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Sąjungininkai nuvertė Vengrijos Komunistų valdžių.
pranešama,

STREIKAS ANGLIJOJ.
DIDELIS
w POLICIJOS
dat

Tarp sąjungininkų kariume- VOKIEČIAI PASITRAU
nės prasidėjo maištai.
KĖ Iš SUVALKIJOS,
Londone ir kituose Angli Londone gauta iš Rusijos LENKAI UŽĖMĖ AUGUS
TAVĄ.
jos miestuose 1 rupiučio su-_____________________
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ff

•

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

žinių,
kad— šiaurės
—
— “ “ - “ Rusijoj,
—bolšev.
- •
Iš Varšavos
Onegos
apielinkėj,
kai padarė gerą žingsnį pir- kad sąjungininkams reika BELĄ KUN BUVO PRI to reikalauja, nes kitaip ru
"KITAIP AMERIKOJE
liu prokuroru Palmeru tuo_myn. Aču
A * • __
____ _ _ •
jaus sušaukė susirinkimą
maištams sąjun laujant, vokiečiai pasitrau VERSTAS REZIGNUOTI. munų armija užimsianti
BUS PEKLA.”
Baltuose Rūmuose ir paakyo__ _____________
„_____
Budapeštą. Jiedu paklausė
gininkų
kariumenėj,
bolševi kė iš Suvalkijos ir ant tų pė
Rumunijos
kariumenė
užė

Taip pasakė valdžiai gele rė specialę komosiją maisto
dų
lenkų
kariumenė
užėmė
kai pasivarė 14 mylių Į prieBelą Kūno, ar jis nori, kad
žinkelių darbininkai. Wa- nupiginimo reikalu rūpintis
mė Vengrijos sostinę.
kį. Bolševikų
-1-------- i Augustavą.
sunkų miesto padėjimą da
telegrama
shingtonas labai nusigan
Iš Budapešto atėjo žinių, daugiau apsunkintų sveti
sako, kad sukįlę "baltieji” i LENKIJA PRIĖMĖ TAI
dęs.
kad Belą Kun, Vengrijos ma kariumenė?
regimentai suėmė savo ofiKOS SUTARTJ.
"Suvaldykit pelnagrobius pus, kad atstovų butas ati-i V
Komunistų valdžios vadas, Belą Kun pasidavė. "Jei
cierius
ir
atidaviė
juos
bolše

, . . . .
Lenkijos
parliamentas
245
i
Liverpoolyje
delei
policbuvo priverstas rezignuoti; gu jus norite, tai aš rezig
vikams.
ir nupiginkit progyvenimą, dėjį
vasaros atetOgas,
balsais
prieš
41
užgyrė
tai

manų
streiko
.prasidėjo
plė
arba pakelkite darbinin o ėmėsi būdų maistui nupi
jo vietą užėmė dešiniųjų so nuosiu!” pasakė jisai. Bet
Maskvos telegrama taip
kams algas; kitaip 2,000,000 ginti. Kongresmanas • Hud- šimai ir riaušės. Miesto gal gi praneša apie sukilimą Si kos sutartį su Vokietija, o cialistų kabinetas.
jis pranašavo, kad pasitrau
taipgi
ir
sutartį
apsaugoji

va
kreipėsi
prie
karinės
vy

geležinkelių darbininkų tuo lestone iš Alabamos padavė
bire. Ji sako, kad nuo Taš
Viskas, kas liko iš Sovie kus Sovietų valdžiai Veng
jaus mes darbą ir Ameriko sumanymą, kad gyvenimo riausybės, prašydama pagal kento Turkestane iki Niko- mui kitų tautų ir tikėjimų tų valdžios, tai tik Kareivių rijoj prasidės baltas tero
Pastaroji atsiuntė 6 lo- lajevsko prie Amsero susi žmonių, kurie sudaro Len ir Darbininkų Taryba.
ras, darbininkams bus atim
je pasidarys pekla.”
reikmenų kainos butų apru- bos.
kijos
gyventojų
mažumą.
res
ginkluotų
kareivių.
Be

Šitokį ultimatumą pasta bežiuotos taip kaip buvo ka
daręs naujas sukilėlių fron
Belą Kimo valdžia puolė ta laisvė ir darbo įrankiai. /
tė valdžiai geležinkelių tar rei pasibaigus; be to, ant turčių distriktuose plėšimai tas, ir kad tie sukilėliai su ŠVEICARIJOJ ŠAUDO tuojaus po to, kaip rumunai Jis pridūrė, kad liaudis dar
nautojų brolijos.
kiekvieno daikto turėtų būt tęsėsi ir 2 rugpiučio rytą. naikino anądien didelį buri' DARBININKUS Iš KUL su sąjungininkų pagalba sugrižš prie jo.
Geležinkeliečių organiza pažymėta, kiek jis lėšuoja, Majoros pradėjo kviesti japonų. Pagalios telegra
sumušė raudonąją Vengri KOLČAKAS BĖGA Iš
KASVAIDŽIŲ.
liuosnorius- i miesto sargus. ma priduria, kad iš šiaurės
cijos pirmininkas Lee pasa ir už kiek parsiduoda.
jos armiją prie Tišos upės.
OMSKO.
Šveicarijoj matomai pra
Išėję streikan policmanai li Sibiro stiprus bolševikų sky
kė valdžios komitetui WaKomunistų
valdžios
nu

sidėjo
didelis darbininkų
Iš Paryžiaus pranešama,
shingtone, kad geležinkelių Pradėta rinkti faktai apie kos paliuosuoti nuo vietų. rius eina ant Tofrnsko.
darHiiinkai “"reikalaujamo
Jįį™0 karė8 pradžios Policijos streikas iš Liversubruzdimas. Kapitalo kon vertimu sąjungininkai rūpi kad Kolčako "visos Rusijos
pragyvenimas. poolio pasiekė Birkenhead’ą BOLŠEVIKAI PERTRAU- troliuojama spauda aiškių nosi jau senai. Liepos mė valdžia” jau rengiasi bėgti
nuošimčių daugiau algos. pabrango
KIA KARĘ SU ESTONIJA žinių nepaduoda, tik sako, nesyje taikos konferencijos iš Omsko į Irkutską, ir kad
Jie taip pat reikalauja, kad Pasirodė, kad cukrus pa ir Mersey.
pirmininkas Clemeneeau iš jo kariumenės ūpas esąs
Iš Londono pranešama, kad Bazelio mieste gatvė leido
geležinkeliai nebūtų grąži brango 100 nuošimčių, kiau- i
į Vengrijos žmones at taip nupuolęs, jog nesą jau
nami privatinėms kompani liena 103 nuošimčių, bulvei IŠDINAMITAVO BUVU kad karė tarp Rusijos bolše mis važinėjasi šarvuoti au sišaukimą,
kurstydamas
joms, kurioms jie prigulėjo 111 nuošimčių, miltai 127 SIO PROKURORO NAMĄ. vikų ir Estonijos respubli tomobiliai ir šaudo į darbi juos nuversti Belą Kūną, o jokios vilties atsiimti iš bol
ninkus iš
kulkasvaidžių.
ševikų tas žemes, iš kurių
prieš karę, bet pasiliktų ša nuošimčius, taukai 154 nuo Pereitoj nedėlioj Los An kos likos pertraukta.
jo vieton pastatyti naują jie pastaruoju laiku Kolčašimčius.
Darbininkai
ardą
gatves
ir
lies nuosavybėj.
geles mieste bombos spro Petrogrado gubernatorius svaidą į kariumenę akmeni valdžią. Jisai nurodė, kad
Nuo
gruodžio
mėnesiol915
„valdžią” išvijo.1
"Geležinkelių brolija vely
gimu likos suardytas buvu Zinovjev, kalbėdamas aną mis. Daug žmonių esą už sąjungininkai nuims krJSrUlvKH”
f*’z\lr/\_Cnzx*mlr o i
____
metų
drapanos
pabrango
120
Čeko-Slovakai,
kurie su
tų, kad valdžia verčiau pra
sio prokuroro pagelbimnko syk Sovieto susirinkime, muštų ir sužeistų, o da dau dą ir duos Vengrijai mais
nuošimčių,
šviesa
ir
kuras
darydavo Kolčako kariumegyvenimą nupigintų," pasa
Lawlero namas. Ekspliozi- taipgi pasakęs, kad kaip tik giau areštuotų.
to
vien
tik
tuomet,
kuomet
45
nuošimčius,
rakandai
125
Zuriche
nės
nugarkauli, taipgi esą
kė Lee, "negu algas keltų."
ja sužeidė patį Lavrlen ir jo ■rubežiaus miestai Jambur- taip pat esą sumišmų. Te bus nuversta Sovietų val
nuošimčius.
nupuolę dvasioje, visai susi"Jeigu tas bus tinkamai
žmoną. Policija spėja, kad gas, Gdovas ir Pskovas bu legramos sako, kad Bazelio džia.
demoralizavę ir atsisako
sią
atimti,
Rusija
karę
su
padaryta,algų kelt nereikės.
tai buvo kerštas, nes keli
Šitas
atsišaukimas
tuo

DIDELI
SOCIALISTŲ
sukilimas
turis
grynai
revo

daugiau
kariauti. Jie nori
Kad nupiginus pragyveni
metai, atgal Lawler, būda estais pertrauksianti.
jaus
pardėjo
nešti
pasek

LAIMĖJIMAI
ŠVEDIJOJ.
liucini
pobūdį,
bet
Zuriche
važiuoti namo.
Estonijos laikraščiai ra
mą, valdžia turi panaikinti
mas ‘prokuroro padėjėju,
mių. Tūli vengrai atvyko
riaušės
kilusios
dėl
pabran

šo,
kad
Ėstonija
taip-pat
pa

grobimą pelno už gyvenimo Iš Stoholmo pranešama, persekiojo dinamitoriu kuo
Vienon tartis su sąjunginin
geidauja taikos, bet neno gusio pragyvenimo.
reikmenes.
kad rinkimuose į Švedijos pa____________
agentais.
rinti būti kitų valstybių Bazelyje neišeina nei laik kųKariniai
"Grobimas pelno Ameri parliamento pirmąjį butą;
reikalai taipgi
Įrankiu, kurios bando Įsteig raščiai, nei gatvekariai ne susidėjo sąjungininkų
koje dabar baisiai įsišaknė- švedų socialistų partija tu
nau
ti tokią Rusiją, katros poli vaikščioja. Gazo ir elektros dai. Raudonoji Vengrijos
jo. Jeigu tas tuojaus nebus rėjo didelių laimėjimų. So
tinė fizionomija da nėra ži gaminimas taipgi ketinama armija, kuri norėjo prasi
sustabdyta, tai reikia tikėtis cialistų atstovų augštesnia
Olandjoj
Amsterdamo
noma. Taika su Sovietų pertraukti. Judėjimui vado laužti per rumunų frontą ir
radikalizmo. Dalykų stovis me parliamento bute bus
vaują
jauni
vaikinai,
po
18mieste,
pereitoj
sąvaitėj at
Rusija esanti galima tik
dabar labai įtemptas.
tris syk daugiau, negu buvo
susivienyt
su
Rusijos
bolše

"Kanados miestai turėjo iki šiol. Atžagareiviai rin Pripažįsta, kad Kolčako ir tuomet, kuomet bus padary 20 metų amžiaus. Kariume vikais, tapo rumunų sumuš sidarė tarptautinis darbo
paragauti bolševizmo dėlto, kimuose likos baisiai sumuš Denikno armijos yra są ta sutartis su tomis valsty nė saugoja visus bankus ir ta ir pradėjo betvarkei bėg unijų kongresas, kuris at
stovauja 24-rių šajių 17,740,jungininkų padaras.
bėmis, kurios padėjo Esto- fabrikas.
kad valdžia tenai davė valią ti.
ti.
pelnagrobiams. Bet Kana Pirma augštesniame par .Pastaruoju laiku žemes nijai kariauti prieš bolševi MINIOS PABĖGĖLIŲ UŽ Kada atėjo apie tai žinios, 000 organizuoto proletaria
to. Jame dalyvauja ir atžądos atsitikimai bus tiktai še liamento bute iš 150 atstovų_ jniame_ Anglijos parliamento kus.
PLŪDO VOKIETIJĄ. j; Budapešte pasidarė triukš- gareiviška Amerikos Darbo
šėlis prieš tai, kas atsitiks atžagareiviai turėjo 86 vie-bute unijistai ir liberalai
Iš
Berlino pranešama, |mas. Pereitoj pėtnyčioj Bu Federacija, ir socialistiškos
Suvienytose Valstijose, jei tas, o dabar jie turės vos tik i pradėjo smarkiai atakuoti FRANCUZŲ KAIRIEJI
dapešte susirinko revoliuci
gu kas nors duos .tam pra 39. Socialistai gi pirma tu-, valdžią už veržimąsi Rusi- VIENIJASI SU KITOMIS | kad Vokietijos miestus už- nių darbininkų ir kareivių vokiečių unijos, ir bolševi
kiškos šveicarų organizaci
PARTIJOMIS.
| plūdo didžiausios minios pa
džią.
rėjo 19 atstovų, o dabar jie jon.
inn D
pI šitų
šitai atakų
ntaku karės
Dėl
Centralė Taryba. Justicijos jos. Sovietams simpatizuo
bėgėlių.
Žmonės
bėga
Vo

"Mes patartam, kad val turės net 48; beto da išrink ministeris Churchill 29 lie- Iš Paryžiaus
J
pranešama,
ministeris Zotan Ronay
džia nupigintų gyvenimą. ta 4 nepriklausomieji sočia- pos atėjo parliamentan pa Kad
JPrancūzijoj
__ _ tveriasi kietijos gilumon iš tų vietų, pranešė, kad valdžia rezig jantieji italai taipgi siuntė
kongresan savo atsto
Mums jau nusibodo nuolatos lįstai, kurių pirma buvo tik- aiškinti valdžios politiką,
politiką. partijų koalicija sekantiems kurias sąjungininkai atplė nuoja. Jisai paaiškino, kad tan
vus,
bet buržuazinė francureikalauti algų pakėlimo ir tai 2.
rinkimams. šia nuo Vokietijos. Jų tiek Belą Kūno valdžia, užimda
.
Jis pasakė, kad intervencija parliamento
tą pakėlimą atidavinėti pel Taigi dabar augštesniame padariusi daug "gero.” Me- Koalicijon ketina ineiti ra privažiavo, kad miestuose ma savo vietą 3 kovo, tikė zų valdžia sulaikė juos ke
lionėje.
nagrobiams už maistą.
Švedijos parliamento bute tai atgal Kolčako ir Deniki- dikalai, socialrepublikonai, namų neištenka. Valdžia te josi trijų dalykų, būtent:
Taigi tveriasi naujas dar
Metai atgal valdžia pakė socialistai turės išviso 52 at- no armijų kaip ir nebuvo, o demokratai ir kairieji, kurie čiaus liepė visus pabėgėlius
internacionalas —
lė mums 4 nuošimčių algos. stovu ir bus stipriausia par- ‘ dabar, ačiū sąjungininkų 1914 metų rinkimuose visi priglausti ir duosianti me 1. Kad revoliucija įvyks bininkų
Unijų
internacionalas
—ku
visam
pasaulyje;
.
.. į pagalbai, tos armijos pasi- kartu gavo 4,725,000 balsų džiagos naujiems namams
"Nuo to laiko pelnagro- tija.
ris
apims
beveik
visą
orga
statyti. Už pabėgėlių maiti 2. Kad Rusijos Sovietai
Liberalai
(pažangioji I darė skaitlingos ir kariauja (išivso 8,250,000 balsų).
biai pakėlė pragyvenimą 85
Rinkimai bus 24 spalių ir nimą valdžia taipgi žada už ateis Vengrijai i pagalbą; nizuotą pasaulio proletaria
nuošimčius. Tą parodo val smulkiosios buržuazijos par- prieš 300.000 bolševikų.
3. Kad Vengrijos proleta tą. Šitoks darbininkų susi
tija) pirma turėjo 43 atsto Churchill pasakė, kad jei šitos koalicijos tikslu busią mokėti.
džios statistika.
vienijimas yra būtinai rei
"Taigi šiandien mums pra vus augštesniame parlia gu sąjungininkai nebūtų pa neįleisti parliamentan roja BULGARIJOJ PLĖTOJA- riatas sutiks pasiaukauti. kalingas, kad atsilaikius
Šitie
dalykai
neišsipildė.
gyventi yra sunkiau, negi mento bute, dabar jų išrink rėmę Kolčako ir Denikino, listų ir kraštutinių socialis
SI BOLŠEVIZMAS.
Tuo tarpu atėjo susirin- prieš plėšrųjį kapitalą, kuris
ta 41.
tai bolševikai butų taip Įsi tų. Koalicijos obalsis bu
metai atgal.
,
sudarė savo Lygą, kad
"Geležinkelių darbininkai Kelios likusios vietos te galėję,kad visa Europa butų siąs: "Nei reakcijos, nei re Revoliucijos galima tikėtis kiman ir pats Belą Kun. Su smaugus tarptautinį darbi
ašoromis
akįse
ir
drebančiu
kas valanda.
voliucijos.”
pavojuje
ir ”taureikalauja, kad už 8 valandų ko valstiečiams, kurie palikę atsidūrus
.
1
««
*
•
1- •
__
jisai prisipažino, kad ninkų judėjimą ir slopinus
algą galima butų pragyventi prie atžagareivių (koser- tų lyga” nebūtų galėjus su- JAPONŲ ŽVĖRIŠKUMAI
I .ondone gaunamos iš Ber balsu
padėjimas
yra be išėjimo. revoliucijas.
24 valandų parą. Per metų vatyvų partijos), bet kadan- sitvlrti.
lino
žinios
sako,
kad
Bulga

Kalbėtojai susirinkimui Faktas, kad Amsterdamo
ŠANTUNGE.
nedaug,
metus mes buvom verčiami gi jųt *visai
•
•_!
__tai
• _ jie
*• —, Jis <pridūrė,
-r-x • • •kad po kelių• Šantungo gyventojai pri rijoj pradėjo plėtotis bolše- nurodinėjo, kad rumunų ar kongrese dalyvauja daug
dirbti viršlaikį, kad sudurus negalėsią nieko nusverti. mėnesių Rusijoj neliks nei
| vizmas. Didesniuose miessocialistiškų ir net kairiųjų
galą su galu. Dabar šito Parliamentą kcmtroiluoja vieno Anglijos kareivio, te siuntė Pekinan peticiją, pro ! tuose daromos demonstra mija jau vos tik 40 kilomet organizacijų, duoda vilties,
čiaus pripažino, kad Anglija testuodami prieš japonų ka- cijos ir buvę jau kraujo pra- rų nuo Budapešto ir kad są kad tokie kapitalistų čebatkiam padėjimui turi būt pa socialistai.
jungininkai grasina da dau
teikia ir teiks Denikinui mil reivijos žvėriškumus Šan- i liejimo.
darytas galas.
Žmonės
reikalau

laižiai kaip Gomprsas, ne
"Kongresas gali tai pada NORI. KAD ANGLAI PA žinišką pagalbą ginklais ir tunge. Japonų kareiviai ja steigimo Sovietų valdžios giau sustiprinti Vengrijos galės pakreipti kongreso
SILIKTŲ RUSIJOJ.
plėšia žmones, užpuola mo ir revoliucijos galima tikė blokadą.
ryti nupigindamas pragyve
amunicija.
Darbininkų ir Kareivių savo pusėn, ir duoda pama
nimą. Kongresas gali nu Šiaurės Rusijos
"val Vėlesnės žinios iš Londo teris ir varu verčia kynie- tis'kas valanda.
to tikėtis, kad Unijų Inter
statyti kainą kviečiams. džios" prezidentas Čaikov no sako, kad Anglijos val čius pardavinėti japonams į Rusų Sovietų valdžios te Tarybos pirmininkas Velt- nacionalas užims tikrai re
ir buvęs tuomet tei^Kj
Kodėl tad kongresas negali skis išvažiavo Londonan džia rengiasi siųsti Rusijon savo žemes. Ties Kuančen-' legrama iš Maskvos, taipgi ner
ministeris Agoston, kuriedu voliucinę poziciją prieš tar
nustatyti kainos duonai ir prašyti anglų valdžios, kad specialių laivyno spėkų, kad gku Įvyko tarp japonų ir ky- sako? kad Bulgarijoj prasi- buvo Vienoje tartis su są ptautinę kapitalo Lygą. Rei
kitokiems reikalingiems dai ji netrauktų savo kariume pridengus kariumenės pa niečių kariumenės susirėmi nėjo ’ bolševikų judėjimas.
jungininkų agentais, atsis kėtų tiktai linkėti, kad su
nės iš Rusijos. Čaikovskis sitraukimą iš Archangelsko. mas. 12 kyniečių buvo už
ktams?"
tojo ir pareikalavo, kad Be Unijų Internacionalų susi
Šitas užreiškimas baisiai žino, kad be svetimų durtu Vadinasi, Anglija ištikrujų mušta ir 10 sužeista. Iš ja- Tarptautinis Unijų Kong lą Kun rezignuotų, nes bū vienytų socialistų ir komu
nugazdino valdžią. Prezi vų apsaugos, jo "valdžios" jau mano savo kariumenę Į)onų pusės 16 buvo užmušta resai Amsterdame atm^t i tinai jie sakė, sąjungininkai nistu Internacionalai. •
*
Gompersn Įnešimus.
iš šiaurės Rusijos atšaukti. ir 17 sužeista.
dento kabinėtas su genera- iš pirmos dienos neilks.

streikavo policija. Valdžia
skelbia, kad Londone streilrno
’lonlzAC' oo TLiveri'vam
kas nnvuiC
nenusisekęs,
poolyje iš 1,700 policmanų
streikan šėję tik 300; bet
darbininkų vadai sako, kad
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TARPTAUTINE UNUŲ
KONGRESAS.

