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Kopenhagoje
gauta iš kitokių reikmenų Ukrainos rius, tarsi norėdamas pri- PAŠOVĖ DU KALINIU.
rodyt, kad jis yra ne žmonių
Bus sudaryta koalicinė mi Berezinos, Minsko guberni kariumenei kovai su bol tarnas, bet su dusia ir kunu Iš Connecticut valstijos nustatė svarui cukraus 11 Reikalauja, kad Kynų pro
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ninkams mokėti. Bet kaip
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bininkams nei pasijudinti. &al pradėjo šaudyt ir du jų trustas sako, kad cukraus
pagalba anądien nuvertė ją ir dalį Volynės. Žinia sa
gio, kokį jai uždavė Senato
Vengrijos socialdemokratų ko, kad ukrainiečių kariu kais. Be to da Rumunija Ir kapitalistų laikraščiai pašovė, ? du pabėgo. Vienas nėra ir tiek.
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MAI.
bar pats likos nuverstas. Kita žinia iš Berno sako,
„Kiekvienas Standard
rainos
nepriklausomybės.
pridėjo prie tai
Sąjungininkai liepė jam kad lenkai padarę su ukrai
Steel Car kompanijos strei ba lenkas, arba lietuvis.
Iš nedėlios į panedėlį Bos komitetas
kos
sutarties
rezignuoti, nes jis yra mo- niečiais sutartį ir atidavę
kininkas šiandien pabudęs TRAUKIA TEISMAN
tone likos apiplėšta didžiau kad Šantungas pataisymą,
NACIONALIZUOTA
2,000
butų tuo
narchistas ir priguli prie jiems Rovna, Dubną ir Žirado milicionierių prie savo KIAUŠINIŲ IR SVIESTO sia geležinkelio stotis, žino
„
IŠTAIGŲ.
jaus
iš
Japonijos
atimtas ir
buvusios Austro-Vengrijos tomirą, kuriuos jie buvo at
durų. Kuomet kariškoji sar
ma kaipo South Station. sugrąžintas Kynams.
TRUSTĄ.
Sovietų
valdžia
Rusijoj
karaliaus Hapsburgo šei
ėmę iš bolševikų. Tam pa nacionalizavo jau 2,000 pra gyba laikė 1,700 streikinin Clevelande specialis pri- Vagįs įsilaužė iš užpakalio Daugelis mano, kad šitas
mynos, o su Hapsburgais jie čiam
pranešime sakoma, monės įstaigų. Tas padaro kų namie, tai dirbtuvių var saikintojų suolas apkaltino per muro sieną, atidarė sei Senato komiteto žingsnis
nenorį nieko bendra turėti. kad Ukrainos
ūkininkai vi iš viso 82 nuošimčiu pramo tai buvo plačiai atdaryti, ir kiaušinių ir sviesto trustą fą, paėmė $120,000 vertės reiškia panaikinimą visos
Arcikunigaikščio minis sur stoją už Ukrainos
importuotieji Streiklaužiai
Liberty bondsų, $3,500 gry- sąjungininkų sutarties. Nes
nepri nės.
terija susirinko pereitoj su klausomybę ir priešinasi
be kliūčių ėjo į ridų.
u grobime pelno. Pelnagro- Inais pinigais ir pabėgo.
aišku, kad Japonija nekuobatoj ir nutarė, kad kuni bolševikams, kurie nori su
„Streikininkams nutarta biai bus traukiami dabar
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duoti
Kynams Šantungą.
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banko pasiuntinį Bostono Taip-pat nemanoma, kad
True translation filed with the post
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svetainės
uŠ
miesto,
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ŠEVIKŲ ROVNĄ.
mą priimtų Anglija, Frankad bolševikų laivynas, ku sutrinkimas bute po polici October 6, 1917.
dapšte pasakė, kad naujoj
me buvo $12,000 vertės če euzija ir Italija, kurios pa
ministerijoj turi būt atsto- Lenkų generalis štabas iš ris gynė Petrogradą nuo jū jos priežiūra... Kompanijos
kių ir pinigų, ir pabėgo.
darė slaptą sutartį remti
. vaujamos visos partijos, ir Varšavos praneša, kad len rių, likos visai sudaužytas bosai sako, kad streikas bus
Japonijos
reikalavimą ŠanŽUVIS GULI SANDEpaprašė dabartinio kabine kų kairumenė uždavusi bol anglų laivyno. Anglijos lai sulaužytas, nors ir reikėtų
LIUOSE NUO 1917 METŲ. tungo.
to, kad jis da pasiliktų savo ševikams skaudų smūgį ir vai paskui bombardavę laikyt sargybą Hammond’ė
Nėra abejonės, kad prezi
vietoj, pakol bus Sudaryta visu frontu varanti Sovietų Kronštato tvirtovę ir naiki iki Kalėdų.”
Netoli Trentono, N. J., j dentas Wilsonas smarkiai
nauja ministerija. Dabarti spėkas atgal. Volynėje po nę visas jos apsaugas.
Darbininkai buvo susirin Londono „Times” kores valdžios agentai užtiko žu
priešinsis šitam pataisymui
nis premjeras atsakė, kad smarkaus mūšio lenkai paė
kę anądien prie fabrikos ir pondentas rašo iš Omsko:
vies trusto sandėliuose 55,- ir stengsis prirodinėti, kad
nauja ministerija busianti mę Rovnos tvirtovę, o Min VLADIVOSTOKAS AP norėjo įtaisyti demonstra * „Amerikos pozicija da 000 svarų žuvies, kuri buvo
sudaryta į dvi dieni, ir kad sko rytuose jie pasiekę Ihu- SUPTAS SUKILĖLIŲ.
ciją, bet kariumenė užpuolė bartiniu laiku verta di sudėta tenai da 1917 metais. Senato komitetas klysta,
norėdami panaikinti tai
socialistams busią duota jo meno-Dortynės linijos.
Londone gauta bplševikų ant jų ir durtuvais išvaikė. džiausio dėkingumo. Ame Žuvis esanti visai supuvusi kos konferencijos nutari
je trįs vietos.
išleista bevielė telegrama, Šitokio despotizmo nebu rikos ambasadorius Morris ir maistui netinkanti, bet mus.
JIEŠKO
SIBIRE
AUKSO
Žinios sako, kad trįs so
kuri sako, kad Vladivosto vo netik kaizerinėj Vokieti ir generolas Graves turėjo trustas butų išpardavęs ją Tečiaus pats prezidentas
ŽEMĖS.
cialistai jau paskirti: Paul
ką apsupo sukilėliai ir kad joj, bet nei cariškoj Rusijoj. su Kolčaku ir jo karvedžiu bėdinėms žmonėms kaipo yra pasakęs, kad jis netilus
Garami — pirklybos mimsminis- Šiomis dienomis iš Alasy miestas esąs pilnas pabėgė
Ditriechu daug širdingų pa „šviežią.” Sveikatos depar
terium, Julės Peidl — mais kos išplaukė Sibiran 29 ty lių. Toliaus šita žinia pri STREIKAS PRIEŠ AUGš- sikalbėjimų. Jeigu kokių tamentas nori tą mėšlą su- į taikos sutarties teisingu
to ministerium, Kari Payer rinėtojai jieškoti tenai nau duria, kad prie Vladivosto
nesusipratimų bei trinimosi nakinti, bet trustas neduo mą ir kad kiti Amerikos de
TAS RANDAS.
—vidaus reikalų ministe jų aukso laukų. Visi jie yra ko pribuvęs japonų laivy New Yorke namų savinin iki šiol ir buvo, tai dabar tas da. Teismas turės nuspręs legatai taip-pat buvę prie
šingi atidavimui Japonijai
rium. Užsienio reikalų mi- šito dalyko žinovai ir susi nas.
kai nesvietiškai pradėjo kel turi išnykti. Majoras Slau- ti, ką daryti.
Šantungo. Todėl Senato
nisterium esąs paskirtas rinkę iš visų pasaulio kraš
ti randas. Žmonės pradėjo ghter, kuris atstovauja ge
komitetas negali suprasti,
grovas Krony. Kiti minis tų. Jiems vadovauja ka BOLŠEVIKŲ LAIMĖJI ■’streikuoti” — visai nemo nerolą Graves, likos pakvie
kaip prezidentas gali dabar
teriai, kuomet rašoma. šita syklų inžinierius MrGirk iš
MAI PRIE VOLGOS.
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priešintis tos sutarties pa
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frontą, o paskui prisidėti
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PLĖŠĘ VENGRIJĄ.
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tūlas
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atėjo
pereitoj
sąvaitėj
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siėmusi Kamyšiną, svarbų
amerikonus kaipo geriau bininkų streiką, kuris tęsia ra pats pasmerkęs. Taigi
kad rumunų kariumenė Bu
ti
iš
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namų
„streikuo

si tenai jau nuo dviejų są- jo padėjimas dabar labai
laivų statymo miestą prie
sius draugus.
dapešte plėšia visą, nepaisy- kų pranešimas sako:
jančius
”
gyventojus,
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ap

„Amerikos santikiai su vaičių. Streikui laužyt buvo keblus.
damo sąjungininkų draudi „Paleistas paskalas, buk Volgos.
spito
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išpėrė
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kailį.
prie Kronštato likos pas
generolu Rozanovu, nese importuota iš rytinių mies Kaikurie senatoriai pra
mo.
Todėl sąjungininkų tary kandinti du musų šarvuo SVETIMTAUČIAI BĖGA MĖSOS TRUSTAS TRAU nai Kolčako paskirtu guber tų 300 skebų. Streikininkai dėjo jau organizuotis, kad
Iš OMSKO.
natorium Tolimuose Rytuo apie tai sužinojo, anksti pa- taikos sutartį visai atme
ba nutarė prašyti Rumuni čiai, yra neteisingas. Tik
KIAMAS
ATSAKO

se, yra labai geri ir žada ge nedėlio rytą susirinko prie tus, jeigu jos negalima bus
jos, kad visi rekvizuojami vienas šarvuotis buvo leng Visi svetimtaučiai reakci
MYBĖN.
atskirti nuo Tautų Lygos.
Vengrijoj daiktai butų už vai pažeistas.”
ninkai, kurie buvo susirin Valdžia traukia atsako- rų pasekmių. Daug čekų gatvekarių daržinių ir kaip
rašosi Į frontą liuosu noru, tik pasirodė pirmutinis ka
rašinėjami. Tų daiktų ver
kę Omske apie Kolčako „vi ■nybėn Armouro
mėsos
CONNECTICUTO KAREI
PASKALAI
APIE
ŽYDŲ
tė busianti paskui numušta
sos Rusijos valdžią,” dabar kompaniją St Paul mieste nes atsimena savo vadą Dit- ras, tuojaus pasipylė ant jo VIAI SUGRĮŽO Iš SIBIRO
SKERDYNES BUDA
riechą, kuris vedė juos nuo akmenįs. Karas buvo pri
nuo tos sumos, kurią Veng
esą
pasikėlę
bėgti
į
rytus,
už
slėpimą
mėsos.
Valdžios
PEŠTE.
rija turėsianti užmokėti
jeigu bolševikai pradės ar agentai rado 165,210 svarų Kijevo iki Vladivostoko. verstas pasitraukti atgal. Šiomis dienomis į San
Rumunijai pagal taikos su Vengrijos reakcininkai iš tintis prie Omsko. Trauki paukštienos sušaldytos ir Generolo Gaidos pastangos Policija išvaikė susirinkusukelti prieš Kolčaką ir Dit- šią mimą ir karas vėl išėjo. į toko laivas su i>000 kareilipino Budapešte atsišauki nis jiems esąs gatavas.
tartį.
laikomos
jau
nuo
18
mėne

buvo paimti dauriechą maištą turbut nenu Tečiaus pakol jis pasiekė.
Taigi pasirodo, kad Ru mą kurstydami žmones
sių.
siseks. Čekai žino, kad jų miesto vidun, jame neliko| giausia g Hartfordo, Conn.
munija apiplėš Vengriją, ir skersti žydus. Visi krikščio UKRAINIEČIAI PAĖMĖ
generolas Gaida buvo pava nei vieno stiklo languose, o Ąnt t0 pa(ies laivo atvežta
Vengrija turės jai da pri nis vengrai raginami stoti
ODESĄ.
PERKŪNAS
UŽMUŠĖ
lytas dėlto, jog negalėjo sa pagalios, pačiam miesto vi- jr 20 užmuštu kareivių, kukovon prieš „pragaištingą Ukrainečių misija Londo
mokėti! _________
ŽMOGŲ
VALTYJE.
* ----vo armijos nei apvilkti, nei duryje, ir visas karas likos rie žuvo mušdamiesi
tarptautinį žydų veikimą.” ne paskelbė, kad Ukrainos
dėl Si
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ Vienoje gauta žinių, kad
Bangor, Me. — Pereitoj išmaitinti, prie to da buvo sulaužytas. Toks pat liki biro geležinkelio.
spėkos, kurios kariauja
1,000 BELAISVIŲ.
Budapešte žydų skerdynės prieš bolševikus, paėmė O- pėtnyčioj perkūnas čia už netikęs kariumenės vadas mas patiko ir antrą karą.
Sovietų valdžia išleido pa jau prasidėjo, bet tos žinios desą. Odesa iki šiol buvo mušė jurininką Seavey, ku ir sulaužė prisieką. Gaida Ruvo išleisti da keturi ka SUDEGINO 4,000 GYVŲ
VIŠTŲ.
saulin bevieliu telegrafu ši veikiausia paremtos tik mi Ukrainos bolševikų ranko ris įrėši valtyje prie savo dabar randasi Vladivostoke rai, bet ir tie sugrįžo be lan
gų.
Netik
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iš

laivo.
Kitas
žmogus
valty
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to

nėtu atsišaukimu.
tokį pranešimą:
Laikraščiai rašo, kad
se.
je išliko sveikas.
kius avantiūristus, kaip jis daužyti, bet ir sienos akme West
„I šiaurę nuo Lapšinskos
Philadelphijoj maisto
nimis aplaužytos ir sulanks
stoties męs paėmėm priešo POLICIJA UŽPUOLĖ
pats.
”
______
NAUJI SPARTAKŲ SU PELNAGRORIS NUBAU
tytos. Skebai taipgi buvo trustas sudegino po savo
SINN FEINU LAIK
Astrachanės pulko 1,000 ka
KILIMAI.
VOKIEČIAI TRAUKIASI sumušti. Septyni žmonės li katilais 4,00 gyvų vištų, kad
STAS $500.
RAŠTĮ.
reivių nelaisvėn. Du priešo
kos pašauti ir daug sumin-l pakėlus mėsos kainą ir pri
Iš LIETUVOS.
pranešama, Columbus, Ohio, tapo nu
pulkai likos sumušti. Viena Ūubline, Airijos sostinėj, Iš Berlino
arkliais, kuomet antį sigrobus. daugiau pelno.
priešo rinktinė, susidedanti policija įsiveržė Sinn Feinų kad didesniuose Vokietijos baustas $500 mėsos pirklys Anot Berlino, vokiečių džiota
Fifth avė. streikierius už-į Valdžios* agentai jiešką vaiš vienų oficierių, likos vi laikraščio ”The Irishman” miestuose vėl prasidėjo Leonard. jis prikrovęs san kariumenė pradėjo jau trau puolė raita policija. Išviso rantų, kad tuos piktadarius
siškai sunaikinta: 400 už naman, iškrėtė redakciją ir spartakų sukilimai. Jų slo dėlį mūsos laikė ją ant ledo ktis iš Lietuvos ir vokiečių
sužeista apie 20 žmonių areštavus. Tai vis kapita
mušta, o 160 paimta nelais konfiskavo visas formas ir pinimui valdžia vartoja ka- ilgimo, negu įstatymai Įei valdžia pranešusi apie tai esą
’r kciiasdešimts areštuota. listiškos tvarkos žiedai.
sąjungininkams.
ti
riumenę.
jų nuotraukas.
vėn.”
e
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Amerikonai geriausi
Kolčako draugai.

Pittsburge Riaušes.
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iriose vietose ir turiu visas
informacijas savo rankose”

lėšas prekėms pergabenti, kas October 6. 1917.
reiškia pigesni pragyvenimą. ;n» ■ •
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t.Xe:

tacijos sistema ir toiesniai pa
silieka privačia kapitalo -nuo
savybėj ir kontrolėj — ranko
se spekuliaterių, banki erių ir
jų satelitų, visuomenė mažai
turės naudos ir to 800 nuošim
čiu lėšas sumažinančio naujo
išradimo.”
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Act of

dokumentus, rašytus vokie
čių ir anglų kalba, apie ku Taikos konferencija pui rijoj. Ji yra biauresnė pik
rių teisingumą, sako, negali
tadarystė, negu bent koks
Plėšriausia ir daugiausia būti mažiausios abejonės, o kiai sutvarkė dalykus impe kaizerio valdžios prasižen
rializmo
viešpatavimui.
Ji
išsiplėtojęs imperializmas1 tie dokumentai sako,* kad: ' padarė užkariavimo ir že gimas karės metu. Ji yra
yra Anglijos imperializmas. "Vokietijos
darbininkai
aršesnis pasielgimas, negu
Pavergtoms tautoms išnau pasiekė tokio algos augštu- mių užgriebimo taiką. Ji bent koks sąjungininkų dar
.
—
padalijo
pasaulį
finansiniai
doti jisai vartoja įrairiau- mo, kokio nerasi niekur ki- ir teritorialiai. Ji užtikri bas karės metu.
Nieks klesiniai susipratopriemonių. Bežino O*0- tur. Textilėj vyrai darbi no sąjungininkų valstybėms
Rusija yra suirus; Veng
bo)
pramonėj Anglijos im ninkai, žinomi kaipo chemi
šių
darbininkų nenorės
tai,
dėl
ko
jos
stojo
karėm
rija
yra suirus. Juodvi yra
‘’Boston American,, pripa perializmas iigi kraujo pla kai ir skalautojai prieš ka —pasaulio galybę ir viešpa
suirusios dėl ilgos karės,
žinti socialistiniu laikraščiu, ka juodveidžius: Indijoje ji- rę gaudavo po 32 ir 40 phe tavimą.
dėl senųjų valdžių piktada
nes jis atstovauja buržuazi- s_ąi‘ *._■
badui marina indus, ningių Į valandą, o dabargi
atimdamas
iš jų kviečius. jie ~ ima po 85 markes Tiesiog stebėtis reikia, rysčių.
jos reikalus.. Toji buržuazi‘
ja vis labiau ir labiau fi Bovelnos industrijoje jisai ir 95 pheningius sąvaitei. kaip gudriai ji viską suren Dabar reikalingas atsta
nansinio kapitalo iš valdy plėšia Meksikos ir Tamfor- Moteris gaudavo po 8 mar. gė. Prisidengus preziden tymas. Bet atstatymas rei
kalauja pirklybos ryšių su.
mo išspiriama, pavergiama so darbininkus.
ir 18 pheningių sąvaitei, gi to Wilsono "14 punktų,” tai pasauliu. Sąjungininkai gi
kos
konferencija
pridarė
ir spaudžiama, reikalauja Statistika parodo, kad dabar jos gaunančios po
privatinės nuosavybės pa 1876 metais Afrikoj impe 40 ir 50 markių. Namų sta baisiausių reakcijas darbų, neleidžia Rusijai ir Vengri
”Kam čia reik to užvaldymo
naikinimo..'.
rializmas buvo užgrobęs vos tymo mechanikai prieš ka kokių tik istorijoj yra bu jai \tuos ryšius su pasauliu
partijos? Argi Socialistų Par
10 nuošimčiu žemės, bet rę gaudavo po 61 pheningį vus. Ideologišku kamuflia užmegsti.
Lenino
mokiniai,
privati

LIETUVOS
VALDŽIA
tijos vardas butų taip brangus
1900 metuose 90 nuošimčių valandai, dabar už tą patį žu apsaugotos, visos perga Kapitalistų spauda nuo
nės
nuosavybės
panaikini

