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Egiptėnai reikalauja
Neprigulmybės.
PASKELBĖ, KAD ŠALIS ANGLIJOS JURININKŲ
NEGALI ILGIAU PRIGU UNIJOS PIRMININKAS
LĖTI BRITANIJAI
DRAUDŽIA DARBININ
KUS NUO POLITIKOS.
Skundžia britus už daugybę
Iš Londono pranešama,
piktadarysčių.

Anglijos IntemacionaTik dabar gauta Ameri kad
lės Jurininkų unijos pirmi
koje pilnas žinias apie egyp- ninkas Havelock Wilsonas
tėnų sukilimų prieš Britani apie ateinančių d. Arthuro
jos globų ir apie jų pastan Hendersono kelionę Ameri
gas iškovoti sau priėjimų kon tuo tikslurkad tvert Ataikos konferencijon ir jų merikos Darbo partijų pasa
reikalavimų išklausyt jų kė:
skundus.
„Jeigu Amerikos darbi
Tos žinios atskleidžia pa ninkai bus suklaidinti ir sut
sibaisėtinų dalykų apie bri vers politinę partijų, tai ne
tų kariumenės žiaurumus abejotinai jie patirs, kad jie
linkui eęyptėnų.
Egypto lygiai, kaip britiški unijispasiuntiniai Taikos konfe- j tai, pakenks savo reikalui ir
rencijon padavė šešiolikų ! paliks savanaudžių politi
raštiškų, prisiekomis užtvir-j kierių įrankiu.
»
tintų liudijimų, padarytų „Britanijos unijistai jau
per tuos žmones, kurie tas žino, kad jų pinigai yra nau
baisenybes savo akimis ma dojami tikslams, kuriems
tę. Tų liudijimų nuorašai' jie nepritaria. Žinodamas,
dabar atgabenti Amerikon.’
kų sakau,' manau mano ge
Sykiu gauta ir kopija pra-1 riausias .patarimas ameri
kalbos Egypto taikos dele kiečiams nesikišt į politikų
gato Zogloul Pasha, pasaky tvėrimu partijos, kuri tik
tos Taikos Konferencijos padalysianti Amerikos unipirmininkui
Clemenceau’i
”
birželio 28 d., kurioje išpa- jistus.
Vadinasi,
britai darbinin
rodoma kaip pasibaisėtinai kai taipgi turi
savus Gomelgėsi britai su vyrais, mo persus.
terimis ir kūdikiais, ir dėl
ko egyptėnai reikalsfuja sau KAIMIEČIAI PRIEŠ BOL
neprigulmybės.
ŠEVIKUS.
Tečiaus visi tie dokumen
tai ar Taikos Konferencijoj Iš Omsko pranešama, kad
palaidoti, ar cenzūros sunai priešingos bolševikams spė
kinti. Amerikon tos žinios kos veikiančios Rusijos pie
atgabentos tik užsitikėtimi tų fronte likosi sustiprintos
sukilusių kaimiečių Tambožmonių.
vo
apielinkėj, ant kairiojo
Dalis tų piktadarysčių.
Kairo mieste šimtai žmo Volgos kranto. Kaimiečiai
nių užmušta, sužeista bei į prisidėjo prie kazokų.
kalėjimus sugrusta per bri LIETUVOS VALDŽIA
tų kareivius, kurie iššlavė PERKA KARIUMENEI
miesto gatves kulkasvai- REIKMENIS Iš AME
džiais laike ramiosios de
RIKOS.
monstracijos, padarytos dėl
išreiškimo protesto prieš de „ Iš Paryžiaus atėjo žinia
portavimų Egypto neprigul per Lithuanian National
mybės vadovų.
Dešimčio Council, kad Lietuvos val
metų mergaitė taip ilgai ka džia pabaigė sutartis su Areivių buvo koneveikiama, merikoos valdžia ir užpirko
daug visokių reikmenių Lie
pakol mirė.
Choback mieste britų ka tuvos kariumenei. Kaip te
reiviai išplėšė miestų, užmu legrama paskelbia, tai dau
šė 21 moterį, penkias ypatas gybė kareivių po priežiūra
mieste
iki pažastų užkasė į žemę ir lietuvių ofeierių
Bordeaux
krauna
į
vagonus
paskui susmaigstė durtu
vais, iš 200 namų ' sudegino visas reikmens, kurias gau
na iš Amerikos armijos san
144.
EI Chabant miestelį britų dėlių ir tuojaus bus gabena
kariumenės skyrius išplėšė, ma į Lietuvų. Drapanos ir
paskui padegė ir paliko avalai jau kelyje, o kitkas
vskas turėjo būt sukrauta
4,000 ypatų be pastogės.
Azizia ir Bedrechine kai ir išvežta iki 18 d. rugpiučio,
muose, britų kąreiviai jieš- dėlto, kad Amerikos kariukodami ginklų sudegino menė tų dienų apleidžia Bordeux.
daug namų.
Choubra-el—Charieh ir Amerikos valdžia davė
Kaffre-el-Haggoj aiškinan- keliolikųmilionų dolerių pa
ties, kad šūvis buvo paleis skolų dabartiniai Lietuvos
tas į britiškų sargyba britų valdžiai ir už tuos pinigus
vyresnybė visus tų kaimų perleido daugybę visokių
vyriškius nuteisė nuplaki- armijai reikmenų.
mui; plakami buvo iš abiejų
pusių — pilvan ir užpaka MAXIM GORKIS NU
ŠAUTAS.
lin.
Augštutiniame Egypte Iš Londono pranešama,
Britanijos generolas įsakė kad vokiečių socialistų or
kiekvienam egyptėnui, įskai ganas „Vorwaerts„ paskel
tant net ir didžiūnus, saliu- bė, jog Maxim Gorkis likos
tuot britiškiems oficieriams latvių kariumenės suimtas
nušautas pagal įsakymų
gatvėse. Kurie šito įsaky
mo neišpildė buvo kariško „žmogžudžio Petrų Jokū
bo.”
teismo teisiami.

ANGLAI PASKANDINO
BOLŠEVIKŲ KARIŠKUS
LAIVUS.
Astuoni anglų oficieriai ir
3 kareiviai tame surirėr/.ime
tapo užmušti.

Iš Helsingforso praneša
ma, kad nedėlioję prie Finliandijos pakraščių Angli
jos laivynas susidūrė su
Bolševikų laivynu, kur liko
si paskandintas Bolševiku
šarv. Andrei Pervozvani!
šarvuotas skraiduolis Petropavlovsk, transporto ir
sargybos laivai.
Anglai tame susirėmime
sako pražudė tik tris moto
rinius laivelius, su kuriais
kartu žuvo aštuoni oficie
riai ir 3 kareiviai.
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buvusias tai vokiečių, tai
ukrainų, tai bolševikų ran
kose.
Blogiausia, sako, buvusi
bolševikiška valdžia, kuri
čia veikė per šešis mėnesius.
Pramonija dalina, girdi,
„nacionalizavo,” daugelį dir
btuvių uždarė ir visas ši
to turtingo miesto ekonomi
nis gyvenimas neatsakančių
vedėjų ir valdžios socialiais
bandymais sunaikintu likos.
Denikinui Charkovu užė
mus sako, tuojaus susidarė
23,000 liuosnorių armjų ko
vai prieš bolševikus. Bolše
vikų spauda, sako korespon
dentas, po priežiūra, bet indomu tas, kad menševikų
leidžiamas mėnesinis žurna
las „Marksistas” nesulaiky
tas ir tolesniai žada eiti.
UKRAINIEČIAI STUMIA
BOLŠEVIKŲ ARMIJĄ.

stijoj daugiau kaip už $200,000,000 degtinės bačkose iš
nyksianti bėgiu 16 mėtų iš
sisunkiant ir išgaruojant
Taip užreiškė valdžios revi
zoriai, kurie užpečėtytas
bačkas apžiūrėję rado deg
tinės jau daug mažiau, negu
prieš metus.

Rugp. 14 d. Londone gau
ta žinia, paskelbta Sovietų
valdžios kontrolėj esančio
bevielio telegrafo, kad bolše
vikų kariumenė po trijų die
nų atkaklios kovos ties Rovno ir Samy pasitraukė 50
mylių šiaurįų link nuo Rovno ir Mirgorodo.
Troitsko apygardoj, kur
Kolčako kariumenė buvo su
mušta, Sovietų kariumenė
nuėjo pirmyn 56 mylias.
Kita bolševikų bevielinio
telegrafo žinia skelbia, kad
netoli Narvos, prie Suomi
jos užtakos estų ir kitų karumenės atstūmė bolševikų
spėkas iki Luga upės.
Apie priešingų bolševi
kams spėkų, vadovaujamų
generolo Judenič, ėjimų ant
Petrogrado pranešama Ko
penhagon iš Helsingforso.

VIETOJ MILIONO LAI
MĖJO 6 CENTUS.

REIKALAUJA PASIT
RAUKIMO.

K VĖL KATAUKV
KUNIGUI NELAIME.

MINERSVILLĖS LIETU DEGTINĖ IŠNYKS NIE
VIŲ TĖVELIS AREŠTUO KAM JOS NEGERIANT.
TAS Už LAISV A MEILŲ.
Texington, Kentucky val

Pottsvilė, Pa., laikraščiai
paskelbė, kad 13 rugpiučio
Minersvillės lietuvių katali
kų klebonas kun. Kamins
kas likosi pastatytas po
1,000 dol. kaucijos ir sulai
kytas nuo išvažiavimo užjurin.
Jis areštuotas už tulus lai
svos meilės dalykus, kaltina
mas tos parapijos vargoni
ninkės Elzbietos Monshimo
(pavardė matomai iškraipy
ta), kuri sykiu buvo ir kun.
Kaminskio gaspadinė.
Pasidėkojant apgynėjo A.
D. Knittle pastangoms, ku
nigas išsisuko nuo kalėjimo
ir jo kaucija iš dviejų tūk
stančių dolerių likos suma
žinta ant vieno tūkstančio.
Byla, beabejo, išvilks aik
štėn visų skandalų, tuo tar
pu laukiame iš savo kores
pondentų platesnių praneši
mų.

Anglį’os padėjimas sunkus,
Charkovas pergyveno
sako Lloyd George
” kores
DEN1KINAS PAĖMĖ
CHARKOVĄ.

ašKARIUMENĖ DURTU
tuonias
skirtingas
valdžias.
VAIS IR KŲLKASVAIBostono „Heraldo
DŽIAIS SLOPINA
pondentas
H. Williams per
AIRIUS.
VALDŽIA ĮGIJA TEISŲ
Londonu praneša, iš Rusi LENKAI STUMIA BOLŠE PRIE
KASYKLŲ, BET JŲ
Airių frakcijos veda griežta jos didmiesčio Charkovo, VIKUS VISU FRONTU.
PATI NEVES.
kovų tarp savęs.
kad tų miestų užėmus Deni- Havas
žinių agentūra
praneša iš Varšavos, kad Produkcija turi būt padau
Associated Press agantu- kino liuosanorių armija.
Charkovas
pergyveno
jau
i lenkų kariumenė veikianti ginta, kad gelbėjus šalį, sa
ra praneša, kad 16 rugpiu
8-nias
skirtingas
valdžias,
ko Lloyd George.
'Minsko apielinkėj, visu fron
čio ant Rocky Island salos

(Airijoj) būrys žmonių pra
dėjo šaudyt į brijtų kariumenę iš šautuvų, kariumenė
veik atsakė šuvįais iš kulkasvaidžių. Kiek žmonių
buvo užmušta bei sužeista,
telegrama nesako.
RADO 4 MILIONUS SVA-' Ij°ndondeITy,
sąvaitę taipgi iškilo didelės
RŲ MĖSOS VAISIŲ SAN riaušės. Minia pradėjo plėšt
DĖLYJE.
krautuves, susirėmus su poBuffaloje federalis vai- iicija pradėjo svaidyt akmedžios įsakymu, padarius iais.
nais. Policija su kariumekratų sandėliuose, viename nės pagalba lazdo:
lazdom ir durvaisių sandėlyje atrasta tuvais riaušes niislopino, iškrikdžius minių tečiaus ra
4,000,000 svarų mėsos.
Mėsos trusto atstovas, mumo nėra ir dabar.
anot pranešimo generaliam Kova eina taipgi ir tarpe
šalies prokurorui Palmeriui, pačių airių: vieni jų, vadi
išaiškino, kad atrasta mėsa nami unionistais, priešingi
nebuvo paslėpta, vien tik atsiskyrimui nuo Anglijos,
sukrauta vaisių sandėlin dėl gi Sinn Feineriaį, kaip žino
to, kad mėsos sandėliai pilni ma. yra neperinaldaujami
neprigulmybės Jttininkai.
ir ten nebūta vietos.
Patraukta federalės val
džios teisman kelios firmos PAĖMĖ MILIONĄ KIAU. ŠINIŲ.
ir pavieniai krautuvninkai
už laikymų paslėpime 3 mi- Nashvillej, Tennese vals.,
lionų tuzinų kiaušinių ir 3 Noel & Co. firmos sandėlyj,
milionų, 500 tūkstančių sva •federalės valdžios agentai
rų sviesto.
padarę kratų, rado ten mi’ionų kiaušnių, kurie buvo
paslėpti su tikslu, kad suma
žinus marketuose tą pro
duktų ir paskui imti augštas kainas.
*
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MtClemens, Mich. 15 rug
piučio pasibaigė garsi milionieriaus Henry Fordo byla
prieš Chicagos „Tribūne”
redakcijų už pavadinimų
Fordo per lakraštį anarchis
tu. Fordas už šitokį paže
minimų jo garbės pareikala
vo vieno miliono dolerių at
lyginimo. Prisaikinti teisė
jai pripažino Fordų apšmei
žtu ir nusprendė, kad „Tri
būne” užmokėtų Fordui at
lyginimo 6 centus.

Associated Press agentū
ra 16 rugp. praneša iš Buda
pešto, kad Vengrijos socia
listai vadovaujami d. Paul
Garami užreiškė, jog jie at
sisako įneiti naujan Stepono
Friedricho kabinetan pakol
hercogas Juozapas nepasit
rauks iš valdžios šalin.
Londone 15 rugp. gauta
žinių, kad naujas kabinetas
su Lovassy priešakyje jau
ouolė. Berlino „Vossische
Zeitung” gavo iš savo koresAKTORIŲ STREIKAS.
PARDUOvS 265 ()RLAI- •Mmdento pranešimų, kad
antras ultra-konservatyvišNew Yorke pereitą sųvai- VIUS ANT LICITACIJOS. kas kabinetas sutvertas.
tę buvo sustreikavę didžių Kas nori nusipirkti orlai
jų teatrų aktoriai. Chicagoj vį smagaus laiko praleidi BOLŠEVIKŲ ARMIJA IŠ
taipgi aktoriai pareikalavd mui ar biznio reikalams, tas
STUMTA Iš ODESOS.
iš savo manažerių pripaži galės pigiai įgyti lakstomų
nimo jų unijos, pakėlimo mašina ant licitacijos, kur Iš Izmdono gauta žinių,
mokesties ir apmokėjimo laivyno departamentas grei kad bolševikų armija likosi
už nedėldieniais daromas tu laiku ketina parduoti 265 išvaryta iš Odesos, vyriau
praktikas. Prie aktorių hvdroplanus, t y. tokius or sio .Juodųjų jūrių uosto.
streiko prisideda ir kiti tea laivius, kuriais galima oru Taipgi pranešama, kad Sotrų darbininkai. Manaže- lakstyti ir ant jūrių nusilei vetų kariumenė apleidžia
riai sudėjo 750,000 dol. ko dus plauktu Licitacijos vie- Kijevą ir traukiasi iš visos
Ukrainos.
I ta bus paskelbta vėliaus.
vai prieš tų streikų.

tu stumia bolševikus atgal.
Sako, kad lenkai pasiekė
šiaurių link nuo Minsko 25
kiliometrų atstumų. „Mins
ko gyventojai entuziastiš
kai mus sveikina,” giriasi
lenkai.
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ
RYGĄ.

Iš Kopenhagos 13 rugpiu
čio pranešama, kad bolševi
kai vėl paėmė Rygų.
SĄJUNGININKAI DABOS
VENGRIJĄ.

Paryžius skelbia, kad Ru
munijai nebus leista dras
kyti Vengrjos. Taip atsa
kė vyriausioji sąjungininkų
taryba į Rumunijos notų,
reikalaujančių iš Vengrijos
atlyginimo^. Rumunijai at
sakyta, kad šitie klausimai
bus sąjungininkų rišami, vi
si geležinkeliai ir agrikultū
riški dalykai pasiliks po ben
dra sąjungininkų administ
racija.
LENKIJOS SOCIALISTAI
ŠAUKIASI AMERIKOS
PAGALBOS.

Associated Press agentū
ra praneša iš Londono, kad
Britanijos premjeras David
Lloyd George 18 rugpiučio
parliamento
žemesniajam
rūme savo trijų valandų il
goj prakalboj apie abelnus
naminius reikalus, atsklei
dė tris svarbius valdžios
nuosprendžius.
*
Vienas tų .nuosprendžių
yra tas, kad karės stovio
taip vadinamas „ultra-proteetion” pienas, sulyg kurio
importas yra aprubežiuotas,
liekasi panaikintas su 1 d.
sugsėjo ir sugrąžinta laisvė.
Antras nuosprendis yra
atmetimas taip vadinamojJostice Sankey’s anglių ko
misijos raporto, reikalau
jančio laipsniško nacionali
zavimo anglių kasyklų; val
džia nusprendė įvesti daliną
valdžios kontrolę ant kasyk
lų tuo budu, kad valdžia atpirkinės nuo savininkų ka
syklų žemę, teiks mainieriams teisių kontroliuoti
kasyklas, ir įsteigs fondų
mainierių padėjimui page
rinti.
Trečias valdžios nuospren
dis yra, kad valdžia įkūnys
įstatymų, pripažinstantį ben
drų darbininkų ir samdyto
jų industrijinę tarybų, 48
valandų darbo sųvaitę ir nu
statantys algas.

Iš Varšavos pranešama,
kad vyrai ir moterįs atstovaujantįs Lenkų socialistų
partijų vadovaujant darbo
žinybos ministeriui 14 rug
piučio aplankė sųjungininEkonominis padėjimas
kų organizacijos nukentėjualernuojantis.
siems šelpti pirmininkų Herbert Hooserių,
įteikdami Premjeras ilgai kalbėjo^
jam memorialų, kame sako apie ekonomini šalies padėji
mų. Karė, pasakė jis, lėšavo
ma:
” Malonėkite Amerikos Britanijai £40,000,000,000,
žmonių žiniai paduoti musų o dabartinis pramoninis ba
dėkingumo jausmų. Jei ne lansas — tik 800,000,000.
Amerika męs nebūtume ga „Męs negalim turtėt,” už
lėję pergyventi pastarųjų reiškė jis. „Męs negalim net
šešių mėnesių. Męs pasiža- egzistuot be atgaivinimo ir
dam pašvęsti savo jiegas palaikymo musų tarptauti
pastovios valdžios sudary nės vaizbos. Męs turime pa
kelti vaizbinį balansų, didin
mui.
dami
išsiuntimų prekių ir
”Męs nesame bolševikais,
mažindami
importavimų.”
vien protaujantis žmones,
kurie žino, kad demokraty- Jis taipgi užreiškė, kad
bės idealai gyveniman vyk Britanija nepagerins sa\o
domi tikriausiai per auklėji ekonominį padėjimų patol,
mų minioj mintis apie socia pakol nepadidins savo pro
listinės valdžios atsakomy dukcijų.
bę ir kad pažanga link to da
roma protingais didžiumos ATRASTA NUŽUDYTU
BOLŠEVIKŲ KUNUS
nubalsavimais.”
EŽERE.
Ir tolesniai tame* memo
Iš Stoholmo pranešama
riale kalbama:
Kopenhagon,
kad rusų mo
”Duokite mums kredito
ir prielankių veikimų da vie narchijų nužudytieji bolše
nus metus ir męs pastosime vikai Ardasejevas, Abelis ir
stipri, save gerbianti tauta, Levickis po užmušimo likosi
prisiruošusi pati stoti prieš sumesti Norviken ežeran, iš
kur jų kūnai dabar likosi iš
pasaulį.”
Hooveris nusprendė pada imti.
ryt ištyrimų ir iš Lvovo iš Jie buvo užmušti viename
namelyje netoli nuo Stohol
važiavo Krokuvon.
Jam išvažiuojant jį paly mo, kur jie gvveno. Juos
dėjo Paderevvskis ir Plsud- užmušė, kaip teisminis tar
skis su 5.000 vaiku, repre dymas parodo, rusų monarzentuojančių daugiau negu chistų slaptos organizacijos
milionų Lenkijos vaikų, ku nariai sulyg kazokų pulki
riuos Amerikos pašalpinė ninko M. Hadielack įsakvmb.
j
administracija maitina.

vimas. Tuo pačiu laiku šau
kia savo suvažiavimą ir ori gaųizuojama
"Komunistų
Partija." Ar bus užbaigta
■r
! "brolžudinga karė" socialis
tuose, ar prasidės da atkakKĄ VEIKIA DRG. KAP SOCIALISTŲ PARTIJA Iš lesnė kova, tai netolima
SUKAS.
ABIEJŲ PUSIŲ ARDO- ateitis parodys. Trokštame,
MA.
kad užsibaigtų savitarpinė
Nuo laiko, kada lenkų le
gionai, Liętųvos dvarininkų Amerikos Socialistų Par- kova». nes proletariatui laipakviesti, užėmė Vilnių, a- tijoj,
susidedančioj dau- Kas visa?
spėkas įtempie d. Kapsuką mums neteko giąusia iš ateivių, pasaulinė P11 kovai Pnes klesmį pnegirdėti. Tik dabar Ameri kare padarė bene pragaiš- sa*
kos lenkų laikraštis ”DzĮen- tingiausią savo Įtekmę: i
nik Zwiįzkowy,” perspaus tuos ateivius atitraukė nuo! LIETUVOS LAISVĖS
dindamas iš kokio tai Lenki- tų gyvenimo sąlygų ir rei
PRIEŠAI.
jos ponijos laikraščio strai kalų, kuriuose ir delei kuriui
psnį antgalviu: "Agitacja jie dirba, kenčia ir gyvena,! Nesykį jau musų kunigija
bolszewikow na Litwie" pa ir tarsi permetė Į anapus; prirodė Antanavičių, Damduoda žinių ir apie d. Kap vandenyno su visomis jų brausų, Laukaičių, Karevi
suką. Iš tų žinių patiriame, simaptijomis bei antipatijų- čių, Bartuškų ir visos eilės
slaptų veikėjų
kad Lietuvos ir Baltgudijos mis; paskiau Rusijos nuoti- >
revoliucionieriai darbuoja kiai dauguma tokių savo i kunigų
~UR1s,4 darbais, kad Lietusi, kad valstiečiuose giliai dvasia čia svetimų partijos vos f1?/? Jiem£ nėra geistiįskiepinus žemės socializaci- narių tiesiog žavėte užžavė-Į?138.^3.1^38’ ,
ka‘ha apie
jos idėją, kad ji juose neiš jo; jiems rodosi, kas veikia--,a ^k įada’ k?da nuotikių
nyktų, nors ir lenkiškai-lie- ma ten, tas veikiasi čionai, i
huną pi ispausti prie
tuviškoji buržuazija uždės dėto jie pradėjo visai nebe-1 sien?s\
^kjjrja
savo leteną ant liaudies. Ir paisyti partijos konstituci-į Pradeda .imtl .virs^ tie des’
ve ką tie ponai apie jų veiki jos, elgties savotiškai, visai P?.11?1710 .lr P1 iev art^s
neatsižvelgiant Į vietines SC1£U tuojaus pasirodo tikramą rašo:
”Akyvaizdoj e sunkios mili- sąlygas ir reikalus — tiglme^ o pavidale.
tarės situacijos, kokia pasida siog anarchiją partijoj plė-Į
Klerikališkas chicaginis
rė bolševikų kariumenei, vel toti pradėjo.
Šitaip daly- "Draugas’’ atvirai pradeda
kančiai Lietuvoj ir Baltgudi- kams stovint partijos cen- agituoti lietuvius tarties su
joj, gegužės 20 d. Minsko teat tralinei
valdybai neliko!Kolčaku, girdi:
ro salėj buvo Lietuvos ir Balt- nieks kitas, kaip tik imties i
”...mums su Kolčaku reikia
gudijos Tarybų
Centralinio grieštų priemonių šitai sui
tartis todėl, kad jis tuomet ga.
Komiteto, Liaudies Komisaru rutei prašalinti, disciplinai'
atsisakytų nuo Lietuvos, ir
Tarybos, Darbininkų ir. Ūki ir tvarkai grąžinti. Dėlto |
tuomet išnyksta ta priežastis,
ninkų Atstovų Tarybos ir Min partijos Pildomasis Komite-dėl kurios mus nepripažįsta
sko Raudonosios Armijos at tas laužančias partijos tai-i
Anglija, Italija ir Suv. Valsti
stovų bendras susirinkimas, sykles svetimkalbes sočia- j
jos.”
kur buvo svarstoma militaris lįstų federacijas ir net čie-į
padėjimas. Atstovai ir komi lūs partijos rajonus pradėjo
_ Kas yra Ęolčakas mums
,.
sarai vieni kitus ragino Įtemp spenduoti, gi spenduojami nėra reikalo nei aiškinti, gati visas spėkas, kad geibėjas pradėjo smarkiausią agita- na. t0». ^ad pasakysime, jog
frontą. Kaip paskelbė 22 ge ciją varyti prieš partiją ir aPle. JI spiečiasi juodžiausios
gužės bolševikiškas laikrašti^ organizuoti partijoje "ko- Rusijos paristų spėkos, re’lflot,’ susirinkimo pirminin munistų partiją.” Destruk- nuamos ir kitų salių kapitakas
d. Mickevičius-Kapsukas cija — griovimo, ardymo ir;hs^Įr reakcininkų, troksusirinkusius smulkmeniškai skaldvmo darbas — visu stanciy aat Rusijos sosto
jpfprmavo apie sunkų fronto Įtempimu varoma, o rezul-|m.a^Į vieną iš Romano vii
padėjimą ir pranešė paskuti tatai gali būti pragaištin- Į gimines.
nes žinias apie priešininko už
i Šate to pradeda kilti keisimtas vietas.
Susirinkimui
Faktas kad Dartiios cen-lri P^Halai apie "rusiškų"
Ijaigianties
drg- Mickevičius- tralinei ’valdvbai nebeliko'
mili°nus, veikiančius
l