Anglija atšauksianti
kariumenę iš Rusijos.
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RELEI VIS.
įtakos visuomenėje ne tiktai; mos, kokios jis buvo pasiekataiikai-klerikalai, o ir tauti- kęs metai-dvieji atgal, daninkai-liberalai. ši 'vidurinė,’bar jau
’
„ ‘
reikia
daug ‘ir sun-,
i
Ir drg. Gri
t srovė/ su kuria jau buvo pra-, kiai padirbėti.
dėj^s beveik niekas rimtai ne gaitis ketina pašvęsti tam
siskaityti, paskutiniais metais darbui savo spėkų tiek, kiek
LAIKRAŠ
tiek atsigavo*, kad sugebėjo pa tik
galės, nepaisydamas Iš LIETUVOS
ČIŲ.
imti į visišką savo kontrolę! kiek jį priešai “garbins.”
kaikurias svarbias organizaci-j
. 1+. ... . . .
~ . i Tečiaus didinti socialistų Lietuvių kariumenės veiki
jas, sušaukti didoką seimą Chi-, itekme, tai nereiškia kiekmas.
cagoje (nežiūrint opozicijos ki- ' •
•
* •
•
-vieną jų
darbą
girti,
o- j\,
tų srovių) ir įsteigti dienrašti
’ priešų viską minti po ko- Ukmergės apskrityje bu
vo smarkių susirėmimų su
daugelį beparty viską draugijų
j jom, nes —
(susidedančių iš darbininkų) ;
bolševikais. Lietuvių ka
”... tai butų taktika kromel
ji patraukė savo pusėn. Ir ne- į
riumenė buvo padalyta į
ninko, kuris giria savo tavorą
privalome apsigaudinėti: šitas;
tris
rinktines, šiaurės ir
ir peikia savo konkurentų ta
dešiniųjų srovių augimas irpietų rinktinės turėjo smar
voms, kad pagavus daugiaus
stiprėjimas tęsis dar kurį lai-,
kiu antpoliu užeiti priešui
ka ir toliaus. Jisai tesis tuo ii-1 ’kostumieriu/ Dirbti socializ iš sparnų ; vidurinė — lai
*
*
i
mui, tai reiškia mokinti darbi
giaus, kuo ilgia u s viešpataus j.
kytis ramiai ir tik pamačius
ninkus veikti, vado vaujanties
'trečioje srovėje’ tie santykiai,’
priešo pozicijose judesius,
socializmo idėjomis, ir Įtikint
kurie įsigalėjo joje paskutiniu'
stengtis sulaikyti jį vietoje,
juos, kad tos idėjos padeda
laiku.”
kad
duot šoninėms rinkti
jiems geriaus, negu kokios ki
nėms
galibėmis giliau ap
Socialistų priešams įsiga-! tos, suprasti ir apginti savo
lėti daugiausia padėjo musų! reikalus. Darbininkų klesos supti sparnus. Pietinė rin
„kairiųjų” taktika. Ir drg. reikalai socialistams turi būti ktinė, greit nuveikus priešą,
smarkiai jį persekiojo per
Grigaitis sako, jog —
svarbiausis dalykas, ir kiek jie
Balnikus į Avantų kaimo
”Tik aklas gali nematyti, sugeba patarnauti jiems, tiek
kryptį,
kame užtvara ir pa
kad dešiniųjų stiprėjimas lie-J jie parodo savo naudingumą ir
suko Veikų kaimo kryptin,
tuvių visuomenėje yra tiesio tiek igija Įtekmės toje klesokad atkirtus kelią besitrauginė pasekmė skilimo socialia-. je.”
kančiam
priešui. Šiaurės
tų tarpe ir tos 'naujos' takti-į

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE?

kariumenę. Dėl tos prie Vokiečių kareiviai virsta
prigulėtų ne nuo leidėjų, bet
PAšTAS, PAčTA, AR
žasties
vadas išvedė savo
nuo
jo.
”
plėšikais.
KRASA?
kariumenę
iš miesto ir pas
Taip
rašė
„Keleivis
”
29Garliava. — čia praeina
Laiškai iš Lietuvos jau
tarasis kai kurį laiką buvo
tam
savo
numeryje.
daug vokiečių kareivių, ku
ateina su lietuviškom stemtarpe kovos linių.
rie užpuldinėja gyventojus.
pom, ir ant tų stempų rašo Dabar pasiklausykit, k4
„Laisvė
”
šituose
žodžiuose
Pas ūkininką Dagilį Riknuma: „Lietuvos Pašto Žen
įžiūrėjo.
Paskutiniam
savo
Kaune
siaučia
ligos.
nuose atėjo 4 vokiečiai, rei
klelis.”
numeryje
(59)
ji
sako:
kalaudami mėsos, sviesto,
Kauno
mieste
siaučia
dė

Nelabai senai lietuviai sa
"Draugai
sajungiečiai,
susi

mėtoji šiltinė ir kitos bai kiaušinių ir kitų valgomų
kydavo: „pačta.” Paskui
sios limpamos ligos. Sergan daiktų. Dagilis atsakė, jog
priimta žodis ”krasa.„ Pas mildami Įsitėmykit šiuos sočių yra arti pustrečio tūk atliekamų produktų neturi.
tarąjį terminą Amerikos cialpatriotų šunlapio žodžius.
Jisai
daleidžia,
kad
tautininkų
stančio. Kova su liga yra Tada vokiečiai pasakė, patįs
lietuviai ir šiandien vartoja.
sunki: visos ligoninės pil jieškosią ir imsią. Sulaukę
Dabar gi matom, kad Lie pinigais gali būti leidžiamas
nos, trūksta pigios sanitari vakaro, ėmė vaikščioti po
tuvoje „krasa” jau atmesta, socialistų laikraštis, nesą—jei
gu
tik
tautininkai
sutiktų
—
nės pagalbos. Žmonių gy kaimą ir medžioti. 10*vai.
o priimta ”paštas.”
tai jų pinigais gali būti leidžia
venimo
sąlygos sunku patai nakties atsibaįadojo net į
Kuris tų terminų geres mas socialistų laikraštis.
syti dėl bedarbės ir brangu Budrių kaimą pas ūkininką
nis, tai tegul sau filologai
”Išeitų taip, kad tautininkų
mo. Kaune priskaitoma li VainikonĮ ir ėmė laužtis į
ginčijasi. Mums gali rūpė doleriai remtų socializmą. Agi 5 tūkstančių bedarbių. duris. Vainikonis pro šo
ti tiktai terminologijos vie not 'Keleivio/ tai visai galimas
Dauguma jų yra nepapras nines duris spėjo išleisti vai
nodumo klausimas: ar męs, daiktas."
tai
sunkiose sąlygose. Jiems ką į kaimynus ir Garliavos
amerikiečiai,
laikykimės
yra įstegtos pigios miesto miliciją. Gyventojams kai
prigijusius pas mus „kra- „Keleivyje” juodu ant bal
valgyklos, bet tose valgyklo me sujudus, vokiečiai nes
„negalimas
sos,” ar seksime paskui Lie to parašyta:
se gauna tik labai menkos pėjo įsilaužti ir išsidangino
tuvą ir priimsime jos ofi daiktas, kad tautininkai eis
sriubos, negauna visi duo Garliavon. Miestelyje taip
iu socialistišką dienraštį,” o
ciali „paštą?”
pat į namus laužėsi ir šaudė
Reikia pasakyti, kad A- brooklyniškė „Laisvė” gvolTaigi „Naujienos” netar- grupė prie Kovarsko sutiko nos, kas butų reikalingiau iš
brauningo, ypač į arbati
merikos lietuviai tankiai tu rėkia, kad anot ”Kel.,„ tai kos, kurią ėmė vartoti tam tik- nausiančios ’ kokios-nors smarkų latvių dalių pasip sia ir ko miestas patsai ne
nės namus. Vietos milicija,
frakcijos reikalams, bet dir- riešinimą. Po neilgos, bet turi.
vartoja da ir trečiąją formą esą „visai galimas daiktas!” roji jųjų dalis.”
matydama, jog negalės ap
Sergančių
tarpe
būna
šiur

—”pačtą.” Šitas terminas Kaip matot, ji įsivaizdina Kad pakėlus socialistų bsiančios darbininkų klesos atkaklios kovos Kovarskas
galėti
plėšikų, norėjo per te
pių atsitikimų. Taip vieno
priimtam oficialiai „paštui” nebūtus dalykus. Ir ji is autoritetą iki tos augštu- gerovei.
buvo paimtas. Rinktinės da- je šeimynoje numiręs tėvas lefoną duoti žinią į apskri
da artimesnis, negu „kra teriškai šaukiasi į „draugus
lįs pasiųsta linkui Anykš guli trečia diena — nėra ties milicijos viršininką,
sa.”
sąjungiečius,” kad jie taipčių, kad pridengus operaci kam laidoti. Asloje vartosi kad atsiųstų pagelbos. Bu
Taigi,
kurios
formos pat įsitėmytų, ką socialpatjas iš šiaurės, o raiteliai ir šešetas apdriskusių vaikų vo atsakyta, kad telefonas
mums laikytis?
riotų šunlapis” rašo. Vadi
likusioji rinktinė pasiųsta be piežiuros, be maisto. Li sugedęs. Vėliau paaiškėjo,
„Keleivis” yra tos nuo nasi, ji jau įsitėmyjo tą. Įs>
į pietryčius tuo pat tikslu, goninėse stoka baltinių ir kad telefonistų žinotasi su
monės, kad amerikiečiams tėmyjo, ko visai nėra.
kaip ir pirmoji rinktinė.
kito aprūpinimo. Bent kiek plėšikais-kareiviais.
reikia sekti Lietuvos žmo Ir kokia graži „Laisvės” Pereitoj nedėlioj Chica ! Policija pasidarė jau pernių tarmę, nes tikras musų kalbelė! „Keleivis,” kurį goje buvo didelių riaušių. i silpna, kad sulaikius įniršu- Pas Radišavą rusai pri deramai kovai su šiltine, Praėjus keletai dienų, vė
kalbos šaltinis yra tenai, o skaito ir remia arti 20,000 Vienas juodveidis buvo pas ; sias minias. Tuo tarpu pas- gauti vidurinės grupės ra miesto valdybos apskaity lai atėjo kareiviai į Rinkupervėlai sužinojo mu, reikėtų mažiausia 75, nus pas Daugėlą. Susitikę
ne čia.
susipratusių darbininkų, tai, kandintas ir keliasdešimts i klydo gandas, kad juodvei mybe,
šeimyninką ant kiemo, su
Lietuvių kalba, virtusi anot jos, ne darbininkų laik žmonių sužeista, tų tarpe džiai užpuolė vieną milicijos apie savo sparnų pasitrau 000 markių.
šuko : „atiduok pinigus.”
dabar ofciale valstybės kal raštis, bet „socialpatriotų vienas policmanas peršau arsenalų ir išlaužę jį gink kimą. Kaip tik rusai suju
Gavę 200 rub., jieškojo dau
do,
norėdami
atsitraukti,
tas. Riaušės kilo tarp juod- luojasi karabinais ir amuni
Sušaudė 4 plėšikus.
ba, turės smarkai progre šunlapis!”
giau,
bet nieko neradę, nu
ant jų galvų pasipylė sviedi Nelabai senai karės teis
suoti ir tobulintis. Daug Na, o ką „Laisvė” pasaky veidžių ir baltveidžių prie cija.
Majoras su policijos vir nių lietus. Vidurinės gru mo nusprendimu Kaune su ėjo pas minėtą Dagilį. Radę
Sakoma, kad
žodžių bus nukalta naujų, tų, jeigu męs ją pavadintu maudynių.
daug netinkamų senų bus me social-anarchistų šuhla- keliatas juodveidžių besi- šininku kreipėsi į guberna pės pėstininkai pradėjo ant- šaudė 4 žmogžudžius-plėši- duris tvirtai uždarytas, iš
maudydami perėję baltveid torių, kad prisiųstų kariu pultį. Priešas sudrebėjo ir kus, kurie nesenai Šančiuo mušė jas kuolu. Bet tuo
pakeista tinkamesniais.
piu?
Tuojaus pribuvo besitraukdamas be tvarkos se buvo užpuolę vienus na laiku sujudo kaimynai, ir
Jeigu męs, amerikiečiai, Ji visa gerkle pradėtų žių pusėn (maudynės yra menę.
Policija pradėjo bėgti. Abiejų šoni mus ir nužudė keturis žmo vokiečiai turėjo išsinešdinti
Baltveidžiai 3,500 kareivių.
laikysimės senos savo ter šaukti, kad „Keleivis” ją perdalytos).
nieko nelaimėję.
minologijos, tai laikui bė šmeižia. Visi jos šėrininkai pradėję mėtyt juodveidžius šaudė į juodveidžių minias nių rinktinių sugautas, jis nes. Be šių sušaudytų, dar
neteko
daug
užmuštais
ir
gant męs taip atsiliksime, pradėtų rašyti prieš mus akmenimis. Žinia apie tai iš karabinų. Einant juodsuimta keli plėšikai tos pat
JURKŠAI.
kad gulų gale Lietuvos žmo „protesto rezoliucijas.” Bet pasklydus! po visą juodvei veidžiams šaligatviais dau sužeistais. Į musų rankas draugijos., ši ’draugija’ jau
pateko
300
belaisvių,
viena
nių kalbos ir suprasti nega- kuomet ji prasimano apie džių distriktą ir juodvei- gelyje vietų baltveidžiai mė
yra pasižymėjusi
Kauno 1
(Vilkaviškio ’apskr.)
„Keleivį” nebūtų dalykų ir džiai labai įtūžę, Keliose tė į juos per' langus ir nuo patranka, 7 kulkasvaidžiai, apielinkėse savo plėšimais.
4emme.
Čia jau ketvirtu kartu at
Kituose dalykuose męs paskui vadina jį „šunlapiu,” vietos įvyko su baltvei- stogų plytomis. Vietomis ginklai, sviediniai, vežimai,
sitiko
plėšimas. Labusiškių
arkliai.
galime būti Lietuvos gyven tai tas ne šmeižimas. Tai džiais surirėmimas. Policija buvo prasidėję jau plėšimai.
žmonės
nepatenkinti
savo
kaime pas ūkininką S. E.
_ pasirodė
_
’ vienpusę
_ _
ji Išplėšta kelias krautuves.
Linėje: Kovarskas, Didy
tojams autoritetu, bet mu „kairiųjų” revoliucijinis so irgi
valdžia.
atėjo
anądien du vokiečių
Policija
sako,
kad
plėšė
aiškiai palaikė baltveidžių
sis Sodžius (Velka Ves),
sų kalbos dalykuose męs tu cializmas !„
kareiviu
ir pasisakė jiešką
Perkaliai, vokiečių dalys, Vilkaviškyje (Suv. gub.)
rime pripažinti jiems auto Jeigu tai ne ligotos vai pusę. Apie maudynes bū | juodveidžiai.
dentuvės klajojimas, tai rys baltveidžių pradėjo vy Pribuvus kariumenei su ankščiau gautu paliepimu, pirmiau žmonės džiaugėsi buto* oficięriams. Kuomet
ritetą.
bekalbėdami pastebėjo, kad
Taigi nuo šiol „Keleivis” kaipgi kitaip butų galima tis vieną juodveidį. Tas pa kulkasvaidžiais ir užėmus stojo antpuolę, o lietuvių savo išrinktąją valdžia, bet namuose
nieko daugiau nė
dabar.ima
vis ■<,—
daugiau
ir
---- . —
_vartos žodį „paštas,” o ne tolų apsireiškimą išaiškint? sislėpė už namo ir besigin gatves, kuriose ėjo riaušės, dalys žygiavo pirmyn.
damas pradėjo į užpuolikus sumišimai apsistojo. Dau Bolševikai sulaukė paspir- daugiau prieš ją murmėti, ra, kaip tik šeimininkė ir
„krasa” ar „pačta.”
Jeigu tai butų demogogija šaudyt.
Policmanas, kuris gybė žmonių areštuota.
ties ir sustojo. Lietuviu da- Pa^ žmonių ūpą gadina tarnaitė, išsitraukė revol
Prie šitos progos „Kelei ar sužinus melas, tai ir tuo
verius ir pareikalavo ati
vio” redakcija prašo visų met jis turėtų būt nenorma- kartu su baltveidžais jį per Rašant mums šiuos žo lys išpildę pavestą užduotį, kaikurių komitetų tarnau- duoti pinigus. Persigandus
pasielgimai, štai nors
savo bendradarbių ir kores- lio proto sugalvotas, nes rei sekiojo, išsitarukė revolverį džius telegramos praneša, atsitraukė nurodvton joms i
ir
pradėjo
šaudyt
į
juodvei

lj
n
ėn.
(ir
atsitikimas
su manim. moteris pinigus atidavė ir
podentų, kad jie taipgi ne kėtų juk begalinio žioplumo,
kad per panedėlio riaušes
Važiuojant Į Kauną pas ka plėšikai išėjo.
dį. Juodveidis pagalios pa Chicagoje 14 žmonių buvo
bevartotų žodžių „krasa” ir kad tokiam melui Įtikėti.
Panevėžio kryptyje lietu riuomenėje
esantį sūnų, no
sidavė. Kitas juodveidis
pačta,” bet rašytų „paštas,
Bet kokios psichologijos laike muštynių likosi mirti užmušta ir 76 sužeista. Iš vių dalys kovodamos pradė risi išgauti leidimas kelioli
GILVINIŠKIAI.
„pašto ženkleliai” ir taip to vaisius tas nebūtų, jis visužmuštų baltveidžių buvo jo antpuolį linėje Krakinaka
svarų
produktų
nuvežti.
nai sužeistas. Trečias mau
(Aiškių p., Vilniaus gub.)
liau.
tiek demoralizuoja žmones, dynėse buvo apsvaigintas ir 6, o iš sužeistų — 29. Vadi vas-Ramygala. Jos paėmė Nueinu į atatinkamą įstai
Šį
kraštą lenkai paėmė jau
nasi,
juodveidžių
nukentėjo
Leoniškių, Jariškių ir Bar- gą ir pasakau savo reikalą.
kuriems jis yra teikiamas prigėrė. Sakoma, kad vie
du syk daugiau.
kalinių linę. Ties Juriškiais Bet čia prie stalo sėdįs vir per Velykas. Visą valdžią
LIGOTAS LAIKRAŠTIS. kaipo dvasinis penas.
nas
baltveidis
irgi
prigėręs,
rusai
smarkiai spyrėsi. Jie šininkas erzeliuoja su kokia paėmė į savo rankas. Įstai
Kuomet žmogui pačiam Kas vadina darbininkų kuriam beplaukiant juod- Nors išrodo, kad riaušių
goje vartojama vien tik len
vidurdienyje pradeda rody spaudą „šunlapiais,” kas veidžiai pataikę plyta į gal priežastis buvo grynai rasi pradėjo kontr-ataką ir atsi tai atėjusia panaite ir su ki kų kalba. Įsakymus rašo
tis akįse velniai ir kitokios viešai kolioja tos spaudos vą. Dvidešimt devinta gat nė neapykanta, tečiaus jos ėmė kaimą, bet praslinkus tu raštininku, priverčia iš taip pat tik lenkiškai. Bu
šmėklos, tai jau yra ženklas. redaktorius „niekšais,” tas ve, kuri veda prie maudy turi daug gilesnį pamatą. kai kuriam laikui jie vėl bu stovėti pustrečios valandos vusį valdininką inžinierį
kad jis sunkiai serga ir tun
arJa 3® proto išėjęs nių, tuojaus užsikimšo žmo Karės metu, kuomet daug vo atakuoti ir pasitraukė ir dar įžeidžiančiai „ponu”
idiotas, arba žemiausios rū nėmis. Didesnė dalis buvu vyrų buvo paimta kariume- šiaurėn. Ligi 18 d. vakaro vadindamas tyčiojasi, kada Juodelį, atstatė nuo vietos
didelį karštį.
tai, kad jis atsisakė kur
„Laisvės”
redaktoriams šies šmeižikas. Tas ne dar si juodveidžių. Visi veržėsi nėn, kapitalistai prigabeno užimta kaimai: Upytė, Ši savo prašymą atkartoji. Iš už
styti žmones jungtis Į uniją
pastaruoju laiku irgi labai bininkų reikalus gina, bet prie maudynių, kur ėjo muš, daug juodveidžių darbinin laičiai, Kabeliai. Gegužės 19 kitų girdėjau, kad taip pa su lenkais ir rinkti tam tik
d.
lietuvių
kariumenė
vaka

tankiai pradėjo vaidintis vi darbininkų priešams tar tynės. Besigrusdami juod- kų iš pietų. Juodveidžių dissielgta ne su manim vienu.
re paėmė Panevėžį. Priešas Matyti, tokie ponaičiai ne slui parašų. Vietoj jo pas
nauja.
triktas
Chicagoje
labai
pa

sai nebūti dalykai.
veidžiai pradėjo muštis su
tatė lenką eftdeką KeHiejo„Keleivio” . N29 buvo pa Tokiu keliu dabar važiuo baltveidžiais ir ant gatvės. didėjo; jie išstūmė daug pasitrakė palei geležinkelį savo vietoje sėdi.
nį.
linkui Dvinsko.
Lietuvių
sakyta, jog eina paskalai, ja brooklyniškė „Laisvė.”
Korespondentas.
Po miestą tuo tarpu ėjo vi baltveidžių netik iš darbo, kariumenė, sekdama bolše
Amerikos
atvežtuosius
|
bet
ir
iš
namų.
Dėl
šitokio
buk prie naujo tautininkų
sokie paskalai. Pasidarė di
miltus,
pasididino
tarp sa
vikų
pėdomis,
pasislinko
8dienraščio, kurį organizuo DRG. GRIGAITIS SUGRĮ delis nervų įtempimas. Iš juodveidžių užplaukimo ir
KAIŠEDORIAI.
vęs tik dvarininkai. Maty
ja „Vienybė Lietuvninkų,” ŽO PRIE „NAUJIENŲ.” visų nuovadų iššaukta poli pradėjo kilti prieš juos balt- 12 kilometrų į rytus nuo Pa Kaišedorių apskrytyj nuo dami, kad lygiai dalinant
nevėžio
ir
pagrobė
40
vago

yra kviečiamas drg. Grigai „Naujienų” N173 skaito cijos rezervos. Policija ga i veidžių neapykanta. Taigi
nų traukinį, kuris sudužo 26 dienos gegužės pradėjo :eks jiems tik mažas daly
tis. „Keleiviui” teko apie me, kad drg. Grigaitis vėl lų gale riaušes sulaikė. Kiek šitos riaušės yra tiesioginė ačiū
lietuvių lakūnų užpuo šeimininkauti lenkai! Vie kėlis, dvarininkai pasiėmė
tai girdėti iš pačių tautinin prie „Naujienų” ’ sugrįžo, išviso buvo sužeista, niekas kapitalistų šeimininkavimo*
limui.
Lakūnams pavyko tose, kur užimta lenkų le- sau pilnus maišus ir žmo
kų tarpo, šitam paskalui šeši mėnesiai atgal jis buvo nežino, nes kurie galėjo, tie i pasekmė.
bombomis susprogdinti gar gioninkų, pradėta griauti nėms jau nebeliko.
„Keleivis” tečiaus netikėjo nuo dienraščio redagavimo parėjo su žaizdomis namo
vežį.
Traukinyje rasta la komitetai, kurie ligi vakar Gilviniškiuose humuse niir aiškiai pasakė:
ir niekam apie tai neprane
pasitraukęs.
PASTABOS.
bai brangaus maitinimo ir dienos buvo tie patys ir'el cininką ir jo sūnų už tai,
"...negalimas daiktas, kad
Užimdamas išnaujo vy šė.
Sako, Lietuvoje Semtona covos išteklių grobis. Sup gėsi vadūodamies Lietuvos <ad tie atvirai pasisakė
tautininkai leistų socialistiška riausio redaktoriaus vietą,
Bet juodveidžiai ir balt Gabrį gaudo.
rasdami didelę šio grobio valdžios nurodymais. Šitam esą lietuviais.
dienraštį, o drg. Grigaitis juk drg. Grigaitis sakosi išanks- veidžiai buvo vieni ant kitų
Keista. Per tiek daug me svarbą bolševikai geležinke- darbe vadovauja lenkų val
nesutiks
kitokioj pakraipoj to jau žinąs, kad savo darbe įtūžę ir per visą vakarą ir
tų kleri Itališkomis maslion- iu greitai atvežė paspirties, džios komisaras dvarinin
STREIKUOJA 10,000 ...
laikraštį vesti. Gali būt, kad turėsiąs daug kliūčių ir keb naktį organizavosi ir darė
Sumelišcad atsiėmus traukini, ir kas Stanevičius.
komis
girdytas
Gabrys
prie
GORSETŲ DARBI
tautininkai kalbino drg. Gri lumų, nes lietuvių darbinin pienus, kad vieni kitiems at
jradėjo smarkiai atakuoti kiuos buvo suimtas Kaiše
Smetonos
neprileidžiamas.
NINKŲ.
gaitį, tikėdamiesi, kad su da kų judėjimas
Amerikoje keršijus. Ir panedėlio rytą
ietuvių kariumenę. Tuo dorių apskrities miškų urė
bartine oficiale lietuvių socia- šiandien pergyvena sunkų riaušės vėl prasidėjo. Pusė
Bridgeporte sustreikavo
Norinčios be jokių lėšų aiku vis tik pasisekė lietu do padėjėjas ir nuvarytas į
istų politika nesutikdamas ir krizį.
po septynių jau prasidėjo greit gaut persiskyrimą po viams išvežti iš traukinio Trakus.
gorsetų darbininkai. Prisiatkakliai jų persekiojamas, jis
"Keikia pasakyti tiesą: so šaudymas ir svaidymas ak
lėjo gorsetų darbininkai ir
Kietaviškių
valsčiuj,
ku