PERKA
GINKLŲ.
valstybės prisigrobė latos skelbia, kad Rusija ir
darbininkams? Visai ne. So
Afrikos žemės jau buvo pa darbo laiką gauna po 2 mar lingos
mo
negali
jau
reikalauti,
žemių ir išėjo iš taikos Vengrija badaujančios dėl
cialistų Partijos vardu prole
Lietuvos "Pildomasis Ko nes tai butų pritarimas bur versta kolonijomis.
kes ir 50 pheningių. Ir tas sau
konferencijos
kaipo ypatin bolševizmo. Ištiesų gi Ru
tariatas daugiau nebebrangi- mitetas,”
susidedantis iš žuazijai — ėjimas išvien su | Polynezijoj 1876 metais algos pakilimas liečia netik
gas
tų
žemių
"globėjos” sija su Vengrija kenčia ba
na. Metų metais beveikdama Valdemaro. Yčo, Žilio, No
užgrobtos žemės buvo 56 mechanikus, bet visus dar (mandatories). Anglija
buržuazija!
O
kad
revoliu

pri dą dėl karės ir dėl sąjungi
reformišką ir išdavikišką dar raus,
Balučio ir Dobužio cija Įvykinti be tam tikrų nuošimčiai, o 1900 metais bininkus abelnai. Visi jie
jungė
prie
savo
viešpatysčių
bą ji apaugo dumblu ir pelė Amerikos lietuvių tarybai
dirba tik po 8 valandas į die daugiau kaip - 1,500,000* ke ninkų blokadoos. Jeigu jus
sąlygų pribrendimo nėra jau 98.
siais. Ar męs turime užval- mušė sekančią kablegramą:
apsuptumėt blokada Italiją
galima, tai sulyg leninistų Tarp 1884 ir 1900 metų ną.
turkampių
mylių
teritori

dyt senąją partiją tik dėl jos
"Apipirkta čia už 30 milionų
mokymo, darbininkai turi, Anglija užgrobė 3,700,000 /Nenorams turiu paste jos ; Francuzija užgriebė be ir Francuziją, tai badas te
partinės mašinos ir organizaci frankų Amerikos daiktų būti
nereikalaudami jokių sau keturkampių mylių žemės bėti, kad Amerikos namų veik tiek pat; Italija ir Ja nai prasidėtų į vieną sąvaijos fermos? Jos partijos ma nai reikalingų kariumenei.
statymo mechanikai pasie ponija taipgi stengiasi susi tę. Italija ir Francuzija yra
palengvinimų — nes tai bū su 54,000,000 gyventoji].
šina visai netinka revoliucinio
"Sukrovimui ir vietinei tranrų reformos, — laukti revo Francuzija per tą patį kė nuo 70 iki 90 centų valan lyginti su stipresniais raz- pairusios, badauja ir kenčia
proletariato reikalui. Ar gal sportacijai reikės pusės milio
beveik tokį jau vargą, kaip
liucijos, o kapitalas lai sau laikotarpį užgrobė 3,600,000 dai algos augštumo. Brita baininkais.
mes turėtume užvaldyt partiją no frankų. Męs tikimės tuo
Rusija ir Vengrija; bet jas
naudojasi visais tais vai keturkampių mylių žemės, nijoj tos rūšies darbinin
delei jos didelės daugybės opo jaus sudaryti patįs 200,000
Šantungo
klausimas
yra
palaiko
pirklybą su užsie
siais, kuriuos mokslas ir pavergdama kartu 36,000,- kams pakelta nuo 10 pensų
rtunistiškos literatūros ? Bet frankų. Tarybos lai duoda ar
iki 1 šilingo ir 6 pensų dau labai charakteringas. Tai niu.
darbas pasauliui teikia. Va 000 žmonių.
ta literatūra tik sudeginti te paskolina telegramų bent 300,dinasi, šių dienų "tikriausi Vokietija 1.000,000 ketur giau už valandą. Francu kos konferencija, kalbėda Taika turėjo sugrąžinti
tinka. Delko gi tad mes turi 000 frankų. Sutrukimas reikš
revoliucionieriai,” kaip tik i kampių mylių žemės su 14^- zijoj — nuo 1 franko iki 1' ma idealistiškomis frazė pasauliui normalius santime •užkariaut senąją partiją? sulaužymą kontrakto.”
fr. ir 50 centimų. Palygin mis, atidavė Japonijos kont- kius. Bet taikos konferen
ir atsiduria kapitalo viešpa 000,000 gyventojų.
Dėl ”revoliucinio socializmo?”
orlei plotą Kynų su 40,000,Į šitą pakvietimą remti tavimo sargų tarpe.
Belgija užgrobė 900,000 kite tąjį darbininkų laimė 000 gyventojų. Kynai pro cija nenori normalių santiBet toksai obalsis buvo geras
Lietuvos karę atsakyta:
keturkampių mylių žemės jimą ir jus lengvai suprasi testavo, atsisakė pasirašyti kių, jeigu tie santikiai ne
kol partija dar nebuvo skilus,
tarnauja kapitalo viešpata
...
=n ir pavergė <30,000,000
waiw,wv gyven- te, kad Vokietijos darbinin
"Amerikoje nubalsuota tuo —
—jis buvo geras partijos skal
po taikos sutartim, bet di vimui.
kai
daugiausiai
yra
laimėję.
jaus išpildyti šitą reikalavimą.
dymo tikslui.
džiųjų valstybių konferen
P ASTABELES j Portugalija
l Portugalija S00.000
S00.000 keturketur- "Ir netik kad vokiečių cija žiauriai
"Kadangi partijos skilimas Duokite kuodidžiausią veikimą
užgniaužė Sąjungininkai kaltina bol
1
---------■
■
■
■
■
kampių
mylių
žemės
ir
9,darbininkai
yra
geriau
ne

ševizmą už privedimą Rusi
.šitam
dalykui.
”
yra jan Įvykęs faktas, tai da
jiems burną.
gu
kur-nors
kitur
kitose
ša

jos
ir Vengrijos prie bado.
Klerikalai ir tautininkai 000,000 gyventojų.
bar musų šventa priederme or
Sakinys "Duokite kuodiVisi
šities
teritorijų
"sut

Visos kapitalistiškos vai lyse apmokami, bet visas varkymai” priguli jrie eko Bet tikrenybėje patįs sąjun
ganizuoti komunistų partiją.” džiausį veikimą” apsiaustas verkia, kad Lietuvon lenda
gininkai marina Rusiją ir
tai lenkai, tai bolševikai. Ir stvbės turi imperiaŪstiškų darbas yra kontrolėje val
Tai žodžiai rusų socialistų diplomatijos ruku... Gal kam-gi tos ašaros, kada tu- siekių. Visos jos jieško nau- džios, kurios priešakyje sto nominio klausimo, prie fi Vengriją badu. Sąjunąininsąjungos sekretoriaus Alek skelbkit karę...
darbininkas nansinės pasaulio • galybės. kai pasmerkė milionus žmo
r:te miliono parašų ginklą jų rinkų savo tavorams, vi buvusis
Tiesa,
lenkai
lenda
Lietu

sandro Stoklickio, paskelb
Ebertas, iš balniaus pasili Tariant kitais žodžiais, tai nių badui vien dėl to, kad
savo
rankose?
Tik
parodykaip
lygiai
naujų
medžiati "Communist’e” liepos 12, von, bet ar ginkluota spėka kite jį priešams, o jie kai be- gos ir darbo šaltinių. Suvie- kęs Vokietijos Respublikos yra ekonominė taika, pritai jiems nepatiko tų žmonių
1919 m. Iš visos tos Stok- manote nuveikt daug stip matant iš Lietuvos išrūks! nytos Valstijos leidosi 1898 prezidentu.
Tatai taipgi kyta prie imperializmo rei politika.
: .
resnę
Lenkiją?
Nejaugi
nė

kalavimų.
iickio išpažinties aišku, kad
reikia
priskaityti
prie
vi

Sąjungininkai
aiškiai
pa
Nes juk sakėt, kad tie para- metuose tais pačiais tikslais
Taikos
konferencija
pa

revoliucinis socializmas kai ra pasekmingesnių būdų šai išliųosuos Lietuvą.
ant jūrių ir sugrįžo paėmu- suotino gerbūvio pakilimo darė taiką, kad užtikrinus rodė, kad jie darys viską,
riesiems buvo tik skraistė,, lenkų imperialistiškiems sis
ką tik jie gali, idant sutriuš
sios Kubą, Filipinus ir kelia- priežasčių.
tuos prievartos "sutvarky kinus darbininkų respubli
kuria prisidengę jie varė kiams kelias užkirsti? Kam
"Turiu
pabriežti
faktą,
Kas sako, kad be laisva- tą kitų Ramiamjame Vanpartijoj savo pragaištingą veltui žmonių kraujas lieti, manybės yra galimas sočia- denyne. Jos taip-pat stojo kad nėra reikalo liet ašaras mus.” Bet didžiosios valsty kas. Savo kareivių jie ne
ardymo darbą. Kuomet ši kam ant žmonių sprando iizmas, tas būtinai turi ti- j imperializmo lenktynėsna. delei vokiečių padėjimo. Jei bės supranta, kad pakol bol drįsta siųsti prieš Sovietų
tas nelemtas jų tikslas at krauti nepanešamas naštas keti, kad nakčia be žiburio Francuzija tuo-tarpu siekė gu jie dabar negalėtų -sau ševizmo pavojus neapgalė Rusiją, todėl jie kursto ir
tas, patol tie "sutvarkymai” remia Kolčaką; Kolčakas
siektas, kuomet partijoj su militarizmo reikalams, kuo galima raštas skaityti
i
->-•—s- išganymo pasiekti, tai jau nėra
Algiero,
Rusija
tolimųjų
užtikrinti
I
irutė padaryta, tai tie kai met tas militarizmas atgy
jų pačių tame butų kaitė.
lieka sumuštas, todėl sąjun
~~
n
I Rytų, Austrija Balkanų, Ja
rieji nuo sąvęs meta šalin veno savo laikus ir nustojo Jeigu Kristus pats liuosu ponija Korėjos ir salų, Vo- Jie turi visas galimybes ir Todėl taikos konferenci gininkai stato žudingą blo
būt priemone tautos savis noru priėmė kankinio mirtį,
revoliucinį socializmą!
kietija Afrikos ir Mezopota- valdančiąja spėką, o to jau ja padarė "taiką" taip, kad kadą.
Nuo partijos atskeltas tovybei apsaugot. Nesteig- tai kam-gi niekinti jo kan- | mijos,
darbininkams užtenka.
pakėlus naują karę prieš Dabar jau pasidarė aišku,
ir tt.
’*kairysis sparnas” sušaukia kit militarišką valstybę, bet kytojus, kurie jam darė ma Kuomet kapitalas prade
"Industrijaliai vokiečiai Sovietų respubliką Rusijoj kad Rusijos žmonės nepriesavo konferenciją New Yor leiskite gyvenimo bėgiui se lonę, išpildydami jo troški da jieškot svetimuose kraš bruzda taip, kad tarsi karės ir Vengrijoj.
šingi Sovietų Respublikai;
ke, partijos skaildytojai su nos tvarkos liekanas palai mų? 0 gal Kristaus agentai tuose grobio, jau tuojaus jie visai nebūtų matę. Tė-|[ Tas yra daroma įvairiais dabar pasidarė aišku, kad
M meluoja, nes nei vienas jų
skaldo da ir "kairiajį spar dot.
pasidaro reikalingi kariški mijau darbo procesą Nie- budais. Daroma taika ir Kolčakas neatstovauja Ru
ną” į frakcijas ir tos frakci
nėra su juo kalbėjęs apie laivai ir didelės armijos. O vvied miestelyje blėtos fab- tveriama naujos valstybės sijos žmonių. O vis dėlto
NAUDA
Iš
NAUJŲ
IŠRA

jos dabar tarp savęs veda
tai, ar jis norėjo būt ant i kadangi prisirengimas ka rikose; dirbama dieną ir su ta išlyga, kad jos vestų sąjungininkai tvirtina, kad
DIMŲ.
mirtiną kovą.
kryžiaus pakartas, ar gal ir rei žada naujų rinkų ir ge- naktį. Prisižiurėjimui paš karę prieš Sovietų Rusiją; Sovietų Valdžia — ne žmo
* Michigano organizacijos
Pasutinėj "Electric Rail- bijojo tokios garbės.
! ros progos naujiems inves- venčiau dvi dieni. Kuomet kitos valstybės verčiamos nių valdžia.
ir jai priklausančių svetim- way Journal" magazino lai
Kiekvienas sąjungininkų
timentams, tai kapitalistų pasakiau superintendentui: karėn su Sovietų Vengrija.
kalbių federacijų leidžia doj randame sekantį įdomų
žingsnis
prieš Rusiją ar
Pasakojama, kad Kristus spauda visuomet skaito "pa 'Žmogau, kai jus galite taip Lenkija ir Finliandija turi
mas laikraštukas ”The Co- pranešimą:
buvo darbininkų liuosuoto- triotiška” savo pareiga kur- varyties, kaip dabar būda atakuoti Rusiją, o Rumuni Vengriją, yra žingsnis prieš
"Henry Ford kątik padavė jas — dagi socialistas. Gali
munist” savo pirmame nu
mi karės nugalėtais?’ jisai ja ir Jugo-Slavija turi muš darbininkus pačių sąjungi
styt karinį ūpą.
meryje apie kairiasparnių Kuhlman Car Co. firmai pa būt, nors nėra žinoma, kiek Šita politika veda prie ka nusišypsodasmas atsakė: ti Vengriją (pastaroji jau ninkų valstybėse.
frakciją, kurios priešakyje dirbti d vejokio typo karus — iis darbininkų suoragniza- ■ rių ir silpnesnių tautų pa ’Yra kitos karės, kurias rei sumušta. Red.). Mažos tau
Darbininkai Francuzijoj,
stovi Katterfeldas, Reedas, vieną didelį, kuris turi būti vo. Tečiaus jo "vargšų liuo- vergimo.
Anglijoj
ir Italijoj šitą pui
kia vesti — industrijaliai telės tveriamos vien tik tam
Pakol
laikysis
ka

naudojamas
garvežių
vietoj
Fraina, Jim Larkin ir k.
savimo programoj" — evan pitalistiška tvarka/ tokia kalbant — ir męs bandome kad sąjungininkai turėtų kiai supranta. Jie rengiasi
skelbia, kad tai, girdi, juod- ant geležinkelių, kitą gi ma gelijoj randame pasakyta, politika neišvengiama.
jas laimėti.’ ”
įrankį kovai su bolševizmu. veikti prieš blokadą. Neapo
gyardiečių gaivalas — reak žesnį gatvių geležinkeliams.
"Niekad savo gyvenime Todėl, kuomet iš vienos lyje Italijos jurininkų są
kad žmogus nesirūpintų sa-i
”Jie bus varomi naujo typo vo žemiško gyvenimo (eko
cionieriai. Gi 3 numeryje
junga sulaikė Anglijos lai
nesu matęs žmonių geriau pusės
daroma ”taika," iš ki vą, kuris vežė Kolčakui gin
sako, kad kairieji — tai pap gasoliniais inžinais, kurių opc- nomiškais) reikalais, tik Sako, Vokietijoj
dėvėjančių
už vokiečius. tos pusės
rasta skirtingų žmonių ma ravimas, kaip tvirtina, atsieis svajotų apie laimes po mir
Trier’e jie turi savo seniau- naujos karėsorganizuojamos
ir išleido jį tik tuomet,
nėra
skurdo.
— karės prieš klų,
sė, laikoma krūvoj tik kelių 300% pigiau, negu elektros ties, kada tos laimės miru-i
kuomet visi ginklai ir amu
jis, kaipo buvusis darbinin Sovietų respublikas.
pagautų revoliucinių žo motorų, vartojamų gatveka- šiam nereikalingos. Šitoks j Šiomis dienomis
nicija buvo iškrauti ant
___ ____
sugrį- kiškų unijų veikėjas, tyrinė
džių, dėlto nesvarbu tas į riuose.”
Bet
tai
da
ne
viskas.
Kuo-1
___
__
jo
vokiečių
darbininkų
pa

kranto.
mokytojas nėra darbininkų žęs iš Europos South Bostokiek frakcijų pakriks, bet Ir toiesniai:
met
mažos
tautelės
užpul-j
Dabar
pasaulyje eina atliuosuotojas.
nan Ignatius McNuity, ku- dėjimą ir radęs, kad tasai jų
"Jeigu
Fordas
galės
padary

svarbu, katra tų frakcijų is
karei
kilus buvo išvažia padėjimas geresnis, negu dinėja ant Rusijos ir Veng-’ kakli kova, kuri yra niekas
J. Baltrušaitis brooktvni- ,ris
toriškai pasiliks teisinga. ti tai, ką jis ketina, tai reikš
vęs Britanijon ir ten įstojo kur-nors kitur. Bet Ieiski- rijos ginklais, sąj’ungininkai kita, kaip kova tarp Sovietų
:t ’ sią katedrą ir ten kiekvieną veda dar kitokią karę—Rusijos ir taikos konferenŠitaip gali protauti arba so tų revoliuciją transportacijos škėj "Laisvėj” aiškina, kad kIriumS.'"I^koja
_ __ B
Komunistų
partija
reikahn*
'
•
1
J
fistas, arba egoistiškas fa industrijpj — garo ir elektros
cijos. Taikos konferencija*
"Balandžio mėnesyje, š. nedėldienį matydavau jų ekonominę karę.
t buvau pasiųstas Vokieti daugybę. Visi jie būdavo Sulyg spaudos pranešimų,'atstovauja pasaulio kapitanatikas, tik ne mokslinio so varomus inžinus metant šąsla- ga tam, kad atsikračius nuo m.
vynan, kaipo bevertingus se visokių socialpatriotų. Na, | ■
cializmo vykintojas.
jon ir tenai perkeltas Ame- gebai apsitaisę; ir lankan- taikos konferencija nutaru-jlistus ir reakciją; Sovietų
Gi antros kairiasparnių nus geležgalius.”
:i mokyklą vaikai ir visi kiti si neleisti atnaujint pirkly- Rusija atstovauja progresą
JOJ
atsirastų
bakunistų,
tai
švieti
’
nn
knrmiczt
nn_
frakcijos lyderiai apie ko "Boston American” apie
mijos švietimo korpuso na suaugę žmonės. Vokietijos bos santikių nei su Rusija, | ir darbininkų pasaulį. Viekomunistai tvers anarchis rys.
munistų frakciją sako, jog tai rašydamas sako:
drbininkai daug geriau dė- inei su Vengrija patol, pakol .na turi būt nuveikta arba
”Jeigu Fordas padarys tai, tų partiją?
tai tik svetimšalių gauja (a
tenai bus darbininkų vai-j kita. Jeigu laimės taikos
"Netrukus kursai buvo vi, negu musų Amerikoj.
Lukšių Juozas. atidaryti
lot of foreigners), gi Jim ką jis tikisi, tai ištikrujų jis
džios.
Neutralėms valsty^ konferencija, pasaulyje už"Francuzijoj
jus
galite
i
ir aš užėmiau keLarkin kairiųjų konferenci pagamins transportacijos pa
pasakyti, kas bėdinas, kas bėms draudžiama pirkliauti j viešpataus priespauda ir išSulyg "Porchester ItemT’|ĮiauJįJčio
jnokytojausj
. «...
joj grūmodamas sušuko, saulyje revoliuciją. Bet svar Lietuvos gyventojų yra*tą. - Išvaikščiojau
turtingas,
kaip tik pažvelg su tom dviem šalim po gręsr. naudojimas.
kiekvieną
kad jis pasirengęs ”to liek ba priguli nuo to, ar visuome
9,000,000, gi "tikrųjų lietu žemės kampelį, kur stovėjo site į susirinkusius nedėldie- ime, kad sąjungininkai pert- Marinimas žmonių badu,
any damn foreigner,” jei nė paims ir operuos tą naują vių
” — 3,500,000. Lietuvės, okupacijos armija. Mano niais ant mišių žmones. rauks su jomis (neutralė- tai jau paskutinė žmogžujie miegintų kairijį sparną transportacijos sistemą. Jeigu neapsileiskite, kitaip tėvynė mokinimas buvo industri Francuzų darbo žmonių jimis valstybėmis) pirklybą. dingo kapitalizmo priemovisuomenė paims savo valdy
valdyti...
nepra
jos problemų aiškinimas. kasdieniniai ir šventadieni Kitais žodžiais, Sovietų Ru-inė. Rusijos žmonės neprasvetimiems
gal
tekti.
mam
tai
Fordo
pasiūlyta
nau

Toji peštynė ir charakteši
ja
ir
Vengrija
turi
būt
ap-.šo
maisto;
jie
tik
reikalauja,
niai
drabužiai
skiriasi
nuo
i
Apkeliavau netik Amerikos
ristiški epitetais, kokių kai ja transportacijos sistema sa Tiek daug smerkta expro- kariumenės užimtą plotą, turtuolių. Vokietijoj gi visi tvertos blokada.
Į kad blokada butų nuimta,
vo
pigumu
teiks
naudą
visuoprijacijos,
rieji vieni kitiems nesigaili,
’ , bet Amerikos bet taipgi plotus, užimtus vienokiai dėvi ir jokio bėdi- šita blakada yra vienas,kad jiems butų leista vesti
begėdiškiausių darbų isto- pirklybą su kitomis šalimis.
parodo prie ko pagauti, bet menei, sumažindama lėšas už’valdžia UŽ jas'pagiriama.'
francuzų ir britų kartume- numo nesimato.”