mEivis.
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True translation filed «ith the post- Pearl St., NeW York,
master at Basjvn, Mass., on Ąujrust
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13, 1919, as nTųuirtd by the Act of OI DlVUlg Edltor.
October 6, 1917.
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BDKAUUJA FAKTVAPIE
GYVENIMO REIKMENŲ
BRANGUMĄ.
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DORRISVILLE, ILL.
šia. Kas link choro narių den’sai” ( sargai) ir paėmę
CHICOGO, ILL.
Dabar antras klausimas: jos ženklelio į darbą nieks
Trįs metai tam atgal SLA. nenueitų, bet kada darbi-, Prakalbos apie žmogaus įioros — tai tegul klerika Stasiulio vardą liepė ant ry
Skerdynės.
SLA. viršininkai.
liškas "Draugas" su savo tojaus ateiti Į teismą. Atė
211 kuopa dusyk pasiuntė ninkas pareikalauja nuo iš-,
išsivystymą.
Nedėlioję, liepos 26, prie
Paskutiniame ŠIA. 211 surinktu
naudotojų savo teisių, tai
,
-r. Lietuvos
, ,šelpimui
...
.
Liepos 23 d. čia buvo SLA. "bendradarbiais" nesirūpi mė meškeres, žuvis ir nup Statė ir 35-tos gatvės &žeix>
kuopos susirinkime atlikus aukų. Vieną syk buvo su- unijos viršininkai policiją ir>16 kuįpos surengtos prakal- na, tegul geriau pasižiūri Į laukė pas kitus žvejus.
bėgančius kuopos reikalus rinkta $5.55,' antrą kartą! apgavystes panaudoja, kad ; Oos. Kalbėjo užkviestas is savo dorą, o ji taip graži, Priplaukė prie botelio, pakraštyj besimaudant kįlo
buvo pakeltas klausimas a- nepamenu kiek buvo. Pini- j tik laikius ant darbininkų Chicagos drg. A. Margeris. kad padoresniam žmogui kur buvo kita porelė — Sta riaušės baltveidžių su juodveidžiais. Riaušių pradžia
pie Susivien. organo reika gus turėjo pasiųst tuolaiki- sprando sunkų jungą.
’
Publikos susirinko pusėti< sarmata jau ir kalbėti apie sys Paulauskis su J. Kalu- buvo tokia: Besimaudant
žinskiene. "Ar ir judu per
lus. Tūli nariai mat labai nis 211 kuopos sekretorius Da vienas dalykėlis reik nas skaitlius ir visi atydžiai jąatstumoje
nepatenkinti organo turiniu f. Klimauskas. Iki šiai die paminėti. Unijos viršinin prakalbos klausėsi. Kalbė Kadangi šmeiždamas cho visą naktį žuvaujat?" klau juodveidžiams
nuo
baltveidžių,
kįlus
smar
ir pakraipa. Organo vedė nai męs nesame matę tas kai su kompanijos viršinin tojas aiškino pasaulio atsi rą J. W. Dainininkas ap sia sargai. Reikėjo prisipa
jai laikydami jį jų nustaty aukas kurmors pagarsintas. kais sudarė tokią mašiną, radimą ir kaip jame vystėsi šmeižia ir minėtą lietuvių žinti, nes žuvų turėjo gana kiam vėjui vieną juodveidį
pagavo didelė banga ir už
toj pakraipoj talpina tik to Aukos buvo suaukautos Lie kad nors ir visi mainieriai gyvybė iš prasčiausio pavi draugiją, kuri chorą globo daug.
nešė
jį kažin kaip baltųjų
kius narių ar kuopų balsus tuvos šeilpimo Fondan, bet balsuotų už naujus kandi dalo vis į tobulesnes formas ja ir remia, tai šmeižikas • Sargai atėmė iš visų žuvis
ar nuomones, kurie neken patyrėm, kad tų aukų minė datus į unijos viršininkus, iki ant galo pasiekė šiandien turės viešai prieš publiką ir liepė visiems ateiti Į teis "kvartalam" Tuomet vienas
baltveidis vaikėzas taip
kia ponų viršininkų politi tame fonde negauta. Rei senieji pasilieka... Bet tai mums žinomus gyvūnus ant stoti ir prirodyti, kad tai, mą.
Sulyg Įstatymų, vienas smarkiai sviedė akmenį į
kai. Pav., kad SLA 211 kp. kalaujame, kad tos aukos šulerių klikai visgi reikės žemės. Ypatingai kalbėto ką jis minėtame "Draugo"
žmogus
negali turėti su sa juodveidį, kad pataikė Į gal
vienbalsiai nubalsavo, idant butų pasiųstos L. Š..F., K. pastatyti taškas. Darbinin jas aiškino žmogaus išsivys numeryje rašė, yra teisybė.
vim daugiau kaip dvi meš- vą ir paskandino jį ežere.
J. M. Kupris.
našlių ir našlaičių centai pa Šidlausko vardu ir kvitai kams laikas patiems pradė tymą ir ar žmogus turi to
keri ir neprivalo daugiau Tuomet kiti juodveidžiai už
siliktų SLA. ižde ir jie ne kuopai pristatytą, kitaip iš ti veikti ir nesekti vadovus, kią "dūšią," kaip kunigija
gaudyt, kaip 25 žuvis. Prie protestavo, žinoma, baltHAVERHILL, MASS.
būtų aikvojami kokių ten P. Klimausko aukų pajieš- kurie tarnauja išnaudoto pasakoja.
to da nepiliečiai turi turėti veidžiai tik ir laukė tokios
jams.
diplomatų kelionėms, SLA korsime tinkamu keliu.
Kalbėtojas
nurodinėjo, Gyvenimo margumynai,
tam tikrą leidimą. Tuo tar progos, kad galėjus prie jų
Viską žinantįs.
organo redakcija kuopos
kad apie 50 metų atgal juod švento Kazimiero draugi pu gi lietuviai turėjo po ke prisikabinti ir prasidėjo ka
Kaip
jiems
apeina
balsų nepaskelbė. Nors po
veidžiai žmones pietinėse ja atėmė iš kunigo $300.00, lias meškeres, turėjo paga rė. Ten buvęs policistas
darbininkai.
DAYTON. OHIO.
kelis kartus kuopos pirmi
Amerikos valstijose skaitėsi kuriuos buvo paskyrus Šv. vę daugiau negu Įstatymas tvarkytojas taipgi stojo už
ninkas prirodė, kad 211 kp. Tokius pat, kaip SLA. vir
Delei
SLA.
105
kuopus
vergais, mažiau vertina Kazimiero Karalaiičio alto eidžia žuvų gaudyt, pavyz baltveidžius ir netik, kad
balsai organe nepaskelbti šininkai turi ir kalnakasių
protesto.
mais už gyvulį, jiem? dū
tūlas kuopos narys, tarsi organizacija sau vadovus. "Keleivio" N30 tilpo SLA. šios tuomet nieks nei nema riaus Įsteigimui, bet to alto džiui, Paulauskis su Kalu- neareštavo mušeikos, kuris
tos musų valdybos butų nu Tie ponai ima stambias al 105 kuopos protestas prieš nė davinėti, tik kada prezi riaus iki šiol da nesulaukė. žinskiene turėjo 75 žuvis, ir paskandino juodveidį, bet
samdytas, draskėsi beginda gas iš datbininkų kruvinu J. A. D., kad jis "Keleivio" dentas Linkolnas su pagal Parapij’onai gi nori atsiim- nei vienas jų neturėjo leidi da "didvyriu" palaikė; už
tai dabar, ,kada iškilo riau
mas ją. Susirinkime jis prakatiu uždirbtų centų, 25 numeryje tarp kita ko ba karės vergiją panaikino, . i iš po bažnyčos žemę (lo- mo.
.ą)
vertės
$1000.00.
Dieve
bet
kad
mainierys
dvi
sąvai

šės, policistas tapo suspen
Taigi
už
peržengimą
Įs

sukėlė triukšmą ir vos-nepasakė:
tai tuomet ir kunigija pra jiems padėk.
tes
išdirbęs
gauna
du
ar
tatymo visi jie likos ant ry duotas ir bus traukiamas
vos pasisekė jį, tarsi iš gal
"Kunigas Cibulskis baž dėjo rūpintis juodveidžių
LSS.
144
kuopos
susrinkitris
dolerius
mokesties
ir
tojaus nubaus'ti, užmokėda atsakomybėn.
vos išėjusį, nuraminti.
pasiskundžia unijos virši nyčioj saikdina savo ištiki "dūšiomis,” nes mat ir juod ne, laikytame 3 rugpiučio mi iš viso $251.70 bausmės Juodveidžiii apgyventos^
Kuomet po to tūli nariai ninkams, tai paprastai iš jų muosius katalikus, kad nai veidžiai nuo to laiko gali už svarstyta kokios pozicijos ir teismo lėšas.
vietose,
baltveidžių govėl pradėjo kaltinti organo gauna atsakymą: "Jei neuž kintų socialistus; tautinin dirbti pinigus ir kunigai ir kuopa turi laikyties? Nu
Vadinasi,
visą
naktį
žu

vėdos
užpuldinėja
juodveipakraipą, būtent, kad susi dirbi, tai nedirbk.” Žmoge kai gi savo SLA. kuopoj da ’š jų gali išvilioti juos viso balsuota — "kairiųjų." Vie vavo, žuvies neragavo ir da
džius,
jau
5-ta
diena,
kaip
vienijimas yra bepartyvė or lis eina kitos vietos jieškoti. ro prisiekas boikuototi vi-, kiais savo melais ir pasako nas narys paklausė ar visi bausmę užmokėjo.
riaušės tęsiasi ir sutraukta
ganizacija, susideda iš įvai Gauna kitą vietą, bet ten sokius socialistų parengi- mis.
suprnta skirtumą tarp "kai Už žuvavimą be laisnio iš viso miesto policija neįs
Žmonės iš prakalbos pasi riųjų” ir "dešiniųjų?" Pa nepiliečiai nubausti po $25;
riomis pažiūromis ir įsitiki tas pats. Vėl eina pas vir mus."
gituose
keliuose
žadžiuomokino, tai dangaus agen kėlė ranką tik vienas. Bet už turėjimą daugiau kaip tengia riaušininkų numal
nimais narių, todėl organas šininkus, o tie gardžiai pa
privalo tai organizacijai sijuokia — tai visa jų pa se pasakyta vietos lietuvius tams buvo begalo pikta. Mu- až "kairiųjų" poziciją bal dvi meškeres vėl $25 ir už šinti; jei vienoj vietoj išsis
tarnauti,, o ne kokiai nors galba darbininkui, kovojan socialistų padėjimas; atvai :ų katalikiškasis keikūnas, suoja visi... Mat laiko mada. pagavimą daugiau kaip 25 kirsto peštukų bei žiopsotoįų gaujos, tai vėl prasideda
zdinta atžagareiviškų sro •kuris tose prakalbose nebuvienai žmonių srovei ir jos čiam už duonos kąsnį !
Atsisakius kuopos rašti- žuvis taip-pat po $25.
naujoj
vietoj ir taip be pa
siekiams. Visiems žinoma, Taip jie elgiasi sų atski vių kova prieš socialistus. bo ir negirdėjo, kaip kalbė .įinkui nuo vietos, reikėjo
Reporteris.
baigos,
o ypatingai nakties
kad SLA organas "Tėvynė" rais, pavieniais darbinin Ir ištikrujų mums socia tojas klausimus aiškino, ne •inkti naujas. Koki tik nolaiku.
Policija
daugybę
atstovauja tik tautininkų kais, jieškančiais pas savo listams turbut reikia džiau- dėlios sulaukus surinko sa ■ninuoi’ama, kiekvienas paFITCHBURG,
MASS.
žmonių
areštavo
ir
kalėji
politiką ir aspiracijas, gi penimus viršininkus bėdoje gties, kad. mūsiškiai tauti vo davatkas į patvorį gale sitęisina nemokąs rašyti ir
man
susodino.
Kaip
žinios
darbininkų klesos reikalai pagalbos — užtarimo. Bet ninkai sarmatinasi išgirsti toto, plėšėsi, draskėsi, keikė, atsisako. Blogai. Ir kodėl Drg. Kučinsko prakalbos.
jai visai neapeina, o juk. su rėkia paminėti, kaip jie el apie savo kovą prieš socia kaip tik katalikiško tamsu nepasimokyti? Juk esam Liepos 24, 25 ir 27 čionai skelbia, areštuojama majo
sivienijimas daugiausia iš giasi vienos ar kitos kasyk listus. Tas reišikia, kad jie mo burna pataiko, ir šaukė, kovotojais, o tas reiškia, buvo Fitch’ourgo laisvama ro Thompsono įsakymu nu
darbininkų susideda. Taigi los darbininkams sustreika socialistams prijaučią ir re- kad tą šiokį ir kitokį bedievį kad reik veikti. Kaip veik nių 27 kuopos surengtos žiūrimus ir bėgančius bei
mią juos. Bet ar ištikrujų bolševiką neikia areštuoti si, kad nei tokio darbo kaip drg. T. J. Kučinskui prakal lendančius prie juodveidžių
tie darbininkai pradeda vis vus.
baltveidžius. Mat, baltieji
labiau nepasitenkinti ir pa Taip ve, nesenai sustrei taip yra? Juk jei jie neko už tai, kam jis sako, . jog kuopos sekretoriaus negalį bos.
nugalėjo juodosius. Jų yra
čia organizacija, atšalti jos kavo vieno brėkerio darbi votų prieš socialistus, tai žmogus neturi "dūšios." Aš atlikti?
Pirmu vakaru turėjo pra didžiuma, ir užpuldinėja jų
tautininkais, sakyčiau, kad geriau lai pa Havrhilio čevervkų dirbė kalbą, o kitais vakarais ro
reikalams ir net traukties ninkai sustreikavo, kad nesi vadintų
tik
kaipo
darbininkai
jung- sižiūri į save gal pamatys, jai pagalba savo unijų pa dė paveikslus; pirmu vaka- namus, kur juodveidžiai
iš jos šalin. Vadinasi, orga kompanija ėmė laužyt pa
tuno
skiepuose
sulindę.
no pakraipa kenkia pačiai darytą su unija sutartį, tųsi socialistų organizaci jog da* labai toli nuo žmo gerino sau darbo sąlygas
iš inkvizicijos laikų, Apie 800 yra sužeistų, apie
ru
organizacijai, nes ją ardo; skriausdama darbininkus. jom Taip nėra. Taigi, ar gaus.
tiek, kad dabar dirba 45 va kiekvieną paveikslą tinka
Mainerys B. A. landas sąvaitėj, subatomis mai aiškindamas. Žmones 50 užmuštų riaušėse, tarp
sėja nariuose neužsiganėdi- Ir ką darė tie unijos virši ne juokinga yra protestuoti
kitu vra 6 lietuviai sužeisti.
nimą ir agitaciją. Už visą ninkai? Tarėsi su samdy prieš tai, kad sakoma, jog
tais paveikslais labai indovisai
nedirba
ir
gauna
tai tūli nuosakus 211 kuo tojais ir galvojo, kaip išra tautininkai prieš socialistui
DUQUESNE, PA.
daugiausia po 50 c. Į valan mavo. Antru gi vakaru rodė Po penkių dienų riaušių
pos nariai kritikuodami or dus gud^rų būdą darbinin kovoja?
paveikslus iš astronomijos tapo atgabenta 4,800 gink
dą.
Katalikiška
dora
faktų
Mat.
juodo
d^rbo
kiekvie
ganą, papeikė SLA. centra- kams apgauti ir sutaikyti
Apsisaugokit kišenvagių | ir aiškino kaip išrodo visa luotos kariumenės. Apsta
šviesoj.
linę valdybą, kuri tik ir ve su kompanija. Ir jie išrado' nas gėdijasi, nedvvai, kad ii
Rugpiučio 2 d. rytmetyje ta, arba tas dangus, kuriam tyta riaušių apimtos gat
da šitą organizacijai pra tam ve kokį būdą: Surinko SLA. kuopos lyderiai tei Turbut nieks geriau neat- geležinkelio stotvj belipant męs su visa savo žeme gy vės kariumene su kulkessybes žodis nepatiko. Tik •aizdina tos nuo lopšio iki
gaištingą politiką.
vaidžiais, — atsirado tik
visus tuos darbininkus, ku daug geriau jie butų pada trabo mokinamos katalikiš i traukini likos apvogti tris, vename.
ras
karės frontas. JuodDalyką apkalbant minė rie dirba ant viršaus apie rę, kad butų visai neatsilie kos doros, kaip pati klerika- įmonės, jų tarpe taipgi lie Paskutiniu vakaru, t. y.
tas triukšmadarys, centro brėkerį, paskui visus vežio pę. Ginasi, kad jie jokių pri- iškoji spauda. Paimk bent tuvis drg. S. Uždarinis, ku 27 liepos drg. Kučinskas vėl veidžius kariumenė daboja
valdybos advokatas, kad to jus (dreiverius), visi tos saikinimų nedarė. Tiesa, kuri klerikališką laikraštį. kiams ištraukta iš kišeniaus sakė prakalbą; nurodinėjo ir jei kur reikia eiti, tai ap
plėtojimosi saugoja nuo įsiutusios bal
negalėjo gaut balsą, idant rūšies darbininkai nieko taip kaip kun. Cibulis kuo -> visų pirma tau į akis mu 18 dol., traukinio tarpdury- krikščionybės
istoriją ir jos nuveiktus tveidžių minios.
triukšmą pakelti, staiga pa bendra su mainierių darbu pos narių jie neklundė. bet šis šmeižtai, pravardžiavi e suspaudus.
darbus bėgiu arti dviejų Rasinės riaušės taip pas
Lietuvio vaikas.
šoko nuo vietos ir sugniau neturi. Ant greitųjų jie su ką gi reiškia tai, kad kuopos mai ir plūdimai, taip gau
tūkstančių
metų, kad jeigu klido po visą miestą, kad tik
šaukė
savo
surinktųjų
dar

žęs iškeltą kumštį pribėga
sekretorius susirinkime pc dai teikiami skirtingų įsiti
ištikrujų bažnyčia butų ir ir siuboja neapykanta link
RUMFORI), ME.
prie stalo nesavu balsu rėk bininkų susirinkimą, kad keletą kartų ima balsą ir kinimų žmonėms, kaip neįs
pasilikus valdančia, kaip ji juodųjų. Mat, kuomet juod
tasai
nubalsuotų
—
streidamas. Prišokęs prie pir
kartoja tuos pačius žodžius: tengtų visiškas moralis ban Visą naktį žuvavo ir žuvies buvo
viduramžiuose, tai veidžiai pradėjo suprasti
mininko, pakiša jam kumš kuot, ar grįžt darban. Na ir "Tiem rupūžėm saldžioms krotas, išaugęs gatvės pur
neragavo.
tį po nosia šaukdamas; "Jei tie viršininkai susirinkime, bitėms bolševikams neduoki vuose.
Pas mus buvo atsitikimas, šiandien žmonija netik kad savo vergystę ir reikalą
Juo niekingesniu
nežinotų, bet net ir organizuotis į unijas, tai
nei
neaiškindami
dalyko,
tu neuždarysi snukį, tai aš
te balso — visus juos iškar melų, juo žemesnių ir kuris butų buvęs labai juo mokslo
užklausia: "Katrie
norite ti!" Tas reiškia draugišku purvinesnių šmeižtu kingas, jeigu nebūtų pod skaityt bei rąšyt nemokėtų. kompanijos pradėjo gabenti
tau uždarysiu!”
rytoj
eiti
dirbti?
—
pakel mą socialistams.
Tūli musų fanatikai neži iš kitur juodveidžius streikkoks fanatikas pri raug toks liūdnas.
Ir už ką tasai asmuo savo
Užpareitą
subatvakarf nia kodėl pradėjo verkti, be laužiauti, kad sukursčius ir
kumštį rodo? Pirmininkas kite rankas!" Viršiniai ir O tos tautininkų sureng teplios, tuo noriau klerikaprakalbos. prieš judveidžius.
vežėjai,
kurių
kompanijos
mat apibudindamas prie
tos 11 d. balandžio prakal liškų laikraščių redakcijos susitarė būrys vyrų eiti ant siklausydami
patvarkymas
neliečia,
iškė

Gal
jiems
buvo
taip
labai Jau nuo senai baltveižastis, delko musų susivie
bos gal reiškia pagalbą so- talpina ir tuom tai paro nakties žuvauti. Pasiėmė
nijimo centro valdyba ne lė rankas ir balsų didžiuma cilistams skleisti darbinin do savo ir savo korespon su savim porą "kukorkų," pikta, kad žmonės prakalbų džiai neturėjo geros širdies
apsirūpino kitokiais daly klausosi ir suardyt prakal tokiems pat darbininkams
tarnauja darbo žmonių kle sumuša manierius, kurie kuose klesinį susipratimą ? dentų doros augštumą.
sai, bet išnaudotojams, pa tuoj pradėjo protestuoti, Jei pasakysi, kad tai juodų Taip ve, "Draugo" N153 kais ir pasimeldę ant lai bas jie negali, o gal verkė kaip ir jie ir dabar suar
sakė, kad SLA. galva turi kad tie, kurie balsavo už spėkų kova prieš socialistus, tilpo korespondencija, po mingos kelionės leidosi ry- manydami, kad jau ateina džius jų organizaciją, jie vėl
pabaiga svieto. Taip, galima streiklaužiaus kaip ir pir
puikų gyvenimą iš kalna grįžimą į darbą neturi tei tai musų ponai tautininkai kuria pasirašo tūlas J. VV. bokauti.
Nuvykę pas Roxbury pasakyti, kad Romos tres ma.
kasių organizacijos, bet ne sės spręsti mainierių daly dagi įsižeis ir sušuks, kad Dainininkas, išniekindamas
kus.
Viršininkai
pradėjo
vi

j’uos "neteisingai apkalba." vietos lietuvių Apšvietos Pond, pasidalvjo poromis ir tui dienos baigiasi; žmonija Juodveidžiai daugiausia
darbininkų gerove jis rūpi
nasi. Tasai kumštininkas saip burnuoti ir kolioti mai- Prie viso to da reikia pri Chorą, šaukdamas katali susėdę Į valteles užleido sa pradeda pamatyti teisybę dirba gyvilių skerdyklose,
yra to didžiojo vyro bernas, nierius, užreikšdanri: "kad durti. kad tie ponai iš ŠIA. kams, kad saugotusi to cho vo meškeres. Žinoma, ge ir visokiems apgavikams ir o dabar jau kad ir policija
jiems darbininkų vergija nubalsavo, tai ir turite 105 kuopos, kurie protestuo ro, nes tai bedieviškas, ir riausia sekėsi Pyteriui Sta- išnaudotojams ateina galas. ir kariumenė saugoja neina
yra labai pageidaujamas da grįžti, męs daugiau nieko ja, kad juos socialistų prie šmeiždamas to choro ' na siuliui, kuris turėjo su sa Paskutini vakarą publi į dirbtuvę, kaip manoma,
lykas. Norintiems darbi su jumis neturime.” Ar ne šais pavadini, prieš socialis rius taip, kaip tik paskuti vim gražią kukorką. Sako, kos nedaug buvo. Aukų lė tai ir badas jau žiuri jiems į
ninkui pasakyti teisybę tie laikas butų dabar ir darbi tus veda sistemačią sutarti nis latras nesigėdintų. Gir reikėjo meškerę tik leisti ir šoms padengti surinkta akis. Apie 800 išbėgo iš
Chicagos į kitus miestus,
$9.00.
ponai kitaip negalėdami ninkams pasakyti tiems po ną kovą; jiems visiems yra di, choras laiko savo prakti traukti, leisti ir traukti!
Abelnai
imant,
prakalbos
nams:
"Eikit
šalin,
męs
nie
nes dauguma jų namų tapo
žinoma katras ką turi veikti kas smuklėj ir vedąs mergi Žuvavo jie visą naktį, bet
nori nors savo kumščia už
kaip išaušo, pribuvo kup- buvo pasekmingos, publika sudeginta. North Sidėj pra
daryti burną, tik bereika ko su jumis neturime!" reikalui esant. Ir visų jų nas iš doros kelio.
sidėjo linčiarimas ir kone
Taip,
ištikrujų
laikas.
įtūžę
žemų ir nešvarių darbų čia Tuo tarpu visiems lietu čiai pirkti žuvies. Musų žve daug ko pasimokino.
lingai šokinėja.
Fitchburgietis.
veikimas netik vyrų, mote
darbininkai mainieriai tuo nęišrokuosi, apie kitus net viams, išskyrus taji patam jai buvo taip užsiėmę, ka i
Klausimas SLA. Centrui. met butų parodę judošiams ir negalima viešai kalbėti, sio apuoką J. W. Daininin nei nepamanė, kad prie jų
rų, bet ir kūdikių. Man pa
Nors ir daugel ką patirsi — čiam teko matyti, kaip ant
duris
per
langus,
bet
tie
po