ros lai kreipiasi Norwoo- apie 200 vežimų brangaus
nueis prie Vidurinės srovės.’ cialistų priešai šiandie pas lie menų.
Bematant riaušės dan pas Jer-vičių.
grobio. Didelėms bolševikų ris lenkų neužimtas ir yra dtuose Connecticut miesBet męs netikini, kad drg. Gri tuvius yra daug stipresni, ne išsiplėtė iki stock yardų disJėgoms
spaudžiant, lietu Lietuvos valdžios žinioj, le uose. Išviso streikuoja apie
Jis į dešimts minutų at
gaitis nueitų. Jeigu jis ir ap gu metai arba dvieji laiko at trikto, apėmė 35-tą ir Halkanumenė
pradėjo gionininkai pereina demar 0,000 žmonių. Jie reikaskyrė tūlą Joną nuo Mari vių
siimtų naują dienraštį reda gal," sako drg. Grigaitis.
sted gatves, kurios eina per jonos ir jokio užmokesnio trauktis linkui Panevėžio. kacijos liniją ir kai kuriuo auja 44 valandų darbo, pri
guoti, tai veikiausia tik ta išly
"Sustiprino savo organizaci „juodąjį ruožą,” ir pasiekė neėmė.
3et Panevėžio darbininkai se sodžiuose darbo rekvizi pažinimo unijos ir 50 centų
ga, kad dienraščio pakraipa jas ir spaudą, įgijo didesnės Hyde Parko apielinkės.
daugiau mokesties* dienai.
taipgi stojo prieš lietuvių cijų.
Lukšių Juozas.
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GEORGETOWN, ILL.
kasi su prakalbų rengimu, kinti socialistus ir pradėjo
kia pasakyti, kad lenkams dęs nieko neveikdamas, kad TAT--------- x—*_ <lx - *i
Gaunu
atsakymą,
kad vi-skųsti juos vietos policijai, Riša "dusios klausimą." imperialistams kailį pėrė suorganizavus darbininkus
Socialistai koikotuoja lais sur, kur tik buvo surengtos kaipo bolševikus. Kad polici
pusėtinai.
]į unijas.
vamanių prakalbas.
jam prakalbos tūli "sočia-!ja neatkreipė jokios atydos Liepos 13 d. čionai buvo
Aukų surinkta $562.46.1I Pabaigęs savo prakalbų,
Liepos 14 ir 15 čionai bu listai" stengėsi pakenkti.; į jos• skundus, 1ftai toji LSS. 196 kuopos surengtos Padengus visas demonstra- Šukys tuoj spr■ūko lauk iš sa
vo vietos laisvamanių su Klausiu, kodėl tūli socialis- bažnyčios
apskelbė prakalbos. Kalbėtojum bu- cijos ir prakalbu išlaidas, • lės,;, paskui -Tu!
šluota apskelbė’
Jukelis ir Krenrengtos socialistui drg. T. tai priešingi laisyamanybei, ir Hyde Parko policiją bol vo A. Margeris iš Chicagos. dar liko $74.35. ’ Ukrainie eevičius ir daugelis kitų na Draugai Darbininkai!
J. Kučinskui prakalbos.
kalbėtojas atsako, kad prie ševikiška esant, nes girdi, Kalbėjo tėmoje: "Ar žmo čiai gausiai aukavo, bet ir rių, pasiliko tik keletas su Sunkios darbo aplinkybės
lietuviai neatsiliko . Kurie erzintų, nerimaujančių na privertė ir mus, Worceste»
Prakalbas garsinantiems šingi tik tie, kurie iš; savo bolševikų neareštuoja ir ne gus turi dūšią?"
Nors
šitoks
klausimas
aukavo nemažiau 1 dolerio rių ir visas susirinkimas. rio odų išdirbėjus, išeiti į
plakatams pasirodžius, tūli tamsos vystyklų da nepasi- varo lauk iš miesto.
kovą su musų išnaudotojais.
Visgi patarčiau draugi šiandien mažai ką gali inte ir padavė savo vardą lietu niekais nuėjo.
mūsiškiai socialistai "bolše liuosavę.
vikai" pradėjo netik atras Norėta, kad butų prakal jai nestatyti save taip ant resuoti, kaipo pasenęs da viui raštininkui yra šie: J. Susirinkimas buvo šau 7 liepos Graton & Knights
darbininkai
tus kur-nors plakatus nai bos da ir trečią vakarą, bet juoko, kaip išstatė save mi lykas, tečiaus visgi da yra Genevičius $2.00 ;Št. Januš kiamas ne prakalboms sa kompanijos
kinti, bet ir smarkiausi^ miesto valdžia nedavė leidi nėta davatka nuo Adams daug žmonių, kurie tiki, kad kevičius, Aug. šerkšnas, M. kyti, bet kuopos ir sąjun skaičiuje 1,700, apleido dar
jie gyvi vien dėlto, jog juo B. Vasiliauskas, Vacį. Deli- gos reikalus svarstyti. Tur bą. Prie sunkaus, dvokian
street.
agitaciją pradėjo varyti, mo.
kad žmonės neitų į laisva Geistina, labai gestina Jeigu jau nenorite, kau se yrą koks tai gyvūnėlis jonas, P. Guodonis, St. Ži būt musų lyderiai bijoda čio darbo kompanija ligšiol
To linskas, Al. Deltuva, V. miesi, kad kuopa nepradėtų mumis vertė dirbti net po
svietas žinotų apie jūsų "dūšia" vadinamas.
manių prakalbas ir neišgir daugiau tokių prakalbų.
kiems
minėtoj
temoj
pra
 Menciunas, J. Genis, F. sąjungos reikalus svarstyti, 55 valandas į sąvaitę. Iš
Scanmp. draugijos susirinkimų nustų, ką darbininkui reiškia
tarimus, tai dalyvavusiems kalba buvo indomi; jie turė Dvareckas, M. Linkevičius, kad nepakrėstų sąjungos sisėmė pas mumis energija
palaikyti* bažnyčią ir kuni
išeinant iš mitingo užriški- jo įsitikinti, kad gyvybę tei VI. Tačionis, Ona Viraitie- centro maišą, kuopai pra- ir spėkos. Nutarėm susior
giją.
MONTELLO, MASS.
Jeigu kada-nors vyčiai . Organizuoja Amatninkų. te burnas, kad jie nepasa kiančią "dūšią" turi turėt nė ir Barbora Moteika po kalkalbas sako, bardamiesi ganizuoti į uniją ir pareika
kotų, o tuomet nereikės nei netik nuo didžiausio iki ma- $1.00. Kurių užrašai pas uk už neveiklumą. Ar ne iro lauti to, ką didesnė dalis
manė, kad bolševikai yra
jiegas.
darbininkų šioje šalyje jau
penkines
aukaut, kad sura žų-mažiausio gyvūnėlio vi rainiečių raštininką, tai at- nija?
socialistai, tai dabar priva
turi,
tai yra 48 valandų sąLiepos
16
d.
čionai
buvo
si
gyvūnai,
bet
net
augmedus kas apie nutarimą į lai
’eiskit, kad jūsų pavardės Liepos 13 d. LSS. Pildo
lo iš šito atsitikimo patirti,
nįs — žolynai.
čia netelpa.
masis Komitetas laikė savo vaitėje, be numušimo mo
kad musų philadelpiečiai LSS. 17 kuopos surengtos kraščius parašė.
Rusijos
Sovietų
valdžios
at

Buvo
leista
statyti
įvai

Gerų nutarimų nereikia
Lenkams ta demonstraci posėdį. Kokiais reikalais kesti es. Vienok kompanija
bolševikai yra artimiausi
stovui
prakalbos.
Kalbėjo
slėpti, neigi jų sarmatyties. rių, su tema surištų, klausi ja nepatiko ir jie darė viso jis buvo laikomas ir kas bu atmetė musų reikalavimus
vyčių draugai, nes tarnauja
vienam ir tam pačiam tiks drg. L. Martenso padėjėjas Jei manote, kad jūsų nu mų, bet nieks, nors patįs kias kliūtis, kad protestas vo nutarta, tai jau tik tiems ir su musų išrinktais atsto
musų patriarkams gali būt vais atsisakė tartis. Kitokio
lui — būtent palaikymui drg. šuisky. Jis kalbėjo tarimas aukaut 10 dolerių, klausymą svarstė, paklausi neįvyktų.
išėjimo mums neliko, kaip
M. B. Vas-s.
žinoma.
žmonių tamsybėje ir prie apie Rusijos atstovybės biu kaipo padėką Dievui, buvo mų nedavė.
ro sumanymą organizuoti geras, tai nereikia nei da Reikia pasakyti, kad šia
Blogai musų
pastogėj. išeiti į kovą, sunkią kovą,
taruose.
amatninkų
'jiegas
Rusijos
me
miestelyje
lietuvių
gy

bar pykti ir džiovinti sau
SPRINGFIELD, ILL.
Laikas mums imties už dar nes ši kompanija yra tur
Idant persitikrinus ar išsmegenines jieškojimui ko vena 65 šeimynos ir 20 pa
bo — ir imties energingai tinga. Prisiplėšė ji turto,
tikrujų laisvamanių prakal industrijai išvystyti.
Klaidžioja.
Draugo Šuiskio prakalbą respondentų, kurie apie tai vienių. Tarp to skaičiaus
—kad sauvalei padėjus ga skriausdama per daugelį
bos gali būt darbininkams
Šiuo
tarpu
čionai
darbai
lietuviškai
atpasakojo
drg.
tikrų Romos katalikų yra anglių kasyklose gana su lą ir prašalinus tuos visus metų šimtus darbininkų.
paskelbė.
kensmingos, nežiūrint, kad
. Pašalinis. 15 šeimynų ir vienas pavie mažėjo. Dirbama po 2 ar 4 neaiškumus, kurie kaip sun Nors teismai, policija ir
kairieji draudė, nuėjau pa Pakaušis.
Žmonių
buvo
susirinkę
nis. Minėtose prakalbose dienas savaitėj. Žinoma, 2 ki sloga sąjungiečius slegia. vietos kapitalistų laikraš
siklausyti.
,
buvo 6 tikrieji katalikai. dienų uždarbio negali už Męs nenorime aklai žengti, čiai eina už kompaniją, bet
Pirmą vakarą drg. Ku daug ir daugelis pasižadėjo
LYNN, MASS.
stoti
į
amatninkų
organiza

Jiems prakalba buvo baisi,
męs norime matyti kurlink gi musų vienybė liekasi ne
činskas rodė paveikslus iš
Atsakymas Ilgaliežuviui. bet tik viena porelė neištu sekti pragyventi sąvaitę su
ciją,
liuosu
noru
grįžti
Ru
inkvizicijos nuotikjų, paro
šeimyna. Daugelis mainie- męs einame, savų demogo- išardoma ir mes pilnai tiki
sijon
ir
padėti
Rusijos
So

rėjo
nepabėgus
iš
svetainės,
Škaplierninkų
organo
dančius, kokiomis priemo
‘ių net ir savas stubas pali gų vedami. Pavergtasis mės laimėti musų sunkią
vietų
Respublikai
dirbti
akiti
ramiai
išklausė
iki
ga

"Darbininko" N81 tilpo ve
nėmis kunigija inkalė žmo
kovą, jeigu Jus, Draugai
kę išvažinėja kitur.
MINERSVILLE,
PA.
koks tūlo Ilgaliežuvio liežu- lo.
nių galvosna tikėjimiškas valus.
Darbininai, mums pritarsit
Ir ar kitur geriau? AnaipAukų lėšoms padengti su- ol.
nesąmones ir prietarus; ko Vietos socialistai suorga viavimo perlas:
te
ir ištiesite savo pagaly
Lietuviai
steigia
koope

Bet tie vargšai dalykų
bos
ranką. Kapitalistai gelT
kiais budais išvystė žmonė nizavo komitetą, kuris rū "Musų apšviestieji socia aukuota $10 su centais. Ne ;tovį plačiai nežino. Parašė
raciją.
pinsis
organizuoti
'
šiame
mažai
iŠDarduota
ir
literalistai,
kurie
per
naktis
die

se. baimę ir vergiškumą.
laišką, pasigirdamas, Liepos 18 d. buvo čia su bsti kapitalistams, kad pa
Tai žingsnis pir- kas
Tuos paveikslus aiškinanti mieste pasiryžusių važiuoti nas stovėjo saliunose prie turos.
<ad gerai dirba, tai kits jau šauktas pirmas lietuvių ko vergus darbininkus. Darbi
drg. Kučinsko prakalba ne Rusijon* amatninkų jiegas. baro, tai kaip saliunus už myn.
r bėga ten, kad taipgi ge- operacijos valgomųjų daik ninkai privalo gelbėti vieni
Komitetas
veiks
kuopos
J.
Mainierys.
darė,
buvo
sumanę
eiti
ve

tik negalėjo kenkti bent
•ai dirbti. Tai baisus ir la tų krautuvėj steigti susirin antriems, kad pasiliuosavus
iš vergijos. Daugelis iš mu
kiek mąstyt pajiegančiam vardu. Priimami socialistai lykinės, bet nabagams vis
jai darbininkams kenksmin kimas.
ir
jiems
pritariantis
žmo

kas
nepavyko.
žmogui, bet ir prietarais ir
PROVIDENCE, R. I.
Prisirašė 26 nariai-ak- sų draugų streikierių su di*as klaidžiojimas.
nės.
"Jurgis N. nešiodamas
melais užmuštu protu žmo
Kuomet gerai dirba, tai cionieriai. Šeras — 25 dole dilėmis šeimynomis jau ne
Pasaulio pilietis. smirdančią literatūrą
po Protestas prieš lenkų impe iie nesirūpina rytojumi. riai. Greitu laiku tikimasi turi ko valgyti. Niekas ki
gui galėjo atvaizdint tei
rializmą.
stubas baisiai agitavo, kad
tas, kaip tik badas gali išar
sybę ir pastatyt jį ant tikro
Liepos 13 d. lietuviai su Kada blogai, tai blaškosi iš gauti kita tiek šėrininkų.
HYDE PARK, MASS. žmonės susirinktų liepos 11dyt
musų vienybę. Badas
gyvenimui kelio.
zietos į vietą ir mano kad Susidėjus reikalingo ka
13 dd. š. m. ant prakalbų. ukrainiečiais padarė pro tuomi save būvį pagerins.
yra
didžiausia
musų rykštė.
—Na, pirmu vakaru, lais
pitalo sumai, žadama išrin
Teisybė akis bado.
testo
demonstraciją
prieš
Turėjo
tauziti
Mockus.
Pir

vamaniai pasirodo darbi
Ne! Reikia organizuotis, kti pilna valdyba ir darbas Męs tikimės, kad Jus,
imperialistiškus ir
Pasirodžius "Kel." N25 ma to Mockus pareikalavo lenkų
ninkų minties liuosuotojai
Draugai Darbininkai, pasusiorganizavus veikti, o ne pilnai pradėti.
—pamaniau sau.— Antru mano korespondecijai, kad nuo Jurgio keliosnės lėšų ir plėšikiškus tikslus Lietuvo atsidėti, kad ’junija" viską
Lietuviams
darbininkams
gelbėsite
mums išvyti badą
vakaru užtai jie gal pasiro čianykštė "laisva" draugija taip padengimui kitokių iš je ir Ukrainoje. Sumany >adarys, lig kad tal unija patartina šį svarbų reikalą iš musų šeimynų namų, pa
ukrainiečiai,
davusi airių kunigui ant mi laidų, bet Jurgis N. to neįs mą padarė
dys visai kas kita.
aukaujant nors po kelis cen
pakviesdami
lietuvius
už butų visai kas kitas, o ne remti.
šių
10
dolerių,
toji
teisybė
tengė
padaryti.
Nors
tame
r.ęs
patįs.
tus.
Taigi einu ir kitą vakarą, taip dūrė tūliems tariamos
žmonės poruojasi.
protestuoti prieš lenkus, nes
Laikas jau subręsti ir su Pastaruoju laiku čionai Męs šaukiamės prie drau
kad ištikrujų pažinus tuos draugijos nariams į akis, laike Jurgis norėjo susi jie po priedanga bolševikų
laisvamanius, kuriuos taip kad vienas jų, būtent, J. žieduoti su Joselio dukte naikinimo veržiasi į Lietuvą prasti kokiais keliais turime pas mus užėjo apsivedimo gijų, kuopų, kliubų ir viso
pasmerkia musų bolševikai. Ivanauskas, "Keleivio" 1x27 rim Sorke, bet Mockus ne ir Ukrainą tikslu užgriebti eiti ir kokiomis priemonė epidemija. Kaip sena vra kių organizacijų — pagel
Antru vakaru drg. Ku mėgina mane gėdinti ir tei atkreipė atidos ant to. da ir pasilaikyti jas. Providen- ms užtkrinti sau rytojų Minersville, da niekad čia bėti mums kovoje su musų
činskas kalbėjo be paveiks sinti draugiją tuo argumen bar Jurgis likęs neženotas ce’o lietuviai matydami rei Rašykities savo organizaci- žmones taip nesiporavo priešais. laimėję kovą, męs
lų, bet tai buvo prakalba, tu, kad buvo padarytas nuo labai nuliūdęs, kad atliko be kalą sutiko kartų su ukrai ’on ir lankykitės į susirinki kaip šiuo pastaruoju laiku. Jums pagelbėsime, kuomet
mus, kad be jūsų nieks savo Šiuo tarpu čia apsivedė de Jus išeisite į kovą su savo
kokių darbininkams labai stolis ir už nuostolį atlygin ’išpažinties’ ir be šliubo. niečiais užprotestuoti.
Dabar
žmogus
su
savo
sėb