KAIRIEJI.
Amerikos Socialistų Par
tijos sekretorius drg. Adolf
Germer paaiškindamas, ko
dėl* partijos Pildomasis Ko
mitetas griebėsi
griežtų
priemonių disciplinai
ir
tvarkai partijoj palaikyti,
atskleidžia tokių dalykų,
kurių šviesoj "kairiasparniai” pasirodo kuo-nors, tik
jau ne "susipratusiais revo
liuciniais socialistais,” kaip
jie save * mėgsta vadinti.
Žiūrėkite dėl ko jie priklau
sė partijai; ginčiuose dėl
užvaldymo partijos sako
ma:

nesuprasti revoliuciniai sa
kiniai priveda darbininkiš
kų judėjimų, kada tais revo
liuciniais sakiniais pasinau
dodami, brooklyniškės ' Lai
svės” žodžiais kalbant, anar
chistų vežimėlyje sėdintis
asmenis pradeda veikti.
Protaujantiems
Ameri
kos darbininkams, ypač lie
tuviams, laikas praregėti ir
pamatyti, kad tie anarchis
tų vežimėlyje sėdintis vado
vai važiuoja tiesiog į balų ir
paskui juos sekti darbinin
kų išsiliuosavimo treškan
čiam žmogui jokiu budu nė
ra galima. Šalin darbinin
ku vienybės ardytojai!

iš Imperializno.
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KELEIVIS,
Kas nieko neveikia
To niekas nepeikia
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
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IA PHILADELPHIJOS PA-,Kopija to paraginimo buv.o Rugp. 11 d. pašto orlaiDETROIT, MICH.
W. LYNN, MASS.
lis žodžius, kitus susikišo į]
nyką, atsiprašau, "Darbi
DANGĖS.
(pasiųsta "Laisvei,” bet toji vis, lekiojantis tarpe New
kišenių,
girdi,
dėl
atminties.
ninką.” Dabar musų geras
Iš vyčių prakalbų
Iš katalikų gyvenimo.
Piknikai.
kažin-ką nujausdama, ne Ycrko ir Washingtono, kaip
Matomai vargšui reikės da
parapijos
ex-pirmininkas,
Užėjus vasarai, įvairios talpino, ir taip viskas pasili vanagas nutupė ant viršū Birželio 27 d. čionai buvo nemažai galvą pridžiovinti, Kur tik žmogus: neįneisi, ir tai dar-gi nežinia — o
draugijos bei kuopos, kad ko be rezultato.
nės ąžuolo. Skrisdamas virš vietos vyčių po bažnytinia kad bent juos supratus arba ką tik nepradėsi — vis nesi tik. kaip vienas bedievis rik
šiek-tiek padidinti savo ka II Rajono konferencijo. priemiesčio vadinamo Ger- me skiepe surengtos prakal klaust kokio "dvasiško va seka — neinasi. Ir vis tai telėjo, tai nabagas balon iš
są, ėmėsi piknikus rengti. (4 ir 5 liepos) tas klausimas mantown orlaivininkas S. bos. Kalbėti buvo pakvies dovo," kad jam juos išaiš tų bedievių kaltė. Alright! metė, ir sakė, buk bedieviai
Ateis ir jiems, kada padaryt taip pafiksino.
•Seniau, kuomet piknikuose ir-gi buvo atnaujintas ir iš Eaton pajuto, kad inžinas tas klerikalų auklėtinis A. kintų.
Račkus,
kuris,
kaip
jau
abel

kokią
"šelmaustvą."
galima buvo (tūlose vieto nešta tam tikras papeiki sugedo, ir kad išgelbėjus sa
Kaip Račkus savo prakal
Tai matot, kokis mums
nai
yra
žinoma,
pasižymi
se) alų šinkuoti, tai piknikų mas P. Komitetui už nesi vo gyvastį, jis turėjo grei
boj melavo jis pats tatai ir Mišarką pagavęs žinomu parapijonams vargas su tais
rengėjai pelną šimtinėmis rūpinimą namo įgijimu.
tai nusileist ant žemės, bet savo burnojimais ir šmeiži prirodė, nes atsakydamas į budu ”kegucį" skystimo, — bedieviais.
skaitydavo, bet šįmet jau vi Pasirodo, kad netik tai kadangi ten nebuvo tuščios mais susipratusių darbinin mano paduotą klausimą — kad jam duot dzievulis svei Ir dar negana to, jie apie
sai kitaip. Tūlos katalikiš kos konferencijoj varoma vietos, tai jis ant žut-but, kų ir socialistų.
"ar kunigija kovojo už Lie katų — sutvėrė parapiją. rugsėjį mano parsikviesti
kos bei tautiškos draugijos slapta politika, bet ir musų< nusprendė nutupt medinį Kaip savo ausimis da ne tuvos paliuosavimą iš po ca Ah! Kiek tai vargo, kiek pi kun. M. X. Mockų. Kad jus
visai atsisakė piknikus ren S-goj.
stovinčian ant šaligatvio. buvau Račkaus piiovonių rizmo, kada melsdavosi ir nigo kaštavo, kol męs viską kur ir sprandus nusisuktuJuškaitis mėt! Jau mislinome, kad bus
gti, nes nėra alaus, — nėra
Nutupė gana pasekmingai, girdėjęs, tai žingeidumo ve liepdavo melsties už caro išsistoravojome.
LSS.
1-ma
kuopa
ir
Centras.
ir
"šlipes
”
nuplėšė,
pakol "kvait,’’ kuomet liepos 11 ir
ir publikos, o svarbiausia —
—orlaivininkas nei kiek ne- damas nuėjau ir aš pasik sveikatą" — jis atsakė: "ci
nėra pelno. Dabar į pikni Paskutiniame 1-os kuopos susižeidė.
vilizuotos tautos visur savo pas vyskupo "dženitorių” 13 Mockaus prakalba neįvy
lausyti.
kus, lankos tik tie žmonės, susirinkime, buvsiame 3 d. Dabar apie tą medį apsto Nors jau galima buvo iš valdžias garbina.” Taigi jis užsirekordavo. O tie bedie ko. dabar vėl girdime, kad
kurie myli "aiskrymą” ir rugpiučio, kuopos nariai ga ję daugelis įvairių "specia apskelbimų turinio spręsti pripažino, kad kunigija taip viai juokiasi, girdi: ’’ Pasau įvyks vėliaus.
šiaip dailiai dieną praleisti na plačiai kalbėjo apie da listų” ir negali sugalvot, kas do prakalbos bus tame ir darė — garbino ir liepda lis eina prie civilizacijos, o Vargas mums.
tyrame ore. Gi tie, kurie tik bartinį centro politikierių kaip tą "paukštį” išprašyt bažnyčios skiepe, tečiaus vo garbint kruvinąjį carą, mus Juozukai prie barbariz Ir sakykite man, kodėl tie
dėl "rudžio” piknikus lanky sauvališkumą. Šiame susi iš medžio ir nuleist žemyn. apart davatkų atėjo da ir o kaip tik čia pat sakė, kad mo."
bedieviai taip nenuvargsta,
Nu, kad jus nesulauktut! kuomet jiems reikia kasdavo, sėdi namie, nes pas rinkime paaiškėjo, kad 1Reporteris. keli socialistai, matomai tuo kunigija ir katalikai nuverBuvo labai gera proga, nųrs nuveikti.
kiekvieną skiepe da randasi ma ir kelios kitos kuopos
tikslu, kad į šmeižtus ant cė carizmą.
pusėtinai "zoposto."
jau negali viešai išreikšt sa LMPS. 11 kuopos piknikas. vietos atsakyti.
Taigi pats išklausęs Rač tik o Jackau! kaip atsimeni Bet palaukite, jus.
Pirmą pikniką iš progre- vo žodį dėl S-gos gerovės; Liepos 27 d. buvo LMPS. Kiek jau mandagumo ir iaus prakalbas dabar drą tai net ašaros varva. Nenu Ištikimasis kaip užsidarė
syvės visuomenės turėjo L. pasirodo, kad nelemta cen 11 kuopos surengtas Lester etikos galėjo būti pas tą kle siai galiu sakyt, kad tam sisekė. Ir buvo puikus pie saliunai, paėmė. 10 galionų
nas. Kazimiero draugystė "snapso” ir dabar vandeniu
S. S. 1-mos kp. choras. Pel zūros letena įvesta netik re- parkan išvažiavimas. Pikni rikalų įrankį Račku, galima dvasios ubagui geriau butų buvo
surengus prakalbas. Ir atskiedęs, — damaišęs biskį
no liko apie 50 dol. LSS. 1-os akcioniškose šalyse, bet ir... kas buvo linksmas ir turtin spręsti ir iš plakato, atvaiz kur vienolynąn, jei ne bepve,
kaip
tik "cesas," Mišar- pipiru, pardavinėja. O kuo
kuoDos piknikas, buvęs ant kairiųjų lietuvių socialistų gas įvairumais ir žaismė dinančio klerikalų kultūrin ’’otnamin užsidaryti, o ne
p. Trakimo farmos, davė 60 oficialiuose ir neoficialiuose mis. Tik girdisi, kad dauge gumą ir dorą. Štai ve, tarp viešai susirinkimuose su sa kienė nusipirko už $3.00 te met išparduos, tai bus apie
kio "štofo," kurį tarpe pub kelios dešimts dolerių, tuo
dol. pelno. LDLD. 10 kuopos organuose. Niekas netikėjo, lis atsilankiusiųjų nebuvo kitų jų gražiakalbystės žie vo protu rodvties.
likos paskleidus niekas neži met męs surengsime tokias
J. I. B.
piknikas davė arti 100 dol. kad tokia "Laisvė,” kuri vi patenkinti tuomi, kad ren dų viešai buvo skelbiama ši
no,
kas darosi. Bet Mišar prakalbas, kar visi bedieviai
pelno. LMPS. 11-os kuopos suomet sakosi "tarnauja S- gėjos nedavė ramumo beko- tokie žodžiai:” Užkvečiame
kienė
manė, kad bedieviai oaliks parapijonais!
ANSONIA, CONN.
piknikas buvęs Lesteryje gos kuopoms," atsidurs po lektuodamos ir besiulyda- nuoširdžiai atsilankyti jus
manys, buk jų kalbėtojui
žmogus.
betgi
taipgi pusėtinai pavyko, nes cenzorių priežiūra,
beždžionės, jų uodegos pase Areštavo korespondentą. negerai pasidarė...
mos
įvairius
tikietus.
visą gėrimą ir valgį išpar taip yra..
Sako, kuopa turėjo iš pik kėjai ir tt” Kas čia ištikru
BROOKLYN. N. Y.
parapijos klebonas Atėjo laikas. S. B. Mic
davė da piknikui nepasibai Kadangi 1-ma kuopa dau niko gražaus pelno, bet man jų beždžionėmis vadinama, V.Musų
Bu-kas pastaruoju lai kevičius jau kalba. MišarIš musų judėjimo.
gus. Šiame piknike vienam giausia už kitas kuopas tė- rodos, kad yra svarbiau už sunku suprasti, reikia ma ku E.
pradėjo
taip
smarkiai
kienė
tik
trakšt
ir
sutrynė
myja
S-gos
centro
reikalus
lietuviui vaikinui, J. Mičiunyt, kad katalikai, nes juk kariauti prieš tautininkus tą "bombą." Ir butų viskas Brooklyną aplankė gady
ganėdinti publiką.
liui pavogė puikų automo ir matant kokius nors nege
cik
jiems šios prakalbos bu- r visokiais budais trukdyti gerai, kad tik tie bedieviai nė naujo gyvenimo. LSS.
P. A. Lukas.
rumus,
visuomet
stengiasi
bilių. Nors dauguma matė,
vo rengiamos. Jeigu tie be ų darbus Lietuvos reika- nebūtų matę. Dvokia...
19 kuopa pradėjo apsivalyt
kaip du vaikėzai įsėdo į au juos nurodyt, nežiūrint ar
gėdžiai
neturi
sarmatos
šiais, kad tautininkai neiš- Kilo sumišimas. Musų pa nuo taip vadinamų "socialFITCHBURG, MASS.
tomobilių ir nuvažiavo, bet kam patiks, ar ne, tai apie
lokiais-žodžiais viešai kalbė .entę
kunigo atakų savo or rapijonai visi išėjo iš svetai patriotų.” Tapo suspenduo
nežinodami, kad tai butą pusantro mėnesio tam atgal "Socialistai” priešingi lais- ki į žmones, tai jie da mažiau
gane "Sandaroj” paskelbė nės. Nors jų buvo tik apie tas Kelmelis, o ant Buivydo
vagilių niekas atydos neat kuopa nutarė išnešt P. K-tui
- vam protavimui.
airi gėdos susirinkime.
4, betgi visi.. Kiti, kad juos skundas paduotas. Pasiro
kunigėlio darbus.
papeikimą už nesirūpinimą
kreipė.
do, kad ir Buivydas neteks
LSS. namu. Mat nekurie Rugpiučio 3 d. čionai bu Tasai, atsiprašant kalbė Kunigui Bu-kui, žinoma, kur galas, atidarinėjo lan balso 19 kuopoj.
Reikia taipgi paminėti ir
sakėsi sužinoję, kad vo LSS. 134 kuopos susirin tojas pasirodė taip arogan .as -nepatiko. Jis puolėsi gus ir už poros minučių orui "Laisvės" bendrovės suva
apie South pusės progresys- nariai
kimas, kuriame buvo kibęs tišku begėdžiu, kad popiera )rie "Sandaros” leidėjų, persimainius, prakalbos tęsP.
K.
pasiryžęs
nepaisyt
žiavime 27 liepos, V. Pauk
čįų (kuopos numerį neatme dviejų referendumų nutari gana smarkus ginčai delei turėtų rausti iš gėdos, jeigu drąsindamas jiems baubais. ?ėsi toliau.
nu) pikniką, kuris savo ”pa- mų, kad S-gos namas butų susitvėrusios laisvamanių tą begėdiškumą bandytum bet tie tų baubų nenusigan Viskas manėme gerai. Bet štys išdavė raportą iš savo
marginimu” viršijo visus Philadelphijoj, o elgtis taip, kuopos.
atvaizdinti. Gana bus pasa do. Kun. Bu-kas atsiminda kas tau! Kitą dieną nabagė veikimo, o delegatai nutapę,
kitus piknikus. Plakatuose kaip jam ir keletui pašalinių Mat po kun. Mockaus pra kius, kad pradėdamas pa mas, kiek jis anais metais "Mišarkienė" gauna ”po- kad visas Paukščio raportas
buvo pažymėta, kad bus vy politikierių patinka. Para kalbų, 1 d. birželio kaikurie sakė kalbėsiąs apie Lietuvos laimėjo skųsdamas "Kelei vieską" stot į teismą už ar tilptų "Laisvėje” ir "Musų
rų lenktynės, ir greičiausias ginimas buvo padarytas tri LSS. kuopos nariai nematy praeitį ir dabartį, taipgi vį", tautininkų "Sandarą" dymą tvarkos viešame susi Tiesoje.” Dabar brooklvniegaus "puikiu dovaną.” Visi jose kopijose, viena pasiųsta dami nieko blogo tame, kad apie bolševizmo nuveiktus uebet raukė teisman, pasi rinkime. O sviete tu mar čiai kalba, kad "Laisvės" re
kurie tik jautėsi turį ilgas Pild. K-tui, kita "Laisvei,” esi sykiu socialistų organi darbus, tik, girdi jus cicili- tenkino ekskomunika, ko gas! Kibą jau korone nuo daktorius norėjo nusivalyti
kojas, nuvažiavo piknikan;
zacijos nariu ir pagelbsti kučiai, kurie čia randatės, kią jis per brostvininkų or dieivo. Dar ir už bedievių savo juodą veidą, tad parašė
ir
trečia
"Musų
Tiesai."
PU.
kiekvienas tikėjosi gauti tą
skleisti žmonių miniose nesudegkite, kada pasida ganą "Dar-ką” ant "Sanda prakalbų ardymą į teismą! raportą.
Eina gandas, kad Brook"puikią dovaną." Sustoja K-tas gavęs kopiją, sakoma, laisvą protavimą — mokslą, rys perkarstą.
Mišarkienė ir visas parapi
ros" metė.
tik
pasijuokė
ir
numetė
į
ša

iyne
tuojaus susilauksime
ilga linija, o prieš juos atsis lį. "Laisvė” irgi atsisakė apšvietą, susipratimą — su Nekartosiu tų visų Rač Tečiaus jis nužiūrėjo An- jos komitetas netrotijo vil
tojo viena progresistė, iš
sirašė į laisvamanių kuopą, kaus pasakų apie Lietuvą, aną Gudžiūną kaipo auto ties. Gal nors teisėjas bus du dienraščiu. Vieną "kai
talpinti
viską,
kas
paliečia
riųjų’’ socialistų, t y. "Lais
kėlė pusėtinai didelį popie
sudarydami 11 jos narių.
gana paminėti vieną indomų rių įlipusio "Sandaroj" ap "razumnas" ir dievabaimm- vę,"
S-gos
"bosus,"
—
sako,
cen

o kitą atžagareivių. Bet
rinį baksą ir užreiškė, kad
Kai-kuriems
"socialis jo atidengimą, būtent, kad rašymo. Mat vaikinas yra gas žmogus.
zūra
nepavelija.
Gi
"Musų
čia yra "labai puiki dova Tiesa" kaip tik apie tą laiką tams" pasirodė, kad būti lai ’ir aš pats (suprask Rač veiklus ir nusimanantis. Per Teismas. Musų parapijo kaip pasirodo, tai nekaip se
kasi, darbininkai neperka
na," kuris busit greičiausias
svamaniu ir socialistu vienu kus) paeinu iš totorių, bet didelį vargą, su pagalba pi nai ir parapijonkos, visi už "Vienybės” šėrų. Musų dip
tapo
perkelta
į
Brooklyną
—tas gausit Viens, du,
Mišarka čie,
ir tuo pačiu laiku negalima. šanden esu tikras Lietu- nigų ir nusamdytos mergi ’svietkus:"
trįs! Ir pasileido visa eilė, ir beabejonės papuolė po ta Delko negalima — žinoma vys!" Aš pridursiu net ir ka nos lietuvaitės, kalbančios Bambardienė, Kringelienė lomatams gali nenusisekti.
kaip kiškių per pievą. Iš vi pačia cenzorių ranka. Be nieks rimtų argumentų pas-, talikas. Vadinasi, netik sa anglų kalba, kunigas Bu ir dar mažesnės vertės šven Musų vyčiai irgi nesnau
sų visgi atsirado vienas to, perkėlus *’M. T.” "lais- tatyt negali. Taigi ir kuo vo tautumą pametęs, bet ir kas Gudžiūną areštavo. A- tos
inkvizicijos mylėtojų džia, dirba kiek gali, net su
greičiausias; jis su didžiau van” Brooklynan, ji jau an pos susirinkime nebūtų ga mahometonišką tikybą. Pa reštuotas pastatytas po 100 daugybė.
šilę. Jie įskundė LSS. 19
siu džiaugsmu garbingai tras mėnuo nepasirodo. Ko lėjęs dėlto kilti smarkus gin našių, kaip Račkus, patriotų dolerių kaucija.
Ir kas tai gali būti. Ar tai kuopą, kad lietuviai socialis
priėmė minėtą dovaną. Vi dėl ji neišeina, tai kuopai čas. Tečiaus pas mus yra žodžiais kalbant — tikras Byla buvo 28 d. birželio. musų "svietkai” negeri bu tai rengiasi nugriauti de
si kiti jį apsupo ratu ir pra nėra žinoma. Taigi, taip 1tūla mergina, labai smarki išgama, perkrikštas. Išgy Kunigas Bu-kas tiek laimė- vo, ar ką, kad teisėjas tik mokratų valdžią ir įsteigti
šo nors parodyt, ką gavo. dalykams stovint, 1-ma kuo "socialiste," nes kiekvieną ręs kunigus ir klerikalus, io, kaip Zablockas muilu. •jaklausė" ko ten pas bedie sovietus ir bolševikų "dikta
Skubina, atrišmėja, net ran pa neturėdama kitokio išėji kalbėtoją jinai sukerta, ka kurie buk Rusijos carizmą Vietoj apgint tėvelio garbę, vių "lojerį” ir sako: "Misis tūrą.” Policija išgirdus to
kos dreba. Atvinioja septy mo, t y. negaudama savo da jis po prakalbų namon iš sugriovė — matyt jis nežino teismas vargšą prie gėdos Mišarkienė ir bendrai už kį pranešimą, atėjo ir užda
1
nias eiles popieros, žiuri, ogi organuose vietos išreikšt važiuoja...
kad laike Kazimiero rė LSS. 19 kuopos kamba
Davatkos prigim Laukaičio užreiškimo, kas stulpo prikalė. Iš tėvelio tai,
savo
minties
S-gos
reikaluo

moteriškos keilnės!... Vyru
Kunigų mokiniai
draugystės
prakalbų ardėt rius.
tis da vis neišgaravusi iš jos. buvo uoliausiais kramolos teisme buvo gardaus juoko
kas žiuri tai į kelines, tai į se, — nutarė išleist lapelius, Taigi ir tame kuopos susi malšintojais — išbiaurojo ir visiems. Tiek jis telaimėjo. tvarką ir užteršei orą nuo džiaugiasi, kad atsiekė savo
susirinkusius apie jį ir neži plačiai paaiškinančius apie rinkime jinai daugiausiai išplūdo socialistus, paskui Šitaip sumuštas kun. Bu dais šį kartą užmokėk $20. tikslą, bet daugiau protau
no nei ką pradėt Paskui viršminėtus dalykus ir iš- draskėsi, rėkdama — iš nutilo ir klausosi... Girdi, kas da nepasidavė. Jis ape- bausmės ir kitą kartą taip janti parapijonai piktinasi
jis pakabino tą dovaną ant siuntinėt visoms kitoms braukt laisvamanius! Vadi dabar tai jau šilta ciciliku- iavo į augštesnį teismą. ?lgties saugokis, nes papul- iš vyčių tokio pasielgimo.
ilgo smaigo ir nešioja iškė kuopoms. Lapeliams sutai- nasi, prie socialistų kuopos čiams darosi... Tas aiškiai Mat jam pinigų netrūksta si į šaltąją ir didesnę pabau čionai gyvuoja tūla LSS.
lęs, kaip vyčiai vėliavą ir syt paskyrė iš keturių na gali prigulėti tik proto ver parodo proto stovį šito as ir negaila jų — avinai ir dą gausi."
kuopa, jos nariai susideda
rodo visiems ką laimėjo. rių komisiją.
vien
tik iš kalbėtojų ir inte
Na,
ir
ką
jus
sakysit
!
A
r
avelės
sudeda
gausiai
—
tai
bai, kunigijos valdomieji, mens. Kada publikoje kuoŠposas kaip šposas, bet do Taigi, kaip matyt, centre rijantįs savo protu gyventi, ramiausia, kada protaujan da manė, kad dolerio galybė tai ne bedievis tas teisėjas? ligentų. Nors jie visi- sakė
vana lyg ne vietoj, o ypatin yra vedama ne prastesnė bijantis mokslo patirtas tei tis žmonės su pasigailėjimu leis jam paimt viršų.
•Jei jis nebūtų bedievis, tai si, kad jie supranta organi
politika, kaip taikos konfe
gai nuo progresisčių. *
sybes pažinti — ar taip?... žiuri į tą dvasios ubagą, jam Rugpiučio 2 d. buvo antru taip "nenusudytų." Nelai zacijos reikalus, bet toje
Abelnai imant pas mus rencijoj. Bet 1-mai kuopai, tad vienas draugų į tokius rodosi, jis didvyriu esąs. kartu kun. Bu-ko su A. G. mingi męs parapijonai!
kuopoje niekad nebuvo. Da
šią vasarą veik kiekvieną kaip matyt, toji politika ne kaltinimus, kas tiesiog gė Tikras Donkišotas! Matyt, byla. Bet ir čia kunigėlis Arba vėl. Kiek laiko at bar jie pradeda panašios
nedėldienį vis būna pikni labai patinka.
dos raudoniu tur apdengt kad jis dabar norėjo savo savo viltyj apsigavo. Nega gal buvo tos pačios drau tvarkos mokyti ir LSS. 19
Nupuolė
meteoras.
kas.
dekvieno protaujančio so įžeidžiančiais šmeižtais iš na to, kad teismas užtvirti gystės surengtas piknikas, kuopą. Nežinau, bet deviNamo klausimas.
Rugpiučio 4 d., 11 vai. cialisto veidą, pasakė: "Kas- vesti protaujančius žmones no piimo teismo nuospren [r kadangi ta draugystė, niolikiečiai sako, kad tie '
Kuomet antras referen nakčia, daugeliui žmonių gi gal man uždraust skaityt iš kantrybės, kad paskui ga dį, bet kunigėliui buvo sar taip bedieivai sako "laisva," mokytojai savo vardą nori
dumas nubalsavo namui matant, ties 15-ta ir Park cą aš nenorių?" Toji "socia- lėtų skelbti juos "prakalbų matos da daugiau. Teisme ;ai ir parapijonai priguli. Ir išgarsinti ir daugiau nieko.
"paganckos macys," Jeigu tie mokytojai tik dėl
susirinkusios štai
sušuko, "mes” — suardytojais,” tečiaus tasai akyvaizdoje
vietą Philadelphijoj, tai P. avė. gatvėmis ir dangaus nu istė”
K. paskyrė iš philadelphie- sitiesė į žemę ugninė juosta suprask tokie, kaip ji ”so- vargšas ir toj savo viltyj ap publikos policijos viršinin kad geriau publikos prit to nori mokinti devinioli kie
siriko. Užbaigęs savo plio- kas, kad kunigas bumbėjo, raukus išrinko parapijos čius, tai ištikrujų juokingi
čių tarpo 3-jų ypatų komisi ir akimirksnyj atsimušė ant cialistai!”
ją suradimui namo arba na cementuotos gatvės. Atsi Organizuotas proletaria? vones Račkus duoda tris mi- priėjęs pasakė: uždaryk sa ex-pirmininką už pikniko mokytojai.
mui vietos. Du tie komisi mušus į kietą gatvę toji "ug tas visame pasaulyje veda nutas klausimams paduoti. vo armoniką, kitaip busi iš gaępadorių. Tas nabagas vi Musų progresystės užsik
jos nariu, būtent čbd. Šukys nis” ištiško į visas puses ir neatlaidžią kovą už laisvę Manė, kad žmones į taip mestas lauk. Taipgi tasai sus ragino ir kvietė va rėtė didelio "progreso” liga.
ir Karosienė, buvo Brook- tuojaus užgeso — užšalo. žodžio, už laisvę protavimo, trumpą laiką nesuspės nei musu didvyris, kuris taip žiuotų piknikan. O ką jus Pradėjo sekti vyrų madas
lyno šalininkai, trečias — d. Tuojaus ten susirinko daug už teisę, šviesties, patirti ir vieno klausimo paduoti, bet trokšta uždaryt laikrašiams manot, jis iš to gavo? Ogi ir kirpt? plaukus. Anądien
Rudaitis, — Philadelphijos žmonių ir pradėjo teirautis; žinoti, o štai atsiranda tarp ir vėl apsiriko: Klausimai bumą, gauna valdžios atsto šbraukė ir draugystės! Ir mačiau, kad net pati garsio
šalininkas.
Todėl praėjo atrado daugybę mažučių musų asmenįs, vadinantie pasipylė kaip iš gausos ra vo įsakymą uždaryt savo lik užtai, buk jis norėjo, ar ji progresystė (kalbėtojanusikirpus
metai laiko, o toji komisija šmotelių panašių į ištirpytą save socialistais, kurie dar- go, nes žmones jau senai tu burna. Skundžiamasai gi kaip
“ sako,
e
*pakniaukė virtą mokytoja)
« «
A
•_ savo
♦_
plaukus
iki
paantausių.
Lykumpu
I
nei iš vietos nesijudina, lt geležį. Nekurie net pirš rininkams nori uždrausti rėjo juos susirašę, permaty- išteisintas.
Well,
jei
bedievis
taip
bugios
tiesos
turi
būt
ir
lygios
Sakoma, šviesties, protauti Tai jau dami, kad kitaip nebus leis Dabar vargšas vaikšioja
ma kuopa nerimastavo ir tus nusidegino.
tų padaręs, tai žinoma, kad mados! Nieko stebėtino,
kad
tai
meteoras
nukrito.
| kas-nors negerai darosi!
ta juos paduoti. Račkus Į nukores galva.
buvo padarius paraginimą
Kelmo žiedas.
Viską žinąs. męs butume parašę į špitolSusirinkime buvęs.
1 kelis jų pažvelgė, pasakė keP. K-tui ir namo komisijai^ Orlaivis nutupė j medį.
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------------- T----------odoje šitas sluogsnelis yra dus, geltonus, rudus ir baldaug storesnis.
tus plaukus. Vietomis jie
Šitas sluogsnelis užturi yra tiesus, vietomis susiraikraujo ir limfos sudynėlius, tę. Aaplamai imant tamnervus
ir gilių kanalėlius, sesni plaukai, tuo jie storesPagal J. M. MčCann ir kitus parašė IKSAS.
Rašo Dr. A. J. Karalius.
Susideda savo keliu iš dvie- ni. Plaukus galima pada----- jų sluogsnelių: spuoginis ir linti į trįs skyrius: gyvplausavo šunų, bet šunes sugrįžo sušlapę; ke
SKYRIUS VIII.
kiai
(lanugo)
ant
veido,
kū