Kuone visi SLA. 211 kuo
ir vis tai daroma, kad naiki ką, žinoma, kad choras sa atplaukia laiveliu du vyru.
gatvės minia apstojusi suk
naidarbininkų
"vadovai"
pos nariai nori žinoti, kur
nus tuos, kurie kas antras vo praktikas laiko Lietuvių Priplaukė prie Stasiulio ir Sykį gimęs — tiksvk mirsi.
ruvintą
juoaveidį-kudikį,
iškalno
sau
sargus
pasirūpi

dingo 211 kuopos balsai, ku
žodis nekartoja žodžio "tau Literatūros Pašalpinės Ne- klausia, kas šita moteriškė,
Kas
panešti
daugiau
gali.
iau
mažai
gyvą
nepasidalija
rių buvo 34, kad našlių ir no ir slaptos policijos spė ta." Jeigu pasakysi, kad prigulmingos Draugijos na su kuria tu per visą nakti
tarp savęs proga ir šaukia:
našlaičių centai butų suvar komis susirinkimą iškrikdė tie elementai prieš socialis me. Toji draugija remia žuvauji — ar tavo pati? Tam didesnę krauna dalį.
"Mušt kiekvieną juodveitoti tam reikalui, kuriam Tie ponai viršininkai mato tus kovoja, tai klausykis, jie chorą, kiek ir' kuo galėda Stasiulis pamislino, pamis
dį!...’’
. ..
*3
jie aukauti. SLA. valdyba darbininkus tik tuomet, ka net protestus rašys. Argi ma. Vadinas, choras nėra imo ir sako: ”Jes, tai mano Kalbus kalbą susitinka
Darbas
darbui
taiso
ranką.
Baisu
ir
niekšinga!...
malonės mums paaiškinti da darbininkai turi "guzi- ne begėdžiai
tokiu, Ikokiu ji minėtas pati." Nepažįstami vyrai
M. J. S—kis.
A. J. Jokūbaitis. ’
J. A. D.
"Draugo” bendradarbis pie-'pasakė esą ”game gwarkus” pirkties, kad be to unišitą klausimą.
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Musų "kairiųjų” suprati-į negalima įvykinti, "dešinieu, kas ne kairysis, tai "so”so-' ji ” socialistai
reikalauja
mu,
kuodaugausia
reformų,
kad
cialburžųjus,” "sociališdąviNESUSIDERINA.
kas,” ^’socialjudošius," ”so- nors laikinai palengvinus
New
Yorko socialistų Dar niekuomet musų "kai cialpardavikas,” "socialpat- darbininkams gyvenimą.
dienraštis "The New York rieji” taip neužsi puldinėjo riotas" ir tt.
CalT aky vaizdoje to, kad ir neniekino "socialpatrio- Pažiūrėkime, ar yra tuo "Kairieji” socialistai tam
valdžia pradėjo tyrinėti gy tų,” "sociališdavikų" ir kito se terminuose kiek senso. priešingi ir kaip Įmanydami
'dešiniuosius” pravardžiuo
venimo reikmenų kainų ki kių įsivaizdintų baubų, kaip
limą, paskelbė sekantį su dabar. Dabar tūli musų "Socialburžujai.” — Męs ja ir šmeižia. Jie atmeta
"kairiųjų” taip įširdo ant žinom, kad socialburžujai, visas reformas, visus laiki
manymą :
"Tyrinėjimas gyvai žmo socialistų, kurie nesutinka tai yra tokie sociaistai, ku nus pagerinimus, ir sako,
nes paliečiančių dalykų ap su jų taktika, kad jei Įmany rie išsižadėjo savo idėjos ir kad darbininkai privalo tuo
skritai yra nieks kitas, kaip tų, tai paskandintų šaukšte nuėjo Į buržuazijos abazą. jaus kelti revoliuciją, imti
Pas lietuvius prie tokių ga Į savo rankas valdžią, Įvesti
tik apgalėtina pajuoka. Ka vandens.
Labai
juokinga
išrodo,
lima
priskaityt Šliupą, Sir "proletariato diktatūrą” ir
da politikieriai tyrinėja,
žmonės kenčia, o tie, kurių kuomet musų "kairieji” vydą, P. Norkų ir kitus, ku nieko nelaukiant vykinti so
darbai tyrinėjami, tolesniai draugai, kurie vaduojasi ne rie prigulėjo kitąsyk prie cializmą, nepaisant ar sąly
protų, bet upu, visai neapsi- socialistų Sąjungos, bet da- gos tokiam perversmui pri
be baimės sau vagia.
žiuri, kaip jie, bekovodami .har tarnauja lietuvių biz brendusios, ar ne.
"Visi musu vaidininkai su socialistais, patįs sau iš nierių parti.iėlei. Pas ame Bet socializmo mokslas
staiga sukilo prieš gyveni peria kaili.
rikonus tokiais yra Russe- sako, kad pagal norą revo
mo brangumą, ne dėlto, kad
lli$,
Lunn ir kiti, kurie išsto liucijos negalima padaryti.
toks padėjimas pirma nebū Štai keliatas pavyzdžių: jo iš Socialistų Partijos ir Revoliucijos tiktai tuomet
tų buvęs, ne dėlto, kad pir Teko skaityti bent trijų dirba buržuazijai.
kįla, kuomet susidaro tam
ma jie nežinojo, jog žmonės LSS. rajonų išneštas protes Bet musų "kairieji” ne tikros sąlygos. O kuomet
plėšiami kenčia, tik dėlto, to rezoliucijas prieš "Kelei apie tuos kalba. Jie "sociąl- sąlygos išsaukia revoliuciją,
kad jie pabūgo minių pagie vį” ir "Naujienas." Tarp buržujais” ir kitokiais epi tai "dešinieji socialistai ne
žos, kurios staiga pradėjo kito ko tenai cariškai drau tetais vadina Grigaitį,. Mi- mažiau už kairiuosius sten
grėsti tiems, kurie per me džiama šitiems laikraščiams cheisoną, Hillquitą, Gąrme- giasi tą progą išnaudoti,
tus leidžia plėšikams visuo vadintis socialistiškais laik rį, Bergeri ir kitus socialis kad paėmus valdžią Į savo
raščiais. Tuo musų "kai tų veikėjus, £urie tik nepri rankas, jei galima, vykinti
mene plėšti.
"Ne noras teisingumą pa rieji" nori parodyt, kad so taria "kairiųjų” taktikai, socializmą.
daryti, bet noras išsisukti cialistų vardą nešioti gali bet kuriuos buržuazija ne Taigi, ar turi "kairieji”
nuo užsipelnytos bausmės tiktai jie, "kairieji." Bet mažiau už "kairiuosius" pamato plūsti "dešiniuo
pastūmė valdininkus prie štai, sušaukė jie savo suva persekioja. Bergeris ir kiti sius?” Jeigi "kairiesiems”
šito jų darbo. Tatai priro- žiavimą New Yorke, susipe socialistai, kuriuos ”kairie7 tikrai rūpėtų darbininkų išdantis faktai matomi vi šė tarp savęs, suvažiavimas ji" vadina "socialpardavi- liuosąvimas, tąi jie ne nie
skilo ir "kairiųjų kairieji” kais,” šiandien nuteisti kasiems.
"Męs ir musų skaitytojai nutarė atsimesti nuo Socia iėjiman už darbininkų ir so kintų taip žmonių, kurie ei
na prie to paties tikslo kito
žinome, kaip visuomenė yra listų Partijos, o tverti Ko cialistų reikalus.
keliu. Jeigu "kairie
apiplėšiama nuo prasidėji munistų Partiją. II-ras Ra Taigi išeina, kad buržu kiu
mo karės. Ir tai buvo ne- jonas savo konferencijoj azija persekioja savuosius. siems” rūpėtų darbininkų
paprata vagystė. Bent vie pasiskubino tai užgini ir Kur-gi čia liogika ir sen- vienybė, tai jie negriautų
Darbininkų Tarybų ir Drau
nas žinome, ką musų uždar vienas "kairujų" da paaiš sas?
gijų
Sąryšių; jie neprotes
Irv
bis duodavo mums iki 1915 kino, kad, būtinai reikia "Sociališdavikai,” ’^socialmetų ir ką jis mums duoda tverti Komunistų Partiją, jųdošiai" ir "socialpardavi- tuotų prieš Socialistų Parti
nes socialistų vardas esąs kai.” — Šitie tris terminai jos sumanytąjį suvažiavi
dabar.
"Kapitalistų spauda vi jau negeras. — Ar tai ne turi vieną prasmę. Jie reiš mą, kurio tikslu buvo pa
reikalauti paliuosavimo po
suomet pilna melų apie dar sau pačiam antausis?
kia, kad pravardžiuojami so litinių kalinių; jie nesakytų,
bininkų algos augštumą. Iš
cialistai už pinigus, ar už ką
dirba tą manymą, kad pra Dabar kitas dalykas. LSS. kitą pardavė kapitalistams kad geriau darbininkų va
gyvenimo brangumas paei 1 kuopa nesenai buvo par- socialistų partiją arba jos dus laikyti kalėjime, negu
Kapsukas paaiškino, kad komina nuo "darbininkų godu sikvietus drg. Perkūną pa Reikalus. Tuo tarpu męs ant laisvės. Dabar jie taip
S^rįjatų dalis (techniškas apa ties griežty priemonių
' bl^
įki ?! mo.” Tai yra vagiliškos ka sakyt prakalbą. Jo prakal žinome, kad socialistų parti sako ir net savo, laikraščiuo
ratas ir archyvai) pergabena tijinei disciplinai ir tvarkai k.a? uz
■ pitalistų klesos spaudos lo- ba buvo gera, pritaikyta ja yra legato organizacija, se rašo. Tečiaus patįs savo
kailio nenori kalėjiman neš
mi Į Bobruiską, gi liaudies Ko apsaugoti,
tečiaus ar tas “ kuf t,e
imami, šio dalis."
prie
momento
ir
kuopieviskas,
kas
partijoj
daroma,
misarai ir šalies * Gynimo Ta amnutavimas
ti. Jei tik kuriam gręsią
be atodai-: 1U0 tarPU nonme . k°HSta- ” ’New York Gali’ sten čiams taip patiko, kad ant
ros^e-elbės Dartiios sveika- tuoti tik fakta’ kokle Paka gsis išparodyt tikras darbo rytojaus susirinkime jie su yra daroma viešai, ir nieko pavojus, tuojaus šaukiasi
rybą pasilieka Minske.”
ros įsgelbes partijos sveika |laį pradeda eiti štai
čia negalima niekam nei
Toliaus tame straipsnyje
žmonių gyvenimo sąlygas. dėjo jam apie $30. Bet pa "išduoti,” nei "parduoti.” i visuomenę aukų, kad gel
kontr-revoli ucionieriai Visas Massachusetts So- iitųvos” N183 tūlas Brydvai- Vieninteliai žmonės, kurie žiūrėkit i "Žariją” ir "Lais Taigi pasirodo, kad ir šituo bėtų jį.
Kąda visa tai žmogus šal
4žįąugiasi, kad "Šviesiau cialistų Partijos rajonas ’i šis tarp kita ko rašo:
gali tas tikras sąlygas paro vę” — jis sulygintas su se pravardžiavimuose nėra
tu prptu ąpsvarstai, tai kįla
”Nugriuvus Rusijos cariz^ dyti, yra tie. kurie dirba už Grikštu ir Gęležele!
sioji Respublika” (Lenkija) likos suspenduotas. Massa
Net jokio senso.
net
klausimas: ar tie žmo
jąu varanti "akademiškų iš- chusetts Socialistų organiz. mui manėm, kad ir mums bus algą, ir kurie žino, tikras Pildomas Komitetas ragi "Socialpatriotai.” So- nės iš proto išėję ir nežino
didųolių gaujos” likučius. suvažiavimas 1917 m. mat, lengviau Lietuvai laisvę at savo būvio lėšas. Rinkdami nama, kad jis "persergėtų" cialpatrotais yrą tie, kurie
Tečiaus tuoj po to pasigyri prie savo konstitucijos priė gauti, bet štai iš tos carizmo, tas žinias bėgiu dviejų są- kuopas nuo tokių "elemen yra prisirišę prie savo tėvy ką daro, ar parsidavę kapi
talistams?
hydros kelmo pasirodė nauja vaičių, męs tikimęs turėti tų.” — Kurie gi čia "neklai
mo iš savo tamsiųjų karei mė sekantį pataisymą:
nės arba tos šalies, kurioje "Minios su mumis!” gi
buožė. Visokie Kolčakai ma liudijimus daug vertinges dingi?"
vių "pergalės,” tie ponai sa
jie gyvena ir stoja už jos %y~. riasi "kairieji.” Reikia pa
”šios organizacijos tiksiu
nevruoja po priedanga demok nius, negu šimtai tyrinėji
ko, kad —
nimą nežiūrint nieko. Šo- sakyt tiesą, kad minios ne
yra skleisti socializmo mokslą,
”...dabar bolševikai pradėjo:
ratijos ir Įvairiais budais sten mo komisijų.
Arba
paimkime
šitokį
pacialpatriotų vardas prime su jais, bet būrys visgi jiems
organizuoti šioj valstijoj so-'
atakuoti provinciją, formai išgiasi atstatyti senąjį carišką
"Pasakykit
mums,
kiek
zyzdį.
Nelabai
senai
"Lais

tama visiems nekairiesiems, pritaria. Mat, deklamaci
ciaiistus, remti visokius socia
kąi užversdami kaimus ir mie
listinių konvencijų nutarimus, į rėžimą, inimant ir Lietuvą. mokate randos ir kiek mo vė” aiškino kuopoms ir ra Bet prispyręs prie sienos
jos apie revoliciją, kurias
stelius bolševikiška literatūrą
Rusijos agentai leidžia milio- kėdavo! prieš keturis me
jonams,
kad
rezoliucijų
ra

pareikalauk
prirodymų,
kudaboti, idant tik šios organi-i
"kairieji” nuolat deklamuo
rusų, lenkų, baitgudžių, lietu
zacijos nariai butų nuominuo-' nus dolerių savo^propagandai. tus?
šinėjimas,
tai
bergždžias
ris
iš
"dešiniųjų
”
yra
sociali
ja,
daugeliui patinka. Jie
vių ir žydų kalbose. Brošiūros
Šių žodžių rašytojui yra žino
"Kiek atsieina jums dra darbas; jomis nieko gero patriotu, neprirodys. Dar
jami Į visokius urėdus ir idant;
šaukia: "Męs nelauksime
gyvai agitatyviškai parašytos,
pildytų juos darbininkų klesai' ma, kad tūlam žmogui yra siū bužiai dabar ir kiek atsieik neatsiekiama, tik esą, lai ne visose atvejuose ir "te-*
šimto metų, kaip socialbur
ątsišaukimai vaizdžiai ir tur
loma $15,000 dolerių, jei jisai davo prieš keturis metus?
kas
be
reikalo
gaišinama.
vynės
gynimą
”
galima
va

naudą nešančiu budu.”
tingai iliustruoti. Tos Agitapasirūpins išgriauti vieną or
"Kiek mokate dabar už Bet tuo pačiu laiku "Lais dinti socialpatriotizmu. Ga žujai nori, bet tuojaus im
sime valdžią Į savo rankas.
Šių metų tos pat organi-! ganizaciją, besirūpinančią rei avalus?
cijoos męs iš savo pusės, nepri-1
vė"
apsilaižydama
talpina
li
būt
atsitikimų,
kad
šalies
valome menkniekiu skaityti, ka zacijos suvažiavime minė- kalais tų tautų, kurios pirmiau
"Kiek maistas jums lėšuo- kad ir po penkias rezoliuci gynimui reikia pritarti dėl Pusė Europos yra balševikų
rankose; revoliucija kįla
dangi kaip galima paliuosuo- tas konstitucijos pataisy buvo prie Rusijos prijungtos.
ja?
jas
į
vieną
numeri,
jeigu
tik
pačių
darbininkų
gerovės;
tuose plotuose pastebėti čia-» mas likos atmestas ir nau-| Vienos organizacijos valdybos
"Kiek mokate už rakan jos šėrininkai protestuoja antra, Rusijos bolševikai visur ir męs ryt-po-ryt Įve
sime proletarioto diktatūrą
nyščiai darbininkai ir valstie jas padarytas. Tas naujas nariui siūlyta $30,000, jei ji dus ir kitus namie reikalin
tose
rezoliucijose
prieš
"Ke

netik
gina
savo
"tėvynę,"
čiai po bolševikiška valdžia paragrafas sekančiai skam-i sai sutiks pavaryti kongrese gus daiktus?
dreba
leivį” ir "Naujienas.” — Ar bet daro užpuolimus da ir —kapitalistai jau
priprato daug skaityti.”
akciją prieš Lietuvos ir kitų
ba:
prieš
musų
galybę
T
’
Šito
"Kiek pasidaugino jūsų gi čia nelaužymas savo žo ant kitų "tėvynių." Pagal
”šios organizacijos siekiu j tautų laisvę.
Tasai žmogus išlaidos už važiavimą ka
Ot, kas juodašimčiams
"kairiųjų” logikos juos rei kios frazės labai gražiai
džių?
yra organizuoti ir klesinį su buvo sutikęs, bet buvo ant tiek rais?
yra baisiausia! žmonės pri
kėtų dėl to vadinti netik so-i skamba ir tokia mintis labai
sipratimą skleisti tarp darbi kvailas, kad pradėjo per daug
lengvai suprantama. Neiš
"Kiek jums lieka pasilin
prato daug skaityti! Skai
Kuomet "Keleivis” syki oialpatriotais, bet stačiai so- lavintiems žmonėms tas la
ninkų klesos, delei nugriovimo; garsiai kalbėti, todėl Rusijos ksminimams ir kitiems sma
tančius jau nelengva pasa
nurodė, kad "Laisvė” yra cialimperialistais. O betgi bai patinka. Jiems rodos,
komis nubovyti. Skaitant dabartinės kapitalizmo siste agentai pabūgo ir pasišalino gumo reikalams?
anarcho-sindikalistiška, tai musų rėksniai jų taip neva
čius
nelengva gyvuliais mos ir Įvykinimo industrijinės į nuo jo. Vienam, gan žymiam "Kiek pasidaugino jūsų pakėlė didžiausj lermą, vi- dina. Tai kurgi pas juos kad taip ir bus, kaip "kai
”
advokatui, pasiūlyta $3,000, inpalukos nuo 1915 metų?
rieji” deklamuoja. Išmokin
skaityti ir išnaudoti. Skai- demokratybės.
'
sus sąjungiečius norėjo ant liogika?
jei jisai sutiktų atlikti tulą\
gi jie tų žmonių nieko
tančius ir teisybę patyru Kaip matome čionai jau i
"Priduotos mums skaitli "Keleivio” užsiundyt. Bet "Kairieji” šmeižia "deši ti
darbą prieš Lietuvos ir kelių
neišmokina.
ne visuo
sius jau nenugalėsi nei dur- visai
’
apleidžiama politinė:
nės bus tam tikru ekspertų po kelių dienų jau toj pačioj niuosius” užtai, kad jiems met taip bus. Bet
kitų tautų nepriklausomybę.
Pereis
kiek
tuvais,
Taigi kova.
1
Čia visai nesitaiko-!
nepatinka
”
dešiuniujų"
tak-^
sutvarkytos
Į
skaitlinių
len

”
Laisvėj
”
skaitom,
kad
"kai
« • • nei
1 • vkardu.
•
reakcininkai žmonių švieti- ma su šalies Socialistų Par-Į Rusijos agentai taikėsi prie telę ir panauduotos kaipo rieji" ir "patįs nepasijuto, tika. Bet kas-gi toje takti laiko ir žmonės pamatys,
dviejų lietuvių veikėjų, steng
tos "revoliucinės” dek
masi vadindami liga, šaukia tijos konstitucija.
įrankis darbininkų kovoje kaip Įtūpė Į anarchistų veži koje yra bloga? Dešinieji kad
damiesi prikalbinti juos savo
lamacijos buvo tik tušti žo
savo juodąsias jiegas kovon, Betgi žinoma, kad nusikal:
už geresnį būvį.
mėlį." — Vadinasi, prisipa sako, kad prie socializmo džiai ir kad "kairiųjų” žadė
abazan.
timas buvo padarytas ne vi- j ”Cia minėtos Įstaigos ir žmo Ypatingai norėtume to žino !...
girdi;
reikia eiti organizuojant ir
”Pats kardas jos neiškapos, sų
Massachusetts valstijos nių pavardės rašytojui yra ži kių sąskaitų gauti iš mote
mokinant darbininkus, ir jimai nesipildo. Jie pasijus
Tikras Kairysis.
ugnis jos neišdegins, reikia Socialistų Partijos narių;!
stengianties -darbininkams- tuomet apvilti ir... nueis te
rų. Moteris yra ūkvedė,
nomos
ir
reikalui
esant
bus
prieš ją kovoti objektyve lite-j užgėrė jį įjk didžiuma tų
kuri paima vyro, sunaus New Yorko policijos re įgyti vis stipresnę poziciją nai, iš kurJ.atėjo.
I paskelbtos.”
& Prusalaitis.
ratura, reikia pašvęsti milio- narių, Kurie da nėra nuobei dukters uždarbi ir tais kordai parodo, _kad užsida politikos ir pramonės lau
nus, taip kaip pašventė bolše-1 dugniai su
ov* moksliniu
iiivnoimiu sociąŠitų — jeigu jos teisingos pinigais apmoka gyvenimogaliūnams, piktadarys- kuose, pakol* galų gale visa
vikai.”
'
____
_
lizmu apsipažinę: jiem kas j -begalo svarbių reveliacijų lesas. Moteris dėlto dažnai ,
skaičius sumažėjo 15 šalies kontrolė pereis į pro IŠLEIDŽIA PO $22,000,000
KAS DIENA.
Tik reakcininkams veltui' radikališkiau skamba — tai rašytojaus sakosi žinąs įs įaug geriau žino tuos daly-; nuošimčiu. Nors ir dabar letariato rankas. Tuo tiks
Iš Londono pranešama,
save ta iliuzija raminti. Jei- ir "geriau.” Dėlto spenduoti taigų vardus ir asmenų pa <us, negu algą pelnantis as-žmonės gauna alaus, bet jis lu "dešinieji” eina į minias,
cad dabar Anglijos valdžia
gu žmonės priprato skaitv- visą valstijos organizaciją! vardes,tai jo, kaipo Lietu
menpQs,-vuA <- •
lengvas ir nuo jo nepasige- prie kurių tik galima priei išleidžia tiek pinigų į šešias
ti, kad supažindinus juos su
ti, tai jie jau daug ką ir per- musų manymu yra amputa- vos laisvės gynėjo, pareiga
Rasjkite ant vienos po-,r;a
socializmo mokslu ir pat sąvaites, kiek pirm karės įž
skąitė, o perskaitę ir paty- cija be atodairos.
buvo tuos vardus ir pavar pieros lakšto pusės. Laiškai
—---------------rę,
raukus juos savo* pusėn ir eisdavo per apskritus mere, ką reiškia jiems leidžia
leidžia- ( Ūž
Už mėnesio laiko, t y., 1 d. des paskelbti ir pastatyti neprivalo būt ilgesni, kaip I kai,i s*'?3’
žin0S1!
Chicagoje įvyks kaltininkus prieš visuome iš 300 žodžių ir adresuokit Dagi išmoksi kaip saugot nosį. tuo budu stiprinus savo spė ųs. Dabar ji turi $22,000,ma dvarininkų ir buržujų 'rugsėjo,
A J.
J. Jokūbaitis.
Jokūbaitis.
kas. Pakol socializmo da 000 išlaidų kas diena.
literatūra.
"The New York Call” 444'
A
Socialistų Partijos suvažia- nės teismą.
i

r

Cost

» ■’

parpuoliau su ja. Atsisto
jęs aš apsisukau ir davai
bėgti, ba žinojau, kokie piragai manęs laukė, kada
farmerka atsikels.
Pagal J. M. McCann ir kitus parašė IKSAS.
—Tai vis, tėve, dėlto, kad
”liekarstų” kvortą turėjai.
”Ant mažutės salelės, vadinamos Ap nėra; o ant užgesusio Chiniųui vulkano yra
—Ale, vaike, aš turiu bėg
ti, ba man rodos, kad farme- skrita Sala, kuri turi tiktai apie pusantro |jąukščių veislė, kuri gyvena vien tik miš
varsto pločio ir guli už kokių 20 varstų kuotoj, to vulkano ugnaduobėj.”6)
rys su kuolu atsiveja
Dabar truputį apsistokime. Ar gali
šiauryčius nuo Mauricjos, gyvena tokios
Irue translation filed with the post- master at Boston, Mass., on August veislės gyvatė, kuri niekur kitur pasaulyje ma datešsti, kad Dievas butų paėmęs savo
13, 1910, as required by the Act of Oetober 6, 1917.
Yįnka tą gyvatę nuo jūrių salos ir nunešę <
nėra žinomai”3)
„Taip vadinamas raudonas rojaus j Nojaus arką? Ar galima daleisti, kad tie
paukštis (Paradisea rubra) randasi vien paukščiai buvo paimti nuo minėtų ugnakalnių viršūnių ir nunešti oru už tūkstan
tik siaurose Waigiou salos ribose.”4)
'„Ant didžiųjų Chimborazo ir Pichin- čių mylių į Nojaus laivą, o po tvano vėl
United Press agentūra į tolesniai pasilieka: refor- cha ugnakalnių viršūnių, kaip tik tose ant tų kalnų sugrąžinti?
po data 1 rugp. paduoda mistų programa susideda juostose, kur baigias amžinas sniegas, ' Šventraštyje niekur nėr pasakyta, kad
iš Budapešto sekančių žinių abelnai iš daugelio punktų gyvena ypatingos veislės čiulbantis pauk sugrąžinimui gyvūnų atgal į tas vietas, iš
apie taip vadinamą „boną detaliuose, gi musų revoliu
filde” pasitarimu su Rusi-1 cinė programa susideda a- ščiai, kurių kitose pasaulio dalįse visai kurių jie buvo paimti, buvo vartojamos
kokios nors stebuklingos priemonės. Sajos Sovietų valdžios premje belnai imant iš vieno — nu
vaimi suprantama, kad visi jie turėjo grįž
ru Nikolai Leninu. Į be vieli versti dvarininkų ir kapita
niu telegrafu paduotus pak listų jungą, išplėšti valdžią
ti į savo prigimtas vietas patįs. Taigi
lausimus apie bolševikų iš jų rankų ir paliusuoti
klausimas, kaip želvys (čerapokas) galėjo
programą - Leninas tokiuo darbininkų mases nuo iš
ateiti nuo Ararato kalno į Ameriką? Ko
Platus šidraveidi,
pat keliu davė atsakymą. naudotojų.”
kiu budu galėjo čionai dasigauti straigė,
Gražiai tu paskleidi
Pirma negu atsako į paklau
Nežada, mainyti.
kuri neturi jokių kojų?
Žavėjančią dailę:
simus, Leninas daro sekantį
„Šitą
programą
męs
nie

