš bolševikus. Lai
pėstininkų skyriai neatlai
lį protestą prieš ”taikos” iš
vo ingula buvo priversta Nėra vilties nei "Maskvą kė ir visas frontas suiro.
Bus nupigintas maistas, pa- lygas, prieš veržimąsi Rusi
iškrauti ginklus ant krašto, paimti,” nei "rinkimų da Gerai da, kad laiku pribuvo
liuosuoti kaliniai ir kariu jon ir Vengrijon, ir beveik ORLAIVIŲ LINIJA NUO
ir tik tuomet laivas likos iš
ryt”
kazokų pulkai, tai Kolčako
menė paleista namo.
NEW YORKO IKI
2,000,000 balsų prieš 900,000
leistas.
Siunčiamus
prieš
BERLINO.
Sąjungininkų
politika spėkos galėjo pasitraukti iš
Generalio streiko Francu nutarė prisidėti prie tarp
revoliucinę Rusiją ginklus
Ufos be didelių materalių
Vokiečių laikraščiuose
zijoj nebebuvo pereitą pane tautinio protesto 21 liepos. I
Italijos darbininkai konfjst-, Rusijoj priėjo liepto galą, nuostolių ir pasitraukimas
įneš Kolčakas nebegali išlaidėlį. Užteko vieno tik pag Tčiaus paaiškėjo, kad su- Amerikoje pasirodė apskelkavo.
privestas
į
lyg
konstitucijos
konferenbimai,
kad
greitu
laiku
tar

i kyti svarbiausių strategiš- vėl buvo
rasinimo sustabdyti visus
Dabar jau
jkų pozicijų prieš bolševikų tvarką.
darbus — ir darbininkai lai eija negali generalio streiko pe Amerkos ir Vokietijos
ne
laikas
kraipyti fak
apšaukti, o referendumui busianti įsteigta orlaivių lii atakas.
mėjo.
tus.
Rusai
ir
Maisto kainos bus nupi buvo jau per trumpa laiko, nija. Apskelbimuose sakoLeninas su Trockiu sulai draugai turi sąjungininkų
žinoti, kad
todel oknferencija nutarė ma, kad orlaiviais bus gabegintos.
kė karę pietų Rusijoje prieš
Petrogrado
fronte
laimė
Valdžia tuojaus imsis po surengti ištisą eilę protesto narna prekės ir keleiviai,
ukrainiečius,
o
pradėjo jimai (dabar jau irjų
ten
pra
litinių kalinių paliuosavimo demonstraejų po visą Ang- Orlaiviai turbut bus vartotraukti visas savo jiegas
Waterbury, Conn.
Red.) buvo labai
liją. Daugelis atskirų unijų jami Zeppelino tipo.
klausimo...
prieš Kolčako spėkas. Ir ši laimėjimai.
Lituvių
Socialistų
kuopos
svarbus,
bet
Uraluose padė
/
Greitu laiku bus paleista ketino streikuoti.
tas jų manevras turėjo pui jimas labai sunkus,
susirinkimas
įvyks
liepos
27
nes rau
revoliucinis
namo kariumenė, kas reiš Vokietijoje
KAIZERIS SERGA
kiausio pasisekimo. Atida donieji sutraukė tenai
dieną
10
vai.
iš
ryto
103
kia, jog francuzų kariumenė proletriato judėjimas apsi Iš Amerrongeno pranešavę Odesą ukrainiečiams bol kariumenę iš Ukrainossavo
Green
St.,
Organ.
ir
Nepriklausomųjų
iš Rusijos taipgi bus atšauk reiškia
ševikai galėjo sutraukti pa Krymo frontų, norėdami
ima,
kad
buvusis
Vokietijoj
Socialistų Partijos augimu,
ta.
Draugo Mooney žmona kankamai spėkų prieš Kol nugrūsti mus už Uralu, o
kaizeris* gavo slogą ir guli
o
šitos
partijos
pildomasai
Tai yra grynos pasekmės,
buvo nuvykus pereitoj są čako gaujas ir netiktai iš paskui atgauti savo nuos
lovoje. Liga esanti nepavo
kokių davė Francuzijos dar komitetas išleido manifestą, jinga. Tečiaus Berline išvaitėj Washingtonan ir no grūdo jas iš europinės Rusi tolius ir Pabaltijos fronte.”
bininkų pasiryžimas apskel ragindamas darbininkus su einanti”Deutsche Zeitung/’
rėjo prieiti prie prezidento, jos, bet dar nuvijo gana toli
bti generalį streiką — ir da kilti, kad p r a v e d u s kuri palaiko su buvusiu kai
kad paprašius jo užsistoti į rytų providencijas.
Tikrenybėj gi čia sąjungi
daugiau: maisto ministeris proletarato revoliuciją. Ma zeriu artymus ryšius, sako,
už jos vyrą. Bet jos nepri . Omsko ."valdžia” paskuti
ninkai padarė klaidą.
Boret tuojaus >. rezignavo, nifeste buvo agituojama už kad jis sergąs labai sunkiai.
leido. Atsakė, kad prezi nėmis dienomis pradėjo
Bet tikrenybėj tai di
kaip tik parliamentas išreiš generalį streiką 21 liepos..
dentas jau ”daręs ką galė prašyti sąjungininkų, kad
Jis esąs visai suiręs nerviš
džiausią klaidą čia padarė
kė jam 227 balsais prieš 213 Prie šito judėjimo prisidė kai; tankiai meldžiasi ir bi BELĄ KUN NELEIDŽIA jęs.” . _____
tautų lyga duotų jai manda sąjungininkų
jo ir kitos šalis. Mažutė Bel
diplomatai
nepasitikėjimą.
RIOŠT ŽYDŲ SKERDY
jomasi,
kad
neišeitų
iš
pro

tą
Konstantinopolį valdyti. pripažindami Omsko "val
Šiomis dienomis sužinota,
Boreto vieton likos pas gija, daugiausia nukentėjusi to.
NES.
kad 3 birželio buvo slapta Dabar išrodo, kad bolševi džią." Mat Kolčako atsto
kirtas Noulens, buvęs Rusi nuo karės baisenybių, irgi
Associated
Press
agentū

deportuotas Norvegijon Ja- kai ištikrųjų gali nuvaryti vai Paryžiuje nuolatos tik
joj ambasadorium, ir prem- padavė savo balsą per Par- BOLŠEVIKAI PAĖMĖ
ra
praneša
iš
Vienos,
kad
kubas Jakobson, kuris 8 ar Kolčako kariumenę Turki- rino jiems, kad jeigu tik jie
jeras Clemenceau gali ma ti Ouvrier prieš Versaliaus
trįs
tūkstančiai
Galicijos
EKATERINBURGĄ.
9 mėnesiai atgal buvo areš jon. Matyt, jam stinga jau Kolčaką pripažinsią, tai po
nyti, kad parliamento išrei ”taiką” ir prieš užpuoilmą
žydų
areštuota'Budapešte.
Londone gauta iš Rusi Vengrijos Sovietų val tuotas Seattle mieste ir lai ir amunicijos ir rezervų. Jo jo vėliava tuojaus stosianti
kštas nepasitikėjimas palie ant sovietinių respublikų.
kariumenė užpuolimų jau visa Rusija ir bolševikai be
čia tiktai vieną Boretą. Bet Norvegijoj," Švedijoj, Da jos bevieliu telegrafu žinių, džios galva Belą Kun atsa komas tenai kalėjime. Ke nebedaro, tik ginasi.
ištiesų parliamentas užda nijoj, Olandijoj ir net toli- kad bolševikų kariumenė kydamas į Lenkijos protes lios sąvaitės atgal jis buvo Išrodo, kad jau nėra vil matant busią nuversti. Bet
vė smūgį visam ”tigro” re Japonijoj socialistai rengei paėmė Ekaterinburgą, ku tą prieš šitą žydų areštavi atgabentas į New Yorką ties paimti Maskvą ir nu pasirodė, kad Rusija po jo
ant Ellis Island ir tylomis
vėliava nestojo. Be stiprios
žimui. Militaristiška biu si streikuoti arba taisyti ris stovi už 160 angliškų mą užreiškė:
versti bolševikų valdžią. 0 sąjungininkų paramos Kol
protesto
demonstracijų
pa

iš
čia
deportuotas.
mylių
į
pietryčius
nuo
Per

rokratija jau suskilo ir da
"Žydų pogramai ruošia
sąjungininkai tikėjosi, kad
vienas smūgis galės ją visai rodymui .tarptautinio savo mės, o Permę bolševikai mi čionai, bet męs neleisi Haywoodas vis negali iš Kolčakas tikrai tą padary čakas negali tikėtis pasise
solidarumo. Kiek pavyko paėmė da visai nesenai. Tas
nuversti.
me, kad Vengrijos žydai už eiti iš Leavenvvortho kalėji siąs ir-tuo tuksiu jie pripa- kimo.
Paskelbus parliamento visi šitie planai įvykinti, kol parodo, kaip Kolčakui " se Galicijos žydų spekuliato-, mo. Valdžia pasakė, kad žino jo "valdžią.”
Pripažinimas Kolčako re
balsavimą, darbininkų vadai kas da neturime žinių, nes kasi.”
rių
darbus
nukentėtų.
Męs
ant
parankos
jį
išleis.
Bet
žimo
davė Trockiui ir Leni
tuojaus atšaukė generalį kapitalistų spauda jų nepa
Sako,
Kalčakas
padaręs
taipgi
atsisakome
gražinti
nui geros progos parodyti
AREŠTUOTA 13.980 KO pinigus, atrastus pas areš negalima surasti "geros”
klaidą.
streiką, nes tas balsavimas duoda.
parankos.
Pereitoj
sąvaitėj
savo
galybę. Sąjungininkai
RĖJIEČIŲ.
reiškia, kad valdžios pozici
Reakcininkai dabar lieja pripažino Kolčaką kaipo
tuotus.”
vėl
buvo
pasiūlyta
už
Hayja linkui gyvenimo brangu ISPANIJOS KARIUMENE Japonijos valdžios barba
apgailestaudami "visos Rusijos” vadą, o
woodą kauciją, bet ji buvo ašaras
mo turi būt pakeista iš pat MOROKOJE SKAUDŽIAI rai, kurie užgriebė Korėją,
Kolčako
katastrofą
ir sako, Trockis su Leninu sutrupi
KOLČAKAS NETEKO
atmesta, nes "negera.” Tai
SUMUŠTA.
pamatų.
areštavo iš viso 13,980 ko PASKUTINĖS PAPĖDĖS. jau 42-ras toks atsitikimas kad jis padaręs klaidą pra no visą jo frontą ir išgrūdo
Tūlas laikas atgal Fran
Ispanijos valdžia -oficia rėjiečių už sukilimus prieš
bėgiu dviejų mėnesių. At dėdamas ofensyvą pavojin iš europinės Rusijos į Aziją.
cuzijos ir Italijos darbinin liai prisipažįsta, kad jos ka Japonijos jungą. 3,967 žmo Ekateringurgas buvo U- mesta 42 kaucijos! Ir sako, goj vietoj. Viena telegra Tai buvo karinio gabumo
kasyklų
distrikto
cent.
- — - Į
kai buvo sumanę apskelbti riumenė Morokoje turėjo nės nuteista, 4,649 bylos pa ralo —
ras.
Tenai
svarbiausia
Kol kad nori jį išleisti! Ar tai ma iš Ekaterinburgą, dar demonstracija. To pasek
21 liepos generalį streiką, labai daug nustolių susirė naikintos, 58 žmonės ištei
prieš jo puolimą, sakė:
nepasityčiojimas ?
mėje proteguojamasai są
kaipo protestą prieš impe- mime su banditu Raisuli. sinti, o 2,990 da sėdi be teis čako papėdė Sibiro geležineklio šiaurėje, iš kur buvo
"Admirolo Kolčako kam jungininkų Kolčakas likos
rialistišką taiką, veržimąsi Raisuli pakėlė maištą prieš mo.
Išėjo
aikštėn,
kad
senelis
aprūpinama jo armija. Tai
panija prasidėjo prieš daug baisiai pažemintas ir paro
Rusijon ir gyvenimo bran Ispanijos valdžią Morokoje
Debsas
likos
perkeltas
iš
gi dabar jis neteko svar
skaitlingesnes
bolševikų dyta, kad už Sibiro ribų Om
gumą. Šitam sumanymui ir nori ją iš tenai išvaryti.
PERKŪNAS SPYRĖ I
West
Virginijos
į
Atlantos
biausios ir paskutinės savo i
spėkas perankstyvu ofensy- sko valdžia neturi jokio au
karštai pritarė ir kitų šalių
GATVEKARĮ.
kalėjimą dėlto, kad W. Vir vu, prie to da be pakanka toriteto.
drutvietės.
darbininkai.
FRANCUZIJOS SOCIA
Pittsburge, pačiam vidur- Pernai šiuom laiku iš E- ginijos anglies baronai to mai išalvintų rezervų, ir to
Italijos darbininkai buvo LISTAI PASMERKIA
Kolčakas yra bejiegis.
miestyje, pereitoj savaitėj, katerinburgo staiga prar reikalavo. Tie siurbėlės bi dėl negalėjo pasiekti Viatjau tam streikui prisirengę
jojosi
teisybės
skleidėjo
net
TAIKOS SUTARTI.
perkūnas kirto į pilną žmo puolė caras. Žinios sakė,
kos-Archangelsko geležin Šitoks dalykų stovis ilgai
ir daugiau negu prisirengę.
ir kalėjiman uždaryto!
nių
gatverarį.
25
žmonės
kad
Uralo
Sovietas,
kelio.
Sukoncentravimas tęstis negali. Kolčakas tu
Assocated
Press
agentū

pajuKelios dienos atgal buvo
ri padėti ginklą, arba gauti
pradėję ateiti žinių, kad ra praneša iš Paryžiaus, likos sužeisti, kai-kurie la tęs jog sąjungininkai su če- Paryžiuje sustreikavo vi pastangų prieš šiaurinį bol sustiprinimų.
Sustiprinimų
šiaurės Italijoj darbininkai kad Francuzijos Socialistų bai sunkiai. Motormanas ko-slovakų pagalba nori ca si hotelių ir restoranų virė ševikų sparną buvo neiš jis dabar kitokių
negali
tapo
apdegintas.
Keliatas
Partijos
Pildomoji
Taryba
rą
išgelbėti,
pasmerkė
jį
mi

mintingas
strategijos
žvilg

jai ir patarnautojai.
paėmė į savo rankas visų
gauti,
kaip
japonų
kariume

sužei riop ir nužudė. Už mėnesio
sniu darbas, ir pasirinkimas
reikalų vedimą ir kad prole turėjo savo posėdį Taikos mo'terų ir vaikų buvokuomet
laiko čeko-slovakų kariu Pittsburge nuteista 60 tokio tikslo negalėjo turėti nė. Bet vargiai baltveidžių
tariato revoliucija buvo jau Sutarties retifikavimo rei sta kilus panikai,
per
kikalu. Posėdis 1420 balsais j vieni pradėjo bėgai
menė Ekaterinburgą paė dienų kalėjimo socialistas jokių šansų laimėti. Vyriau tautos sutiks kviesti Rusi
beveik įvykęs faktas.
mė, bet caro tenai jau nebu Tillotson. Jo byla tęsėsi siu tiksiu turėjo būti Mask jon japonus Europs ginBuvo jau pradėję tvertis prieš 114 valstybių Taikos tus.
Visuomenės
čams rišti.
Sutartį
atmetė.
Iš
posėdy

vo.
Nuo to laiko iki šiol nuo 1917, kuomet jisai savo va.
Sovietai ir judėjimas smar
sentimentas
buvo
priešin
"Bolševikai paElausė ge
tas miestas buvo reakcio veikimu tar]x? darbininkų
JUODVEIDŽIAI Iškiai plėtojosi. Bet paskui je dalyvavusiųjų 387 nuo
nierių rankose.
LAUŽE KALĖJIMĄ.
Erie miestelyje užrustino to riausių savo karinių vadų. gas tokiam pakvietimui ja
staiga visos žinios iš Italijos balsavimo susilaikė.
miestelio fabrikantų drau Jie užpuolė silpną kairųjį ponų net tuomet, kuomet
nutruko. Matomai jas su
Hanckensack,
N.
J.
—
Du
buvo sakoma, kad jų pagal
laiko tie, kuriems tokie atsi VOKIETIJA DERASI SU juodveidžiai, Brown ir Mc- STREIKAS ANT ANGLI giją. Draugas Tillotson bu sparną ir privertė jį trauk ba
būtinai reikalinga Vokie
RUSIJA.
JOS
GELEŽINKELIŲ.
tis
nuo
Glazovo.
Tas
suar

vo žinomas šiaurės Penntikimai nepatinka.
Kinley, kuriedu buvo čionai
tijai
atremti. Kitokio išėji
Anglijos valdžia irgi sėdi Anglijos valstybės sekre- areštuoti, išlaužė kalėjimą Ant šiauryčių geležinke sylvanijoj kaipo uoliausis dė visą netikusią Kolčako mo sąjungininkams
dabar
lių tinklo Anglijoj sustrei socialistų veikėjas ir darbi- strategiją, kurios tikslu bu
ant vulkano. Darbininkai, toriaus padėjėjas Harms- i"r‘7Umužį skVg7pabėgo.‘
nesimato,
kaip
tik
liautis
vo varytis prie Vologdoskavo mašinistai ir signali-, ninku apgynėjas.
susiorganizavę į dideles uni wortn pasakė parliamente, (
Archangelsko geležinkelio. piudžius vieną rusų frakciją
jas, o ypatingai taip vadina kad Vokietija stengiasi už-1 ' Pasitraukus bolševikams zuotojai. Geležinkelių vei
Da
daugiau gabumo ir in- prieš kitą. Tas galų gale
__
___ _ Sąiunga,
_ ” ku- mėgsti su Sovietų Rusija iš kai-kurių Ukrainos mies- kimas esąs labai apsunkin Netoli Coaldale, Pa. Lema "Trilypė
rion ineina angliakasiai, ge-l pirklybos santikius ir buvo tų, tuojaus prasidėjo žydų tas. Mašinistai priešinasi high Coal and Navigation ciativos 1bolševikai parodė reikš visų Rusijos partijų
_........ Nedideli
būriaibūriai
I ‘ konferenciją. ir taiką,
' ’ . kdip.
Nedideli
ležinkeliečiai ir transporto(nusiuntus ar da siųsianti skerdynės. Anti-bolševikų
;i'" naujoms kompanijos tai Co. kasykloj ištiko eksplio- taktikoj.
puikiai
išlavintų
jų
raitelių
Amrikos
ir
Anglijos
delegadarbininkai, turi savo ran-įtuo tikslu komisiją Mask- vadas esąs didelis anti-se- syklėms dėl akių egzamina zija. Du žmnės likos už
veikė san ryšyje su pėstinin- tai sykį buvo jau sumanę.
vimo.
mušti, 20 sužeista.
koše visą padėjimą.
von.
nitas.

cenzūra Anglijoj turėjo būt
nuimta 23 liepos naktį. Pri
vatinės telegramos taipgi
busiančios liuosos nuo cen
zūros.

Penkių valstybių taryba
Paryžiuje paėmė svarstyti
Rusijos blokados klausimą.
Buvo pasiūlymų, kad tos
valstybės leistų laivams
lankyti Rusijs uostus su
tam tikrais leidimais. Bet
Amerika visuomet stovėjo
užtai, kad blokados prieš
Rusiją nebūtų, tik butų už
drausta siųsti tokius tavo
ms, kurių nesiunčiama Vo
kietijon. Taigi kilus dabar
naujam sumanymui, Ame
rikos delegatai kreipėsi į
Washingtaną,
klausdami
nurodymų. Pakol atsaky
mo iš Washingtono negaus,
jie negalės savo nuomonės
šitam klausyme išreikšti.
Buvo nurodyta, kad Juo
dųjų Jūrių uostus dabar
galėtų užblokuoti Denikinas, kuris kartu su sąjun
gininkais eina prieš Rusi
jos žmonių valdžią. Bet
"penki dičkiai” kol kas da
nenutarė Denikino prašyti
tokią blokadą
paskelbti.
Gal jis ir pats "susipras.”

Iš darbininkų
judėjimo.

I
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IŠRADIMAS SUMUŠA IŠ bolševikai tuomet padarė?
RADĖJĄ
Jie ginklais išvaikė visą
Tūlas J. B., "Musų Tie Steigiamąjį Seimą! Jie su
sos” bendradarbis, padarė mindžiojo didžiumos valią.
įdomų "išradimą”
išra Taigi, sulyg J. B. "išradi
dimą,” kuris parodo, ar mo,” jie pasielgė kaip tikri
žmogus yra anarchistas, ar anarchistai. Jie pavartojo
monarchistas. Be juokų! net ginklo spėką, kad apgy
Štai, tūlas laikas atgal Wa- nus savo mažumos valdžią.
terburyje susitvėrė nauja Šituo žvilgsniu jie jau yra
socialistų kuopa. Dėl tos lygus monarchistams. Taip
priežasties drg. Grigaitis išeina liogįškai sulyg J. B.
savo laiku "Naujienose” pa "išradimo.” Na, o kadangi
J. B. su bolševikų politika
darė šitokią pastabą:
sutinka, tai ir vėl išeina, kad
"Rimtesnieji Waterburio so
jis yra anarcho- monarchis
cialistai susiorganizavo sky- tas.
rium nuo sąjungiečių todel,
Drauge J. B., kišk savo
kad jie negalėjo veikti joje,
"išradimą” į gurbą!
ir buvo spenduojami ir braukiami iš kuopos už nepritari
mą didžiumos
nuomonėms.
Kovo 9 ta kuopa išbraukė
Plečkaitį, o kovo 23 — Matą.
Patįs tie rėksniai skaldo orga
nizaciją, ir patįs delei to kelia
triukšmą.”

. "KAIRIEJI NUTUPĖ I
ANARCHISTŲ VEŽI
MĖLI"
Taip sako jau pačių "kai
riųjų” organas "Laisvė.” Ji
jau prisipažįsta, kad "kai
rieji” patįs nežino kas jie
yra
ir ko jie nori, štai to
Jus, žinoma, šitoj pastaboj neįžiūrėsite nieko ne- "kairiųjų” laikraščio žopaprasta. Bet tėmykit, kas dziai:
"Kairieji... nesupranta da
pasirodo, kuomet J. B. pri
taiko prie jos savo "išradi lykų stovio, nežino, ar Rusijos
bolševikai atmeta politini vei
mą!” Pasirodo ve kas:
"Kas nepritaria didžiumai,
tas yra arba monarchistas, ar
ba anarchistas. Monarchistas
priešingas didžiumos valiai,
bet jis nori, kad mažuma val
dytę. Anarchistas priešingas
didžiumos valiai, bet kartu jis
sako, kad nereikia jokios val
džios.
"Kuriuo tujų dviejų yra bu
vusia ’Naujienų’ redaktoriui
P. Grigaitis? Na, anot jo pa
ties žodžių, anarchistai yra
smulkiosios buržuazijos idecflogai. Jis yra tos buržuazijos
ideologas. Bet jis yra ir...
Ulinojaus gubernatoriaus ide'
dogas!...”

Taip aiškina pats J. B.
"Musų Tiesos” 8-tam nume
ryje.

Taigi išeina, kad draugas
„• Grigaitis yra ir "anarchis
tas,” ir "monarchistas,” nes
jis nepritaria didžiumos va
liai. Sulyg J. B. analyzo,
naujoji Waterburio kuopa
taipgi turi būt anarchistų
kuopa, nes ir ji nepritaria
"kairiųjų” didžiumai.. Tiesą
pasakius, tai drg. Grigaitis
dėl to tik ir yra "anarchis
tas,” kad jis sutinka su Waterburiečiais.
Kaip matot, J. B "išradi
mas" veikia su stebėtinais
rezultatais.
Tečiaus bėda tame, kad
jis sumaša patį išradėją.
Nes jeigu pradėsime jį vi
sur taikyt, tai Beis, kad
pats išradėjas taipgi yra
anarchistas.
Vokietijos spartakininkai
ir buvusieji jų vadai Liebknecht ir Rožė Luksemburg, sulyg J. B. "išradi
mo,” buvo anarchistai, nes
jie taip-pat pasispriešino
social-demokratų didžiumai
ir ginklu rankoje norėjo nu
versti Šcheidemanno val
džią, kuriai didžiuma Vo
kietijos
sociald-emokratų
pritarė.
Ir da daugiau.
Spartakininkai, būdami ma
žumoje, norėjo paimti Vo
kietijos valdžią į savo ran
kas, reiškia, jie stovi už ma
žumos valdžią. Taigi, sulyg
J. B. "išradimo,” jie yra ne
tik anarchistai, bet ir monarchistai. O kadangi J. B.
spartakininkų pozicijai pri
taria, tai jis taipgi turi būt
anarcho-monarcnistas!
Ar matai, drauge J. B.,
prie ko veda tamstos išradi
mas!
Bet eikime toliaus. Rusi
jos bolševikai visą laiką rei
kalavo Steigiamojo Seimo.
Ir paėmę valdžią į savo
rankas jie tą Seimą sušau
kė. Bet kuomet suvažiavo
žmonių išrinkti atstovai,
pasirodė, kad didžiuma jų
ne bolševikų spalvos. Ką-gi

kimą, ar pripažįsta, — kitaip
sakant, jie save persistato
kairiaisiais socialistais, bet pa
tįs nežino, kuo jie esą. Jie pa
tįs nepasijuto, kaip jau įtūpė į
anarchistų vežimėlį." ("Lais
vė," N48.)