kurie
tin
^^
lnis
Spuoginis
tikroNors kai-kam oda (sku- taip skaisti, kaip tų,
Kaip galėjo susidėti pasakos apie tvanų? lioms dienoms ^JRFiinkus šunes buvo iš
ra) išrodo gana menkas1 daugiausia buna pavėsyje,, sios odos sluogsnelis, kaip no ir galūnių, trumpi, stori
Žmogus atsirado ant žemės daug ank siųsti antru kartu, bet dabar sugrįžo jau
daiktas, bet skaitytojai pa-'Ant galo, chemija pagamina* parodo vardas, susideda iš plaukai, kaip kad blakstie
purvini. Iš to žmonės suprato, kad žemė
matys, kad visai taip nėra. įvairius miltelius bei dažus, ii mažutėlių spuogelių ir susi nai ir ilgi, minkšti plstiikai sčiau, negu Ledų Gadynė užėjo. Sir John
Lubbock sako: ”Jau aiškiai prirodyta, kad vėl pasirodė, ir nulipę nuo kalno jie užvei
Iš palyginamai trumpo ap- kuriais civilizuotas asmuo duria su antodžiu. Spuoge ant galvos.
rašymo pamatysite, kad oda1 mėgsta savo odų padengti, liai nėra lygus; jų vidutinis Ant galvos plaukai auga per Ledų Gadynę žmogus jau gyveno Eu sė pasaulį iš naujo.”3)
augštis išneša apie ’/s mil. nuožvilniai, kitose vietose
yra labai sudėtinas ir svar
Panašių pasakų galima rasti ir tarp
ropoj. Tūli augšti autoritetai mano, kad
Arčiau
prisižiūrėjus
gali

Jie
labiausia
žymus
delnuotiesiai
viršun.
Tūlų
lauki

bus kūno organas.
ma lengvai matyti, kad odos i s? ir paduose, o daugiausia nių tautų ( pav. hotentotų) turime pakankamai prirodymų ajfle'jo bu kitų indionų giminių; legendos apie tvanų
Kad supratus odos svar- viršus nėra lygus, bet ap- randasi ant gimties organų. plaukai auga tiesiai virsim vimų da pirm Ledų Gadynės, net mioceno ir žmonijos išganytojų eina iki Alaskos
bų, reikia pirma pažinti išf dengtas daugybe mažų ruo Jie, t. y. spuogeliai, užturi visur. Palyginamai jų plau laikuose.’’ Tų patį kalba Fisk ir kiti moks indionų. Tūli žmonės bando net surišti
ko ji susideda ir kam tar želių. Tie ruoželiai eina į kraujo ir limfos sudynėlių kai labai tvirti ir tamsus. lo vyrai. Visi tyrinėtojai sutinka, kad šitas pasakas su Biblijos tradicijomis.
nauja ; reikia pažinti—sup visas puses ir padaro tarsi ir nervus.
Jie auga iki tūlam ilgumui,
’T^edų Gadynė prasidėjo apie 240,000
rasti kokių rolę oda lošia tinklų. Arčiau prisižiūrėjus Tinklinis sluogsnelis ran paskui sustoja augę ir iš žmogus gyveno per Ledų Gadynę, kuri bu
vo
užklojus
ledais
veik
visų
Europų
ir
metų atgal ir tęsėsi per 160,000 metų. Ji
kūno sveikatos palaikyme. pamatysime, kad tose vieto dasi po apačia spuoginio ir krinta; apskaitliuota, kad
Ameriką.
Taigi,
kuomet
tie
ledai
pradėjo
pasibaigė 80,000 metų atgal.”4) Visa šiau
Pirmiausia, oda sudaro se, kur tie ruoželiai susik su juom bei poodiniais audi plaukai užauga apie pusę
tirpti,
žmogus
turėjo
pergyventi
didelių
ryžiavo
ja,
randasi
arba
at

niais yra ankštai sujungtas colio Į mėnesį. Plaukas gy
rės Amerika iki 14 laipsnių 'platumos buvo
storokų, švelnų apvalkalų^
vanos
plaukams,
arba
pra

taip,
kad
gana
sunku
atskir

potvinių
laikotarpį.
Nėra
abejonės,
kad
vena
apie
nuo
dviejų
iki
užklota stora ledo ir sniego pluta. "Visa
vienok storumas, švelnu
kaito
gilių
kanalėliai.
Tų
ti.
penkių
metų.
Šiluma
ir
daž

tuomet
ir
susidėjo
pasaka
apie
visuotinų
mas, minkštumas ir tt. nė
Skandinavija, Finliandija ir Škotija, kaip
Poodis (arba poodiniai nas kirpimas pagreitina tvanų.
ra visur vienoks; vieno as lengvai galima matyti ant
lygiai šiaurės ir Baltijos jūrės buvo po vie
mens oda yra švelnesnė, ki rankų. Plaukai auga tiktai audiniai) randasi po apačia plaukų augimų, taip pat ir
Senovės
Kynų
užrašai
irgi
kalba
apie
nu ledo antklodu; kurio storumas įvairiavo
to kietesnė, storesnė, šiurkš tose vietose, kur tos ruože tikrosios odos ir suriša odų kūno sveikatų apskritai. potvinį, buvusį apie 2,000 metų Kristui ne- tarp 1,000 ir 2,000 pėdų.”5)
lių grabutės kerta viena ki su poodiniais audiniais. Su Plaukai nuolatos krinta, o
tesnė ir tt.
tų. Tose vietose, kur nėra
iš jungiamųjų audi jų vieton išauga kiti. Tūlos gimus, bet tai buvo tik potvinis, o ne vi
Jeigu vanduo užlieja musų laukus ir
Civilizuoto žmogaus, ku plaukų ir prakaito gilių, sideda
nių
ir
riebalų.
Čia
randasi
suotinas
pasaulio
sunaikinimas
—
'Van

ligos
naikina
plaukus
arba
ris visuomet‘dėvi drapanas, grabutės beveik nesikryžia- didesni kraujo bei limfos
nuneša tiltus dabar, kuomet žiema tęsiasi
silpnina jų augimų. Neretai duo užliejo nedidelius
kalnelius ir
Ub jonelius
ir nuplovė
nupuvę
tiris_keturis mėnesius ir kuomet sniego
oda yra daug minkštesnė, voja.
nervai; gilės ir didelis susirūpinimas, nusi augštesnių ka’nų įpapėdės. I as atsitiko buna vos Uk keli sprindžiai> Ui nesunku
negu iaukinio, kurio oda tu Oda užturi plaukus, na sudynėliai,
minimas be pertraukos arba dėl Geltonosios Upės krantų pratruki
ri kentėti visas oro permai gus ir tt., kurie nors jai nė plaukų šaknįs.
įsivaizdint, koks turėjo būt potvinis kuo
Kraujo sudynėliai. Jau net didelė baimė naikina me.”1)
nas. Be to, po drabužiais ra reikalingi, bet be kurių
•
Jaukus.
V.
Hugo
aprašy

met pradėjo tirpti 1,000—2,000 pėdų storio
esanti oda visada yra mink oda negali- būti normale. sakiau, kad antodis neturi
Pasakų apie tvanų galima rasti beveik ledai! Nėra mažiausios abejonės, kad
tas
kentėtojas
Valjean
bėkraujo
sudynėlių.
Antodį
štesnė, negu veido ar rankų Vėliau apie tai pakalbėsime.
pjaunant kraujas nebėga, gije vienos nakties pražilo. tarp visų tautų.2) "Peru ind&nai sakoj žmonės turėjo gelbėtis ant kalnų ir troptų,
oda. Moterų oda palygina Apart
to, odoje randasi ma tikroji oda ir poodis turi Geresniam aprašymui plau kad keli šimtmečiai prieš, inkų giminės at
mai minkštesnė, švelnesnė, ži organai,
ir kad daugelis jų per tų potvinį žuvo. La
kaip antai: pra daugybę kraujo sudynėlių. kų daliname į tris dalis:
siradimų vanduo buvo užliejęs .visų Peru bai galimas daiktas, kad gelbėdamiesi pa
plonesnė. Odos storumas kaito, riebalų
gilės, maži
nevienodas pas tų patį as muskulai, nervai, kraujo ir Kraujo sudynėliai randasi 1. Liemuo. Tai yra visas šalį; tik keli žmonės išsigelbėjo kalnuose,
dviejuose tinkluose: vienas Jaukas, kų męs matom ant o kada vanduo nuslūgo, jie palaido keliatų tįs, žmcnės gelbėjo ir savo gyvulius, kokių
menį: ploniausia oda randa limfos sudynėliai.
Apie
jie turėjo. Apie šita potvinį žmonės potam
Viduryje
si ant antakių, storiausia gi juos dabar savo vietoje pa po apačia spuoginio sluogs- >dos viršaus.
PABAIGIMAS,
t
nelio, o antras tarpe tikro Jauko randasi dažų trupipasakojo savo vaikams, o tie savo vaikams
ant padų bei delnų, kiečiau kalbėsime.
sios
odos
ir
poodžio.
Iš
šio
įėliai, kurių tečiaus nėra
sia — ant galvos. Tose vie
ir tt. , Padavimas ėjo iš kartos į kartų nuo1) Lyell’o ”Pnnciples of Geology,” Tomis I, pusi 10 , ,
, ,
paskutinio tinklo kraujo su gyvplaukiuose bei plauko
Odos anatomija.
tose, kur auga plaukas, oda
-u j latos buvo didinamas ir dailinamas, pakol
ir n.
nėra švelni; plaukų spalva Norint turėti gerų supra dynėliai eina į plaukų spuo jaluose. Susideda iš dve
2) {domus tečiaus dalykas, kad Afrikos juodveidžiai ga’U-gale SUSldarė pasaka apie Nojų ir jo
permaino odos švelnumų, timų apie odų, reikia pir gelius, giles ir kitur; iš pir jopos rųšies narvelių, kurio ir okeano salų gyventojai apie visuotinį tvaną nieko neži
laivų.6)
,
juo plaukai tamsesni, tuo miausia susipažinti su jos mutinio — į tikrosios odos se plonytėlė plėvelė apvelka no rr neturi apie tai jokių padavimų.
Biblijos autorius, kuris aprašė pasau
ir laiko krūvoj
galvos oda šiurkštesnė.
Budavone; reikia žinoti iš spuogelius.
lio paskandinimų, buvo labai tamsus žmo
Raudonplaukių oda pap ko oda susideda; reikia sup Muskulai. Oda užturi dve 2. šaknįs. Tai yra ta dalis
gus. Jis nežinojo nei kaip žemė yra didelė,
rastai yra storesnė, bet jų rasti jos anatomijų. Gaila, jopos rųšies muskulus. Vie plauko, kuri randasi odoje.
ni
vadinasi
plaukų
pastaty

Susideda iš tokių pat naveoda greičiau pasiduoda ko- kad čia negalime parodyti
nei kaip ji išrodo. Jis nežinojo, kad kitoj
mo
muskulai,
kurie
pastato
tinkamų
paveikslėlių,
kurie
iių,
kaip
ir
liemuo.
Apačio

Kas reikia daryti,
kiems-nors uždegimams. Vė
pusėj žemės kamuolio yra Amerika, arba
liaus matysime, kodėl taip atvaizdintų odos Budavonę, plaukus ir ištuština rieba je šaknies yra įdubumas,
Kad laisvę įgyti?
kad viduryje Pietų Okeano guli Australija.
vienok bandysime, ant kiek lų gi es. Apart to, da odoje Kuris susidurta“ su spuogeliu
yra.
- f
<
Ar
reikia
kovoti
Didesnė Afrikos dalis jam buvo nežinoma
Čia galima paminėti, kad galima, aiškiai tame dalyke vietomis randasi plaušeliai plaukų krepšelyje.
Ir
ginklų
vartoti?
ša’is. Kynų Indijos, Japonijos, Ispanijos,
šiaip jau įvairių muskulų.
žilais plaukais apdengta oda pakalbėti.
3. Plaukų krepšelis. Taip
Francuzijos, i\nglijos, Skandinavijos ir
NervaL Odoje, kaip minė vadiname tikros odos įdubi
O gal-mus vienybė
nėra taip jautri, kaip pap Oda susideda iš dviejų
sluogsnelių:
antodis
ir
tik

jau, randasi nervai. Tai mų, į kurį įneina plauko šak
Rusijos ant jo žemlapio taipgi nebuvo. Jis
rastai, nes tokioj odoj vei
Sutrintų galybę
roji
oda,
po
kuriais
randasi
daugiausia
galeliai
didesnių
niekuomet nesapnavo apie buvimų beždžio
kia senatvę gaminančios
nįs.
Žiaurujų plėšikų
.permainos, be to, skirtingų poodiniai jungiamieji audi Įjoodmių nervų, kurie duoda Plaukų spalva priklauso
nės, meškos, kanguru, tarškančios gyvatės
Laisvės prispaudikų.
tautų oda yra daugeliu žvil niai ir riebalai. Šie pasku jautimų. Odoje taip-gi ran įuo dažų, kurie randasi
arba skunkės. Dabar jį galėtų pamokyt ir
gsnių kitokia. Apiamai kal tiniai sudaro minkštų bei dasi gabalėliai vadinamų Jaukų vidurio narveliuose.
Kur yra vienybė
maži vaikai, kurie lankė mokyklų ir moki
pamatų viršuti simpatetinių nervų, kurie Tūli muilai, šarmai, ypatin
bant, mongolų bei malajų tamprų
Ten
yra
galybė
nosi geografijos. Būdamas toks tamsus,
oda yra gan stora, šiurkšti nėms odos dalims. Dabar kontroliuoja kraujo sudynė gai dvidegis vandendaris
Ir
ginkluota
spėkų
susipažinkime
su
paminėto

jis negalėjo suprasti, kas yra galima, o kas
lių kalibrų ir tulus musku (hydrogen peroxid) naikina
ir nejautri, palyginus su bal
Ji
verčia
į
niekų.
mis
dalimis
odos
atskirai.
lus.
šiame
dalyke
da
lau

ne. Rašydamas apie pasaulio sutvėrimą ir
tveidzių oaa. Kitų vertus,
plaukų spalvų. Jei vudurykiama
didelių
tyrinėjimų.
indų oda yra gan švelni ir Antodis (epidermis). Tai
ie plauko randasi daug oro,
jo paskandinimų, Biblijos autorius neži
Mums reikia kovoti
t
.
•
*
lengvai pasiduoda viso patsai viršutinis odos sluogPrakaito -gilės. Kartais -ai tokis plaukas palieka
nojo, kad męs šiandien busime daug už jį
Ir mokslo jieškoti
• • i.
kiems uždegimams. Gali snelis, susidedantis iš narve delnuose galima matyti ma baltu.
protingesni ir iš jo raštų juoksimės. Taip
Nes su mokslo kardu
ma butų labai daug prirašy lių (celių) sujungtų savo žos skylutės, per kurias iš Kuomet plaukas atgyve
ir su s ‘.darė pasaka apie visuotiną tvanų.
Lengviausiai kovoti.
ti apie įvairių tautų odos rūšies klijais. Šiame sluog- bėga prakaitas. Tai yra va na savo laikų, tai jis atsiski
skirtumus bei ypatybes, bet snelyje nėra nervų, nei dinamos prakaito gilės. Vi ria nuo spuogelio, pakįla
Kad šita pasaka žinoma veik visose
Per mokslų, vienybę
•»v
čia nėra vietos, ir reikalo. kraujo sudvnėlių. Užtai ši soj odoj jų randasi apie 3 augštyn ir apačioj pradeda
šalįse, tai da nereišika, kad visose šalįse
Įsigisim galybę
Mums svarbu gauti bent tų sluogsnį pjaunant ar milionai. Prakaito gilė iš augti kitas plaukas (šak
buvo tvanas.
Pražus toj kovoje,
šioks-toks supratimas apie badant męs skaudėjimo ne rodo lyg suraityta dūdelė, nis). Savo laike plaukas vi' ' Prietarai apie raganas taip-pat yra
Kas mus išnaudoja.
J! Znormalę odų.
jaučiame. Jis tarnauja ap kuri perveria visų odų ir po ^ai iškrinta, o iš šaknelės
išsiplatinę po visų pasaulį. Kuomet katali
šauga naujas, taip kad
Minėjau, kad odos storu saugojimui odos. Antodžio odyje išsiskečia.
Tik į eilias stokim,
kų dvasiškija su savo popiežium priešakyje
mas nėra lygus. Ploniausia viršutinis paviršius (t. y.
Riebalų gilės, šios gilės įuolatos p'aukai krinta, o jų
Priešų
nebijokim,
buvo pasiekusi augščiausios savo viešpata
oda ant antakių ir gimties patsai odos viršus) yra ly panašios į mažutėlės bonku- vieton dygsta nauji.
O
kovų
laimėsim
vimo galybės, tūkstančiai nekaltų moterų
organų yra nuo 1 millimet- gus apart pirmiau paminė tes, kurių kanalėliai išeina Nagai, pasidaro iš Sure
7 OP
Priešus
pergalėsim...
tu
revelių;
bet
apatinis
pair merginų buvo sudeginta ant laužo kaipo
ro iki 3 mil. storio. Sto
prie plaukų šaknų arba ant gėjusių odos narvelių, to
Samson
riausia — ant padų, delnų, viršis yra gruoblėtas, tar viršaus odos. Jos atidalina kių, kokios sudaro antodį,
raganos. Bet šiandien kiekvienas
užpakalio — apie nuo 4 mil. si spuoguotas. Antodis įei savo rųšies riebalus, kurie tiktai stipriau sulipusių.
tingas žmogus žino, kad raganų pasaulyje
iki 7 mil. storio. Žinomų na į plaukų krepšelius ir į patepa odų ir plaukus ir ap- Civilizuoto žmogaus nagai
niekad nebuvo ir nėra.
Apleistas Kapas.
čia kaip ir visur ir visame odos giles. Vidutinis an apsaugoja odų nuo šalčio. truputį apsaugoja pirštus ir
Visus prietarus ir stebuklus gimdo da
yra išėmimai. Dažnai tų, todžio storis yra nuo % iki
Spalva. Antodyje randasi juos pagražina.
n/
i
mik,
bet
ne
visur
lygiai:
Ten toli už jūrių, ant žemės gimtinės,
lykų nepažinimas ir tamsaus proto vaiden
(Toliaus bus)
kurie visuomet basi ir daug
savo rųšies dažai, nuo kurių
delnuose
ir
paduose
ypatinKur alpo mus brolių draskomos krutinės, tuvė. Kuomet mokslas įneša šviesos, prie
vaikščioja, paduoda yra—------- ~ T-r. .
priklauso odos spalva. Daž
storesnė, negu čia pasakyta, gai storas. Viršutiniai anto- nai paeina iš kraujo ir ran
Kur ranka galinga, kraujuota, bevardė — tarai ir stebuklai visuomet griūva, ir griū
bet toks skirtumas priklau-; džio narveliai nuolatos nut- dasi apie narvelių branduova jau ant visados.
Miškus nuravėjo ir namus išardė...
so nuo vedančių prie to ap-.rupa, o jų vieton nauji iš vi- lėliu’s. Tose vietose, kurios Dievs yr kožnoj vietoj —
Laukuose, kur švaistos nudžiuvusis lapas,
Taip yra ir su prietarais apie visuoti
linkvbių. Rankomis dirban- daus atsiranda. Aplamai nėra apdengtos drapanomis, Kunigai mokina: —
Dar matos apipintas nežinomas kapas.
nų tvaną. Tikrenybėje buvo tik Ledų Ga
čio žmogaus delnų oda nere- kalbant, antodžio narveliai dažų randasi daugiau. •
Tai ir toj, kur mėto
Jį nieks nebelanko, nieks ant jo neklupa! dynė ir dideli potviniai, kuomet ledai pra
tai pasidaro labai stora, bet turi mažai gyvingumo sulyJuodveidžių arba gelton- žmones sąšlavyną;
tokia odų negalima skaityt ginant su kitais narveliais,
Kartais ant medinio kryželio nutupus
dėjo tirpti. Beto da visuomet buvo ir da
Tai ir toj, kur puvą
normale/ nes dažnai tokius Kas minutė milionai negy- veidžių odoje, žinoma, dažų Dvokiantis srutynai
Sukarkia
ir
savo
snapų
pagalanda
bar buna vietinių potvinių, kuomet pavasa
delnus pradeda skaudėti ir vų narvelių nutrupa nuk- randasi daugiau.
Ir ant tų liežuvių.
Jieškanti nakvynei šakos kokia varna...
rio metu upės patvinsta. Iš tų apsireiški
oda pradeda trukti.
.rinta nuo antodžio ir jų viePlaukai, čionai pakalbė Kurie melus pina.
Ir
kapas
vėl
vienas
apleistas
palieka...
mų tamsus žmonės sutvėrė pasaką apie
//
sime tiktai apie plaukų ana
Kas link odos spalvos čia * užima nauii iš giliaU'
Ant
jojo
jurginų
nesodina
niekais,
paskandinimų viso pasaulio; kiti tamsuo
daug nereikia kalbėti. Męs Tikroji oda (corium, cu- tomijų. Kitoj vietoj skaity Dievs danguj,'ant žemės
Tik
vėjas
pažarsto
smėlį
bei
suvilgo
liai tas pasakas užrašė į knygs, o da kiti
matome, kad ir odos spalva tis vėre). Antras nuo vir- tojas ras aprašyta, kaip už Tai ir toj jis esą
auginti
gerus
plaukus,
ko
Lietus,
kad
papuošus
jį
bent
nors
smilgom
priėmė tai kaipo "Dievo žodį.”
Į kurią nugrūdo
yra ^skirtinga. Ve, net tos šaus odos sluogsnelis yrą
verti
yra
visokie
plaukų
"to