Kaip puikiai tu moki
Jeigu visi gyvi sutvėrimai išsiskirstė
paaiškinimą:
Išreikšti visokią
„Atsakydamas į klausi kad nemainysim. Atskirai
pd visą pasaulį nuo Armėnijos kalno patįs,
mus statau -sąlygą, kad ma įvairios priemonės musų
Savotišką meilę!
tai kaip tas galėjo atsitikti, kad kalibris
no atsakymai bus paskelbti programai gyveniman vy
fhumming-bird) randamąs vien tik Ame
•r;>
be jokio permainymo ir iš kinti dažnai būna maino
Galingas
it
liūtas,
rikoje? Kokiu budu galėjo 1,794 sauženiio
kraipymo Suvienytose Val mos, išskaftliuoti visa tai
Tylus
kaip
poetas,
užimtų tomus rašto.
gyvatės pereiti sniegų laukus, perplaukti
stijose.”
Gražus
lyg
dievaitis,
„Nušviesiu
vienų
vieną
jūres įr išsiskirstyti po visą žemės kamuoKlausimas: — „Koks j’uMalonus kaip draugas,
—Gerą dieną, tėve! Kur tėve, tai ta liga serga tik =ų politinis atsinešimas lin musų valdiškos programos
' ? Kodėl visose kitose pasaulio dalįse ran
Juokaujantis — margas —
tu taip bėgi susikūprinęs? moteris. Taigi išeitų, kac kui Suvienytų Valstijų ir punktą, kurio link turbut
te varnų, o pietų Amerikoje jų visai
daugiausiai atmainų buvo,
Vikrus jaunikaitis.
—Ą, tai tu čia. Maike. tavo vyčiai moteriškom li Japonijos?”
t
perą? Jeigu bekoja straigė galėjo pasiek
Atsakymas: — „Santi- tai yra, praleidant nuo 17
Dievaži, aš tavęs visai nepa gom serga.
ti Patagoniją, tai argi varna nebūtų ga
Mane apim’ dyvas,
žinau.
;
—Vaike, aš tau sakau, kad kiuose su Suvienytomis Val liepos, 1917 metų revoliuci
lėjusi iki sol atlėkti Į Orinoco? Jeigu kur—Kas gi tau pasidarė, tė tu mano kalbos nepertrauk stijomis ir Japonija musų jos laužiant išnaudotųjų at
Kad tu taip kaip gyvas.
galėjo dasigauti į Amerikos daržus, tai
politinis siekis yra panai sispyrimą.
ve, kad tu išrodai taip susi tum. Protaujantis žmogus,
„Męs
net
kapitalistiškų
kodėl jis nei kojos neįkėlė Afrikos žemėn,
maišęs, kad vėl tavo lazda —Gerai, tėve, gerai, aš kinti jų begėdišką, kriminaPataikai savuosius
dreba, tartum butum suša jau .• tylėsiu. Pasakok to- lišką, banditišką isiveržimą laikraščių neuždarėm ir tuo
sūri yra daug arčiau nuo tos vietos, kur
Jausmus galinguosius
met nei kalbos nevubo apie
Rusijon
daroma
vien
dėl
palęs! ’ . .■ ‘ ‘' *
iiau!
Išreikšti... be žodžių? g
jis buvo išleistas iš arkos, negu Amerįika?'
1—O kas tau galvoj apie -4-Nuvąžiaves, .vaike,, ant turtinimo tų šalių kapitalis terorą. Męs netiktai paliuof 4.
š Nelabai senai da Naujoj Zelandijoj
savome daugelį Kerenskic
mano lazdą? Pykstu, tai ir vikeišino, tuojaus pačesta- tų.
.
0
šturmui
užėjus,
gyveno gyvūnas vardu moas; dabar jau
ministerių, bet taipgi palei
dreba.
■• > .
vojau farmerį savo rūgštim; „Daug kartų męs siūlėm dome Krasnovą, kuris su
Tu
atremi
vėjus
u L-.
jįs išnykęs ir jo grobias, 11 pėdų augščio,
—Sakai, pyksti? O kas-gi Beragaudami męs išragavo raiką su tomis valstybėmis,
Su
didvyrio
spėka;
rengė
karę.
Tik
kapitalisbet
jos
nedavė
atsakymo
ir
yra pastatytas Anglijos muzėjuje.
atsitiko? Gal gaspadinė me pusę kvortos mane šnapį
Ir stovi kovoje,
”kiką” davė, „kuomet lindai so. Kuomet man pasidarė ’eda prieš mus karę, gelbė- tams-išnaudotojams .prade
Apie 200 metų atgal ant Madagaskaro
i
jus savo reakcines spėkas
Kol audros nustoja
prie jos?
linksma ir smagu, aš papra-- damos Denikinui ir Kolča- išvystvt, męs pradėjom jų
salos gyveno milžiniškas paukštis, kurį
Ir keršto nelieka.
į -—Visai, ne, .yaįke. Bobų šiau’ farmierio, kad duotų kui, pustydamos Muransko
mokslas pavadino aepyomis vardu.
kikai man jau; paprastas manką-nors dirbt, . Ša ma ir Aaehangelsko srytis ir jiegas triuškinti, imdamies'
11
Airijoj seniau gyveno arklio didumo
Kad oras nutyksta,
da|yk«s. Aš, vaike;’ par|e-į ną generoliški kaulai- reika- naikindamos ypatingai ryti net ir teroro.
„Tai
buvo
proletariati
nę
Sibiriją,
kur
Rusijos
kai

Ramybė įvyksta,
g|riš vikeišiho. Vakar* bu- iavb oasHhankštinimo. Farelniai. Dabar jau šita gyvūnų veis ė iš
v aū išvažiavęs ant ’farmų mens-padavė .man piuklą miečiai taip didvyriškai atsakymas į buržuazijoi
Jausmingoj krūtinėj,
nykus.
veikimą, jungiamą su vokie
oriešinasi
Amerikos
ir
Ja

pasilsėt*.
Tad
saulė
skaisčioji
liepė įsilipti į medi šalę' stuSibire nelabai senai atrasta žemėj
—O kas pasidarė, tėVe, bos ir nupjauti vieną Šaką ponijos kapitalistų brigan čių, anglų, frąncuzų, ameri
Tave
nubučiuoja
—
ptąmutas; jo mėsa buvo da taip šviežia,
konų ir japonų kapitalist’
.
kad vakar išvažiavai, o kuri buvo išdžiūvus. Aš įsi tams.
Arenoj
auksinėj.
kad šunes galėjo ėsti. Tas parodo, kad ši„Tolimesnieji musų eko pastangomis grąžinti Rusi
šindien jau parbėgai: Gal: lipau ir pradėjau pjauti ,bet
joj
išnaudotojams
galybę
milžinas, kuris prigulėjo prie slonių
uodai užpuolė?
per misteiką, vaike, aš atsi nominiai siekiai vra: steigti Čecho-Slovakai remiami anNet medžiai iškilę vieną
brolišką
darbo
žmo

—Daug aršiau, negu uo sėdau ant tos pačios šakos,
lęimynos. ir buvo taip didelis kaip didžiauGerėdamięs — tyli,
dai. Jeigu tu, Maike, nesi kurią pjoviau. Ir kad tu nių ir darbininkų uniją vi glų-francuzų pinigais, gi
slonius, vaikščiojo po žemės paviršių da
Bei kniuždančiai šneka,
šelpiamas
juoksi iš manęs, tai aš pasa žinotum, vos tik į pusę įpjo sose šalyse, neišskiriant nei Mannerheimas
J4t)ai senai. Bet dabar mamutų jau
Kad bangos ant kranto,
kysiu, kokia neščėstis mane viau, šaka tik takšt, aš lap; lapini jos bei Suvienytų Val vokiečių fondais.
„Nevykęs bandymas už
Putodamos tranko
stijų.”
patiko.
su visa šaka ant žemės!
imti
Petrogradą
buvo
gali

J Nejaugi visi šitie gyvūnai buvo išgelIr pasakas sako:
—Iš kito nelaimės nedai
Revoliucija yra tikslu.
—Ir tu, tėve, neužsimumas
suokalbyje
dalyvaujant
!
Sieti
nuo tvano vien tik dėl to, kad paskui
lu juoktis, tėve. Bet jeigu šei?
Klausimas:
—
„Kokiomis
Šveicarijos
legacijai
ir
nau

tu per savo kvailumą įkišai -f-Nausa! Mat, po tuc,
‘ išnyktų ir civilizuotas žmogus nei pamaKaip pulkas mergužių,
išlygomis
jus
taikytumėtės
dojant
anglų
ir
francuzų
pi

savo nosį kur nereikia, tai medžiu gulėjo didelė farmeBe jokių drabužių —
■; tvt jų negalėtų?
su Kolčaku ir Mannerhei- nigus samdomiems rusams
tuomet galima pasijuokti.
Vidurdienyj maudės;
rio kiaulė ir žindė paršiu
apmokėti.”
b
$e, gamta netaip dirbo!
—Šarap, Maike, aš nesu kus, tai aš nupuoliau tie mu?”
Bernaičiai žinojo,
Atsakymas:
—
„Jos
dau

toks durnas, kad kiščiau sa siog ant kiaulės, kaip ant
Rusijos užsieniuose.
•Davson sako: „dabar jau yra pripa
Tad tyčia atjojo —
vo nosį Į kokia skylę. Taip paduškos. Ir ar tikėsi, vai gelį akrtu buvo nurodytos. Paklausimas: — „Koks g
Ten... girdyti žirgus...
žinta, kad visų šalixi augmenįs ir gy vūnai
Pavyzdžiui, Williamui Bujau Dievas davė.
ištikrujų
yra
pobūdis
veiki

ke,
kad
kiaulė
tik
sužvigo,
atsirado šiaurėje, kai-kurie net šiaurinia
—Nagi papasakok, tėve, •įersivertė ir ant syk gata ilitt, vedusiam su mumis ir mo, kurį Rusijos Sovietų
Ir
vakare
valtyj,
m
manim
asmeniškai
Mas

me ruože.” Gamtininkas Wal!ace irgi tą
aš pasiklausysiu.
valdžia kreipia link Avgava... Be to da ir du paršiuku kvoj
Suvienytų
Valstijų
Vaikinas
mergaitę
patį
sako: „Visi surinkti musų prirodymai
—Buvo šitaip, vaike: Kaip aš užspaudžiau.
nistano ir Indiją, lyginai h
vardu
derybas,
taipgi
jnusų
Mylėti žadėjo;
farmerys anąsyk
priva —Vadinas, tu, tėve, papil
liudija, kad visa pienžindžių gyvūnų klesa,
laiške Nansenui. Tai ne mu kitu mahomedoniškų kraš
Jis
sakė
i
ausį,
rė man šruotų į kulnis, tai dei kiauliažudvstę.
o gal ir visa gyvija, gimė ant šiaurės pussų kaltė, kad Suvienytos tų?”
O
jiji
jo
klausė
—
aš prisiekiau daugiau ant
kair.uolio.”6)
Valstijos ir kitų kraštų val Atsakymas: — "Veikimąr
Dievo burdo iau negyventi, —Ale už tai aš gyvas!
Ir
Jupas suliejo.
yra
toks
pat,
kaip
ir
veiki

Taigi ne nuo Armėnijos kalnų augme
bet išvažiuoti ant regli vi- —Tas tiesa, tėve. Vvčiai džios bijosi paskelbti tuos mas tarpe ne-rusų žmonių
Bet laumė sausveidė
nų ir gyvūnų paasulis nusileido, bet iš šiau
keišino ir už burdą farme- dabar turėtų pastatyt tai dokumentus ir slepia nuo viduje Rusijos. Męs stengia
žmonių
teisybę.
Juos burtais apleidė
rė atėjo. Ir ne 5,000 metų atgal dabartinis
riui užmokėti. Todei per kiaulei didelį paminklą, kad
mės pagelbėti liaudžiai įsis
lietuvių
tauta
ateityje
žino

„Noriu priminti jums vie teigti autonomiškas respub
Iš pikto pavydo;
paskutini vyčių mitingą aš
pasaulis prasidėjo, bet daug anksčiau ne
Neleimė ištiko —
įnešiau, kad reikėtų lietu tų, jog degloji išgelbėjo lie na musų pamatinių išlygų likas Rusijoj. Męs pagelbsgu žmogus ant žemės atsirado. Tai buvo
—męs pasiryžę užmokėti vi time kiekvienai tautai sa
viško vaisko generolą išleis tuviško vaisko generolą.
Jų meilė nevyko...
šimtai tūkstančių metų atgal. Tais laikais
ti ant kontrų pasilsėti, ba —Tai da ne viskas, vaike. sas skolas Francuzijai ir vistoviai laisvai plėtotis, dė
Ir kalbos pasklydo... -3 i”
Amerika buvo da sujungta saužemiu su
per vasarą visi generolai tu Netoli to medžio farmeris kitoms valstybėms, kad pa lei to męs ir statome Suvie
Azija ir Europa, o pastaroji su Afrika.
ri vakacijas. Mano įneši buvo išleidęs pernykštį ku darius tikrąją taiką, tai yra nytų Valstijų ir Japonijos
Tik kiltosios deivės g 11
Tik tuomet gyvūnai galėjo išsiplatint po
mas buvo vienbalsiai priim melį pabėgiot. Kumelys pa taiką, po kuria pasirašytų kapitalistams ir brigantams
•’ij
Pagailo jų meilės,
ir
ją
užtvirtintų
Anglijos,
tas. O kadangi lietuviško matęs mane su kiaule vovisas šalis, bet ne po menamojo tvano, ku
stipriausi pasipriešinimą.
Kerais suardytos;
vaisko generolu esu aš pats, liojanties, pasibaidė ir šoko Francuzijos, Suvienytų Val „Tolimesniuoiu musų po
rio visai nebuvo. Iš prastesnių gyvūnų
Iš ežero gilio,
.
tai dėl tautos labo man ir bėgti; bėgdamas įsipainiojo stijų, Japonijos ir Italijos litiniu siekiu yra — supa
nuolatos vystėsi tobulesni — iš driežo
Vėl meilę išpylė —
prisiėjo važiuoti. Ant ke į virvę, ant kurios farmer valdžios, nuo to laiko Deni- žindinti žmones su musų
Į alkstančias širdis.
paukštis, o iš beždžionės žmogus — prilionės gavau da ir kvortą ka drabužius džiovė. Tos kinas, Kolčakas, Manner Sovietų konstitucija, kuri
gimtieš Pasirinkimo įstatymas ir l^aikas
snapso, ba musų vyčių kuo-j virvės, vaike, vienas galas heimas ir kiti butų kaipo ant nelaimės patenkina
* i~j
Misteriškam veide
nuolatos tobulino kas netobula, ir joks tva
pa prieš pirmą džiulajų nu-' buvo prikabintas prie stu- užstatas Odesos valdžių daugiau kaip bilioną žemės
Prakilniai tu žaidi
rankose.
”
nas
niekad nebuvo gyvybės ant žemės su
sipirko čielą bačką dėl lie- bos sienos, o kitas prie tam
gyventojų prigulinčių kolo
Žaislus slaptinguosius;
įkasto stulpo. Bet ant Paklausimas: — „Ar So nijų srytims, Kur jie yra
karstų.
|| 1tyčia
\
naikinęs.
O varsomis pieši,
—O kokią ligą vyčiai ma- neščėsties to stulpo butą su- vietai turi daromų reformų snaudžiami. kur jiems tau
’Tikrai galima .pasakyti, kad nuo to
Bangomis gi loši'
permainų programą, tinės jų teisės atimtos, ir
no gydyt, tėve?
Ipuvusio ir kaip tik kumelys l«ei
laiko, kaip žmogus ant žemės gyvena, jo
Vaizdus įvairuosius.
—Gumbą, vaike, gumbą! virvę įtempė, tas stulpas nuo kada jūsų valdžia yra ji jiems teikia daug dau
kio tvano niekad nėra buvę, ir kad gyvū
Juk žinai, kad tai musų tau- parvirto. Kad stulpas per- įsteigta?”
giau. negu vakarinės Euro
Eterų berybės
nai, kurie dabar paasulyje gyvena, ir, kaip
tiška kvaraba. šnapsas, virto, tai tuščia jo, bet far- Atsakymas: — „Sovietų pos ir Amerikos konstituci
žvaigždučių daugybės,
parado iškasamos žemėje liekanos, yra gy
vaike, tai geriausia liekars- merka tenai skalbė drapa- valdžia neturi valdiškos re- jos ’buržuazinės demokraĮ puotą kad ruošias,
ta nuo tos negerovės. ]Kaip
“
nas ir jis vožė jai tiesiog į formistinės
programos, tiios’ valstybių, mėginančių
venę per nesuskaitomus amžius, jokiu bu
Tai tu joms parodai,
išsigeri stikliuką, tuojausI kuprą. Boba suriko nesavu vien revoliucinę programą^ uždėti kelių ’civiliai’ kapita
du nėra kilę ir išsiplėtoję iš tų porų, ką
Sidabro veidrody, —
rislos sušįla ir sopuliai pra- balsu ir
.. parvirto
,— ;---- —palei
i cė-, Reformos išgaunamos iš
listinių kraštų jungą ant
išlikb gyvi arkoj ant kalno Armėnijoj.”7) *
Kaip šauniai jos puošias.
puola.
beri. Aš
■ - pribėgau
prie
jos
viešnatauiančios
klesos,
šimtų
milionų
žmonių
Azi

••
a
«
•
•
N. A. Rastenis.
(Bus toliau)
—Bet kiek aš girdėjau, paklausti, ar ji da gyva, o kuomet jos viešpatavimas jos ir Afrikos kolonijose.”
ji sako, kad ne. Dabar tai
jau bus trobelis, mislinau
sau. O čia ir farmerys at
bėga. Jis suriko ant manęs
ir liepė nešti bobą stubon,
<» pats nubėgo tiliponuot
daktarui. Aš paėmiau ją
'glėbin, ir rodos visai nebu
vau girtas, bet kaž-koks biesas sumaišė man kojas ir aš

Ar buvo Visuotinai Tvanas?

REVOLIUCIJA, O NE RE
FORMOS SAKO LENINAS.
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Pajieškau (riminių ir pažįstamų,
Pajieškau Juliaus Sir.ionavk'iaus, I P. jieškau tner.l.Tos arba našlės
apygardos: Vilniaus apie* Iš TAURAGĖS APIELINaš paeinu iš Suvalkų gub., Seinų pa- Liveliškių kaimo,
Raseinių pav., be vaikų apsivedimui, nuo 20 iki 27
/ieū, Liepalingių gmino, Liepiškių Kauno gub., 10 metų kaip Amerikoj. | metų. Aš esu 26 metų. Su pirmu
linkė, Ašmena, “*
KĖS.
GCRLAU818 DARBO ŽMONIŲ
aimo. Meldžiu atsišaukti šiuo ad- Meldžiu atsišaukti
turiu labai laišku meldžiu prisiųsti savo paveik
Vidzai laikė pro
LAIKRAŠT18.
(34)
svarbu reikalą, ar kas apie jį žino sią. Platesnes žinias suteiksiu per
Birželio 22 d. atvažiavo Subatoj. 16 Rugpiučio, 1919 esu:
laišką.
*
(34)
Petras Gazukevičius
rinkimą švenčiony
me.»l:ii pranešti
PRENUMERATOS KAINA
Batakiuosna vokiečių gau Tanai žiram Lietuvių Parėk, 374 River
sL, Haverhill, Mass.
J. J. A.
Juozas Raclickas
AaerUoje:
Lenkų
rekvizavimus,
plaki*,
ja — arti 100 vyrų, kurie Į197 E. Crosier st., Arkon, Ohio.
696 N. Riverside st.,
M*4ąiąą •■••••••••••••, $1—7$
Methuen, Mass.
Teklė Udzieliutė-Yudifcauskienė
Weterbury, Conn. •
Pusei metų ..................... L00 muą, nežmonišką pasiūgi sibrovė pas ramius gyvento
Veronikos Grinevičiūtės,
Kanadoj ir Užrubežiaose:
mą, kalinimą vyrų, žagini- jus ir įsigyveno nepaskir Prie Lietuviu T«ut- Baž. Kapinių, pajieško:
PRANEšIMAL
Jurgio Udzulos, Antano Navicko,
Franciška Puzarnaitė
po vyru
Metams ........................... $2.25
pajieškau pusseserės
Pusei metų ..................... 1.25 mą moterų, įvedimą dviejų tam laikui. Dar pirma die arti LAWRENCE. MASS. PRASI luozo Udzilos. Vieni Kalvarijos, kiti Aukevičienė
Rudminos parap., Suvalkų gub.
Barboros Puzaraitės, Kauno gub., . KAM REIKALINGAS BUČĘRIS .
DĖS 3-čia V AL. PO PIETŲSu visokiai reikalaus atrikr^i- sąvaitės dienų baudžiavos
ną ėjo pas gyventojus^ atŠiaulių pav., Akmenės parap., Rau lai atsišaukia, aš noriu mokintis.
Mrs. T. Yudickienė
ĮŽANGA 25 CENTAI.
Redakciją, rašykit šitokį
ANTANAS TAMO4IUNAS
dideliuose dvaruose.”
399 E. Flagg st.,
Aurora, III.
džių sodos. Girdėjau gyvena South
Rengia Maasachusetts ir. New
imdinėdami po prievarta
3 Franklin st., . .Seymour, Conn.
Boston,
Mass.
Meldžiu
atsišaukti
Hampshire
(Naujos
Anglijos)
"KELEIVIS"
i "Kauno telegrama, datuo rakandus. Atėję mokyklon,
Pajieškau Stanislovo Pilkausko,
kas žino malonėkit pranešti.
T. M. DRAUGUOS APSKRITYS Jono Jasilicnio ir Juozapo Kiaušo. arba Mrs.»F.
255 Broadway, So. Boston, »1»w ta liepos20 d. skelbia: "Len
PETRAS GUMULIASKAS atvaAukevičienė
(37)
išlaužė duris visai niekeno Prašome visus Lavrenco lietuvius Kauno
gub.. Vilkmergės pav., Alan 1818 Sd. Sring st.,
Chicago, UI. žiavo pradžioj gegužės iš Scranton,
kų raiteliai užpuolė musų nesiklausę ir apsigyveno.
atsilankyti, nes tai bus didžiausis tos vals. Meldžu atsišaukti ar kas
Pa. ir pasivadino save Miliausku.
■ 1 • x • i » .
i ! divizijas ties Merečiumi, Ant užsėtų laukų ir pievų piknikas. Bus privažiavusių žmonių žino malonės pranešti.
Pajieškau brolio Jono Klionio ir Jis apsgyveno su manim kartu ir apiš Bostono, MonteUo, Nonvoodo, LcJonas Kiaušas
pusbrolio Jono Lukšio, abu Kauno 'džįjrėjęs; kad aš turiu su savim pi
priversdami jas trauktis at- gano savo arklius. Gyven wellio, Lynno, Hiverhillio, Nashua ir 201 E. 108-tn
st., New York, N. Y. gub., Panevėžio pav., Nainiškių so nigų, Liepos 21 nakti, paėmė iš kišegal savo didesniu skaičium, tojai negali priešintis, nes iš kitur. .
dos; pirma abu gyveno Pittsburgh, niaus pinigus ir prasišamo.
Griežė iš So. Bostono Buinio Orches
Pajieškau
draugo
Jono
Juzėno,
Pa. Meldžiu jų pačių atsišaukti ar
po smarkios kovos. Lenkai jie atsivežė drauge keletą tra.
Kauno gub., Panevėžio pav., Pasva- kas žino malonės pranešti.
(34)
io parap.; pirmiau gyveno Clevesutraukia savo pajiegar a- kulkasvaidžių ir armota.
MILŽINIŠKAS IŠVAŽIA VIMAS.
M. Kiionis
89 Pearl st-,
Chelsea, Mass.
Ant rytojaus t. y- neaėlioj, Ru^p- !and, Ohio. Jis pats lai atsišaukia
byšaliai Nemuno ir traukia
jį žino malonės pranešti
Amerikos Lietuvių Tary linkui Alytaus, Seirijų, Dau True translation filed with the post- 17 d. tas pats apskritys rengia milži arba kasJos.
Biskupaitis
Pajieškau švogerių S. Dičkaus ir
nišką išvažiavimą šioje pačioje vietobos atstovas praneša, kad1 gų. Padėjimas sunkus!”
master at Boston. Mass., on July je. Prasidės 10 vai- iš ryto ir trauk 933 Arch st.,
Yougstown, Ohio. P. Balčiausko, paskutinis pirm dvie
13, 1919, as reųuired i»y the Act oi* is iki vėlai nakties.
jų metų gyveno Scranton, Pa.; girdė
Lietuvos premjeras Šleževi
October 6. 1917.
jau, kad dabar gyvena Hammond,
įžanga 15c~ vaikams dykai.
Paiieskcs
Viktorijos
Eidukienės
;ji
čius prisiuntęs iš Kauno vy
Bus muzika, damų, žaislų, lenkty- prasišalino apie 3 metai atgal. Gy lnd. Malonėkit atsišaukti.
Ant. Paul
(33)
įių; atsižymėjusiems bus suteikia veno per nekurj laiką Hartford,
riausiai sąjungininkų Talmos dovanos. Svarbiausia bus pra Conn. Turi su savim vieną vaiką 1036 Washington ave., Thoop, Pa.
rybai šitokio turinio teleg
kalbos. Kalbėtojai iš svetimų mies
Pajieškau sunaus Petro Kildos,
ramą:
tų ir taipgi savi.
Kauno gub., Panevėžio miesto. 8 me
,
Vasaros gamtos gražybės baigiasi.
"Lietuvos valdžia sužino
tai Amerikoje. Paskutinį kartą rašė
Medžių lapai pradeda gelsti. Dabar
iš Colarados ir sakė važiuosiąs į Chigamta šaukia visus prie linksmybė.'jo, kad lenkų parliamentąs
ca^rą. Meldžiu atsišaukti.
(33)
vasaros grožio. Atsilankykite!
Varšavoje Įsakė vyriausiam Iš SKAUDVILĖS APIE- Stengsis nupiginti pragyve ir Kviečia
Antanas Kilda
N.
A.
TMD.
Apskričio
Pik