’
iuosa valia jūsų likimą nes šimtis lietuvių vaikinų ir du išnaudotojais.
mažai čia teko girdėti.
ta.
rais vaikščioja
nuliūdęs, Lietuvių maršavime daly ivestų.
Čekius ir money orde
Kalbėtojas perbėgdamas O ištikrujų ve kaip buvo: kad neteko išklausyti ble vavo apie 700. Reikia pas
našliu.
Faierbosio
vaikas.
rius
išrašykite ant vardo
krikščianvbes išsiplėtojimo Kunigas davė grindis uą dy vyzgų."
Kunigas Dumčius pelnė.
tebėti, kad dalyvavo net to
istoriją, faktais išparodėi ką, tatai sako ir J. Ivanaus Leisties su tuo liežuvnin- kie, kurie niekad niekur ne
Daugumas tų apsivedusių musų kasierius Franas TuBROOKLYN,
N.
Y.
vyrų buvo laisvamaniais, mosa ir siųskite sekretoriui
kokiems tikslams kunigija kas, tik priminė, kad lietu ku į polemiką skaitau sau dalyvaudavo su lietuviais.
Klaidžioja ir mokina.
krikščionybę platino, išpa- viai remtų jį "dvasiškais pažeminimu, vien griežtai Ukrainiečių dalyvavo dau
bet juos ilgakasės pasižabo šiuo adresu:
Vaclovas KamenduJis, 582
rodė kaip dabar tebesisten- reikalais.”
reikalauju iš Ilgaliežuvio, giau kaip du kartu tiek,
Liepos 14 d. buvo LSS. 19 jusios nusigabeno pas tėve Southbridge st, Worcester,
gia palaikyti visa tai, kas Draugijos
susirinkime kad jis savo šmeižtą bėgiu mat jie jau nuo seniau ren kuopos pusmetinis susirin-' lį, kad iššventintų.
laiko liaudį vergijoj. Nu buvo įnešta, kad kaipo pa 30 dienų atšauktų arba fak gėsi, tai iš visų apygardų kimas. Susirinkiman Nusi Vargšai. Taikos teisėjui Mass.
Varde lietuvių streikie
rodė, kad šiandien Ameri dėką paaukaut kunigui 10 tais prirodytų ve ką:
suvažiavę maršavo su vir rinko daug narių, todėl už sumainvmą žiedų užtek rių:
kos kapitalizmo tvarkos dolerių. Svarstant, kad ku 1) Su kokio Joselio duk- šum 3,000 žmonių.
tvarkvedis pakvietė drg. J. tų penkinės, Dumčiui ir de Juozas šalaviejus —pirm.
kertiniu akmeniu yra bažnv nigas gali nepriimti tos pa tere Sorke Jurgis N. buvo Jokių užrašų demonstra- •Jukelį pamokinti 19 kuopą šimtinės neužteko.
čia. Tą faktą nesunku pas dėkos, nes grindis davė dy susitaręs susižieduot? Kur ciija miesto valdžia neleido veiklumo.
Kada-gi tie žmonės pasi- Vac. Kamendulis — sekr.
Franas Tumosa — kas.
tebėti, kada atkreipiame kai, tai kad nebūtų gėdos, tas Joselis gyvena?
nešti. Po marsavimo suė Jukelis padeklamavo J. liuosuos nuo prietarų!
Kiti lietuvių laikraščiai
J. Banis.
domą į tą apsireiškimą kaip nutarta duot ant mišių 10 2) Ar prakalbos dėlto ne jome į didžiulę Eikš salę, Baltrušaičio parašytą strai
malonės
perspausdinti.
• senos kapitalizmo tvarkos dolerių. Vadinasi, čia jauĮivyko, kad nebuvo iš ko lė- kur buvo prakalbos. Salėn psnelį, kiek kartų kuopa tu
VIEŠA PADĖKA.
gelbėtojai po visą plačią A- bus padėka ne kunigui, bet šas padengti ?
telpa 3,000 žmonių, tai buvo ri susirinkimus laikyti. Pas
‘ GORDON, GA.
meriką susirūpino remti Dievui. Taip ir padaryta.
Už prirodymą tik šitų Il permaža vietos, daugeliui kui pabarė kuopą už ne Gerbiamoji "Kel." Red.:—
bažnyčias. Kas skaito, ju Tai kamgi čia dabar gė- galiežuvio prasimanvmųį prisiėjo grįžti namo.
"Keleivyje" Iš Georgijcs padangės.
veiklumą,
"išpėrė kailį" Paskelbtas
dėjimą seka, tam aišku, kad dinties to, kas padaryta ir kad tai ne jo prasimanymai, Leitanantas F. J. Bago- tautininkams, kurių susi mano paduotas pajieškoji- Šioj pietinėj valstijoj gy
kapitalizmui kinigija
su šukaut, jei teisybė pasaky bet faktai, aš Jurgis N. ski čius atidarė susirinkimą ir rinkime nei vieno nebuvo, mas nenuėjo niekais; sura venimas daug kuo skiriasi
savo mokslu yra apsigyni ta.
riu 500 dolerių parapijos iž- pakvietė sudainuot tauti taipgi nesigailėjo savo kom do man brolį ir leido patirti nuo rytinių valstijų gyvenimo fortas.
Reikia pasakyti, kad be dan. (Skiriu parapijai to nius himnus. Ukrainiečių plimentų ir "socialburžu- apie daugelį kitų mano pa , mo. Nepripratusiam prie
Kalbėtojas taipgi nurodė, Ivanausko atsirado da ir dėl. kad žinau, kaip klerika benas užgrajino "The Star jams." Vienu žodžiu, žmo žįstamų ir draugų. Atsi ičianykščio klimato dagi ir
kiek Amerikos žmonėms lė- tokių, kurie draugijos mi lams labai reikalingi pini Sprangled Banner," paskui gus graibstėsi, kai aklas šaukė netik pats brolis, bet jdabai nesmagu. Karščiai dišuoja užlaikyti kunigiją, tinge klodami penkines pra gai bažnyčiai pirkti.)
ietuviškai sudainuota "Lie sienų ir mokino kitus, kas daugelis žmonių, kurie žino-’jdeli, o kaip pradeda lyt, tai
bažnyčias ir klebonijas. A- dėjo reikalaut, kad sujieš- Jeigu Ilgaliežuvis viršmi- tuva tėvynė musų," ir ant reik veikti ir kaip eiti.
jo, kur jis gyvena, atrašė ’lietus liejasi per 2 sąvaites
kyvaizdoje visa to, sako kot (gal detektyvus mano nėtu laiku neprirodys, jog galo ukrainiečiai su benu
Antras buvo pakviestas man apie jį.
ir ilgiau.
kalbėtojas, socialistas, ku samdyti
korespondentą,; jis teisybę sakė, tegul prisi sudainavo savajį
tautihį kalbėti J. Krancevičius. Ge Už tai tariu jiems visiems Darbai čionai eina gerai
ris aiškina,, jog darbinin kuris karčią teisybę parašė, ima sau viešo ir žemo me himną.
riau butų padaręs padėka- Sičiu, taipgi ir "Keleiviui." Dirbama kreidos kasyklose,
kams nėra reikalo kovot ir suradus, jei jis. dr-jos lagio vardą.
Iš visa to patyriau taipgi, popieros dirbtuvėse, lentų
F. J. Bagočius anglų kal vodamas už pakvietimą.
prieš kunigiją, yra arba ne- narys, kuogreičiaųsiai iš Turiu pastebėti, kad Ilga; ioj paaiškino tikslą susirin Jam užbaigus, svetainėje kad "Keleivis" yra populia- pjovyklose po 10 ir 12 va
žinėlis, arba veidmainys ir mesti jį iš draugijos, o jei liežuvis perdaug greitai kimo ir pakvietė susirinki pasirodė J. Šukys. Tvark riškiausiu laikraščiu, nes jį landų į dieną. Popieros dir
sužinus klaidintojas.
pašalinis, išvyt iš Hyde Par džiaugiasi neįvykimu kun. mo vedėją Bazilį Turulą ir vedis pradėjo prasyti, kad beveik visi lietuviai skaito* btuvėj už 12 valandų darbo
Prakalba tęsėsi pustreč- ko!
M. X. Mockaus prakalbų, visą komitetą, kuris užėmė drg. Šukys ką-nors papasa- dėlto per jį tik tegalima lie moka po $4.00. Kreidos ka
čios valandos, žmonės taip Vyrai, vyrai, ar tik vigi- nes vasaros karščiams pra savo vietą.
Ikotų, ir pakartojo
’ jam Ju- tuviams susižinoti.
syklose ir tartokuose už 10
atydžiai klausėsi, kad ir kai liantais neliksite, ar nepra- ėjus kun. Mockus psakys Nuo ukrainiečių kalbėjo ■ kelio "prakalbą.
Širdingai dėkuoju "Kelei valandų darbo moka nuo
bėtojui savo prakalbą už dėsite žmones smala tepti, pamokslą ir Ilgaliežuviui, Kovalskis angliškai, o M. :Šukvs
\
užreiškė, jog jis viui" ir linkiu kuogeriausių $4.00 iki $4.50.
pasilikdamasbaigus iš savo vietų nesikė kaip tūli "patriotai" daro? kad žinotų, kuomi kitusyk Sičinski ukrainiškai. F. J.;klydęs ir "visi socialistai pasisekimų,
Ant F. Viedmont
lė, rodos, laukdami tolesnio Tik man norisi manyt, save pavadinti, kadangi Il Ragučius geriausiai pasižy-, klydę" neorganizuodami
‘
‘ 1 u- Su tikra pagarba
Stanelv A. Narvish,
kad čia jums neatsitiktu galiežuvio vardo jam da per mėjo kaipo anglų, taip ir nijų. Jis labai tėviškai baTei landus, akįs išsvilsi;
besiklausymo.
Po prakalbų užklausiau taip, kaip tai mūsiškei da mažą.
9 jei drąsus, greitai nutilsi
lietuvių kalbose. Jam drau-'rė kuopą už neveiklumą, ne- Cold Storage Bldg.,
A. J. Jokūbaitis.
kalbėtojaus, kaip kitur se- vatkai, kuri užsimanė išnaiJurgis N.
Great
Lake,
III.
giškai publika plojo. ReL išparodęs kaip jis labai klyPHILADELPHIA, PA.
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priaugimo, ant kapitalo
procentų.
c) Naudoties visuomenės
pajamomis, gaunamomis iš
nacijai priklausančių praPagal J. M. McCann ir kitus parašė IKSAS.
moniij ir gamtinio turto šal
Amerikos
socialistuose botą pelną iš pramonės; iš neilgesnė kaip 44 valandos. tinių, ir pajamomis, gauna
tik augmenįs išima iš oro nuodingus gazus.
frakcijinei kovai prasidėjus, dalinant industrijos bei Dėl sumažinimo bedarbių, momis iš uždėtų ant žemės
(Tąsa iš No. 29.)
darbininkiškame judėjimei žemdirbystės
produktus darbo laikas da gali būt sut- nuosavybės mokesčių, kad
Taigi užtenka vien tik sliekų ištyrimo, Iš kitos vėl pusės, augmenįs negali augti
nežinomi asmens puolėsi or taip, kad tikrieji jų gamin rumpintas.
tomis lėšomis pagerinus ir kad prirodžius tvano pasakos nesąmonin be angliarūgšties, kurią įveda į orą gyvū
ganizuoti Amerikos darbi tojai galėtų nauduoties sa c) Įvesti
lei- išvysčius žemdirbystę.
gumą. Kadangi jų yra visose pasaulio da- nai.1) Taigi, ar galima* bent valandėlei
ninkams naują politinę par vo triūso vaisiais; ir paaks- džiantį pri
municia « ®
lįse, ir tai da kelių veislių, tai kokiu gi bu daleisti, kad ta saujalė gyvūnų, kuri išliko
tiją.
tinant žemdirbystę bei gy palėse,, valstij
_
bei fedaNojaus arkoj, butų galėjus suteikti atmos
Po pirmo tos partijos su vulių auginimą.
ralėse darbo Ištaigose dar Taip tai skamba ta "nuo- du Dievo numylėtas Nojus galėjo juos
važiavimo, įvykusio pradžio
bininkams organizuoties ir dugnių socialių ekonominių po visą žemės kamuolį išskirstyt? Jeigu ferai tiek anglinės rūgšties, kiek jos reikia
Demodkratinė
pramonijos
je šių metų New Yorke, kur
kolektyviai su savo samdy ir politinių reformų’’ reikar keli amžiai atgal jie butų risi sunaikinti, viso pasaulio augmenims, arba kiek paga
ir
pirklybos
kontrolė.
buvo tai partijai priimta
tojais tarties per savo orga laupančios Partijos progra šiandien jų visai nebūtų. Iš vienos poros mindavo tie milionai guvunų, kurie gyveno
programa, apie tolimesnį Delei visuotino labo ant nizacijų išrinktus atstovus; ma, išleidus iš jos pasauli jie nebūtų po visą žemės kamuolį išsiplati prieš tvaną?
organizavimą bei jos veiki pramonijos ir pirklybos tu taipgi turi būt įstatymu pri nės taikos klausimą, "Naci
Jeigu męs ir daleistume, kad medžiai
mą negirdėt. Tečiaus jinai ri būt uždėta demokratinė pažinta darbininkams teisif jų Lygos” užgyrimą ir ap nę. Jie butų žuvę ten pat, ant Ararato
ir kiti augmenįs išėjo iš po vandens svei
gali pasirodyt ateinančiais kontrolė; ji turi būt vedama būti pilnais savo vietos ar skelbimą kovos prieš svai kalno ledų ir sniego.
Be to da yra tokios straigių veislės, kais lapais ir šakomis, tai visgi visi jie
rinkimų metais, kad užda tų žmonių, kurie dirba ran ba darbo savininkais.'
galus draudžantį įstatymą.
vus Socialistų Partijai tokį komis bei smegenimis nau d) Įvesti visuomeninę ap- Nemanome, kad šita nau kurių pataičių vienas patinėlis negali už- butų turėję tuojaus pabalti ir nudžiūti, ries
smūgį, kokį kadaise taikė dingą darbą; turi būt iš tos draudą; darbininkas nelai ja politinė partija Ameri vaisinti, bet reikia trijų ar daugiau. O ka gyvūnų pasaulis buvo sunaikintas, o vienas
T. Rooseveltas su savo Pro- kontrolės prašalinti visi e- mėj, ligoje ar darbo netekęs kos darbininkams butų rei
be kito negali gyvuoti!
grasyve Partija. Manome, goistiniai privačiai intere turi gauti pagalbą iš ap- kalinga, kada ir be jos turi dangi visos straigės buvo skaitomos prie
"Jeigu ant žemės paviršiaus nebūtų
bei biurakratizmas. draudos kasos. Pensija pa- me dvi darbininkiškas par "nešvariųjų,” tai Nojus negalėjo daugiau
darbininkams pravartu yra sai
būt ly senusiems. Apdrauda ka tijas, vedančias savitarpinę jų savo arkon paimti, kaip po vieną porą. išsivystę vabzdžiai, musų augmenįs nebūtų
žinoti tos naujos "darbinin Pelnas turi
išdalinamas
t i k reiviams ir jurininkams ne kovą, nešančią nemažą pro Kokiuo tad budu jos butų galėjusios pas apsidengę gražiomis gėlėmis, bet žydėtų
kiškos” partijos tikslus ir giai
tarpe
tų,
kurie
išpildo
kokįprincipus, kad atėjus rinki
karės, bet ir ramybės letariato reikalams blėdies, kui veistis, jeigu tam tikslui reikia ma tokiais žiedais, kaip spygliniai . medžiai,
Kaikuriuose tik
mams žinojus ko iš tos "Ne- nors darbą.
ąžuolai, lazdinai ir uosiai, arba kaip žolės,
metais; praplatint valsty Nemanome, kad nauja Ne žiausia trijų patinėlių?
prigulmingos Darbo Parti darbuose ir produkcijos ša binės apdraudos sistemą — priklausoma Darbo Partija
špinakai,
rūgštynės ir dilgės, kurių visos
Jeigu butų buvęs visuotinas tvanas ir
kose turi būt priimti tokie nedarant iš to jokio pelno— geriau atstovautų darbi
jos” galima tikėtis.
užsiveisia vėjo pagalba.”2)
Neprigulmingosios Dar administracijos ir kontro kad apdrauda galėtų nau ninkų reikalus už Socialistų jeigu butų žuvę visi vabzdžiai, taip kaip
Dabar apsistokime truputį ant tų
bo Partijos platformos sus- lės budai, kurie pasirodo doties vyrai ir moterįs.
Partiją, bet sykiu neabejo sako šventraštis, išskyrus tik tuos, ką buvo
tatytojai anie tos partijos tinkamiausi ne privačio pel e) Darbininkai turi daly jame, kad socialistų tarpe paimti Nojaus arkon, tai kuo tuomet bu vabzdžių, kurie užveisia gėles. Prie tų
no gaminimui, bet visuoti
tikslus užreiškia:
vauti įstatymų daryme. Vy vaidai inkvėpė bepriklau tų mitę visi tie paukščiai ir gyvūnai, kurie vabzdžių priguli daugiausia bitės ir vapnai
gerovei.
"Dėlto, kad męs, darbi
kinti — o kur jau yra, suly somos Darbo Partijos stei kitokio maisto nevartoja, kaip vabzdžius? sos. Męs žinome, kad tie vabzdžiai yra
ninkai, galėtume išnaudoti Demokratinė žmonių švie ginti — visose valstijose gėjus pagaminti da vieną Juk išleisti iš arkos visi jie butų išgaišę pasidalinę į klesas. Vieni jų atlieka tik
visas - gyvenimo galimybes
timo priežiūra.
fabrikinių patvarkymų ir veiksnį Socialistų Partijai badu.
darbą, renka medų ir gamina maistą, o ki
ardyti
ir
darbininkams
nuo
naujoj nacijoj, gimstančioj
apie
moterų
ir
vaikų
darbą
Kadangi žmonių švieti
Darvinas pastebėjo, kad dobilus lanko ti deda kiaušinius ir daugina šeimyną. Bet
jos rėmimo traukti.
iš kančios ir ką tik užsibai mas sudaro kertinį demok- Įstatymų normą.gusios pasaulio kovos aukų, ratybės pamato akmenį, tai
Nesą jeigu tiems naujos vien tik samanės bitės (bumblebees), nes motinėlės ir patinėliai, kurie pas bites ir
Vyrų
ir
moterų
teisių
organizuoti darbininkai pri nauja partija užgiriai
politinės partijos steigė kitos negali pasiekti dobilų žieduose me vapsvas atlieka veisimosi pareigas, nedaro
lygybė.
valo suformuluoti nuosavą 1) Kad butų įkurta žmo
jams ištikrujų rupi darbo daus. Jeigu ne samanės bitės, dobilai ne- nei medaus, nei namų; jie net ir apie savo
nuodugnių socialių, ekono nių švietimo ministerija; Turi būti pilnai sulygin žmonių kiesos reikalai ir kuomet neskleistų pievose to aromato, kiaušinius nepaiso; visą šitą darbą turi at
minių ir politinių reformų švietimo ministerijos viršh tos moterų ir vyrų teisės tenkinamasi tuo tikslu vien
likti darbininkės bitės bei vapsvos. Taigi,
programą ir įsteigti Nepri- ninkas turi būti ir preziden politiniame ir industrinia "nuodugniomis” socialėmis, kokį jie skleidžia dabar, nes be tų bičių jeigu Nojus butų išgelbėjęs tų vabzdžių
gulmingą Darbo Partiją A- to kabineto nariu.
me gyvenime; turi būt pri ekonominėmis ir politinė dobilai negali augti—neturi sėklų.. Taigi,
merikoje tai programai gy- 2) Kad žmonių švietimo pažinta moterims visos po mis reformomis, tai progra jei męs ir daleisime, kad iš po visuotino tik po vieną porą, jie visi butų išnykę, neveniman vykinti."
sulyginta mos sustatytojams visai ne tvano šita žolė išėjo nesunaikinta, tai visgi palkcĮami jauniklių. Be jų męs butume
vietinius
departamentus litiškos teisės;
Nekalbant apie statomus vestu tarvbos, renkamos iš mokestis už vienodą dar- reikėjo tiek daug džiovinti negalim daleisti, kad vienų viena pora sa turėję šiandien tik tokių žiedų, kokius gali
reikalavimus grąžinti laisvę gaunančių už savo darbą bą; dirbančiom industrijoje sau galvą, kad sustačius manių bičių, kurias Nojus išleido iš savo užvaisinti vėjas ir kandįs. Vaisiai, lelijos
moterims turi būt aprube- taip banališkumais ir frazė- arkos ant Ararato kalno viršūnės anapus ir dobilai butų išnykę nuo žemės paviršiaus
žodžiui, spaudai ir susirin mokestį žmonių.
tur-
kimams ; panaikinti karės 3) Kad kolegijose ir uni žiuota darbo diena; kiek ologijos neaiškumais tur
ant visados. Taigi bičių ir vapsvų gyveni
turi
būt
tingą,
o
"nuodugnių
refor
 debesų, butų galėjusi užvaisinti visose šayra
galima
metu įvestus gyveniman su versitetuose mokslas butų
mas taip-pat parodo, kad tokio tvano, apie
naktinis mų’’ dėsniais taip skurdžią lįse dobilų laukus.
varžymus; pąliuosuoti poli neapmokamas
visiems uždraustas
ir
įstatymais programą. Užteko patirti
Be gyvūnų pagalbos augmenų sėklos kokį kalba šventraštis, visai nebuvo.
tikos balinius' aprūpinti su tiems, kurie turi tam teisių. darbas
Paskui, pietų Amerikoj yra tokios
grįžusius kareivius ir juri 4) Kad žmonių švietimas apsaugota dirbančiųjų svei apie socialistų tarptautinę jokiu budu nebūtų išnešiotos po visą pa
i Erfurto programą, kurią saulį. Ir šiaip jau metai tvano butų su veislės skruzdės, kurios pačios irgi nieko
ninkus; prašalinti bedarbių butų
demokratizuotas — kata ir gyvastis.
pripažįsta
So-.
Atsižvelgiant
į
tai,
kad
r--r
—ir
- Amerikos
--------------pavojų, amunicijos dirbtu žemesnėse ir augštesnėse
naikinę beveik visus augmenis, ir žemei nedirba, bet gyvena kitų skruzdėlių triusu.
vėms užsidarius ir tt., visi mokyklose, universitetuose Augštesniojo Teismo nuos-. cialistų Partija, paskelbti
Jas maitina ir jų vaikais rūpinasi vergėsdarbininkiškos, darbininkams, kokių nuo- pradžiūvus Dievui butų reikėję tverti aug skruzdėlės. Atskirtos nuo savo vergių, jos
tie reikalavimai turi tik lai ir knygynuose organizuotd prendžiai
kiną charekterių ir su atei- darbininkų pastatyti moky istatymdavystės Suvienytos 1 dugnių reformų reikalauja menų pasaulį išnaujo. Tečiaus Dievas po
minimalė tvano nieko netvėrė. Nieko netvėrė, o tuojaus stimpa. Taigi klausimas, kaip ga
čia jie nedaug ką bendra tu tojai išdirbs šitam svarbiam se Valstijose išsiplėtojimąi tos programos
ri, paminėsime dėlto tik uždaviniui budus ir progra varžo — kaip tai priparodo dalis, ir paraginti darbinin betgi Nojus išėjęs iš arkos tuojaus rado lėjo išlikti pora tų parazitų be savo vergių
tariamo teismo nuospren kus remti Socialistų Parti vynuogių ir pasidaręs vyno pasigėrė. Kiek per apskritus metus Nojaus arkoj? Ko
tuos Neprigulmingos Darbo mą.
Partijos "nuodugnių socia 5) Kadangi karė pasibai dis vaikų darbo klausimu— ją, kad tas reformas įvyk vienas sveiko prote žmogus gali suprasti, kiuo budu jos galėjo palaikyti savo veislę
lių. ekonominių ir politinių gė, reikalaujame p rašalini - męs reikalaujame, kad Aug- džius pirma, negu kapitaliz
tvanui nuslugus, jeigu jos nemoka savo
reformų" punktus, kurių mo kareiviškų lavinimų iš itesniojo Teismo valia butų mas galima bus visiškai pa jog taip negalėjo būti.. Aišku kiekvienam, vaikų auklėti?
kad pasaka apie tvaną yra išmislas ir prie
kad šalies naikinti.
reikalaujame ir męs, socia visu mokyklų, išskyrus val aprubežiuota,
"Galima drąsiai pasakyti, kad Angli
listai. Ir ve:
diškas kariškas mokyklas. kongreso užgirius įstaty Ir ve. koks Erfurto prog to da labai žioplas išmislas.
mus negalėtų naikinti aps- ramos reformų sąstatas:
žino beveik kiekvienas, kad kur pas jos skruzdės turi daug daugiau įvairių na
Visuomeninis pramonių
Vykdinimas gyvenimo rei kelbdamos prieš-konstituci- Visuotinas, slaptas ir ly tovi kelis mėnesius bala, tenai iššunta visa minių gyvulių, negu patįs anglai. Andre
valdymas.
kalų lygybės.
gus balsavimas.
liais.
paduoda 584 vabzdžių veisles, kurios pap
Visuomeninį pobūdį tu Užgiriame minimalės ALygi darbininkų atstovy Žolė. Apmurykit augšta siena gražiai rastai randamos skruzdžių tarpe.”3) Jeigu
Darbo atstovybė.
sužaliavusį daržą ir prileiskit jį pi ną van
rinčios pramonės, kurios merikos
bė įstatymdavvstėj.
gyvenime
karės metu buvo paimtos reikalų lygybės vykdinimą
Reikalaujame proporcio- Pakeitimas
nuolatinės dens, kad akintų visus augmenis ir dar tų vabalėlių buvimas tarpe skruzdėlių ne
valdžios kontrolėn, privalo t. y. kad kiekvienam visuo lalės darbo atstovybės vi kariumenės milicija.
žoves. P
ykit tą dirbtinį prūdą kokius būtų reikalingas, jų tenai veikiausia ir
pereiti pastovion šalies val menės nariui, ne tik stip duose įstatymdavystės de Tarptautiniems
kivir- metus lai
ir paskui nuleidę vandenį pa- nebūtų. Bet skruzdės, matomai, negali be
džios nuosavybėn. Visos ki riems ir galintiems dirbti partamentuose, komisijose čiams prašalinti tarptauti
žiūrėki ' ar rasite tenai vuogų! Nieko jų apsieiti, arba tie gyvūnėliai negali gy
tos visuomeninio charekte- ne tik augštesniajai klesa r draugijose dcmobilizaci- nis teismas.
venti be skruzdžių. Kiekvienas gali sup
riaus pramonės sudaran bei pasiturintiems — kac os ir rekonstrukcijos rei Pilna ir neliečiama orga nebus! Nei vieno žalio laidelio nerasite!
rasti, kad nei Nojus butų galėjęs tuos gy
čios industrijos reorganiza butų užtikrinta gerais ai kalais įsteigtose.
nizavimosi, žodžio, spaudos Visuotinas tvanas da tikriau butų sunaiki vius savo arkon surinkti ir užlaikyti, nei
cijai papėdę, iš privatinių blogais laikais galimybė tin
nęs augmenų pasaulį, nes žemė butų buvus
ir susirinkimų laisvė.
valdytojų rankų turi būt a- kamam gyvenimui reikme Karės apskelbimo klausi
Sulyginimas politinių tei paskandinta daug giliau, daug didesnis jie butų galėję paskui sugrįžti nuo Ararato
mas.
timtos. Delei to reikalauja nų turėti. Visa to pasieki
sių moterims ir vyrams.
butų buvęs vandens spaudimas ir didesnė, kalno į skruzdynus atgal. Taigi, kaip
Valdžia
negali
apskelbti
ma, kad butų paimta miesto, mui męs patariame sekan
skruzdės, taip ir visi tie vabalėliai kuoaišPripažinimas
religijos
valstijos bei šalies valdy- čias priemones panaudoti: karę pirma negu visuomenė privatiniu asmens reikalu. lamsa po vandeniu. Iš po tvr.no žemė butų' kiausia parodo, kad tvanas yra tiktai pa- •
man visos visuomeninio a) Įvesti įstatymą apie mi- avo visuotinu nubalsavimu Priverstinas ir neapmo šėjus kaip nuplikinta. Butų išnykę visi! saka.
•charekteriaus įstaigos, kaip nimalę mokestį už darbą: ją tai daryti ingaiios.
kamas pradinis mokslas ir augmenįs. 0 be augmenų butų turėję iš
Besąlygiškai
stovime
antai: geležinkeliai, teleg męs esame įsitikinę, kad
nykti ir visi gyvūnai, nes tuomet jie netik
1) Dr. Hartwinp-’o ”Harmonies of Nature,” 17 pusi.
prieš visuotiną kareiviavi mokinių maitinimas.
rafai, telefonai, kasyklos kiekvienam
2) Darvino ”Orijfin of Species,” 161 pusi.
maiste
nebūtų
galėję
rasti,
bet
ir
kvepoti
Neapmokamas teismas ir
suaugusiam
3) Sis John Lubbock’o ” Ants, Bees and Waps,”‘ 73,
gyvulių skerdyklos, javų darbininkui turi būt užtik mą kokioj formoj tatai ne teisme apgynimas. Teisėjai nebūtų turėję kuo, kadangi be augmenų
74 pusi.
būtų rąmvbės laikais.
klėtis, navigacijos kanalai, rintas žinomas
pačių žmonių renkami.
uždarbic
oras
darosi
labai
nešvarus
ir
nuodingas;
(Bus toliau)
vandens jiega varomi malū augštumas, duodantis jam Mokesčiai praplatintų val Neapmokamas
ligonių
nai, neapdirbti ir neapgy galę gyvenimo reikalus pa džios funkcijų lėšoms pa gydymas, neišskiriant nei
venti žemės plotai, pirkly tenkinti taip, kad nebūtų fi
Tarp Amerikos ir Vokie
dengti.
.gimdymo ligos. Neapmo vokį, be kurio negalima ap politinių reformų. Bet ka
da jie ima tik nuotrupas, tijos pradėjo jau vaikščioti
bos laivyno statymo reika ziškas. protiškas bei dvasi Kad pasigaminus reika kami vaistai ir neapmoka sieiti.
las, ir kad visa tai butų pa nis išsivistymas suvaržy lingus šaltinius inei^oms, mas numirėlių palaidoji- 36 valandos sąvaitėje pa- taiko į žmonių patriotinius pasta. Galima siųsti laiš
čiu darbininku vedama, re tas; kad šitokios teisingas reikalingoms apmokėjimui mas.
silsio darbininkui.
, 'j ir dagi į blogų palinkimų kus ir siuntinius.
mianties demokratybės dės sąlygas įvykdžius, męs rei skolų, pasidariusių delei ka Mokesčiai nuo pelno ir Valstybinė apdrauda dar jausmus, liečia laiko iškel
Montana ir Idaho valsti
niais. <
kalaujame, kad kiekvienoj rės; kad įkurus visuomeni pajamų. Mokesčiai nuo pa- bininkams nelaimėj ir alga tus obalsius ir upus ir veda
neaiškumo
takais,
tai
reikia
jose
dega mišl&i. Ugnis ap
žemdirbystės paakstini- industrijos šakoj butų įkur nius darbus ir pagamtninus veldėjamų turtų. Panaiki senatvėj.
manyti,
kad
čia
rūpinimąsi
supo
Missoula miestą.
priemones
*---------- išpildyti
—i žino- nimas akčyzės ir visų kitų
mas ir pragyvenimo atpi- ta demokratinė Taryba, su —
Sulyginimas kaimo dar ne pagerinti darbininkų bū
sidedanti iš lygaus darbi miems sumanymams, nuo ančdėlių, kurie slegia visuo bininko teisių su miesto vis, vien tik skaldyti jų ju
giniirfas.
Mainierių suvažiavimas
Reikalaujamą, kad kuo- ninku ir samdytojų atstovų kurių priklauso šalies atei menę naudai privilegijuotų darbininko teisėmis.
Scrantone pareikalavo C va
dėjimas.
veikiausiai teisingu apskai- skaitliaus: Tarybos pareiga tis, męs reikalaujame:
jų
Sveikatos ir saugumo Darbininkų judėjimą sus landų darbo dienos kieto
Tarptautinis darbininkų priežiūra.
tliavimu butų nupiginta nustatyt žinomą algos nor a) Uždėti mokesčius 100%
kaldyti gali geisti vien im sios anglies kasyklose.
ant
privatinių
pajamų,
vir

apgynimas.
pragyvenimo reikmepįs, ne mą, remianties vidutine šu
susideda n- šijančių 100,000 dolerių, be 8 valandų darbo diena vi Jeigu bent šitą socialistų perialistų principu ”divide
laikinai, bet pastoviai —tam nį a,
Amerikos generolas Pert*
minimalę programą butų et impera” besivaudovau- shing
reikalui naudoianties šiomis čios iš penkių ypatų šeimy to uždėti priedinius mokes sose šalyse.
gavo nuo Londono
Nepriklausomos iantįs žmonės, tik ne darbo miesto aukso kardą.
priemonėmis: išvystant ko nos užlaikymui reikalinga. čius, kad sunaikinus didžių Uždraudimas dirbti ne priėmę
turintiems 14 metų amžiaus Darbo Partijos steigėjai} žmonių liuosuotojai. Tveri
operaciją; prašalinant pra- b) Pripažinti minimalę jų turtų paveldėjimą.
tai gal ir galėtų pasakyti, trečią darbininkų politinę
Nuo 23 liepos Amerikoj
monijai kenksmingas meto darbo dieną ir savaitę. Dar b) Laipsniškai didinti vaikams.
jog
jie
reikalauja
nuodugpartiją
gali
tik
darbininkų
panaikįnama
cenzūra ant
naktinio
das ir narazitus-tarpinin- bo diena neprivalo būt il ančdelius, uždėtus ant pei-' Uždraudimas
telegramų.
kus; neleidžiant imt neapri- gesnė kaip 8 vai., o sąvaitė no, ant neuždirbto pinigų fabrikose darbo; išskyrus nių socialių, ekonominių ir vergijos palaikytojai!

NEPR1GDLMINGA DARBO PARTIJA

Ar buvo Visuotinas Tvanas?