Na, matot! O kada andai
tą pasakė "Keleivis,” tai
"kairieji” buvo pakėlę didžiausį triukšmą, protesto
rezoliucijas rašė.
Tiesa, "Laisvė” nesako,
kad jau visi "kairieji" butų
sulipę į anarchistų vežimė
lį, bet tokių esą visose di
desnėse kuopose. Tokie pa
prastai atmeta parliamentarizmą, visą politinį veiki
mą.
Tokiais pasirodė Michigano "kairieji.” Toks yra
rasų "kairiųjų” vadas Stoklickis. Tai yra "kairiųjų
kairieji.” New Yorko suva
žiavime jie atsiskyrė, nuta
rė pertraukti, tusus ryšius
su Socialistų Partija ir
tverti savo organizaciją^
Prie tos kompanijos prisi
dėjo ir lietuvių "kairiųjų”
lyderis Stilsonas, o Stilsono
"politiką” ir "Laisvė” palai
ko.
Taigi pasirodo, kad fak
tiškai visa kompanija jau
sėdi anarchistų
vežime/
Anot "Laisvės,” jie visai
"nepasijuto, kaip įtūpė” į
tą vežimą. Ir ji pati "nepa
sijuto.”

LIETUVOS ARMIJA BA
SA.
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus narys Dudley S. Hill,
kuris dabar randasi Kaune,
rašo apie Lietuvos kariumene taip:
"Lietuvos armijoj yra 7,000
kareivių, keletas armotų ir
biskį amunicijos. Jie neturi
drabužių ir yra vienas batalijonas karės lauke, kurio visi
kareiviai basi. Lietuviai turi
laikyti čia geroką armiją ap
gynimui žmonių nuo vokiečių,
kurie Čia vra tam, kad globoti
lietuvius.”

Šita žinia tilpo Baltimorės laikraštyje ”Sun.”

KAUNO KALĖJIME SĖ
DI 1,000 BOLŠEVIKŲ.
Tas pats Dudley Hill ra
šo iš Kauno 18 gegužės į
Baltimores "Sun” pasibai
sėtinų dalykų apie Kauno
valdžios užlaikomą aklėjimą. Sako:
x
"šį rytą aš čia apėjau bolševikiĮ kalėjimą, kur yra virš
1,000 bolševikų paimtų lietu
vių nelaisvėn. Kalbėjau su
jais per perkalbėtojus ir su
vienu apšviestu buvusiu Ru
sijos oficieriu. Jis sakė, kad
jis ir didžiuma kitų nesą bol
ševikai, bet turėję pasirinkti

vieną iš dviejų — stot bolševi
kų armijon arba būti sušau
dytais. Pasirinkę stojimą ar
mijon ir prie pirmos progos
pasidavę. Tas kalėjimas buvo
baisiausia vieta, kokią tik esu
matęs. Jaučiuos lyg kad bu
čiau vabalų apniktas.”

-t

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE?

KAUNE NEAPSAKOMAS
VARGAS.
Kapitonas Dudley Hill,
Taigi pasirodo, kad Lie
Raudonojo*
tuvos "valdžia" elgiasi su amerikiečių
Kryžiaus
atstovas
rašo 20
karės belaisviais kaip vidur
amžių barbarai. Ir musų gegužės iš Kauno šitokių ži
atžagareiviai da turi drąsos nių:
smerkti bolševikus, kad jie "Šiomis dienomis męs apbuvo suėmę kaikuritros kau ’ankėm visas Kauno ligoni
niškės valdžios atstovus., nes ir prieglaudas ir ištikro
reikalaudami paliuosavimo pamatėme apverktiną pa
savo draugų!
dėjimą. Vienoj ligoninėj
męs- atradome viduryje sky
LIETUVOS "VALDŽIA” riaus tarp 8 ar 10 ligonių ir
NORI PINIGŲ.
aš paklausiau, koks čia sky
Nekieno nerinkta Lietu rius. Atsakė, kad tai rauvos "valdžia” šaukiasi į A- puočiu skyrius. Kitoj vietoj
merikos lietuvius piniginės radome šiltine sergančių ir
paramos. Valdemaras sa kitomis baisiomis ligomis.
vo telegramoj į tautininkų- Ligoninės baisiame padėji
klerikalų Pildomąjį Komi me ir jos tiesiog neturi jo
tetą Washingtone sako:
kių reikmenų arba drabu
"Lietuvių valdžia nupirko žiu. Daugelyje vietų lovos
reikmenų kariumenę aprūpin
tai tik keletas lentų sukal
ti. Reikalingi pinigai jas ap
tų krūvon ir nėra nei pak
mokėti.
Pagelba reikalinga
lodžių jų apdengti. Kitose
tuojaus. Malonėkite prisiųsti
vietose, kur yra matracai
visus pinigus, kiek tik gali
ir nėra antklodžių, tai mat
ma.”
racai prapjaunami ir ligo
Reiškia, tą 100,000,00( niai sukišami vidun. Dau
markių, kuri nesenai buve gelyje vietų lovose guli po
paskolinus Vokietijoj. Lie du ligoniu."
tuvos "valdžia" jau išeikvo Amerikiečiai buvo išva
jo. Jeigu kas keli mėnesiai žiavę iš Kauno pažiūrėti,
karėms su kaimynais reikės kaip žmonės gyvena kai
skolinti po 100,000,000 mar muose ir miesteliuose. Pa
kių, tai greitu laiku visą siklausyki!, kaip p. Hill ap
Lietuvą reikės užstatyt už rašo tos kelionės įspūdžius:
skolas. Štai jums ir "ne- "Šiandien po pietų sugrį
priklausomybė!”
žome po dviejų dienų važi
BALUTIS IŠVAŽIUOJA nėjimosi po apielinkes. Ma
tėme daug liūdnų dalykų.
PARYŽIUN.
Aplankėme 15 ar 18 mieste
Chicagiškė "Lietuva” pra lių. Kaikurie buvo visai
neša, kad tautininkų-kleri- apgriauti. • Būrelis likusių
kalų Pildomasai Komitetas
^(žmonių gyvena rūsiuose ir
siunčia Paryžiun B. K. Ba-| plytų krūvose, kur jų pirma
luti "darbuotis prie lietuvių buvo namai. Vieną moterį
taikos delegacijos.” Kun.j radome gyvenančią urve
J. Žilius (Žilinskas) taipgi sugriautų savo namų. Taip
važiuojąs Paryžiun. Kartu ii gyveno per keturis metus.
su jais vyksta da 3 stenog- Kita moteris, be paliovos
rafistės.
verkdama, pasakojo kaip
Visgi "diplomatija” apsi jos vyras žuvo Liet, armi
moka! Už dyką pasivaži joj ir kaip nuo metų pra
nėti, pamatyti Paryžių, tai džios išmirė jos penki vai
juk smagus dalykas!
kai nuo šiltinių. Visur
Tai ve, kur eina musų siaučia šiltinė ir labai daug
žmonelių sudėtos "Lietuvos vra sergančių rauplėmis:
gelbėjimui” aukos!
Jokių ligonių patogumų, nė
NAUJAS DIENRAŠTIS. ra."
"Vienybe Lietuvninkų” ŽINIOS Iš LIETUVOS
praneša, kad Broo klyne su
LAIKRAŠČIŲ.
sitvėrusi bendrovė naujam
dienraščiui leisti. Bendro
Mušis su bolševikais.
vės vardas — "Vienybė.”
Kuomet lietuvių kariu
Iš kokių žmonių šita ben menė užėmė Žąslius (Pane
drovė susitvėrė ir kokios vėžio apskr.), tai tuojaus
pakraipos ketina būti nau kreipėsi prie komandanto
jas dienraštis, minėtam
"Vienybės
Lietuvninkų”
pranešime da nepasakyta. KAS YRA DžENTELMANAS?
Bet męs iš ištikimų šalti
Ar
žinote,
kas yra džem
nių girdėjome, kad šitą ben
drovę
organizuoja pati talmanas?
"Vienybė Lietuvninkų” su Tai yra toks žmogus, ku
"Amerikos Lietuviu.” Abu ris nereikalauja iš kunigu
du tiedu laikraščiu susivie atskaitos už aukas.
niję leisią dienraštį. Ar pra Taip sako kunigu biznio
dėjus dienraščiui eiti "Vie apgynėjas ” D raugas.” Išnybė Lietuvninkų" su ”A- nietinėdamas tautininkams^
merikos Lietuviu” bus su kam jie reikalauja iš kleri
fondo
apyskaitų,
laikyti, ar eis kaip ėję. to kalų
"Draugas
”
sako:
mums neteko patirti.
"Visa nelaimė tame, kad at
Iš tų pačių šaltinių męs
siranda
asmenų, kurie neau
taipgi girdėjome, kad naują
dienraštį redaguosiąs drg. kota, o nori kontrolės ant tų
aukų, kurias kiti žmonės su
Grigaitis.
Žinant dienraščio leidė dėjo. Nemalonu pastebėti, kad
jus, ir žinant drg. Grigaitį, kontrolės ant Tautos Fondo
šitai paskutinei žiniai te aukų begalo pageidauja tauti
čiaus nesinori tikėti. Nes ninkai, kurie jin neaukoja.
negalimas daiktas, kad tau Katalikai didesni džentelmotininkai leistų socialistišką nai ir nesikiša i grynai tauti
dienraštį, o drg. Grigaitis ninkų aukas, Neprigulmybės
juk nesutiks kitokioj pak Fondą.”
raipoj laikraštį vesti. Gali Vadinasi, tautininkai^ ne
būt, kad tautininkai kalbino džentelmanai, nes jie kišasi
drg. Grigaitį, tikėdamiesi,, į kunigų biznį.
kad su dabartine oficiale Ištiesų, tai nemandagu ’
lietuvių socialistų politiku Kas kam galvoj, kur pranesutikdamas ir atkakliai basčiai padeda surinktas
jų persekiojamas, jis nueis ;aukas? Gal koks Ežerskis
prie "vidurinės srovės.” Bet "užmiršo" kokį šimtą-kitą
męs netikim, kad drg. Gri- ]priduot kur reikia, o gal
gaitis nueitų. Jeigu jis ir Ikoks prabasčius turėjo sa
apsiimtų naują dienraštį re- vo
’ gaspadinę išsiųst "ant
daguoti, tai veikiausia tik vakacijų” — tiktai ne dženta išlyga, kad dienraščio telmanas
i
gali reikalauti,
pakraipa prigulėtų ne nuo kad
'
tokie dalykai butų
leidėjų, bet nuo jo.
;skelbiami!

už laikinąją ”vaildžią,” už miesčio esančią giraitę.
Tarybą ir Lietuvos "prezi Prasimaitinimui pagelbsti;
dentą.”
spekuliacija, kuri čion labai
išsiplatinus.
Bolševizmai
Suėmė vokiečių plėšikų pamažu išgaruoja. Paskel
kuopą.
bus mobilizaciją vyrams —
Nesenai Židikių ir Žeme Šakių apskritvj, kiti nesto
_______
lės apielinkėje daug baimės jo.
sukėlė pasirodžiusi vokie
čių plėšikų kuopa. Tie plė Dvarponiai vilioja, lenkus
Lietuvon.
šikai—vokiečių armijos iš
paraginus
vytieji ar pabėgusieji kar- Kad labiau
lenkus
Lietuvon
grūstis,
reiviai, kai ta kariumenė
dar ties Venta stovėjo. Į lenkų ponai platina šiokias
trumpą laiką čia buvo apip apie Lietuvą žinias: girdi,
lėšta daugybė turtingesni^ Lietuvoje esą labai daug
tos apielinkės gyventojui žemės ir miškų. Tatai'rei
Netoli Renavos miesto kele kia lenkams eiti Lietuvon,
tas plėšikų, iššokę iš miško, ir tas žemes apgyventi. Lie
užpuolė keliu einančiu du tuviai, girdi nekultūringi,
lietuvių kareiviu,
atėmę nemoka tų žemių apdirbti,
jiems ginklus ir pinigų. Tai tedirbą lenkai savo naudon.
gaujai susekti buvo pak Taigi lenkai, dar visos
viestas Lietuvos kareivių Lietuvos neužkariavę, jau
raitelių, Skuodos rajono; jos turtus, jos žemę bei miš
būrys Sedos apskrities ko kus dalijasi.
mendantui vedant, žaibo
Milicionieris plėšikas.
greitumu nulėkus ir smul
kiai visą gana plačią paven- Vištytis, Vilkaviškio ap
tės apielinkę ištyrus, galų skričio. — Netoli nuo čia
gale Ukrinų krašte pavyko buvo toks atsitikimas. Apie
prie vieno ūkininko sučiupt 10 vai. vakarą pas ūkininką
pasibaidę
5 vokiečių kareivius plėši Kurunkevičių
žmogus.
Kurunkevičius
pir
kus, ten pat suimta ir vie
ma
nenorėjo
leisti,
bet
pa
nas mėginęs kruman pasp
rukt žmogus, kuris, kai tuo matęs, kad tai lietuvių mipaaiškėjo, buvo rusas, iš pa- licionierio butą, nes turėjo
ventėj kovojusios bolševikų šautuvą ir milicionierio ke
armijos atsilikęs. Prie su purę įsileido. Atėjusis pa
imtųjų vokiečių atrasta ke pasakojo, kad jis su Narvy
letas tūkstančių rub., pris dų kaimo milicionieriu Nar
pirti, jie patis pasisakė, iš kevičių sugavę mozūrą ir
Vyskupas Karevičius lai- kurių ūkininkų atėmę. Jie atėmę nuo jo 5 centnerius
esą nariai vokiečių "Spar javų, kuriuos Narkevičius
mina kariumenę.
tako” kuopos.
Pasirodė, nugabenęs Vištytin, o jis
Sekmadienyj, gegužės 11 kad tų plėšikų ne kelios de bestovėdamas sargyboje su
Kaune buvo Lietuvos kariu šimtis. tik iš viso 6 žmonės. šalęs, tai užėjęs pasišildyti.
menės priesaika ištikimai Nurodymų tiems plėšikams Kada taip besikalbant jau
tarnauti Lietuvai ir jos lai teikę ir juos slėpę čia ke buvo 11 vai. nakties, svetys
svę ginti iki paskutinio lios dešimtis metų gyvną, šoko prie durų ir atstatęs
kraujo lašo.
rusų valdžios pastatytieji šautuvą sušuko: duok, seni,*
Ratušės priešakis buvo Žemaičių krašto "švietėjai” 500 rub. arba tuojaus nu
kilimais bei vėliavomis da —rusai kolonistai.
šausiu! Pirma manyta, kad
bintas. Augštai buvo iškel 'Ylakių miestelyje lietu juokauja, bet kuomet jis su
ta Lietuvos vytis. Tarp tų vių kariumenė sušaudė, toli šautuvu kirto K. per ranką,
papuolšalų ir žalių eglių bu žinoma plėšiką — žmogžu buvo sujieškota ir atiduota
vo padarytas altorius.
dį P., kuris jau kelis kartus jam 400 markių. Dar pas
Pusiau vienuoliktos Kau- buvęs suimtas ir vis laimin- kui prišoko jis ir šautuvu
išlaužė spintą, kur paėmė
110 kariumenės kapelionas
pabėgdavęs,
atlaikė mišias, paskui po "
’
laikrodėlius ir pagrasinęs
sumos išėjo vyskupas Kare-’ yemunu vaikščiojo lietuviu "aš vis vien tave nušausiu,”
vicius, daugybes dvasiškių ■
išėjo.
garlaivis "Aušra."
su pralotais lydimas. Jisai _
_
_ , ,
Eidamas nuo K. vagis
užėjo augštai aiTt pakilimo! „Tarp Kauno ir Jure ark o apie 12 vai. nakties pasitiko
ir iš ten pasakė pamokslą i ^eiPVn,u. vaikščioja lietuvių) begrįžtant į* Dambravalės
apie musų tautos atgijimą, i susisiekimo
mirysterijcis kaimą «to kaimo gyvntoją
priminęs tą kelią, kuriuo ?.ai?ai,vls
. ^1S. ve_ Klevinį, nuo kurio už "vėlų
męs lietuviai prie nepriklau-l^10-!3 ^rP
dviejų miestų vaikščiojimą” pareikalavoi
somos Lietuvos ėjome. (Beti^1*^ lr keleivius,
10 rub. "pabaudos.” Klevi
Pirmon
eilėn
.priimami
kodėl tas veidmainys nepn-:
nis su savim 10 rub. neturė
minė to kelio, kuriuo jis va kelionėn važiuojantieji ka jo ir paprašė užeiti į jo na
žinėjosi Berlynan prašyti rės, apsaugos ir vandens ke mus. Pakelyj vagis Klevi
kaizerio valdžios, kad pada lių skyriaus tarnautojai, o nį pašovė, o pats pabėgo.
rytų iš Lietuvos "krikščio- paskui tarnautojai ir kitų Klevinis pašautas į vidurius
Likusios liuosos dar pusę dienos buvo gyvas.
niškai-konservatvvę monar įstaigų.
vietos atiduodamos šiaip Vokiečių žandarai žmog-»
chiją?” "Kel.” Red.)
Paskui buvo pati priesai publikai. Vietų skaičius ne žudžio dar nesusekė.
ka. Visi kareiviai ir kari didelis.
REAKCIJA KELIA
ninkai (oficieriai) augštai Garlaivy^ "Aušra" eina}
GALVĄ.
iškėlę dešinają ranką pri iš Kauno pirmadieniais,
trečiadieniais
ir
penktadie

siekė.
Nevvarke tapo areštuoti
Paskui vyskupas suteikė niais 10 vai. ryto; iš Jurbar 6 rusai užtai, kad pakėlė
ko—antradieniais, ketvirta-,
kariumenei palaiminimą.
triušmą Kolčako šalininkų
Paskui laikinasai Lietu dieniais ir šeštadieniais 5'| susirinkime. Suimta Nikovos respublikos "preziden vai. ryto.
lai Hvozdevskij, Konrad
tas,” A. Smetona, pasakė Greitu daiku ruošiamas i Tkač,
Foma
Hakarik,
karumenei prakalbą, kurio susisiekimas vandeniu nuo.' Gavril Rogožek ir Toporovje tarp kitko aiškiai pabrie- Kaune iki Alytui.
skienė. Už tokį menkniekį
žė, kad Lietuva be Vilniaus
kiekvienas likos pastatytas!
negali būti, todėl kariume Naumiestyje daug bedarbių po $5,000 kaucijos. Protesnė nuolat privalo būti pasi Naumiestyje, Suvalkų gu-atilodami'prieš“'’Kolčaką'jie
ryžusi žūt būt Vilnių atgau bernijoj, yra gana daug be-.prasiįengę prieš Espionažo
ti. Taip pat priminė kariu darbių, labiausia jaunų vy-jg^yju^ Advokatei Rose
menei kokią sunkią valan rų. Pirmdaugumajų tar-)yYejss> įurj apsiėmė arešdą Lietuva dabar pergyve navo Vokietijoje, o Riti Lie- tuotus ginti, grąsinama atna, kada vieni priešai iš jos tuvoje vokiečių suėmimo įs- ėmimu teisių.
neišvaryti, o kiti jau veržia taigose. Dabar gi toms įs-j
taigoms užsidarius ir kilus j AREŠTAVO "NOVYJ
si.
Vyriausis kariumenės va Vokietijoj revoliucijai, jie MIR” REDAKTORIŲ.
Vokiečiai
das "gnerolas” Žukauskas liko be darbo.
Naumiesčio
gyventojam|
Scrantone užpereitą nedėpasakė:
"Męs, kariškiai, prisiek išdavė po *4 svaro duonos lią tapo areštuotas Nikilai
New
kėm tėvynę Lietuvą ligi ir taja duona ligi šiol mai- Hurvich, leidžiamo
paskutiniojo kraujo lašo tinosi. Kaimuose darbo gan Yorke rasų laikraščio ”Nqginti — męs tai ir darysi daug, nes ūkininkai darbi-vyj Mir" redaktorius. Jis
ninku reikalauja įvairiems, buvo pakviestas į Scranton
me !”•
Kariumenės orkestrą ke darbams, bet šie neina sa- ant prakalbų ir po prakallis kartus griežė Lietuvos kydami, kad per pigiai mo- bos jį suėmė. Rusijoj Hurhimną bei šiaip kariškus ka, o patįs stato labai dide-.vich yra baigęs Peterburgo
dalykus.
Buvo šaukiama les kainas, kokių nepajiegia universitetą, o Amerikoj
Šalčio verčiami,1 baigęs Pennsylvanijos Uni"valio” už Lietuvos neprik mokėti.
lausomybę, už kariumenę, žmonės iškirto šalia Nau-'versitetą su A. M. laipsniu.

du vietos vaikinu, prašydamu priimti juos kareivių
tarpan. Komendantui su
tikus priimti, tuodu vaikinu
daug turėję
džiauksmo
Porai dienų praslinkus •Ža
slius užpuolė didelės bolše
vikų. pajiegos. Ugnin ėjo
Vilniaus žydai, kuriuos va
rė rusai, eidami paskui su
kulkasvaidžiais ir koliodami: "Jus, žydai, mokate bū
ti komisarais, tai mokėkite
ir kariauti.” Žąslių karžy
giai vaikinai neskaitlingos
Žaslius ginančios musų ka
reivių kuopos tarpo buvo
pirmutiniai visur, kur tik
buvo karščiausia, kur buvo
pavojingiausia. Mušėsi per
visų dieną.
Bolševikams įsiveržus
Žąsliuosna tuodu narsuoliu',
atbėgo Keišedorysna, kad
iš čia važiavus Kaunan lie
tuvių pulkuosna. Bet vie
nas tų narsuolių, Česlovas
Surginavičius, prieš išva
žiuodamas Kaunan, dar no
rėjo slapta nueiti žąsliuos
na pasimatyti su savo tė
vais ir vėl sugrįžti. Beeida
mas jisai pasitiko bolševikų
žvalgus, kurie ėmė į jį šau
dyti.
Surginavičius per
rantus sugrįžo Kaišedorysną, bet rytojaus dieną, nie
kam nieko nesakęs, vėl nu
ėjo žąsliuosna kur laukė jo
mirtis. Bolševikai narsuo
lį pagavo ir sušaudė.