IJNKĖS.
1421 Wodd st-.
Philadelphia, Pa.
savo kariumenės vadui są
nimą pasiūlytomis kongre niko ir išvažiavimo KOMISIJA.
PASARGA:
Važiuoti
svečiams
i.'
Kelmė.
—
Per
komiteto
jungininkų laikinai nusta
Pajieškau brolio Juozo Mickevi.
so užgyrimui priemonėmis. kitų miestų reikia šiaip: karais arba
čiaus. Suvalkų gub., Mockavos gmityto tarp Lenkijos ir Lietu apsileidimą ‘ miestlis turėjo
automobiliais Lowe!io keliu (Lawno, Navinikų kaimo. Jis pats lai
) iki Savyer gatvės jai.
vos rubežiaus nepaisyt, ir daug nuostolio. Taip, padė Prez. Wilsonas 8 rugpiu irenca-Lowell
atsišaukia arba kas apie jį žino ma Čia jo . ir paveikslas. Letuviai apsipikniką
bei
išvažiavimą.
lonėkite pranešti, aš turiu daug rei saugokit ir jeigu kur jį patėmytuliepė savo armijai iš dabar kime, trįs milicionieriai nu čio Suvienytų Valstijų kon
mėt malonėkit pranešti.
kalų jam pranešti
(34)
užimtų Lietuvos vietų . ne ginklavo tris Vokiečių ka gresui sakytoj prakalboj
Petras Mickevičius
Jurgis Štreimikis
361 —.4-.th st., So. Boston, Mass.
Staft No. 1, Box 227,
sitraukti. šitaip elgdamie reivius ir paėmė iš jų duo apie pragyvenimo brangu
Du Bois, Pa.
si lenkai remiasi neva tuo ną. Porą dienų praleidus mą pasakė, kad šalyje nega
RECEPTAS ir INSTRUKCIJOS
"MINE”
Pajieškau 3 brolių: Aleksandro,
faktu, kas yra grynai išmis- atėjo 18-20 vokiečių karei li būti ramumo, pakol taikos
Svarbu yra žnoti kiekvienam iš
Simono
ir
Antano
Sautelų;
visi
Kau

sutartis
nebus
priimta.
Pajieškau
brolio
Franciškaus
Kaulas, kad Lietuvos pusėj ka- vių, apšaudė miestelį, uždė
no gub., Raseinių pav., Laukuvos aiškinimas užlaikymo savo sveikatos:
tauc ;o, Kauno* gub, Šiaulių pav.,
parap., Tročių sodos. Kas apie juos všd į s bkčbkčmvypząšžų kččjžšąl
riumenė esanti sudaryta iš jo 6,000 auksinų (markių)
Jis nurodė, kad pragyve Užvenčiu parap.; pirmiau gyveno
žino malonėkit pranešt arba pats lai Vyrams, Merginoms ir Motesims!
East
St.
Louise,.
111.
Jau
4
metai,
pabaudos
ir
išplėšė
iš
mies

lietuvių ir vokiečių.
Bet
nimo reikmenų augštos kai kaip negaunu jokios žinios. Ka? ardu Boliukas. Kas apie ją žino atsišaukia.
(33) Praktiškoj formoj išparodomą iš ko1 ios medegos susideda piktligė ir ko
Emilija Sauteliutė.Vaitkienė
tai yra melas, ka gali pat telėnų ant 20,000 auksinų nos negali būti teisinamos apie jį žino malonėkit pranešti, nes praneškite ar jį pati lai atsišaukia
de! ji baisiai kenkia žmogui, taipgi
1528
Wentworth
ave.,
svarbus reikalas, arba pats lai
J. Eiduk
virtinti ir sąjungininkų mi turto. Tikri kailtininkai prekių trukumu dabar bei yra
kur ir kaip ji randasi. Tik $1.00.
Chicago Heigts, III.
atsišaukia.
(34)
198
C.
St.,
So.
Boston,
Mass.
A. M. D. E. S. P. LIN CO.
(33
sija Kaune. Paduotas len pasisliepė, o męs nukentėjo- ateityje, nes jos "liuosnoriai
Jonas Kuntauskas
2309
Brown
st.,
Philadelphia,
Pa.
Pajieškau
Antano
Čeponio,
Kauno
16
Knox
st,
Lewiston,
Me.
Pajieškau Antano Mitraucko, Kakų ‘ rezoliucijoj gyventoją me. Be to vokiečiai sudau ir dirbtinai” "ištvirkėlių”
gub.,
Panevėžio
pav.,
Smigių
so

imiero Šečkaus, Jono Menčevčiaus,
JIEŠKAU DVIEJŲ BARBER1Ų
Pirmiaus gyveno Orange,
surašąs taip-pat yra netei žė komiteto butą, paėihė keliamos.
Krautuvninkai,’ Pajieškau dėdžių, Kazimiere ii kntano Aleksaičio; visi Jūrės kaimo, džiaus.
arba jauno vaikino mokintis. Atva
Mass.,
dabar
nežinau
kur.
Lai
pats
M-ariampolės
pav.,
Suvalkų
gub.
4 telefonus, b a 11 i n*i ų; j jis sako, taipgi nemažai kal Motiejaus Naruševičių. Gaižūnų so
singas.”
atsišaukia arba kurie apie jį žino ma žiuokit greitai, nes aš skutu elektriš
Sedos parap., .Vilkmergės pav., Taipgi ir kitų pažystamų meldžia lonėkite pranešti, nes turiu svarbų koms britvom ir kerpu plaukus su
Paryžiaus telegrama sa i r kitus ligoninės- ti už kainų šriubavimą. Jis dos,
(34)
Kauno gub. Jie gyveno 1912 m. Mil- itsišaukti.
mašinomis- Britvas parduodu vi
reikalą.
(33)
Dėl to paties ‘ padavė kongresui sumany vvaukee,
Jurgis Boltaitis
ko, kad tikrenybėje vokie dalykus.
Wis. Kas apie juos žinot ma
siems, kas norite nusipirkti britvą,
Jonas
Ceplinskas
437 Myrtle ave., Bridgeport, Conn.
pranešti arba patis lai atsi
930 W. 35-th PI.,
Chicago, III. tai ateikite, nusipirkti pigiai ir gerą.
čiai jau apleidę Kauną ir Komitetas papuolė teisman mą naujų įstatymų, kurie lonėkit
šaukia.
•
(341
O nuo plaukų puolimo turiu geru gy
Pajieškau brolių, Antano , Jurgio,
visa rytų Lietuvą, ir kad ir tuojaus norėjo Komitetą duotų valdžai galią tvarkyti
P. Ivanauskas
duolių iš Francuzijos. Kaip tik pa
fono
ir
Marcelės
Bajorų,
iš
Baroniš

1202 Ida ave., + . Flinl, Mich.
bandysi t plaukai tuojaus užaugs ant
prieš pasitraukiant iš Kau suimti ir nusiųsti į Rasei visuomenės gyveninio reik
kų kaimo, Šiaulėnų parap., Šiaulių
APSIVEDIMAL
galvos. ■ Apynių skystimėlis Francuno jie sudeginę savo kazar- nius, bet paliko ant laiko. menis. Prezidentas Wilso- Paješkau Šinkūnų: Jono. Dominika pav., Kauno gub. Meldžiu atsišaukti
:-.ioj padarytas, tai naujausis išradi
žinote malonėkite pranešti.
Pajieškau apsivedimui merginos mas. Lietuviai pas lietuvį! Daktaras
mes, varu paėmę ir išgabe Dabar pas mus veikia naujįDss rekamenduoja sekan- ir Juozapo,. Meldiiu atsišaukti jų rrba kasKazimieras
Bajoras
(33) bei našlės, nuo 25 iki 30 metų am žilas dėdė.
pačių arba kas apie juos žino teis5-th Water st, No. 1
žiaus, be skirtumo tikėjimo. Aš esu
nę Vokietijon 20 vagonų jas Komitetas, bet ir šis jau č-us budus:
•
D. GALINIS.
sis pranešti šiuo adresu:
(34)
Gloucester, N. Y.
29 metų. Meldžiu atsišaukti, atsa 311 — 4-th st- So. Boston, Mass.
maisto, visękių reikmenų, patrauktas teisman už per Maisto kontrolės istatyAEkolaS Ėidzulis
kymą ir platesnes žinias suteiksiu
Pajieškau brolio Kazimiero Ruse- kiekvienai.
(33)
galvijų, tų tarpe keturis va žengimą įgaliavimo.
ma pratęsti ramybės metui,! 966 E. 70-tJi st, ^Cleveland, Ohio. vičiaus,
REIKALĄVIMAL
Suvalkų gub., Gražiškių pa
J. T. A.
jJc rrin '
• \ .
gonus atsiųstų'iš Amerikos
pildant visus patvarkymus Pajieškau tėvo Jono Katkaus, rap., pirmiau gyveno Glasgow, Ško 319 Edwards s t-,
Rockford, III.
tijoj. Jis pats lai atsišaukia arba
REIKALINGI du lietuviai duon
miltų ir du vagonu sutirš Iš VILKAVIŠKIO APIE- apie kurą, drabužius, maiš
kas apie jį žino malonėkit pranešti.
Pajieškau
merginos
ne
senesnės
kepiai,
pirmarankis ir antrarankis.
LINKĖS.
tinto
pieno
(condensed'
ią. ir kitas gyvenimo reik-'
Jonas Rusevičius
(33) 30 metų, be skirtumo pažiūrų apsive Mokestis gera. Kreipkitės laišku.
1304 E. 68 st., Suite 1,
dimui. Esu 30 metų, nevartoju ta
K. KUTRA
milk).
Vilkaviškio apskrities Ko n enis.
Cleveland, Ohio.
bako nė svaiginančių gėrimų; esu 3278 Salmon st, Philadelphia, Pa.
Žinios, gaunamos paskuti mitetas uždraudė Įvežti ir Bausti pe.’r.agaudžius pa
našlys ir turiu vieną dukterį 2 metų
Pajieškau sesers Onos Simanavy- Gerai uždirbu.
REIKALINGAS PUSININKAS
Mylinčios švarų ir
nėmis savaitėmis iš Lietu išvežti iš miesto maisto pro gal maisto kontrolės įstaty
Mutės, Kauno gub., šaulių pav., Viek ramų ženybinį gyvenimą malonėkit prie kriaučių biznio arba norintis ga
vos ir Paryžiaus, parodo, duktus, o pats miesto Komi mą.
šnių miestelio. Kas apie ją žinote, atsisaukt, su pirmu iaišku meldžiu lėtų visą atpirkti. Geistina, kad at
nalonėkit pranešti arba pati lai atsi prisiųsti ir paveikslą.
sišauktų toks, kuris supranta gerai
(34)
kad Lenkija be paliovos va tetas negaudamas pakanka Priimti įstatymą, nusta-1
šaukia. nes turiu labai svarbų reikalą.
"Dry Clothing” darbą.
R. K. 184 Grand st,
ro Lietuvos prijungimo ir mai iš apskrities duonos, tantį laiką, kaip ilgai paga
Aleksandra Simanavičius
(33)
; M. ARMINAS
(33)
Brooklyne, N. Y.
124 Bowen st~, So. Boston, Mass.
1202 So. Main st, Rockford, III.
pavergimo politiką, nepai priverstas buvo vieną mėne mintos prekės gali stovėti
Pajieškau susipažinimui draugės,
sant, kad sąjungininkai yra si veik pusei miesto gyven sandėliuose: laikui išėjus
Pajieškau Juozo I^atvio, su kuriuo iie skirtumo tikėjmo. Esu 26 metų $100,000 SUTAUPYS AMERIKAI.
sryvenau Kenosha, Wis., vėliau Cle aisvas, blaivas,
?.'. ■* i Reikalingi Agentai.
tabako nerūkau,
liepę jai susilaikyti.
tojų visai duonos neduoti. prekės turi būti iš sandėlių!
veland, Ohio.; tenai persiskyrėm ir rierginos malonėkit prisiųsti savo
Naujas -preparatas taupymui GaPrašant lietuviams pripa Tcdel daugelis Vilkaviškio paimtos ir pažymėta, kada
iezinau ku-.
Taipgi pajieškau J. pa vii esi>
solitto,. kuris sutaupys nuo 20—10
Knašo. J. Tiškaus, gyveno Centralia,
nuošimčiui
Tūkstančiai
vartotojų
žinimo neprigulmybės ir ap biednuomenės pasiliko labai išleistos.
S. Woorpp
Iii.; J. Urša Cliford, Ilk; Antano 3252 So. Halsted st., Chicago, III. reiaklauja. Vartojamas Automobi
saugos nuo tolimesnio len apverktinam
padėjime. Išleistos iš sandėlių pre
liams, Trekams, Motorinėms Val
Klejunc, East St. Louise, Ilk Kas
įpie juos žino meldžiu pranešti ar
Paiieškau me:» inos apsivedimui iems, Motorcykliams. Gasolino kasi
kų veržimosi Lietuvos že Nors buvo duodami leidi kės turi turėti pažymėtas
ba patis lai atsišaukia, nes turiu nuo 25 iki 30 metų, laisvų pažiūrų.. mo inžinams ir Orlaiviams. Pašal
mėn, sąjungininkų taryba mai duonos kaime nusipirk pardavimo kainas, kokios
ivarbų reikalą.
(34) Esu 39 metų. Meldžiu su pirmu laiš pa aplaikoma: Sutrumpins tolumą
F. Kantenis
pravedė tarp Lietuvos ir ti, bet tik vienai dienai, ir joms buvo duotos į sandė
ku prisiųst paveikslą
(35) nuo 20^-40 nuošimčių. Dadidins jie67
Hollis
st.,
Worcester,
Mass.
gą motorui. Padaugins greitumą.
J.
G.
B.
P.
O.
Box
71,
Lenkijos rubežių ir uždrau jeigu išėjęs kaiman žmoge lius dedant, ir tarpyalstiji- Kauno gub., Vilkmergės pav., MkaMotoras trauks švelniai. Lengvas
z Luzerne, Pa.
čių sodos, čia ir jo paveikslas. Kas
"užstardavimas“ šaltame ore. Ap
dė lenkams per tą rubežių lis ta pačią dieną duonos nei pirklybai skiriamos, apie jį žino malonėkit pranešti arba Pajieškau savo žmonos Onos Gaisaugoja nuo suodžių. Sutaupins Ga
Junienės, ji prasišalino 16 liepos,
Pajieškau
merginos
apsivedimui,
pats
lai
atsišaukia,
nes
turiu
svarbų
eiti, pakol "tautų lygos” ta negaudavo, — tai rytojaus prekės turi turėt pažymėtas
ražo išlaidas.
(33).
1919
su
rusų
Urbonų
Caski;
paėmė
nuo
18
iki
25
metų,
aš
esu
25
metų.
(34)
Agentai ir savininkai reikalauda
ryba nenustatys tikros sie dieną jį pagauna milicija ir kainas, kokias jos turėjo ga- reikalą. Veronika Natkiutė
*1,200 ir penkių metų vaiką. Jie kal Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti
•
ba rusiškai, lenkiškai ir biskį angliš paveikslą. Platesnes žinias suteik mi kreipkitės:
8 Dorman sL,
Hudson, Mass.
nos. Demarkacijos linijos kaipo ”šmukleri” pristato mintuves apleidžiant.
Elect. Chemical Laboratory
kai. Vaikas kalba tik lietuviškai ir siu per laišką.
P. O. Box 164, Muskegon, Mich.
lenkai tečiaus nepaisė, nuo vaUybon nubausti.
Kas pirmas praneš, tam
Joe Kalvėnas
Panaudoti valdiškas agen PajVškau draugo Mikolo Augus- aagliškai.
u‘•.lyginsiu.
933 Arch st-,
Youngstoyn, Ohio.
latos ja peržengdavo ir už
Didžiausia
neapykantą tūras informavimui publi tinavičiaus ir Apolenaro Labutės.
Mikas Gailiunas
PARDAVIMAI.
ėmė daug miestelių, net pa jaučia žmonės prie apskri kos apie prekių kainas, ko Gražių kaimo, Josvanių vals., Kauno 723 Mcllvain st., Chester, Pa.
Pajieškau apsivedimui merginos,
gub.
Meldžiu
atsišaukti
ar
kas
žino
tarpe
19
ir
29
metų,
mylinčios
dorą
čią Lietuvos sostinę, ir da ties Komiteto, ant kurio nu kiomis krautuvninkai jas malonės pranešti šiuo adresu:
Pajieškau sesers Marjonos Minke- šeimynišką gyvenimą. Esu 25 metų, PARSIDUODA BUčERNĖ—GROCERNĖ.
bar atsisako iš užimtų vie verčia visa savo bado prie nusiperka.
Jonas Labutis
vyčiutės, Šaltenų sodos, Punsko pa- uriu gražią farmą geroj vietoj. Ma
Geroj vietoj, apgyventa lietuviais,
19
Essex
st.,
Springfield,
Mass.
•ap..
Suvalkų
gub.
Girdėjau
gyvena
lonėkit
susipažinti
arčiau
per
laiška.
tų pasitraukti. Lietuvių ka- žastį. Jis, girdi, neduoda
Kuoveikiausiai užtvirtin
Pennsylvanijos valstijoj. Kas apie ją
J. S. D.
F. F. D. Box 235 (33) lenkais ir kitomis tautomis. Yra la
bai gera proga pirkti lietuviui arba
riumenė su lenkais jau. pra miestui duonos ir uždraudė ti taikos sutartį, kad parei Pajieškau sunaus Jono Zengo. pa žino malonėkit pranešti arba pati
Marlborough, N. Y.
lenkui; randa nebrangi ir sykiu pra
’
ai
atsišaukia,
nes
turiu
labai
svardėjo muštis; žinia 27 liepos ją miestan Įvežti. Kiti ima kalavimo ir pristatymo pro eina iš Lietuvos, Kauno gub., Tirkš l-ųj„reikalą.
gyvenimas. Narint platesnių žinių
Pajieškau
merginos
arba
našlės
lių parap., Pivianų kaimo.
atsišaukit šiuo adresu:
(33)
sakė, kad 45 mylių fronte kalbėti, kad, todėl taip blo cesas laisvai galėtu eiti.
Jonas
Minkevičius
be
vaikų
nuo
26
iki
36
metų
apsive•Tusu tėvas Jonas Zengo
PETRAS JACUBKA
P. O. Box 51, Flemington, W. -Va. - iimui. Esu 36 metų, blaivas ir ne- •
verda atkakli kova. Jeigu ga yra. kad komitetuose Išpildantieji valdžios or . 877 Cambridge st.,
246 Second St- Elizabcth. N J.
ukau. Kurios mylėtų gražų šeimy
E. Cambridre, Mass
sąjungininkai
neprivers daug didžiažemių ūkininkų’
Pajieškau sunaus Vilemo Jurgelo. nišką gyvenimą, malonėkit atsišaukti
ganai turi kuoveikiausiai
PARSIDUODA RAKANDAI pavie
jis išvažiavo iš Berresburg, W. Va.
G. M. M.
(33)
Lenkijos susilaikyti,
tai yra.
Paiieškau dėdės Jono Tarilio arba ir dabar nežinau kur randasi. Meldžiu 1934 So. Union ave., Chicago, III. šiais arba visi sykiu. Priežastis iš
imties
šių
priemonių:
pardavimo yra dėl kraustymosi iš
kraujas liesis ir toliaus.
;o vaiky Vladisląvo ir Uršulės, iš Ol_ atsišaukti, aš turiu didelį reikalą, ar
Aprubežiuoti ir kontro kininkų
didelių kambarių j mažus. Iki 25
ba kas apie jį žinotų malonėkite pra
Jieškau
merginos,
nuo
20
iki
28
naraniįns,
Tra
’
y
pav.,
VilIš KAšEDORIU APIE- liuoti kviečių išvežimą i už niaus gub. Turiu svarbu reikalą ir nešti.
metų apsivedimui, kuri myli švarų Augusto turi būti išparduoti. Parsi
Wm. Y'urgila
šeimynišką gyvenimą -ir sutinkančią duoda pigiai. Matyt galima bile laiLINKĖS.
kurie
mane
meldžiu
jų
ir
visy
kitų
LENKAI JVEDĖ BAU
sienius; kviečius perkant pažįsta atsišaukti
P. O Box 51, Flemington, W. Va. imti civilį šliubą. Esu 27 metų. »’.u >iuo antrašu:
(33)
DŽIAVĄ LIETUVOJE.
361 Fourth St., Cor. E.
Kaip visi dvarininkai bu kreditą palengvinti taip,
Merginų meldžiu susipažinti arčiau,
Marijona Martilioniutė
So. Boston, Mass. •
Pajieškau T. Briezinsko ir J. Vait pi'i-i-nliant su laišku ir savo pa468
Northampton
st.,
Easton,
Pa.
Chicagos "Lietuva” pas vo pabėgę ir jų dvarai buvo kad namie miltų kainos ne
kevičiaus. Suvalkų gub., Naumiesčio vekslą. Vyrai nerašinėkit.
pav., Slabadų kaimo. Malonėkit atsi
gal atsi
J. Y. B. 1202 Ida ave.,
kelbė 5 rugpiučio gautą iš te savininkų likę, atvažia kiltų, bet mažėtų.
tikt netikėtai — bokite
Pajieškau brolio Jono ir Juozapo šaukti.
Flint, Mich.
prlslrenąę.
Paryžiaus kalblegramą se vęs valdžios agronomas už Atlikusį nuo kariumenės Povilaucky,
apie 4I metai gyveno
A. Žemaitis
rašė dvarus valdžiai, o žemę maistą ir drabužius, esan Chicago, III. Lai Latsišaukia patis 246 Cardoni ave., Detroit, Mich.
Pajieškau lituvažtės apsivedimui,
kančio turinio:
Piii-Eipeller
arba kas apie juos žino► malonėkit
be skirtumo tikėjimo, nuo 20 iki 23
I
žmonėmis
išnuomavo.
Ku"Vokiečiai
apledo
Kauną,
čius
valdžios
rankose,
tuo

greit nntilao skaninn^
pranešti.
Pajieškau
brolio
Jono
Luzeckio,
metų.
Esu
23
metų.
Merginos
ma