Pajieškau broliu, Antano , Jurgio,
Pajieškau tikro brolio Juozo Dir-j Pajicškau brolio Fra .o Eclenkevikeikalavimal
VERPĖJAI REIKALAU Jono
ir Marcelės J Bajorų, iš Baroniš- velio ir brolio sunaus Jono Dirvelio, i čiaus, iš Konceniškių sodžiaus, Vilkkių kaimo, Šiaulėnų parap, Šiaulių Juozas 7 metai atgal gyveno Brook-! mergės pav, Kauno gub, gyven*
JA $34 J SAVAITE.
REIKALINGAS BARBERIS.
pav, Kauno gub. Meldžiu atsišaukti I lyne, o Jonas Chicagoj. Malonėkite Brigeport, Conn. Jo paties meldžiu
Trumpos valandos, mokestis $25.90
Vilnų verpėjai North An- arba kas žinote malonėkite pranešti. atsišaukti ar kas žino teiksitės pra- > atsišaukti ar kas žino malonės pra sąvaitėje,
panedėliais po pietų ne
Kazimieras Bajoras
(33) nešti, nes turiu labai svarbų reikalą, j nešti, nes turiu labai svarbų reikalą. dirba. Kreipkitės šiuo adresu: (32)
dover, Mass., pareikalavo
Petras Belenkevičius
C.
F
Dirvelis
(31)
5-th
Water
st,
No.
1
A PAULEKAS
minimum algos $34 sąvaitei.
Gloucester, N. Y.
158 Lawrence st, Lavrence, Mass.
86 Ward st,
Worcester, Mass.
118 Main st, Terryville, Conn.
Pereitą panedėlį
Hay- Dabar jie gauna apie $28.
Pajieškau draugo Kazimiero ZadPajieškau savo vyra Zigmo KruPajieškau dėdės Antano Usio, pus
REIKALINGI AGENTAI kiekvie
woodas atsisveikino su liku
brolio Petro Jokšo, švogerio Petro mino, kuris 13 d. liepos,1919 m. pra lausko, taipgi Julės Mickeliunukės, noj kolonijoj priiminėt užsakymus ant
siais 74 savo I. W. W. drauBraso, ir Marijos Šimkaitės, Dung- sišalino nuo manęs palikdamas ma abu iš Degučių kaimo, Šiaulių pav, visokių drabužių ir ploscių. Siuvame
vietų sodos. Visi Kauno gub, Už ne sergančia su kūdikiu. Jis yra apie Kanuo gub. Taipgi meldžiu atsišau ant priemieravimo, kainos pigesnės,
' gaiš Leavenwortho kalėji
kti. Joną ir Vincą Juškus ir kitus pa negu krautuvėse, o materija gvaranvenčio parapijos. Turiu svarbu rei
imtini;.
me ir 10 valandą ryto išėjo PETRAS KETVIRTIS, žinomas vi kalą jiems pranešti.
_
(32)
tuojama.
Nurodymai kaip paimti
Jurgis Sidaras.
Teodora Taukaitė
mierą yra taip aiškus, kad kiekvienas
ant laisvės. Jį paleido po siems kaipo laikrodžių pardavėjis, 257 Bolton
51 New York Avė, Newark, N. J. gali suprasti trumpu laiku. Sampelių
st. So. Boston, Mass.
nuo savo tųnpnos. su Kita
$15,000 parankos, kurią už prasišalino
madą žurnalus ir kartu pavyzdžius
motera Ona Butaitė, po vyru 'Nor
Pajieškau brolių Frano ir Jurgio prisiunčiame. Smulkesnių žinių no
jį užstatė Otto Christensen, mantienė. Ketvirtis paeina iš Kauno Pajieškau brolio Juozo Mickevi.
Gurklių, iš Didžpručų kaimo, Kupiš; rint, prisiųskit už 6 c. markutę šiuo
čiatis, Suvalkų gub, Mockavos gmikio parap, Vilkmergės pav, Kauno antrašu:
True translation filed with the post- AVilliam Brush Lloyd ir Ma gub, Panedėlio parap, Raikinų kai no, Navinikų kaimo. Jis pats lai
(31)
mo; apie 5 pėdų, 7 colių aukščio, lie
gub.
Pirmas gyvenno
Woreester,
master at Boston, Mass, on Juiy ry Marcy.
J. F. R1CHARD
atsišaukia arba kas apie jį žino ma
sas,
tamsių
plaukų,
Išsivežė
su
sa

Mass,
antras
Norwood,
Mass.
Jų
pa

34), 1919, as reouired by the Act of
136 Maple St..
.Holyoke, Mass.
daug laikrodėliu ir kitokių auksų. lonėkite pranešti, Aš turiu daug rei
čių ar kas žino meldžiu atsišaukti.
October 6, 1917.
Sykiu su Haywoodu likos vim
kalų
jam
pranešti.
(34)
Paliko žmoną ir du vaikučiu be jokio
Jonas K. Gurklis
S100.000 SUTAUPYS AMERIKAI
Mickevičius
paleistas iš kalėjimo ir
I Staft No. Petras
915 63-rd st,
Oakland, Cal.
Reikalingi Age.itai.
1, Box 227,
Francis Miller, kitas IWW.
Naujas preparatas taupymui G
Du Bois, Pa.
Pajieškau pusseserių: Marijonos solino,
kuris sutaupys nuo 20—10
vadas, už kurį reikėjo užsta
------------- 33 metų, paeina iš Pabaisko, Kauno Dailydžiukės ir Agotos Urbaičiukės nuošimčių.
Tūkstančiai
vartotojų
Pajieškau
sesers
Onos
Simanavyabi
iš
Lukšių
parapijos,
Suvalkų
gub.
Moka
važinėtis
automobiliais.
tyti $10,000 parankos.
čiutės, Kauno gub., Šaulių pav, Viek Kas tokį patėmytumėt, meldžiu pra- gub. Jų pačių meldžiu atsišaukti ar reiaklauja. Vartojamas Automobi
liams, Trokams, Motorinėms ValHaywood tuojaus mušė
šnių miestelio. Kas apie ją žinote, I Į šti.
kas jas žino malonės pranešti. (32) tėms, Motorcykliams, Gasolino kasi
malonėkit
pranešti
arba
pati
lai
atsi

A. Naikus
Domicėlė Krūminienė
telegramą savo draugams
mo inžinams ir Orlaiviams. Pašal
šaukia. nes turiu labai svarbų reikalą. 96 Willow st, E. Cambridge, Mass.
Snyder Terrace, R. F. N2,
Egipte 800 žmonių užmušt, Chicagoje, kad jis važiuo
pa aplaikoma: Sutrumpins tolumą
Aleksandra Simanavičius
(33)
Springfield, Ohio.
r.uo 20—40 nuošimčių. Dadidins jie124 Bowen st,
So. Boston, Mass.
1,600 sužeidė, 2,000 sugrudo siąs namo. Jis ketina ape
Pajieškau brolio Pijušo Šmulkščio,
gą motorui. Padaugins greitumą.
Suvalkų gub., Mariampolės pav.,
Pajieškau draugo Jurgio Kriščiu- Motoras trauks švelniai. Lengvas
kalėjiman.
liuoti į vyriausi Suvienytą
Pajieškau švogerkų Marjonos ir Barbieriškių gminos, Tarptuški-Paš- niuko, kuris prie*- kelis metus atvy_ "užstardavimas” šaltame ore. Ap
kui persikėlė Amc- saugoja nuo suodžių. Sutaupius Ga
Pirmiau gyveno ko Škotjjon,
Agotos Šimkaičių ir Kazimiero Raž lavanių kaimo.
teismą ir tuo tikslu
Egiptas yra pavergtas po Valstiją
ai usko vedusio Lietuvoje su Emilija Scranton, Pa. Jis pats lai atsišaukia rikonz Jo patjtes nieldžiu atsišaukti ražo išlaidas.
(33)
ketina dabar važinėtis po
šimkaite, tikra sesuo Agotos ir Mar arba kas žino malonėkite pranešti. ar kas. jį ijno ^malonės pranešti, už
Anglijos valdžia. Pastaruo Ameriką
Agentai ir savininkai reikalauda
jonos, iš Minkapių sodos, Užvenčiu
Vincas Smulkštis
(31) ‘ busiu dėkingas.
(32)
sakydamas
pra

mi kreipkitės:
ju laiku to krašto gyvento kalbas ir rinkdamas savo
parap., Šiaulių pav., Kauno gub. Aš
300 _Lenox st., Norwood, Mass.
Jonas Zarblockis
Elect. Chemical Laboratury
tamstų švogeris iš Gedruškių sodos
F. O. Dox 161, Sydney Minės, N. S.
jai sukilo, norėdami atsik 'bylai pinigus, kad priroP. O. Box 164, Muskegon, Mich.
Canada.
Antanas Stankus
(31)
Pajieškau pusseserės Marės Paratyti svetimo jungo. Pir džius, jog jis ir jo draugai
15 Millbury st, Worcester, Mass. laimiukės, iš Zračių sodžiaus, VepPRANEŠIMAI.
Pajieškau brolio Franciškaus Ba
riovų parap, Vilkmergės pav, Kau
mutinis sukilimas Įvyko Au- neteisingai buvo apkaltinti.
Vaikučiai, kurius tėvas apleido,
» Pajieškau pusbrolio Felikso And- no gub, girdėjau gyvena Clevelande, ranausko, iš Anžuolių kaimo, Židikių
suite 20 kovo ir tęsėsi tris „Dabar męs turime biauRECEPTAS ir INSTRUKCIJOS
ar Brooklyne. Jos *pačios meldžiu parapijos, Telšių pav, Kauno gub,
Moteris, su kuria išva ruškevičiaus, Kauno gub, Telšių pav, atsišaukti ar kas žino malonės pra gyvena bene Chicagoj.
”MINE.”
Jo paties
Platelių
parap,
Dvarmečių
sodžiaus.
dienas. Jame dalyvavo apie rą vardą,’’ jis pasakė repor įprupinimo.
davo, juodų plaukų, balto veido. Ji
meldžiu atsišaukti ar kas jį žino ma Svarbu yra žnoti kiekvienam iš
nešti.
(32)
Jis
pats
ar
kas
kitas
prašau
atsišauk

5,000 egiptėną. Paskui re teriams. ” Apie musą orga >abėgo nuo savo vyro. Čia jųdviejų ti sekančiu antrašu:
Antanas Palaima
lonės pranešti,
(32) aiškinimas užlaikymo savo sveikatos:
(31)
všo į s bkčbkčmwypząšžų
kččjžšąl
Jonas Baranauskas
54 Clark st, Cambridge, Mass.
Ona Andruškevičiutė
voliucinis judėjimas išsiplė nizaciją skelbiama daug >aveikslas. Kas iš lietuvių juodu pa139 L3wrence st, Hartford, Conn. Vyrams,. Merginoms ir Motesims!
113 Lawrence st, Lawrence, Mass.
tojo po visą šalį ir kartais melagingu žinią. Pavyz
Praktiškoj formoj išparodoma iš ko
Pajieškau dėdės Jono Marmos, iš
los medegos susideda piktligė ir ko
Pajieškau
pusseserių
Marcelės
ir
Margučių
kaimo,
Griškabūdžio
vals

sąjungininką
kariumenė džiui, savaitė atgal kalėjime
Pajieškau brolio Jono Sakavičiaus čiaus, Naumiesčio pav, Suvalkų gub Uršulės Abelkaičių. Kauno gub, Tel lei ji baisiai kenkia žmogui, taipgi
ir
šiaip
pažįstamų.
Aš
paeinu
iš
negalėjo prieš žmones atsi buvo kilęs gaisras. Spauda
Illinois valstijoj. Jo apties šių pav, Sedos miestelio. Kas jas- kur ir kaip ji randasi. Tik $1.00.
Kauno gub., Telšių pav., Kretingos gyveno
A. M. D. E. S. P. LIN CO.
(33
meldžiu
atsitikti ar kas žino malo žino, arba jos pačios, teiksis atsi
laikyti. Anglijos valdžia, tuojaus paskelbė, kad tai
miestelio. Mano adresas:
. (31)
2309 Brown st,
Philadelphia, Pa.
nės
pranešti,
nes
turiu
svarbų
reika

šaukti.
Kazimieras Sakavičius
kuri sakėsi kariaujanti dėl musą darbas. Ištiesą gi
Dominikas Abeikis
(31)
255 Broadvvay,
So. Boston, Mass. lą.
RUSIJOS RUBLIAI!
1 Calvary st.,
Waltham, Mass.
Jonas Maila
„paliuosavimo
" pavergtą męs neturim su tuo nieko
Pas mane galima gauti netikrų po
169 No. 3-rd sa., Brooklyne, N. Y.
Pajieškau dėdės Jono Tarilio arba
tautą,” tuojaus pasiuntė ge bendra. Kaip tik tuo laiku
Pajieškau 3 brolių: Aleksandro, pieriniu pinigų. Jie taip gera? paio vaikų Vladislavo ir Uršulės, iš OI.
Pajieškau savo pažįstamų Balčium; Simono ir Antano §autelų; visi Kau laryti, kad sunku atskirti nuo tik
nerolą Allenbv padaryti E- męs buvom užrakinti savo
kininkų parapijos, Trakų pav., Vil iš Berėiunių sodžiaus, taipgi Antano no gub., Raseinių pav., Laukuvos rųjų. Tokie pinigai reikalingi teat
niaus gub. Turiu svarbų reikalų ir Dervinės. iš Jagaudžių sodžiaus, visi parap., Tročių sodos. Kas apie juos rus lošiant arba kas nori pasidi
gipte „tvarką.” Generolas narvuose. Ar-gi tai galimas
meldžiu jų ir visų kitų kurie mane Panevėžio pav., Kauno gu.b., Jų ir ki žino malonėkit pranešt arba pats lai džiuoti turtingumu.
Allenby gi paskelbė, kad tas daiktas, kad būdami užra
pažįsta atsišaukti.
(33) tų savo pažįstamų meldžiu atsišauk- atsišaukia.
Kas nori tokių pinigų klauskit per
(33)
Marijona Martilioniutė
galima busią padaryti vien kinti vienam name, męs ga
laišką įdėdami krasos ženklelį. Ad
ti.
(32)
Emilija Sauteliutė_Vaitkienė
468 Northampton st, Easton, Pa.
resuoki t:
(31)
Povilas
Žukauskas
1528 Wentworth avė.,
tik aktyve priespauda.
K. J. INTAS
lėtume padėti ugnį kitoj
Chicago Heigts, III.
22 Sųuire st.,
Hartford, Conn.
P. O. Box 73,
Chicago, IJL.
Pajieškau švogerių: Benedikto ir
Dabar Anglijos karės mi- trioboj ?
Stepono
Žubernių,
iš
šašotų
sodžiaus,
Pajieškau
dėdžių
Ališauskų,
taipgi
Pajieškau
brolio
Aleksandro
Prai
nisterio padėjėjas Harms- ”1. W. W. žmonės buvo
Kretingos valsčiaus.
Telšių pav, tėtes Ališauskiutės, vifi iš Skersa- bulo, jis gyveno pirmiau Morgan.Pa. LIETUVIŠKA BRITVŲ IŠDIRBYSTE
Darau geriausios rūšies britvas ir
Kauno gub. Jų pačių meldžiu atsi balio kaimo, Prienų parapijos, Ma- Malonėk atsišaukti, nes turiu svarbų
worth, pasiremdamas gene taip-pat neteisingai kaltina
šaukti ar kas am malonės pranešti ’iampolės pav, Suvalkų gub. Jų pa reikalą, ar kurie žinot praneškitt, už gvarantuoju kiekvieną. Jei nebus ge
rolo Allenby raportais, pra mi padegime kviečią KanSteponas Grundulas
(32) čių meldžiu atsišaukti ar kas žino ką atlyginsiu.
(33) ra, priimu atgal ir sugrąžinu pinigus.
Kaina $4.00, $4.50 ir $5.00. Norėda
nešė parliamentui, kad vy sas laukuose, kuomet musą Butaitė-Normantienė P. Ketvirtis
Haskins Minės,
Benton, Wis.
#nalor.ės pranešti
(31)
Kastantas Prabulis
mi turėt gerą Britvą, prisiųskit pini
ėmytumėt malonėkit pranešt poliAntanas
Deltuva
234
Reed
st,
Philadelphia,
Pa
kinant Egipte „tvarką” 800 vyrai dirbo toj valstijoj prie įjai ir duokit žinę man šitokiu adresu Paiieškau pusbrolio Juozapo Janiū
gus, o aš atsiųsiu Jums tuojaus brit1579 Main st, Hartford, Conn.
va.
AUG. DIGIMAS
(32)
Mrs. Elena Ketvirtienė
no. Kauno gub, Ažerėnų apskričio.
vietos gyventoją buvo už gaisro gesinimo. Juk ta1’
328 Washington avė,.
255 Broad'.vay, So. Bostcn, Mass Pašilės kaimo. Kokie 5 metai atgal
APSIVEDIMAL
Pajieškau
draugės
Anelės
Kazmušta, o 1,600 sužeista. Bė kvailystė sakyti, kad tokie
Waterbury, Conn.
gyveno Montreal. Canada. Labii no lauskiutės, Kresčiunų kaimo, Krioto da 39 egiptėnus teismas darbininkai kaip męs, kurie Pajieškau pusbrolio Adolfo Endri- rėčiau su juo susiąįnoti. Taipgi pa kalaukės parap, Kalvarijos pav, Su
jis gyveno Detroit, Mich. jieškau ir sa,vo. jpyiinių bei draugų. valkų gub. Kas apie ją žino malo
Pajieškau apsivedimui merginos,
PARDAVIMAI
pasmerkė miriop. 27 žmonės norime, kad visas pasaulis ■ au«ko,
4 | įnėkit atsišaukti.
Meldžiu atsiliept^-- už ką busiu la nėkit pranešti, arba pati lai atsišau nuo 18 iki 27 metų amžiaus, aš esu
Aleksandras Pocius
nuteisti kalėjiman iki gyvos turėtu duonos, — kad męs
bai dėkingas.
.j
\
(31) kia šiuo adresu:
(31) 23 metų. Manančios apsivesti ma PARSIDUODA BUčERNĖ—GROAvė.
L. buranas
lonėkite atsišaukti, atsakymų ir pla
J. B.
CERNĖ.
galvos, o 2,000 revoliucio degintume kviečią laukus.’’ '664 — 2-nd Wonsocket,
R.
1603 West St,
Rockford, III.
2018 Tarnaw avė, Detroit, Mich. tesnes žinias suteiksiu kiekvienai.
Geroj
vietoj,
apgyventa lietuviais,
nierių sugrusta kalėjimosA. Ėdikis
(31) lenkais ir kitomis
„Bet ką jus sakysite apie
tautomis. Yra la
1927
So.
Peoria
St,
Chicago,
III
na apribuotam lakui. Ir vis iusą priešinimąsi valdžiai
bai gera proga pirkti lietuviui arba
lenkui; randa nebrangi ir sykiu pra
tai už tai, kad tie žmona i karės metu?’’ Haywoodas
Pajieškau apsivedimui merginos gyvenimas.
Narint platcsrnų žinių
30
metų
ambei
našlės,
nuo
25
iki
norėjo pasiiiuosuoti nuo buvo paklaustas.
šiuo adresu:
(33)
žiaus, ha skirtumo tikėjimo. Aš esu atsišaukit PETRAS
JACUBKA
svetimos valdžios jungo!
atsa29 metų. Meldžiu įsišaukti,
„Męs nebuvom valdžiai
246 Second St4 Elizabet h, N J.
kymą ir platesnes žinias suteiksiu
Tai ve, kaip Anglijos im priešingi nei karės metu
(33)
kiekvienai.
DIDŽIAUSIA KNYGŲ KRAUTUVE
perialistai „liuosuoja” pa nei kokiu nors kitu
J. T. A.
Kokių tik randasi- lietuviškoj kal319 Edwards st,
Rockford, III. koj.
vergtas tautas!
Kas pirks nemažiau $10.00 ver
laiku,” atsakė jisai. „Žino
tės knygų, tas gaus knygą didelės
Malonėčiau
susipažint
su
mergina
ma, mes buvom priešingi
dykai.
arba našle apsivedimo reikale. Pa slaptybės
Pinigus
galima siųsti sekančiu ad
MAYNARD, MASS.
karei, kaip ir visi kiti dar
geidaujamos nuo 30 iki 40 metų arba resu:
.
(32)
tam panašiai. Rašykit greitai, pri
bininkai,
bet
aš
jums
sakau,
Joe Pakutinsky
Begėdiškai pasielgė.
siųsdamos ir paveikslėlį. Atsakysiu
Box 55 "B. R. 1
kad męs nesam nieko pada
kiekvienai.
(32)
W. P. Rend Coal Co.
Vietinė lietuvią draugys rę. idant pakenkus Ameri
Herrin, III.
tė ant 20 d. liepos buvo su kai karę laimėti. Ir jąs netu
PARSIDUODA Dvieji Namai su
rengus prakalbas. Kalbėti rit prirodymą, kad męs kensodnu, labai geroj vietoj, prie pat
pasižadėjo K. V. Žiurinskas, kėm.”
lieturiškos bažnyčios.
Parsiduoda
tik už 3000 dolerių lengvais išmokė
kriaučius iš Norwoodo. Ka
jimais.
_
(32)
da męs užkvietėm ji kalbėti,
A. Norvaiša
27 Monroe st, Montello, Mass.
jis atrašė prielanku laišką PAGELBEKIT UGONIUI
ir paaiškino, kad plakatus Daug laiko praslinko,
PARSIDUODA KRIAUČIŲ DIRB
TUVĖ.
duotumėm spausdinti „Lai kaip aš esu ligonbutyje ap
Geroj
lietuviais
apgyventoj vietoj.
svei” ir kaip tik plakatai bus verktinam padėjime, todėl
Biznis išdirbtas per 10 metų ir labai
gatavi, kad pasiąstumėm atsišaukiu per „Keleivį” į
pigiai parsiduoda.
(31)
L. G. K.
6 John St.
jam vieną plakatą, o jis tik geros širdies žmones, kad
Waterbury, Conn.
rai pribus.
palengvintą mano nelaimę.
Kadangi laikas buvo trum Aš esu da jaunas vyras,
NAUJA KNYGA
pas, tai plakatus padavėm vos 8 metai kaip Amerikoj,
PRAMONINIS SOCIALIZ
atspausdinti „Keleivyje” ir bet darbo dirbti jau nebega
Linksma muzika palinksmins jus ir paskatins šokti.
Juozas Pakarklis
....
MAS
IR KLESINĖ KOVA.
23 Dean st,
Norwood, Mass.
tuojaus prisiuntėm • musą liu, nes džiova pakirto mano
10-inch 85c.
Klesinis unijizmas,
Pramoninis
„darbininką”
organizato sveikatą ir nuvarė ligonbuPajieškau apsivedimui merginos, unijizmas, Visuotinas Streikas, So
LINKSMAS VAIKINAS. Polka,
E-4254<fŠIRDIES FLAKIMAS. Valcas.
nuo 17 iki 25 metų amžiaus, be skir cialistų Pa.-tija, Socialė Revoliucija,
riui kriaučiui Žiurinskui į tin. O giminią ir pažįsta E- 4253 tf ČIUOŽ1KŲ
° t LIKIMAS. Polka.
VALCAS.
tumo pažvalgų, geistina, kad butų Amerikos Darbo Federacija, Pramo
Norwoodą. 20 liepos ant mą. kurie galėtą man pagel
Mariampolės apskričio. Aš esu apie ninė Respublika. Visus tuos klausi
.?o
metų amžiaus, vartoju anglų kal mus liečia šita knyga. Parašė W. P.
paskirto laiko žmonių prisi bėti, neturiu.
"Linksmas Kalnu Vaikinas,"’ tai yra graži
Minėtu du linkiniu, sudaro visai naują in
bą,
taipgi rašau ir skaitau. Su pirmu Haywood. nuteistas 20 metų kalėjirinko į prakalbas pusėtinai Amerikon aš atvykau ne polka, greito tempo, jgrajinta Columbijos
strumentų kombinaciją. Malonus ir švelnus laišku
meldžiu prisiųsti savo paveik man, už darbininkų rvikalus._ Turi
Galinta
klarneto, mandolino, banjo ir gitaro balsai, slą. P.atesne<s žinias suteiksiu.
78 puslapius, kaina 25c.
daug, laukėm ir raminom dėlto, kad prasigyventi, bet Tarptautinio Beno. Ant antros pusės tas
(32)
siųst stampomis.
pats
benas
grajina
"čiuožikų.Valcą.
”
Gra

C.
K.
R-is
(31)
susilieja
su
saxofono
ir
sudaro
didžiausį
įspū

publiką, o kalbėtojaus kaip turėjau slapstytis nuo caro žiausia meliodija vedama trumpėto su gra
J.
DERS
Box
294,
Hastings,
Pa
dį ant visų klausytojų, "širdies Plakimas,’*
I’lainfirid. N. J.
nėr, taip nėr. Supykusi pub valdžios persekiojimu. Nors žiu pritarimu kitų gražiausių misinginių in
valcas, išreiškiantis artistišką Italų pilnumą. Pajieškau merginos arba našlės be I 336 E. 6-th st.
lika išsiskirstė, o kalbėtojas ir turėjau keliatą centą su strumentų.
vaiku apsivedimui, kuri butų ūkinin
Jei skauda — patrinkė arba mylinčios gyventi ant ūkės.
visai nepribuvo.
kita su
sitaupęs, bet būdamas ilgą
Esu
33
metų.
Svaigalų
nevartoju,
Čia seka Rekordai, jus stebėsitės jų gražumu.
Jeigu kalbėtojas dėl svar laiką ligonbutyje išleidau.
geistina, kad ir moteris autų tokie
Piin-Eipeller
pat amžiaus arba jaunesnė. Su pir
bią priežasčią ir negalėtu Todėl manau, į<ad atsiras
Jis suminkMln*
Birutė.
Mikas
Petrauskas,
tenoras.
J
Sveiki
broliai
daininkai.
M.Pet.,
ten.
[
pastyramims
______
raumrnh
_
ir
laišku meldžiu prisiųst ir paveik*
Kur banguoja Nemunėlis. Mikas
E-2392 | Ko liūdit sveteliai. Mikas Petrau- mu
kartais pribūti, tai jo parei- gerą žmonią, kurie teiksis
j * n si tes vėl miklus
slą.
(31)
Ir Tikrus.
J. J. P. O. Box 24,
ga buvo pranešti iš anksto,1 mane
sušelpti,
Žiūrėkite, kad Kutu
________
-r...
Kitaip liFetrauskas, tenoras.
Į skas , tenoras.
Maspeth, L. I, N. Y.
su INKARO lenkiu!
lznzl nnirnli įivnhiiti iv* roncrii.
__ __________
kad negali pribūti ir renge- gonbutis mane paleis ir tu
Gulima <*nt
E 4255 1 KAREIVIŲ MARSAS. Varpai su akomp. orchestros.
. .
aptieko** wi 35c ir 66c
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės,
jai galėtu pasirūpinti kitą rėsiu atsidurti ant gatvės,
arbn H*j*iuzdint nuo
nuo 20 iki 28 metų amžiaus, aš esu
( MARKOS UPEŠ BANGOS, čigonų orchestra.
F. AD. R1CHTER A CCU
kalbėtoją, bet darbininką Kiekvienas skaitytojas gali
30 metų. Su pirmu laišku meldžiu j
326-339 Bieejaiy.
Tok
prisiųsti savo paveikslą, platesnes i
”geradėjas’ to nepadarė ir j suprasti, kas mane silpną
PAPRAŠYK NAUJO KATALIOGO TARPTAUTINĖS INSTRUMENTALĖS MUZIKOS.
žinias suteiksiu per laišką.
tokiu savo pasielgimu pada-. dabar laukia šitoj svetimoj Kiekvienas Columbia Rekordu pardavėjas mielai sutiks pagrajint Jums
J. B. K.
bile vieną tu Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums kataliogą Co
2042 So. Hulsted st, Chicago, ’ 111.
rė draugystei ir rengėjams šalvje.
daug nemalonumo.
Draugai, padėkite man lumbia Lietuviškų Rekordų. Paprašyk pas jį.
Pajieškau apsivedimui mergihos.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirbą
arba- našlės nuo 20 iki 30 metų am Mentholatum Co. Prieš eisiant gult
Pataisyti tokio pasielgi-, iš tos nelaimės išsiristi!
Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia
žiaus. Aš esu našlys, turiu 2 mer ištepk veidą mosčia per kelis vakarus,
Pirkite Suv. Vai.
mo niekaip negalima, nes' Siųsdami aukas adresuo
gaites ir‘vieną vaika. Jaunausias 6 ! o padarys veidą tyru ir skaisčiu baką.
Taupymo markes.
Rekordu ir nurodyk kiekvieno Numerius.
metų.
Turiu
valgomųjų daiktų Toji mostis išima plėtmus raudonus,
aiškiai matosi, kad tas žmo kitę taip:
krautuvę ir man labai reikalinga šei juodus arba šlakus ir prašalina viso
gus turi kokius nors savo Patient M. Būro,
mininkė namuose. Su pirmu laišku kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
žiūrėk kad toks V aizbažcnkiis butu ant kiekvieno Rekordo.
Vvrų tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst
meldžiu prisiųsti paveikslą,
* išrokavimus taip daryda
Seton Uospital,
meldžiu nerašinėti.
(32) ir štampomis.
COLUMBIA
GRAPHOPHON
’
E
COMPANY
mas.
Souyten Duvil.
»» :
J. RIMKUS,
Frank Laurinavič
Holbrook.
K. J ėskevirius.
321 N. 13-th st, Philadelphia, Pa. ir. o. BOK 36,
New York, N. Y

BAYwOODAS
PALEISTAS.