■J--------

Km nieko neveikia
To niekio nepeikia

■=—■

©

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

na dailiai padainavo. Kun. CHICAGO HEIGHTS, ILL'kymą. Ant galo pats pirmas, gėrimas ir tokių augš- Šalę veikimo kuopoje ir
LAWRENCE, MASS.
Šleinis aiškino apie dailę. Perkunas muša bašnyčias.» mbunkas drg. Zovė pasakė
tų kainų mokėjimas rodo, draugijose, velionis dar uo
Margumynai.
liai
platindavo
pirmeiviškus
Pasakė, kad dėl dailės karės
kad da negreit žmonija at
prakalbėįę apie lygos rei
Šis miestelis mažas, apie kalus ir kvietė svečius rašy
Birželio 22 d. čia buvo L. sižadės tuos nuodus varto laikraščius, kaip antai "Ke Keletas sąvaičių jau pras kįla ir žmonės žudosi.
20,000 gyventojų. Pasta tis prie J. L. S. L. 1-mos
D. L. D. 56 kuopos sureng jus.
leivi,” Naujienas," buvusią linko, kaip ta baisi streiko
Zokoninkas.
ruoju laiku pradėj’o atsirast kuopos.
tas draugiškas išvažiavi Netekome vienos savo vei” "Šakę,” "Dilgeles” ir kitus. šmėkla pasibaigė, bet dar
bininkų
daugelis
randas
iii
bedarbių; užsidarius karčia Potam tęsėsi vėl žaismės
mas į girią. Vieta buvo la
Jis taipgi buvo "Naujienų”
BENLD, ILL.
kėjos.
moms nuo 1 liepos skaičius ir Įvairus pasikalbėjimai
bai graži ir suvažiavo gana Pastaruoju laiku prog šėrininkas ir kitų nemaža dabar be darbo.
daug žmonių. Laikas labai resyviai vietos lietuviai ne prirašė prie "N.” bendro Priežastis tame, kad strei Norėjo sumušti korespon jų pasidaugino. 30 birželio iki vėlam vakarui.
dentą.
buvo tikri stebuklai, kai-ku- Valio lygiečiai!
smagiai praleista tyrame teko vienos savo scenos vei vės. Ir šiaip velionis daug ką darbininkai nors ir lai
ore, bežaidžiant įvairius lie kėjos - p.. Moreikiutės, ku triūso
pašvęsdavo vietos mėjo, bet streiklaužių darb Tūlas laikas atgal "Ke rie žmoneliai atsisveikinda Geistina daugiau tokių
daviai neprašalino iš dirb leivyje” tilpo Mergos Vaiko mi su degtine, gėrė ir bon- pramogų!
tuviškus žaidimus.
ri buvo čionai dailės mylė lietuviams: ar kam reikėjo tuvių.
Mat, tai ištikimi ver korespondencija, kurioj bu kas bučiavo, nekuriu net
Vakare begrįžtant namo tojų narė ir choro mokyto knygų parsitraukti iš re
M. Mokinys.
žmonės linksmai šnekučiuo ja. Išvažiavus p-lei Morei- dakcijos, ar ko kita, tai vis, gai. Pasipriešinti tam strei- vo aprašyti negražus vietos ašaros biro. Pyksta ant Dė
damies išreiškė savo pagei kiutei Chicagon, Dailės My būdavo, pas jį kreipiasi ir kieriai negali, nes per 16 są- lietuvių darbai. Reikia pri dės Šamo, kad jiems reikės
davimą daugiau tokių išva lėtojų draugija pairo, nes jis visiems mielu novu pa vaičių streiko labai nuvar pažinti, kad Mergos Vaikas prablaivyt savo protą.
rašė teisybę, bet teisybė, 29 birželio LSS. 126 kp.
go ir išalko.
žiavimų turėti.
nėra kam vadovauti. Gaila. tarnaudavo.
mat,
būna labai karti, kuo turėjo išvažiavimą, prie iš
Taip dirbdamas, 1917 me Gyvenimas privertė tai
šis bei tas iš musų judė Tečiaus linkime p-lei Mokytis po tokios ilgos vargo met ji parodo žmogaus važiavimo buvo prisidėjus
"eikiutei geriausios kloties tais velionis pasijuto jau kovos, nors ir mažai laimė ydas.
jimo.
No beer — no work!
ir Dramos draugija. Pub
nesveikas esąs ir jau ne
jos
naujoj
buveinėj,
idant
Birželio 29 buvo LDLD.
Visoj musų Schuylkill ir
Taigi kaltininkai pradėjo likos buvo daug.
daug tegalėjo dirbti fabri- jus.
36 kuopos susirinkimas, ka jos triūsas ir toliaus neštų koj. Ėjo pas daugeli dak Prastesnių darbų darbi pikti ant korespondento ir 30 birželio buvo Daininin Luzerne pavietuose maime apart kitako buvo svar visuomenei naudos, o jai taru, bet visi atsisakė gy ninkai, kaip antai verpėjai, pradėjo tartis jam atkeršyt. kų Muzikališko Kliubo su nose dirba pilną laiką ir
styta tūlų draugijos narių džiaugsmo.
šukuotojai ir kiti,netaip bū Bet kažin kodėl jie Įsivaiz sirinkimas, kuriame tapo todėl nebūtų didelės bėdos.
K. K. dyt, o į ligonbuti eit neno na perseikojami (jei bent dino, kad tuo koresponden nutarta ragint kitas drau Bet didelė dalis mainierių
pasielgimais,
kenkiantis
rėjo. Pasitraukė iš draugi
draugijai.
Tokiems na
jų,
išvažiavo pas svetimus kurie buvo šnipų įskųsti) ir tu esu aš, kuomet ištiesų aš gijas, kad nusipirkt savo labai nusiminė, kada ištik
CHICAGO,
ILL.
riams duota persergėjimas,
ant farmos ir tenai numirė, kone visi jie gavo darbą, nieko bendra su Mergos namą. Pagirtinas dalykas, rujų paaiškėjo, kad nuo 1
liepos degtinės ir alaus ne
kurio jei nepaklausys, tui Moksleivių išvažiavimas. nežinojo nei giminės, nei daugelis net ir senas vietas. Vaiku neturiu ir tos kores jeigu tas nusisektų.
bus.
30 birželio ir 1 liepos
rėš būt prašalinti iš kuopos.
13 birželio pas mus perė
Birželo 29 Hoffmano mo pažįstami. Tą pačią dieną Bet kaip audėjai, tai skau pondencijos nerašiau.
daugelis visai nėjo i darbą,
Tą pačią dieną buvo LSS. kyklos mokiniai surengė ant Seymour kapinių buvo du ir žiūrėti Į tokius burius
Birželio 29 d. nuėjau ant jo didelė perkūnija, kuri pu gėrė žmonės, kad atsigert
119 kuopos susirinkimas. draugišką išvažiavimą Į Je- ir palaidotas.
vaikščiojant nuo vienos i progresysčių pikniko. Pasi sėtinai išgą’zdino ir musų
Nutarta paaukaut iš kuo ferson girias.
Ilsėkis, musų drauge, sve kitą dirbtuvę — šimtai be rodo, kad tenai jau sutaisy "jagamasčius.” Pas musų ant visados. Daug visokių
nelaimių buvo girdėtis per
darbo!
pos iždo "Žarijai” $5.00,
Oras buvo labai malonus timoj žemelėj!
tas "programas” mane su prabasčių tą dieną buvo at tas dvi dienas, ne vienam ir
Profesionalai skebai tapo mušti, Įmesti Į prūdą ir pri važiavusios 3 minyskos ant
taipgi trįs draugai pasiža ir žmonių privažiavo pusė
S. žiūraitis.
suvežti čionai iš visos Ame girdyt, ar kaip kitaip nu vakacijos ir bepuotaujant lietuviui reikėjo lopvt gal
dėjo per 6 mėnesius "Žari tinas būrelis. Taipgi buvo
NO.
GRAFTON,
MASS.
rikos ir dirba audėjų dar bausti.’ Girti vyrai tuojaus perkūnėlis kaip spirs Į ka vą. O kiek nelaimingų šei
jos” fondan mokėti po $1. ir programas susidedąs iš
bus. Streikieris jeigu ir apstojo ir pradėjo rėkti, miną, kad net visoj kleboni mynų neturėjo duonos per
Kairiojo Sparno agitacijos prakalbų-prakalbėlių.
Lietuvaitė prigėrė.
gauna darbą, tai prie nau kad aš juos "į gazietas pa joj subarškėjo. Prabaštėlis kelias dienas, nesuskaitysi
reikalams nutarta paau Prakalbas sakė patįs mok
Pas
mus
atsitiko
nelaimė,
jos mašinos ir turi stoti davęs.” Gerai, kad ant pik iš išgąsčio nupiškėjo Į už- Kaip tiktai panaikino
kaut $10.00, kad varyt ge sleiviai, išskiriant gerb. Že
prigėrė
Ona
Veiveriutėj
kaipo naujas, darbininkas. niko atsirado draugų, kū pečkį. Sakoma, kad jam degtinę, tai tuojaus atsira
resnę agitaciją tarpe so- maitę ir Dr. K. Černiauską.
jauna
lietuvaitė.
do ir naujų gudruolių, tuocial-patriotų — bergerinių Pirmininkaujant d. J. Stun
ne už mane nors žodžiu už kas tai ten atsitiko, o Bar iaus vieton tikros degtinės
šnipai jau veikia.
Kaip
žinia,
3
liepos
buvo
socialistų, (šitoks prota giui iš eilės kalbėjo šie: M.
ristojo, tai išlikau da nenu- butei su Magde, tai net akįs pradėjo fabrikuoti visokius
labai
karšta
diena,
tai
daug
Pilnos
dirbtuvės
atsirado
paoalo. Prabaščius paleido
vimas ir šiokie siekiai ken Palevičius, Žemaitė, P. Be- moterų paleido iš darbo.
inčiuotas.
išgamų
darbininkų,
tų
tar

paskalą, kad tai bolševikų nuodus. Daugiausiai mai
kia pačiam darbininkų ju naitis, M. Dundulienė, M. Veiveriu te nelaukdama ki
Gerbiamieji,
aš
jūsų
kum

dėjimui.
Bergeris darbi J. Shileikis, Dr. K. Černiau tų, nuėjo viena maudytis. pe nemaža ir lietuvių, kurie ščių nebijau už rašymą tei darbas ir davatkos jam ti šo likusią degtinę su vynu
t geria. Mat alkoholio my
veiklesnius streikierius, ku sybės, bet aš jums sakau, ki.
ninkų klesai daugiau yra skas, J. Jankus, W. HoffBuvo su ja ir kita moteris, rie yra šiek-tiek veikę per
Tuo pačiu laiku perkūnas lėtojai suranda sau visokių
pasidarbavęs, negu visos man ir Paul Weiner.
kad
aš
tų
korespondencijų
bet
toji
nesimaudė.
Nelai

streiką, išduoda bosams. nerašiau. Aš paskirsiu $50 spyrė ir Į italijonų bačnyčią būdų.
Ypatingai Žemaitė paša-'
LSS. kuopos krūvon sudė
minga
įbridus
Į
vandeni
no

Bosai tokius tuojaus išva
Darbininkai protestavo.
jus. Savitarpinė kova tarp kė gražią, .pilną humoro
i Lietuvos Laisvės Fondą, ir gerokai apdaužė ją.
rėjo
mokytis
plaukti,
bet
ro,
sakydami:
"eikit
ant
Batakiškis.
socialistų dėl nuomonių prakalbėlę, kas visus garLiepos 4 daugelis darbinin
jeigu jus prirodysit, kad tos
vietoj
plaukimo
reikėjo
streiko.
”
skirtumo pageidaujama tik džai prijuokino. Dr. Čer
kų
nedirbo, susipratę dar
žinios buvo mano rašytos.
CHICAGO, ILL.
darbo žmonių išsiliuosavi4 niauskas trumpai, bet gra šauktis pagalbos. Buvusi "Sandaros” N25 tūlas Bet jeigu neprirodysit, tai
bininkai
protestavo už drg.
su
ja
moteris
matydama,
Darbininkas
(o
gal
skebas)
Piknikai
—
išvažiavimai.
mo priešams. — Red.)
žiai apsakė moksleivių ke
Debsą, Moonev ir kitus po
iųs turit duot Į tą Fondą
Reikia paminėti, kad kuo- lius, jų siekius ir troški kad Veiveriutė skęsta, nu gina vieną Sandaros kuo-* >50.00. Jūsų piktumai ir Pėtnvčioj, 4 liepos, LSS. litiškus kalinius, kuriuos ne
. pa smarkiai auga; kiekvie- mus.. Drg. M. Dundulienė bėgo jieškot žmonių. Kada pos narį, buk jisai esąs ne pravardžiavimas manęs čia 4 kuopa surengė pikniką teisingai uždarė i kalėjimą
. name susirinkime vis naujų kalbėjo apie moterų reika žmonės atbėgo, Veiveriutė kaltas. kad atvažiavęs iš nieko negelbės. Stokit kaip Černiausko darže, Lyons, "demokratijos apgynėjai!
Chicagos ir nuėjęs streiknarių prisirašo.
lus, ragindama moteris, o buvo jau nuskendus.
kiti jieškojo degtinės ir to
Velionė
>aėjo
iš
Suvalkų
aužiauti po 4-rių sąvaičių vyrai ir parodykit savo Illinois.
LSS. ir LDLD. kuopos ypač jaunas merginas mo
faktus. Kas bus kaltas, tas Diena buvo šilta, graži, dėl prisidėjo prie susipratu
savo susirinkimus laiko sve kytis. Du anglai, W. Hoff- gubernijos, Garlevos para streiko.
įžmokės bausmę. Ar apsi- bet publikos atsilankė ne- sių darbininkų. Tečiaus
tainėj po num. 861 First man ir P. Weiner, kalbėjo pijos, Paderiškių kaimo. Ji Bet nereikia teisinti to. ;mat?
perdaugiajsia. Girdėt bu-; abelnai imant, judėjimas
avenue, pirmoji kas antrą irgi trumpai, bet turiningai buvo katalikė, bet mėgdavo kas smerktina, Tas žmoJ. Sneddon.
vo, kad jau ir socialistai ne buvo menkas.
ir parskutinį nedėldienf —apie socializmą ir politi ir pirmeiviškus laikraščius gus jau yra atsižymėjęs
nori lankytiss Į "kairiųjų’
Priviso daug valkatų.
šnipinėjimu ir strfeiklaužiakožno mėnesio, antra gi ką. M. J. Shileikis — apie skaityti.
NQRWOOD,
MASS.
pramogas. Bet visgi socia Gerardvillėj atsirado daug
Lai
būna
jai
legva
sveti

vimu
1914
ar
1915
mtais.
kas antrą nedėldienį mėne dailę.
listams reikėtų remti tokius valkatų, kurie seka žmones,
Streikas pasibaigė.
sio nuo 2:30 vai. popietų. Visi kalbėjo rimtai. Ka ma žemelė, o męs pasilikę Kuomet Uswoco Mill darbi
pat jau socialistus.
turi su savim pinigų ir
Odų darbininkų streikas,
Draugai darbininkai, or- dangi-buvo net devyni kal čia bukime atsargus su van ninkai streikavo, jisai lošė
Programas susidėjo iš ar
deniu!
provokatoriaus
rolę.
O
1917
paskiau
užpuola ir apiplė
kuris
tęsėsi
čia
11
dienų,
jau
ganizuokitės ir švieskitės! bėtojai, tai negalėjo ilgai
dviejų kalbėtojų ir Vyrų šia. Pesekmingiausia
Jeigu
jos
giminės
ir
pa

metais,
kada
buvo
Laisvės
jiems
pasibaigė, bet pasekmės ne Choro. Pilonas kalbėjo d.
T. M.
kalbėti, kiekvienas maž
žįstami
norėtų
platsnių
ži

Gynimo
Fondo
konferenci

Jie
pergeriausios. Mokestis pa Andrulevičius. Kalbėjo il patarnauja saliunai.
daug kalbėjo iš savo mokslo
nių,
lai
kreipiasi
šiuo
adre

ja
Lawrėnce,
jis
norėjo
doslankioja
pakampiais
ir
kelta nuo 5 iki 7 nuošimčių, gai, bet nesilaikė jokios vie
WESTVILLE, ILL.
patyrimų.
su:
nosą
padaryti,
ir
padarė,
kaip
tik
ateina
žmogus
išsi

oagal darbą. Bet 7^ nuo nos temos. Paskui trum
Programas užsibaigė apie
Alkoholis.
P.
Jurgulis,
bet
nenusisekė:
policija
at

šimčių žadėjo pakelti pati pai kalbėjo drg. šarkunas. gert, tuojaus jie seka kiek
Buvo nut
Kaip visur kitur, taip ir 6 vai. vakare.
Box
332,
važiavo
ir
nieko
nepešė.
Jei

kompanija, kuomet patyrė, Padainavo porą’ dainų Chi turi pinigų ir kur jis juos
Čionai 1 liepos likos užda raukti moksleivių ir dalyva
No.
Grafton,
Mass.
gu
jau
skaitotės
pirmen
kad darbininkai organizuo cagos Vyrų Choras. Pikni padeda. Kaip tik nutėmina
vusių paveikslai. Paskui bu
rytos visos karčiamos.
viais,
tai
nors
tokių
žmo

pas kurį yra pinigų, tuojau
jasi i uniją.
kas užsibaigė šokiais.
Turbut da niekad, kaip vo žaismės ir lietuviška mu
STOUGHTON, MASS.
nių
neužtarkite.
Streikieriai sugrįžo dar Da buvo pranešta, kad bando susidraugaut, o jei
senai las miestas Čionai sto zika: armonika su smuiku.
tas nepavyksta, jie ap
Prie to, gal norite žinoti ban, bet daugelis darbo jau kalbės anglas
Vienybėje galybė.
(milionie- gu
vi, tiek daug žmonių čia ne Visi gražiai ir linksmai lai
sidirba
visvien. Kaip tik
Sandariečių negavo. Jų vietose dirbo rius bolševikas) Wm. Bross
Buvo "Keleivyje” rašyta, ir daugiau
buvo, kaip 1 d. liepos. Kar ką praleido.
žmogus
eina namon, patin
Lloyd. bet jis nepribuvo.
čiamos buvo tiesiog apgul-į Geras moksleivių darbas kad Stoughton Rubber Co. streiklaužių? Męs galime streiklaužiai. Liūdna.
Buvo anądien unijos mi Nedėlioję, 6 liepos, Be- ka jį parankioj vietoj,
tos plačiausių minių susi- buvo surengti tokį išvažia stičeriai ir cementeriai iš suteikti jums visą surašą
tingas. Pirmininkas perser verly Hills giriose Jaunų kerta su bilia į dantis ir at
spiečiusių palydėti alkoho vimą. Geistina, kad drau ėjo Į streiką. Streikas tęsė vardų.
Aukuras.
gėjo, kad darbininkai ne Lietuvių Socialistų Lygos siima viską, kas jiems rei
lį. Jo vergai negana, kad gai moksleiviai ir ateinan si veik 5 sąvaites, darbinin
vadintų streiklaužių "ske- 1 kuopa surengė šeimyniš kalinga. Jau keletas lietu
ryte ryjo, rodąs trokšdami čią vasarą surengtų tokį iš kai iki galo laikėsi vienybė
vių su išdaužytais dantimis
su didesniais je, susirišę j uniją ir nutarė
bais,” nes galį už tai areš- ką išvažiavimą.
LAWRENCE, MASS.
jame paskęsti, dagi su veži važiavimą,
ir išmuštomis akimis guli
mais ir automobliais suva patyrimais ir Įgytu mokslu negrįžti Į darbą, koliai ne Tautos katalikų piknikas. tuot. Jis tikrino, kad ske Diena buvo labai puiki Ashlando ligonbutyje. Ir tai
bai busią "iškrapštyti” pa (vėsi), tai suvažiavo netik
žiavę, mokėjo už galioną pasidalytų su savo drau bus išpildyti jų reikalavidaugiausia vis degtinės pa
mai.
Kompanija pranešė Liepos 4, 5 ir 6 dienomis lengva. Pamatysim. Jeigu lygiečiai, bet ir svečių pu sekmės.
degtinės po 15 dolerių, kro gais darbininkais.
M. Mokinys.
darbininkams,
kad
gali čia buvo taip valinamos Lie taip nebus, tai darbininkai sėtinas būrelis. Per pietus
vėsi į vežimus ir gabenosi
streikuot nors 10 metų, bet tuvių Tautos Katalikų Baž nustotų pasitikėjimo unija. buvo kalbų- prakalbėlių. Pir Lietuvos Sūnų Dr-stės pik”
namo. Alaus bonka buvo
ANSONIA, CONN.
Unijistas.
nikas.
mininkas drg. Zovė iš eilės
parduodama daugelyje vie
ant darbininkų reikalavimo nyčios piknikas surengtas.
Pirmą
dieną
žmonės
suva

Liūdna
žinutė.
4
liepos
Liet.
Sūnų drau
visus kvietė išreikšti savo
tų po 25c., žmonės to nepai
nesutiks. Vėliaus dirbtu
LAWRENCE.
MASS.
žiavo
karais
ties
Tautišku
nuomones prakalbomis. Vie gystė iš Giradville, Pa. pa
sė, pirko ir džiaugėsi, kad Liepos 2 d. iš ryto pasi vės superitendentas kelia<
Parku
ir
su
paroda
maršamirė
čia
po
ilgos
džiovos
Čia kalbėjo kun. M .X. ni kalbėjo, kiti tik išreiškė rengė pikniką. Ęad už
aires stičerkas prašė, kad
gauna.
vo
Į
parką.
Buvo
didelis
Mockus per keturis vaka-llygiečiams už surengimą kenkti draugystei, vietiniai
Smuklininkai uždirbo tą draugas Salemonas Tiške ios ateitų pas jj ofisan tai
dieną daugiau, negu per vi vičius, susilaukęs vos 29 me kytis. Jis pažadėjo viską iš kojų trypimas ir andarokų rus, 29, 30 birželio ir 1, 2 lie- tokios pramogos simpatijai klerikalai taipgi surengė
sus metus. Karčiamoms už tų amžiaus vaikinas. Velio pildyt, ko jos reikalauja, ir kelinių šlamėiimas. ku pos. Buvo reikalauta, kad'o tūli visai atsisakė kalbėti, pikniką, bet mažai ką pešė.
sidarius vienok jie dabar nis paėjo iš Suvalkų guber tik nenorįs daugiaus Įleisti nigo "gaspadinė” Malkelis, kalbėtų da ir penktą vaka-l Trumpai ir aiškiai pasa- Lietuvos Sūnų Dr-stės pik
*...............................
” kė po keletą žodžių šie nikas nusisekė gerai, buvo
nusiminę. Jų buvo kursty nijos, Griškabūdžio parapi Į dirbtuvę lietuvių, lenkų ir didžiai nuvargintas ir be rą, bet
iš priežasties didelių
dievių
išjuoktas,
kad
kojos
ta ir tikėtasi, kad darbinin jos, Tabakynės kaimo. A- žydų; reiškia, norėjo sug
karščių reikalavimo nebuvo draugai: (l)Čeponis, kuo gražios publikos ir gražiai
šleivos
ir
pats
sukrypęs,
tau
pos organizatorius, apibrė linksminosi. * Tiktai atsira
kai savo streiku neleis kar- merikon atvyko 1911 metų riaut streiką. Bet airės at
galima išpildyt.
tiška
vėliavą
nešė.
Buvo
ir
ždamas
kuopos nuveiktus do vienas žmogus, kuris pri
pavasarį,
čiamii uždaryti, tečiaus *a
Per šiuos keturis vakarus
ėjo ant streikierių susirin
dudorių
pulkas
nemažas,)
viltis juos apgavo. Mat al- Da Lietuvoj būdamas ve kimo ir pasakė apie tai vi
publikos atsilankė 1254, mo darbus ir pasiryžimą to dirbo nesąmonių, ir tai da
koholiaus mylėtojai pap« lionis buvo jau prisirišęs siems streikieriams ir pa kuris smarkiai putė savo kėdami įžangos po 10 c. liaus darbuotis socialistų ne bile koks žmogus, bet jis
dirvoj; (2) M. Shileikis pa tituluoja save 79 kuopos or
rastai skurde gyvena, džiau prie apšvietos ir prigulėjo čios atsisakė su darbdaviais dūdas, kad einant į savo kiekvienas.
daržą
lietuviškai
tautai
ko

giasi, kad darbą turi, tokios "Žiburio” skyriun. Atvy tartis.
Publika pakėlimu rankų sakė prakalbėlę apie užda ganizatorium ir statos dide
Kompanija maty
jos
nesusimaišytų.
kovos, kaip streikas, alko- kęs į Ameriką ir apsigyve dama, kad streiko negalima
nubalsavo, kad kalbėtojas rymą i kalėjimą draugės liu "bolševiku.” Jis pradėjo
holiaus apgynimui jie bijosi nęs Ansonijoj pas seserį Te sulaužyt, pasišaukė streiko Antrą ir trečią dieną po vasaros karščių ir vėl Katrės O’ Hare. Gerai kal šmeižti piknike geriausius
stverties. šviesesni darbi ofilę, tuoj prisirašė prie L. komitetą ir prižadėjo išpil žmonių buvo mažiau, nes i Lawrencą sugrįžtų ant ke bėjo dar keliatas draugų,, lietuviškus laikraščius ir at
kurių negaliu atsiminti pa kalbinėjo, kad juos darbi
ninkai dagi pasidžiaugia S. S. 186 kuopos, kurioj pas dyti darbininkų reikalavi atlaidai jau nebebuvo to- leto vakarų kalbėti.
tuomi alkoholiaus išnaiki kui visą laiką darbavosi. mus. Taip ir padarė. Link kie vožni.
parduota. vardžių. Paskui gaspadi- ninkai neskaitytų. Mažai
Literatūros
Beto da prigulėjo prie dvie smai sugrįžome į dirbtuvę
nimu.
Paskutinę dieną chorai laisvamaniško turinio, už nės išreiškė savo džiaugs kas jo klausė, bet saliuninmą. padėkuodamos jauni kams tai geras pasitarnaviAr bus jis išnaikintas, tai jų pašalpinių draugijų ir laimėdami streiką'
—didelių ir mažų — p. Na- $55.00.
F. J. L.
mui už skaitlingą atsilan- mas.
labai abejoju. Tasai pirki- buvo jų sekretorium.
Adamson. vadąuskui vadovaujant gaVietinis.
MILWAUKEE, WIS.
Draugiškas išvažiavimas.

v*

Iš Angliakasių
gyvenimo.
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' gos, tai visgi pelno čia nesi mų žmonės?1 Beto, juk vy
mato. Ponas senatorius už čiai grieštai priešinasi kiek
progresyviskam
miršo, kad pinigai dabar pa vienam
sidarė daug pigesni. Prieš darbininkų judėjimui, o ka
Pagal J. M. McCann ir kitus parašė IKSAS.___________________
karę svaras sviesto prekia- jau kalbėt apie socializmą!1
Įnešus
koki
nors
naudingą,
I vo 30 centų, o dabar 60 cen.
Tas tečiaus nereiškia, kad darbininkams sumanymą,
žinomos intakus. Kai-kurių augmenų net
(Tąsa)
svaras sviesto šiandien yra jie visuomet bus priešingi.
pats būvis priklauso nuo vabzdžių.”
vertesnis, negu prieš karę. Tuomet ant mitingų turėtu
Jeigu daleisti, kad žemės kamuolys iš
O gamtininkas Darvinas sako: „Gėlės
Sviestas koks buvo, toks ir me daug nesmagumų ir peš tiesę buvo visas vandeniu apsemtas, tai
ir visai skiriasi skaisčiomis savo spalvo
tebėra, tiktai pinigai pasi tynių.
sūrūs
jūrių
vanduo
turėjo
būt
be
galo
pra

darė pigesni. Taip pat ir su ‘ Pagaliaus, juk męs atsi skiestas, ir tuomet visi jūrių gyvūnai, kaip mis nuo žalių lapų dėlto, kad vabzdžiai
pasauliu. Koks jisai buvo mename, kuomet pradėjo
galėtų lengviau žiedus matyti, aplankti
prieš karę, toks jis ir dabar tvertis Chicagoje Lietuvių lygiai ir augmenįs, kurie gali vien tik sū juos ir užvaisinti, o paukščiai sėklas išne
yra. Ne pasaulio vertė pa Darbininkų Taryba, mes vi riam vandenyje gyvent, butų neišvengia
kilo, bet dolerio vertė nupuo somis keturiomis šokome mu budu žuvę; o jeigu vandenų sūrumas šioti.”
Sakysit, ką tas turi bendra su tvanu?
lė. šiandien jis vertas dau prieš ją ir rėkėme, kad Ta- I.butų buvęs padidintas stebuklingu budu,
giau dolerių dėlto, kad tie rvba nereikalinga, ir tai lai tuomet butų žuvę visi tie gyvūnai ir Tuojaus pamatysime.
vientik dėlto, kad ton taryGėlės ir žiedai negali duoti jokių sėklų,
doleriai mažiau verti.
augmenįs, kurie gali tiktai prėskam van
bon
bus
Įsileidžiama
neva
jeigu bitės ar kitokie vabzdžiai nesumai
Jeigu teisingai apskaitelementų, denyje gyventi. Tvanas butų išnaikinęs šys juose tam tikrų dulkių, nuo kurių ūžliuoti pasaulio verte prieš atžagareiviškų
karę ir dabar, tai veikiau priešingų darbininkiškam jūrių augmenis, o be augmenų nei gyvūnai sivaisina sėklos. Taigi, jeigu buvo tvanas,
siai pasirodys ne pelnas, bet judėjimui organizacijų. Mes nebūtų gaėję gyventi, nei vanduo nega tai jis turėjo sunaikinti visus vabzdžius,
nuostolis. Per karę sugriau tuomet sakėm, kad su prie lėtų užlaikyti savo tyrumo, šešios my
ta daugybė miestų, paskan šingomis darbininkiškam ju lios po vandeniu saulės spinduliai jau ne išskyrus tiktai tuos, kurie liko Nojous lai
dinta daugybė laivų su bran dėjimui draugijomis mes prieina ir tenai viešpatauja didžausia tam ve. O jeigu visi vabzdžiai likos sunaikinti,
giais tavorais. Kelias de išvien veikti negalėsime!
tai kaip tuomet užsiveisė visi tie augme
sa;
jeigu
tokioj
gilumoj
auga
‘
j
enų
pasaulis
Na,
tai
kaip
mes
dabar
veik