(34)
I
■no snmn^trr.o. noriK. J. Povilauskas
Kauno bug., Raseinių pav., Eržvilko lonės su laišku prisiųsti ir savo pabet susispėtė prie Šiaulių- miečiaj džiaugėsi ir ėmėsi jaus išparduoti.
gremdtmn IriMsakten.
I^nčkunų kaimo. Pradžioj vekslą, kūrins pareikalavus sugrą
Žlnrekite, kad boto
Mintaujos linijos. lankai darbo.‘‘Bet dvarininkas Priversti išimti iš sandė 1633 — 84-th ave.. Oakland, Cai. parapijos,
INKARU ienkln!
karės buvo Cleveland, Ohio. Jis pats žinsiu. Turiu gerą darbų ir gerai užGalima g»ot vieoee
užėjo iš užpakalio lietuvių Rumšėvičiuk ’ pareikalavo, lių sukrautas prekes, ir pri
lai atsišaukia arba kas apie jį žino V rbu.
apttekoee ni Me ir 6Se
malonėkit pranešt šiuo adresu:
J. J. P.
P. O. Eoz 696,
arba iA»is!utdlnt ano
VISŲ ŽINIAI.
kareivių, besimušdami su kad žmonės išeitų iš grafo versti krovinio perviršį iš
Antanas Luzeckis
.
E. Pittsburgh, Pa.
F. AD. RkCHTER A COW
bolševikais tarp Utenos ir Platerio dvarų, sakydamas, parduoti.
Sulyg nauji peėtos tnisvkliy mee P. O. Box 38, Cementon Green, N. Y.
32t-nt tukt;.
T«rk
turime mokėti pačtai už visokius pa
Pajieškau apsivedimui merginos,
Alukštos, kad sumušus lie- kad tai tie dvarai jo valdo
skelbimus daag brangiau negu už
Pajieškau Jono Striausko, su ku arba našlės nuo 20 iki 30 ąietų, be
, tuvius. Lenkai atvaryti at* mi. Ir nors jis, kaipo len Padauginti- produkcija. skaitom* ir žinias, todėl nors ir riuo persiskyrėva Wash. valstijoj; skirtumo tikėjimo, esu 28 metų. Ma
skaitytojams apramini Kauno gub., Jis pats lai atsišaukia lonėkit susipažinti su manim arčiau,
f gal. Šleževičius mušė teleg- kas. nepripažįsta lietuvių Pataisyti "daug dalykų” "Keleivio"
mus tai pyt dykai negalime. Už viso «rba kas apie jį žino malonėkit pra atsakymą suteiksiu kiekvienai.
| ramą Člemenceau'ui, Lloyd valdžios, tečiaus kreipėsi į santikiuose darbininkų su kius pagarsinimus mes skaitome po nešti.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba
Joe Patackas
(34 >
2c. už žodį pirma sykį. Jeigu ta patį
Jurgis Kuraitis
31o E. Centre st., Shemandoah, Pa. Mentholatum Co. Prieš eisiant gult
L George’ui ir Foch’ui, prašy- teismą, prašydamas padėti kaoitalu.
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus,
apgarsinima nori patalpint kelis sy
į damas, kad jie pareikalau- išmesti iš dvarų tuos kumie- Tokiuo tai budu preziden kius. tad už sekančius svkius skaito 50 Cherry st., Naugatuck, Conn.
Pajieškau merginos apsivedimui, į o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu.
Pa’ieškau brolio Aleksandro Pra <-su jaunas vaikinas, kurios mylėtų: Toji mostis išima plėtmus raudonus,
E tų, idant Vokiečiai apleistų čius, kurie geruoju nenorėjo tas Wilsonas mano galima me žodį po Ifte.
bulo. jis gyveno pirmiau Morg-n.Pa rražų gyvenimą meldžiu susirašyt Į juodus arba šlakus ir prašalina viso
Todėl
kurie
siunčiate
kokį
noru
ap

į Lietuvą, o lankai pasitrau- iš jų išeiti. Teismas pripa bus "laikinai” pragyvenimo garsinimo, j laikrašti jeigu norite, Malonėk atsisaukt’, nes turiu svarbi ir su pirmu laišku malonėkit nrisiųs- | kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
savo paveikslą, kurį pareikalavus tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst
Iktų už demarkacinės lini- žino pono pusę ir žmonės kainų kilimą sulaikyti ir kad apgarsinimas greitai tilpt* laik reikalą, ar kurie žinot praneškitt, u- tigrąžinsiu.
ir štampomis.
(34)
ką
atlyginsiu.
’
(33)
raštyje.
kartu
su
apgarsinimu
pri

žmonių neramumą numal sipūkite ir mokentį. tad apgarsinimas
Ijos
turi kraustytis iš dvaru?
J. RIMKUS.
L. P. Ns.
31 Delman ave.,
Kastantas Prabulis
P.
O.
BOX
36.
Holbrook. Masą
Detroit,
Mich.
•
23
1
Reed
sL,
Philadelphia,
Pa.
’
("Liet.
Uk?»f
šinti.
k "Lenkų užimtos lietuvių
tilps artymiauaiume numeryje.

“KELEIVIS”

PIKNIKAS

Lenkai atsisako trauktis iš Lietuvos

Kas girdeties WJsonas apskelbia
Lietuvoj?.
karę pelnagrobiams.

Pajieškojimai

t

NUSIPIRK MOSTIES

J

KELEIVIS,

daug vyrų eina tt Kansas
NUBAUDĖ PIENININ~
------kame ‘kviečių KUS UŽ NEGERĄ PIENĄ
South
Dakotą,
pjūtis prasidės ateinančia Williamas Douglas iš Sasąvaite.’1
lisbury Bech (Mass, valsti
joj)
likosi nubaustas 10 do
”North Dakota už tikro
Valstybės Departamento kairiojo Rheino pusėj, kuri
lerių
pabaudos už pardavi
Pranešimas.
užimta alijantų, Holandiją, pradės pjauti kai-kuriuose mą praskiesto pieno. Anta
SPECIALIS SIUNTINIŲ SjĮ? ledija “pietų-^
_ > Ser apskričiuose pradžioje rug-1 nas Molika, iš tos pačios
piučio mėnesio ir vėliausi
iją, Pietų-Šlaviją,
LEIDIMAS RAC-77 PER- C^ho-SlavŲą,
FiSliį^dijJ pranešimai iš tos valstijos apielinkės, likos nubaustas
A
TAISYTAS INIMTI SIUN Latviją, Lietuvą, Estonij- parodo, kad daugiausia vy. 5 dolerių pabauda, nes pas
ru reikės neanksčiau, kaip jį atrasta pieno, kuriame
TINIUS J JUGOSLAVIJĄ ir Lenkiją.
buvo nuo 10 iki 15 nuošim
ČECHO-SLAVDĄ, FIN^Siunčiant t;uo specialiu 20 d. rugpiučio.”
čių vandens.
.
(
LIANDIJĄ, LATVIJĄ,
leidimu
RAC-52 nereikia A. L. Barkmanas, kuris ve
LIETUVĄ, ESTONIJĄ IR duoti jokios aplikacijos, kad da Suvienytų Valstijų Sam
New Yorko ploščių nuo
LENKIJĄ.
gauti leidimą, nei parodyti dymo Biuro kviečių pjovėjų lietaus siuvėjų unija pereitą
tokj leidimą pašto virši organizacijos darbą vaka
Valstijos Departamento ninkui. Jei siuntinys yra ruose ir gyvena pats Kan sąvaitę laimėjo savo reika
Karės Pirklybos Bordo Sky skiriamas asmeniui, kurioje sas City, Mo., dabar reika lavimus 44 valandų darbo
rus praneša, kad specialis nors šalyje, nurodytoje pir lauja j Dakotą, kad sutvar sąvaitei ir minimum algos
siuntinių leidimas RAC-77 mame paragrafe, tai jis tiek kyti kviečių pjovėjų judėji Si.00 valandai.
duotas Muitų Bordo, jvyki^ kiek liečia
Karės Pirkly mą tose valstijose.
Nauji Raštai
namas Liepos 14, 1919, W. bos Sekciją turi būti nuneš
T. B. R. 803 buvo pratęstas tas pašto viršininkui, pa
Gyvenimo Verpete, 5 veik
ir atnaujintas pradedant ženklinti ant apvyniojimo
smų drama, parašė BĮ. Ka
nuo Liepos 21, 1919. Specia- popieros sekančius dalykus:
daitis, išjpido Literatūros,
LIETUVIŲ MOKSLO DR-STtS
iis Siuntinių Leidimas RACVALDYBA.
Dailės ir Dramos Draugija
1. ”Shiped under Expert
77 kaip dabar ledžia siunti License RAC-52.”
Pittaburgh, Pa.
"Aušrelė,” Worcester, Mass
lira. Juozas Maskeliūnas, —
nėjimą traukiniu arba eks
2025 Colvall Street,
Barbora Ubrika, arba
2.
Surašą
siunčiamų
daly

presu, ibe atskiro leidimo j
Pirm, pagelb. J. Pociūnas.
kų.
2220 Tustin St., klioštorius ir jėzuitai, pagal
žemiau pažymėtas šalis:
Prot.
Sekr.
P.
J.
Slenkąs,
oficialius rekordus surašė
3. Vardą ir adresa siuntėa. I kurią nors šalį Vaka
2128_Carey Ąve., S.S. W. L. Clerk, sulietuvino A.
jyFin. Sekr. Pranas Urlakiš,
riniame Hemisfera
2034 Salisbūry St S-S. J. Karalius, M. D. Išleido
4
Vardą
ir
adresą
kam
b. ,Į kurią nors šalį Afri
149 Moultrie Street. Lietuvių Laisvamanių Fe
siunčiama.
Karterius Karalius Varažius,
koje.
Ali Nation Dep’. Bank S. S. deracija, Chicagoje. Skaity
(Kuomet siuntinys turi Direktoriai:
c. Įkirią nors šalį arba Omo 118 puslapių, kaina ne
keanijoje, išskyrus. Turkiją. muitų ženklelį arba invoice, J* Blažaitis, A. Žvirblis, P. Slančiauskas,
Alex
Ves
tarta
s.
pažymėta.
d. Sekančias šalis Euro kuriame aprašomi siunčia Kasos globėjai:
poje: Didžiąją Britaniją, mieji daiktai, tai surašo da Alex Vainoris, Iz. Kvederis.
TAUTŲ LYGA.
Maršalka — Vincas Gutauskas.
Prancūziją, Italiją, ir visą lykų nereikia rašyti ant
Tikoji tautų 'lyga buvo
WAUKEGAN, ILL.
teritoriją, kurią apima 3 siuntinio viršaus.)
LIETUVIŲ LAISVES MYLĖTOJŲ
3) Visi siuntiniai siunčia
straipsnis Militariškos Klau
sruformuota daug pirmiau,
DRAUGIJOS VALDYBA
zulės. Santaikos Protokolą mi Specialio Exporto Leidi- Pirm. Kazimieras Vaitekūnas,
negu svietinė karė, dėl tų,
822 8-th St, turie vartojo Trinerio ALapkričio^, 1918 m., Belgi- mo RAC-52 turi būti siun- Vice-Pirm. Juozapas Radavičia,
ją, Graikiją, Ispaniją, Por- čiami paštu ir įneina po paš1326 vieton* St merikonišką Eiiksirą Kar
tugaliją, ir jų savastis Eu- to dpartamento reguliaci- Prot. Sekr. Juozapas Buksas,
čiojo Vyno. Karštus padė1111 8-th S t
ropoje, Islandiją, Holandi- jomis.
Ypatingai
doma Finan. Sekr. Stasys Ribelis,
cavonės laiškai rašyti 27
Cunnings Avė. calbose, angliškai, čekiškai,
ją, Šveicariją, Vokietiją, (ir kreipiama į tai, kad Parcel Kasierius Antanas622
Kripas,
taip-pat teritoriją ant kai- Post siuntinėjimas šiuo lai,
774 Marion St. slaviškai, lenkiškai, kroatiš
globėjai: Raimondas Rulevi- kai, slovėniškai, serbiškai,
riojo kranto Rneino upės, ku tarp Suvienytų Valstijų čia,Kasos
Kasim, šohlickas. Knygiai: Vin
kurią valdo Suvienytos Val ir kai-kurių šalių, paminėtų cas Gabris ir Kaz. Ambrazunas. lietuviškai, franculziškaa, iMaršalkos: Andrius Delkus ir Jonas tališkai, spąniškai, rusiškai,
džios), Jugo-Slaviją, čecho- paragrafe dar nėra insteig- Jokūbaitis.
Slaviją, Finliandiją, Latvi tas.
ukrainiškai, %tc. priparodo,
GRAND RAPIDS, MICH.
ją, Lietuvą, Estoniją ir Len-: 4) Siuntėjų doma kreipia
kad užuojauta išreiškiama
Gją.
Dreegijee Valdybos apie vertę Trinerio Ameri
ma j .tai, RAC-52 neleidžia Lietuvių San*adresai:
Viską galima siųsti, išsky siųsti nariams Suvienytų Pimsėdis B. Adomavičius,
koniško Elikserio Karčiojo
1213
Elizabeth
avė.,
N.
W.
rus 1) ginklus, amuniciją ir Valstijų Armijos, Suvieny
Vyno tarpe vsų tautų, dėlto
P. Arminas,
ekspliodojamą medegą, siun tų Valstijų Laivynų arba Pirm, pagelb., J.450
W. Leonard str. kad kiekvi^^s žino, kad
Trinerio gĮ^hniė yra di
čiamtFĮ Meksika šabą Ky- Suvienytų Valstijų Jurinin Prot sekretorius. J. Arminas, '
1056 Quarry avė., N. W.
niją; 2) mašineriją- arba kų Pulkų, arba organizaci- Iždo sekretorius, K. Rasikas,
džiausia tvirtovė subudavo450 W. Leonard str. ta priešais visokius pilvo
medegą amunicijos dirbi- joms, kurios yra susirisuV. K. Liumas,
mui ir bevielio telegrafo sios su jais, ir kad visi tokie Iždininkas, 1030
Muskegcn avė., N. W. skaudėjimus ir visokias li
prietaisos, skiriamos Mek- siuntiniai turi būti si
siunčia Teismo rast, ir organo prižiūrėtojas gas surištas su pilvo nera
—A. B. Telyčėnas,
šikai; ir 3) kviečius ir kvie mi pagal Speciali Exporto
1066 Elizabeth avė., N. W. mumu. Jus "galite gauti i j
Su
Draugijos
reikalais malonėkite pas Jūsų aptiekorių, kuris
tinius miltus, ant kurių kon Leidimą RAC-52 ir sutin
kreiptis virš nurodytu adresu.
trolė yra pavesta Kviečių kanti su Pašto Departa
turi ir visus kitus Trinerio
Direktoriui.
mento reguliacijomis.
DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTES vaistus ant rankų, ypatin
VALDYBA STEGER. ILL.
Prekių siuntėjai, kurie
Pirmininkas Jonas Dambrauskas, Pa gai Linimentą, Trinerio Ko
galbininkas Aut Salasevičius, Prot sulio Nuramintojas, Trinėnori leisti siuntinius Specia-,
Raštininkas Ant Urbonas, Finansų
liu Siuntinių Leidimu RACRašt Izid. Petreikis, Iždininkas Vin rio Antiputrin (labai geras
cas Stoškus.
Susirinkimai atsibuna gerklei ir burnai mazgot ir
77 turi tiktai pristatyti savo
Jono Dambrausko svetainėje.
augštos rūšies panaikintoprekių Siuntimo darodymus
A. Urbonas sekretorius,
BOX 475.
STEGER, ILL. jsa skaudulių). Jūsų negalit
muitų kolektoriui ant uosto, Darbo Departamento Pra
rast nieko geresnio. — Jo
idant patvirtinus leidimą
nešimas.
ST CHARLES, ILLINOIS.
•
*
D. L. K. VYTAUTO D-STtS
seph Triper Company, 1333siuntiniams.
Vaidybos antrašai:
Kviečių pjovimas Oklaho- A. Montvilas,
1343 So. Ashland avė., Chi
pirmininkas
SIUNTINĖJIMAS PAŠTU moj, Kansas ir Nebraskos
R. F. 1, BOK 3, St Charles, III. cago, III.
;
— pagelbininkas,
ĮVAIRIŲ SIUNTINIŲ.
valstijose jaū vebeik pasi A. Urpolis
58 — 2-nd str, St Charles. III.
baigė. Nors ir negalima ži K. Tamašiunas, Protokolų Rašt,
VIENATINIS LAWRENCE
Valstijos Departamento* noti tikrą skaičiaus darbi
73 W. Illinois str., St Charles, III.
F. Siliunas,.
Karės Pirklybos Bondas pa ninkų, kurie tose valstijose Turto44Raštininkas,
W. 6-th st, St Charles, I1L
skelbė permainas Specialia dirbo prie kviečių piovimo, M. Lukas Kasierius, —
560 4-th str., St Charles, Dl.
me Exportų Leidime RAC- teičaus spėjama, kad išviso
52 (W. T. B. R. 811, laida buvę tarp 75 tūkstančių ir LIET. DARB. BR. PAš. DR-STt
Courtney, Pa.
liepos 14,1919), kuris apima 100 tūkstančių darbininkų,
Valdyba* adresai:
kaikuriuos siuntinius ] už- kurie buvo atėję iš kitų val Mikas
Nakutis, —pirm.
BOX 410, Courtney, Pa.
rubežio šalis paštu, prade stijų. Didžiausis skaičius
D. Lekavičius,—pirm. pagelb.,
dant nuo liepos 21,1919.
BOX 138, Courtney, Pa.
iš kitur buvusių darbininkų
Ant. Bresenskis—Fin. račL,
1) Specialis Exporto Lei buvo
Kansas
valstijoje.
P. O. BOX 64, Courtney,
dimas RAC-52 yra išleistas Apie 25 tūkstančius tų dar VI. Gemalu Prot rašt,
BOX 400, Courtney,
per Post Of^Įce Departa bininkų buvo surinkti ir pa .
St Bemotovičia—kasier.,
mentą, juo leidžiama kiek siųsti per Valdžios Samdy
P. O. BOX 28, Courtney,
vienam vietnio pašto vir mo Biuro ofisą Kansas City, Viri nariai.kurie gyvena toliau,
malonėkite prisiusi visas užvilktas
šininkui priimti be ypatiško Mo. ir-kitus biurus, kurie mokestis, kad nenustoti tissų ir pa
exporto leidimo.
turi savo valstijose rinkti šalpos.
Siuntinius įvairių dalyki], darbininkus ir palengvinti
TERRE RAUTE, IND.
išskiriant kviečius ir kvieti kviečių pjovėjų armijos ėji Draugystės "Sietynas" mėnesiniai
susirinkimai būna kožn* pirmų, mėne
nius miltus (dėl kviečių ir mą.
sio seredų, 7 valandų vakare, Sociaalistų svetainėje, po num. 1120 6-th
kvietinių miltų žiūrėk W. T.
”Oklahomos pjūtis buvo avė.,
Terre Mante, Ind. Norintieji įsto
B. R. 797, laida birželio 80, lietaus sulaikyta,” praneša ti j draugystę
meldžiami atsilankyti j
pabaigęs RUTES SISTE
1919), kuomet siunčiama į: A. L. Barkmano raportas, susirinkimų. Mėnesinė mokestis 60c. kuris
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
Pašalpos liroje — 11.00 į dienų.
bai gražiai riuva visokius RUSUS
Kurią nors šalį Vakarų ”ir būtinai reikėjo tai vals
F. Urbonas, un. sekrt
VYRAMS
ir MOTERIMS iš gerų
tijai .pristatyti keliatą tuk-i
arba Afrikoje;
audeklų ir piram- kaina negu kitęr. Todėl reikale užeikite ir perKurią nors šalį Azijoj, O- stančfų vyrų, kurie buvd
sitikrinkit, o visuomet busit užga
skiriami
Kansas
valstijai;
keanijoje. išskiriant Azijoje
nėdinti. Adresas sekantis:
(?)
NetftUkska taip-pat pradėk
Turkiją.
P. Valiulis
Sekančios Europos šalis: jo, pjauti labai anksti ir išė-«
HAVE&HILL ST.
Budgariją, Francuziją, Di- ,jo taip, kad visos trįs vaistu
LAWRENCE, MASS.
pareikalavo darbininkų
džiają Britaniją. Graikiją, jos
,
Italiją ir į tą teritoriją, ku tuo pačiu laiku.
rią įneina trečias mfitario ”Tuose distriktuose dabar
armisticijos protokolo sky- ,jau kulema ir gali būti, kad
riaus lapkričio 3, 1919 pra darbininkų trukumas jau
vestoji linija. Portugaliją čiamas Kansas valstijoje,
ir Ispaniją su jų kolonijomis ypatingai tuose vietuose,
ir protektoratais; taip-pat kur labai daug kviečių augiLiaiują Faros
i
m
-oo, Vokiev
narna, ir kur dar kviečiai teDaniją
Salas,
tiją (inimant tą teritoriją bėra gubelėse, dėlto kad

Valdžios padavadįjimaL
- —

*>•

BIBLIJA

I kerosene WATER HEATER
|| and oil cook
•le
stove r^n .

g

Draugijų Reikalai.

Tai yra visas šventas Karštas,
Sens ir Naujo Testamento- ši
Biblija yra tikra, pilna, lietuviška,
lietuviškomis raidėmis; pagerinta
per kun. M. X. Mockų, labai nau
dingomis rodyklėmis, susideda U
66 knygų, 1189 perskyrimų, 31173
padėjimą. Audimo stiprus aixia*
ras, aukso titulas, gera plona poprera, rausvi brastai, kaina $3.50
Koan skuros linknus apdaras,
aukso titulas, geresnė plonesnė
popiera, rundini kampai, bumisiuoti raudoni kraštai, kaina $4.50
.
skuros linknus uždengian
ti8 knygos kraštus apdaras, auk
so titulas, ekstra gera plona poPięra> _ rundini kampai, rausvai
auksuoti kraštai, kaina $5.50.
Užsakymai bus išpildyti tuojaus.
rrisiuntimas bus apmokėtas. Pi
nigai siųsti yra geriausiai per
pacto arba ekspreso money orde
ri- Adresuoti reikia šitaip :
M. X. MOCKUS
255 Broadvay, So Boston. Mass.

Patogiei užlaiko farmų virtuve*'
Garsios savo virimu ūkininkės paprastai yra geros namų prižiūrėto
jos—už tad jos naudoja New Perfection Cookstove. Jų vntųves yra
vėsios švarios, patogios dirbimui vietos—nėra nešvarumo, suodžių—
nėra pas jas kerbto pečiaus, prie kurio turėtų stovėti.
Ilge Mėlyna Kaminėliu Degtuvas .kontroliuoja liepsnų be dūmų ir
smarvės. Norint gaut mažų ar didelę liepsnų užtenka nuregūliuoti
taip, kaip Jums reikalinga. Vienu ar keturiais degtuvais. .
New Per/ection Vandens žildytojas greitai pagamina Karštų vandenį.
visokiems reikalams. Parduoda visi užtikimi krautuviniuikai
Geresniems reuitatams vartok SoCOny Kerosimų.

STANDARD OIL CO, NEW YORK, N. Y.

%

Svarbhasieji Ofisai
Nev York
Buffalo
Albany z. ■
Boston '
PURITAN Virimo pečius—geriausis tmtapu kaminėliu pečius.

Žinoma* per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma
taip ir dabar
•a-

Ai, Aku bstovskt, ptm- !
ta visu piltai akyse.

ir gvarantuoja
Norin&na gauti preke* pinigų ir kitų kinių
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank
141 Wa8hington Street,

New York, N, Y

Žmogue kasosi gjtv*.
kad palengvint niežėjimų.
'
Kasjmasi pasidaro paproĄ. čiu. ir tuomet žmogus kasosi nejučioms. Bet jis
\ žino, kad jam niežti,' ir
visi kiti tų žino.
Vyrai ir moteris kenčia
niežėjimų nuo pleiskanų,
o kenčia bereikalingai,
nes tų niežėjimų galima
lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo Ir kitų nesmagumų,
įvykstančių nou pleiskanų.
,
- ’

Ūkių darbi
ninkai.

:

.
.
"

•
,

FLE
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos jų nuo phriskanų atsinaujinimo.
.
RUFFLES yra maistinga maudynė gaivos odai ir plaukams.
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
RUFFLES. jei turite pleiskanų.
Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
markėmis ar money order. kuriuos siųskite šiuo adresu:
r. AB. RICHTER d CO., 326430 Brosrivay. New Y«ek

Kriaučius

Risytt Revotiudjos
PAVEIKSLAS

Į SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ

ražiausių Dainų ir Naujauata
EILIŲ KNYGA

išradėjas
šituo vardu knygutė pa
rodys Jums kiek žmonės
pelno padarė ir kiek dar
gali padaryti per išradi
mus.
Tą
brangią
knygutę
siunčiame kiekvienam ant
pareikalavimo

DYKAI
Kaipo žinovai (evpertai)
patentų bandome išradi
mus DYKAI. Rašykite rei
kalaudami musų knygu
tės:

AM.