Pajieškojimai

Kaip Anglai “Kuosnoja”
Pavergtas Tautas
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karčiai nusišypsojo, paskui
VASAROS VARGAL
perkeičius toną, gyvai ta
rė:
Kaip galite kaltinti savo
—Taigi, jeigu esat pa skilvi, kuomet jus nesijau
sirengus, tai pradėsiva dar čiate smagiai šiais vasaros
Apsakymas.
bą. Man kartais reikalinga laikais? Jus perdaug valgėt,
B. TOWNEND*O.
stenografistė. Pačiai rašy- jus da daugiau norite .mais
taip tingu. Be to grati
—O ne! — veik atkirto Na, ir ką daugiau jus norite matiškos taisyklės ir ste- to, koumet jūsų skilvis ne
jai Sėdė. — Gyvenu čia pas žinoti? — nusijuokė mažoji nografija — na, vienu žo- gali sumalti suvalgyto jus
Tai yra visas Šventas RariUs.
tetą. Jinai buvo serganti Sėdė, ir nelaukdama klausi džiu pas mane kartais būna neišvaikščiojat, nes mėgsta brao ir Nauja Testamento. Si
!Ja £ra.tikra? pilna’ lietuviška,
ir rašė man, kad atvykčiau mo pati'linksmai pastebėjo: fantazija, kad kas nors ki te važiuoti savo automobi f^
lietuviškomis raidėmis; pagerinta
liu,
ir
tt.
Bet
jeigu
jus
klau

ir globočiau ją. Be to jinai —mano amžius?... Septy tas...
mašinėle: rašytų — siate rodos, tai štai jinai: per kun. M. X. Mockų, labai nau-i
dinromis rodyklėmis, susideda iš
labai ilgėdavos ir nuobo niolika metų ir aštuoni mė stačiai užbaigė jinai.
tl89 perskyrimų, 31173
Prižiūrėkite
savo
vidurius
džiaudavo viena. Gi musų nesiai. Už keturių mėne
—Tarnauju jums — sau ir laikykit juos neužkim padėjimų. Audinio stipras apda
ras, aukso titulas, gera piona ponamuose daug. Tėvui sun sių bus aštuoniolika.
sai tarė Sėdė, prisislinkda štus, išvalydami su pagalba P»era, rausvi kraštai, kaina $3.50
—Aštuoniolika? — pa ma prie rašomosios mašinė
ku visus užlaikyti, aš tuo
Koan skuroa linknus andaras,
Trinerio Amerikoniško Kar aukso titulas, geresnė plonesnė
laiku buvau bebaigianti ste- kartojo ''jaunoji gražuolė.’! lės.
popierą, rundini kampai, bumitaus Vyno Elixerio. Šitas suroti
♦
♦
*
nografystės kursą, taipgi —Aš maniau, kad jus da
raudom kraštai, kata# ją.jo
vaistas veikia greit, nepaga
Roan skuros linknus uždengianman ir teko j čion atvykti. jaunesnė...
—Malohėkite
pažymėti mindamas jokių kitų blogu
kr*«tus apdaras, e«XTeta dabar sveika, o aš dir^stra £«* plona pomėnesio dieną ir metų skai mų. Labai priimnus ir su
k?nų>tti’ rtūSV*i
. bu.
Mažoji Sėdė Konvei pra tlinę — tarė "jaunoji gra sideda vien iš medikalę ypa
kratau, kaina $5.50.
—Taip, taip — užsimąs- dėjo jau nerimauti. ”Kas-gi žuolė." — Jau?
išpiMyti tuojaus.
Gerai.
čius linguodama galva kal tai?” mąstė jinai, "geras Brangoji mamyte! — tęsė tybę turinčių dalykų, iš «wwrtwnas bus apmokėtas. H“cf11 >yra geriausiai per
valančių vidurius.
Galite
bėjo "jaunoji gražuolė” — pusvalandis" — velniai pa jinai.
arba ekspreso money orde
gauti pas savo aptiekorių.
reikia šitaip:
Taip, suprantu. Ir gal jums imtų. Dieve mano, kas do
—Parašyta — tarė Sėdė Strėnų gėlimas daro jums ri. Adresuoti
M.
X.
MOCKUS
nuobodu čionai? — vėl tei kankynė turėti reikalą su nesulaukdama tolesnio pa
2->5
Bratdwav,
So Boston, Mass.
rgi nemaža nesmagumo,
ravosi jinai.
žmonėmis,
nemokančiais sakojimo.
mkite Trinerio Linjmento,
—Kaip čia jums pasaky branginti laiką ir nežinan
Prisidengus
delnu
veidą
kuris
veik suteiks jums pa
ti?^— nusijuokė Sėdė. — čiais, ką reiškia gyvent iš
"jaunoji
gražuolė
”
pradėjo
galbą.
Gaunamas
Ant St i
Kaip kada. Kartais, žino savo darbo."
pasakot
lėtai
ir
matomai
aptiękose.
Joseph
Triner
ma, pasidaro liūdna, kada
akmens
—Jums ištikrujų malonu kiekvieną žodį ištardama Co., 1333-1343 So. Ashland
prisimenu paliktus savuo dirbti?
GeUksKo laikro
m J? — vėla paklausė tik po aprpąstymo, bet kiek
dis šriubeliu už
avė., Chicago, Iii.
sius, tėviškę, sodelį, kame "jaunoji gražuolė.
sukamai, vyriiviename
jos
žodyje
ir
balse
žinai nuo pat gimimo kiek —Ką reiškia "malonu dir
ko didumo, ant
20 metų auksuo
vieną medį, kiekvieną krū bti?" atžėrė biskį suerzinta skambėjo jautrumas ir mei
tas su išrašytais
lė,
apsiausta
begalinio
liū
melį. Bet paskui vėl būna Sėdė. — Mano reikalas dir-‘
dubeltavais vir
tam. Labai teigerai. Dabar jau aš apsip bti. Jokio smagumo tatai desio debesėliu.
siBgaa, ypatingai
(Bus
toliau)
ratau Friske*}, turiu jau neduoda, bet kad būtinai
Parsiduoda didžiausioj
lietuvių
pažįstamų ir draugų. Be to reikia... Pagalios
sausai
kolonijoj Mkhigano valstijoj; farN meaš vis manau, jog čion tik užbaigė jinai — aš jau pri
mos visokios. Gyvenimas su trioboMes išmis
ir
sodais,
apsėtais
laukais,
gali

laikinai gyvenu: sutaupy pratus.
ma pirkti ant lengvų išmokesčių.
siu bėgiu metų—galdviejų— Ją ištikrujų pykino visi LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS
Dabar geriausis laikas pirkti fer
mas. Platesnių žinių klauskite per
VALDYBA.
kiek pinigų ir išvažiuosiu, šitie niekuomi neišaiškina
laišką įdėdami markę už 3 centus at
Pittsburgh, Pa.
o ten pradėsiu kokį-nors mi klausimai sočios, dykau l*lrm. Juozas
sakymui.
(33)
Maskeliūnas, —
TONY
ZABELA
užsiėmimą.
2025 Colwall Street.
jančios moteriškės, neran
P. O. Box 1,
Peacock, Mich.
Jinai nutilo, manydama, dančios sau budo dyklaikio Pirm, pagelb. J. Pociūnas.
2220 ’fustin St.,
kad užtektinai prisišnekėjo inkyrumui prašalinti. Jos Prot. Sekr. P. J. Sleakas,
«------- —
2128 Carey Avė., S.S.
ir kad senai jau laikas pra nepatenkintas žvilgsnis per Fin. Sekr. Pranas
FARMOS.
Urlakiš,
Urlakis,
Bet bėgo peterkomis žemčiūgų
dėti parkirtą darbą,
Lietuviai pirkit farmas kur auga
,
2034 Salisbury St. S.S.
Moultrie Street, rugiai ir kviečiai nuo 5 iki 7 pėdų,
''jaunoji gražuolė” su tuo eilės, puošančios "jaunos Kasierius Karalius149Varašius,
šįmet javai puikus ir sodnuos yra
pačiu žingeidumu tęsė to gražuolės" kaklą, puolė ant
Ali Nation Dep. Bank S. S. daug vaisių. Pas mus yra 32 far- M, šhM kstmh, paromos pardavimui, r ;įš ko galima pesi-|
Direktoriai:
liaus savo teiravimasį, sta brangių žiedų, sumaustvtų J.
Blažaitis, A. Žvirblis, P. Slan- rinkti mažą,
odaml pirkite tikiet, j Į| du visai publikai akyse.
tydama jai klausimų vieną ant pirštų, ir pikčio ir pavv- čiauskas, Alex Vestartas.
gią. Važiuodami
Grand
Rapids,
o, iš ten jau netoli į
Kasos
globėjai:
po kito.'
,
i do jausmas vėl bestelėjo jos Alex Vainoris, Iz. Kvederis.
namus. Taipgi turime jau šiame—Turbut sunkus
dar- širdi
Maršalka — Vincas Gutauskas.
čio medaus, čysto supilto Į blėkines
po 5 svaras. Viena kiekinė $1.80, 4
bas? — klausė jinai. — Aš p .—Tai aš 21.
__
1
__
1
1.
žinau — lėtai ir
blekinės po $1.?5; 10 biekimų po
WAUKEGAN, ILL.
taip netikusi; manau, kad besužiniai prabilo "jaunoji LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ $1.70. Štorininkąms didesniais orde
DRAUGIJOS VALDYBA.
riais pigiau. Siųskite money orderį,
ąš niekad negalėčiau steno- gražuolė” — būti neturtėle,
bankos čekį nepriimafh.
(32)
Pirm. Kazimieras Vaitekūnas,
grafiste būti.
Atsakymui įdėkit markę
tai baisu. Pinigai tai di
822 8-th St,
M. WALENC1US
Mažoji Sėdė nenorom^ džiausias prakeiksmas, sle Vice-Pirm. Juozapas Radavičia,
KART, MICH.
1326 Victoria SL P. 0. box 96,
nusišypsojo,
įsivaizdinda piantis žmoniją. Piniguose Prot. Sekr. Juozapas Buksas,
ma išlepusią, pasipuošusią yra viskas...
1111 8-th St
Finan. Sekr. Stasys Ribdis,
"jauną ęražuoję,” sėdinčią
Sėdė susiraukė ir pradėjo
622 Cunnings Avė.
ofise prie rašomos mašinė nekantriai žaisti paišiuku. Kasierius Antanas Kripas,
774 Marios St.
lės.
Jeiu nori įsteigti sau namus ir bū
Kasos globėjai: Raimondas Rulevi—
Žinoma,
pinigai
—
tai
Kazim,. šoblickas. Knygiai: Vin- ti neprigulmingu, pirk sau farmą
’ —Tiesa, kaip kam. Man i• j i —
—
i • • j čia, K

biblija

$7

NEW PERFECTION

MALONUS VIRIMAS
Naujas Perfection Aliejinis Virimo Pečius
suteiKia didžiausį parankumą—jis užlaiko
virtuvę šalta, nors ir karščiausiam laike ir
švaru apskritai visą metą.
Nė prakurų, nė ęelenų.
Spirginimui, kepimui, tušinimui, padžiovimmui—tikrai tobulas.
Ilgas mėlynas kaminas duoda švarią šilumą
—prašalina durnus, smarvę ir suodžius. Jus
reguliuoja t liepsną kaip gazo—uždegate
kada norite, užgešinat kada pabaigiat.
Naujas Perfection Šiito Vandens žadinto
jas duoda užtektinai šilto vandens virtuvei,
skalbimui ir maudynei.
Paklausk Jūsų pardavėjo, šiandin.

STANDARD OIL CO. OF NEW YORK

FARMOS!

Siutus, Overkotus
ir kitokius kubus

Draugijų Reikalai.

DUOKIT PASIŪT MVMS.
—n——■mtasas——------------n—u—am

Mea aštikriama, kad Jus sačedytft MMca
ir turėsite GRAMUS KUBUS.
Kadangi *
«ea Imam materiją iš gerųjų Aram
pti- !
mieruojam rabą pagal žtaogg, todėl maBg i
pasiūti štatai ar overkotai n nariui Ift tam* 1
gana išvaizdos ir tema tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OV»- g
KOTUS PASIUTAM PIGIAI IR GEKAL
Taipgi iėvalom ir upkosinam
i >
VYKŲ IR MOTJSV RUBU8
i >

Darbais geraaJfar^Įri^tafataa. Kaba

it

A

rziri

didele galybe — pasakė ji- cas GaSris ir Ka*. A¥^ra«nms.
Ambraztrtras.
•lai atsakymui Į UŽreiŠkimaJ '1?r»r?c<»: Audrias Delkus ir Jonas
**

Tečiaus juose nėra "vis
kas.” Nesiginčiju, kad aš
iorėčiau turėti jų pakanka
mai, bet visgi aš delei jų galvos nežudau. Ir kas link
manęs, tai aš jų uždirbu už
tektinai savo
reikalams.
Yra daugybė jaunų mergai
čių, turinčių daug mažiau
už mane.
Karti nuošaipa praslinko
"jaunos gražuolės” veidu, ir
įi nenoroms sugniaužė savo
varstuose šilkinę nosinaitę,
y paskui tempdama perplė-

—Laiminga
mergelė —
sušnabždėjo jinai pati sau
savo stebuklingomis mėly
nomis akimis žiūrėdama į
Sėdę.
Sėdė gi tose akyse išskai
dė tokį gilų paslėptą sąjaus
mą, kad jos širdį suspaudė
graudumas.
—Kaip keista — manė ji
—nejaugi pas ją gali būti
skausmo ir nelaimės, jeigu
iinai mane laiminga skaito?
<r ką jinai supranta kalbė
dama apie darbą?
—Taip, jus pilnai teisinga
savo nuomonėj — sušuko
nubusdama iš savo užsimąstymo "jaunoji gražuolė." —
Piniguose toli gražu da ne
"Viskas.
Pasakysiu dau
giau: jie — "niekis!” Gerai
tam, kas tai žino išanksto.
Bet daugybė mergelių savo
nelaimei mano, kad pinigai
yra "viskuo,” ir tik paskui...
Kas buvo paskui ir po ko
ta nelaimė seka, Sėdė nega
lėjo patirti,
nes ^jaunoji
gražuolė" staiga pertraukė
savo kalbą, nutilo ir per
braukdama delnu per kaktą,
lyg kad pridengus sau akis,

Jokūbaitis.

GRAND RAPIDS. MICH.
. Lietuvi)) Sūnų Draugijos Vaidybas
adresai:
Pimsėdis B. Adomavičius,
1213 Elizabeth avė., N. W.
Pirm, pagelb., J. P. Arminas,
450 W. Leonard str.
Prot. sekretorius, J. Arminas,
1056 Quarrv avė., N. W.
Iždo sekretorius, K. Rasikas, .
450 W. Leonard str.
Iždininkas, V. K. Liumas,
1030 Muskegcn avė., N. W.
Teismo rast, ir organo prižiūrėtojas
—A. B. Telyčėnas,
1066 Elizabeth avė., N. W.
Su Draugijos reikalais malonėkite
kreiptis virš nurodytu adresu.

DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS
VALDYBA STEGER, ILL.
Pirmininkas Jonas Dambrauskas, Pagelbininkas Ant. Satasevičius, Prot.
Raštininkas Ant. Urbonas, Finansų
Rast. Izid. Petrcikis, Iždininkas Vin
cas Stoškus.
Susirinkimai atsibuna
•Jono Dambrausko svetainėje.
A. Urbonas sekretorius,
BGX 475.
STEGER. ILL.
ST CHARLES. ILLINOIS.
D. L. K. VYTAUTO D-STĖS
Vaidybos antrašai:
A.. Montvilas, pirmininkas
_ R. F. 1, B0X 3, St. Charles,
A.. Urpolis — pagelbininkas,
58 — 2-nd str, St Charles.
K.. Tamašiunas, Protokolą Rašt.,
73 W. Illinois str., St Charles,
Turto Raštininkas, F. Siliunas,
44 W. 6-th st., St. Charles,
M. Lukas Kasierius, —
560 4-th str„ St Charies,

lietuvių kolonijoj ”Viinoz,” Vitas
County, Wisconsine. Jei pirksi sau
farmą čia žinok, jog perki nuo savi
ninko. o ne nuo agento. Męs esame
savininkai 50.000 akru išimtinai lie
tuviu kolonijai, esame paskyrę Ka
zimierą Gadlanską kolonijos direk
toriumi, kuris gyvena toj kolonijoj
ir kurio uždaviniu yra padėti jums.
Iki šio laiko jau apsigyveno apie 25
šeimynos lietuvių, kuriems čia kloja
si labai gerai.
Męs pagelbstime
kiekvienam naujasedžiui, kuris per
ka nuo musų. Męs padedame jiems
pabuuavoti trobesius, parduodame
arklius, karves ir kitus ūkei reikalin
gus gyvulius ir žemei dirbti mašinas
ant prieinamų išmokėjimų.
Gali
pirkti kokio tik nori didumo farmą
40, SO, 120 arba 160 akrų arba dau
giau. kainomis nuo $15.0q iki $25.00.
Jeigu pagetdauji likti nariu turtin
gos lietuvių kolonijos neprigulmingu
farmierių, rašyk mums lietuviškai,
klausdamas pilnų informacijų. (32)

SANBORN COMPANY
Eagle River, H'isconsia.

Ant Januška
m W. BR0ADWAT,
80. BOSTON, MASS.
Teletanai: Bo. Bootoa—llrilt

Kriaučius

“lietuviškas išradėjas
šituo vardu knygutė pa
rodys •Jums kiek žmonės
pelno padarė ir kiek dar
gali padaryti per išradi

III.

mus.
Tą
brangią
knygutę
siunčiame kiekvienam ant
pareikalavimo

UI.

III.
UI.

terrr Raute, ind.
Draugystės "Sietynus” mėnesiniai
susirinkimai būna kėteų pirmą mėne
sio seterių, 7 valandą vakare. SočiauKstų svetainėje, po num. 1120 6-th
avė, Terte Hautė, Ind. Norintieji įsto
ti < draugystę meldžiami atsilankyti į
susirinkimą. Mėnesinė mokestis 60c.
Pašalpos ligoje —- $1.00 i dieną.
P, Urbonas, fin. sekrt.

Gražiausių Dainų ir
EILIŲ KNYGA
•03010000

VIENATINIS LAWRENCE

III.

LIET. DARB. BR. PAS. DR-STt
Courtney, Pa.
Valdytes adresai:
Mikas Nakutis, —pirm.
BOX 410, Courtney, Pa.
D. Lakavičius,—pirm, pagelb.,
BOX 138, Courtney, Pa.
Ant. Bresenskis—Fin. rasL,
P. O. B0X 64, Courtney, Pa.
VI. Gamulis Prot. rašt.,
B0X 406; -Courtney, Pa.
St. Bernotovičia—kasier-,
P. O. BOX 2», Courtney, Pa.
Visi nariai.kurie gyvena- tolias,
malonėkite prisiųst visas užvilktas
mokestit, kad nenustoti tiesų ir pa
šalpos.

£ų ligų? Salutaras Bitterto.
par praeitas 4 metus buvau vok tik
gyva.
Aš kentėjau nuo nevifinimo
pilvo W dispensijos. Mažai tegklėda
vau valgyti ir suvalgytas maivtss su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas,
gargimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krūtinė, šonuose ir strėnuose.
Niekur aš negavau pagelbos dėl save
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris Ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties,’ gerai valgyti u
dirbti, pasidarė smagu viskas. P«
6 mėnesius aš savo paveiksle nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25.
Galima gauti geresnėse aptickoue, c
kur negalima gauti, kreipkis pas:
SALUTARAS CHEMICAL INST
MSs nuo vtookių Moty«».
A BALTRŪNAS. Prof.
1767 B. Hafcted SU Tel. Canal 64)'.
Oicage, DL
«tų amtkrtinimų turėtų penkatty
M^fsrZTkkftvt tr pasiliki

DYKAI
Kaipo žinovai (expertai)
patentų bandome išradi
mus DYKAI. Rašykite rei
kalaudami musų knygu

pabaidęs RUTES SISTEMOS KIRPIMO MOKYKLĄ.*^ La*
vvJT^iai "iuva ^šokius R U BUS
VYRAMS ir MOTERIMS H tyrų

ąudekly ir pigesne kaina negu ki. *? Todėl reikale uėeikite ir persitiknnkit, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis;
(?)

P> Valiulis
42*4 HAVERHILL ST.
LAWKENCE, MASŠ.

tes*
AM. E. PATBNT OFFICE
Ine.
718 MATHER BLOG (Ka)
WASH1NGTON, D. C.

i

I

FARMOS!

gi nėra sunku. Be to reikia
nuolat praktikuoti, kitaip
netenki lavumo ir įpratimo,
o tai daug reiškia.
Jeigu
kelias dienas prisieina dirb
ti vien tik ant mašinėlės, tai
prašau bent katros stenografisčių,
kad padiktuotu
dėl praktikos... Žinote, męs
visados taip darom tarp sa
vęs.
"Jaunoji gražuolė" užsimąsčius palingavo galva.
—Taip, taip, suprantu —
patvirtino jinai. — Pasaky
kit kiek jus — o, atleiskite,
aš gal jums esu be galo įky
ri ir nemandagi su savo
klausimais — jinai staiga
lyg susipratus užreiškė:
—0 ne! meldžiu, kasgi
čia negero gal būti? — nu
sijuokdama paaiškino Sėdė
—Klauskit, ko tik narite!
—Ištikrujų jus taip gera!
—bairręngai tarė nusišyp-j
sodama "jaunoji gražuolė.
—Jeigu leidžiate, norėjau
paklausti kiek jus gaunate
mokesties?«.
—Man moka penkesdeš’mts dolerių mėnesiui, bet
netrukus tikiuosi gausiu šešesdešimts — atsakė Sėdė.
-r-Tiek man žadėta.
—O kaip ilgai jus dirba
te?
—Žinoma, nuo devintos
iki penktos valandos, o kuo
met yra nepaprasto darbo,
tai ir iki šeštos bei vėliau.
Tai, žinoma, išnaudojimas
iš musų valdybos pusės, bet
ką-gi darysi? Jie neduos
tau uždirbti viršaus kad ir
siunčia į namus nepapras
tam darbui. Manau, kad
laikui bėgant darbininkės
pasipriešins ir pareikalaus,
kad darbo valandos butų
nustatytos. Bet pakol kas..

,

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių pattitalų, ?
223 puslap. didžio, apie 158 (vairiu eilių, tinkamą
dekiamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia tr turtingiausia eilių knyga lietusių kalkėje.
Kiekvienas tirėtą papuošti savo knygynų minėta knyga.
KAINA TIK 75 CENTAL
Ta pati knyga šratais audime apdarais —$1 JS.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JUS V LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs.
Pinigus
aia atgal "Money Ohterta," papferinfaa galima aigst tierioft
tam koarerte, užrUtaa aiikfaJ adtgmaa sava tr "Kcieivto7
pyt až 3c. Mirkę.