šimts milionų vyrų per ke
nįs, kurių būvis priklauso vien tik nuo
ir galėtų be šviesos gyventi, tai jis skleistų
turis metus buvo atitrauk sime su vyčiais?
Aš laikausi d-go Stilsono karbono rakštį, taip kaip gyvūnų pasaulis, vabzdžių pasaulio? Visos bitės ir pete’išta nuo produktyvio darbo,
ir apie 30,000,000 vyrų likos nuomonės, kuris pasakė sa ir taip užnuodytų orą, kur niekas negalėtų kės žuvo per tvaną. Nojaus arkoj negalė
užmušta bei sužeista. Juk vo prakalboje 27 d. birželio nei kvėpuoti, nei gyventi. Kadangi tokion jo jų daugiau likti, kaip po 7 poras, jeigu
tai didžiausis pasauliui nuo So. Bostone, kad męs nepa gilumon saulės šiluma niekados neprieina, jas priskaitysime prie „švarių gyvulių,” bet
geidaujame Sąjungoje to
stolis.
išalkę paukščiai ir tas butų tuojaus suryBet senatorius Smoot ši kių elementų, kurie nepro-. tai vanduo butų šaltas kaip ledas ir tas šal ję! Jeigu kokiu nors stebuklingu budu
tų nuostolių neskaito. Jis tauia ir nesupranta, kad įvy tis vien jau butų sunaikinęs augmenis, viena-kita bitė ir butų sugrįžus į tą šalį, iš
tik apskaito kiek trustų Še kinimas socializmo priklau ypač tuos, kurie tik šiltuose kraštuose te
rai buvo verti prieš kare, ir so nuo pačių darbininkų, bet gali augti. Bet nereikia nei šešių mylių kur ji buvo paimta, tai juk ji neužvaisintų
9
kiek jie verti dabar. Jam tikisi kad per maldas kokio gilumos, kad išnyktų visi žolynai. ’’ Jau visų laukų, pievų, miškų ir sodų! Tuo tar
—Tegul bus pagarbintas,!kaip paleisi, tai vienai vis trustai,
tai visas pasaulis. tai dievo išprašys sau lai šimto pėdų gilumoj baigiasi visi žaliala pu męs žinom, kad „vien tik nuo vabzdžių,
Maike!
jau tropysi.
mės ant svieto. Taigi ir aš
ypatingai bičių, priguli musų daržų gražu
—O, sveikas gyvas, tėve! —Tai reiškia, kad tu far
sakau, kad apsaugokit visi piai augmenįs.’’1)
mas ir laukų malonumas. Nuo jų labda
Jau aš maniau, kad tavęs mėno vištas galabijai, tėve!
šventieji musų Sąjungą nuo Kur karvelis galėjo gauti alyvos lapą?
ringo, nors ir nesužiningo darbo, priguli
nėra ant šio svieto. Na, pa —ššš, vaike, taip garsiai
įsocialpatriotų, o labiausiai
Taigi visos girios, visi augmenįs per gėlių kvapsnis; spalvos, medus ir daugely
sakyk, kurgi tu buvai pra nekalbėk, ba kaip cicilistai
nuo vyčių legiono! .
, •'
puolęs, tėve?
A. Liutkus. visuotiną tvaną turėjo žūti ir išnykti. Te- je atsitikimų net pavidalas.’’5)
išgirs, tai tuojaus parašys į
čiau šventraštis sako, kad arkai ant kalno
—Nelaimė buvo atsitikus. savo gazietas, kad vyčių ge
Taigi, jeigu pasaka apie tvaną butų
Nesenai VI rajono rvbosustojus, Nojus tuojaus išleidęs karvelį ir
—Kas per nelaimė?
nerolas vagia vištas.
teisinga, tai pasaulis butų pasilikęs be vai
tas jau parnešęs alyvos lapą.
Kur-gi jis
—Farmerys mane pašo —Tai dabar aš suprantu, se tarp sąjungiečių paplito
sių ir gėlių — butų žuvusi visa grožė ir
lapeliai antgalviu: „Drau
vė.
galėjo tą lapą gauti, jeigu žemė buvo tva
tėve, už ką tave farmeriai gai Vyčiai.” Tuose lapeliuo
kvapsnis. Iš po tvano naujas pasaulis bu
—Na, kaip tas atsitiko? šaudo.
no nušluota ir visi augmenis sunaikinti?
se karštai vyčiai kviečiami
tų išėjęs su išsivysčiusiais gyvūnais ir
—Tu žinai, vaike, kad da —Jes, vaike, ir tu sakai, prisirašyti prie L.S. S-gos.
Negana to, alyvos medžiai Babilionijoj ir
bar, kaip atšilo, aš išėjau kad Dievo nėra.
Brangiausiais pasaulyje visai neaugo.2) „Babilinijoj, kuri taip i žmogumi.
Ten vyčiai vadinami jau net
ant kontrų gyventi, kur už —O ką tas turi su Dievu, ir „draugais ” Jiems žada’ yra taip vadinami „apaštaAr tai šitaip gimė pirmutinis pasau
lankiai būdavo užliejama upių patviniais,
burdą nereikia mokėti. Gy tėve ?
■
lų
šaukštai.
”
šaukštai
pa

lis? Visai ne! Tuomet, iš pradžių, pasi
ma net Įvairių „privilegijų,”
venu sau po Dievo pastoge —Kaipgi tai neturi! Ar kad tik rašvtusi Į Sąjungą. daryti iš sidabro ir jų ran alyvos negalėjo augti. Jos auga tiktai rodė kuoprasčiausia augmenų forma—Ju
ir niekam nei ačiū nesakau, gi aš bučiau išsisukęs iš to
kena baigiasi apaštalo pa sausam klimate, tokiame kaip^ Syrijoje ir lių žolė, kuri plaukiojo ant vandens, ker
Kokiu tikslu jie kviečia veikslu.
ir oras sveikas ir policijos kių spąstų, jeigu Dievas ne
Tie šaukštai buvo Asyrijoje.”3)---. į, r ■
mi;
sunku
pasakyti.
Pama

pės ir samanos ant uolų. Jaunutė žemelė
nereikia bijoti, ba tenai jos būtų man padėjęs?
brangintina dovana šešio
Taigi, jeigu šitas tyrų medelis negali
tęs
tokius
lapelius,
aš
labai
visai nėra. O prasiživyt ne —Bet Dievas sako „neir septynioliktame augti nei tenai, kur Eufrato upės vilnįr laukė milionus metų, pakol suzvimbė pirKo<5?l čia liktame
sunku, ba nuo piknikų at vogk!” o tu, tėve, vagi. Tai nusistebėjau.
nutinis vabalas, ir da amžių amžius pakoi
šimtmečiuose.
Tuos šaukš
kviečiami
vien
tik
vyčiai,
o
tik
suvilgo
žemę,
tai
kaip
jis
butų
galėjęs
lieka senvvčių ir kitokio ge gi tas parodo, kad tu Į Die
tus dabar stengiasi pamėg
pradėjo čiulbėti pirmutinis paukštis ir pa
ne kokių progresyviškesnių džioti
ro štofo. Taigi taip ant vą netiki.
išdirbėjai, tečiaus augti ir žaliuoti per apskritus mėtus už kol pirmutinė rožė paskleidė savo kve
Dievo burdo man begyve —Tu, vaike, nesupranti organizacijų nariai, bei abel imituoti visgi labai daug lietas * visapasaulinio tvano vandenimis*. piančių perfumų. Augmenų ir gyvūnų
nant ir atsitiko nelaimė. Dievo prisakymų. Dievas na$ Visi lietuviai darbinin skiriasi ųuo originalių ir ne Kaip šituos faktus sutaikyt su šventraščio
pasauliai vystėsi sanlydžiai, vienas kitam
Tai buvo jau koks mėnuo draudžia vogti tiktai be rei kai?
turi pirmiausiųjų vertės.
pasakomis apie visuotiną tvaną?
Maniau,
kad
tai
LSS
cen

padėdami ir tobulindami, o ne taip, kaip
atgal. Aš pavalgęs vaka kalo. O ant galo, aš nueisiu
Brangiausiais
tos
rūšies
tro
atliktas
toks
neapgalvo

Mokslininkai
yra
susekę
medžių,
ku

rienės atsiguliau tarp bušių spaviednin ir Dievas man
Biblija sako, kad vieną gražią dieną kėli
ir užkėlęs kojas augštyn užtai dovonos. Taigi vis- tas darbas, todėl nedrįsau šaukštais yra padirbti ko rie turi kelis tūkstančius metų amžiaus ii gyvūnai likos išleisti iš arkos ant nepriei
nieko sakyti, kad neapšauk kio tai auksoriaus pabaigo tuiėjo būt jau užaugę daug pirmiau, negu
svajojau sau apie seną kra- viena, vaike, Dievas yra.
namo kalno viršūnės, kur negali būti joks
tų ’kontrrevoliucionieriumJ je šešiolikto šimtmečio. Jam
jų. Tik staiga — pūkšt,'šo —Tai kas iš tt)?
tariamas
tvanas
įvyko,
o
betgi
tie
medžią,
gyvas daiktas!
vė kažin kas. Aš pašokau, —Tas parodo, vaike, kad Bet netrukus paaiškėjo, kad matomai pakyrėjo nuolat ir šiandien dar žaliuoja.4)
drožinėti
apaštalų
paveiks

tuos
lapelius
paskleidė
LSS.
„Kuomet žmogus dirbo dar vos tik keale tuojaus pajutau, kad į musų teisybė! Dabar musų
iu^,
dėlto
jis
vietoj
tų
apaš

40
ko.
Tai
yra
Worcesterio
Toliaus,
visuotinas
tvanas
butų
sunai

liatą lygių plotų, keliatą paupių, keliatą
vieną koją man labai karš vaiskas riktuojasi važiuot į
talų
išdrožė
paveikslus
žy

'
bolševikiškoji
”
kuopa,
ku

kinęs
visus
vaisinius
medžius.
Kuo
tad
ta. Ogi žuriu, kad peršau Lietuvą. Taigi jus, cicilis
pakalnių, likusio žemės paviršiaus savo
ta. Paskui žiuriu, ir du far tai, žinokit; kad bedievybės si pasiuntė Tautininkų Sei dų karaliaus Dovido, Judos butų galėję maitintis vaisiaėdžiai gyvūnai, ranka dar visai nepaliesdamas, vabzdžiai
meriai atbėga: vienas su platinti męs tenai neduosi- mui 16 dol. aukų Chicagon. Makabėjaus, Makedonijos kuomet „vėjas nuputė tvano vandenis ša- ;au plėtojosi po visais šalis tūkstančiais
Tik, sakau, kokių navat- didvyrio Aleksandro didžio in?” Kur galvijai butų radę žolės ar ja
karabinu, kitas su kuolu! me. Kaip tik pasakys, katAš bėgt, o jie vytis! Farme ras, kad Dievo nėra, tuo- nvbių toje nelaimingoje mu jo, cezario Julijaus ir kara vų? Kuo butų galėję gyventi ,plėšrieji mė- pavidalų, paversdami visą žydinčią tvėrybą naudinga jo reikalams... Visą žemės ka
rys šovė da sykį, ale buvo jaus tą ir i džėlą! Jessa. sų Sąjungoje neatsiranda! lienės Elizbietos. Pilnas
„setas
”
susideda
iš
trylikos
.'-aėdžiai
žvėrįs,
suryję
visus
švariuosius
muolį vabzdžiai pavertė Į nesuskaitomų
jau tamsu ir aš pasikavo- Cicilistams ir kitokiems be Tik pamislykit: 147 kp.
šaukštų,
kiekvienas
atvaiz

gyvūnus,
kurių
Nojus
da
nepaaukavo
Die

jau. Bėgdamas patamsėj dieviams laisvoj Lietuvoj skubina kalti (o gal jau nu
gėlių daržą, kuris kas metai duoda ir sėk
Įpuoliau da į griovį, tai be vietos nebus, kaip musų vy kalė) įstatymą, kad braukti dina kitonišką pasaulyje pa vui? Argi alkani vilkai ir tigrai nebūtų lų, ir medaus, ir viliodamas tuos vabzdžius
maž ko ir snrando nenusi čiai tenai užviešpataus. Ir iš Sąjungos visus socialpa- garsėjusį didvyrį, tie šauk išnaikinę tokių girinių gyvūnų, kaip vove savo maistu dabar jau pats savaimi lieka
sukau. Paskui visą mėnesį tu žinok, vaike, kad šiur triotus, oportunistus ir ki štai apkainuojami ketures- rės, beždžionės ir tinginiai tokiam pasau amžinu.”6) „Ar ne stebėtinas tai patvir
sirgau. Mislinau. kad dabar tfaip bus, ba tau taip sako tokius negeistinus Sąjungoj dešimts tūkstančių suma. lyje, kur neliko miškų?
Kur butų radę tinimas gražios Darvino teorijos — jog
tai jau šiur reikės su šiuo lietuviško vaisko generolas! elementus, o tuom tarpu vi- Neoersenai 12 tų šaukštų
svietu atsisveikinti, ale kaip .—Gali taip būt. bet gali sukairiausioji LSS. 40 kp. padarytų 1592 metais, tu sau maisto vabalėdžiai paukščiai ir šik gaivios žiedų varsos išsivystė dėlto, kad
panelė švenčiausia žmogų da ir nebūt. Jeigu jus ir nieko nesiklausus sumanė rinčiųjų originalį išdirbėjo šnosparniai, arba kur vabalai butų radę patraukus prie savęs vabzdžius, kurie pa
keravoia. tai ir iš karabino Lietuvoj taip tikėsite i Die užveisti Sąjungą vyčiais! ženkleli, buvo parduota Lon sau lapų, gėlių, vaisių ar kraujo? Kur bu goda jiems užvaisinti — kad Naujoj Ze
tavęs neužmuš. Ko tu, vai-' vų ir vogsite ūkininkams Argi 'nejuokinga? Vieni don e už $20,000. Šita kaina tų galėję rasti sau prieglaudą tie paukš landijoj, kur vabzdžių yra taip mažai,
nėra didžiausia, nes 1903
ke, juokiesi?
vištas, tai moteris šluotomis braukiam iš Sąjungos sočiai metais visas rinkinis 13 čiai, kurie lizdus visuomet darosi medžiuo spalvotų gėlių taipgi yra labai mažai.”7)
—Ne dyvai. tėve, kad ta apsiginklavusios išvys visą patriotus dėlto, kad paskui
turėjus ramų gyvenimą, šaukštų su apaštalų paveik se . Didžiuma vabalų apskritų metų ne
ve šaudo. Visas apžėlęs, jūsų vaiską iš Lietuvos.
Kiekvienam akre žemės dabar yra
kad ant mitingų nereikėtų slais, padarytų 1536 metais gali išgyventi; daugelio jų amžius tveria tūkstančiai sliekų, kurie landžiodami išpu
ausis didelės — farmeriai!
vieni kitiems į akis šokti, buvo parduotas už $49,000. vos tik kelias valandas; taigi Nojui reikėjo rena žemę ir ėsdami ją gerai ją įtrešia.
mislino, kad stirna!
kad niekas netrukdyti! mu Nupirko garsusis piniguo rinkti jų kiaušinius ir maitinti jų vaikus Nuo jų taipgi daug priguli gražus augme
—Ne; vaike, ne užtai ma
ne šovė.
sų darbo, kad pasekmingiau čius Astor. Už kitus šaukš (liarvas)!
nų augimas. Na, o kadangi per visuotiną
—O už ką?
galėtume rišti sunkiausias tus, padarytus 1617 metais,
SKYRIUS V.
tvaną visi sliekai žemėje turėjo išnykti,
—Aš turėjau ant vakarie
problemas, o kiti vėl užmokėta $12,200, o už tu
ziną
šaukštų,
padarytų
1637
nės vištą iškepęs.
kviečiame vyčius, kurius įsi
AUGMENIS IR VABZDŽIAI.
tai ar visi dabar žemėj esantieji galėjo
Astronomai sakosi, žiną, leidus turėsime kur-kas di metais, užmokėta $8,800.
—Tai dėl to?
Kaip atsirado sėklos?
privisti iš tos vienos poros, kurią Nojus
kiek sveria planetas, o sena desni „trobelį”, negu su tais
—Jessa! <
Sir John I.ubbock savo veikale „Fifty išgelbėjo? „Įdomus tai dalykas, kad visas
—Aš nematau, tėve, ko torius Smoot, ”žinoms kon "socialpatriotais.”
Žmogaus
spėka
yra
bran

juodžemis... kas keli metai pereina vis per
dėl turėtų šaudyt dėl to, greso ekspertas,” sakosi ži
Su „socialpatrotais” d a gesnė su kiekviena diena,— Years of Science” sako: „Nei augmenįs,
kad tu vištą turėjai, Juk nąs kiek pasaulis buvo ver galima šiaip-taip susirokuo- žmogaus jiegos reikalingos nei vabzdžiai nebūtų buvę tuo, kuo jie yra sliekų kūną. Arklas yra vienas seniausių
farmeriai turi vištų gana. tas prieš karę, ir kiek jis ti, pasiginčyti, bet ką tu pa yra produktyviam visuome šiandien, jeigu jie neturėtų vieni į kitus ir naudingiausių žmogaus išradimų; te
—Jes, vaike, ale aš jau vertas dabar.
čiaus sliekai arė jau žemę daug pirmiau,
daryki su vyčiais? Juk tai
Senatoriaus apskaitlia- tamsiausi gaivalai musų vi nėje darbui. Todėl išradė
1) Sempcr’o ”Animal Rife,” 53 pusi.
. • nebe pirmą kepiau.
išrado kėdę, kurią varo
negu arklas buvo išrastas. Reikia abejoti,
2» Herodotus, kn. 1, sk. 193.
vimu, pasaulis dabar vertas suomenėje! Didžiuma jųjų jai
—O kur tu jų gauni?
3) I>e Candole’s 5’Orijrin‘of Cultivafed Plants,” 2S5 ar daug yra kitų gyvūnų, kurie butų sulonebe
žmogaus
rankos,
bet
—Tu žinai, vaike, kad aš $960,000,000.000; prieš karę nemoka nė skaityt, nei ra tekiniai, turintis tam tikrą pusi.4) Adanson daleidžia, kad Senajrainbijoj yra daup šę pasaulio istorijoj taip svarbią rolę, kaip
esu lietuviško vaisko gene gi iis buvo vertas vos tiktai šyt Kokie jie bus nariai? elektrikinj prietaisą, — pats baobabo medžių, kurių amžius esųs lyjrus su Egipto
o Humboldt manė, kad f tai vadinamas šitie prasto sudėjimo gyviai.”8)
rolas. Šaudyt aš moku ir $780,000,000,000. Taig ge Juk su jais nesusitarsi, ne "pasažierius,” įsisėdęs to piramidomis;
driežmedis (draeon tree) Omatovoje turi turėt 5,(K) ar
rai
pelnyta,sako
senatorius.
susikalbėsi, neišmokinsi ir kion kėdėn, gali sau važiuo 6,000 metų amžiaus Indijoj aupa medžiai vadinami
moku pataikyt. Kaipo ge
5) Sir John Lubbok’o ”Fifty Ycars of Science,”
Ar
tos
skaitlinės
teisingnepertikrinsi jų. Jie visai ti, kur jam tinka. Tokias banjavais. kurie savo iėsikerėjimu užima iki 15 akrų že- 47 pusi.
ras strielčius, tai vištą aš
<?3, ir manoma, kad daugelis jų turi taipgi po 5,000 ir
6) Alen’o "Colof Sense,” 95 pusi.
ir akmeniu nušaunu. O anie oos, ar ne, mes nėsiginčysi- kitokios nuomonės, kitokių kėdės ketina įtaisyti ir New sikerojimu
užimanti 15 akrų žemės’, ir manoma, kad
7) W*llace’o "Gcoeraphical Distribution of Anif
mals,” tomas I, pusi. 462.
farmą vištų daug. Į pulką me. Bet jeigu jos ir teisin- persitikrinimų ir Įsitikini- Yorke Zoologiškame Darže. daugelis jų turi taipgi po 5,000 ir <>,00o metų.

Ar buvo Visuotinas Tvanas?
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Tris tūkstančiai
už šaukštą.

i

Kiek vertas
Pasaulis.
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“KELEIVIS »>
GBUAU818 DARBO ĮMONIŲ
LAIRRAAT18.
PRENUMERATOS KAINA
AaurilMje:
Metama ............................. |’.7b

True translation filed with the postmaster at Boston, Mass., on July
16, 1919, as reųuired by the Act of
October 6, 1917.
t

ITALAI MUŠASI SU
FRANCUZAIS.

Iš darbininkų
judėjimo.

Argo miestelyje, netoli
Iš Romos pranešama, kad Chicagos, streikuoja krak
Fiumoj vėl prasidėjo muš molo dirbtuvės darbininkai.
tynės tarp italų ir francu Pereitoj sąvaitėj ginkluoti
zų. šeši žmonės jau už kompanijos sargai pradėjo
mušta ir 20 sužeista.
šaudyt į ramiai stovinčius
Laikraštis "Giomale D’Ita- ant pikieto streikierius. Du
lia” sako, kad paskutinė darbininkai užmušti, kelio
True translation filed with the post mis dienomis Fiumoj pra lika sužeista.
tnaster at Boston, Mass., on July
dideli
sumišimai.
16, 1919, as reųuired by the Act of sidėjo
Kapsas valstijoj prasidė
October 6. 1917.
Sakoma, kad vienoj vietoj
francuzų karęiviai žiauriai jo persekiojimas laukų dar
apsiėję su italų vaikais. Ita bininkų. Darbininkai ver
lą grenadieriai užsistoję; čiami dirbti už nustatytą
Clevelande 4 liepos vai-* Francuzai tuomet apšaudę algą, kitaip juos apšaukia
džios agentai užpuolė ant, italų grenadierius ir pasis "aidoblistais” ir areštuoja.
socialistų pikniko ir arešta lėpę savo kazarmėse. Italų Jeigu už areštuotąjį kas no
vo keturis žmones užtai, minios apsupo kazarmesl ri užstatyt kauciją, tai ir
kad turėjo su savim ”radi Francuzai pradėję šaudyt tą suima.
kalės pakraipos” literatū per langus į minią.
ros.
Vienoj jugo-slavų smuk Florencijoj, Italijoj, alka
Užpuolimas įvyko vėlai lėj, kur susirenka daug ni darbininkai pradėjo plėš
vakare. Policija su juoda francuzų. buvo ‘sužeistas ti krautuves. Liepos 4 d.
šimčiais užklupo besilink italų oficierius, 4 karei niežimai tęsėsi 6 valandas.
•
Kariumenė negalėjo žmo
sminančius žmonės ir pra viai • ir
keliata> civilių nių
suvaldyt. Žmonės gavo
dėjo juos krėsti, "bombų" žmonių. F r a n c u z, a i
vežimų,
susikrovė į juos
jieškodama. Keturi žmonėm simpatizuoja jugoslavams
maistą
ir
išvežė į Darbinin
buvo areštuoti. ”pagal nu i r
italų.
neapkenčia
' " 1" kų Namą.
žiūrėjimą” ir juodašimčių kurie nori atimti iš• jugoskundą. Koks tas "nužiū slavų Fiumos uostą, Italai
(Kanadoj) ka
rėjimas," nesako nei šeri nuolatos šaukia:
"Šalin rųTorontas
darbininkai laimėjo
fas, nei jo depučiai. Polici Prancūzija!” "Šalin provostreiką,
išlupo kompanijai
joj pasakyta, kad suimti katoriai!”
55
centus
mokesties į valan
bus atiduoti federalės val
dą ir gavo 8 valandas dar
džios tardymui.
HINDENBURGAS PRISI bo.
/
Būrys liuosnorių iš "Lo- IMA ATSAKOMYBĘ Už
KARĘ.
yal American League” jau
Karščiams užėjus, vakaru
nuo pat ryto sustojo ant Hindenburgas paskelbė;, valstijose staiga išsirpo
visų kelių vedančių į pikni kad nuo rugpiučio mėnesio kviečiai. Negalėdami gauti
ką ir krėtė kiekvieną, kuris 1916 metų visa atsakomybė gana darbininkų, farmeriai
tik ėjo linkui pikniko vie už karės vedimą, kaip lygiai moka po $12.00 į dieną al
tos.
ir už visas proklamacijas, gos.
Apie 2 valandą po pietų po kuriomis kaizeris pasira
didelis būrys juodašimčių šydavo, prigulinti jam, HinSaleme, netoli Bostono,
atėjo jau ir ant pikniko pa denburgui. Jis paprašė E- čeverykų darbininkai pa
siklausyt, ką kalbėtojai kal berto, kad tas praneštų apie reikalavo pripažinimo uni
bės. Jie jau tuomet buvo tai ir sąjungininkų val jos ir kad neunijistai nebū
pasiryžę užpulti ant ramaus džioms.
tu priimami darban. Gali
susirinkimo, jeigu kalbėto Tai jau antras . prisiėmi kilti streikas.
jai butų pradėję kalbėti "la mas kaltės kaip sąjunginin Montraelo namų statymo
bai bolševikiškai." Bet 2,000 kai paskelbė, kad jie trauks darbininkai iškovojo 8 va
žmonių užsilaikė ramiai ir kaizerį teisman už karę. landų darbo dieną.
triukšmo sukelti "tvarkos/ Kelios dienos atgal buvęs
dabotojai" ncgalėio. Užtai Vokietiios kancleris Beth- Portugalijoj prasidėjo gejie sugalvojo kitokių prie mann-Hollweg pasakė, kad neralis streikas ant geležin
kabių — "bombų" pradėjo jis prisiimąs atsakomybę už kelių. Sustojo yisi trauki
jieškoti.
visus kaizerio darbus. Tai niai.
Tame piknike kalbėjo kur ištikimybė savo vadui!
______
’S \
John Reed ir Albert Rhvs
Franufurto apielinkėj, Vo
Williarr.s. Manoma, kad dėl 25,000 KAREIVIŲ MIRĖ kietijoj, sustojo visas judė
to ir buvo surengtas užpuo
jimas. nės sustreikavo gele
NUO DŽIOVOS.
limas
žinkelių darbininkai. Pač<
25,000 francuzų kareivių, ta taipgi neveikia.
KAIZERI TEIS. BET NE mirė karės metu nuo džio
ŽUDYS.
vos ir 120,000 vyrų buvo paJ šiaurę nuo Bostono pra
liuosuota
iš
kariumerfės
dėl
sidėjo
žvejų streikas, kuris
Buvusio kaizerio teismas
. bus Londone apie rudenį. tos ligos. Valdžia ketina ketina apimti pati Bostoną,
Taip pasakė Anglijos par- statyti dabar sanatoriją Gloucesterį ir PortlandąJį
Žvejų unijon priguli 6,000
Įiamentui premjeras Lloyd džiovininkams.
narių.
George. Teismas susidės iš
penkių teisėjų, po viena nuo ’STREIKIERIAI ARDO /
New Yorke. Bavonėj ir
GELEŽINKELIUS.
Amerikos. Anglijos, Franeuzijos, Italijos ir Japoni Geležinkelių darbininkai Newarke streikuoja marš
jos. Anglas John Andrevv Portugalijoj, kurie 1 liepos kinių siuvėjos.
Hamilton
pirmininkaus.
generalį streiką,
Clevelande užpereitoj neAnglijos teismatstovis Sir apskelbė
daugelyje
vietų
išardė
bė