E. PATENT OFFICK
Ine.
718 MATHER BLOG (Ks)
WASH1NGTON, D. C.

PaRoMa tatigetai spalvuotą paiki? pavefluil?,
123 pmlap. dMtb, apie 15® {vairi? eiti?, tinkam?
dekianuot ant vieš? susirinki*?.
Knygoje trijų rožių eilė*;
TAUTIŠKOS, SBMIN1UOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai grašaaeia ir tiartiagiaaai* etile knyga liaterių kalbai*.
Kiekrtea** tarkų papaaki vara knygynų *MU knyga.
KAINA TIK 75 CKNTAL
Ta pati karta Šratai* aakmo apdarei* — $1J*.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.

.
<
j

'

t

*s

Oras Vietoj Smetono.
ZL

----

Vasaros karščiams duruo- ■ Manome,j kad vertėtų
:jantį
žmonės vietai tyro rn_2.„
.........
žmonėms žinoti
ir tų perkašalto vandens, kuris da pa- mųjų dalykų vertę,
saldytas cukrum netik ap- Šaldyta Smetona, žinoma,
malšina troškulį, bet ir su- yra maistingu produktų,
stiprina, puolasi prie gėri-j Smetona
---- ----------užveria
savyje
mo svaigalų, kiti gi — taip ----------’
pieno maistingus
elementus
vadinamos ”aiskrym so- įr riebalą, kas musų kunuį
dės.” Nei alus, nei šaldyta bi ’
į yra pageidaujamą
Smetona troškulio apmafey1* m
Be to sumaltas le
ti negali. Alus užveria sa
me pavirsta į vande
vyje alkoholį.
Alkoholis nį ir teikia atgaivos karščio
turi tų ypatybę, kad nieku naikinamom celėm.
budu nesįtaiko su vandeniu
Bėda tik tame, kad parda
ir su druskomis esančiomis vėjai, idant pasipelnius nękūno celėse.
.
luoda mums tyros smeto
Kuomet kūną vėdinantis įos su ledais. Išdirba -aisvanduo iš celių eina kūne krymą” su priemaiša želatiporais į odos paviršį, kaipc qo. — tuomet gauname jau
prakaitas, likusios celėse tik 50% Smetonos ir ledų
druskos sukietėja. Celės kita pusė visa to, už ką mo
reikalauja vandens, kad jo kame pinigus, yra nieks ki
se esanti druska butų skys čas, kaip tik paprastas
tame pavidąle - tuomet jras!
jaučiame troškulį.
Kai-kuriose
Amerikos
Kad jį apmalšinus išge- valstijose yra griežtai už
• riame stiklą ar kelis stiklus drausta vartoti šaldytos
alaus. Bet kas pasidaro? Smetonos išdirbystėj želati
Kaip minėjom alkoholis ne ną. Išdirbėjai, jeigu jiems
sutinka nei su vandeniu, nei tas draustina, visgi nors
su druskomis.
Patekęs į slapta želatiną naudoja, ne
kūno celes alkoholis sukelia blogas ”aiskrymas” žęlatin;
ten revoliuciją: vandeni iš pridėjus pasidaro gražiai
stumia lauk iš celės* gi drus išrodančiu. Be to, želatiną
kos suakmenėja, celė pasi dedant, iš dviejų galiom:
daro apmirusi, kūnas lyg šaldytos Smetonos gadimą
sustingsta, rankos, kojos ir iiadaryti du^ galionu, dag
išrodančio ”Ice
visi nariai apsunksta, troš gražiai
kulys degina, nes celės rei Creamo.”
&
kalauja vandenio, kad drus Daugelyje valstijų yrą
kas ištarpinus ir celei gyvy- užgirti įstatymai, taip vadi
nami ”Pure food Act*” su
>; bę gražinus.
' ? Vadinasi, ar sveikatai lyg kurio reikalaujamarkad
naudinga yra karštyje alus šaldytoj Smetonoj visuomet
butų 14 procentų šviesini"
gerti?
s Didžiai klysta kas aiški- riebalų. Tečiaus daugeli.
' na, jog troškulį alum gali šaltsmtonės darytojų ded"
6 bei 10 procentų sviestini
ma apmalšinti.
■ Bet męs čia norėjome kal riebalų (smetonos) dapild
bėti visai ne apie alkoholį. reikalinga nuošimtį gumų
: Priminėm jo ypatybes link ir želatinų ir parduod^kaitroškulio tik dėlto, kad pra- po tyrą maistą.
žinoma
■ sitarėm, jog alkoholiaus gė Taip daroma,
rimais troškulį apmalšinti dėl pelno, nepaisant ar ta
visiškai nėra galima, nes al- nąudįnga_ ar_ kenksminga
z kabulis kaip tik priešingai pirkėjo sveikatai.
Visokios aštriai . gomur
musų organizme veikia.
ir
gerklę kutenančios Msc
Męs norėjome čia tarti
t
keletą žadžių apie taip vadi; dės” irgi sveikatai maža’
namus ”aiskrymus” bei naudingos.
”sodes.” Tų gėralų bei šal Nėra sveikesnio gėrime
dytų košių žmonės, ypač Su už tyrą vandenį pasaldinti
vienytose Valstijose labai eurkum ir suraugintą citri
nos (lemano) rukščia.
daug suvalgo ir išgeria.
------ ~>
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Laiškai iš Lietuvos.
i •

451. Rašubkai Florijanai nut
Atėjo atsakymai ant pasiųs
Ramano
Rašubkos.
tų per mane pajieškojimų že
<
454.
Račkauskų
Kazimierui
miau padėtiems žmonėms.
Atsišaukdami laiškų, pami nuo Amilijos Račkauskų.
458. Railai A. nuo Aleksandr.
nėkite jų numerį ir pridėkite
Railos.
2c. štampą prisiuntimui.
462. Ramanauskų Juozui nut
Adv. T. J. Bagočius
253 Braodway, S. Boston, Mass. Juozo Gugevičiaus.
464. Rasinų Juozui nuo Rasi?
417. Pilipauckui Dominikui, nų familijos.
472 Razulevičių Ignotui nuę
nuo Marcianos Adomaičių.
418. Pilockui Anelei nuo Juo Zigmanto Razulevičiaus.
v
474 Remdžių Juliui nuo Dę
zo Januškevičiaus.
420 Plarpų Povilui nuo JonoJmicelės Remdžių.
477. Rekašių Franui, nuo Pet
M. Plarpo.
421. Platanui Tadeušui, nuo ronėlės Rekašių.
478 Repšių Franui nuo Roza
Julianos Platanų.
423. Plonų Manei nuo Kairi lijos Petrošių, Petronėlės Rep
šių, Uršulės Ronkis ir Frano
uos Plonų.
425. Pocevičių Onai nuo Vin Repšio.
480 Revotui Wm. nuo Vin
cento žemantaičio. Jono Pacevičiaus, Petronėlės ir Kazimiero ( cento Rewot.
Į ■
481.
Revuckų
Mikui
nuo
Kas

Baltrušaičių.
426 Pocevičiui Vincentui nuo tanto Kamarausko ir Grasildos
Rovuckų.
.)
Onos Pocevičių.
487
Rinkevičių
Juozui
^nuo
428 Polickų Petrui nuo PranMarcelės Rinkevičių.
«*
čiškaus Civipskų.
489 Rosinskų Franui nuo}An429. Porucių Klemensui nuo
tano Jooaitįs ir familijos.
Porucių familijos.
490. Rudaičių MiKolui nuo
434. Roznickų Antanui nuo
'i
Rudaičių
šeimynos. <
‘ V
’
Frano Roznickų.
491 yRudriH' Ivanui, nuo Iffna436. Praskaičių Teklei • nuo
to
kildžio.
V •_>
, i
Teklės Praskaičių.
492. Rudzinskui Stanislovu),
nuo Aleksandros Rudzinskienėj,
nuo Antaninos, Veronikos ir MarĮciannos Rudzinskų.

438. Preskėnų Rokui nuo Ta

mošiaus Preskėno.
439 Praskunų Baltrui,

f?

IBĘĮ!V!L

MMMMMMOMOtaaMa
Sūnėnų
Skaudėjims

501. Rusteikai Mikolub xuio -Aateoo SatfaKs. Frw

Pranciškos Rusteikų.
lausko,
Foribumto Bartkevi502. Rutkauskų Viktorui, nu? čiaua ir Aberto Dannelio.
Rosalijos Rutkauskų.
I 639 Svertų Juozui nuo Au503. Sabačių Jonui, nuo Anta- gusto Svarąieio.
34 SHELDON STREET, HARTFORD, CCNN.
no Kazlausko ir Jono Sabaičiu.Į 640. švitrų Marei, nuo Frano
VISUOMENES ŽINIAI!
505. Sabaliauskų Dominikui, švitraus.
yra kokia nors priežastis inks
JEIGU JUS NORITE TURĖT GERĄ
641.šeponų Ferdinandui, nuo
nuo Barboros Šimkienės ir (>tų suirimo. Todėl, toji prie
LAIKRODI arta kitenmį LAIKRODĖLI, RETEŽEU, ŽIEDĄ
žastis tur būt surasta, ir kad
Bronislavos Šepanskos.
uos Sabaliauskienės.
arba kitokią papuošalą, tad PIRKIT PAS MUS, o gausit pigiai
juos pagydyt, patartina varto t
ir geru*.
510. šalmerių Adomui, nuo
642- Tamošjunu Justinui, nuo
VISOKJUS
MUZIKALlšKUS INSTRUMENTUS ir STRIUNAS,
Stanislovo šalmerio.
Onos Kalerių ir Rozalijos Tamo
VISOKIUS GRAMAFONLS, PJANUS ir PLAY PIANUS, taipgi
516. šarkai Jonui, nuo Alek šiūnų.
VARGONUS galite nusipirkt pa* mus per pus pigiau, negu k«r
—
’ i.;
nor*
kitu*.
sandro šarkų ir Onos Vadeįkos.
651. Tautkui J. T., nuo Tadeu
Taipgi tairapie visokias Laikrodžiu* ir Muzikališku* Instrumeatu.
518. Šatui Antanui, nuo Mai šo Tautkaus.
Nepamirškite kad niekur kitus tokius daiktus nealimą taip
PIGIAI pirkt kaiį> pas mus.
tinos
654. Tirviui Vincui, nuo An
(Severos gyduolė nuo inkstų ir
Kepenų), turi būt vartojoma
520. Šaukimui Adomui, nuo driaus Tirvos ir fomflijos.
£. J. MAŽEIKA
reguliariškai
kaip nurodyta.
Marijos šaukimų.
34
SHELDON
STREET,
HARTFORD, CONN.
655 Tolivaišai Jonui, nuo Jo
Jos yra žinomos kaipo gera gy
duolė
nuo
inkstų
ligų,
pūslės
523. Saulėnui Simonui, nuo no Tolivaišio.
ir šlapinimo pairimo, nuo tokių
Julijos Saulėnų ir Antano Svir657. Trakimui Segismundui,
ligų kaip sutinimas kojų, skau
dėjimas strėnų, svaigiuliaviskio.
nuo Liudviko Trakimo.
mas, skausmingas nųsiakapini665. Ungąrui A., nuo Jurgio J mas ir geltligė*. J.i bus palai
527. Savickų Aneliai, nuo Juo
PASIDARYK SAU ROOTBIRIO DABAR
ma šeimynos, kurių vaikai ken
zo Savicko.
Sniečkaus ir Antano Unguraičio
Namie daryta* Rootbiris Karščiams
tėjo nuo susislepi nįmu lovoje.
Gauk Banką WiHįąms> Root Birio Ekstrakto; pats pasidaryk at- ■
534. Senarkų Jonui, nuo Leo
666.
Ųpįaičiui Vladislovui, j Pabandykite. Kaina 75 centai
gaivinančio gėrimo “visai šeimynai.. Užėj'us karščiams turėsi
noros Senarkų.
nuo Rozalijos Dajetų ir Onos ' ir 91.25, su te- ir 5c. taksų. ♦
užtektinai
W1LLIAMS’ RQOT BEER kad prašalini troškulį
544.
Sidaravičiui Antanui, Rimkų,
ri
Jus
pasigėrėsite
kada turėsit namie daryto alaus. Apsižiurėkit
*
e\~
____________________
.,
nuo Adolfinos Sidaravičių ir fa
kąd butu gerai užkimštas kad neišbėgtų.
Namie darytas Wiliams’ Root Beer užganėdina šeimynas virš
milijos.
50 metų. Protinga gąspadinė žino jo gerumą.
549. Simavičiui Juozui, nuo
Jūsų groseris jo užlaiko
Marcianos Simavičių.
Parsiduoda didžiausioj lietuvių l >
550. Simkevičiui Vladui, nuo kolonijoj
Michigano vals
valstijoj; far- | [
The WUliams
Barboros Juškevičienės, Vin- mąs visokios. Gyvenimas su triobo- ,i i yrą tiesioginė priežastis dau
&
Carleton Co*
ir sodais, apsėtais laukais, gali-j ' gelio ir įvairių negalių. Nepcento šimkevičiaus ir Barboros mis
ma pirkti ant lengvų išmokesčių.
į
rąleiskite šio fakto. Pataisyk
Hartford,
Lemeizienės.
Dabar geriausis laikas pirkti far-;
tokį padėjjiiuą laiku vartok
Conn.
mas.
Platesnių
žinių
klauskite
per
Severą’* Balsam of Lifę (Seve
552. Šimkui Stanislovui, nuo laišką įdėdami markę už 3 centus at- ■
rus Gyvasties Balsąmą), kuris
Barboros Jonavičienės ir Elzbie sakymui.
(39) i
pasekmingai pagydė
daugelį
TONY ZABELA
nuo tos nemalonios ligos. Kai
tos Šimkų.
P. O. Box 1,
Peacock, Mielu
ną 85 ęentąi ir 4c. taks
556. Simulevičių Ivanui, nuo
Jievos Simulevičienės.
DAKTARAS
560, Sinkevičių Onai, nuo Lakickų familijos.
sustabdantis
i
561. Sinkevičių Vladui, nuo
diegulį, šonų skaudėj mą ir dau
gelį kitokių skaudėjimų kito
Valandos
:
nuo
9
iki
10
ryte,
Uudviko Gaižausko.
se vietose, sunkų kųtų rasti
nuo 2^—8 diena, 6—8 vak.
564. šivinskų Aneliai, nuo El
' ' geresnį preparatą kaip Seye> ra** Gethąrd Oil (Severos Got67 Chamber Street
zbietos Naravienės.
Bosite teisino) vaistų žemom* kainoms, tai visada eikite
[ kardiškas Aliejus.) YrąJeigu
namų
BOSTON, MASS.
ant 100 Sal«m
565. šivinskų Bonifacui, nuo
■ , vaistąs iš lauko vartojamas
nuo str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos akaudfijimo, nuo užsisenėjusio rouGydo ąbelnąs irveneriškas ligas. t i reumatizmo apsireiškimų. KaiDominiko šivinsko.
mątizmę, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimuį, nu* uždegimo plau
' ną 30 ir 60 centų, su 2 įr 3c.
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
567. Skasgiraitei Barborai,
į taksų.
gų
far geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
111
............. ................ , r
..................... —
auo Antano Duobo.
terų- Utelių »š Lietuvos ir įvairių šąknų ir ralių. Me* jums pataraąa8ime kuogeriausiai, pašaukiame gerinusius daktarus per telefoną uš571. Skiraitei J. S. nuo SimaSeveros šeimyniškį vaistai par- i
dyką. .Todėl jeigu norite gaut gera* vaistus ir sučidyt pinigus, tad
siduoda
visos*
aptiekose.
Rei]
įo Skeraičio.
•
kaląuk Severas Vaistų, ateina- ,
attikite i APTIl»d po nweriu
(U
576. šleiveliui Stefanui, nuo
• kydamąs nuo padirbtinių. Jai- 1
100 SALĖM 8T,
BOSTON, MASS.
i gu Jų* aegalitumėt gaut savo į
giminių.
! aptiefcoje, pasiuskit* savo už580, Sliauterių Barborai
srkymą tiesiog, prisiųsdami 1 *r
,
ag.,.1 -J.'
,c* *.<*■>• a.
aį»'ri»
,„r,. ,.J.
reikalingą sumą su taksais.
J
nuo Tadeušo Sliauteria
581. šličiui Staniui, nuo Izido
W. F, SEVERĄ CO,
riaus šličių.
Cedąr Rapida, lovą*
I Tas nepaprastas ir įspūdingas Ka
lendoriaus Laikrodi* eina 8 dienas
582. Šlimų Nikodemui nuosu vienu užvedimu, parode dieną,
Liudviko šlimų familijos.
aąvartė* ir mėnesio; sale valandų,
•■.•rta.ri-y J
*
1,1------- npinitų ir sekundų. Padarytas labai
. 583. Sliviąskų Mikolui, nuo
Tai. tiayraanlet 4144
drūtai, turi 16 tikrų akmenų. GvaGyvenimo Tel.: Cąmbridge $098,
'-įivmskų familijos.
rentuotas ant 25 metų. Tikrą kaina
to laikrodžio 118.00, bet męs parduo
584. Slizaičių Jonui, nuo tėvų.
sim per trumpą laiką tiktai už $12.95
ir priedo duosim Jums grąžų 14 ka
591. Smith S., nuo Juozo šmiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
rato laikrodžio lenciūgėlį dykai. Pri
o ir familijos.
siųsk tik $1.00, o likusius $11.95
Specialus* Stepių Hg»594. Šnipui F. J., nuo Šnipų
VALANDOS:
(10) Jus užmokėsit kada gausit"laikrodėlį.
Nešiok tą laikrodį per 5 dienas ir
Nuo 1 iki 3, nuo $ iki 7:30
familijos.
jeigu nebusi užganėdintu, sugrąžink
'NAUJAS gydymas, ku Šventadieniais
nuo
10
iki
j.
t
596. Šofnyčių Jurgiui, nuo
mums atgal, o męs atiduosim Jums
ris PRAŠAUNA
SI CANAL ST-* BOSTON,
pinigus
iki cento. Nesivėlink, bet už
Marijos šaknaitįenės,
Ęoom 915 ir $1«.
sirašyk šiandien, tuojaus iškirpk šį
REUMATIZMĄ.
apgarsinimą, prisek vieną dolerį prie
597. Sopių Marcelei, nuo Jono 75c. VERTAS DĖŽUTĖ DYKAI KOŽ♦r
jo ir pasiųsk pas:
(35)'
NAM, KAS KENČIA.
iopio.
N ATMINA L SALES CO., Dept. a2,
Syracuse, N. Y., mieste atrast* nau
St*. D. Box 90,
NEW YORK. N. Y
599, Sprinoginių Feliksui, nuo
jas būdas reumatizmui gydyti, apie
Antano Kerušausko.
kurį jau tūkstančiai žmonių sako,
*
603. Stelmokų Juozui, nuo kad tai stebuklingas. Blogiausiuose
reumatizmo ligos apsireiškimuose,
*
tfikolo Stelmoko.
kur jokie vaistai negelbėjo, naujas
605. Staniulių Jokūbui, nuo gydymo bųdas padarė stebuklu. Pa
sirodo, kad neutralizuojant unc-acid
I ievos Staniulienės.
rakšties ir kalkinių druskų indelius
ADVOKATAS
606. Stankevičių Augustui, kraujuje galima sunaikinti visas nuo
Jūsų giminės ir draugai rei
Atlieką
tebmlih** reftal
dingas orgąnismui substancijas ir li
juo Julianos Stankevičių.
kalauja pagalbos. Jums nerei
gą greit prašalinti. Atviros opos,
OFF1CE:
607. Stankevičių Jonui, nuo skausmai, ištinimai, raumenų sukietė
kia išbandyti. MUSŲ 40METŲ
OFFICE:
736-79$ Old South B'ity.
jimas greitai -prašalinama.
PRAKTIKA,
užtikrina
Jums,
982 Broadway,
294
W**hington
sL,
Vfalvinos Gatvėnų, Aleošiaus
Naujas gydymo būdas pirmiausiai
kad
Jūsų
pinigai
pasiųsti
per
Mr.
Deiano
perstatytas
pasirodė
labai
ĮĮpąfrftF.
M
ms
,
Nanevičiaus, Simano Ermalo
geru, ir
dabar visur vartoja
mus pasieks siuntėjus greitai
Tat: So. Boston 481-M.
TąL: Fųrt Hfil 3424-1972.
Helenos Stankevičių ir Veroni mas. Ka* turi Vėnčiančių savo pa
ir be jokių kliūčių.
Gyvenimo vietai telephone: Roxbury 4238-M.
žįstamų tepasirupina gaut 75c., ver
kos Stankevičių.
Pinigų siuntimo musų spetės
vaistų dėžutę ir persitikrina ne
609. Stankų Jonui, nuo Jono mokėjęs
¥o j
ciališkumas.
-nei cento. Mr. Deląno sako:
”
Del
prirodyme,
kad
Deiano
gydymas
Stankaus.
610. Staškevičiui E. nuo fami tikrai pergali reumatizmą, nežiūrint,
kaip užsisenėiuau jis butų, jeigu ne
sate vartoję fitė fydymo budo, aš pa
lijos.
Bankieriąl
siųsiu jums flilm didumo 75c. vertės
611. Stasiuliui Jonui, nuo Juo pakelį
visiškai tykai, gavęs iš jūsų
zo Stasiūno ir Stefanijos Kasu- tik iškirptų šito apskelbimo, jūsų ad
resą ir 10c. apmokėjimui persiunti
kaičių.
mo lėšų.”
F. H. Deiano,
FADARA TIRŽTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,
613. Stefonaičių Marei, nuo Wo«rf Bldg. 729.H
Syracuse, N. Y.
STIPRUS, MUOIATUnUS NERVUS,
Anelės Stefonaičių ir Rosalijos (Siunčiame dykai tik vieną pakelį
TVIRTUS VYRUS IR MOTERIS.
tam pačiam žmogui).
Paškevičių.
Turėdamas .sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-’
damas neaiška minte ir nusilpnėtą kūną; pasibodis
614. Steponaičių Helenai, nuo
imant vaiatu* <W p*4idinima veiklumo ir vaistus svairinauJuozo
4iųs. bandyk Niica-Tuoc tr persitikrik kaip greitu laiku jauMalvinos Adomaičių ir

K Ė. X MAŽEIKA

Seven’i Kidney ud
Liver Remedy,

FARMOS!

S. M, Pearl

Viduriu

Linimentas

{

LietuviSkai -Lenkiška Aptieks

STEBĖTINAS LAIKRODIS

DR. AL FIDEIKIEVICZ,

PININGUS
LIETŪYON!

MORRIS KATZEFF

M. H. Beraštėm Co,
101-1(15 Sthn $t.,
BOSUI, IISS.

Steponaičių.
617. Stiklių Agotai, nuo tėvo.
618. Stiklių Onai, nuo Antano
Stikliaus.
620. Stitilo Ciciliai, nuo Po
vilo Pakaušio.
621. Stoniui Antanui, nuo Juo
zo Stonio.
622. Stonkui Ignacui, nuo Le
ono ir Onos Stonkų.
626. Strumskių Juozui, nuo
Jono Strumskio familijos.
627. Strutinskų Elzbietai, nuo
Stanislovo Strutinsko.
628. Stučinskui Franui, nuo
Jono Stučinsko.
632. šukių Jonui, nuo šukių
familijos.
633. šukių Juozui, nuo Anta-r

Uršulės Ronių.
496. Rumtsčakui J., nuo Ka
441. Puidokų Antanui, nuo
rolinos
Rumtčakų ir AnMios
Katrinos Telšinskų.
444. Pukinskų Louisei nuo O-.Trabonakių.
.Trabonakių.
a
nos Pukiskienės ir Onos Bekau-j -497 Runo Valentui, nuo Hele- no ir Marcelės škukių.
I
skienės.
tuos Runo.
635. šurkų Jonui, nuo Juozo
445. Pidauskų
Vladislavui’ 500. Bussel Geeorge, ^nuo Skurkaus.
nuo Vladislavo Paulausko.
{Pranciškos Russelių.
’
I I 638. Sutkų Benediktui, nuo
•
r

Siutus, Overkotus;
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Nuga-Tone

sesi visai nauju smegu! Davyaes ii deiftntes visu imogaus Ii
tokiu kaip bloga* apetitas, aearvomulavimas viduriu, tasai
Uputimai. uikeHjimas skftvea. tšltinis. anemia. kaakininai rou.
tnatigmo. skausmai galvos, neuraitia. štokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir neaaUjimas gaisruoti, paeina nuo stoka neivt
ppjietos, skisto vaodeniuoto kraujo ir neuttektinio, cirkulacijo*
kraujo.
got n* dalis ku*o ir koina je veikme remia** ant nervu pajieros.
kurto* didiiauaai uilaika geram stoviui* pilv^ jaknas. iakitus ir
trobas, iirdes plakime. kraujo cirkuiavimo. Nuta-Tone yra labai
protta*a« .gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelao sunaikinimo
kūno. Kodll? Todėl kad ji* y r* sutaisyti ii aitoniu brangiu,
•veikat* dundančiu sudėtiniu vaistu. rekomenduotu ir nuruodytu j

B«m«

uodą iryvyb* teknema. p**ti*ria *rotu« tėte.
recalariiksU Atsaivin inkltt*. Hv*r* laukai
aitra »mirNtora Sausiau* Basu
ratu ir suputimu.
suputhau. ai«ra
>tuga-Ton* du** Jum* (tebukHug*
i« nervu* ir kietą pnstiprint* mi***.
U Vaidą i*, mmarta* cirkulnvim* je. priduos rau4oJtu«*-Ton* padaru tvirtu*. rustu*
mtere*. Nugą-Tone aetalpin anvyj Jokiu
jm parankiam pundalei. Yra apvilkti ruki
aeparanukuaH- Bandyk juo*. Rakomend

vėl

VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVB
KOTUS PASIUTAM PIGIAI 1* G»A1
TAlwv^v viRMiioęM!v*TuBdy

Ant. Januška
m W. BJMJADVAT,.
M. BOSTON, MA88.
6*.

aiait

i-T*»* yra via*** ($1*0)
(•O)
1

Uak»t

Vst4m
G«tv4
i

ir
ir

p*v*r44

Bumrrta

Mintas... A......