^KELEIVIS”

SO. BOSTON, MASS.

I
>
>
I

jo dviejų judesių sunkaus,’durnu nubalsuota,.kad S-gos
žmogue kasosi galvų,
darbo-agitacijos išeina tik,namas turi būti Philadelkad palengvint niežėjimų.
piššš, sako: „[nešu, kad phijoj Bet dabar, ant neKasįmasi pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka
Merkis ir Skuodis butų sus-laimės, Pennsylvanijos lesosi nejučiom*. Bet jis
penduoti
ant
šešių
menegislatura
išleido
taip
vadižino, kad jam niežti, ir
Iš PHILADELPHIJOS lenkė net ir LSS. 1-mą kuo du patarimą, kad visi tie na
visi kiti tą žino.
•sių;„ truputį vėliau da pa- namą ”anti- sedition law,”
pą.
PADANGĖS.
riai, kurie priguli prie Są taisė savo jnešimą, — pri-( sulyg kurio už mažiausį iš
Vyrai ir moterjs kenčia
*
♦
*
niežėjimą nuo pleiskanų,
jungos daugiau kaip 3 mė dėjo prie tų dviejų da ir tr$- j sitarimą prieš valdžią bus
o kenčia bereikalingai,
„Keleivio” N28 tūlas ko- Pirmos Gegužės atbalsiai nesiai, butų nubausti, o ku
nes tą niežėjimą galima
čia
—
šalomską.
Vadinas,
j
baudžiama
net
iki
20
metų
respondentas, pasirašęs Bol
lengvai
prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasimo*, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
Pirmos Gegužės rie mažiau 3-jų menesių — parodė ant kurių jis kokį (kalėjimo ir pinigine pabauševiku, nusiskundžia, kad Nors
įvykstančių nou pleiskanų.
palikti.” ”Aš paremiu,” su
iš Philadelphijos lietuvių šventė jau senai praėjo, vie riko ex-biznierius, ir nusi tai p’kturną turi. Bet šis da. Vos tik šis įstatymas
RUFFLEM
panaikins
visus
niežėjimus
ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
nok
LSS.
1-ma
kuopa
nese

įnešimas
buvo
atmestas
;
i
pasirodė,
administratorius
judėjimo nesimato žinių lai
šluostė prakaitą. Kiti na
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nai
da
užbaigė
lermą,
kilusį
nų atsinaujinimo.
kraščiuose. Tas tiesa. Bet
riai atmeta tą „pataisymą,” mat viena gudri narė davė tuojaus paragino P. K. suRUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
klausimas, kodėl pats Bolše delei 1 geg. demonstracijos remdamiesi tuo, kad ' nėra „pataisymą,” kad vietoj su- šaukti suvažiavimą, kur ir
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
ir „vienos dienos streiko.” lygybės: vienus bausti, o ki spendavimo tik 3-jų narių, nutarė „Musų Tiesą” kuogRUFFLES, jei turite pleiskanų.
vikas nepasidarbuoja?
Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi
-*--—’kelti
-,x- -j n
—11BrooklyNa, kadangi jisai iš Mat, nekurie „karšti revo tus ne — už tą patį prasi visi dirbusieji butų įrašyti j1“reičiausiai
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
metinėja vietos socialistams liucionieriai,” Vaduodamie- kaltimą. Kitas vėl reika „juodą knygą.” Čia kitas ną. Gi Sąjungos spaustuvė
r. AD. R1CHTER 6 CO., 326-330 Broadvay. Ne* York
si
laikinu
upu,
įnešė
pasku

narys,
kuris
laikėsi
apgyni

tuo tarpu pasilieka ant vie
už nerašinėjimą į laikraš
lauja,
kad
komisija
pasaky

čius, ir pats nepasižada ra tiniame mitinge prieš 1 ge tų, kiek narių dirbo. Komi mo pusės, tyčia pasakė, kad tos iki S-gos suvažiavimo.
šinėti, tai aš pabandysiu šį gužės, kad kiekvienas na sija atsakė, kad da nežino įrašimas j „juodą knygą” Sako, Brooklynas yra ”laisyra „sunkiausia bausmė.” va šalis/ Philadelphiečiai
bei tą pabriežti. Tik skai rys būtinai tą dieną turi tikrai.
tytojai malonės man atleis streikuoti ir eiti demonst Tuo tarpu ateina salės
Agitatoriai, turbut ne tuomi labai pasipiktinę. Ki
ruoti
sykiu
su
visais
to
mie

ti, kad aš čia turėsiu pami
pasityčiojimo ti pranašauja, kad tokia po
„dženitorius” ir liepia bai suprasdami
sto
socialistais,
o
kurie
ne

34 SHELDON STREET, HARTFORD, CCNN.
nėti ir senesnius nuotikius,
gti susirnkimą, nes jau 12 arba „juodos knygos” reik litika sukels S-goj skandakurie turi šiokią tokią svar pasirodys, — tie turi būti vai. nakties. įnešta, kad šmės, visi suriko: ”Į juodą
VISUOMENES ŽINIAI!
Reporteris.
bą ir apeina ne vien vietos išbraukti iš kuopos be jo balsuoti, bausti ar ne. Nu knygą, į juodą knygą!”
JEIGU JUS NORITE TURĖT GERĄ
(Bus toliau)
žmones, bet taip-pat ir vi kios mielaširdystės, nežiū balsuojama, kad nebausti.
LAIKRODI arba kišeninį LAIKRODĖLI, RETEŽELf. ŽIEDĄ
„Prasikaltėlių
”
vardai
ta

rint,
kad
daugeliui
kuopiesus kitus, kurie įdomauja
arba kitokių papuošalų, tad PIRKIT PAS MUS, o gausit pigiai .
Agitatorius
kaip
perkūnas
po
įtraukta
protokolų
knyir gerus.
čių gręsė darbo nustojimas. trenkė. Pašoko nuo kresių,
socialistų veikimu..
gon,
kurios
lapai
yra
balti
NAUJA
PRAKTIŠKA
HA
VISOKIUS
MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS ir STRIUNAS,
l VISOKIUS GRAMAFONUS,
jeigu 1 gegužės neateitų
PIANUS ir PLAY PIANUS, taipgi
Ką veikia socialistų kuopos. dirbti. Šitam įnešimui dau iškėlė kumščias ir pradėjo kaip sniegas, — ir viskas.
VARGONUS galite nusipirkt pas mus per pus pigiau, negu kur
rėkti nesavais balsais. Tu
nors kitus.
Nelabai senai čia buvo tik gelis pasipriešino ir vėliau fas Krūmas, kuris tik apie Reikia pasakyti, kad tie
Taipgi taisome visokius Laikrodžius ir Muzikališkus Instrumentu.
dirbam- 2 sykiu į metus į susirinki agitatoriai priėjo prie tokio
viena socialistų kuopa, bet liko „pataisyta:”
Nepamirškite kad niekur kitus tokius daiktus nesiima taip
Jus su ta yla galite pasitaisyti čePIGIAI pirkt kaip pas mus.
šiandien turime jau ketu-*’ tieji Pirmą Gegužės turės mą atsilanko, atsistojo du cinizmo, kad dirbusius 1 d. verykus,
arkliam pakinkus, skurinius
rias. Jaunesnės kuopos bu pasiaiškinti, kodėl jie dirbo. ryse ir suriko: „Judošiai, gegužės lygino su Ebertu,i krepšius ir tt. Ji siuva taip greit ir
E. J. MAŽEIKA
gerai kaip ir mašina. Ji sutaupina I
vo sutvertos pasidarbavi Buvo išrinkta net ir ko pardavėt darbininkų klesą, Šeidemanu, vadino „kontr jum
34 SHELDON STREET,
HARTFORD, CONN.
pinigus ir brangų laikų. Kaina
I
revoliucionieriais
”
ir
vietoji
mu ir agitacija 1-mos kuo misija, kuri turėjo sužinoti kaip Kristų. Kontr-revotik $1.00, pasiuntimas apmokamas.
Taipgi duodame dykai 20 yardų šiaupos narių. Dabar-gi veik visus tuos, kurie nemar- liucionieriai 1...” Ir apsisu draugų — „ponais.” Taip čiško
siūlo, dvi adatas su instrukcijo
elgiasi „kairių-kaSriausae- mis. Extra adata 5c., siūlas 15c. ka
per kiekvieną susirinkimąį šuos. Bet dėl žinomų prie kęs išėjo.
muolys. Iškirpk apgarsinimų, pridėk
prie 1-mos kuopos vis prisi žasčių demonstracija nega Daugelis narii/ džiaugėsi, jL„
dolerį ir siusk tuojaus į:
»
♦
♦
Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
rašo keli nauji nariai: taip- lėjo Įvykti. Apie tai dau kad lermas jau pasibaigė ir
NATIONAL SALES CO. Dept. sta.D.
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikit*
Ne* Yerk. N. Y.
pat ir South pusės kuopa guma sužinojo jau iš vaka galima bus pradėti naudin ”Musų Tiesa” jau Brook- Box 90.
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu
gana smarkiai auga. Tik ro, kiti nenorėdami nustoti gą darbą veikti. Bet atei
- lyne.
x
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plauRichmondo pusės kuopa, gerų darbų, — nuėjo dirbti, nant trečiam suririnkimui, Žmonės sako: „Nėra to
1 fių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų lii CT ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir monors jau gjvuoja treti me manydami, kad neįvykus vėl pradėta šnabždėti, kad blogo, kas neišeitų ant ge
' ten}. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnautai vienok turi tik 23 pilnų demonstracijai kuopa neat tie nenuoramos pasiryžę ro.” Turbut visi gerai žino,
I sime kuogeriausiaį pašaukiame geriausius daktarus per telefonų uš! dykų. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad
narių. Ši Js kuopos nariai kreips daug domos. Bet-gi neapsileisti; sako varysis kad tūli S-jos politikieriai,
ateikite j APTIĖKĄ po numeriu
(1)
irgi „veikia,” tik ne iš tos pu išėjo visai kitaip.
iki paskutinio, kad tik jiems susispietę apie Brooklyną,
100 SALĖM ST,
BOSTON, MASS.
Minėtas paveikslas parodo , kaip
sės; jie nesirūpina agitaci Po Pirmos Gegužės tuo- nepatinkami nariai butų iš su „Musų Tiesos” adminis nuginkluoja
carą ir kaip jis turi par
ja, kad gauti daugiau narių, jaus prasidėjo
nuo sosto.
Kevoliucijoiiioagitacija, braukti arba nors suspen tratorium priešakyje, dėjo sitraukt
riai aplinkui susupę su raudonomis
bet užtai „vienbalsiai” išne kad išbraukus „prasikaltu duoti. Ir štai atėjus tre visas pastangas, kad Sąjun i vėliavomis
apskelbia Laisvę. Pa
šė „protesto rezuoliuciją” sius.” Labiausia už visus va čiam susirinkimui, tuojaus gos namas su visu centru veikslas spalvuotas ir gerai atrodo.
Prisiųskite 25 c, o m^s prisiusime
Ruptųra užmuša 7000 kas metai
prieš „Keleivį” ir „Naujie rė šitą agitaciją vienas bu tas pats ex-biznierius įneša, butų Brooklyne. Bet pakol jums
paveikslą. Galite suvyniot 25e.
nas.” Ta ”rezoliucija” gana vęs biznierius ir vienas ex- kad butų atšauktas pasta kiekvienas Sąjungos narys į popierą ir pasiųst prastame laižkt
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (įtaptam*),
tai priparodo laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokio ligoniai
juokinga. Pavyzdžiui, vie kareivis. Atėjus susirinki rojo susirinkimo nubalsavi- turi teisę paduoti savo bal užrašydami aiškiai adresą.
neatkreipė greitos atyaos ir nepradėjo laika gydytis. Ką ta darai?
„KELEIVIS”
name jos paragrafe protes mui, tuojaus tas ex-biznie- mas, kuriuo buvo išteisinti są, tai ir didžiausios politi
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tų naštų, skaudėjimų, arba
kaip jus ją nepavadintumėt? Teisingai sakant, tą naštų žmonės patįs
255 Broadway,
tuojama prieš „Kel.,” kam rius įneša, o ex-kareivis „prasikaltėliai.”
Daugelis kierių pastangos nieko ne
palaiko — paremdami jų kaipo griūvančių sienų — paduodami jai ne
jis Grigaitį draugu vadina. patvirtina, kad reikia iš iškalno suagituotų „parė reiškia: du kartu referen- t
South Boston, Mam.
teisingų pagalbų. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliacijų ir jų trynimas
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios
Gi 1-ma kuopa veikia ne braukti visus narius, kurie mė” Bet kadangi buvo daug
priežiūros.
. .
. f,
___
..t* . tik savo tarpe,--bet da turi dirbo 1 gegužės. Kilo dideli kitų dalykų apkalbėjimui,
Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą,
atlikti centro valdybos už ginčai; veik visi nariai už tai nutarta sušaukti extra
kurių turi PLAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokių
duotą darbą. Pild. Kom. siregistravo balsą; vienam susirinkimą ir tuomet vien
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.
paskyrė 1-mą kuopą, kad kalbant, kitas rėkia: „pas tik apie tai kalbėti.
PLAPAO PADUšKAITfiS labai tampriai prisiglaudžia prie kone
JUS G AUTE MATYTI VISĄ EUROPOS KARĘ TIK UŽ $3.95.
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali
Karė praėjo. Ar norite matyti tuos pasibaisėtinus mušius, buvusius
ji sutvarkytų ir perduotų taba,” „pastaba,” ir pertrau Atėjo ir 4-tas arba extra
trinti nė gnaibyti Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir
Francuzijoj, Belgijoj, Rusijoj, Italijoj, Turkijoj ir kitose Europos šalyse.
naujai komisijai
Namo kęs pirmutinį rėžia savo susirinkimas. Musų užsis Ar
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių
norėtumėt mituti itavą garlaivių su submarinais? Orlaivių kovą ore?
diržų, sagčių arba sprendžinų.
Fondą; 1-mos kuopos kont „pastabą” 10 minutę. Po pyrėliai jau truputį šalčiau Sunaikintus Jataltfed* -kaimus ir miestus Kaip amerikonai ir aliantai
kovojo už Demokratiją ir pasaulio iiaisvę?
Išmoki uždaryt patrukusias rietis taip kaip reikiant, o busi visa
rolei pavesta S-gos turtas; dviejų valandų lermo, sek kalba, ir, žinoma, gudriau
Visa tai galite matyti savo namuose su pagalba paskutinio STEREdos sveiku. Prisiųskite savo vardų ir pavardę šiandien į PLAPAO
OSKOPO. Visi tie paveikslai nutraukti karės laukuose ir kuomet inveCOMPANY Block 3058, St. Louis, Mo., o jie Jums prisius Plapao ir
Į-mos kuopos nariai (2) pa retorius patėmija, kad yra turi viską suplanavę. Jie di
į STEREOSKOPĄ, matosi viskas tarsi gyvus paveikslus matytum.
nurodymus DYKAI ant išbandymo.
skirti surasti S-gai namą svarbių dalykų, kurius būti ilgai nelaukę „įneša” ir „pa Stereoskopas padarytas labai gražiai, paveikslus padidina iki naturalio
ir gali užtekti amžiui.
arba vietą namo statymui*' nai reikia šiądien apkalbėti. remia,” kad „prasikaltu- didžioStereoskopas
su 6 serijomis vaizdų, kiekvienoj po 150 paveikslų pas
Be to, ši kuopa turi delega Pirmos Gegužės klausimas siems” butų atimta balsas mus per trumpą laiką
galima dabar gauti už $3.95. Tikra kaina šito
kopleto $$.00, ir niekur kitur negau-i, kaip tik pas mus. Nesiųsk pini
tus į vietos „lokalo” susirin atidėta sekančiam susirin apsigynimui. ”Prasikaltu-i gų,
vien tik 50c. dėl persiuntimo, už tavorą užmokėsi atsiėmęs jį. Rakimus, kurie sykį į mėnesį kimui.
šių” užtarėjai nurodinėja, švk tuojaus:
VARIETY SALES COMPANY
duoda raportus iš vietos an Antrame susirinkime ki kad ir kapitalistiškuose tei-»
1136 Mil*aakee Avė,
Dept 266,
CHICAGOJ L L.
ADVOKATAS
glų ir kitų tautų socialistų lo tikra „pekla.” Pirminin smuose to nėra, o socialis
veikimo. Vienas blogas dai ko rėkimas ir kujaliu Į stalą tams taip elgties butų dide
Atlieka rusus teima!Skus reikalus visur.
OFFICE:
ktas 1-moj kuopoj yra, — mušimas nieko negelbsti. lė gėda. Po diskusijų šis
735-736 Old South Bldg.
OFFICE:
tai stoka gerų pavyzdžių Sustoja keli ant syk ir rė įnešimas atmesta, o priimta
PASIDARYK SAU ROOTBIRIO DABAR
294 Washington st,
332 Broadway,
naujiems nariams: triuk kia. Ypač šaukė tie. kurie pataisymas: ”kad prasikal
So. Boston. Masu. <
Namie darytas Rootbiris Karščiams
Boston. Masu.
Gauk Bonką Wiiliams’ Root Birio Ekstrakto; pats pasidaryk at
šmingi susirinkimai, ginčai dėjo visas pastangas, kad tėliams atimama balsavimo
Tel.: So. Boston 481-M.
TeL: Fort Hill 3424-1972,
gaivinančio gėrimo visai šeimynai.. Užėjus karščiams turėsi
Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.
tarpe savęs ir tt. atšaldo „prasikaltėlius” išbraukti! teisė.” Bet štai, atsistoja
užtektinai
naujus narius. Žinoma, ne- Jie ardė visą tvarką. Bet vienas žmogelis iš kampo ir
WILLIAMS’ ROOT BEER kad prašalint troškuli
Jus pasigerėsite kada turėsit namie daryto alaus. Apsižiurėkit
. visuomet taip būna, Tas už jie pamatė, kad jų riksmai sako: „Draugai, ką męs da
kad butų gerai užkimštas kad neišbėgtų.
eina tik periodiškai. Pav., diskredituoja juos pačius. rom? Męs apsilenkėm su
Namie darytas WHiams’ Root Beer užganėdina šeimynas virš
50 metų. Protinga gaspadinė žino jo gerumą.
pereitą žiemą nekurie drau Visi rimtesni nariai, nors ir papraščiausiomis taisyklėm
Jūsų groseris jo užlaiko
gai įsivaizdino šnipus savo nedirbo 1 geg., pradėjo nu mis. Juk męs prieš Pinną
tarpe, na, ir pradėjo kelti rodinėti, kad nubaudimas Gegužės veik vienbalsiai nu
lermą, kuris tęsėsi apie 3 dirbusiųjų nieko neatneš, o tarėm, kad dirbusieji 1 ge
The William«
mėnesius. Vėliaus pasirodė, blogo gali padaryti daug. gužės turės'pasiaiškint, ko
A Carieton
• PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,
kad tai buvo nepamatuoti Tuomet tie „eksai” ėmė įne dėl jie dirbo. Pažiūrėkit į
Hartford,
8TTPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,
*
ružsipuldinėjimai ir ypatiš- šimus duoti.
Eks-biznie- protokolą!”
°I
TVIRTUS VYKUS IR MOTERIS.
> >
kumai. Dabar vėl per du rius atsistoja ir sako: „Aš Sekretorius perskaito pro
O L
Turėdamas sunaikintų Sveikatų ir Spėkas; ture<
damas neaiškų mintę ir nusilpnėtų kūnų; pasibodis
mėnesiu
susirinkimuose Įnešu, kad tuos narius, ku tokolą ir randa nutarimą,
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius. bandyk Nusra-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jauviešpatavo tikra anarchija rie daugiau išsilavinę ir pa aiškiai užrašytą, kad dirbu
sesi visai nauja žmogų! Devynes iii deiimtes visa luomu*
tokia kaip blogas apetitas, negraomalavimas viduriu, guzai ir
dėl 1 d. gegužės šventės. žįsta socializmą, išbraukti, sieji turi tik pasiaiškinti.
iiputimai. uiketėjinoss ckilve*. tulžiai*. aaemia. kankinimai rratnatisiao. skausmai galvos, nearalgia. stokas energijos, nusilpne(Žemiau bus apie tai pla o tuos, kurie nepažįsta so- Na, ir ką sakysit? Po ke
jftnas nervo h* negalėjimas migruoti. paeina nuo stoka nervu
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neuitektinios cirkulacijoa
ciaizmo — palikti be baus turių triukšmingų susirin
čiau.)
kraujo.
Koina dalis kūno ir koiaa jo veikme remias* ant nervu pajiegoa. I
Bet visgi 1-ma kuopa ne mės.” „Aš paremiu,” suri kimų ant galo atsiminta
kartos didžiau**! užlaiką geram stovioje pilvą, jaknaa, inkitus ir
grobus,
kirdes plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai
snaudžia — veikia nepras ko vienas ja šalininkas, čfa prieš gegužinis nutarimas,
protingas gydymas nuo nusilpnėta nervu ir abaino sunaikinimo
kūno.
Kodėl?
Todėl kad jie yra sutaisyti ii aitoniu brangiu,
čiau už kitas didžiųjų kolo visi rimtesni kuopiečiai pą- ir jo prisilaikant dabar rei
sveikata dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nurvodytu
K gers m«rus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geleie ir
nijų kuopas. Gi korespon matė, kam duriama pirštu į kia šaukti vardu kiekvieną
Žinomas per 25 metas ir Valdžios prižiūrimas
ra
iforn-maistus dėl Kraujo ir Nervu.
Nuga-Tone priduoda gyvybe jaknoms. pastiprin grobus taip,
dento Bolševiko pasakoji akį; pamatė, kad tik dęl dirbusį pasiaiškinti. Komi
jog je taktinėse regulariikai. Atgaivin inkitus. įtvaru laukui
Henry J. Schnitzer Statė Bank | dančio
suodini** atmatas. N tėra daiuriaus ratu ir suputimu. niera smir
mas („Kel.” N23), kad 1-os ypatiškumų tas viskas da sija padavė sekretoriui su
krapo ar apvilkto lietuvio! Nuga-Tone duos Jonis stebuklhmų
apetite, giarą gruomulavim*. tvirtu* nervu* ir kieta pastiprint* miegą.
kuopos „bolševikai” nepla roma. Kai-kurie reikalavo, rašą dirbusiųjų. Ten tik
Nuga-Tone
kraujo ir pageria* eirkuiavimo jo. priduos raudo
Pavelijant Suvienytą Valstiją Valdžiai kaip pirma Irai nuros veiduisustipria
tr žibumą akiems! Nuga-Tone padare tvtrtus. rustu*
tina literatūros; kad nuo kad įnešėjas tuojaus nuro apie pusė vardų pažymėta,
vyrus ir sveikesne* ir puikesne* moters*. Nuga-Tone netalpia savyj jskiu____
taip ir dabar
, ’_______ OJA daromu
paproty raistu. Sudėti jie yra parankiam punde!*!. Yra apvilkti eukrum. pi
„Žarijos” ir „Musų Tiesos” <dytų, kurie nariai pažįsta kita tiek apleista, — nesu
skon( ir vartuoti galema be jokio neparanakumo. Bandyk juo*. Rek*meadu**i vi
sava pretelems.
net spaustuvės grindįs lin- socializmą,
;
o kurie nepažįs žinota. Veik visi aiškinosi
MUSU ABSOLIUTIŠKA CVAKANCIJAt Frake Nuta-Taa* yra visas* (61.00) <
ui bsakut*. Kaina boekute taftai dsvynts* dsdlmty* (M) pfltata. a*6a vtaao 1
ksta, — yra didžiausia ne ta. Įnešėjas pasijuto keb- vienodai: „Nenorėjau dar
gydys. Galėt* pirkti tada* k saku ta*, arba Mine maasata* gyslyo ud Beakta* (I
dslerta*. Imk Nuga-T*o* per dvideitait (20) dimsu ir jeigu as tasai iJysaidtati
tiesa. Kuopa turi savo kny lam padėjime: susimaišė ir bo nustoti, todėl ir dirbau.”
•Staniu, eugraitek bankais kr pil*u*. e mes ūmai sugražisim* juau pinigui N*
gių, kuris nepraleidža nei nežino ką sakyti, tik žiuri Kitas da prideda, kad jis
ir gvarantaoja
PRISIUSK SAVA FASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory. L. 21—»»7 South Dmrbom St.. Chicago. III.
vienos progos, — visur pla savo pagelbininkui ex-ka- išvakaro dažinojęs, jog de
Norinčius gauti prekes pinigą ir kitą žinią
tina literatūrą.
reiviui į akis, rodos, prašy monstracija atšaukta, tai ir
Gerbiamieji: įdedu čionai* $................ ir meldiiu prisiųsti man .......... I
meldžiame kreiptis pas:
Nuga-Tone.
Progresystės moterįs irgi damas, kad jam kaip-nors „nesijovinęs” paskirton vie
veikia. Pereitą sezoną 11 pagelbėtų.
Gi pastarasis ton. Pasiaiškinus keletui
Vardai ir pavardė
Henry J. Schnitzer Statė Bank
kuopa surengė net du pra turėdamas kareivio gudru narių, pirmininkas klausia,
141 Wamhmgton Street, New York, N, Y.
Gatvė ir nemaria
kalbų maršrutu. Prakalbų mą greitai suprato savo pa ką dabar daiysim? Ex-biz4
skaičium progresystės pra- reigą, ir suriko: „Aš duo nierius matydamas, kad iš
Valstija
Mintas

Pastabos iš lietuvių judėjimo.