dėlioj
sustreikavo gatvėkaGordon Hėvvart persekios. gius, sunaikino tiltus ir už rių darbininkai.
Kaizerį gins vokiečių advo blokavo tunelius. Judėjimas
katai, o jeigu jis norės, tai visiškai sustojo.
New Yorke išėjo streikan
ir anglų advokatai pagel
20,000 cigarmeikerių.
bės.
TRUMPOS
PASTABOS.
Dabar rūpinamasi išgau \
; vPietų valstijose rengiasi
ti kaizerį iš Olandijos. Sa Bendra sąjungininkų ko streikuoti telefonistės.
koma, kad Olandijos val misija prikalbino italus ir
džia neatsisakysianti jį iš francuzus pertraukti muš
Brooklyne streikuoja daiduoti. jeigu sąjungininkai tynes Fiumoj; nesutikimų lydės.
būtinai užsispirs, tečiaus priežastis bus tyrinėjama
Vėl apie pieno kainos pakė
Olandijos visuomenė esanti
limą. ■ ■
tos nuomonės, kad kaize Anglija, Amerika ir FranNesenai
da
buvo tie lai
riui turi būt užtikrinta cuzija kursto Finliandiją
kai,
kuomet
už
pieno kvor
prieglauda Olandijoj.
padėti Kolčakui paimti Pet
tą reikėjo mokėt penki cen
Sakoma, kad Paryžiuje rogradą.
tai. Dabar jau kalbama,
sąjungininkai nutarę teisti
kaizerį tiktai už įsiveržimą Italijos karalius Emanue kad pieno kvorta turi būt
Belgijon ir Luksenburgan. lis įsakė visus pelnagrobius 23 c., jeigu pats nuėjęs atsi
tečiaus atradus jį kaltu nubausti pingais, arba už imsi, jeigu gi nori, kad tau
mirties bausmės jam nes- daryti kalėjiman ir jų tavo į namus pristatytų, tai —
gi certifikirs, o jeigu ir pasmerks ms konfiskuoti už maisto 25c. už kvortą, į/
kuoto
pieno
kvorta
i — 30c.
pabranginimą. Pataikauja
miriop, tai nežudyti.
Ir kokia čia priežastis,
nabagas darbininkams.
Nėra jokios paslapties
kad vasaros laiku pienas
kaip išsisaugoti nuo ligos, Vokietija turi išmokėti taip brangus?
sako Suvienytu Valstijų sąiungininkams virš kon Ve kame: kadaise už toną
Sveikatingumo Biuras. Šva tribucijos
po $60,000,000 šieno karvių laikytojai mo
rus namai, švarios rankos, kas metai užlaikymui jų ka- kėdavo po 17 dolerių, gi da
švarus maistas, švarus pie riumenės Vokietijoj.
bar turi mokėti po 54 dole
nas, tyras vanduo, • šviežia'rius. Už bušelį grudų mooras, sanitariškos išėjimų Naujas Italijos premje- kėdavo po 60c., dabar reikia
vietos, kova su musėmis ir ras Nitti ketina greitu laiku mokėti po $2.50.
uodais mažai telėšuoja, bet naseklbti pasauliui didelius
Maisto trustas užgriebęs
daro stebuklus link apsau karės suokalbius. Pažiurę- viską į savo nagus smaugia
sime!
į visuomenę.
gojimo nuo ligų.
Pusei metų ..................... į.oc
Kanadoj ir Užrubežinoae:
Metanu ........................... $2.25
Pusei metų ...................... 1^5
8u visokiai reikalais atsikrei
piant j Redakcijų, rašykit šitokį
adresų:
"KELEIVIS”
1S5 Brnadeay. So. Boston, Maaa.
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Malonėliau susipažinti su mergina
RL'S.JOS RUBLIAI!
arba našle apsivedimo reikale. PaPas mane galima gauti netikrų po
Anksti pereitos subatos n. y. jis paeina iš Kauno gub.' va geidaujainos nuo 30 iki 40 metų. Ra pierinių pinigų. Jie taip gerai pa
ryta Brightone likos pašau- ^mergės pav, Anikščių vals,t, Mei- šykite greitai, prisiųsdamos ir pavei daryti, kad sunku atskirti nuo tik
/
°
-r-, _
gių sodos.
sodos.* Kas pirmas praneš, gaus kslėlius. Atsakysiu kiekvienai.
rųjų. Tokie pinigai reikalir^i teat
--- . svarbų
----- v
tas policmanas salia Ever- $5.00 atlyginimo. Turiu
rus lošiant arba kas. nori pasidi
džiuoti turtingumu.
green kapinių. Buvo dar'ral»- Mikolas Stašikevičius (29)
Kas nori tokių pinigų klauskit per
tamsu, kuomet policmanas’ 61 D St,
Detroit, Mich.
laišką įdėdami krasos ženklelį. Ad
resuoki:
(31)
ėjo
apžiūrėdamas
namus ir.
■
‘
. ,,
.x__i_ i: •' Pajieškau švogerio Vlado ZukausK. J. INTAS
pamate pakeltą užpakalinį k0, seniau gyveno West Virginijoj*.
P. O. Box 73,
Chicago, IIL.
svarbų reikalą ir meldžiu jo
stoties langą. ’Inėjęi;g vidun i Turiu
paties atsišaukti ar kas žino malo
policmanas rado plėšiką ir nės pranešti.
SEKRETŲ KNYGA.
Jonas
Shilinis
Labai
vęa naudinga ir reikalinga
po sunkios kovos suėmė jį. 2666 E. 37-th st., Cleveland, Ohio.
'lelei kiekvieno skaitytojaus, ypač
Bet vedant jį prie "bakso”
vedusiems, vaikinams ir merginoms.
sesers Onos Vaišiukės,
Knyga laimės ir sveikatos. Prisiųsatbėgo kitas vyras ir šovė iš Pajieškau
Indrečiškių kaimo, Lūkės parap.,
kite dvi po 3 centus pačtos stempas,
policmaną. Kulipka patai Šiaulių pav., Kauno gub., gyveno
inęs prisiusime. Rašyk pas:
III. paskui
So. Omaha,
Š. M. Calvin; P. O Box 95,
kė policmanuį į šoną. Abu Riverton,
Nebr. Još pačios meldžiu atsisaukt
Bedford, Ohio.
du plėšikai patamsėj pabė ar žinantieji malonės pranešti.
Šita knyga tik ką tapo išleista per
Feliks Vaišius
(29)
įdomius specialistus dėl labo visiems.
go. Policmanas dabar guli Box 210,
Divernon, 111.
Siųskite greit, nes kas pirmiau siųs,
ligonbutyje.
tas greičiaus ir gaus. Daug užsaky
Pajieškau brolio Juozapo Norvai
mų jau turime.
(291
Juozas
Pakarklius
šos, iš Viekšnių parap., geležkelio 23 Dean St.,
Norwood,
Mass.
Po didelių karščių Bosto stoties, Šiaulių apskr, Kauno gub.,
po num. 42 School st., NaREIKALAVIMAI.
ną aplankė smarkus lietus gyveno
Pajieškau apsivedimui merginos
shua, N. H., paskui 343 Harding st.,
lietuvaitės,
nuo
20
isi
uO
metų
am
ir perkūnija pereitoj sąvai Worcester, Mass. Jau nuo trijų me žiaus. Aš esu 35 metų amžiaus Ūki
REIKALINGAS geras žmogus,
tu neturiu apie jį jokios žinios, Aš ninkas vaikinas. Turiu išmokėtą 7 kuris nors kiek suprant biznį grotėj. Dorchesteryje perkū esu
Jo
paties
Suv. Valstijų laivyne,
dol. ūkę. Mylinčibs gra sernės ir bučemės.
nas spyrė į advAkato Bols- ar žinančiujų meldžiu pranešti, už tūkstančių
Turi turėt nors kiek pinigų, kaipo
žų
gyvenimą
ant ūkės meldžiu atsi
(301
ką busiu dėkingas.
terio namą ir uždegė jį.
šaukti su pirmu !aiš::u prisuinčian; kauciją. Dėl platesnių žinių ir infor
Stanley A. Narvish
savo paveikslą. Paveikslus
ant pa macijų kreipkitės ypatiškai arba lai
Commisary Dept.
>
(39)
reikalavimo
grąžinsiu.
Vyrų
meldžit šku
Dorchesterįo teismas pe ColdMain
Storage Bildg, Great Lakęs, III
R. P. KENTRO
nerašynėti. Geistina, kad mergini
reitoj sąvaitėj nubaudė 6 Aš Elzbieta Laučaitukė po vyru turėtų kiek pinigų.
18-16 Wiilow st,
Gardner, Mass.
V. Pranaitis •
krautuvninkus už maišymą Sariauskienė jieškau pusseserės Ma
Edgewuod, III.
rijonos Kalasnik iutės, Kauno gub,
REIKALINGAS KUMRANAS.
pieno su vandeniu.
Raseinių pav, Jurbarko volast, VaPajieškau
apsivedimui
merinos
Su $140 dėl apmokėjimo iš
luckų kaimo. Ji pati lai atsišaukia ne senesnės 22 metų, as esu 28 me
Brocktono čeverykų dir arba
kas apie ją žino malonėkit pra tų, pasiturintis vaisinas, turiu geri kasau už užpatentavimą labai
(29) darbą ir norėčiau, kad mergina taip
bėjai reikalauja $42.50 al nešti.
naudingo ir reikalingo mainieMrs. E. Sarlauckienė
gi butų pasiturinti. Platesnes ži
gos sąvaitei.
2235 Forbes St, Pithsburgh, Pa.
nias suteiksiu per laišką. Meldžit rių skyriuje išradimo. Pusinin
(29) ką priimsiu ant labai geru išly
ATITAISYMAS KLAIDOS Pajieškau giminių ir pažįstamų iš rašyt šiuo adresu:.S. S.
Paprogio sodžiaus, Kavarsko parap,
Informacijas dėl platesnio
Po tilpusiu "Kel." N25 Kauno gub. Visų mane pažįstančių 2670 E. 37-th St., Cleveland, Ohio. gų.
sužinojimo suteiksiu. Kreipki
atsišaukti.
(30)
straipsniu: "Dėl ko męs gy meldžiu Donatas
Pajieškau merginos arba našles be tės ypatiškai ar per laišką po
Šimka
>
apsivedimui, kuri butų ūkinin
vename,” per klaida padė 1493 Devine avė, Detroit, Mich. vaikų
’ (30) '
kė arba mylinčios gyventi ant ūkės antrašu
tas parašas P- Kietis, turi Pajieškau brolio Vinco Sluškonio, Esu 33 metų. Svaigalų nevartoju
MRS. JOHN MEDALI
kad ir moteris butų tokii
būti P. Kairietis.
gyveno kur-nors apie Hartford, Conn geistina,
amžiaus
arba
jaunesnė.
Su
pir
Post
Office,
Cadogon, Pa.
pat
ar Bostoną. Turiu svarbų reikalą ir
tnu laišku meldžiu prisiusi ir paveik
meldžiu
jo
paties
atsišaukti
ar
kas
DRAUGAI, SKAITYKIT žino malonės pranešti
ei)
slą.
REIKALINGI AGENTAI kiekvieJ. J. P. O. Box 24,
IR PLATINKIT
Juozapas Sluškonis
(30) I
ioj kolonijoj priiminėt užsakymus, ant
Maspeth,
L.
1,
N.
Y.
507 King st,
Seattle, Wash.
visokių drabužių ir plosėių. Siuvame
"KELEIVĮ.”
int
kainos pigesnės,
Pajieškau apsivedimui mergino.- negupriemieravimo,
Pajieškau pusbrolio Juozapo Jasiukrautuvėse, o materija gvaranarba
našlės,
ne
senesnės
30
metų
no, Kauno gub., Ažerėnų apskričio,
uojama.
Nurodymai kaip paimti
Pašilės kaimo. Kokie 5 metai atgal amžiaus, aš esu 28 metų našlys, tu •nierą yra taip aiškus, kad kiekvienas
riu
vieną
kūdikį.
Turiu
gerą
darbi,
gvveno Montreal, Canada. Labai no
gali suprasti trumpu laiku. Sampelių
rėčiau su juo susižinoti. Taipgi pa ir gerai uždirbu. Meldžiu rimtai da madą žurnalus ir kartu pavyzdžius
lyką
svarstyt,
nes
aš
ne
juokais
pajieškau ir savo giminių bei draugų.
LAIŠKASJtED AKCIJAI.
-I rimtą atsišaukimą plates nrisiunčiame. Smulkesnių žinių no
Meldžiu atsiliepti, už ką busiu la jješkau.
nės
žinias
suteiksiu per laišką. (30) rint, prisiųskit už 6 c. markutę šiuo
Gcrb. Red.! Malonėkite šį laiškelį bai dėkingas.
(31)
antrašu:
(31)
Chas Tautkus
įdėti laikraštin.
L. Juranas
J. F. RICHARD
644
W.
18-th
St.,
Chicago,
III.
Broliai, sesers f ir pažįstami, kurie 1603 West St.,
Rockford, III.
136 Maple St,
.Holyoke, Mass.
esate gyvi, atsiširekile. Jau 5 metai
merginos
Pajieškau
apsivedimui
:ain apie jus jokios žinios neturim.
Pajieškau brolio Frasciškaus Si—~
laisvų
Aš ir visi namiškiai esame gyvi, tik rnialio, Kauno gub.. Šiaulių pav, Li- r.uo 18 iki 24 metų amžiaus,
PARDAVIMAI.
inusu mamutė šjmtet balandžio lĮ.d- gamo vals, Joniškaičių kaimo. Pir pažiūrų, mylinčios dorą šeimynišką
gyvenimą.
/
’
“
~
Aš
esu
24
metų,
turiu
pasimirė.
Pranas buvo t Vokietijon miau gyveno apie New Yorką, da
tikrai PARSIDUODA STORAS BE NAMO
išgabentas. O manim, tai nė rusai, bar nežinau kur. Meldžiu atsišaukti bizni vertės $2000. Kurios
Visokių saldžių gėrimų ir kendžių.
mano
apie
apsivedimą
malonės
atsi
nė vokiečiai nepasinaudojo. nors šiuo adresu:
(29) šaukti, prisiųsdamos savo paveikslus,
Vilta gera ir užeina daug publikos.
abieji kankino... Dabar gyvenava
Juozas Simialis
(30) Priežastis pardavimo yra tame, kad
abudu su Pranu'. Kaune, kame turi 63 So. Prospect st, Hartford, Conn. atsakymą duosiu kiekvienai.
/einas negaliu apsidirbti. Gali prisi
S. W. Tniele
me užsiėmimą. :-Rašykite tuojaus,
dėti
kas nors ir per pusę, vyras ar
4854
So.
Wells
st,
Chicago,
III
kurie esat gyvi.. <
Pajieškau brolio Antano Šaulio, iš
moteris, bet turi būt oe šeimynos.
Su pagarba, Kastas Stiklius. • Vankiškio kaimo, Slabados parapijos,
Pajieškau merginos apsivesti tarp Norint dasižinot plačiau klauskit per
Adresas:
L
Kalvarijos pav, Suvalkų gub., gyve
Lithuania. Kaunas. Laisvės Alėja no Niagara Falls, N.Y, iš kur išva- 20 ir 30 metų, turiu gerą darbą, ga laišką arba ypatiškai.
Simonas Laureckis
(30)
liu gražiai užlaikyti. Su pirmu laišku
No. 60, b. 6.
žavo į Wilkes Barre, Pa. Jo paties prašau
1916 Canalport avė, Chicago, III.
prisiųst
fotografiją.
meldžiu atsišaukti ar kas žino malo
Mr. Mainis
Pajieškau Jurgio Kasiulaičio, Su nės pranešti.
(29)
General dėl.,
Cleveland, Ohio.
valkų gub, girdėjau jis gyvenąs apie
Pittsburgh, Pa. Turiu svarbų rei 1917 Welch Avė, Niagara Fdls, N.Y
Pajieškau apsivedimui mergnos,
kalą, meldžiu atsisaukt,
našlės. kad ir su vaiku, ne se
Antanas"Jauėkauskas
Pajieškau brolio Kazimiero Pluš- arba
nesnės 33 metų, aš esu 35. Meldžiu
Jeiu nori įsteigti sau namus ir bū
27 Green St, AVaterbury, Conn.
čausko, iš Nemožiunų kaimo, Rasei atsšaukti,
su
pirmu
laišku
prisiunti
neprigulmingū, pirk sau farmą
nių pav, Kauno gub, kadaise gyve
lietuvių kolonijoj "Vilnoz,” Vilas
Pajieškau Jono Vainausko, su ku- no Camden, N. J. Jo pates meldžiu
County, Wisconsine. Jei pirksi sau
riuom kartu 1913 metais atvažiavom atsišaukti ar kas žino malonės pra
i'armą čia žinok, jog perki nuo savi
nešti
...... '(29)
iš Lietuvos, turui svarbų reikalą.
ninko, o ne nuo agento. Męs esame
P. A. J/ukoševičius
-Vincas Pluščauskas
savininkai 50.000 akrų išimtinai lie
476 N. 6-th St, Philadelphia, Pa. 1609 So. 6-th st,
Gttnden, N. J.
tuvių kolonijai, esame paskyrę Ka
zimierą Gadlauską kolonijos direk
Elzbieta Tulickiutė po vyru PuiPajieškau Jono Jucio ir Juozo
toriumi, kuris gyvena toj kolonijoj
šienč jieškau pusseseres Marės Dau- Vengaho, iš Mažiano sodos, Kulių
ir kurio uždaviniu yra padėti jums.
geliutės po vyru Lenkinienės, Suval par, Telšių pav, Kauno gub. Jų pa
Iki šio laiko jau apsigyveno apie 25
kų gub, Mariampolės pav. Nartų čių meldžiu atsišaukti ar kas žino
■eimynos lietuvių, kuriems čia kloja
kaimo. Gyveno pirmiau Scranton, teiksis pranešti.
(29)
si
labai gerai.
Męs pagelbstime
l’a. Turiu svarbų reikalą, pati lai
Tadas Daugintis
kiekvienam naujasedžiui, kuris per
atsišaukia arba kas žinot praneškit. 3422 Marcer st,
Philadelphia, Pa.
ka nuo musų. Męs padedame jiems
Elzbieta Puišienė
(30)
pabudavoti trobesius, parduodame
P. O. Box 48,
St. Clair, Pa.
Pajieškau pusbrolio Jono Blažio.
arklius,
karves ir kitus ūkei reikalin
Grabančiznos kaimo, Žizmarių para
gus gyvulius ir žemei dirbti mašinas
Pajieškau pusseserės Jagusės Ges- pijos Trakų pav., Vilniaus gub. Kas
ant prieinamų išmokėjimų.
Gali
nas. po tėvais Sapranauskiutė, Kau apie jį žino malonėkit pranešt arba
pirkti kokio tik nori didumo farmą
no gub, Suvankių parap.. Janavos pats lai atsišaukia.
4(F, 80, 120 arba 160 akrų arba dau
aimo. Kas žino malonėkit pranešt
Jurgis Blažys
giau. kainomis nuo $15.Oo iki $25.00.
arba pati lai atsišaukia.
P. O. Bo# 338,
Forest City, Pa.
■leigu pageidauji likti nariu turtin
Salamėja Skepsen
gos lietuvių kolonijos neprigulmingų
859 W. Lombard st, Baltimore, Md.
Pajieškau savo pačios Marijonos
farmierių, rašyk mums lietuviškai,
Žiukienės po tėvais Roišiutės. Aplei
klausdamas pilnų informacijų. (32)
Pajieškau savo vyro Jono Venc do mane 23 sausio šių metų, paloda
S^NBURNcompany
kaus, Kauno gub. Jis paėmė nuo ma tris vaikučius pas mane. Ji išva
Eagle River, Wisconsin.
manęs tūkstantį dalerių ir 25 balan žiavo su Juozu Diėkum, aš su ja
džio prasišalino palikdamas mane su daugiau gyvent nežadu, tik noriu da
trečiu kūdikiu. Kas man apie ji
jį sykį ją matyt ir padaryti tvarką kas čiant savo paveikslą. Atsakymą ir
praneš duosiu $5.00 atlyginimo.
link vaikų. Meldžiu atsišaukti arba platesnes žinias apie save suteksiu
Marijona Venckienė
kas ją žinotų meldžiu pranešti, už ką per laišką.
(29) PRAMONINIS SOCIALIZ
87 Ward St.,
Hartford, Conn.
atlyginsiu $5.00
J. A. Petrauskas
Jonas Žiūkas
P. O. Rox 114, Flemir.gton, W. Va. MAS IR KLESINĖ KOVA.
Pajieškau §v. Marijonos Jonikaitės 1813 Brick avė.,
Scranton, Pa.
Kiesinis unijizmas,
Pramoninis
po-tėvais, Kauno gub.. Gaurės par.
Pajieškau merginos apsivedimui. unijizmas, Visuotinas Streikas, So
Zukiškių kaimo. Girdėjau, kad gy
nuo 18 iki 28 matų, be skirtumo ti cialistų Partija, Socialė Revoliucija,
APSI VEDIMAI
vena Chicagoje. Atsišaukit arba kas
kėjimo. Esu 24 metų. Malonėkit at Amerikos Darini Federacija, Pramo
žino malonėkit pranešt.
sišaukti, su pirmu laišku prisiunėiant
Pajieškau apsivedimui vaikino arba paveikslą. Paveikslą grąžinsiu, pla- ninė Respublika. Visus tuos klausi
A. Grabauskas
8453a Ix>well st.,
St. Louis, Mo. našlio, ne jaunesnio 35 m. ir nesenes- tesnias žinias suteiksiu per laišką. mus liečia šita knyga. Parašė W. D.
Ilayvvood. nuteistas 20 metų kalėji
nio 47 m., aš esu našlė 40 metų am Vyrų meldžiu nerašinėt.
(30) man, už darbininkų reikalus. Turi
Pajieškau pusbrolio Adomo Serevi- žiaus Atsišauk'V imi prisiųskit ir
S. B. Starkas
78 puslapius, kaina 25c.
Galima
čiaus ir pusseserės Marijonos Ajauc- savo paveikslą, atsakymą duosiu tik
13 Greenvood Avė.,
siųst stampomis.
(32,
1 iutės, abu Vilniaus gub., Trakų pav. tiems, kurie prisius savo paveikslą.
Bringhamton, N. Y.
J. DERS
Juzefą Zabelska
(30)
Kas apie juos žino malonėkit pranešt
Plainfield, N. J.
3228 Purnell avė., Chicago, III. ■ Pajieškau merginos, nuo 18 lig 24 336 E, 6-th st,
arba patis lai atsišaukia šiuo adresu:
Juozas Serevičius (30)
metų, be skirtumo tikėjimiškų pažPajieškau merginos, ne senesnės
P. O. Box 247, E. Millinocket, Me.
Nuo visokiu skaus
apsivedimui. Esu 28 metų, 5
kaip 28 metų, apsivedimui. Aš esu valgų,
mu raumenyse
pėdų, 5 colių aukščio. Mergina ma
Pajieškau Juozapo Lazausko, gy 29 metų ir turiu turto. Merginos, lones prisiųst paveikslą su pirmu
veno Cleveland. Ohio. 1113—79-th St. kurios myli gražų šeimynišką gyve laišku. Paveikslus gražinsiu. (30)
Kauno guh.. Žibartų kaimo. tašpgi nimą malonėkit atsisaukt ir su pir
Antanas Buivydas
yra pagelbingiansis.
Antano Lakaus, 'girdėjau buvo pa> mu laišku prisiųst savo paveikslą.
38 Wells st,
Hartford, Cbnn.
Žiūrėkite, kad bu
imtas kariumenėn. Kas žino malo- Plačiau paaiškinsiu laišku.
tu su INKARO žen
•
K. Strazdas
nėkit pranešt arba patis lai atsišauPajieškau merginos apsivedimui,
klu!
P. O. International Kalis, Minn.
kia.
esu 24 metų, merginą mylėčiau nuo
Galima raut visnsa
L Čepaitis
aptiekose ui
ir
19 iki 24 metų. Su laišku meldžiu
Pajieškau vaikino arba našlio ap prisiųst ir paveikslą. SavtT vardą pa
8453a Izrnell st,
St. Ix>uis, Mo.
arba taistazdtnt nuo
sivedimui, nuo 25 iki 35 metų am duosiu vėliau.
F. AD. RJCHTER & CO,
M. Z.
J2C-IM IraUvay.
Tark
Pajieškau Albinos Juškiutės po vy žiaus. Esu 26 metų, turiu 3 vaikus,
41 Hindle st,
Detroit, Mich.
ru Markevyčienės. ji gyveno Nor- norėčiau gaut teisingą ir mylintį
vood. Mass. Griškabūdžio miestelio, linksma šeimynišką gyvenimą vyrą.
PRANEŠIMAI.
Naumiesčio pav., Suvalkų gub. Mel Malonėkit prisiųst ir paveikslą.
Mrs.
Mary
’
Kutitė
džiu atsišaukti ar žinančių pranešti.
RECEPTAS ir INSTRUKCIJOS
624 7-th St,
Turiu svarbų reikalą pranešti iš Lie
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba
-MINE.”
International Falls, Minn.
tuvos.
Svarbu yra žnoti kiekvienam iš Mentholatum Co. Prieš eisiant gult
Saliamonas žemaitis.
Pajieškau apsivedimui merginos, aiškinimas užlaikymo savo sveikatos: ištepk veidą mosčia per kelis vakarus,
423 Millbury st. Worcester, Mass.
--------- - --------------------- 1----- —-------- nuo 22 iki 25 metų amžiaus, geistina, všo j s bkėbkčrmvypząšz.ų kččjžšąl o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu.
Pajieškau savo tėvo Vinco Radutos, kad butų iš Massachusetls valstijos, | Vyrams, Merginojns ir Motesims! Toji mostis išima plėtmus raudonus,
gyveno Wilkes Barre, Pa. Jo paties gali būti ir čia gimusi. Meldžiu at Praktiškoj formoj išparodoma iš ko juodus arba šlakus ir prašalina viso
meldžiu atsišaukti ar kas apie jį ži sišaukti su pirmu laišku prisiunčiant. kios medegos susideda piktligč ir ko kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
no malonės pranešti, nes turiu labai savo paveikslą, atsakymą duosiu dėl ii baisiai kenkia žmogui, taipgi tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst
ir štampbmis.
kur ir kaip ji randasi. Tik $1.00.
svarbų reikalą.
(29) kiekvienai.
J. RIMKUS,
A. M D. E. S. i’. LIN CO.
(33
J. J. Goodlas
(29)
Juozas Raduta
HMbrook. Maaa.
Philadelphia. Pa. P. H. BOX 36.
78 Main St
’
' Wanamie, Pa. 343 Westminister st, Detroit, Mich. 2309 Brown st.,

a

Pašovė
policmaną.
, •
•.
i

«

J ieškau brolio Franciškaus Staši-Į

i

KCvicuirUSj
x~ nimu sęyvdiu
kevičiaus, pi
pirmiau
gyveno uruuj^iyn,
Brooklyn,

Pajieškojimai

FARMOS!