*

Val»ti>

EXTRAl’
EXTRA!
EXTRA!
LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
Šioms ypatoms iš Lietu
Kadangi valdžia nuspren- vos yra atėję į "Keleivio”
KUN. GENIOT1S, šv. T^icės parapijos klebonas, eis į
dhvvotit niDDiviv ‘Paduoti žmonėms netik redakciją. Malonėkite atsi
debatus su K t N. MOCKUM, klausime:
RAINKOTŲ DARBININ- skardinėse konservuotą mai imti, o jeigu būtumėt persi
AR
YRA POSMERTINIS GYVENIMAS?
.J Z1N1AL
8^
įr yįgą
stą, įgt
bet ir
visą tą, kokias
kokias bu- kėlę į kitas vietas, prisiųsKun.
Geniotis tikrins kad yra.
Rugpiučio 8 d. apskelbė'vo kariumenei užsakytas, kite pašto’ ženklelį prisiunKun. Mockus tikrins kad nėra.
streiką visi rainkotų darbi- tai miestai ž
iš valdžios *pa£
par- timui.
Minėtos
diskusijos įvyks atoirančioje Pėtnyčioje,
Petrui Andrijevskiui, nuo
ninkai Stoughtone, Medfor-1 sitraukė po kelis vagonus to
de, Cambridge, Montelloje‘' maisto ir"
15 RUGPIUČIO-AUGUST, 1919 M.
ir parduoda
pardundą žmo- Povylo Andrįjevsko iš Galir kituose apielinkiniuose nėms. Bostonas taipgi ga- galiu sodos.
Pradžia nuo 7:30 vakare,
Liudvikui
Markevičiui,
miesteliuose. Iš viso išėjo vo ir1 idare 14 kraūtiviu.’
LIETUVIŲ SALEJE
į streiką jau apie 1,000 darSime jų vietas:
,nu®
..... ...
Kampas E. ir Silver st.
So. Boston, Mass.
. pripa. .
Sriįhtone po num. 120 , Veronikai Puisiutei, is
bininkų. Reikalauja
ižinimo
m
* Harvard avė.
Minėtas diskusijas bus svarbu išgirst kiekvienam
Unijos, 44* valandų
Jurbarko...............
tikinčiam
ir netikinčiam, todėl atsilankykite visi.
ir 25 nuošimčių pakėlimo al-|
Petrui Šileikai, iš Ukmerai- j Chafrlestowne High School
Įžanga
25c. vpatai.
Rengia L.L.F.A. kuopa
gos. Streiką paskelbė Stou- mpkykloj.
ghtono Rubber kompanijos Dorchestervje Municipal T -n,
a i>
darbininkai ir veda jį Water,Bijilding name; antra
pnoof Garment
Garment
Workers’mąn sq Liberty knygyno [tono
ant F bt
pnoof
Unija.
'skiepe St Ambrose Parish,! Andriui Juodgudžui, jo
prie Adams st. ir Ward 18? adresas buvo 116 Bowen St
Riaušės dėl maisto.
A. Jackaičiui, jo adresas
Club’e, kertėj Hamilton ir
buvo 124 Bowen St
Andai Dorchesteryje dėl Bowdoin gatvių,
Rengia LMPS. 49 kuopa Brighton, Mass.
Jie persimainė adresą ir
maisto brangumo kilo riau- East
— —
Bostone High School
laišknešiai negali surasti.
sės. Mat Dorchesterio mo mokykloj.
—Subatoje, —
terįs nutariusios boikotuoti
Hyde Parke Henry Grew
Byrutės Kanklių Choras
maisto marketus. Kada Eva School mokykloj.
Rottenberg Erie st makete Jamica Piain Municipal pradės dainuot pėtnyčioje
lietuvių SALĖJE,
nuo 8 vakare, po num. 376
nusipirko vištą, ją tuoj už Btfildmg name.
26 Lincoln Street,
Brighton, Mass.
puolė boikuotojančios mote
North Ende
Cushman Broadway, So. Bostone. Vi
Pradžia nuo 7:30 vnL vakare.
si dainininkai malonėkit at
rįs. - Užpultajai pagalbon School mokykloj.
gis balius bus linksmas tuomi, kad grajins puiki orshestra lietuviškus
šoko policmanas ir areštavo
Roxbury Sherwin, Farra- silankyt, taipgi ir nauji, ku iz angliškus šokius; juokingas tuomi, kad visi, ka’p moterįs, merginos ir
Ida Jonkelis, gyvenančią po gut, Hali ir Lojvell mokyklo- rie norite dainuot ateikite vvrai bus oasirenge įvairiomis kelinėmis. Už keisčiausias arba gražiau
sias kelinesbus akinamo. 6 brangio- dovanos.
num. 3 BalsaĖi st., Dorches- 'se, taipgi Ward 12 Municipal ir pradėkite mokintis kartu
Todėl visi ateikite į šį balių smariąi pasišokti ir pasijuokti iš to va
su visais. Mokytoju bus A karo įvairumo. Užukrinam, kad viri busite pilnai užganėdinti.
teryj, bet moterįs užpuolė Buįlding name,
Širdingai visus kviečia RENGĖJAI.
policmaną ir reikėjo pasi" :: Bostone
■
So.
Municipal J. Sugar.
T. P. Greviškis, pirm.
jšaukt
_____iš__Mattaphano
--_ y*_ -_ Ir r polic-« Buildinge prie Broadway ir
manų visą vežimą, kad nelei- ^konomy Food Kitchen, po
dus
Cambridge, Mass. LDLD.
dus iškilti
iškilti didesnėm
didesnėm riau-U
riau inp 412 E. 3-ar st.
8
kuopos
nepaprastas susi Lietuvių Ūkiau Gedemino Kliubas. HaverhiU, Masas, rengia
šėm.
West Ende Blackstone
Gražiausi Pikniką
rinkimas įvyks pėtnyčioje,
mokykloj.
Cukraus yra užtektinai.
30 Rugpiučio-August, 1919 m.
West Roxbury po num. 15 rugpiučio, 1919, NeighNuskirta maisto brangu 1840 Center st
borhood House salėj, 79
Mapte Park, Methuen, Masss.
mo priežastim ištirti komisi
Boston Common. sode, Moore st. Pradžia 7:30 va
Pradžia 2 vaL po pietų ir trauksis iki vėlai nakties. ’
ja pereitą sąvaitę pasakė, prieš West st. Womens Co- kare. Visi nariai turi būti
, Visas pelnas skiriamas Kliubo knygynui.
kad tai kvailystė, jeigu sva mmittee for Public Service nai atsilankyti,
nes yra GERBIAMIEJI LIETUVIAI IR LIETUVAITES:—
Atsilaikykite .visi kas gyvas į šį gražų piknikų, nes netik gražiai
rui cukraus mokama 11 cen būdoj.
daug svarbių reikalų. Taip
•
pasilinksminsite, bet kartu paremste prakilnų darbą ir užsipelnysite
tų. Šiomis dienomis Bosto
gi
kurie
neatsiėmėt
1918
m.
Kituose Bostono priemies
nuo brolių lietuvių padėką.
Jžar<ga 25c. ypatai.
nan iš Kubos atplaukė lai čiuose maistas jau nuo perei leidinį, tai gausit dabar.
PIKNIKO PROGRAMAS:
Dainuos Laisvės Choras iš Haverhill’io ir 64 kuopos iš Lawrence,
vas, atgabendamas nerefK tos sąvaitės parduodamas,
W. V. Anesta, rast
vedamas drg; J. Žiūrono. HaverhiU is su Lavrencu trauks virvę. , Bus
rodukto 5,- čia paminėtos vietos atsida
nuoto cukraus produkto
ristynės ruso su lietuviu; rusas sverria 219, lietuvis 222. Bėgimas, lenk
376,000 svarų. Viena diena rė tik šį utarniką, 12 rugpiu
New Yorke streikuoja tynės, augštin šokimas ir tt
_
....
Bus gėrimų, * saldaus lemonado, "aiskrymo" ir skaniausių valgių,
pirma atėjęs laivas atgabeno čio.
3,000 cigarmeikerių. Sam
šrdingai visus kviečia RENGĖJAI.
5,000,000 svarų, Da laukia
dytojai visai atsisako tarties
ma laivo su 6 milionais sva Kaltina už daugpatystę.
su darbininkais, skelbdami
LIETUVIŲ KAREIVIŲ
Ant Pardavimo.
ru. Taigi cukrus turėtų bū
juos radikalais. Darbinin
ŽINIAI.
Geras vežimas parsiduoda pi
ti visiškai pigus, nes jo pri Herman Steimloski (pa- kai nenusimena ir tikisi sa
Visi lietuviai, kurie tar
pąrdė
matomai
iškraipyta),
giai. Kam reikalingas geriau
versta, tečiaus. taip nėra.
vo, kovą laimėti.
navo Suv. Valstijų Armijoj galite sužinoti sekančiu adresu:
Maisto trustas visai tų tyri gyvenantis Braintreej anBostono ir 39 Portland St„ Cambridge.
nėjimų nepaiso ir be baimės dai likos areštuotas ir pas Bartkevičius prasigyvena. ar laivyne iš
apielinkės sumanė nusit
tolesniai visuomenę plėšia. tatytas Quincy policijos teiTel 3595-M.
Patiriame,
kad
P.
Bartke

raukti vienoje grupoje fo
tnian, kaipo bigamitas. Jį
Laivams susidūrus, tarp pa- kaltina už turėjimą trijų pa vičius, laikantis savo krau tografijas. Todėl nutarė
sažierų kilo didžiausia
či^, kurios visos esą gyvos. tuvę po num. 877 Cambrid šaukt ant 17 d. rugpiučio vi
Tdcphonc: Back Bay 43M
panika.
Kadangi jis prie kaltės ne- ge st, E. Cambridge’uj, ne sus kareivius lygiai nuo 1Q
DAKTARAS
’ ip«Žino, tai pastatytos užilgo ketina atidaryti savo iš ryto prie Lietuvių salės,
Iš Natasket Beach einan
banką
toj
pat
vietoj
ir
pri

kampas E ir Broadwav, So.
;,0(X) dolerių kaucijos ir
tis pereitą ketvergą Mary
Chilton botas susidūrė sū' o į eis į apskričio teismą, iminėti taupymui pinigus, Bostone b? UnH itntfetogmokant gerą procentą. Jis
GYDO VISOKIAS LIGAS
laivu Bucknall. Botas ga
įko, Steimloski pinpu būdamas per dešimts metų rafuot Viri apMInkės ka
PRITAIKO AKINIUS.
lino daugiau kaip 1,000 payra vedęs apie prieš Foreign Exchange ir Laivų reiviai malonėkit susirink
Vaiandoa:
sažierių. Laivams susidu-' 20 metų ir turi nuo pirmos
ti. y ;
K. W. Urbonas.
Nuo 1 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 9 vai vakaro.
rus ant boto kilo toks sumi-'^^
te Agentūros biznyje turi pla
pačios keturis vaikus. xPasčiai išsidirbęs žmonių pasi LIETUVIŲ MAŠINISTŲ IR
419 BOYLSTON ST.,
simas ir panika, kad iš bai- kui, sako, jis vedė Nellę F^
tikėjimą ir tikisi savo nau MECHANIKŲ KOOPERACIJA
mės patrakę žmonės prade- Evans, Enfield, N. H.,, ba- jai įstaigai gerų pasiseki
Saite 419, 420 ir 411.
Netoli didžiojo miesto knygyno,
Pranešam visiems lietuviams
jo mindžioti vieni kitus, be- landžio 16 d. 1911; išvažia- mų. Linkėtina.
ir šėrininkams kad męs atidarė
BOSTON, MASS.
bėgdami prie gelbėjimos vai . Vęs Anglijon, Manchester
Be to p. Bartkevičius pas me ofisą po num. 332 Broadway
čių^ Tik keletui šaltu krau-. mieste sausio mėnesyje šių
taruoju laiku nusipirko du
ju žmonių ne be vargo galų-; metų apsivedė su tūla Jenne namu, už kuriuos užmokėjo So. Bostone.
Todėl meldžiame atsilankyti į r
gale pasisekė mdukusią mi- Barton, dabar sugrįžęs A- $17,500.
Tel. So. Boston 506-W
musų ofisą visus šėrininkus ir
nią nuraminti. Sutriuškin-, merikon ir čia netoli BostoVietinis. ’
DAKTARAS
tuos lietuvius kurie norėtų pirkt
tam
Mary Chilton laivui no Hkos areštuotas,
šėrus; čia gausite platesnių pa
veik pagalbon atė.10 kiti ne•
_________
aiškinimų
apie musų kooperaci
toli eantįs laivai, išgirdę pa-Geiežkelio dirbtuvių darbiLIETUVYS DENTISTAS.
jos stovį. Mes reikalaujam ma
galbos saukiant}
signalą. 1 ninku streikas gali atkirsti
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Kuris galėtų vesti visą spau
šinistų, mechanikų ir kitokių
Pasazienai vieni gelbėjimo
maistą.
Nno 1 fld • mk.
stuvės reikalą, tegul tuojaus atdarbininkų, šėrus galima pirkt
si valtimis, kiti persėdę į pa
NKDtLIOMIS
us iš
Pereitą
panedėlj buvo įšaukia į "Keleivio” Redakciją, je jokios abejonės, nes dirbtuvę
galban atėjusius laivus iš
i v. w
atidarysim greitu laiku. Jeigu
plaukė ant kranto. Tame
Tame 1 paskelbta, kad Naujosios
----- 1 nurodydamas sąlygas.
atsitikime iš žmonių tik trįs Anglijos gdezkehų dirbtuSeredomis iki 12 dieną.
eurie norėtų gaut gerą darbą,
LIBERTYBONDSUS
rvnatos
x__ i»i
*•_?_
xnil
H
*>inVai sugrižš
ciTrmvc darOfisas "Keleivio name
likos
sužeistos
šiai
o
vių
darbininkai
..
*1
rn
ateikite
į
ofisą.
(33)
251 Broadmay, tarpe C ir D Sta.
\pat°s iikos sužeistos, šiaip *
bet ištikru- P™ma uz pilnus 50 dolerių,
visi svęiki
išliko. Botas taip- oan šią sąvaitę, oet įsuktuL A B v_s atstovas
Kviečia visus Komitetas.
s'
SO. BOSTON, MAM.
gi ištraukta prieplaukon.
Ijų streikuojantjs darbinin-.
p 3,^^,
(33)
Mary Chilton botas buvo ksu nei Naujojoj Anglijoj,' 8„
st,
Sevcros Gyduoles užlaiko
I■
nauiau- nei kitose valstijose visai,
c*mbrM»e.
sr<mynos sveikata.
vienas didžiausiu ir naujau
Cambridge, Man.
Mass.
____________________
(
DAKTARAS
siu botų vaikščiojančių tarp nemano grįžt darban iki ne-1
M-* *■<««»
Bostono ir Nantasket Blėdies jam šitas susidūrimas
padarė apie ant 25 turstan- mas jiems butų išmokėtas ( "Aisba^tiai” kieto medžio, dideli,
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 tyU.
nuo sausio mėnesio Š. m. «įlųs, ilgai laiko ledą. Parriduoda
yra tai vasarinis nesmagumas paei
Nuo 2 iki 5 po pietą, nuo 7 iki 9
čių dolerių.
nantis nuo įvairių onežasčio. La
vakare.
kada jis buvo kompanijoms
savo °tr^kuaįri«ut^
bai tankiai atsiranda delei valgymo
(Šventadieniais ir nedaliomis
ine 'į namus.
(33)
Duktė reikalauja 5,000 atijr paduotas.
neišnokusių vaisių arba daržovių.
,
i“
tos pt&os valandos.)
Taipgi perkraustom rakandus.
Vienok tasai nesmagumas priduoda
ginimo, 5
gii tėvas $2.000.
| Kadangi geležkeliams priLithuanian Fumiture Co.
daug skausmo ir nemalonumo, tad
Ligoniai, kurie serga sunkiai ir
jo prašahnimui vartok
So. Boston, Mass.
Sylvia Cangiano, jauna trakšt# vagonų ir lokomo-' 268 Broadway,
reikalauja ligonbučio gydymo ir
Tel. So. Boston 839-W.
priežiūros, užtikrinam, kad gaus
mergina iš ’Somervilės, pa-tyvų, dėl to'traukinių vis
geriausią priežiūrą, gerą valgį ir
PIGUS PARDAVIMAS
davė teisman skundią ant mažiau ir mažiau gali vaik.Severa’s
kambarį, ir gerus
patyrusius
daktarus visą laiką. Mano pri
Charles E. Giles’o, reikalau- ščiot, tai Bostonas nuogas- SO. BOSTONO KRAUTUVĖJ.
vatižka Hospitalė yra aprūpitinta
Diarrhoea Remedy
146 D st-, kampas 7-th.
dama 5 tūkstančių dolerių tauja,
kad gali pritrukti
su medikaližkais ir Chirurgiikais siįkyriais, geriausia Labora
Drapanos ir vyriški papooatlyginimo už sužeidimą, maisto ir kuro.
I
torija dėl mikroskopiiką ir che(Severos
Gyduolę
nuo
Viduriavimo).
Mat liepos 20 d. pereitų me-l Ateinantį ketvergą, regis, šalai, labai pigiai!
mikališką analizaciją
Kraujo,
Tatai yra naudingas vaistas nuo
Slapumų
ir
Pilvo
ligą.
įsteigta
viduriavimo,
dieglių,
vasarinis
ligos,
Pirkdami
čionai
jus
sutautų Giles užgavo merginą sa bus streikuojančių darbipilvo skaudėjimo ir įvairiu žarniniu
23 metai!
vo automobiliu ir sužeidė ją. ninku
' ' visuotinas susirinki- pinsit 25 nuošimtį. Užęikit pa
betvarkių. Jis tinka vaikams lygi
nai, kaip ir suaugusiems. Kaina
Mergaitės tėvas taipgi sku mas Mechanic svetainėj ir žiūrėti pirma negu važiuosit į
401 Nuitemfh Street
50 et ir 2 et taksų. Neimk kitko.
ndžia neleimingą automobi nuo to susirinkimo nutari- miestą. Cią jumsbus daug paTas vaistas parsičuada visur aptiemtte ava.)
(Netoli
koss.
(37)
listą* reikalaudama 2 tūks mo prikausys. ar streikas rankiau.
Tabakas—Cigaretei
tančių už gyduoles ir gydy užsibaigs, ar da toliaus tę
W. F sfvera co
BOSTON, MASS
CEDAR
RAPIDS,
IOWA
sis.............................
• RICHARD RERGERELL
C
E DAR R
A P1 o S, IO
WA
mą sužeistos duktės.
v

Vietinės Žinios
1_X---------- vr

v*

t

i Keturiolika valdžios krau
tuvių valgomiems daiktams.

-

--

_

-

DEBATAI

Centralis Bendras
Lietuviu Bankas
(INKORPORUOTA VARDU JOCEPH KOWAL & CO^
BANKERS.)

--

Į Pirmutinis, linksmas, pilnas juoki}

KELINIŲ BALIUS”

’ 23 Rugpiučio-August, 1919

DIDELIS

A.L. KAPOČIUS

Viduriavimas

SIUNČIA SAVO JURISKONSULTĄ IR SPECIALI
ATSTOVĄ

Advokatą F. J. Bagočių

I LietuvąE^MEuropos
IŠVAŽIUOS AUGUSTO 16

A. F. Chrislian

Kurie norite kad advokatas BAGOČIUS parveštų pinigų
• giminėms, tuojaus prisiųskite mums su vardais ir antrašais tų,
kuriems pinigus norite priduot. Siųskite doleriais, o ten bus
priduoti lietuviškais auksiniais, kiek išeis, pagal dienos kursą.
Jeigu neras, pinigus parveš atgal.

Norintieji priduot laiškus su savo naujais adresais, sura
šykite laiškus ir užadresavę kitame konverte, su $1.00 kaštams
už kiekvieną laišką, prisiųskite mums.
Pinigus ir laiškus advokatas Bagočius priduos ypatiškai
arba pasiųs iš Kaimo, šaulių, Panevėžio, ar kitų miestų, kurius

aplankys.

Siųskite viską tuojaus, nes laikas trumpas.

Juozas Kavaliauskas, Prezid.
CENTRAUO BENDRO UETUVRĮ BANKO
32-34 CROSS ST., BOSTOM, MASS.

TELEFONAS: SO. BOSTON 5.

F. J. Bagočius
- ADVOKATAS

i!
i!

i!
i!

.................. =

VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE.
Ofisas įdaras vakarais iki 8.

SO. BOSTON, MASS.

253 BROADWAY

Vienus trepus aukštai.

k

NAUJA PRAKTIŠKA YLA

Elihu D. Stone

ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS
Reprezentantas ir Bill Commmiss.
o
66—67 Joumal Building
262 WASHINGTON STREET
Jus su ta yla galite pasitaisyti čeBOSTON, MASS.
verykus, arkliam pakinkus, skurinius
krepšius ir tt. Ji siuva taip greit ir
r
gerai kaip ir mašina. Ji sutaupina
jum pinigus ir brangų laikų. Kaina
Didžiausia Lietuviška
tik $1.00, prisiuntimas apmokamas.
Taipgi duodame dykai 20 yardų šiaučiško siūlo, dvi adatas su instrukcijo
mis. Extra adata 5c., siūlas 15c. ka
muolys. Iškirpk apgarsinimų, pridėk
dolerį ir siųsk tuojaus į:
NATIONAL SALES CO. Dept. sta.D.
Naujiena Visiems.
Box 99.
New York. N. Y.
Pirmų siuntinį vaistų ii Euro
pos gavome ir dabar turime
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
saulyje variuojami.
. Jeigu negauni kitur, ateik pas
Sj
TeL: Jamaica 1831-W. H
mus, męs turime. Receptus išCambridge 1235-J. | ‘
pildome visokius, Amerikos ir
į
RUSAS DAKTARAS
H
Europos daktarų.
I DR. N. A. GLEBOV
Taipgi užlaikom visokių ii*
dirbysčią ir patentuotų prepa
i j Specialistas paslaptingų ligų. H
ratų. Kadangi visokių raistų
(į
Baigiau medicinos mokslą U
turime labai daug, todėl vardus
- i Berlyne.
įĮ
ir .kainas tik kai-kurių čia pa
Ii
884
MAIN
STREET
,
duodant
j
CAMBRIDGE,MASS. H
Kraujo Valytojas ............ $1.50
)į Ofiso valandos:
(i
Nervų Ramintojas ............ $1-50
G Nuo 1 iki 2 ir nuo 7:30 iki 8:30
Nuo slinkimo plaukų ir
{į vakare.
U
pleiskanų ...................... $1.25
B Nedėliomis r.uo 1 iki 2 po pietų H
Tikra Lietuviška Trajanka 50c.
B Kitas ofisas:
Nuo niežų ir parkų.......... $1.25
| 428 CENTRE STREET
T
Nuo saulės nudegimo .... 75c.
JAMAICA PLAIN, MASS. |
Nuo Reumatizmo .............$2.00
Bobro Lašai........................ $1.00
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00
Perfumas visokių
gėlių 50c., *1, $2, $3, $4, $5.
Muilai................ 25c. 50c. ir 75c.
S ĮTel: Richmond 2957-M.
Taipgi užlaikom šimtus kito
kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir tt.
Klausdami ko nors atsiųskite
it Kalba Lietuviškai, Lsnkiikai ir
krasos ženklelį atsakymui.
Rusiškai.
Adresuoki t šitaip:
i į GYDO CHRONIŠKAS IR 8LAP;
TAS LIGAS.
K. ŠIDLAUSKAS
■
VALANDOS:
.
Nuo 8 iki lo ryto.
226 Broadway,
Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakaro.
So. Boston, Mass.
121 HANOVER STREET,
“------------- s,----- U— | į
BOSTON, MASS.

APTIEKA

jį Dr. David W. Rosen

I

I

1919 M.

KELIONES TIKSLAS: ištyrimas ekonomiško ir industrijinio padėjimo Lietuvoje ir kitose Europos dalise ir užmez
gimas tenai finansinių ir komerciškų ryšių tarp tenaitinių ban
kų ir įstaigų, ir Centralio Bendro Lietuvių Banko, Amerikoje.

PIKNIKAS

Fr. Matulaitis

ZECERIS

a

LIETUVIS

DENTISTAS

'

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

42S BROADWAY, SO. BOSTON
Tel. So Boston 27
Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12:30
Nuo 1:30 iki 6 vak
Nuo 6:30 iki 9 vak.
Nedėldieniais atidara pagal
sutartį.

I

VSSaSSZ-:

27