Kų
pučiamos
vėjo
ant
kapo
linguoja...
Nepaklusnių
biesų...
pačios tautos asmenų odos tikroji oda. Tai yra svarAtėjo mokslas ir visas tas pasakas
spalva dažnai nėra visai vie- biausia odos dalis. Suside- nikai” ir tt.
Laukinės našlaitės, kurias ranka vėjo
sugriovė. Mokslas parodė, kad tokio tva
Plaukai auga tose vietose, Dievas visagalis
nokia. Jus žinote, kad vie- da iš tankių audinių. Vaikų
Atnešus iš kaž-kur ant kapo pasėjo
no negalėjo būti.
nas žmogus yra šviesesnis, odoj šitas sluogsnilis yra kur, kaip minėta, randasi Kunigai mums sako.
Pakviečia bitutę bei laisvų drugelį
kitas tamsesnis, gelsvesnis daug plonesnis; suaugusių ,mažutėlės duobelytės; plau Be jo daleidimo
.3) D» Nadaill»c’o ”Prehistoric Amcrica,” pusi 529.
A tiekt, aplankyti aplestų kapelį...
4) Žiūrėk Croll’o ”Climate and Time,” 325 pusi.
ir tt. Iki gon i o veido arba asmenų odoje storis siekia (kai auga ant viso kūno, Nenurausi plauko;
5)
Fisk’o ”Excursion of an Evolutionist,” 38 pusi.
' ■ viso nvu.v
kūno oda apie 2 mil. Išstatant odų šal-! apart
kartais ir
r—-- delnu, rpadų
——-x -*ir —tūlų
—t da. Jeigu tam tikėsi
Ten gali klausytes dejonių bylos,
6)
P*s
chaldus tokį laivą įstatė patriarkas Ksisutras,
Tai
turi
manyti.
persimaino spalvos žvilgs- čiui arba šiaip kokioms ė- liu gimties organų. Plaukai
Girdėti
tik
raudų
gegutės
raibos.
dievui llu paliepus.
niu. Gyvenančių ant laukų dančioms medžiagoms tik-J labai skiriasi ilgumu, spal- Kaip gali jį velnias
E. Dri-tė.
(Pabaiga.) •
žmonių oda paprastai nėra roji oda susistorina; negrų va, storumu. Turime juo- Pekloj išlaikyti?
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Ar buvo Visuotinas Tvanas?
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Ką daryti?

*

Kuniginis Dievas

t

♦
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5
at-kų himnu.
Padainavo
penkias
.dainas
ir
baigė tauA. _ _
II-F*
tos himnu „Lietuva Tėvyjiė
musų.,” šio vakaro progra
mas baigėsi. Tuoj prasidė
jo šokiai, kitoj salėj žaidi
mai. Viskas ėjo gražioj ir
pavyzdingoj tvarkoj. Pra
sidėjęs vakaras aštuntoj,
baigėsi 12 velandą naktį.
(„Kauno Lietuva.”)
1_ •

a
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U LIETUVOS

Baisi tragedija
lietuviu Šeimynoj.

Pajieškau brolio Franciškaus Kauaparatą ir išmokęs pradėjo taucko,
Kauno gub, Šiaulių pav,
gaut po 25 dolerius algos Užvenčiu
Ušvenčių parap.; pirmiau gyveno
East St Louise. 111. Jau 4 metai,
menesiui.
kaip negaunu jokios žinios.
Ka»
Kamegis pralobo netikė apie jį žino malonėkit pranešti, nes
svarbus reikalas, arba pats lai
tinai. Tūlas Woodruff išra yra
atsišauki*.
(34)
Jonas Kuntauskas
do miegamąjį vagoną, bet jo
16 Knox st,
Lewiston, Me.
siūlomą išradimą nieks ne
norėjo paremti, girdi, vago Pajieškau dėdžių, Kazimiero ir
Motiejaus Naruševičių. Gaižunų so
nai, kuriuose galima butų dos,
Vilkmergės pav,
lovas turėti, yra nepraktiš KaunoSedos parap..
Jie-gyveno 1912 m. MilKa* apie juos> žinot
'' ' maki. Kamegis visus savo su waukeĄ,Wis.
lonėkit pranešti arba patis
patįs lai Atsitaupytus pinigus pašventė šaukia.
(34»
• ... P. Ivanauskas
I vai
tokių karų dirbtuvės Įsteigi
12& fya avė:,
Flint, Mich.
mui. Pasisekus šitam biz
Pajieškau Jono Tamošiūno, Kauno
niui, Karnegis pradėjo eiti gub,
Ukmergės pav, Valtumų sodos.
toliaus ir toliaus: Įvesdinti Motiejaus
Sabaliausko,
Baruokos
savo pinigus tai Į vieną, tai viensėdžio ir kitų giminių ir pažįsta
Į kitą pramonę ir pardavinė mų.
Rafolas Skibinauckas
ti savo Šerus besitverian 158 Cardoni avė, Detroit, Mich.
tiems trustams, taip kad pa Pajieškau brolio Jono ir Juozapo
lyginamai Į trumpą laiką jis Povilauckų, apie 4 metai gyveno
Chicago, I1L Lai atsišaukia patįs
paliko turtingiausiu, vadi arba
kas apie juos žino malonėkit
(34)
namu plieno karaliumi. Jis pranešti.
K. J. Povilauskas
buvo 550 milionų dolerių sa 1633 — 84-th avė, Oakland, Cal.
vininku. Už ji turtingesnis
Pajieškau dėdės Jurgio Kuzmicko,
gali būti vien tik John D. pusbrolio
Vinco Anbaževičiaus, pir
Rockefelleris. Darbininkuo miau gyveno Pennsylvanijoj; taipgi
Petro ir Klemenco Širmikų ir kitų pa
se ‘jis palieka apie save at žįstamų
nuo Igliaukos, Suvalkų gub.
mintį kaipo išnaudotojas ir
Matas Sinkevičius
257 Bolton st, So. Boston, Mass.
žudikas.
Karnegis žinomas kaipo di- Pajieškau pusbrolių Jono ir Antano
___

T_______

ĮVAIRUS SPORTAI LIE
ZANESVILLE, OHIO.
TUVOJE.
Vytauto kalne, Kaune, lie Rugp. 9 d. čionai atsiti
tuviai užsiima kasdien nuo 6 ko piktadarystė, kokios dą
vai. vakaro Įvairiu sportu čionai
. nieks negirdėjo,
.. - kaip
r
Tarp tų sportų lošiama:! ?enal sltas miestelis gyvuoFut-bolas, Laun-Tenis, Len-/a'.......
_.
i
gvoj) Atletika (reiškia bo-1 ..M*“?“ Simanas Strogis,
xing). žaidžiama Kėglės.
apĮmstęs lovų ir
Greitu laiku busią Kroketas vlsa kamJbar!> ket“"s sa™
ki
jr įk
'
įj mažų kūdikių suguldęs
kiltam
kamharvip
lnvnn
ir
nriVisiems tiems žaislams tam kambaryje .lovon g ggjuos sunkiu tronku,
vesti ir mokinti esantis ins-iislėgęs
j.
•
• J*
y_
•
traktoriai. Už žaislus moka-iPa?lvadlno, .^v? zm?n’ i •Maksimavičių, taip-pat Marjonos pus
ma. Esanti susitvėrusi >’Lie. hejumi sulaistytą miegamaseserės, Suvalkų gub, Lazdijų parap.,
džiausis labdarys.
tuvos Sporto Sąjunga.” Są-'« kaJ?bar’> .meJ? « » Jempa
Palai zdžių kaimo.
r
.s>. .
jir įbėgęs užrakino namus, Kamegis sulaukęs 65 me
Ona Maksin.avičiutč
jungos nariams žaislai vel
410
Varick
st,
Utica, N. Y.
tų
amžiaus
pirmu
kartu
pa

palikdamas savo aukas liep
tui.
mąstė,
kad
jis
tų
milionų
do

snų nasruose.
Pajieškau Agotos Skinuliutės, ji pa
lerių perdaug jau turi, dėl eina iš Kauno gub, Kameno sodos.
Atvykę
ugnagesiai
rado
‘LIETUVIS IŠTREMTAS
gyvena Amsterdam. N. Y.
moterį degančiais drabu to nuo to laiko jis pradeda Girdėjau
Malonėk t pranešti.
(35)
Iš KAUNO.
J. Miliauskis
žiais, šešių metų mergaitę lošti didelio labdario rolę — 1000 No.
9-th St,
Kauno miesto ir Kauno Onutę išbėgusią liepsnomis dalinti savo milionus viso
East St Louis, III.
apskrities Komendanto Įsa apsiaustą ir da mėginančia kiems labdaringiems tiks
kymu, turėjo išvažiuoti iš po šulinio pumpa gesinti sau lams. Suvienytose Valstijo Pajieškau tėvo Jono Natk&us,
Kauno dr-as Bartuška, pa degančius drabužius. Pen se, kaip dabar apskaityta,
šaipos laikraščio „Žaibas” kių metų amžiaus vaikas išdalino jis 288 milionus, 743
redaktorius. Vadinas, Lie Praniukas raičiojosi, lieps tūkstančius, 360 dolerių ir
tuvos valdžia išvarė iš Kau nose kepdamas, gi septynių 65c. Gi abelnai — $350,695,no lietuvi. Ir sulyg turimų metų mergaitė ir dviejų me 653.40.
Škotijoj žinių, ta ypata buk tų vaikiukas jau buvo sustikrai iš Kauno išvarytina pirginti taip, kad nei pažin
Susivažavimas
buvusi. Dr-ą Bartušką ne ti negalima.
kurie vadina ”aklas žmo-j 'Moteris ir du apdegusieji LIETUVIŲ TECHNIKŲ —MEgus.” Jei viskas yra teisybė, kūdikiai liko nugabenti Į Sa- t CHANIKŲ — AMATN1NKŲ.
kas apie Dr-ą Bartuška ži maritono ligonbutĮ, kur ne {vyks 31 d. Rugpiučio ir 1 d.
noma, tai tikrai butų „aklas laimingoji moteris per per- Rugsėjo (Labos Day), 1919 m.
žmogus” ir jam ne vieta ne kalbėtoją M. Navickiutė po Lietuvių Mechanikų Sąryšis
tiktai Kaune, bet ir Lietu licijos vyriausybei papasa turėjo didelį viešą amatninkų
voj, kol savo pasielgimo ne kojo apie šitą pasibaisėtiną susirinkimą 3 d. Rugpiučio,
pataisys.
tragediją.
Brooklyn, N. Y. ir nutarė šauk
. .... („Išeivių Draugas.”)
Kauno gub, Vilkmėrgės pav, MkaPolicijai šitą atsitikimą ti Mechanikų Seimą, reikalui su čių
Čia ir jo paveikslas. Kas
(Klerikalai
____ ____ vienok nesako betyrinėjant iki šiol patirta, jungimo Technikų—Mechanikų apie sodos.
jį žino malonėkit pranešti arba
kokie tie pasielgimai buvo,1 kad Strogis su savo žmona kad įsteigus fabriką geležies pats lai atsišaukia, nes turiu svarbu
134)
matomai klerikalus pašiepę Ona nuo kelių dienų buvo įrankių ir mašinų išdirbimui, eikalą. Veronika 'Natkiutė
ti Lietuvoj šiandien negali- piktuoju. Paskutinėmis die- jei ne čia. tai Lietuvoje, kur bus 8 Dorman st, Hudson, Mass.
ma. — „K.” Red.)
' Strogienė
“
‘buvo areš plačiausia dirva.
nomis
Pajieškau trolio Franciškaus Tutavusi Simaną už nemaiti- Kad pradėti darbą, reikia rauckio ir sesers Alenos, Kauno gub,
Šiaulių pav, šibikių kaimo.
Jeigu
Mariampolė. Mokslus ei- nimą šeimynos.
plačiau savo jiegas patirti ir tą andasi Amerikoj lai atsišaukia arba
as apie ją žino meldžiu pranešti,
nančios jaunuomenės čia Į Strogis papildęs šitą pasi- klausimą plačiau išgvildenti.
daug, tat ir gyvenimas įvai-.baisėtiną piktadarystę buvo Todėl geležinių įrankių ir ma išų- atlyginsiu, nes turiu svarbų reikaAntanas Turauckis.
rus. Na, jau vakarų, gegu- pabėgęs, bet paskui tur būt šinų išdirbėjai ir kitokie gele
1338 So. 2-rid st, Philadelphia, Pa.
žinių, pramogų—tai ypač sugrįžęs ugnies gesinti. Ug- žies ir medžio mechanikai jūsų
nestinga. Įstengiama netnagesiam atvykus jo prie priešakyje didžiausia ateitis.
Pajieškau brolio Adomo Dūdos,
gub, Vilkmergės pav.. Dagių
-_ ,namų
------- -----------------ir du vakaru viena. ir tą-vpa-J
nebūta,, tik vėliau j Kurie dalyvausi! seime malo- Kauno
a<mo:seniau gyveno Kanadoj. Kas
čią dieną surengti. Gegzuės kaimynai rado jį toli gatvėj nėkite, jeigu galėsit, pranešti iš *pie jį žino malonėkit pranešti arba
greit atsišaukia.
menesio 11 d, rabiejų
___gimi- !___________________
r anksto Lietuvių Mechanikų Są- ats tegulRozalija
skaudžiai apdegusi. Ji_ taipnazijų salėse buvo mokslei-^ nugabenta ligonbutin, bet ryšio raštininkui J. Krivaitis, 644 River Rd, Dudaitė
Edgawater, N. J.
vių surengti vakarai. Man jįs neatsipeikėją ir negali 120 Grand St., Brooklyn, N. Y. Pajieškau pusbralo Ignaco Zinke
teko nuvykti Į "Žiburio” supranti piktadarystės bai- Kurie nedalyvausit, turėdami vičiaus, Vilniaus gub, Švenčionių pav.
Kaltanėnų parap. Malonėkit atsišau
giminazijos salėj surengtą sumo.
naudingą patarimą ar įnešimą kti.
(35)
ateitininkų vakarą. Apie jįl
Antanas Zinkevičia
malonėkit prisiųsti.
ir pasašysiu. Neperdidelė MIRĖ multi- milionie- Seimas prasidės nuo 10 vai. 916 No. Spring st, Philadelpha, Pa.
gimnazijos salė buvo kupina RIUS ANDREW CAR- nedėlios ryte, Rugpiučio 31 d. Pajieškau Kazimiero Pranio, ang
žmonių, daugiausia^ jauni
Svetainėje: Liethuanian Ameri- liškai vadinas Charles Frank. 2 me
tai atgal'dirbo New Yorke. Jeigu kas
NEGIE.
»
mo. Artistai — mėgėjai vai
can Citizens Club, 803 Briggs apie jį žino malonėkit pranešt arba
pats lai atsišaukia sekančiu adresu:
dino dviveiksmę komediją Savo vasarnamyje, taip Avė., Brooklyn, N. Y.
Edvard Kublickas
„Vyro Jieškojimas,” Suvai vadinamoj vietoj Shadow (arti Williamsburg tilto)
42 Silver st, So. Boston, Mass.
dinta gana pasisekančiai. Broks, netoli Lenox, Mass., Kviečia visus varde Seimo
Pajieškau
Antano Ramanausko,
Svarbiausios rolės, kaip Va rugpiučio 11 mirė garsusis Rengimo Komisijos,
jis gyveno Gardner, Mass. Laukstenų
lento Didžiulio, Anelės sene Amerikos multi-milioniekaimo; taipgi Franciškaus Visberkio,
Pirm, inž. — V. Vaitkus.
jis gyveno Chicago Heights, III. —
lės, L. Valaičio ir kitos buvo rius Andrew Camegie, plie
Rarštininkas — J. Kripaitis. Zakinių kaimo. Abudu Raseinių pav.
visai puikiai atliktos. Tai ninio trusto karalius ir dide
Kauno gub, Naumiesčio parap. Jie
patis lai atsišaukia
arba kas apie
veikalas darė publikai gerą lis labdarys, atsižymėjęs
MIRe IZVOLSKIS.
juos žino malonėkit pranešti
(35)
savo gausiomis dovano
Petras Ramanauskis.
Įspūdi.
Paryžiuje pasimirė Rusi P. O. Box 299,
Export, Pa.
Po vaidinimo buvo gyvie mis kny ginams.
jos
cariškas
ambasadorius
Mirė nuo plaučių uždegi
Pajieškau sesers Kariūnės Darguji paveikslai. Rodyta: 1)
Francijai
Alex
P.
Izvolskis.
žiutės po vyruVišonskienės, pirmiau
mo.
moksleivių išėjimas kariugyveno Chicago, III. Kas apie ją ži
menėn — jų „paskutinis po Camegie gimė 1835 me Nuo ambasadarystės jis pa no malonėkit pranešti arba pati lai
sėdis:” 2) atsisveikinimas tais Dumferline, Škotijoj, sitraukė birželio mėn. 1917 atsišaukia. J? Dargužis
sunaus motinos, stojant sa Amerikon atvyko būdamas m. ir gyveno Paryžiuje.
1175 Forest avė, Lima, Ohio.
vanoriu į kariumenę „su 13 metų amžiaus, savo jau
Pajieškau savo vyro Pociaus, pradiev mamyte.,” ir 3) paga nystėj buvo vargdienis, o
ūšalino 7 savaitės tam atgaį 5 pėdų,
; colių augščio, gal tonais plaukais,
lios „Valio Lietuva.” Pavei viduje savo amžiaus jau bu
'•iski rauplėtas, akys mėlynos. Jeigu
kslai davė daug įvairumo. vo milionierium.
P««ješkau Šinkūnų: Jono. Dominiko as tokj patėmytu meldžiu pranešti.
Pocivinė
Tik kai-kurie, kaip i¥iv. ap Jo tėvas buvo bėdinas au ir Juozapo. Meldžiu atsišaukti jų 649 W. 36•Joana
st,
Chicago, III.
pačių
arto
kas
apie
juos
žino
teik

skritai „paskutinis posėdis’’ dėjas, vargo verčiamas at sis pranešti šiuo adresu:
(34)
• M i kolas Eidzulis
VISŲ ŽINIAI.
pilnai tikslo atsiekti negalė vyko Amerikon, kada And
966
E.
70-th st., Clcvęjand, Ohio.
jo, nes taip atlikta (vaidin riukas turėjo 13 metų am
Sulyg naujų pačto« taisyklių mes
turime mokėti pačtai už visokias pata), kad daugelio buvo Įvai žiaus. Karnegiui Pittsbur- Pajieškau draugų Povylo Taruškos skelbimui
daug brangiau negu užir
Gracijono
Špelio.
Stctiškiu
sodos,
riai suprasta. Kaikurių bu ghe gavus darbą linų texti- Panevėžio parap. Malonėkit atsisaukt skaitymą ir _____
žinias,t todėl nors ir
’' skaitytojamsJ apgarsini
vo manoma, kad ironizuoja lėi, prie tėvo pradėjo dirbti greitu laiku arba kas apie juos žino "Keleivio
”L" dykai' negalime. Už visopranešti. •
(34) •mus "talpyt
ma (pajuokiama) stojusių ir jaunas Andriukas, kaipo teksitės
kius para
i
r „ raini
-‘ /.mjus
mes skaitome po
•
Jurgis Balčikonis
2c. už žodį pirmą tą k j. Jeigu tą patį
847 Cherre avė, Braddock, Pa.
kariumenėn draugų pana verpėjas už 20c. dienai. Jau
apgarsinimą nori patalpint kelis sy
šus žygis.
. buvo dasidirbęs iki $2.50 sa Pajieškau brolio Jono Klionio ir kius, tad už tekančius sykius skaito
*
Geriausia gal patiko dai vaitei, kada jam pasitaikė pusbrolio Jono Lukšio, abu Kauno me žodi po lfte.
Panevėžio pav. Namiškių so
Todėl, kurie siunčiate kokį nori ap
nos. Nors buvo trukumų, gauti darbas telegrafo ofi gub,
dos; pirma abu gyveno PittsbuRrh, garsinimą. i laikraštį i eigų norite,
bet bendras Įspūdis geras. se, kaipo telegramų išnešio Pa. Meldžiu jų pačių atsišaukti^ ar kad apgarsinimas greitai tilptų laik
pranešti.
(34) raštyje. karta sa. .apgarsinimą priAteitininkų choras, p. Ben- tojas. Sykiu jis pradėjo mo- kas žino malonės
M. Klionis
siąskite ir mokestį, tad apgarsinimas
doriaus vedamas, pradėjęs kinties operuoti telegrafo 89 Pearl st.,
Chclsca, Mass.
tilps artimiausiame numeryje.