NAUJA KNYGA

Pain-Expeller

NUSIPIRK MOSTIES

Uaitkui, produkcijos
atviras lauras
inžinieriui . — šaukti, kad "LAISVĖS” REDAKCI
lietuviai neužleistų LietuJAI/^
pranionės svetimtau-r
i VOS
išrodo labai Pakui "Laisvę" redagavo
Gerb. "Kel.” redakcija* simą, ar reikadinga darbi ciams. mumsdarbas.
Jeigu drg. Pruseika, ji buvo gana
Released by the Foreign malonėkit patalpinti į Jūsų ninkams laisvamanybė, ar i nenuosaku;
.-įfe
Namie darytas Root Alus G.'riausis
Lenguage
Governmental /ąįkpištj šį mano praneši ne? "Laisvės” redaktorius lietuviai turės jpakankamai i geras ir naudingas darbi
^:lip *rera* išsigert stiklą gardaus pu
Information Service.
savu spėkų, jie paims savo ninkams laikraštis.
■
IK
oamie-daryto ypoikįrio kąitmą sąjungiečiams.
Į debatus nėjo!
šalies industriją ir be jokių Bet įvykus "Laisvės” re
K
F
;
W
rioje
vidurvasario
dienoj. Pasiru>
Tik
veidmainiai,
kurie
dėl
Iš prisiunčiamų Lietuvių Jąų mm 1915 metų "Lais biznio vadina save soeialis- raginimu. Bet męs žinom, dakcijoj permainai, ji pasi
■refl®
^ad
jis
butu
ant
ledo gatavas
Biurui laiškų pasirodo, jog vė”'ir "Kova” mane juodi.»> tais, gali būt priešingi lais kad musu spėkos labai men darė pastaruoju laiku visai
atidarymui.
i
yra lietuvių, nuo kurių dar- no, o labiausiai "Laisvė" vamany bei, o ne tikri socia kos. 100,000,000 markių Lie kitokia.
Dabar kaip tik laikas pagaminti sandėlį.
bdąviai išrinko ar dar ir da-;i tuo užsiėmė. "L.” buvo pir- listai. Ir "Laisvė” tą veid tuvos valdžia jau paskolino šiandien "Laisvė” jąų ne
tiek
kovoja
su
darbininkų
kuri pranešė, buk
užsienvje ir daugiau jieško.
bar teberenka taksas iš jų ■mutjnė,
„
uždarbio visai be reikalo. I
aPįe^° Sąjun-į mainės rolę lošia. "Laisvė” Taigi matot, kad Lietuvos išnaudotojais kapitalistaįsJ
Didžiosios Lietuvos lietuvis
Laisvei” netjj ilgą laiką niekino kairiuo- valstvbė dar negimus jau kiek su savo draugais sočia-j
turi mokėt tik tada, kada
l&iskus, reikalaudamas, įjsius socialistus, vadino juos užstatyta svetimiems kapi listais.
kuris prašauna troškulį gėrims, pasirūpink pasi
anarcho-sindikalistais,
"GriSavo
kritikoj
"Laisvė
’
j
uždirba daugiau kaip $1,000'“M atšauktų tą melą, arba
daryt ir suleist i butelius namieje pirmiau, negu
Taip pat labai
kštukais” ir kitaip, bet kuo talistams.
nesilaiko nei laikrąštinėsU
užeis karščiai.
___
arba$2,000 žiūrint ar jis ve- kad darodytų,
”A" jog aš ”ap- met
naiviškas
yra
raginimas,
pamatė, kad dauguma kad
etikos,
nei
paprasčiausio]
leidau
”
Sąjungą.
"L.
”
mano
Pasirūpink
ekstrakto
šiandien,
ir
už

lietuviai išsižadėtų
.dęs ar pavienis. Lig šiol
sąjungiečių sukairėjo, tai ir
ėjus reikalui, turėk to atgaivinančio
męs atsišaukusiems nuro- laišku netalpino ir juodo ji pasidarė "kairioji.” "Lai savo partijų ir politikos, mandagumo.
Nuolatos užpuldinėdamaj
namie daryto rootbirio, padaryto iš
. „i ra
dinėjome kur kreiptis, kad
Taipgi
kuomet
patis
ragintojai
yra
svė” visuomet tą pusę gina, didžiausi partizantai ir po ir niekindama kitaip ma-Į
šiau
ir
"Kovai,
”
kad
at

ir sustiprinančio gėrimo po ranka—
savo tiesas išgauti, bet pakur. padaro geresnį bizni. litikieriai. Tamstos straips nančius socialistus, "Lais!
šauktų
melą,
kurį
buvo
sirodė, kad darbininkui tai
Wilkąms’ Root Beer Ekstrakto
įS\
"Laisvė" ne dėlto tapo "bol
vė” ardo darbininkų vieny-Į
nelengva atlikti, taigi męs paskefous, buk "Kučinskas ševikiška,” kad ji butų ”su- nelio nedėsime.
Jus groceris jo tur. •
bę ir naikina juose užsilikę-1
parengėme eilę klausimų, apleido Sąjungą" — irgi ne pratus,” kad bolševikų pusė
socialistais ir socializ
ant kurių gavę atsakymus, atšaukė! Ant galo kreipiau teisingesnė, bet dėlto, kad Žemaitės Rastai jimą
mų.
TheWiffiimi
męs patįs išpildvsime reika si pas Sąjungos sekretorių sąjungiečiai užėmė tą pozi
Šitoks
kelias,
kokį
dabar!
& Carleton Co.
lingas formas ir pasiųsime Stilsoną, kad prispirtų "Ko ciją.
Karės
Metu.
pasirinko
"Laisvė,
”
veda
ne
patalpint
atgal pąsirąsyti ir pas no vos" redakciją
Hartford,
mano
laišką,
kad
sąjungie
 Aš noriu, kad minios pa Yra tai graži knyga pa prie socializmo, bet prie!
tarą užtvirtinti. Už inusų
čios spręstų apie savo rei puošta autorės fotografija savitarpinės darbininkų ko-l
dąrbą jokių atlyginimo nel čiai matytų, jog "Kova" me kalus, o ne tokie, kaip "L." ir kitais Įdomiais paveiks vos
ir skerdynių. Mano gi
ipame, taigi nesiųskite pi luoja. Laiškas netilpo "Ko "socialistai," kurių poziciją lais. Minėtus Raštus išleido įsitikinimu
socializmo vykį-l
nigų, nes męs turime juos voj!” Tik Stilsonas prane visuomet nustato doleris.
Lietuvos
šelpimo
Fondas
ir
nimas darbininkų klesai tų-j
atg^l grąžinti. Žinoma, už- šė, jog "Laisvė” ir "Kova"
visas
nuo
jų
pelnas
eis
suri reikšti naują gyvenimą,
SPECIALIS PASIŪLYMAS PER 3Q DIENŲ.
prisiųstųjų faktų teisingu neteisingai . apšmeižuEic.«3 ŠĮ straipsnį reikėjo pa šelpimui
nukentėjušiems
o
ne
kapines.
Kučinską,
—
jis
esąs
sąjun

siųsti
Į
"Laisvę,"
bet
žino

Niekad pirmiau neatkreipė Jūsų atydos toks pasiūlymas.
mą atsako tas, kuris pasira
nuo karės lietuviams. Kas
Taipgi šiuomi atsisveiki-l
Kodel nepabandyt? Męs turim tik 10,000 tokių laikrodėlių ant tokio
gietis.
damas,
kad
'Laisvė
”
netal

šo anf’ formos. Taįgį jie tu
specialio pasiūlymo.
Prie . kitokių aplikybių Jus turėtumėt mokėt du
nusipirks
tą
knygą,
tas
ne

nu su "Laisve” ir jos skai-| kart brangiau už tą laikrodėlį
— ir męs duodam Jums visus kitus dai
rį buįi teisingi, ir męs už Dabar važinėdamas vi pins, siunčiu i "Keleivį”
tik papuoš savo namus ir; tytojas daugiau nebebusiu/j ktus DYKAI sale jo. Kad būt užganėditu
tuom specialiu pasiūlanti, pa
sur
gaunu
užmetimų,
delko
Reikalauju,
kad
"Laisvė"
juos atsakomybę neimame.
klauskit kur norit, persitikrinsit, kad tas laikrodis už $10.95 ištiesų ste
padidins
knygyną,
bet
kar

J.
Bardauskas.
buklingas.
Siųsdami atsakymus adre-< aš apleidau Sąjungą. Kada pasiaiškintų per savo laik tu ir badaujančius žmones
Connon
st.
and
Reed
ave.
jiems
atsakau,
kad
prie
Są

raštį, ko ji nuo manęs nori. sušelps.
suokite: Foreign Languege
R. R .5, Rockford, III.
jungos
priklausau,
tada
'
T. J. Kučinskas.
Governmęntal Information,
Raštų
kaina
tik
5,0
centų.
Service, Lith. Bureau, 6 gaunu atsakymą — "kode
"Laisvė” sakė, jog tamsta
Žemaitės Raštus galima
West 48-th St, New York apleidai
Sąjungą?
”
gaut
sekančiose vietose:
City.
Štai "Laisvės” N53 randu
"Keleivio” Redakcijoj 255
1. Pilnas vardas ir pavar perspausdinta "žinią" iš
J. A. D. — Palyginimas Broadway, S. Boston, Mass.,
dė ir kaip esi užsirašęs.
"Žarijos” N17, kur sakoma, Cincinnatti miesto prie se J. Neviackas, 149 Millbury
buk
Mockus, Kučinskas įr novės graikų Spartos nieko st. Worcester, Mass., K.
2. Adresas, dabartinis ir
tuo laiku, kuomet mokėjai kiti esą negeistini kalbėto nereiškia, nes Sparto lietu Gugis, 127 N. Dearborn st.
jai, nes vieni jų esą išbrauk viams da mažiau žinoma'ne Chicago, III., Mrs M. M. Ritaksas.
ti,
o kiti pabėgę iš Sąjungos. gu pats Cincinnatti. Apie ce-Herman 25 Van Carlear
3. Kada ir kur mokėjai
taksas, (paduok dieną ir Prie tų spriskaitoma ir Ku architektūros stylius lietu pi. New York, N. Y.
činskas. "Laisvė” tą melą viai taipgi nedaug žino, ir Agentams, kurie ima
mėnesį) ?
4. Ar dabar užlaiko j’ums talpina su d i d ž i a u s i M paprastam žmogui tokie da daug ant sykio platinimui,
taksas iš uždarbio?
- džiaugsmu, nors žino gerai, lykai neturi svarbos; jais pagal nutarimų LŠF. Pild.
5. Ar mokėj’ai taksus ko kad aš priklausau prie Są gali Įdomauti tiktai archi- Kom. nuo dabar bus duoda
Viską ką turi padaryt, tai pamatyt tą laikrodį ir Jus persitikrinsit,
lektoriui, jei mokėjai,, tai jungos.
:ektas.
Rašydami kores mas 25 nuošimtis.
kad tai didžiausis nupiginimas uz tą kainą. Toks didžio, kaip paveik
Be to, tasai "Žarijos” "so pondenciją bandykite atpa- Todėl kiekvienas, kuris
slėlis, genialis 21 akmens viduriai, gražiausia gravitura PAAUKSUOTI
kuomet
kur ?viršui su dviem antvožais. Gvarantuoti ant25 metų.
$50.00 laikrodis
cialistas
”
pasakoja.
buk
7. Kolektoriaus vardas ir
sakot dalykus taip, kaip atjaučiat vargus nukentėju
nebus parankesnis. Užtikrinam, kad visi Jus draugai jį mylės. Jus mie
lai norėsit turėt su savim jį ir Europoj. Kada persitikrinsit kaip gerai
laisvamaniški kalbėtojai ne uos matot' savo akimis ir sių nuo karės musų giminių,
kur gyvena?
jis laiko laiką, pripažinsit, kad tai
„
šą
blėdį
darbininkams.
To

7. Ar darhdavys sulaikė
tuopaprasčiausiais žodžiais, brolių ir draugų, pasistentikras barganas.. Dovonas, kurias
TT <.’era’ .
per
duosim
per
30
dienų
sekančios:
1)
Kja
‘
^
s
Co., Dept (52)
taksas už praėiusius me kį dalyką gali pasakoti tik tuomet gal išeis geriau..
gkit patis nusipirkt tą kny
Automatiška yla,
kuri siuva taip, ^47 ^o. Lincoln St., Chicago.
tai kun. Kemešio mokinys, A. Reikovui. — Geriausis gą ir platint tarpe savo
tus?
kaipmašina. 2) Mašnelė pinigams
KUPONAS
tečiaus
"Laisvė" kartoja tai mdas atsikratyti nuo tokių draugų, nes kaip, jau minė
tikros skuros. 3) Pagerintas Steres- Gentlemen:—
8. Darbdavio firmos ar
kopas, naujausios
mados. 4) AutoEnclosed please find 35c.
kompanijos, kurioje dirbi kaipo "revoliucini mokslą. * aiškų, tai gavus sukišti jom visas pelnas nuo tų raš
matiškos plaukų žirklės. Kerpa plaushipping charges for wSich
Ir tam, matomai, pritaria! įuos Į pečių.
vardas ir adresas?
kus taip lengvai, kaip kad šukuotum.
Send me 21-jewel wateh. You
tų skiriamas nękentėju5)
Raktams
žiedas.
6)
ženklintas
will also send me your pre9. Kiek užmokėjai taksų, Įsivaizdinkit tokius ”sosiems nuo karės Lietuvoje.
žiedas, paauksuotas ant 10 metų.
sents.
I will pay posttnan
ar turi kvitas ir kas ant jų ciaHątus,” kurie priešingi V. Feiferiui. — Ačiū už
Nesiųskit pinigų, tik iskirpkit ku§1Q.95 when the gcods are deliponą ir įdėkit su juo 35c.
uždengt vered. I am sending you this
pasirašęs?
laisvamanybei — priešingi korespondenciją, bet laikpriSiuntimą ir pasiųsk ŠIANDIEN.
order at once so that 1 should
10. Ar esi vedęs? Kiek* tam, kas paskubina darbi raštin jos nedėsime, nes už
Užmokėsi gromatnešiui $10.95, kada
get vour free presents. 1’11 try
atneš‘laikrodėlį ir (iovanas.
Su už- vour watch 10 davs. If don’t
vaikui ir jų amžius?
kokios
ninkų išsiliuosavimą iš pro miršot parašyt,
sakymu siųskit tik 35ė. už
persiun- Ūke it, I vili return it with
Gražiausiu Paimi ir Naujausiu
11. Kur moteris gyvena, tiškos vergijos!
timą. Nepraleisk geros progos. LTžyour presents and you will redraugijos mitingas buvo.
sirašyk ŠIANDIEN.
fund roy money.
.Amerikoj ar Lietuvoj?
j
Kuomet laisvamaniai pa
Unkm Sales Cp., Name ...... ...............................
EILIŲ KNYGA
12. Ar moteris ir vaikai sakė, jog žemė yra apvali;
747 NO. LINCOLN STM Ocpt <*2,
\ddrcss ..................... ••••••••
dirba nors vienas, jei dirba, kunigai protestavo; kuomet
CHICAGO.ILL.
:___________________ ■___________
;tai kuris?
laisvamaniai pasakė, jog že13. Ar moteris laiko bur- Įmė sukasi apie saulę, o ne
dingierius ir kiek ji iš to už- ; saulė apie žemę, kunigai
2^-2
—~~
Žmogv.e kasosi galvą,'
Mdirba?
_
M i protestavo; kuomet laisva
'į
ka<l palengvint niežėjimą.
jL ;
Kasįmasi pasidaro papro14. Ar be moters turi dar maniai pasakė, jog galima
Į
Ii >,Jl i
i jičiu. ir tuomet žmogus Jcaką nors kitą, kuris negali padaryti garu varomus lai
į
i
j ė
'
sosi nejučiom*. Bet jis
i ;t____ ) J;žino, kad jam niežti, ir
pats užsidirbti?
vus, kunigija protestavo ir
-'
vLl. v's’ khi tą žino.'
15. Ęuo užsiimi?
' Y
Vyrai ir moterįs kenčia
sake — "Kuomet tie velniežėjimą nuo pleiskanų,
16. Ar turi Amerikos pi niški tyrinėjimai ras galą!"
l)
■-— b kenčia bereikalingai,
aomeMr.ic*
I Kuomet lietuvių laisvama
lietybės popieras?
-■
l
ncs t® niežėjimą galima
k X /
lengvai prašalinti. Nebus
17. Kada atvažiavai į Su niai pradėjo organizuotis,
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
vienytas Valstijas?
leisti raštus ir rodyti ištvir
įvykstančių nou pleiskanų.
18. Ar pasirašei ant kor kimą kunigijos, kad tokiu
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
telės dirbtuvėje, kad neži budu greičiau paliuosavus.
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų
nų atsinaujinimo.
nai ar važiuosi, ar jei ir va žmones nuo kapitilizmo
RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
dekiamuot ant viešų susirinkimų.
žiuosi, tai nežinai kuomet jungo ir kunigijos prietarų,
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
RUFFLES. jei turite pleiskanų.
Knygoje trijų rūšių eilės:
išvažiuosi iš Amerikos?
lietuvių "socialistai" iš "Ža
Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi
TAUTIŠKOS,
SEIMINlšKOS
IR
DARBININKIŠKOS.
19. Kiek iš viso uždirbai rijos’’ protestuoja ir sako:
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
Tai gražiausi* ir turtingiausi* eilių knyga lietuvių kalboje.
markėmis ar money order. kuriuos siųskite šiuo adresu:
3915 metais?
"Kučinskas ir Mockus neša
Kiekvienas turėtą papuošti savb knygyną minėta knyga.
—
-F. AD. RICHTER O CO„ 315-330 Broadw*y. New York —
Ir
KAINA TIK 75 CENTAI.
Kiek uždirbo kiti šeimy darbininkams blėdį!’’
Ta pati knyga drūtais audimo apdarai* — |1.00.
nos nariai tais metais?
tam kvailam šauksmui tuo
20. Kiek iš viso uždarbai jaus pritaria "Laisvė!” Ne
1914 metais? . ’
gana to, laisvamanių raštus
Kiek uždrbo kiti šeimy vadina "šlamštais!” Lygiai
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
nos nariai tais metais?
kaip kun. Kemėšis.
DARBO VALANDAS.
21. Kiek išviso uždirbai Kuomet "Laisvė” buvo
Henry J. Schnįtzer Statė Bank
1915 metais?
pradėjus laisvamanius juo*
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs.
Pinigus geriau
“ > "LaisPavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma
Kiek uždirbo kiti šeimy- dinti, buvau parašęs
sia siųst ”Money Orderiu,” popierinius galima siųst ties’Og papr?r'
tam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio ir prili
nprs panai?
. .........
*
taip ir dabar
iveį
” laišką,
užduodamas kepyt
už 3c. markę.
t
22. Kiek išviso uždirbai lėtą klausimų kaslink lais1916 metais?
| vamanvbės. ”Laisvė" ne"KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.
Kiek uždirbo kiti štimy- talpino>! Taipgi buvau už
nos nariai?
klausęs "Laisvės,”
jeigu
23. Kiek išviso uždirbai; laisvamanių
raštai yra
19T7 metais?
j ”šlamštai," tai kam "Lais
siunčiam j Lietuvą ir Lenkiją sulyg žemiausių cienių ypatom
ne
Kiek uždirbo kiti šeimy-, vė” spausdina laisvamanio
priešam, po ilgam kentėjimui, pagalba krajui būtinai yra reikalin
Ingersoll’o -raštus? "Lais
nos nariai.
ga. Pertii privalote kreiptis ypatiMcai ar laišku i musų BANKINI
NAMĄ.
.
, __ x
24. Kiek išviso uždirbai vė” irgi nieko neatsakė.
I. HERZ, Bankienus ir Notaras
Taipgi buvau pakvietęs
1918 metais?
224 WEST 34-th STREET, NEį
. ™1 lr.mn.mi. SL.
Kiek uždirbo kiti šeimy "Laisvės” redaktorių į de
Pardavimas I^iyiakarči^ viau latrinių ttniją pagal immpunijų kainą.
batus, kad išgvildenti klaunos nariai?

Ko jus nuo manęs norite?
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Turėk Gatavo

Williams’ Root Beer

Redakcijos Atsakymai

SIELOS BALSAI

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
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"rezoliucijas’, ĮSTATYMIŠKAI PRIPA-

ireikia ziuicti kaipo į žemos
Kas ir kaip išneša
rūšies šmeižtu ir pro-’
211>IAS
ardymą darbinin- Yra mlionai ypatų Suvieprotesto Rezoliucijas. Įvokaciją,
jkų klesos vienybės, taip la- nytose Valstijose ir Kanabai reikalingos kovoje su
galingu klesiniu priešu.
Darbininkai ir darbinin
kės! Laikas mums pabusti
ir stoti į kovą prieš tuos,
kurie pasivadinę save "bol
ševikais" bei "tikrais darbo
žmonių prietelias” be bai
mės varo pragaištingą sa
vo darbą.
Jeigu "Keleivį" ir "Nau
jienas" šmeižia ir .boikotoja, tai kartu skriaudžia
mus visus, kurie apie tuos
laikraščius esam susispietę,
kaipo skaitytojai.
Męs neprivalome leisti,
kad visokie socializmo prin
cipų mindžiotojai valkiotų
musų visų vardą bei idealą,
prie kurio męs einam, sun
kiai kovodami.
žemės žiedas.