E. J. MAŽEIKA

Paskutinis Išradimas

MORRIS KATZEFF
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Nuža-Tone
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GERI VARGONAI.
Karų kompanija, sakosi reiLAWRENCE, MASS.
Parsiduoda už labai žemą
Viof IIIŪC 71VI1AC f®18“** 15O’°° fėn> da®*™, ’
LIETUVIS DENTISTAS
Didžiausia Lietuviška
kainą,
kas
norėtų
įsigyti
gerą
V IvUHvS m
kad galėtų padengti išlaidas.
muzikališką instrumentą ir no
---------Boston Elevated komparėtų pamatyti, lai kreipiasi pas:
(KASPARAVIČIUS)
j
Pranašauja svieto pabaigą, nija paskelbė, kad jinai toI
A.
B.
Muraška
(31)
matydami
“
*
8
“
Plaukomi*
kokias
da-|
425
BR0ADWAY,
SO.
BOSTON
RENGIA LSS. Vl-tas RAJONAS
Naujiena Visiems.
Buržuazija
i
242 Broadway, S. Boston, Mass.
Tel. So Boston 27
at.vta
.lr
J
..7I
!l
?
ar
gaunanti,
tolesniai
ne~ Subatoje, —
kad visa jos nustatyta drau galinti verstita.-------------- (
Pirmą siuntini vaistų ii Euro
Ofiso valandos:
pos gavome ir dabar turime
gijinė tvarka įra, griūva,
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
Nuo
10
iki
12:30
Bendroves
griebiasi kvailiausių priemo į dieną. įplaukos šiais nie-Į
saulyje variuojami.
Nuo 1:30 iki 6 vak
)
. .Jeigu negauni kitur, ateik pas
.
Specialia
Išparda*
imas.
Nuo
6:30
iki
9
vak.
nių, kad tik palaikius žmo
•i Aisbaksiai” kieto medžio, dideli,
mus, męs turime. Receptus ištais
50
nuošimčiu
didesnės,!
Nedėldieniaia
atidarą
pagal
l
nes prietaruose. Pagamina
pildome visokius, Amerikos ir
O8.’
laiko ledą. Parsiduoda
sutartį.
P*n»gns arba išmokėjimais Nu
Europos daktarų.
visokius pranešus, leisdama negu pereitais metais, sako
pirktus daiktus savo troku pristato
Si*
Taipgi užlaikom visokių iikompanija,
bet
pereitais
me

me j namus. ’
(33)
visokiems bepročams skelbdirbysčių
ir patentuotų prepa(Lietuvių socialistų kempėje.)
Taipgi perkraustom rakandus.
ralų. Kadangi visokių vaistų
ties Kristais bei jo pasiun tais važiuodavo karais po
įithu*n««n Furniture Co.
turime labai daug, todėl vardus
973,940 pasažierių į dieną,
Tel. So. Boston 506-W
Pradžia nuo 2 po pietų ir trauksis iki vėlai nakties.
tiniais.
268 Broadway, So. Boston, Mass.
ir kainas tik kai-kurių čia paVietiniai ir Apielinkės Lietuviai ir Lietuvaitės:—duodam.
DAKTARAS
Pastaruoju laiku Bostone dabar gi tik po 730,000. Bū Gerbiamieji
''f isi kas tik gyvas, jauni, seni ir maži, atsilankykiis 1
piKnisą-, . us . PARSIDUODA Motorinis laivas
tinai
reikia
887,000
pasažieKraujo Valytojas ... . $1.50
vėl viešėjo "stebukladaris”
visokių žaislų ir ’‘gėmių;” trauksima virvę, lenktynėms bėgsime, Šokimas vienu cilinderiu, už prieinamą kainą.
Nervų Ramintojas ... . $1.50
irių,
po
10
centų
už
važiavi

augšoiausiai ir daugelis kitokių žaislų. Bus skiriamos dovanas.
tūlas anglas Mr. Hickson,
'J.
matyti vakarais arba nedėlioNuo slinkimo plaukų ir
įžanga tik 25 centai ypatai.
Kviečia visas KOJllIlklA*.
mą
imant,
kad
galima,
girdi,
mis bile laiku. Gali kreiptis ypatišpleiskanų ................... . $1-25
LIETUVYS DENTISTAS.
kuris malda gydęs raišus,
kai arba laišku.
(.32)
Tikra Lietuviška Trajanka 50c_.
butų
versties.
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
aklus ir kitokius lūšnas.
C. MARCILONIS
Nuo niežų ir parkų ...
$1.25
_
Nbo 1 Ud »
Butėnas bus Bostone.
114 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Nuo saulės nudegimo
. 75c.
Ir nežiūrint, kad 20 šimt Tai kam tiems ponams AREŠTUOTA DA 44 BISTel. So. Boston S39-W.
Nuo Reumatizmo
$2.00
NKDRLIOMIS
BEE PIKTADARIAI.
Didelio papuliarumo bos
metyje į tokius stebuklus, kumpanams taip sau galvą
Bobro Lašai.................
$1.00
džiovinti,
ar
negeriau
visą
D-ro. Kempe Kapsulis
$2.00
1 v- P®
Pereitoj sąvaitėj apie Bis- toniečiuose įgijęs artistasUBERTY BONDSUS
kad kam ten maldos žodžius
Perfumas
visokių
biznį
atiduoti
pačiai
visuo

bee areštuota da 44 pikta dainininkas Jonas Butėnas priima už pilnus 50 dolerių. Seredomis iki 12 dieną.
pamurmėjus neregys imtų ir
gėlių
50c., $1, $2, $3, $4, $5.
menei
vesti?
Ofisą* "Keleivio name
L. A. B-vės atstovas,
Muilai . ........... 25c. 50c. ir 75c.
darių
už išvogimą ir ištrė vėl bus Bostone ir 27 d. rug
pažiūrėtų arba bekojis pra
251 Broadway, tarpe C ir D Sts.
Taipgi užlaikom šimtus kito
P. Bartkevičia
dėtų valcus šokti — jau svei šelpimo Fondan žydai surin mimą 1917 metais 1,100 sėjo Lietuvių salėj, So. Bos
(33) 4
80. BOSTON, MAS8.
kių vaistų, vaistų nuo paslap
ku protu nieks tam netikės, ko per 4 mėnesius pustrečio streikierių iš to miestelio. tone, savo žavėjančiu balsu 877 Cambridge St.,
tingų ligų ig t.t.
Cambridge, Mass.
Į
dvi
dienas
suimta
tų
niekadainuos.
Klausdami ko nors atsiųskite
tečiaus buržuazijos didlamiliono dolerių.
krasos ženklelį atsakymui.
piai kasdien špaltas rašė Naujosios Anglijos žydų dėjų 156. Sukimšus juos 'Apie tą koncertą vėliaus TeL Haymarket 4154
Adresuoki t šitaip:
apie "stebukladarį,” malda fondas nuo karės nukntėju- kalėjiman, Bisbee miestely bus "Keleivyje” pranešta, Gyvenimo Te!.: Cambridge 6098.
ir tikėjimu gydantį nere siems šelpti paskelbė savo je užsidarė veik visi didesni šiuo kartu tik galime Bosto
K. ŠIDLAUSKAS
DL
AL
FIDERK1EWICZ,
no
apielinkės
lietuviams
štorai,
ofisai
ir
bankai.
Tas
gius, raišus ir ligonius.
atskaitą, iš kurios pasirodo,
226 Broadway,
arba
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
Dabar tašai "stebuklada kad bėgiu 4 mėnesių, tai vra parodo, prie kokios klesos pranešti, kad gerb. artistas
So. Boston, Mass.
Specialistas Slaptų ligų.
tokia moterų pavergimas,
ris” pasipelnęs iš kvailų fa nuo vasario 16 d. iki birželio priguli tie galvažudžiai. Va dainininkas d. Butėnas žada VALANDOS:
natikų žmonių, išvažiuoda $0 d. surinkta fondan auku rant juos iš kalėjimo į teis apsistoti Naujojoj Anglijoj. Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 (10) kuris padaro jas profesiona
mą, krutamujų paveikslų Taipgi lietuviškos kolonijos Šventadieniais nuo 10 iki 1.
lėmis prostitutėmis.
mas dagi ir pranašu pasiro $2,524,196.58.
šita knyga mylinčiam skai
81 CANAL ST, BOSTON.
dė. Sakydamas savo "pra Pereitais metais tuo pačiu mašinos traukė paveikslus. norinčios šį rudenį pas save
Rooąp
215
ir
216.
tymą
yra geriausia; mylin
išgirsti
Butėną,
rengdamos
Teisme
jie
buvo
paleisti,
užkalbą,” ir liepdamas skaityti ’aiku buvo surinkta $1,317,DAKTARAS
čiam
mokslą
—naudingiausia;
sistačius kiekvienam po jam koncertus gali tuojaus
bibliją ir poteriauti, užreiš- ',<33.07.
PIGUS PARDAVIMAS,
mylinčiam diskusijas—paran
delei to susižinoti su artistu
kė, kad svieto pabaiga už Aukų rinkimas savo keliu $2,000 kaucijos.
SO.
BOSTONO
KRAUTUVĖJ.
kiausia prisirinkti faktų; no
Der
jo
įgaliotą
komisiją
se

stos netrukus.
eina toliaus. Vadinasi, žy Rubsiuviai gauna algos pa
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte.
146
D
st.,
kampas
7-th.
rinčiam žinoti paleistuvybės
kančiu antrašu:
Geistina, kad jo gydyti li- dai brolystės ir artimo mei
Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 9
kėlimą.
Drapanos ir vyriški papuo pradžią ir visas jos baisybes
F. Stankūnas,
gąoniai pirma įtikėtų sveiki les supratimu stovi augščiau
vakare.
Amalgamated
Clothing 486 Boylston st.,
šalai, labai pigiai!
— atsakančiausia; norinčiam
(šventadieniais ir nedėliomis
esą, o paskui tegul jau tiki už krikščionis.
tos pačios valandos.)
Workers
unija
padarė
nau

Pirkdami
čionai
jus
sutaupažinti
lytiškas
ligas
—
rei

Boston,
Mass.
ir į pranašo pasakas.
; Beto, pereitą nedėldienį ją sutartį su samdytojais,
Ligoniai, kurie serga sunkiai ir
pinsit 25 nuošimtį. Užeikit pa kalingiausia, nes nurodo tų li
Bostono žydai nutarė suau- sulyg kurios pakeliama mo
reikalauja ligonbučio gydymo ir
Byrutiečių
Domai.
žiūrėti
pirma
negu
(
važiuosit
į
gų
symptomus;
turinčiam
ly

D-ras Matulaitis apsivedė. kauti 35,000 dolerių žydų le
priežiūros, užtikrinam, kad gaus
kestis už darbą 4,500 darbi Byrutės Kanklių Choro miestą, čia jumsbus daug pa tiškų ligų — neišvengtina,
geriausią priežiūrą, gerą valgį ir
Šiomis dienomis apsivedė gionierių reikalams Paleisti- ninkų.
kambarį, ir gerus
patyrusius
(37) nes nurodo, kaip Teikia saugo
daktarus visą laiką. Mano prinariai pėtnyčios vakare, 1 d. rankiau. '
d-ras F. Matulaitis su p-le noj.
Katrie gaudavo ]X) 25 bei
vatiška Hospitalė yra aprūpinta
Tabakas—Cigaretei
tis šundaktarių ir kaip, tik
Mare Broniškiute. Judvie Darbšti Massacbusetts legis-> mažiau į-sąvaitę, tiems pa Rupiučio (Aug.) privalo su-1 RICHARD HERGERELL
su medikališkais ir Chirurgiš
pas gerus daktarus einant,
kais skyriais, geriausia Labora
sirinkti
LSS.
60
kp.
salėj,
jų romansas prasidėjo apie
kelta 20 nuošimčių, tiegi ku nes bus pradedama lekcijos
torija dėl mikroskopiškų ir chelatura.
galima nuo šių ligų pasiliuo10 metų atgal, kuomet p-le
mikališkų analizacijų
Kraujo,
rie
gaudavo
nuo
24
iki
35
suoti.
Massachusetts
valstijos
šlapumų
i/
Pilvo
ligų,
{steigta
rudeniniam
sezonui.
Kom.
Bronišlautė įstojo į Camev egislatura paskelbė savo sąvaitėj, dabar gaus 15%
23 metai!
KNYGOS KAINA 50c.
Hospitalį mokytis ant nor- metinį
daugiau.
ADVOKATAS
ir
TIESŲ
ATSTOVAS
iš kurio pa
PARSIDUODA FORNičIAL
reikalaukite pas:
(?)
sės, ji ėmė dar speciali kur sirodo, raportą,
ir Bill Commmiss.
401 Marlboruogh Street
Buvo reikalauta panaiki 4 kambarių, gerai užlaikyti, išrodo Reprezentantas
kad
1919
metais
leA. L. MARGERIS,
66—67 Journal Building
2
są Bostono Lying-in-Hospikaip
nauji;
parsiduoda
pigiai.
Reik
(Netoli Maasachusetts are.)
nukalė daugiau nimo taip vodinamos ”piece švažiuoti iš Bostono. Pamatyt gali
262 KASHINGTON STREET
2023 St. Paul Avė,
talyje ir praktikavo Dr. Ro- gislatura
work
”
darbo
sistemos,
bet
na bile laiku, po num.: 183 I Street,
kaip 600 naujų įstatymų.
BOSTON, MASS.
Chicago, III.
cho Tnfant Hospitalyje.
BOSTON, MASS.
pasirodė, kad tai padaryti antros lubos.
Darbo
reikalais
naujų
pat

arba
"KELEIVIO
”
knygyne,
Gimusi Shenandoahryję.
padaryta šiais me da nėra galima.
PARSIDUODA pigiai 1917 model
high school’ę baugusi Wa- varkymų
Tekpkone: Back Bay 4266
255 Broadway,
Harley
Davicksor.”
motorcyklius,
lais.
9:
Vyriausias
jų yra:
terburyje, o profesijos pa Pripažinimas 48 valandų šovė katiną, sužeidė žmogų. nedaug vartotas. Atsišaukite grei
S0. BOSTON, MASS.
DAKTARAS
(32)
siekusi Bostone, p-lė Bro- larbo sąvaitės moterims ir Harry Clark, kuris gyve ti.
P. Burkis
niškiutė galų gale užkaria nepilnamečiams.
Me*C«Cy3>OKX^OKyM>3>OSOSOSOSOSOSOK3SOSOK3>LJ»į
na ant White st., sakosi ka 42 Portmonth st., Brighton, Mass.
ei.: Riehmond 2957-M.
vo musų draugo daktaro
Iš Petrogrado.
Pripažinimas
darbinin čių daugiau nešaudysiąs. PARSIDUODA FORNIČIAI.
GYDO VISOKIAS LIGAS
sirdj.
GYDO
SLAPTAS VYRŲ IR
PRITAIKO
AKINIUS.
teisės turėti savo at Aną naktį jo kieme pradėjo 4 kambarių gerai užlaikyti,
Lai šypsosi jiemdviem lai kams
MOTERŲ
LIGAS.
Valandos:
stovą išdirbystę varančios ’abai erzinančiai rėkti rai parduodu pigiai. Matyt galima
Kalba .Lietuviškai, Lenkiškai ir!
Taipgi
Kraujo
ir
Odos Ligas.
mė per visą gyvenimą!
Nuo
1
iki
3
dieną.
• Rusiškai.
S
korparacijos valdyboj. Dar nas katinas. Clark pasiėmė nuo 5 iki 9 vakarais.
Nuo 7 iki 9 vai vakar*.
VALANDOS:
Nuo
9
iš ryta
GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP
revolveri ir šovė rėksnį per
Elena Ketvirtienė
bininkų
kompensacijos
įsta

iki 9 vaL vakare.
TAS
LIGAS.
Susitvėrė Lietuviu Laisva tymai
419 BOYLSTON ST^
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42)
leisdavo
mokė langą. Katinas nušoko nuo 6 Hatch st, So. Boston, Mass.
VALANDOS:
manių Federacijos kuopa. ti $14.00 sąvaitei;
Snite
419,
420
ir
421,
69 CHAMBER ST, BOSTON
Nuo
8
iki'lo
ryto.
pataisyta tvoros ir nutilo, bet užtai
Netoli didžiojo miesto knygyno,
Nuo 2 iki 3 dieną.
?
Telephone:
Haymarket 3390.
EXTRA!
ENTRA!
Pereitos pėtnyčios vakare. kad butų mokama po $16. pradėjo rėkti Clarko kaimy
Nuo 7 iki 8 vakare.
Plaukų
daktaras
ant
4
gatvės!
BOSTON,
MASS.
a
šįsšš
j'žšisš.-.aia
Lietuvių salėj, buvo sušauk
nas
kulipka nubrozdino _ Kerpa plaukus ir barzdą nuskuta
BĮ HANOVER STREET,
?
BOSTON, MASS.
tas viešas susirinkmas. Kal Dėl stokos ištekliaus sulaikė jam visą pakaušį. Clark tu š vienos ir iš kitos pusės. Jeigu
Jums
pasitaikytų
eit
ketvirta
gatve,
darbą.
bėjo advokatas F. J. Bago
rėjo užmokėti $100 baus nepamirškite, kad ant kampo D ir
TeL: Jamaica 1831-W.
Bostono laivų statymo mės. Ar tai užsimoka šauti ketvirtos po num. 311 yra vieta, kur
čius ir kun. M. X. Mockus.
i
Cambridge 1235-J. *
Jums
gražiai
už
MARK
D0WN!
Žmonių tiek buvo susirin garduose, kur dirbo valdžios katiną?
K
RUSAS
DAKTARAS
$
Jei netikit, persitikrinkit! Jeigu tu
TELEFONAS:' SO. BOSTON 5.
rite atsišipusi* britvą, atneškite! ii i!
kę, kad nesutelpant į apati ramdomi darbininkai perei|
DR.
N.
A.
GLEBOV
•
kaip daktaras pagaląs, tad skusi ir i!
nę svetainę, daugelis grįžo ą sąvaitę paskelbta, kad
PRANEŠIMAS.
J
Specialistas paslaptingų ligų. *
lorėsi.
(31)
i!
Baigiau medicinos mokslą T
namo, kiti susigrūdę kai sil lelei stokos ištekliaus atlei2 d. Rugpiučio Lawrence GALINIS IR GALINIUKAS
Berlyne.
ffl
?
Iš FRANCUOS.
kės troškinosi ir klausėsi. ižiama nuo darbo 2000 dar Įvyks L.S.S. Vl-to rajono
884 MAIN STREET
t
311
—
4-th
St,
kampas
D.
i!
t
CAMBRIDGE, MASS. ’
Diena buvo karšta ir ištik bininkų iki rugpiučio 1 die piknikas. Iš So. Bostono į
========
ADVOKATAS
—
----So.Boston.
i!
) Ofiso valandos:
rujų blogai padarė rengėjai dai. Sąvaitei laiko atleista Dikniką važiuos du trokai.
f Nuo 1 ild 2 ir nuo 7:30 iki 8:30 3
VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE.
i!
sutikdami imti apatinę salę, X) nuošimčių, gi pilriai nuo •Jie išvažiuos nuo socialistų
( vakare.
.
.
Jį
DAKTARAS
Ofisas adaras vakarais iki 8.
i!
K Nedėliomis nuo 1 iki 2 po pietų
kuomet viršutinės didžiosios darbo atleista 10 nuošimčių salės kaip 2 po pietų. Kurie
Kitas ofisas:
253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
negalima buvo tą vakarą darbininkų.
norės važiuot į pikniką su
f 428 CENTRE STREET
Vienus trepu* augštai.
gauti.
trokais, turi paduoti savo
JAMAICA PLAIN, MASS.
Spaustuvių
darbininkai
rei

Valandos:
nuo
9
iki
10
ryte,
Pa prakalbų susitvėrė iš
vardus nevėliau pėtnyčios.
nuo 2—3 diena, 6—8 vak.
trisdešimts kelių narių Lie kalauja algos pakėlimo. Norint kokių informacijų
Typografistų
unijos
13
lotuvių Laisvamanių Federa
67 Chamber Street
kreipkitės vakarais į sociali
kalas pereitą nedėldienį tu stų svetainę.
BOSTON, MASS.
cijos kuopa.
Gydo
abelnas
ir veneriškas ligas
rėjo savo susirinkimą, kame
P. Matauskas.
Policija paėmė 150 galionų buvo pranešta, kad paduotą
_______ degtinės.
»
reikalavimą pašalinių darbų
Paciantų žiniai.
darbininkams Daktaras Kapočius, denPereitą nedėldienį rytme- spaustuvių
pakelti
algą
atmesta.
Reika- tisas, išvažiuoja ant vakacityj polcijos skvodas užpuolė
JAU IŠVAŽIAVO
ant namų po num. 125 Broo- auta 37 dol. sąvaitei, siūlo jų 2 d. rugpiučio ir sugrįš
Kojoms smagumas.
kline st., Cambridge’uj ir už ma 32 bei & dol.
atgal tik apie 17 rugpiučio.
Kuomet jūsų kojos skauda ir apsčiai
griebė daugiau kaip 150 ga
PRIGĖRĖ 11 VAIKŲ. Ofisas per tą laiką bus užda prakaituoja nuo ko atsiranda jaus
JGALIOTINIAI-KLĮERKOS Julius Acus ir Antanas J. Gotautas su Centrąlionų degtinės ir kitų alko
mas deginimo ir nielijimo, arba
rytas.
Netoli
East
Otis,
Mass.,
batai jaučiasi perankiti ir
holinių gėrimų. Be to paė
lio Bendro Lietuvių Banko ŠERŲ MARŠRUTU po Naujosios Anglijos Lietu
vaikščiojimas yra kankvn*— nenu
mė 150 tuščių degtinės ber- būrys vaikų, apsigyvenusių EXTRA! Nedėlioję, 3 d. simink.
vių Kolionijas.
Gauk
tainių, daugybę tuščių bon- vasaros laikui kempėse prie rūgo., 11 vai. ryte, bažny
JUODU YRA IGALIUOTU PARDUOT ŠERUS ir painformuot Lietuvių
kų ir aparatus bonkoms Big Pond, išplaukė luotu po čioje ant Broadwhy, 8”. BosSevera’s
prūdą pasivažinėti, tuo tar
Visuomenę apie Centralį Bendrą Lietuvių Banką apskritai.
plauti bei pripilstyti.
tonne,
Lietuvių'
Tautas
Ka

pu užėjo vilnis, apvertė luoTodėl meldžiame Gerbiamųjų Vientaučių padėti jiems tame darbe viskuo,
Foot Powder
ą
ir 11 vaikų nuskandino. talikų bažnyčios kun. S. GeNėra prieplaukoje vietos.
kuomi tik galite: surengime prakalbų bei vakarų, agitacija ir pirkimu šėrų.
niotis laikys pamaldas. Kvie
Cunard Linijos prieplau Užėjo ant ”gyvosios” relės čiame vietinius ir apielin- (Severo* Proika* Kojom*) savo
NES ATMINKITE, kad juodu dirba labai svarbų ir pasišventusi darbą.
aptiskojs, o tuomi užtikrinsi kojoms
kės
lietuvius
atsilankyti.
ka East Bostone pereitą sąNežinoma moteris, matyt
smagumą. Tatai yra malonu* ko
JUOZAS KAVALIAUSKAS, PREZIDENTAS .
Komitetas.
vaitę buvo taip kraunamais neapsipažinusi su Bostono
jom* preparatas. įtrink po trupu
čiuką
tarpe
piritą,
ant
kojoe
pavir

ir iškraunamais laivais už požemio geležinkeliais, nuli
šiau* ir padų. įberk po biskį į batu*
kimšta, kad atėjęs Britani po pereitą panedėlį į Park Paj ieškau bučemėj darbo. ir j pančiaka*. o aptarta pageidau
palengvinimą. Kaina SS cti
jos garlaivis "Indianola” tu st subway netais trepais, Ilgus metus esu dirbęs. Rei jamą
ir 1 et. taksų.
rėjo kanale numesti inkarą nupuolė į tunelį ir užėjus kalaudami kreipkities:
IT,
BOSTON, MASS.
Joe J. Saulis
ir laukai, kol pasidarys jam ant ”gyvosios” relės tapo
w F. SEVERĄ CO
I
CEDAR RAPiDS. IOAA
uoste vietos.
elektros baisiai apdeginta. 748 D st, So. Boston, Mass.

__a
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UUUS

-Didžiausias Piknikas

Dr. M. V. Casperf

APTIEKA

2 Rugpiučio-August,
1919 m.
vf

iMaple Park, Methuen, Mass.

A.L.KAPOCIUS

BALTOJI VERGIJA

A. F. Christian

Elihu D. Stone

J
t

Dr. L. J. Podder

Fr. Matulaitis

Dr. David W. Rosen j

/

j

F. J; Bagočius

u
i!
U

S. M. Pearl

EXTRA!

Centralio Bendro

X

EXTRA!
Banko

CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ BANKO