Pajieškojimai

po vyru j Pajieškau merginos, arba našlės
Pajieškau Veronikos Anekevičutės, J Franc'šl a Puzarnaitė
paeina nuo Raguvos miestelio, Kau- Aukevičienė
pajieškau pusseserės be vaikų apsiveunnui, kuri butų ūki
no gub, 1915 m. ji išvažiavo iš Chica- Barboros Puzaraitės, Kauno gub., ninkė arba pasiturinti. Esu 34 metų
gos į Pennsylvanijos valst Ji pati lai Šiaulių pav, Akmenės parap, Rau ir pasiturintis. Geistina, kad ir mer
atsišaukia arba kas apie ją žino ma- džių sodos. Girdėjau gyvena South gina butų tokio pat amžiaus arba jau
Boston, Mass.
Meldžiu atsisaukt! nesnė. Su pirmu laišku meldžiu pri
onėkit pranešti
siųsti ir paveikslą, platesnes žinias
arba kas žino malonėkit pranešti.
Kazimieras Jasutis
Mrs. F. Aukevičienė
(37) suteiksiu per lašką.
(36)
4434 So. Mozart st, Chicago* 111.
1818 So. Sring st,
Chicago, III.
M. Kutra
453g So. Fairfield avė., Chcago, III.
Pajieškau Viktorijos Eidukienės; ji
Pajieškau draugo Dominiko Čepaprasišalino nuo manęs apie 3 metai,
Pajieškau merginos ar našlės apsi
Vilkmergės pav,
su Boleslovu Venta. Rodos dabar gy lio, Kauno gub,
vena Bridgeport, Conn. Buvo išsive- Palevanos parap, Žegunų sodžiaus; vedimui, nuo 25' iki 28 metų. Esu 32
pirmau gyveno Rockford, III. Turiu metų. Malonėkit susipažinti prisiųssvarbų reikalą. Jis pats tegul atsi- damos su pirmu laišku paveikslą.
John E. Venzlow
(37)
šauika arba kas žino meldžiu praneš
tu
(35)
537 Indiana avė, Rockford, 111.
F. Jankauskas
Pajieškau merginos arba našlės
220 Athens St, So. Boston, Mass.
be vaikų apsivedimui, nuo 20 iki 27
Pajieškau brolio Juozo Mickevi. metų. Aš esu 26 metų. Su pirmu
čiaus, Suvalkų gub, Mockavos gmi- laišku meldžiu prisiųsti savo paveik
no, Navinikų kaimo. Jis pats lai sią. Platesnes žinias suteiksiu per
atsišaukia arba kas apie jį žino ma laiška.
(34)
lonėkite pranešti, aš turiu daug rei
J. J. A.
197 E. Crosier st, Arkon, Ohio.
kalų jam pranešti.
(34)
Petras Mickevičius
Staft No. 1, Box 227,
PRANEŠIMAI
Du Bois, Pa.
PETRAS GUMULIASKAS atva
žiavo
pradžioj gegužės iš Scranton,
APSIVEDIMAL
Pa. ir pasivadino save Miliausku.
apsgyveno su manim kariu ir ap
Pajieškau merginos ne senesnės Jis
sižiūrėjęs, kad aš turiu su savim pi
30 metų, be skirtumo pažiūrų apsive nigų,
21 nakti, paėmė iš kišedimui. Esu 30 metų, nevartoju ta niaus Liepos
pinigus ir prasišaino.
bako nė svaiginančių gėrimų; esu
ir turiu vieną dukterį 2 metų
žūsi su savim ir vaiką vardu Boliuką. našlys
Gerai
uždirbu.
Mylinčios švarų ir
Kas apie ją žino malonėkit pranešti ramų ženybinį gyvenimą
malonėkit
už ką pasistengsiu atlygint
atsisaukt su pirmu iaišku meldžiu
J. Eidukas
prisiųsti ir paveikslą.
(34)
198 C st,
So. Boston, Mass.
R. K. 184 Grand st,
Brooklyne, N. Y.
Pajieškau pusseserės Paulinos Lapiutės, Kauno gub. Vidiškių parap,
Paiješkau lietuvaitės arba latvės
Venkrovo kaimo. Pirmiau gyveno merginos apsivedimui, be ssirtumo
Englewood, N. J. Turiu svarbų rei- tikėjimo, nuo 20 iki 29 metų, Pagei
alą, lai atsišaukia arba kas apie ją daujama, kad mylėtų muziką ir dai
žino malonėkit pranešti
(37) nas. Esu 29 metų laisvas vyras. Pla
Juozapas Burbulius
tesnes žinias suteiksiu per laišką
1412 Centrai avė, Detroit, Mich.
P. Saunoris
(36)
255 Broadtvay, So. Boston, Mass.
Pajieškau giminaičių Elzbietos ir
)nos Gidzunučių,
Mariųkos kaimo,
Pajieškau merginos apsivedimui,
?imno parap, Šuvalkų gub. Gyveno r.uo 19 iki 30 metų, esu 24 metų vai
ur pietinėse valstijose. Kas. apie kinas. Patesnes žinias suteiksiu per
.as žino malonėkit pranešti arba pa- aišką.
(35)
ios tegul greitai atsišaukia.
Chas. A. Albertt
Wm. Aleknavičius
862 National avė, Milwaukee, Wis.
2134 W. 23 pi,
Chicago, III.
čia jo ir paveikslas. Letuviai apsiPajieškau meilinos apsivedimui.
Pajieškau brolio Povylo Pilkausko, nuo 25 iki 30 metų, laisvų pažiūrų,. saugokit ir jeigu kur jį patėraytuvickunų kaimo, Biržų parap, Panj- Esu 39 metų. Meldžiu su pirmu laiš mėt malonėkit pranešti.
'čžio pav, Kauno gub. Seniau gy- ku prisiųst paveikslą
Jurgis Štreimikis
(35)
eno Chicago, III. Jis pats lai atsi
361 — 4-th st, So. Boston, Mass.
J. G. B.
P. O. Box 71,
šaukia arba žinantieji apie jį maloLuzerne, Pa.
ičkit pranešti.
ATSAKANTIS BUCIERIUS, kal
K. E.
Pajieškau merginos apsivedimui, bantis 4 kalbomis, dirbu per 7 metus
14 Craig st,
Detroit, Mich. nuo 24 iki 30 metų,
esu 28 metų. bučernėj pas anglus, norėčiau gaut
Merginos kurios mylit "ražu šeimy darbų lietuvių bučernėj už gaspadoPajieškau brolio Petro Mikalojuno, nišką "yvenimą malonėkit susipažin rių arba darbininką. Kam butų rei?anevėžio miesto, Kauno gub, prieš ti, su pirmu laišku prisiųsdamos pa lingas malonėkit rašyt:
Zelykas grižo iš F'rancuzijos, kaipo veikslą.
Joseph Jankauskas
v (36)
5uv. Valst. kareivis. Girdėjau, kad
21 Wall st,
Lowell, Mass.
Ant. Raišis
>uvo apsistojęs Passaic, N. J.
Jis
102 Polk st,
Newark, N. J.
pats ar kas apie jį žino
praneškit
REIKALAVIMAI.
man, už ką busiu labai dėkinga
Pajieškau vaikino arba našlio be
Eva Mikalajuniutė-Stroikalaitienė
skirtumo tikėjimo, nuo 35 iki 45 m.
REIKALINGA GERA MERGINA,
28 Glenwood avė, Bringhamton, N.Y. Esu 35 metų, vaikų neturiu, turiu 4
niylnti dirbti prie šeimynos.
Gera
namus. Norėčiau gaut protingą vy proga
išmokti gaspadinystės. Vai
Pajieškau švogerio Izidoriaus Mi- rą, kuris galėtų vesti biznį. Su pir
takio ir sesers Domicėlės Mutautai- mu laišku malonės prisiųsti paveiks kų mažų nėra, algą duosim gerą.
Mergina norinti dirbti, bet jeigu ne
.ės-Miltakienės, pirmiau gyveno Cor- lą.
Mery Bartkus
turėtu ant tikieto suteiksiu. Plates
•ney, Pa. Jie patis arba kas apiei juos
P. O. Box 185, Mahanoy City, Pa.
nių žinių klauskit pas:
žino malonėkit pranešti, nes turiu
John Wiskont
(35)
labai svarbų reikalą
Psiieškau gyvenimui draugės, nuo
46 River st,
Rumford, Me.
John Stromila
20 iki 28 metų, mylinčios dorą gyve
Kempton, W. Va. nimą. . Esu 28 metų,
p. o Box 23.
turiu
vertės
PAJIEŠKAU MOTERS PRIDA
$1,000, nereikalauju turtingos,
bet BOT
VAIKUS, vienas 4, o kitas dvie
Pajieškau giminių ir pažįstamų,
jų ir pusės metų ir 3 kambariai. Duoaš paeinu iš Suvalkų gub, Seinų padu pragyvenimą ir primoku kiek bus
viet, Liepalingių gmino, Liepiškių
vertas.
kaimo. Meldžiu atsišaukti šiuo ad
P. Belaka s
resu:
(34)
Harrison, N. J.
303 No. 2 st.
Petras Gazukevičius ‘
374 River st, Haverhill, Mass.
Svarbu yra žinoti kiekvienam iš
aiškinimas užlaikymo savo sveikatos:
Pajieškau Antano Mitraucko, Ka
Vyrams, Merginoms ir Moterims!
zimiero šečkaus. Jono Menčevčiaus,
Praktiškoj formoj išparodoma iš ko
Antano Aleksaičio; visi Jūrės kaimo,
kios medžiagos susideda piktligė ir
Mariampolės pav, Suvalkų gub.
kodėl ji baisiai kenkia žmogui, taipgi
Taipgi ir kitų pažystamų meldžiu
kur ir kaip ii randasi. Tik $1.00.
atsišaukti. '
(34)
A. M. D. E. S. P. LIN CO. (43)
Jurgis Boltaitis
2309 Bro*n st,
Philadelphia, Pa.
437 Myrtle are., Bridgeport, Conn.
Pajieškau Juozo latvio, su kuriuo
ryvenau Kenosha, Wis, vėliau Cle-ėland, Ohio.; tenai persiskyrėm ir
težinau kur.
Taipgi pajieškau J.
Knašo. J. Tiškaus. gyveno Centralia,
111.; J. Urša Cliford, III.; Antano
Klejuno, East St, Louise, III. Kas
įpie juos žino meldžiu pranešti ar
ba patis lai atsišaukia, nes turiu protingos. Meldžiu susipažnti ir su
(34) pirmu laišku prisiųsti savo paveikssvarbų reikalą.
'ą.
A. Dambruaskas
F. Kantenis
P. O. Box 211,
Athol, Mass.
67 Hollis st, Worcester, Mass.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA namų maliavojimui įrankiai: 4 kopėčios, 5 šniūrai,
3 kabliai su lentomis ir rėmai popieriavimui; įrankiai visi nauji, parsi
duoda pigiai, nes greitai noriu par
duot
JONAS BU DRĮS
23 Sigel st,
Worcester, Mass.

POPIERIAI LAIŠKAMS
Popieriai laiškams rašyti, 28 gatunku, su vosokiais gražiais pasvei
kinimais ir su pritinkančiom eilėm,
ir su prKaikintom eilėm dabar po
karės, ir su gražioms kvietkoms. Par
siduoda 12 poperių su konvertais už
50c. Reikalaujam agentų ir duodam
gerą uždarbį. Adresuokit:
K. J. INTAS
(37)
P. O. Bos 73,
Chicago, III.
Pajieškau draugų, giminių ir šiaip
pažįstamų, kurie norėtų su manim su
STEBUKLŲ KNYGA
sirašyti. Aš greitu laiku esu kviečia
Labai yra nauijnga ir reikalinga
mas
išvažiuoti
į
Lietuvą.
Pajieškau savo tėvo Zigmo Krumidelei kiekvieno
skaitytojaus. ypač
LEONAS SUDENTAS
no, kuris prasišalino nuo musų pavedusiems, vaikinams ir merginoms.
877 Cambridge st,
Knyga laimės ir sveikatos. PrisiųsE. Cambridge. Maus.
kitė dvi po 3 centus pašto stempas,
Rašyk pas:
Pajieškau merginos
apsivedimui, męs S.prisiusime.
M. Calvin; P. O. Box 95.
nuo 18 iki 27 metų, be skirtumo ti
Bedford, Oho.
kėjimo. Esu 27 metų. Malonėkit su
Šita
knyga
tik
ką
tapo išleista per
sipažinti, su pirmu laišku prisiųskit I įdomius specialistus dėl
labo visiems.
paveikslą.
(35)
Siųskite greit, nes kas pirmiau siųs,
J. D. Boy 576,
tas greičiau ir gaus. Daug užsakySmuggler, Colo. ■ mų
jau turime.
(36)

Pajieškau savo materies Marjonos
Viltrakienės po tėvas Ulackiutės,
nudu persiskyrėva su ja 28 birželio,
1913 m. Lai atsišaukia arba kas apie
ją žino malonėkit pranešt, už ką at
lyginsiu. Ji nuvažiavo pas seserį į
Newark, po num. 351 John st. Tankiai
vartoja angliškai pravardę Mrs Wilson.
.
(37)
Vincent Vitraikis
110 — 23 st, S. S. Pittsburgh, Pa.

J ieškau lietuvaitės, nuo 25 iki 30
metų apsivedimui, be skirtumo tikėimo; esu 30 metų, laisvas ir gerai
uždirbu. Molonėkit susipažinti prisiunčant savo paveikslą.
Vyrai lai
nerašinėja.
J. Dr-zis
1175 Forest avė,
Lima Ohio.

Pajieškau doros merginos apsive I
dimui, nuo 28 iki 40 metų, esu 38 m.
Jei sk»ud* — patrin
kti* ra
Malonėkit susipažinti ir prisiųskit
likdamas mudu su mamyte sergan savo paveikslą.
J. Kapaitis
čius, be cento. Mudu abu dabar esa 166 — 35 st,
Detroit, Mich.
J U rarninkMss tane
me ligonbutyje; mamytei 3 d. Aug,
naatymtint raumenis tr
1919 darė operaciją, o man 3 dienas
Pajieškau
merginos arba našlės
Jns Jsosites vėl mikln.
vėliau. Abudu sergava. Jis pats te be vaikų apsivedimui.
Esu doras
ir vikru*.
gul sugrįžta arba kas tokį patėmytu- vaikinas, norėčiau protingą merginą.
Žinrekit*. kad hntn
ra INKARO kenkia!
inčt bukit geri pranešti. Jo sūnūs.
Malonėkit arčiau susipažinti per laiš
Galima tant viaoee
Edv. Kruminas ‘
ką prisiunčiant savo paveikslą. (35)
aptieknu- ni IV ir SSe
96 Willow st, E. Cambridge, Mass.
Ant, Savickas
arb" i*<i«inx<lint nuo
79 Germans avė, Detroit, Mich.
t
F. AD. RICHTER * CO,
l
Pajieškau švogerio Kazimiero DernS-SM fr«U*aT. Sra Twk
kiuto, su kuriuom augom Alsėdžių
Pajieškau apsivedimui merginos,
miestelyj, Telšių j>av, Kauno gub. arba našlės nuo 20 iki 30 metų, be
Rodos gyvena Scranton, Pa. ir kal skirtumo tikėjimo, esu 28 metų. Ma
ba, kad jį užmušė mainose. Turiu lonėkit susipažinti su manim arčiau,
svarbų reikalą, kas ajie jį žino ma atsakymą suteiksiu kiekvienai.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba
Joe Patackas
(34)
lonėkit pranešt.
Julius J. Dirvanski
(35)
31o E. Centre st, Shemandoah. Pa. Mentholatum Co. Prieš eisiant gult
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus,
P. O..Box 151,
Aurora, III.
Pajieškau merginos apsivedimuiJ o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu.
Pajieškau Mikolo Nauckuno, Vil esu jaunas vaikinas, kurios mylėtų < Toji mostis išima plėtmus raudonus,
niaus gub, Tra’ų pav, iš miestelio p ražų sryvenima meldžiu susirašyt: juodus arba šlakus ir prašalina viso
Užuguočio. Girdėjau iš Mahanoyaus ir su pirmu laišku malonėkit prisius-1 kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
išvažiavęs Kanadon. žinantieji jį ar ti savo paveikslą, kurį pareikalavusi tės 50c. ir 11.00. Pinigus galit siųst
ir štampomis.
(34)
ba pats meldžiu atsišaukti
(.36) yrąžinsiu.
J. RIMKUS.
I,
31 Delman ave„
Antanas Juodis
I.. P. Ns.
Holbrook. K*m>
Detroit, Mich. -• • P. n. BOK M.
3444 Salmon st, Philadelphia, Pa.
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PAVĖLAVIMAS TURI
PAVOJINGAS PA
SEKMES.
Pilvo suirimas, nėra tai
ybė... — atsiminė mažmožiu. Daugel sunkių
paraudonavusi iše atsitikimų, kurie turėjo tra
idavę jam ta rubli, giškas pasekmes, nebūtų bu
vę, jeigu ligoniai nebūtų pa
sivėlinę vartot teisingus vai
stus. Vardas tų vaistų yra
gerai žinomas. Kalba labai
dėkin&djį? tūkstančiai vyrų, pe
motely ir vaiku, kurie gg
savo
sveika- j p«
atnaujino
tą su ta užsitikima gyduole. į?
čia yra vienas iš paskutinių
paliudijimų: ”New York,' ™
Liepos 20,1919. Aš esu labai ‘ «h
užganėdinta su Trinerio A- tis
merikonišku Eliksiru Kar- so
čiojo Vyno. Aš nevartosiu
jokių kitų vaistų. Ir visi
t
žmonės, kuriems aš rekomendavau, patvirtina, kad p»
Trinerio Amerikoniškas Eliksiras Karčiojo Vyno yra
geriausis vaistas. Jusų Ma-.L£
ry Mulač.” Jus negalite gau- —
ti, ištiesų, nieko geresnio
nuo blogo apetito, galvos9/
skaudėjimo,
užkietėjimo, .
nerviškumo, abelno nusilpi- j
mo, etc. vien tik reikalauk £