•
Kviečių ir dobilų žemė; didžiausia
lietuvių kolonija Amerikoje, čia jau
yra nusipirkę suvirs 400 lietuvių farmas ir 7 kcimai apgyventi velk vie
nais lietuviais. Lietuviams apgyve
nus, anglai traukiasi ir parduoda sa
vo farmas pigiai. Gera proga norin
tiems pirkti gerą ūkį ir gyvent tarpe
savo tautos žmonių. Aš turiu par
davimui 8000 akrų nevalytos žemės,
nuo $10 iki $15 už akerj. Taipgi tu
riu 19 farmų su budinkais, didžiau
siais sodais ir apsėtos javais. Plates
nių žinių klauskite per laišką. (28)
J. A. ŽEMAITIS
R. 1 FOUNTA1N, MICH.

t
Y
Y
Y
Y

MOTERS KENČIA
iabai tankiai nepakenčiamus skausmus iš priežasties savo silpno

sudėjnmo. Joms tanlfiai yra reikalinga pastiprinamieji vaistai,
doje, kurie būtinai reika
kurie joms prašalintų bereikalingas Heras ir sumažintų kančias.
Dabartiniu laiku atėjo balsų — kaip vienos pusės,
lauja
vaistų,
kurie
prašali

Y
į madą priiminėti prieš taip ir antros pusės nariai
na vidurinius skausmus ir
Y
priešingos pusės žmones nori išsireikšti savo mintis
gelbsti virškinimui. Trine
Y
ar šiaip jau asmenis papei- link to klausimo.
Pirmirio Amėsican Elixir Kartu
Y
kimo rezoliucijas. Tokios ninkas leidžia vieniems ir
%
sis Vynas yra legalizuota
Y (Severos Reguliatorius) teisingai yra vadinams "moterų draugu
rezoliucijos ir jų priėmi- antriems kalbėti, bet "kai
gyduolė tokiems dalykams,
”, užtai, kad jo sudėtiniai yra žinomi savo teisingu pataiY ligose
mas yra įvairiopas.
pastebėję, jog ”"socialirieji"
‘
simu ir veikia ant skaudamų organų. Jis yra širdingai pataria
susidedantis iš (karčiųjų
Y mas naudotis visoms moterims, kurios tik kenčia nuo visokiu
i Suprantama, čia nekalbė- patriotas" dalyvauja, nors
žievių, žolių ir šaknų) ku
savo negalių. Kaina $1.25 ir 5c. taksų.
Y
Šime apie tas rezoliucijas ir nežino nei apie ką jis kalv
rios yra pripažintos kaipo
jų priėmimus, kur daroma bės, jau sušunka: "Socialf VIRINIMO PASTIPRINTOJAS MAUDYNE tankiai yra reko
geriausios medikališkų mok
menduojama pagalbai daugelyj
teisingu budu— Seimuose, i patriotas, neduot jam balY tankiai reikalaujams kaip prie atsitikimų
t
nuo įvairių ligų. To
slų. Taipgi yra pripažinta,
das
prie
kitų
vaistų,
ir
Severa
’
s
konvencijose ir kituose pa-:so!" Žinoma, vienas ar kikiame
atsitikime
pasekmingai
Balsams cf Lile (Severos Gy
kad Trinerio Amerikoniš Parsiduoda didžiausioj lietuvių
veikia
Severa
’
s
Antisepao^
(Se
našiuose susirinkimuose. 'tas rimtesnis ir susipratęs
Michigano
valstijoj;
far- i vasties Ealsamas) yra žinomas veros Antisepsolis. Reik nau
kas Eliksiras buvo pirmuti-’ kolonijoj
A
.
------—
tik tokiu draugu Įvairiausių ne dot sumaišant su vandeniu. Vie
visokios. Gyvenimas su triobo•Tokiuose susirinkimuose vi- žmogus, nenorėdamas pikne
pilvui gyduolė, kuri mis ir sodais, apsėtais laukais, galigalių ir skausmų pagalboje. Jo nas arbatinis šaukštukas įmai
šuomet rezoliucijos priima tų balsų klausytis, nusilei
buvo užtvirtinta per Suv. jna pirkti ant lengvų išmolcesčių.
veikmė susideda iš taisymo vi šius į kvortų vandens, kuris tu
Dabar geriausis laikas pirkti far
mos teisingu nubalsavimu. džia ir tyli.
rinimo systemoje neveiklių vi ri būt išvirintas ir atšaldytas.
Valst. Intemal Revenue De mas.
Platesnių žinių klauskite per i durių. Kaina 85c. ir 2c. taksų. Kaina 35c. ir 2c. taksų.
Priimamos po apsvarsty Taip be jokių apkalbėji
įdėdami markę už 3 centus at
partamentą Washingtonej laišką
sakymui.
(33)
mo; kiekvienas atstovas bei mų, be išdiskusavimųj nu
Severos Šeimyniški Vaistai parsiduoda kiekvienoje aptiekoje.
kuri pilnai atsako visame
TONY ZABELA
t Reikalaukit
dalyvautojas turi tiesą iš balsuota keliato "kairiųjų."
vien Severos gyduolių, prašalindami paoirMasiąs
Peacock, Mich.
prieš prohibicijos įstatymą. P. O. Box 1,
substitutesk Jeigu aptiekoj negauni, tad siųsk reikalavimą tie
reikšti savo nuomonę. Ten išnešt rezoliuciją. Rezoliu
Toji gyduolė niekad nebu
siog pas mus įdėdamas pinigu* ir taksus.
ir balsai veik visad teisin ciją parašyti vėl patįs "kai
vo sumaišyta su "padirbti-* NAUJA PRAKTIŠKA YLA 1 W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.
gai būna suskaityti; kiek rieji" paskiria komisijon
nu likeriu." Jo uždaviniu
♦♦♦
suvažiavime dalyvauja de tokias
ypatas,
kurios
yra išvalyt skilvį, ir tas nė
legatų, yra žinoma; todėl ži neapsipažinę nei Su lie
ra gėrimas kaipo svaigalas
nia ir kiek už ar prieš vie tuviška kalba. Parašo rezo Eik, pažvelk per savo lan- ir todėl kiekvienas galės Jus su ta yla galite pasitaisyti če• gą—
ną ar kitą rezoliuciją duo liuciją žargonu ir pasiunčia
arkliam pakinkus, skurinius
gauti jo pas savo aptieko- verykus,
Pamatysi
platų
dangų,
krepšius ir tL Ji siuva taip greit ir
ta balsų. Todėl tokioms re "Laisvės" redakcijai, kad
rių kaip ir pirmiau. Formu- gerai kaip ir mašina. Ji sutaupi na
RYtuose saulė pasikėlė,
zoliucijoms galima tikėti, patalpintų.
pinigus ir brangų laiką. Kaina
Nušvies menką kambarėlį la Trinerio Angelįca Bitter\ jum
tik $1.00, prisiuntimas apmokamas.
nežiūrint kokios partijos
Tonic geras atbudavotojas Taipgi duodame dykai 20 yardų šiau- OILCOpKSTOVE S
ir prieš ką tokia rezoliucija Po keliatos sąvaičių "Lai
siūlo, dvi adatas su instrukcijo
gA’vybės buvo patvirtintas čiško
svės” redakcija "rezoliuci
mis. Extra adau 5c., siūlas 15c. ‘ka
buvo išnešta.
Gegužės 2 d., 1919, ir kiek muolys. Iškirpk apgarsinimą, pridėk
Visai kitaip atsitinka su ją" sugrąžina komisijai at Draugijų Reikalai. vienas aptiekorius turi tų dolerį
ir siusk tuojaus į:
tom rezoliucijom, kurias gal; čia pat "Laisvės” re LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS vaistų ant rankų. Joseph NATIONAL SALES CO. Dept. sta.D
Box 90.
New York. N. Y.
paskutiniu laiku taip gau daktorius V. Paukštys, laiš
VALDYBA.
Triner Co., 1333-43 So. Ashku
praneša,
kad
taip,
kaip
Pittsburgh, Pa.
siai pradėjo fabrikuoti Aland ave., Chicago, III.
—
merikos lietuvių kolonijose rezoliucija stovi, talpinti Pirm. Juozas Maskeliūnas,
2025 Colwall StreeL
laikraštin
negalima;
reikia
tūli musų kairieji, apsiskelPirm, pagelb. J. Pociūnas,
* > Veidas
2220 Tustin SL,
busie "teisingais darbinin tie ir tie sakiniai išmesti, Prot. Sekr. P. J. Sleakas,
VISŲ ŽINIAI.
nes
už
juos
gali
atsidurti
kų vadovais."
2128 Carey Ave., S.S.
Sulyg naujų pačtos taisyklių mes
Dabar yra lai
Urlakis,
turime mokėti pačtai už visokius pa
Ypatingai jie fabrikuoja teisme - kitkas priešo ne- Fin. Sekr. Pranas
AX
j
kas nuvalyti
2034
Salisbury
St.
S.S.
bet paduoda
skelbimus daug brangiau negu užrezoliucijas prieš "Keleivi” kritikuoja,
'
veido dėmės
149 Moultrie StreeL skaitymą ir žinias, todėl nors ir
Karalius Varašius,
"Keleivio” skaitytojams apgarsini
ir "Naujienas," kam šie da ’rankių kritikai ant kriti Kasierius All
Papuočkai, šlakai ir visokie
.Nation Dep. Bank S. S. mus talpyt dykai negalime. Už viao-Į
kos.
kiti išbėrimai išnyksta ir niekad
ro "biznį," leidžia žmonėms
Direktoriai:
kius pagarsinimus mes skaitome po
negrįžta pavartojus musų gar
MALONUS VIRIMAS
J. Blažaitis, A. Žvirblis, P. Slan- 2c. už žodį pirmą sykį. Jeigu tą patį
laikraščius nepasiklausę tų. Komisija ir vėl atgal re čiauskas,
singų GROŽĖS KRIMĄ.
Alex Veslartas.
daktoriui
rezoliuciją
grąži

apgarsinimą nori patalpint kelis sy
Kaina indelio $1.25. Suntikurie tuos laikraščius dis
Naujas Perfection Aliejinis Virimo Pečius
Kasos globėjai:
kius, tad už sekančius sykius skaito
inas apmokėtas. Prisiųsk pini
na
ir
paliepia
taisyt,
kaip
Alex
Vainoris,
Iz.
Kvederis.
me žodį po l’/je./
kredituoja bei šmeižia.
suteikia
didžiausį parankumą--jis užlaiko
gus su užsakvmu.
(30)
redaktorius išmano. a Pp to Maršalka — Vincas Gutauskas.
Todėl, kurie siunčiate kokį nors ap
SPARROW CHEMICAL CO.virtuvę
šalta,
nors ir karščiausiam laike ir
Šmeižimas "Keleivio" ir telpa "Laisvėje" rezoliuci
garsinimą, į laikraštį jeigu norite,
196 East 4-th st, (M. 22)
WAUKEGAN, ILL.
švaru apskritai visą metą.
kad apgarsinimaą jreitai tilptų laik
Nėw York City, N. Y.
"Naujienų” per tokias rezo ja, kuri jau visai nepanaši
raštyje, kartu au apgarsinimu pri
LIETUVIŲ
LAISVĖS
MYLĖTOJŲ
Nė prakurų, nė pelenų.
liucijas reiškia apšmeiži i originalą, bet rašoma^-kad
siųskite ir mokestį, tad apgarsinimas
VALDYBA.
Spirginimui,
kepimui, tušinimui, padžiovitilps
artimiausiame
numeryje.
mas visos tos darbininkų tokiam ir tokiam susirin Pirm.DRAUGIJOS
Kazimieras Vaitekūnas,
nimui
—
tikrai
tobulas.
822 8-th St,
klesos dalies, kuri susispie- kime, kur viršaus 100 narių
Vice-Pirm. Juozapas Radavičia,
“Lietuviškis išradėjas”
Ilgas mėlynas kaminas duoda švarią šilumą
tus apie "Keleivį" ir "Nau dalyvavo, vienbalsiai rezo
1328 Victoria St.
Ant 21
—prašalina durnus, smarvę ir suodžius. Jus
jienas." 0 juk žinome, kad liucija priimta, tik 4 buvo ProL Sekr. Juozapas Buksas,
Šituo vardu knygutė pa
1111 8-th SL
reguliuojat liepsną kaip gazo—-uždegate"Keleivį” ir "Naujienas" prieš.
4- akmens rodys Jums kiek žmonės
Finan. Sekr. Stasys Kibelis,
kada norite, užgesinat kada pabaigiat.
T Gelžkelio laikro
622 Cunningfs Ave.
skaito darbininkai. Nėra Reikia būti didžiausiu
pelno padarė ir kiek dar
Kasierius Antanas Kripas,
dis
žriubeliu
at

Naujas Perfection šilto Vandens Šildintoabejonės, jog "Keleivį” bei begėdžiu, kad šitaip elgties.
gali padaryti per išradi
774 Marion SL
sukamas, vyriš
jas duoda užtektinai šilto vandens virtuvei,
"Naujienas skaito ir remia Aš žinau, kad LSS. 3-čioj Kasos globėjai: Raimondas Ruleviko didumo, ant
mus.
Kazim. Šoblickas. -Knygiai: Vin
20 metų auksuo
didesnė dalis darbininkų kuopoj tada narių buvo čia,
skalbimui ir maudynei.
Tą
brangią
knygutę
cas Gabris ir Kaz. Ambrazūras.
tas su išrašytais
Paklausk Jūsų pardavėjo, šiandin.
bei darbininkių, negu tuos 246; žinau, kad nei vienam Maršalkos: Andrius Dclkus ir Jonas
dubeltavais virsiunčiame kiekvienam ant
žais. Labai tei
laikraščius, kurie talpina jų nebuvo duota žinia, vadi Jokūbaitis.
pareikalavimo
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK /
singas, ypatingai
šmeižimo rezoliucijas.
gelžkelio
važiuojantiems
žmonėms,
nasi nebuvo šauktas visuo
GRAND RAPIDS. MICH.
DYKAI
Draugijos Valdybos kuriems reikia visuomet tikras lai
Kaipo
žinovai (expertai)
Kas rašo ir priima to tinas susirinkimas; žinau, Lietuvių Sūnųadresai:
kas žinoti. Gvarantuotaa ant 20 me
jog
nedaugiau
tame
susitų.
Ypatingas
paaiulyjimaa.
Mes
iš

patentu bandome išradi
kias rezoliucijas? Kelios yPimsėdis B. Adomavičius,
1213 Elizabeth ave., N. W. siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
mus DYKAI. Rašykite Rei
patos, pasivadinusios save rinkime kuopos narių daly- Pirm, pagelb.,
reso už $7.45 C. O. D. ir persiuntimo
J. P. Arminas,
vavo,
kaip
50,
tečiaus
rezokaštus,
su
teise
jums
viską
peržiurfL
kalaudami musų knygu
"bolševikais." Tokių "bolše
450 W. Leoną rd str.
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė
liucijos
fabrikantai,
norėProt.
sekretorius,
J.
Arminas,
tės:
vikais” save pasivadinusių
Atsiminkite jus užmokėtu1056 Quarrv ave., N. W. cento.
mėt
už
tokį
pat
laikrodėlį
apie
$25.00
AM. E. PATEKT OFFICE
žmonių po kelis randasi be darni išpusti burbulą ir la- Iždo sekretorius,
K. Rasikas,
ADVOKATAS
jei pirktumėt kitur.
Puikus auk
biau
apšmeižti
nepatinka

450
W.
Leonard
str.
Ine.
veik kiekvienoj LSS. kuo
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su
Iždininkas,
V.
K.
Liumas,
Atlieka rusus teismiškua reikalui riaur.
718 MATHER BLDG (Ks)
(T)
poj. Prie to da prisideda mas sau, viešai meluoja
1030 Muskegon ave., N. W. kiekvienu laikrodėliu.
OFFICE:
rašt. ir organo prižiūrėtojas
EKCELSIOR WATCH CO.
WASHINGTON, D. C.
tas redaktorius, kurio be žmonėms, kad net koktu Teismo
OFFICE:
735-736 Old South Bldg.
—A. B. Teiyčėnas,
*06
Athenaeum
Bdg.
CHICAGO,
ILL
klausytis.
dejuojamam laikraštyj tel
1066 Elizabeth ave., N. W.
332 Broadvay,
294 Washington sL,
pa tariamos "rezoliucijos." Visa tai parodo, kokių Su Draugijos reikalais malonėkite
So. Boston, Mass. •
Boston, Mass.
kreiptis virš nurodytu adresu.
esama
pas
i
įus
žmonių,
ko

TeL:
So.
Boston
481-M.
Tel.:
Fort
Hill
3424-1972.
mm*.***
>
Pavyzdžiui privesiu atsi
Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.
AB
Kreikia {ieškoti todėl, kad mes prisiunčiamo
kiam
tikslui
jie
dirba
ir
ką
DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS
tikimą iš Cleveland, Ohio, tuomi nori atsiekti.
VALDYBA STEGER. ILL.
su LSS. 3-čios kuopos rezo
■
ve ■•Mm ■BEF Katalogas Ir informacijos dykai. Visi Išmoksta ir amžinai
Pirmininkas Jonas Dambrauskas, Pa
ačiuoįa mums nž musu gerą ir pasekmimga mokymą.
liucija prieš P. Grigaiti ir Nieko nesakyčiau, jeigu gelbininkas AnL Salasevičius, ProL
Mes greitvi ir gerai Smoki name: Vyturtu kalbos. Gramati
Raštininkas AnL Urbonas, Finansų
LSS. 3-čia kuopa butų šau RašL
"Naujienas.”
kos ir S ntaksės, Aritmetikos. Anglų kalbos. Poezijos. Oratorijos. Suredaguojame korespondenci
Izid. Petreikis, Iždininkas Vin jas, Straipsnius. Knygas (rankraščiuose, ir Eiles. Parašome straipsnius, prelekciją*. debatus ir
Tame 3-čios kuopos su- kus visus 246 narius, nors cas Stoškus. Susirinkimai atsibuna
prakalbas. Visados (dėkite krano* ženkleli atsakymui. Adresuokite:
svetainėje.
srinkime man teko ypatiš ir butų ne visi dalyvavę Jono Dambrausko
L. K. MOKYKLA, 13aę N. Hoyne Are. Chktao, IU.
A. Urbonas sekretorius,
susirinkime, BOX 475.
kai dalyvauti, užtat prisi šaukiamam
STEGER, ILL.
žiūrėjau, kaip buvo pasielg visgi butų kuopos šioks ar
>
♦
ST CHARLES, ILLINOIS.
ta. Buvo taip: Nei vienas kitoks sprendimas, dabar gi
i
I
D. L. K. VYTAUTO D-STĖS
PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,
kuopos narys iš kalno neži varde pustrečio šimto 3-čios
«
Valdybos antrašai:
I
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,
nojo (išskyrus tuos, kurie kuopos narių kalba uzurpa A. Montvilas, pirmininkas
•
I
TVIRTUS VYRŪS IR MOTERIS.
darė suokalbį), kad tą die toriai ir kuopą stato ant
34 SHELDON STREET, HARTFORD, CCNN.
R. F. 1, BOX 3, SL Charles, III I
Turėdamas
sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
I
A.
Urpolis
—
pagelbininkas,
ną bus visuotinas susirin juoko.
damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis
58 — 2-nd str, St Charles. III. it
VISUOMENES
ŽINIAI!
imant vaistu* <iėl padidtnima veiklumo ir vai«tu* svaiginan
kimas ir kad bus išnešta Iš to atsitikimo lengvai K. Tamašiunas, Protokolų Rašt.,
t
čiu*. bandyk Nuga-Tone Ir penitikrik kaip rreitu laiku j»uJEIGU JUS NORITE TURĖT GERĄ
t
73
W.
Illinois
str.,
St
Charles,
III.
»e*i visai nauju tmo«u! Devyne* ii deiimte* vi»u žmogau* liga,
galima
suprasti
ir
nuspręsti
kokia tai rezoilucija. Taip
I
tokiu kaip bloga* apetitas, negru omui* vima* viduriu, rasai ir
Turto Raštininkas, F. Siliunas,
LAIKRODI arba kišeninį LAIKRODĖLI. RETEŽELJ. ŽIEDĄ
i
Uputimai. užketajimas *ki)ve*. tuliini*. anemia. kankinimai reugi niekam iš narių nebuvo ir apie kitas LSS. "kairią
44 W. 6-th sL, SL Charles, III. »
arba kitokių papuošalų, tad PIRKIT PAS MUS, o gausit pigiai
matirmo. *kau*mai galvos, neuralgia. stoka* energijos, nusilpnė
t
—
jimas nervu ir negslčjima* mirguoti, paeina nuo stoka nervu
ir gerus.
duota žinios, kad sueitų Į sias" kuopas ir elementus, M. Lukas560Kasierius,
pajiego*. skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijea
4-th str„ St Charles, III. t•
VISOKIUS
MUZIKALIftKUS
INSTRUMENTUS
ir
STRIUNAS,
kraujo.
kurie
ir
kurios
"protesto
sutrinkimą, kuriame daly-'
t
Kožna dali* kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiego*.
VISOKIUS GRAMAFONUS, PIANUS ir PLAY PIANUS, taipgi
kurio* didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvu ja k na*, inkltu* ir
vavo viso apie 50 kuopos rezoliucijas" prieš "Kelei LIET. DARB. BR. PAS. DR-STt »I VARGONUS galite nusipirkt pas mus per pus pigiau, negu kur
grobu*, iirde* plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai
«
Courtney, Pa.
protinga* gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo
nors kitus.
•
narių. Ir tai tik tų narių, vį" ir "Naujienas" fabri
♦
kūno. ’Kodtl? Todžl kad jie yra sutaisyti ii ai tomu brangiu,
I
Taipgi
taisome
visokius
Laikrodžius
ir
Muzikališkas
Instrumentu.
Valdybos
adresai:
sveikata
duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomendttotu ir nuruodytu
kurie iš kalno buvo padarę kuoja. Bet musų "kairioji” Mikas Nakutis, —pirm.
*
per garsingu* Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi | Griebt ir
Nepamirškite kad niekur kitus tokius daiktus nesiima taip
I
Fosforn-maistus dėl Kraujo ir Nervu.
suokalbį.
Prieš atidary spauda tokiom rezoliucijom
PIGIAI pirkt kaip pas mus.
BOX 410, Courtney, Pa.
Nuga-Tone priduoda gyvybe jaknom*. pastiprin grobus teip,
1
jog je tuitinase regulariikai. Atgaivin inkštus, ii vara laukui
D.
LakaviČius,
—
pirm,
pagelb.,
užkimšta,
o
darbininkams
siant susirinkimą ir laike
•
auodlrrtes
atmata*. Niera daugiau* gaiu ir suputimu. niera aatirE. J. MAŽEIKA
BOX 138, Courtney, Pa. I
danėio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums -tebukHngą
susirinkimo svetainėje ne reikalingų raštų ten jau ne AnL Bresenskis
I
—Fin. rašL,
34 SHELDON STREET,
HARTFORD, CONN.
apetitą, g i* ra groomulavima. tvirtus nervu* ir kieta pastiprinta miegą.
Nuga-Tone sustipria kraujo ir pagerins cirkulavimo jo. priduos raudo
P. O. BOX 64, Courtney, Pa. l
pasiliovė agitacija už pra- rasi.
J
numo veidui ir žibuma akiem*! Nuga-Tone padera tvirtu*, rustu*
VI. Gamulis ProL rašL,
vyru* ir sveikesne* ir puikesne* moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar
vedimą rezoliucijos prieš P. "Laisvės" N50 tilpo pana
Pa.
daromu paprotę vaistu. Sudžti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, prriimso
BOX 400, Courtney,
skoni
ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems
Grigaiti ir "Naujienas." ši LSS. 251 kuopos "rezoliu St. Ik-notovičia—kasier.,
"“'MUSU^ABSOLIUTItlCA GVARANCIJA: PrsM Nugn-Taae yra visass (41.00) ištari*
P. O. BOX 28, Courtney, Pa. k
Perleidus kuopos reika cija," po kuria pasirašo tos Visi nariai,kurie gyvena toliau,
už bonkute. Kožna bonkuto talpina devyaioa dešimtys (»O) piliulu. srba vieno
gydymo. Galėto pirkti želes bosi kutas, arba tatar asenestas fydyaso ai penktas (**.0»)
Lietuviškai - Lenkiška Aptieka j Jolerius.
lus, "kairieji” duoda Įneši kuopos valdyba. Tie žmo malonėkite prisiųst visas užvilktas
Imk Nugs-Tone par dvidešimt (20) dirnru ir jeigu n* busi .igss^dtataa psmokestis, kad nenustoti tiesų ir pa
sekmta, sugražink beakote ir pilsus, e mes amai sugrąžysime )usu piniyus. Negalim
Jeigu
norite
teisingų
vaistų
žemoms
kainoms,
tai
visada
eikite
į
;
mus, jog būtinai reikia iš nės
neva "protestuoja" šalpos.
prapuldyti vieną centą. Mes imamo rišiką.
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- Į
PRISIŲSK SAVA PA6TELIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.
nešt prieš Grigaitį ir "Nau prieš "Keleivį" ir "Našlė
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio
Nstional Laboratory, U 21—537 South Dearborn St„ Chicago. IU,
matizmo,
nuo
nusilpnėjimo
strėnų,
kraujo
valimui,
nuo
uždegimo
plau||
TERRE HAUTE, IND.
jienas" protesto rezoliuciją, nas.” Iš to irgi aišku, kad
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- p
Gerbiamieji: įdedu čionai* t
ir meldtiu prisiųsti
Draugystės "Sietynas” mėnesiniai
—>
------*—i----- suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- ((
nes kitaip LSS. pateks i so- pasirašo po rezoliucija vei susirinkimai
gų ir. geriausius
patarimus
Nuga-Tone.
būna kožną pirmą mėne C- terų.
_______________________
Dielių iš Lietuvos ir jįvairių
—*-*“ šaknų
I“1— ir
" žolių. Mes jums patarnau- i
cial-patriotų rankas. Na ir kiausiai tie, kurie ją sufab sio seredą, 7 valandą vakare, Sociasime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už- į
Vardas ir pavardė
alistų
svetainėje/
po
num.
1120
6-th
surinka keletas iš šalies, rikavo, kadangi kiek ausi-i ave., Terre Haute. Ind. Norintieji įsto dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad (
ateikite i APTIEKĄ po numeriu
(1)
kad sumanymas labai tei rinkime dalyvavo narib ir ti į draugystę meldžiami aLsilankyti j
Gatvė ir numeri*
susirinkimą.
Mėnesinė
mokestis
60c.
100 SALĖM ST
BOSTON, MASS.
’
singas ir jį reikia apsvars- tt. rezoliucijoje nėra pažy Pašalpos ligoje — $1.00 j dieną.
Valstija
Miestas
Prasideda ėmimas mėta.
i n. sekrL
■MBPiczaąi

Severa’s Regulator

FARNOS!