Puikioji Vanda,
arba be branzalieto. Panaši į kokaip ji pasporte vadinasi — kią tai siuvėją ar prašytoją,
ištikima pilietė Nastasija Ją apėmė kokia tai begalinė
Kanavkina, pasiliuosavus iš gėda. Dingo drąsa. Ji tik ir
ligonbučio, atsidūrė tokia- manė, kad jau dabar ji turi
’ kaip
me padėjime, kokiam pir- vadinties ne Vanda, <o
miau niekad nebuvo: Ibe ir pirma Nastė Kanavkina.
drabužių ir be kapeikos pi-j —Mele
tarė tamainigų. Kaip gyvent?
Įtė> vesda
Pirmiausia ji nuėjo j tom- barį. — 1
bardą ir užstatė savo žiedą Sėskitės.
—vienintėlj savo turtą, ku-Į Vanda atsisėdo j minkštą
rį prie savęs turėjo. Jai da- krėslą.
ką i1 ’”Taip ir pasakysiu: duovė už j| vieną rublį, na... ką
pirkti iš vieno rublio?
ji kit man užsiėmimą!”
mąstė,
Už tuos pinigus nė jinai. — Tas puiki
negalima nupirkti nė vienos
trumpos, geros bliuzos, nė
augštos kepurės, nė ką kitą,
kas būtinai reikalinga. Ji
jautiesi esanti visai nuoga.
Jai rodėsi, kad ne tik žmo
nės, bet r arkliai ir šunįs į
ją žiuri ir juokiasi iš jos
prasto aprėdalo_ Ji vien tik
ir svajojo apie aprėdalus.
Nežiūrint, kad nežinojo, kur
turės nakvoti ir ką valgyti.
”Kad nors pažįstamą vy
rą sutikus...
sutikus^ — mąstė jmai.
Aš gaučiau pinigų... Man nė
vienas neatsisakytų duoti,
todėl, kad...”
Bet pažįstamo vyro nega
lėjo susitikti. Juos neleng
va sutikti vakare Renesan
se. O į Renesansą neileisią
tokiais prastais drabužiais
paklau
ir be kepurės... Kas daryt?
Po ilgo vaikščiojimo ir mąs
tymo Vanda nusprendė da
padaryti vieną žygį: nueiti
pas kokį pažįstamą vyrą tie
siog į namus ir paprašyti pi
nigų.
”Bet pas ką-gi eiti? —
mąstė ji. — Pas Mišą nega
lima — jis turi šeimyną... O
*WAUKEGAN, ILL.
rudas senis dabar tarnys
LIETUVIŲ LAISVES MYLĖTOJŲ
DRAUGIJOS VALDYBA.
tėj...”
J
Pirm. Kazimieras Vaitekūnas, .
Vanda atsiminė dėntistą
822 8-th St,
Vice-Pirm. Juozapas Radavičia,
Finkelį, kuris trįs mėnesiai
prisiminė, kad
1326 Victoria St
atgal padovanojo jai branvienas skylėtas Pro t Sekr. Juozapas Buksas,
1111 8-th St
zalietą. Ir kada tai Vokiš
Finam Sekr. Stasys Kibelis,
kam kliube vakarieniaujant
C22 Cunnings Avė.
Kasierius Antanas Kripas,
ji išpylė jam ant
galvos
774 Marion St
stiklą alaus. Atsiminus dak
Kasos globėjai: Raimondas Ruleviėia, Kazim. Šoblickas. Knygiai: Vin
tarą Finkelį jinai labai pra
cas Gabris ir Kaz. Ambrazunas.
džiugo.
Maršalkos: Andrius Delkus ir Jonas
Jokūbaitis.
”Beabejonės, jis man duos
pinigų, kad tik namie jį ras
čiau.. — mąstė ji, eidama
pas daktarą. — O jei ne
duos, tai aš jam visas lem
pas ten ištaškysiu.”
Iki ji priėjo daktaro FinPrimint jam — makelio duris, pas ją jau buvo
, — tai jisai gal atsigatavas pienas: ji juokda
Bet... tarnaitė!...
mosi laiptais užbėgs tiesiog
Į daktaro kambarį, papra
šys 25 rublius... Bėt kaip tik
paėmė už skambučio, šitas
jos pienas pats per save kaž
kaip išnyko. Vanda pasida
rė nedrąsi -ir sarmatinosi,
kjiomet pirma jai niekad ne
reikėjo to pritirti. Ji būdavo
drąsi, nachališkų girtujij
kompanijose, dabar-gi ji ap
sirengusi maldautojos . iš
maldos drabužiais — tikra
elgeta. Ji manė, kad dabar
jos niekas nepriims į jokią
draugovę. Jai pasidarė gė
da ir baimė.
”GaIbut jis jau pamiršo
mane.. — manė jinai, nepai
, nieko... — susančiai traukdama už skam
iisai.
— Jus nebibučio. — Bet kaip aš galiu
Su šituo dančiu
eiti pas jį taip apsirengus?
Tikra ubagė ar kokia...”
Bet visgi da sykį patraurė skambutį.
Už durų pasigirdo žings
niai, tai buvo tarnas.
— Ar gydytojas namie?
—paklausė jinai.
Dabar jai norėjosi, kad
tarnas pasakytų nėra jo na
mie. Bet tas vietoj atsaky
ir tada
mo įleido ją į laukiamąjį
kambarį ir nuėmė nuo jos
žiponą Viskas kambaryj
jai atrodė puikiai ir gražiai,
bet tuoj metėsi į akis dide
lis veidrodis, kuriame ji pa
matė žmogystą be augštos
kepurės, be šilkinių rūbų sukusi į duris.
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MALONUS VIRIMAS

Ant 31
akmens

jusų aptiekoricus, kad duo- K
tų jums Trinerio Ameriko- ■
niško Eliksiro, nieko kito!
Nusipirk taipgi vieną bonką "

Naujas Perfection Aliejinis Virimo Pečius
suteikia didžiausį parankumą—-jis užlaiko
virtuvę šalta, nors ir karščiausiam laike ir
švaru apskritai visą metą.
Nė prakurų, nė pelėnų.
Spirginimui, kepimui, tušmimui, padžiovinimui—tikrai tobulas.
Ilgas mėlynas kaminas duoda švarią šilumą
—-prašalina durnus, smarvę ir suodžius. Jus
reguliuojat liepsną kaip gazo—uždegate
kada norite, užgesinat kada pabaigiat
Naujas Perfection šilto Vandens sildintojas duoda užtektinai šilto vandens virtuvei,
skalbimui ir maudynei
Paklausk Jusu pardavėjo, šiandin.
STANDARD OĮL CO. OF NEW YORK

Trinerio Linimento, kuris
suteikia užtikrintą ir greitą
pagalbą nuo reumatizmo, t.
neuralgijos, nikstelėjimo, su
tinimo, etc. — Joseph Trinėr Company, 1333-34 So. JM t
Ashland avė., Chieago, III. gy
STREIKAS SULAIKĖ TOKIO LAIKRAŠČIUS.
Japonų sostinės
Tokio nc k
aikraščiai nuo 8 rugpiučio __
sustojo ėję delei spaustuvių
darbininkų streiko. Darbininkai reikalauja pakėlimo
.
algos.
®

IL1ETUVA

VIENATINiS LAWRENCE

Kriaučius

kuris pabaigęs RUTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
bai gražiai siova visokius RŪBUS
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerq
audeklu h* pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir persitikrinkit, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis:
(?)

P. Valiulis
42% HAVERBILL ST.
LAWREXCE, MASS.
’-8C“t .Cinqxoa
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SIELOS BALSAI

Daugeu negu >
Stebėtina

egMMStosssaggMtarr
tis dar nebus užmokėta pa
’•
sibaigus paskirtam laikui,
apsauga nupuls ir užsibaigs.
Parsiduoda didžiausioj
lietuvių
Kiekviename atsitikime, kolonijoj
Michigano valstijoj; far34 SHELDON STREET, HARTFORD, CCNN.
kur sugrąžinama visa arba mos visokios. Gyvenimas su trioboir sodais, apsėtais laukais, gali
VISUOMENES ŽINIAI!
dalis nupuolusios ar užsi mis
ma pirkti ant lengvų išmokesčių.
baigusios apsaugos, garima Dabar geriausia laikas pirkti far yra kokia nors priežastis inks
JEIGU JUS NORITE TURĖT GERĄ
Jeigu tu, žmogau, patikė ; tų sutvėręs stebuklą, o "Lai- išpūdyti aplikaciją, ant ku mas.
tų svirimo. Todėl toji prie
Platesnių žinių klauskite per
LAIKRODI arba kišenini LAIKRODĖLI, RETEžEL}, ŽIEDĄ
žastis tur būt surasta, ir kad
si į pasakas, kad Kristus da-’isvė” užpatentavus Grikštą rios pasirašius reikia palik laiškų įdėdami maikę už 3 centus at juos
arba kitokių papuošalų, tad PIRKIT PAS MUS, o gausit pigiai
pagydyt,
patartina
vaitot
sakymui.
(33)
ir gerus.
rė stebuklus, kad Kristus iš pranašu.
~ Karės
.....
VBELA
ti
Rizikos Apsaugos P. Ot BokTONY
VISOKIUS
MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS ir STRIUKAS,
1.
Peacock, Mich.
akmens padarė duoną, iš Teisybė, daugelis "kairiu- Piurėj, į.
____ budu
______
_
VISOKIUS GRAMAFONUS, PIANUS ir PLAY PIANUS, taipgi
ir tokiu
atsin
Severą
’
j
IHiey
nd
VARGONUS galite nusipirkt pas mus per pas pigiau, negu kur
aklų padarė matančius’ kad jų’ trina savo pakaušį ir net naujins mokesčiai sugrąžinners kitus.
Kristus yra dievo sūnūs ir pilnai patikėjo pranasavi- apsaugos ant vieno mėneLiver Kenedy,
Taipgi taisome visokius Laikrodžius h* Mezikabškiu Instromeutu.
ateis jo karalystė, tad kiek
Nepamirškite kad niekur kitus tokius daiktus neatima taip
* džiaugiasi, kad jų sį0 jr taip-gi mažiausiai vie- Ar pųrit pagerint savo buvj? Tai
PIGIAI
pirkt kaip pas mus.
vienas protaujantis žmogus karsciakosiavimus Mislm- no mėnesio mokestis ant su dabar yra laikas, kada uždirbi daug (Severos gyduolė nuo inkstų ir
atvažiuok
į
gražių
apielinkę,
kur
pui

Kepenų),
turi
būt
vartojoma
turės pasakyti, kad pas tokį čius" užpatentavo, tik bėdą grąžintos apsaugos. Atsiti kus javai auga, kur trūkis ateina į reguiiariškai kaip nurodyta.
E. J. MAŽEIKA
34 SHELDON STREET,
HARTFORD, CONN.
žmogų neviskas namie arba tame, kad jokiu budu ląm kimuose, kur turintis ap pat vidurį musų kaimo, tris kartus Jos yra žinomos kaipo gera gy
į
dienų.
Ten
yra
36
farmos
ant
par

duolė
nuo
inkstų
ligų,
pūslės
jis nieko nežinąs. Bet, kada pačiam "Mislinčiui” nepasi- saugą norėtų permainyti davimo tarpe lietuvių ūkininkų. Iš ir šlapinimo pairimo, nuo tokių
rytinių valstijų reikia važiuot per i ligų kaip sutinimas kojų, skau
šiandien stebuklai yra ir;j sekė užpatentuot Jjam
—... pagei- savo
nupuolusią apsaugą, Grand
Rapids, per Chicagų reikia va- 1 dėjimas strėnų, svaigiuliavistebuklus skelbia ne kokie daujamą
‘ ‘
Grikšto pranašavi jis turi uždėti savo mokesti žiuot laivu
ar geležinkeliu per Mus- | mas, skausmingas nusiššapiniten katalikų laikraščiai, bet mą.
į ant vieno mėnesio ant tiek’ kegan; iš ten jau netoli. Musų i mas ir geltligės. Ji bus palai
per kurių darosi raštai priima ! ma šeimynos, kurių vaikai ken
Ruptura užmuša 7000 kas metai
"Laisvė” — "bolševikiškiau- Tie nelemti Michelsonas, kiek jis mano apsaugą sug įlanka,
IJbertv Bondsus. Drąsai galit va- | tėjo, nuo susišlapinimo lovoje.
sis” ir norintis turėti pre- Grigaitis etc.
"Keleivis’.1 rąžinti arba permainyti ir žiuot, nepralaimėsite, arba rašykit Pabandykite. Kaina 7d centai
Septynis taikstančius5 ypatų kas metai nuo patrūkimo (Ruptaros),
_
i: •
ir $1.25, su 3c. ir 5c. taksų.
tai priparodo laidotuvių paliudymai.
____
_ Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai:
tensijų vadintis pažangiu "Nanjienos,” lyg ant kerbto, įmokėti pirmą mėnesį per adresuodami
"AMERIKOS ŪKININKAS”
'!
neatkreipė greitos atydos
-dos ir nepradėjo laika gydytis. Kų ta darai?;
laikraščiu, tai musų ” kairie kaip laikė, taip ir laiko ta mainytos apsaugos.
Box 96,
Hari, Michigan.
nešdami
Ar jus nepasitikit patįs savim —
ZJ---- tą naštų, skaudėjimų, arba;
M. Waiencius.
sakant,_ tų„ naštą_ žmonės
kaip jus jų nepavadintumėt? ’Teisingai
____ _ ________
. patįs
ji’’ į tai mažai atydos atkrei vo pozicijas, nenukrypdami
palaiko — paremdami jų kaipo griūvančių sienų — paduodami jai ua-.
3)
Nupuolusią
ar
užsibai

pia. Ir kam čia žmogus nė mažiausiu žingsniu nuo
teisingų pagalbų. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliacijų ir jų trynimasgusią apsaugą galima sug
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja fidžianašos
protausi bei tyrinėsi, kada socialistiško programo.
M
priežiūros.
rąžinti
bėgyje
18
mėnesių
Lieturillitf
išradėju
”
pagavęs tavo ūpą koks nors Bet dabar 'nors biskįitį
Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris keašia
nuo paliuosavimo laiko, bet
Šituo vardu knygutė pa
nuo tos naštos gali pasilinosuot nuo to savo namuose DYKAL Metodą,
pliuškis pasakoja niekus.
pažiūrėkime į tą pačią paš- tiktai su ta išlyga, kad tu
kurių turi BLAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kekių
Štai "Laisvės” num. 58 ir kudniausią "Laisvę" ($ia rintis apsaugą yra sveikas rodys Jums kiek žmonės
yra tiesioginė priežastis dau
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.
pelno padarė ir kiek dar
gelio ir įvairių negalių. • Nep
PLAPAO PADUšKAITtS labai tampriai prisiglaudžia prie tame ■
59, tūlas mislinčius, t. y. tik pavartoju jos pačios žo taip, kaip buvo pasiliuosuoraleiskite šio fakto. Pataisyk
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali
gali
padaryti
per
išradi

ras "mislinčius" — nepap džius). Per visą *savo gyva damas arba kada užsibaigė
tokį padejj imą laiku vartok
trinti nė gnaibyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir
Severą’« Balsam of Life (Seve
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netar lokių
rastas, savo "filozofijoj” vimo laiką niekados ji netu pratęstasis mokesčių laikas, mus.
ros Gyvasties Balsam*), kuris
diržų, sagčių arba sprendžinų.
Tą
brangią
knygutę
proto ir jausmo "revoliucio rėjo pastavumo, darbininkų žiūrint kuris vėlesnis, ir taip
pasekmingai pagydė
daugel;
Išmoki uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant o busi visa-,
siunčiame kiekvienam ant
nuo tos nemalonios ligos. Kai
nierius” bando išparodyt reikalai jai buvo svetimi. Ji pažymėti savo aplikacijoje,
dos sveiku. Prisiųskite savo vardų ir pavardę šiandien j PLAPAO
na
86
centai
ir
4c.
taksų.
COMPANY Block 3058, St. Louis, Mo, o jie Jums prisius Pjapao ir
blogumą, iš jausmo revoliu vien tik sekė žmonių ūpą. ir tokiu budu apsauga sugrą pareikalavimo
nurodymus DYKAI ant išbandymo.
cionierių. Nesu aš tam prie visados šliejosi ten, kur ra žinama po 18 mėnesių nuo
DYKAI
šingas, tik man tiek yra ste do sau pritarėjų ir skubėjo paliuosavimo, jeigu tokia
Linimentas
Kaipo žinovai (evpertai)
bėtina, kad tas Mislinčius pasigaut dolerį. Pasidi nėra nupuolus daugiau ne patentų bandome išradi
—
sustabdantis
dieguli, šono skaudėjmų ir dau
pirmiau rašydavo straips džiuojančiai "Laisvės" koo gu metus, su sekančiomis iš
mus DYKAI. Rašykite rei
gelį kitokių skaudėjimų kito
niuose, kad reikia sukelti peracija pasidarė sau įsta lygomis:
kalaudami musų knygu
se vietose, sunku butų -rasti
geresnį preparatų kaip Seve
pas
žmones-darbininkus tymą, kad prie jos gali pri a) Begyje trijų mėnesių
tės:
Išėjo iš spaudos dvi žingeidžios
rais Gothard Oil (Severos Gotjausmus ir. revoliuciją lai sidėt vien tik socialistai ir po pirmojo pratęstojo mo
AM. E. PATENT OFFICE
hardiškas Aliejus.) Yra namų
vaistas iš lauko vartojamas nuo
mėta. Pirmiau tas "mislin- ‘buk LSS. nariai turėjo būt, kėjimo laiko, jeigu turintis
knygos. Ine.
reumatizmo apsireiškimų. Kai
eius" "Laisvėje” rašė (netu bet dolerius už savo šė^us apasugą yra sveikas taip,
718 MATHER BLDG (Ks)
na 30 ir 60 centų, su. 2 ir 3c.
užsibaigiant pr^
taksų.
riu po ranka to ”Laisvės" kolektavo nuo ko tik g^o ;k£ip
WASH1NGTON, D. C.
SOCIALIZMO TEORIJA
numerio), kad Rusijos bol įskolektuot," ir net šiandien tęstam laikui, jei jis taip paParašyta kiekvienam suprantama kalba, socializmo mokslu
1 Severos šeimyniški vaistai parčia išguldytas tokioj aiškioj formoj, kad kas tų knygų perskaitys ir
ševikai aiškiai parodė, jog "j, Laisvės serus turi daiįge- žymi savo aplikacijoje.
' s i duoda visose aptitkose. Reigerai jų sau į galvų jtHės, tas gaMs sukirsti kad ir stipriausi soci
su balsavimu nieko negali lis tokių ypatų,, kurie su io- b) Laike vienuolikos mėi kalauk Severos Vaistų, atsisaalizmo priešų. Yra tai didRauMa argumentų sutrauka diskuaijonm
[ Rydamas nuo padirbtinių. Jeima atsiekti. Na ir Ikas-gi cializmu visai da nesus’ ' i nėšių po pirmo pratęsto moir prakalboms Iš SOCIALIZMO TKORUOS galima taipgi ir pa
> gu Jus negalėtumėt gaut savo
skaitas skaitytu. KAINA 25c.
pasidarė iš tokios "Laisvėji”
“ ;žinę. Per visą laiką ji jkėjimo laiko, jeigu turintis
‘ aptiekoje, pasiųskite savo uži srkymų tiesiog, prisiųsdarui
paskelbtos filozofijos?
taikavo visokiems karštūo-- apsaugą yra taip, kaip buvo
; reikalingų sumų su taksais.
CARAS SIBIRE
garbėsgodišiams, kad
Sėstam Tt
. Štai Chicagoj, jeigu so jliams
išimti
vadovaujančiąpriduoda
; W. F. SEVERĄ CO.,
cialistas laikydamas prakal
bas aiškindavo, kad reikia
Čedar Rapids, Iowa.
balsuoti už socialistus, kad šiai šmeiždama tuos žmovisur pravedus darbininkų nes, kurie daug prisidėjo ^t0#Xtaėtu dalvku tai“
žmonių atstovus, tai bolše prie darbininkų sds!prati-(^.~?‘tVS $£
vikai Chicagoje tokį kalbė mo išauklėjimo.
ifcos Apsaugos Biuro DirekTink
. 1
&
toją išjuokdavo. Tie "bol Ir štai net dabartiniu mcDR. AL n»EMIEWICZ,
--------------dabar dėl
_________
ševikai” išjuokdavo ne dėl mentu, kada reikia daugiau-' 0
tų sunkių dieųų kurios atei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
to, kad jie patįs žinotų aiš šiai spėkų, kad išaiškinus;
na su karščiu.' Turėk gerą
PRANEŠIMAS. Specialistas Slaptų ligų.
zopostų.
kiai socialistų programą, darbininkams jų reikalus,’ LSS. 164 ir SLA. 277 kuopų
VALANDOS:
(10)
bet dėlto, kad "Laisvė” pa idant jų judėjimas butų,
Nuo 1 iki 3, nuo 6 iki 7:30
't
~
nariams.
šventadieniais nuo 10 iki 1.
Williams’
sakė, kad balsuodami už so rimtas ir pasekmingas, ”L”j
81 CANAL ST, BOSTON.
_ bedar.
cialistus darbininkai nieko blaškosi i visas puses-vieną’ Iš..priežasties ilgos
Room 215 ir Ž18.
Root
Beer
neatsieks. Ir kuomet '"Lai diena ji ’užtarauja sindikr- bės ir streiko popieros įsdirSuleisto j bonkas—gatavų
svė” skelbė savo tokią filo- listus, kitą dieną jiems prie- bystėj daugelis viršminėtų
gėrimui.
Pasidaryk dabar.
zofiją, didesnė pusė sąjun- štarauja, išėjusi iš visokių kuopų narių pnversti buvo
Gauk bonką Williams Root
Eeer Ekstrakto pas groserį
giečių taipgi pradėjo sakyti, rybų, paškudniausiai pliauš-'išvažinėti kitur sau gyvemšiandien. Tas namie darytas
kia
apmeluodama
visus
munio
priemonių
jieskoties.
kad rinkimas darbininkams
alus yra švelnus, gaivinantis
i
ri užganėdinantis visuose atsavo atstovų yra nereikalin sų draugus ir griauja viską, • yy^^np^t,
stikimuose; tik lc. stiklas.
'Md.
West
Virginia
Pulp
and
kas
per
metų
eiles
buvo
pas
”
r
’
"
TT
”
gas. Pasak Chicagos socia
listų kuopos pradėjo rengti mus sunkiai suorganizuotu iPaper Co. firmos darbinin
The William»
Geležėlei prakalbas, kaipo Tečiaus ir tokia savo neš kų streikas, prasidėjęs 4 <1.
Jusų giminės ir draugai rei
& Carleton Co.
geriausiam socialistui, vė varia taktika "Laisvė” pas vasario, 1919 m. da tebesi
kalauja pagalbos. Jums nerei
tęsia
ir
dabar.
Jokios
vilties
liaus priėmė ir į Sąjungą ir kai-kurius
"kairiuosius"
kia išbandyti. MUSŲ 40METŲ
pati ’’Laisvė” tam viskam randa savo pritarėjų, kurie laimėt jį darbininkams ne
PRAKTIKA, užtikrina Jums,
beliko, nes streiklaužiai užė
pritarė.
kad Jusų pinigą* pasiųsti per
tokioms nesąmonėms tiki. mė vietas ir dirba. Išviso
Bet pažvelgkim tik kiek O tas tai yra daugiai, ne
mus pasieks siuntėjus greitai
¥
dirbdavo 2,000 darbininkų,
ir be jokių kliūčių.
*
atgal, Geležėlė socialistų gu stebuklai.
Pinigų siuntimo musų speprincipų nepažinojo ir dabar
Chicagos Bolševikas. dabar gi dirba 1,200.
ciališkumas.
Kadangi
nei
iš
LSS.164,
nespėjo da susipažint, jis
šmeižė socialistus darbinin rrue translation filed vrith the post- nei iš SLA. 277 kuopų neat
master at Boston, Mass., on August
kų tarpe lygiai nešvariai, Ž't,
19;9. as reąuired by the Act of sirado nei vieno tokio, ku
ris butų sulaužęs savo iš
Bankieriai
kaip ir akliausi klerikalai ir October 6, 1917.
tikimybę darbo žmonių klenešvariausieji kunigai, ta
101-1115 Šilini St*
pati "Laisvė” Gležėlę šmei Karts apsaig* pa paliuosavi sai ir parsidavęs kapitalis
PADARA TIKŠTA, RAUDONĄ KRAUJĄ,K1
tams, tai visiems tiems drau
žė, kaip tik įmanydama, o
nnri
iš
kariunienes.
STIPRUS* NUOLATUnUB MBRVUS,
BtSTOl, MASS.
štai šiandien sulyg "Lais
gams, suprantama, ne tik
TVIRTUS VYRUS IR M0TERE8.
minėtose vietose darbas at
vės” tas pats Geležėlė, ku
Turėdamas sunaikintų Sveikatų ir Spėkas; ture-’M
damas neaiškų mintę ir nusilpnėtų kūnų; pašibodisą]
ris vos metai atgal buvo di Sulyg autoriteto duoto imta, bet pasirodė, kad ir vi
imant vaistui dėl padidiaima veiklumo ir vaistas svaitrinanKarės
Rizikos
Apsaugos
Člas. bandyk Nura-Tom ir persitikrtk kaip rrettu laiku Jau- M
džiausiu socialistų šmeižėju»
soj apielinkėj kapitalistams
sesi visai nauju imouu! Devynes ik deiimtea visu tamsaus lieuj
Akto
Skyriuje
13,
yra
išlei