NEW PERFECTION

$7

MORRIS KATZEFF

MUAoLU

■#ksl*

Nusa-Tone

ą

E. J. MAŽEIKA

i

>įi—i —

KELEI V I 8»

* vLA^VRENCE, MASS.
Laišknešiai reikalauja 4 do- Pavogė besimaudantiems
LIETUVIS DENT1STA8
lerių dienai.
Didžiausia Lietuviška
automobilių ir drabužius. linksmiausias piknikas
.i
Bostono laišknešių Na- Aną nedėldienį Fran
Rengia LMPS. II Rajonas
tional #Ass’n organizacijos cis Klay su savo šeimyna
SUBATOJ, 19 LIEPOS-JULY, 1919 M.
(KASPARAVIČIUS)
žmonės boikotuoja karus. 34 skyrius pereitą nedeldie- nuvažiavo į Nanstaket pa
MAPLE PARK,
METHUEN, MASS.
425
BROADWAY,
SO. BOSTON
BOSTON l
425
BROADWAY,
SO.
nį turėjo savo susirinkimą, •
Prasidės 2 vaL po pietą ir trauksis iki vėlai uakties.
Naujiena Visiems.
Bostono karų kompanija kame išnešta protesto rezo- jūrį, kaipo maudymosi vie
Tel. So Boston 27
Gerbiama
La-renco
ir
apielinkės
Visuomenė:
—
Pirmą
siuntinį vaistų iš Euro
tą. Klay su savo pačia ir
- • • prieš
_ • * dabartinį
1 - - 1 • • 1laišk- ^
pakėlė mokestį už važiavi J--Kviečiame atąįlankyti visus į šį LMPS. II rajono pikniką, nes tai bus
i Ofiso valandos:
liuciją
ikais palikę drabužius
pos gavome ir dabar turime
puikiausi® piknikas. Bus gėrimų ir užkandžių.
mą iki 10 centų, šitokiam nėšių padėjimą ir nutarta
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
!
Nuo 10 iki 12:30
Visos LMPS. kuopos neužmirškite 19 d. liepos. Draugai ir draugės,
saulyje variuojami.
Nuo 1:30 iki 6 vak
plėšimui žmonės pasiprieši reikalauti iš kongreso ‘ ko savo automobiliuje, nuėjo neužmirškite
r
Lavrenco, kurį visos progresyviškos kuopos rėmėt musų
. - Jeigu negauni kitur, ateik pas
Nuo
6:30
iki
9
vak.
i
no ir pradėjo karus boiko misijos krasos reikalams, maudytis, o nežinomi vagi streiko laike. Męs. Laęrrenco darbininkai, negalime jums atlyginti, tai
mus, męs turime. Receptus iš
Nedėldieniais
atidara
pagal
nors kviečiame visus atsilankyti į musų pikniką, kur turėsime progą su
pildo me visokius, Amerikos ir
tuoti. Yra įstatymas, ku kad laišknešiams butų pa liai susėdo automobiliun ir jumis
sutartį.
pasilinksmint- įžanga tik 25c.
Kviečia KOMITETAS.
Europos daktarų.
nuvažiavo,
nujsveždami
P. S. Atvažiavusieji į Lavrrence, eikite tiesiai Essex St. iki prieisite
ris boikotuoti kapitalistų kelta mokestis iki 80 centų
Taipgi užlaikom visokių išllampshire
St.. ten paimkite karą su užrašu: "Haverhiil” ir išlipkite ant
drabužius,
laikrodėlį
ir
50
dirbysčių ir patentuotų prepa
biznį draudžia, bet čia yra valandai su užtikrinimu 4
ratų. Kadangi visokių vaistų
dolerių, kurie buvo kišeniu- Maple St ir eikite po dešinei, kur matysit amerikonišką vėliavą.
toks boikotas, nuo kurio ir dolerių dienai.
Tel. So. Boston 506-W
turime labai daug, todėl vardus
ir kainas tik kai-kurių čia paįstatymai negali kapitalistų Tokio mokesties pakėlimo je.
DAKTARAS
PIGUS PARDAVIMAS
GERI VARGONAI.
duodam.
apginti. Juk neareštuosi reikalaujama čia tik laiškSO. BOSTONO KRAUTUVĖJ.
Parsiduoda už labai žemą
Kraujo Valytojas ... ,. $1.50
žmogų užtai, kad jis eina nėšių užvaduotojams ir vi South Bostone statys didelę kainą, kas norėtų įsigyti gerą
Nervų
Ramintojas •••«••
...
V iuuiuuivjoa
$1.50
146 D st-, kampas 7-th.
rNuo
...............
slinkimo _plaukų ir
pėsčias į darbą.! O žmonės sas dalykas neliečia regupačtą.
LIETUVYS
DENTISTAS.
Drapanos ir vyriški papuo
muzikališką instrumentą ir no
pleiskanų ................ .
$1.25
daro tai nesusitarę. Jie ne Hariškus laišknešius.
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Tikra Lietuviška Trajanka 50c.
Suvienytų Valstijų fede- rėtų pamatyti, lai kreipiasi pas: šalai, labai pigiai!
Nuo 1 iki • vak.
Nuo niežų ir parkų ...
$1.25
važiuoja karais dėlto, kad
Tie taip vadinami „sub ralė valdžia nusprendė pas
Pirkdami čionai jus sutauA. B. Murašlta
(31)
Nuo saulės nudegimo
75c.
NEDALIOMIS
jiems perbrangu,
kad stitute letter carriers„ turi tatyt South Bostone didelį 242 Broadway, S. Boston, Mass. pinsit 25 nuošimtį, Užeikit pa
Nuo Reumatizmo ...
$2.00
Bobro Lašai ................
$1.00
jiems pikta ant kompanijos. Stoti darban 6:30 ryte ir pačios namą po num. 428iki 1 v. po pietų.
žiūrėti pirma negu važiuosit į
D-ro. Kempe Kapsulis
$2.00
Miesto ‘gyventojai eina pės dažnai būti darbe iki pu 434 W. Broadway, tai yra
Perfumas visokių
miestą, čia jumsbus daug pa
Seredomis iki 12 dieną.
gėlių 50c., $1, $2, $3, $4, $5.
ti, o už miesto gyventojai siaunakčio, tečiaus jiems toj vietoj, kur netrukus LIETUVIŲ MAŠINISTŲ rankiau.
Ofisas "Keleivio name
(37)
Muilai..................25c. 50c. ir 75c.
251
Broadway,
tarpe
C
ir
D
Sts.
važiuoja traukiniais.
«
KOOPERACIJA.
Tabakas—Ciga retai
priskaitoma tik 3 vai. dar pradės statyt didelį teatrą.
Tąipgi užlaikom šimtus kito
sa BOSTON. MASS.
bo,
už
ką
gauna
$1.20.
Lai

kių vaistų, vaistų nuo paslap
Naujas pačtos namas užim Birželio 28 d. po num. 185 RICHARD HERGERELL
Antrą dieną po pakėlimo
»■
tingų ligų ir tt
mokesties pasažierių skai kas, kurį jie turi praleisti siąs 5000 keturkampių pėdų Silver St, So. Bostone buvo
Klausdami ko nors atsiųskite
pasiuntimo* žemės plotą ir lėšuos apie susirinkimas, kuriame buvo
čius nupuolė ant 300,000! belaukdami
krasos ženklelį atsakymui.
Paprastai kas dieną Bosto jiems neskaitomas darbu. 150,000 dolerių.
aptarta suorganizuot maši
Adresuokit šitaip:
“KELEIVIO” SKAITYTŲJŲ
no karais važiuoja 900,000 Prieš šitokią tvarką jie pro Pagal padaryto pieno, na nistų kooperaciją ir išrink ADVOKATAS ir TIESU ATSTOVAS
K. ŠIDLAUSKAS
ir Bill Commmiss.
DONAI. .
žmonių. Skaitant po 8 cen testuoja ir reikalauja užtik mas bus pastatytas iš itališ ta valdybą: Jonas Girdvai Reprezentantas
66—67 Joumal Building
GERB. **KEL” SKAITYTOJAI!
226 Broadway,
tus, kompanija gauvado iki rinimo jiems 4 dolerių die ko marmuro, iš vidaus bus nis, prez.; Antanas Ivaške262 WASHINGTON STREET
t
Jus žinot, kad visokie spaudos
I
šiol po $72,000 į dieną. Bet dai.
So. Boston, Mass.
BOSTON, MASS.
išdėstytas marmuru ir a- vičia, vice-prez.; Pet Dondalykai pabrango begalo, laik
»
pakėlus mokestį antrą die
raščio išleidimas prelčiuojs nesu
žuoliuniu medžiu. Sulyg gveckis, kas. su $10,000
»«
lyginamai brangiau negu me
ną pasažierių važiavo jau Ragina majorą pirkti mais- rūpestingai apdirbto pieno, kaucija; Jonas Roman, biz
tai atgal. Todėl visi, kurie ga
Telephone: Back Bay 42M
tik 600.000, kurie mokėdami ■ tą iš federalės valdžios visi patogumai publikai ir nio agentas; V. M. Paulauvot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaigė, malonėkit
j>o 10 centų davė kompani
Bostono Tarybos pirmi- dirbantiems pačtos darbi skis, protok. 9ekr.; Ant. VaDAKTARAS
kaip galima greičiau atnaujit,
DAKTARAS
jai vos $60,000!. Taigi, vie linkas, pakėlė klausimą, ninkams, apgalvoti taip, lantejus, fin. sekr.; Antanas
nes kitaip negalėsime laikraščio
siuntinėtu
Podraug
meldžiame
toj pasipinigaut, kompani kad majoras Peters kuovei- kad jokių trukumų nebūtų. Burbulis, sekr. prie preziir savo draugus prikalbint išsira
jos įplaukos sumažėjo ant kiausiai atkreiptų savo do Namas bus dviejų augštų. dento.
šyti "Keleivį,” kuris drąsiai gina
GYDO VISOKIAS LIGAS
darbininkų reikalus nepaisyda
PRITAIKO AKINIUS
812,000 į vieną tik dieną.
ną į maisto produktų bran Ant antrų lubų bus skaityk Board Direktoriai:
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte.
vau ▼iuų gyvenimo audrų.
Nuo 2 iki 5 po pietų> nuo 7 iki 9
gimą.
Bstono
Taryba
■Wm.
Jonas
Girdvainis,
Valandos:
Negana boikoto, žmonės
Su pagarba,
la, pasilsio bei giminastikos
vakare.
,
Nuo
1
iki
3
dieną.
"KELEIVIO
”
LEIDĖJAI.
sprendžia,
kad
idant
nupi

pradėjo šaukti mitingus ir
(Šventadieniais ir nedėiiomis
kambariai, taipgi maudynės Paulauskis, Vincas YanNuo 7 iki 9 vai vakar*.
tos pačios valandos.)
P. Dongveckis,
smarkiai protstuoti prieš ginus augančios maisto kai ir kiti sanitariški įtaisymai. kauskis,
419
BOYLSTON
ST^
nos,
miesto
valdžia
privalo
Kaz.
Prakuraitis,
Wm.
A.
Ligoniai, kurie serga sunkiai ir
kompanijos plėšimą. Pane
Arhcitekturos žvilgsniu Yankauskas, Wm. Paulaus
reikalauja ligonbučio gydymo ir
Suite 419, 420 ir 421,
dėlj buvo dideils protesto nupirkti iš Suvienytų Val pačtos
priežiūros, užtikrinam, kad gaus
Netoli didžiojo miesto knygyno,
namas
žada
būti
tik

geriausią priežiūrą, gerą valgi ir
mitingas So. Bostone. Sub stijų valdžios to maisto, ku- iru South Bostono papuoša- kis.
BOSTON,
MASS.
kambarį, ir gerus
patyrusius
is
buvo
supirktas
kari
ūme_
įsidėt prie
Kurie nore
ruzdo taipgi Jamaica Plain.
daktarus visą laiką. Mano priiei
ir
karei
pasibaigus
atli-Į
lu
jos, _
kreiRoxburio, Dorchesterio ii
vatiška Hospitalė yra aprūpinta
minėtos koo'
_ ,
Darbas
prie
statymo
pačsu medikališkais ir Chirurgiš
k0
’
U
-A
‘
zl-P
pkitės prie vaTdybos. Ypa
kitų
priemiesčių gyventokais skyriais, geriausia Labora
• •
Kaip jau „Keleivio” skai- tos .namo žadama pradėti tingai pageidaująmi mecha I NAUJA LIETUVIŠKA j
torija dėl mikroskopiškų ir cheja1- ;
mikališkų analizacijų
Kraujo,
rytojams
turi būt žinoma, tuojaus.
Kompanija laibai susiruę
nikai ir mašinistai.
Į
BARE ERNE.
Šlapumų ir Pilvo ligų, (steigta
/aidžia tą atlikusį maistą'
------------—u-------------- — š Plaukus nukerpam pagal vi- ;
pinus.
23 metai!
7UV0 paraginta grąžinti Tto* translation filed with the posti £ sokias madas, kaip tik kurie no- <
3 ___
EYTRA!
EXTRA!
- Į
J | rite. Jeigu kurie norite išgaląst •
Plaukų daktaras ant 4 gatvės!
True translation filed with the post ■rustui už vieną trečdali tos
401 Narltoruogh Street
> atsakančiai BRITVĄ, atneškite <
“
t
Kerpa
plaukr^
įr
barzdą
nuskuta
master at Boston. Mass., on Jul)
rainos,
kokią
mokėjo
trusOctober
6.
1917.
!
pas
mane,
o
skus
geriau
kaip
i
...........
.
—. pusės.
r_:_.
Jeigu
š vienos
ir iš
(Netoli Massachusetts avė.)
16. 1919, as reųuired by the Act of
gatve, : nauja. Visame ir visiems patar- j
ui, bet maistą trustas neat- PALEISTIEMS KAREI Jums pasitaikytų ęėt
October 6, 1917. '
(27) <
įepamirškite, kad'
kad ant kampo D ir > nausiu geriausiai.
:etvirtos po num. SU yra Vieta, kur
BOSTON, MASS
Ką pasakojo sugrįžę iš Ru rirko, maistas sukrautas VIAMS IR JURININ
P. Lapienas
Jums gražihi už "MARK
MARK DOWN!
tovi.
Tečiaus
pasirodo,
299 E. Strret
?
sijos kareiviai.
Jei netikit, persitikrinkit! Jeigu tu :
KAMS.
:ad
maisto
trustas
slapta
.So.
Boston,
Mass.
;
nte
atsišipusią
britvą,
atneškite!
ir
Šiomis dienomis Bosto
Prie pat Lietuvių salės
<
kaip daktaras paganąs, tad skusi ir
itperka
tą
maistą,
ir
paskui
,
Massachusetts
valstija,
nan atvyko sugrįžusių iš
norėsi.
(31)
Archangelsko
Amerikos narduoda kaipo šviežią sa- mokės kareiviams ir juri- Daktaras žilas Dėdė Muzikantas
D.
kareivių skyrius.
Karei T) produktą. Taigi pelnė ninkams $100 kiekvienam, 311 — 4-th St, įtampas
-So.Boston.
'ei.: Richmond 2957-M.
Iš Petrogrado.
viai Archangelske išbuvo f narduodant jį valdžiai, pel kuris tarnavo Suv. Valstijų
nė
atperkant
ir
vėl
pelno
Armijoj
arba
Laivyne
laike
GYDO
SLAPTAS VYRŲ IK
mėnesius. Jie papasakojo
parduodant
vartuotojams.
karės
su
Vokietija.
Tokie
MOTERŲ
LIGAS.
kad bolševikų armija gera*
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai ir
Taipgi Kraujo ir Odos Liga*.
Tai
neišpasakytas
visuome
paleisti
kareiviai
turės
pri

organizuota, turi atsakan
Rusiškai.
310 ikrų žemės, 145 dirbamos žeVALANDOS: Nuo 9 iš ryto
nės
išnaudojimas
~
tiesiog
rodyti,
kad
jie
buvo
gyven

CHRONIŠKAS
IR SLAP
GYDO
nės.
10
akrų
sodas,
didelė
ganykla,
čius oficierius ir gerai gink
iki 9 vaL vakare.
TAS
LIGAS.
razbaininkišką
vagyste.,- tojais Mass. valstijos per atkas giria didelių medžių. Apie
Kalbu
Ruskai
ir
Lenkiškai. (42)
luota.
0,000 kortų malkų galima pripjauti
VALANDOS:
69
CHAMBER
ST, BOSTON
Pulkininkas George S Maisto yra užtektinai, o te šešis mėnesius prieš paėmi r daug lentų, žemė lygu be akmeNuo 8 iki lo ryto.
gaus
kainos
kįla.
iu, be smilčių, ir be žviriaus; derTelephone: Haymarket 3390.
Nuo
2
iki
3
dieną.
mą
Į
kariumenę
ir
nebuvo
Steward ve ką papasakojo:
inga žemė su moliu. Dobilų ir moNuo 7 iki 8 vakar*.
„Bolševikai yra geri ka Akyvaizdoje to, Bostono paliuosuoti iš tarnystės iki iejukų užauga ant akro nuo 3 iki
HANOVER STREET.
tonu. Melnyčia vandeniui pumreiviai. Jie gerai prirengti Taryba reikalauja, kad sausio 15 d., 1918 m. Jeigu ’<>uot,
BOSTON. MASS.
f
12
kambarių
stuba,
bamė
ir
tarnystei ir turi gerus ofi niestas atpirktų tūlą dalį kurie kareiviai arba juri iti budinkai; visi gerai aptaisyti.
4 arkliai, 60 vištų, visoK
TeL: Jamaica 1831-W. h
cierius. Į penkias munite? o slaptai parduodamo trus- ninkai mirė laike karės, tad 0ių galvijų,
ūkės įrankių. Iženas parduodaCambridge 1235-J. j f
ui
maisto
ir
atidarytų
minėtą sumą $100 galės na į New Yorką. Šita farma ran> M
po išsikraustymo sujungi
RUSAS DAKTARAS
TELEFONAS: SO. BOSTON 5.
g
Yorko steite. Parsiduoda
ninku kariumenės, Archan niesto marketus, kad žmo- gauti legališki jo paveldė ’ikas užNew$8000.
P DR. N. A. GLEBOV p
Didesnį bargeną nepirkti
jį
pigia
įės
galėtų
jai.
rausit visoj Amerikoj.
Saliuninin- i!
gelskas bus bolševikų ran
3
Specialistas paslaptingų ligų, -budu privati- Todėl šiuomi pranešame ai nusipirkit šitą farmą, o uždirb i!
Baigiau medicinos mokslą | S
kose. Bolševikai orlaiviais kaina ir tuo pardavinėtojusi
daugiau, negu alų pardavinėdaj į Berlyne.
įį
visuomenei, kurie yra tieso- site
i!
sėja propagandos lapelius liūs maisto
ni.
•»
884
MAIN
STREEr
į
galima
butų
priversti
atpiti prie gavimo minėtos su
A. ŽVINGILAS
i!
'i jį
spausdintus anglų kalba
-------- ADVOKATAS------- =-—=
CAMBRIDGE, MASS.
26 Broadway,
So. Boston. Mass.
pnti
kainas.
mos,
tegul
kreipiasi
ypatiš

i!
) Ofiso valandos:
<!
Paneliuose
išspausdintas
VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE.
ji Nuo 1 iki 2 ir nuo 7:30 iki 8:30 į į
i!
kai
arba
laišku,
kur
gaus
vi

laiškas prezidentui Eliso
j vakare.
įj
Ofisas adaras vakarais iki 8.
DAKTARAS
Fordas žada paleist „džit- sas informacijas visai dy
i!
i Nedėiiomis nuo 1 iki 2 po pietų į Į
nui.
jnes” kursan.
i!
j Kitas ofisas:
253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
kai reikale išgavimo minė
„Pronogandos lapeliai bu
i
428 CENTRE STREET
U
Bostoniečiams
pradėjus
tų
$100.
Gali
kreiptis
į
se

Vienus trepus augštai.
vo paliekami ir ten, kur
JAMAICA PLAdN, MASS. 0
žvalgai turėdavo eiti. Žino boikotuoti gatvekarių kom- kančias vietas: MASS. BU- Valandos: nuo 9 iki 10 ryte,
ma, mano pulko žmonės ne laniją už nesvietišką lupi- REAU OF IMMIGRATION
nuo 2—3 diena, 6—8 vak.
ną
ir
laukiant
gatvekarių
109
Statė
House,
Boston,
atkreipdavo i tai domos ir
67 Chamber Street
aptarnautojų streiko, pa Mass.; 610 Purchase st.,
juokdavosi iš tų lapelių.
BOSTON, MASS.
„Amerikos kariumenė bu garsėjęs automobilių fabri New Bedford, Mass.; .18 Gydo abelnas ir veneriškas ligas
vo prižiūrima ir gerai ap kantas Fordas stengiasi \Vorthington st., Spring
Severos Gyduoles užlaiko
rūpinama, pasaka apie ka Įaut iš miesto leidimą įvesti field, Mass.
šeimynom sveikata.
reivių maištą, paskelbto pasažierių transportacijai
lutomobilius.
Tie
vadinami
LIBERTY
BONDSUS
kaikuriuose Amerikos laik
Pini gusir Laisz k u s Lietuvon jau Siuncziam!
pilnus 50 dolerių.
raščiuose buvo labai perdė „džitnes” automobiliai žada priimaL už
Kojoms
smagumas.
A. B-vės atstovas,
ta. Apie tai patyrę bolše kursuoti tarp Bostono cen
Bartkevičia
(33)
PINIGUS SINčIAME Į ŠIAS LIETUVOS VIETAS: KAUNĄ VILNIŲ
vikai pasinaudojo ir išleido tro ir priemiesčių. Miesto 877P.Cambridge
Kuomet jūsų kojos skauda ir apsčiai
St,
žaidžia
privalėtų
pasistengprakaituoja nuo ko atsiranda jaus
savo lapelius, šaukdami mu
SUVALKUS, MARIAMPOLE, VILKAVIŠKI. GARDINĄ, UKMERGĘ,
Cambridge, Mass.
mas deginimo ir niažtjimo. arba
su kareivius pasiduot iiems- .i, kad šitas patarnavimas
jeigu batai jaučikai perankiti ir
PANEVĖŽĮ, ŠIAULIUS, TELŠIUS ir RASEINIUS.
ROSII.ANDALE. MASS. išsirandavaikščiojimas yra kankynė— nenu
Kareivių pabėgimo iš mu- butų publikai suteiktas. Tai voja
privatiškoj
šeimynoj
du
gražus
butų geriausia priemonė su ruimai su visais parankumais. Pri- simink. Gauk
Įdėkite laiškan „Money Orderį” arba pinigus ir prisiųskite mums, o mes Jums
su pusės nebuvo.
valdyti gatvekarių kompa imam tik jaunaveidžius arba dvi
patarnausime.
„Kas link to maišto, ma- nijos sauvalę.
merginės, Sužinot galite per telefoSevera’s
ną.
(30)
no pulke aš nesiėmiau jo
Bcllevne 1325-W.
TODĖL! DABAR SUDĖKITE SAVO KAPITALĄ SAVON BANKON.
kios disciplinariškos veik So. Bostono policija suga
Foot
Powder
PIRKITE ŠĖRUS; DĖKIT DEPOZITUS!
mės prieš kareivius bei ofi vo jauną vagilių Augustą
FORNIČIAI PARSIDUODA.
Keturių kambarių fomičiai. tik du
cierius, iš ko jus galite sup Frommą. Teismas davė jam metu
(Severo* Proška* Kojom*) *avo
. LIETUVA REIKALAUJA NUO MUSŲ TUOJ PAGALBOS!
padėvėti, parsiduoda pigiai
aptiekoje, o tuomi užtikrinsi kojom*
rasti, kad paskelbtos ra :trL§ mėnesius kalėjimo. Jis pas:
AR MES PRISIRENGĘ?
smagumą. Tatai yr* malonu* ko
E. Hergelmavičią
porte žinios buvo perdėtas. yra tik 17 metų amžiaus, 140 Bowen
joms preparate*. įtrink po trupu
St, ant trečių lubų
čiuką tarp* pirktu, aat kojo* pavir
. So. Boston, Mass.
„Kiekvienas kareivis įvel bet jau 18-tą sykį teisme.
šiaus ir padų, iberk pe bi*kį į batus
tas šitam atsitikiman pasi
ir į pančiakas. o aptartai p*«įdau*
FORNIČIAI
jamą palengvinimą. Kaina 16 ct.
(Angliškai: Joseph Kovai Co, Ine.)
liko savo tarnystės vietoj
East Bostone per pereitą mažaiPARSIDUODA
ir 1 ct taksų.
vartoti, išrodo kaip nuaji: par
ir, kaip aš sprendžiu, visas sąvaitę nubausta 17 auto siduoda pigiai. Priežastis pardavimo
32-34 CROSS STREET
BOSTON, MASS
reik persikelt Į kitą miestą. Kreip
šitas nuotikis privalo būt mobilistų už pergreitą va —
W F SFVFRA CO
kitės pas:
Fran. Ličienė
(29)
CEDAR P A PIC S
paliktas užmaršoj.”
žiavimą.
206 Athens st, ant 2 lubų. So. Boston
f
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Fr. Matulaitis

A. F. Christian

į Dr. L. J. Podder

FARMOS!

Dr. David W. Rosen
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F. J. Bagočius *

S. M. Pearl

Li etų viai!

Pradžiugkite!

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS
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