tokia kaip bloras apetitas. aeKruomatsvima.. viduriu, yazai ir’
dabar yra geriausiu sociasamdytojams yra žinomi
išpūtimai, uiketajimas skilvea. tultini*. anemia. kankinimai reu
sta
sekanti
reguliacija:
matizmo. skausmai salvvs. neuralria. Štokas energijos, nusilpnelistu-bolševiku ir aiškiau
streikierių vardai. Tokiems
jimas nervu ir neralėjitnas miecuotl. paeina *ao stoka servu M
pajiegos. skisto vandeaiuoto kraujo ir neuttektinios eirkulacijos M
siai išstudijavusiu Markso 1) Kada žmogus paėmęs darbo nėra.
kraujo.
M
Kotna dalis kūno tr kotna jo veikute rrmiase ant nervu pajierra, m
apsaugą sulyg išlygų Karės Tų aplinkybių verčiami
teorijas vyru.
kurios didiiausei užlaiką Keram stovioje pilvų, jaknaa. inkitus ir ■
grobus, širdęs plakimo, kraujo eirkulavbno. Nuga-Tone yra lakai M
Nemažiau ”Laisvė” nieki Rizikos Apsaugos Akto at minėtų kuopų nariai turėjo
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimą Ąl
J [T PASIŪT MUMS.
i
M
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti ii šitoniu brangiu. ■■
no ir Grikštą, jeigu atsiver sitraukia iš militariškos ar iškrikti po visą plačią Ame
—
sveikatų duadanėiu sudttiaiu vaistu, rekomenduotu ir neruodytu
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi ( Gėlėtų tr
sti tu laikų "Laisvę,” tad jūreiviškos tarnystės dėl riką. Dauguma jų tečiaus
Fosferų-UMdstus dėl Kraujo tr Nervu.
IK
Nuga-Tone priduoda gyeybų jaknoms. pastiprin grobus teip.
galėsim atrasti tuose plūdi priežasčių, kurios nepert susispietė Thomas, W. V
)og je tuštinase regnlariškai. Atgaivtn inkštas. Mvara laukai Ml
suodintos atmatas. Niera dauginas gotu ir supatima. niera smir
muose net karčiausius žo raukia apsaugos tęsimasį bei Pierce, W. Va. Taigi,
dančio kvapo ar apvilkta liesu v to! Nuga-Tone duos Jums rtekukKngų
aeetitų, giarų gruomulavimų. tvirtas nervus ir Metų pastiprintų miegų.
džius. O kas dabar? Dabar mėnesinių mokesčių, kurias, šiuomi pranešame buvu
Nuga-Tone s u stipris kraajo Ir pageria* eirtolavimo jo. pridMe raudo
numo veidai ir šikamų akiems! Naga-Tone padara tvirtas, rustus
Grikštas,
sulyg "Mislin- jei jis butų palikęs tar siems LSS. 164 ir SLA. 277|
tyrus ir sveikesne* ir puikesnes moterys. Nuga-Tone netaipin savyj j.
toromu parrot e vaistu. Sudėti jie yra parankiam puadelei. Yra apvilkti
KIU8 VYRAMS SIUTUI IR OVA
čiaus’’ išvadžiojimų, toje pa nystėje butų reikėję mokėti kuopų nariams, kad šių
skoni ir vartuoti gaJema ka Jokio aepasanukamo. Bandyk Juos. Mekos
'U8 PASIUVAU PIGIAI IR GBLAI
sava prataltma. _
.
__ _
_____
čioje "Laisvėje,” jau net paskutinę dieną mėnesio, kuopų knygos ir dokumen
IPGI IBVALOM IR 1APROSINAR
pranašas. Nors stačiai ^ne kuriame jis pasiliuosavo, tai dabar randasi pas sek
VYRU IR MOTERŲ RUBUB
paliepia Grikšto pranašys dabar reikės mokėti pirmą retorius. Dėlto kuopų rei
Darbas gera^i^ažtikriataa. Kaba i
tę pripažinti, tečiaus argu dieną kiekvieno mėnesio, kalais kreipkitės žemiau nu
mentuoja Grikšto pranaša skaitant nuo dienos jo pasi- rodytu antrašu.
vimą ir daro Mislinčius iš liuosavimo. Mokestis mo SLA. 277 kp. pirmininkas
vedimą apie Grigaitį, Mi- kama pirmą dieną mėnesio, J. J. Kaulis, organizatorius
chelsoną, Pruseiką, "Kelei galima mokėti Kurią nors ir raštininkas M. L BalchoW. BB0AD1VAY,
vi,” "Naujienas” ir tt
kitą dieną, ir tuo žvilgsniu nas.
BOSTON, MASS.
Ir jeigu tik kiek, tai štai mokesčių mokėjimo laikas Box 41, Pierce, W. Va.
: 8a. Įeitam TIT1T
"kairusis’’ "Mislinčius” bu- bus pratęstas. Jeigu mokesVateUjB
M. L. Balchonas.
' r

J

FARMOS!

**

r «

Strėnų
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E. J. MAŽEIKA
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PARMOS.

■

Užkietėjimas
Viduriu

Ledo

kL f
p 1

PININGOS
LIETUVON!
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N. H. Beraštei! Co.

kitokius Rubus

Ant Januška

Nusa-Tone

•<

KELEIVIS.

£

EXTRA
EXTRA
EXTRA
PIGUS PARDAVIMAS
Pašto darbininkai reikalau jos tvarka yra autokratinė,
SO.
BOSTONO KRAUTUVĖJ.
DAKTARAS
jie reikalauja demokratinės,
ja algos pakėlimo.
146 D su kampas 7-th.
kad
kiekvienas
asmuo
(po

Daugiau kaip 2,000 darbi
Drapanos ir vyriški papuo
Tėmoje "VISKAS APIE DUŽIĄ.”
ninkų, dirbančių Bostono licmanas) turėtų joje savo
šalai,
labai pigiai!
Debatai kun. Geniočio su M.'pašto tarnystėj, pereitą ne- balsą, o ne vien butų įran
Pagal Šventą Raštą — Bibliją;
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta.
Pirkdami čionai jus sutauNuo 2 iki 6 po pietų, nw> 7 fld 9
X. Mockum.
I dėldienį Faneuil svetainėje kiu autokratinio departa
Kalbės Kun. M. X. Mockus.
vakare.
pinsit
25
nuošimtį.
Užeikit
pa

Sako, policmanai
Pereitos pėtnyčios vakare turėjo savo
susirinkimą, mento.
(Šventadieniais ir nedaliomis
žiūrėti pirma negu važiuosit į
PĖTNYČ1OJ, 22 RUGPIUČIO-AUGUST, 1919.
supranta
savo pareigas, jie
tos pačio# valandos.)
Lietuvių salėj, So. Bostone kame vienbalsiai nubalsuo
Pradžia
nuo
7
:30
vakare.
miestą, čia jumsbus daug pa
'neatsisako
tarnaut
esančiai
buvo kun. Geniočio su M. X. ta paduot prez. Wilsonui ir
Ligoniai, kurie serga sunkiai ir
rankiau.
(37)
reikalauja ligonbučio gydymo ir
(visuomenės
tvarkai,
tečiaus
LIETUVIŲ
SALĖJE
Mockum debątai, į kuriuos Suv. Valstijų kongresui sa
priežiūros, užtikrinam, kad gaus
Tabakas—Cigaretai
i
reikalauja,
kad
jie
butų
skai
Mockų pakvietė Geniotis. vo reikalavimą pakelti algas
geriausi* priežiūrų, gerų valgį ir
Kampas E ir Silver Sts.
. South Boston, Mass.
RICHARD HERGERELL
kambarį, ir gerus
patyrusius
tomi savo # valią* turinčiais
Tema debatams buvo nus 56 nuošimčiais.
Bus
atidengta
ir
išaiškinta
visos
Šventos
Slaptybės
daktarus via* laik*. Mano privatižka Hospitalė yra aprūpinta
kirta: ”Ar galimas yra kū Susirinkime buvo atsto žmonėmis, ’ o ne vien aktais apie Dusią, ir tt.
su medikaiiškais ir Chirurgiš
nų iš numirusių prisikėli vauta 72 pašto stotįs, kurio išpildytojais įsakytojo va
TatofhMe: Back Bay 42M
Įžanga
15c.
ypatai.
Rengia
L.
L.
F.
A.
kuopa.
kais
skyriais, geriausia Labora
torija dėl mikroskopiškų ir chemas?” Afirmatyvą laikė se išviso dirba 5,000 darbi lios.
DAKTARAS
mikališkų analizacijų Kraujo,
kun. Geniotis, negatyvą — ninkų. Susirinkimas buvo Kaip ten nebūtų, bet tai
LAWRENCE, MASS.
Slapumu ir Pilvo ligų. įsteigta
jau
revoliucinis
žingsnis
lin

Mockus. Debatams argu šauktas 8-nių unijų valdybų.
23 metai!
.. . saMitl!
mentai turėjo būt semiami Tos unijos priklauso Ameri kui demokratybės.
GYDO VISOKIAS LIGAS
iš Biblijos ir evangelijų.
401 Marlberuogh Street
kos Darbo Federacijai. Tiki BAGOČIUS NEVAŽIUOS.
PRITAIKO AKINIU8.
Pirmutinis
tos
rųšies
ir
Paskutinis
šį
sezoną.
R
eng
iamas
Kun. Geniotis darydamas masi, kad Darbo Federacija Advokatas Bagočius buvo
(Netoli Maauchuaetta ava.)
Valandos:
debatams įžangą vietoje aiš pašto darbininkų reikalavi apsiėmęs važiuoti j Europą Visu Tautu Lawrencc Socialistų
Nuo 1 iki 3 dion*.
Nuo 7 iki 9 vai Takai*.
BOSTOI, MASS.
kiai ką-nors pasakyti apie mą paremsianti, kaip remia poraim ėnesių su reikalais Subatoje, 23 Kl GPIUčIO-AUGUST, 1919.
419 BOYLSTON ST.,
debatų temą pasigyrė, kad geležinkeliečių.
MAPLE PARK, METHUEN, MASS.
Centralio Bendro Lietuvių
tai nepaprastai didelis atsi
S«ite 419. 420 ir 421.
r
Visi žaislai, šokiai. Pajų valgymas. Pinigų jieškojimas ir tt. i
Banko, vienok iš priežasties
Tel. So. Boston S0ft-W Į
Netoli
didžiojo miesto knygyno,
tikimas, kokių nuo Kristaus Policmanai reikalauja dau- suiručių ir nenusistovėjusių
Jauna porelė (be vaikų) bus leidžiama ant išlaimėjimo
BOSTON, MASS.
laikų nebuvo... buk Kristus
giau algos.
DAKTARAS
I
dalykų stovio Lenkijoj ir
Visas pelnas skiriamas agitacijai ir propagandai. Kviečia
su šėtonu turėjęs ginčus, o Bostono policmanų unijos Ukrainoj, j kurias šalis jis me visus darbininkus atsilankyti ir linksmai laiką praleisti,
Į
dabar jis — kun. Geniotis! susirinkime vienas kalbėto taipgi turėjo apsilankyti, Ar
įžanga 25 centai.
KOMITETAS..
LIETUVY S DENTISTAS.
į
—stojąs į ginčus su aršiau jų išparodė, kad už tą algą, merkos valdžia atsisakė
PASARGA: Karas reikia imti Hamshire st. prie Essex st?
Didžiausia Lietuviška
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dienų. Į
siu velniu!...
kokią gąuna, policmanai ne duoti pasportą, ir todėl adv. su užrašu Haverhiil ir pasakyti kunduktoriui, kad norit išlipti
Nuo IU 9 vak. į
Kad tasai žmogus apie de gali tarnautu Ir ve kodėl: Bagočius į Europą kol-kas pas Maple park. o paskui eiti po dešinei.
NKD1LI0M18 J
batus da neturi supratimo, kiekvienas policmanas turi nevažiuos. Jis priiminės,
i
iki 1 v. po pietų, t
tai jau ir ta įžanginė jo kal pirkties sau drabužius — kaip ir pirmiau visas provas
ba parodė.
Naujiena Visiems.
uniformą ir avalus. Sąskai įvairiuose teismuose ir atli
Seredomis iki 12 dieną.
Į
i
Oponentui M. X. Mockui ta parodė, kad avalams rei kinės visus kitus legalius
Ofisas "Keleivio name
|
Pirm* siuntinį vaistų ii Euro
251 Broadvvay, tarpe C ir D Sts. !
pos gavome ir dabar turime
užėmus vietą, negalima bu kia į mėnesį laiko išleisti 15 reikalus.
Ofiso valandos
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
Sa BOSTON, MA88.
vo nei žinoti, ką atsakinėti dol. Žieminis aprėdalas — nuo 9 iš ryto iki 8 vakare.
saulyje variuojanti.
. .Jeigu negauni kitur, ateik pas
į tokias kun.Geniočio frazes. 60 dol. Kaškietas — $3.45. Ofisas ”Keleivio” name.
mus, męs turime. Receptus iiTečiaus senas kovotojas, pa Sako, kalnierius policmanai
pildome visokius, Amerikos ir
h
TeL: Jamaica 1831 -W. K
Rengia LMPS. 49 kuopa Brighton, Mass.
Europos daktarų.
aiškinęs temą, už pati kun. turi nešiot celoloidinius, nes
PASILINKSMINIMAI.
)
Cambridge 1235-J.
į
Taipgi užlaikom visokių iiGeniotį,
ir rimtai pa dažnai nėra iš ko lininių nu Subatoje, 23 rugpiučio,
—Subatoje, —
j
RUSAS DAKTARAS
'!
dirbysčių ir patentuotų prepa
ratų. Kadangi visokių vaistų
DR. N. A. GLEBOV
!
statė
keletą argumentų, sipirkti. Išskaitliuoja, kad Lietuvių salėje, So. Bostone,
turime labai daug, todėl vardus
Į
Specialistas paslaptingų ligų. i
paaiškino, kad kun Geniotis uniformai policmanas turi Lietuvių Jaunų Socialistų
ir kainas tik kai-kurių čia pa
T
Baigiau medicinos mokslą ■ Į
duodant.
laikytųsi pastatytos temos išleisti mažiausiai 100 dole Lyga turės gražų vakarą.
LIETUVIŲ SALĖJE,____
į Berlyne.
į
Kraujo Valytojas ............. $1.50
ir savo nuomonei apginti rių metams. Išviso gi algos Grajins gęriausta orchestra.
884
MAIN
STREET
>
Brighton, Mass.
Nervų Ramintojas ............. $1.50
26 Lincoln Street,
CAMBRIDGE, MASS.
semtų nuomones iš rašto, gauna 1,600, o daugiausiai Bus daugelis svečių ir iš ki
Nuo
slinkimo
plaukų
ir
Pradžia nuo 7:30 vai. vakare.
| Ofiso valandų:
[
pleiskanų ...................... $1.25
švento, dėlto jam, kaipo ku gi tik po 1,100 metams. Kad tų miestų.
Širdinga.* visus kviečia RENGĖJAU
;
Nuo
1
iki
2
ir
nuo
7:30
iki
8:30
į
Tikra Lietuviška Trajanka 50c.
| vakare.
:
nigui ir šventraščio žinovui gauti policmano vietą turi
Nuo niežų ir parkų.......... $1.25
r Nedėiiomis nuo 1 iki 2 po pietų I
Nuo
saulės
nudegimo
....
75c.
bus daug lengviau, negu, atmintinai išmokti
| Kitas ofisas:
i
400
Nuo Reumatizmo .......... $2.00
kad graibanties įvairių ki Įstatymiškų taisyklių ir dau- Kuris moka nors kiek lie
į 428 CENTRE STREET
į
Bobro Lašai ...................... $1.00
$
JAMAICA PLA1N, MASS.
tų mokslų.
D-ro.
Kempe
Kapsulis
..
$2.00
ervbę kitų padavadijimų. tuvių gramatiką ir negali
Perfumas visokių
Pastatytas į vėžes kun. Vienu žodžiu sakant, polic sunkiai dirbti, tai atsišaukia
Rengia Jaunų Socialistų Lyga.
gėlių 50c., $1, $2, $3, $4, $5.
Geniotis dabar galėjo semti mano darbas nėra lengvas į ”Keleivio” Redakciją.
Muilai................ 25c. 50c. ir 75c.
• JTeL: Richmond 2957-M.
j
Taipgi užlaikom šimtus kito
iš šventraščio argumentus —jis tur būt šun-sargo vie
kių vaistų, vaistų nuo paslap
ir prirodynėt klausytojams, toj, dažnai išstatytas mir EXTRA!
EXTRA!
tingų ligų ir Lt.
kodėl jis ir katalikai bei ties pavojun, o nei žmoniš Lietuvių Tautos Katalikų
LIETUVIŲ SALĖJE,
Klausdami ko nors atsiųskite
< ; Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
krasos ženklelį atsakymui.
krikščionis apskritai tiki į kai gyventi negali. Štai dėl Bažnvčios
Rusiškai.
!
Adresuokit šitaip:
Kampas E ir Silver St.,
*>
So. Boston, Mass.
posmertinį gyvenimą. Te ko policmanai pradeda ko
* PRAKAIBOS!
: GYDO CHRONIŠKAS IR 8LAPPradžia 7:30 vakare ir tęsis iki vėlai.
____
TAS LIGAS.
čiaus Geniotis savo pusės vot už savo žmogiškas tei Ketverge, 21 Rugpiučio.
K. ŠIDLAUSKAS
VALANDOS:
<
Grajūis
viena
iš
geriausių
orchestrų.
KOMITETAS.
valandos kalboj blaškėsi ses.
Kalbės kunigas ir J. Smels(
Nuo 8 iki lo ryto.
•
226
Broadway,
kaip šapas į vilnis numestas,
>:
Nuo 2 iki 3 dien*.
i
torius.
Nuo
7
iki
8
vakari.
So.
Boston,
Mass.
šventraštis jam matomai Pragyvenimas pabrango 72
L. T. K. B. SALĖJE
i :
121 HANOVER STREET,
yra nedaugiau už Zendą
nuošimčiais.
128 Broadvvay, So. Bostone.
BOSTON, MASS.
■>
Vestą ar Talmudą žinomas. Washingtono Darbo De
Lietuvių Ukėsų Gedemino Kliubas. Haverhiil, Masss. rengia ,
Pradžia 7:30 vakare
Gražiausi Pikniku
Iš jo kalbos apie ”kamas” partamentas apskaitliavo, Gerbiamieji:— Tose pra
LIETUVIS DENTISTAS
”rabas” ir kitką galima bu kad nuo 1914 metų iki šių kalbose bus aiškinama apie
30 Rugpiučio-August, 1919 m.
vo matyt, kad jis kada nors metų daugelyje vietų pragy dailę ir kiti reikalingieji daMaple Park, Methuen, Masss.
skaitė Viduno teozofiją, bet venimas pabrango viduti dykai pritaikinti prie šio
(KASPARAVIČIUS)
Ii Petrogrado.
j
Pradžia
2
vai.
po piet* ir trauksis iki vėlai nakties.
matomai, kad ir iš jos nieko niškai imant 80 procentų, gi momento. Kviečiam kaip
Tisas pelnas skiriamas Kliubo knygynui.
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR
«
425 BROADMAY, SO. BOSTON
aiškaus nesuprasdamas šne- Bostone sulyg apskaitliavi-. vietos taip ir apielinkės mie GERBIAMIEJI LIETUTI U IR LIETUVAITfiS:—
MOTERŲ LIGAS.
I
.
Tel. So Boston 27
--------- ls
ka apie .vieiną
"žmogų
Atsilankykite visi kas gyvas į ši gražų piknikų, nes netik gražiai
Taipgi Kraajo ir Odoa Ligaa. K
mo pragyvenimas pakilęs 72 stų lietuvius atsilankyti. pasilinksminsite,
Ofiso valandos:
bet kartu paremste prakilnų darbų ir užsipelnysite
žemės,” nuošimčiais.
dangaus, kitą iš žemė
VALANDOS: Nuo 9 ii ryt*
Įžanga dykai.
nuo brolių lietuvių padėką.
Jžanga 25c. ypatai.
Nuo 10 iki 12:30
iki 9 vaL vakare. |||
apie ”eterišką žmogų” ir vi
L. T. K. B. Komitetas
PIKNIKO PROGRAMAS:
Nuo 1:30 iki Š rak.
Kalbu Ruakai ir LenkiikaL (42) |||
si šventieji težino da ką, tik Paėmė 11 vagonų miltų.
Dainuos Laisvės Choras iš Havarhill’io ir 64 kuopos iš Lavrence,
Nuo 6:30 iki 9 vak.
CS CHAMBER ST, BOSTON Į
Parsiduoda Rastorantas.
vedamas
drg. J. Žiūrono. Haverhillis su Lawrencu trauks virvę. Bus
Nedėldieniais
atidarė pagal
nei vieno aiškaus argumen Federalės vyriausybės a!
Tolephone: Haymairket 3390. |||
ristynės ruso su lietuviu; rusas sverria 219, lietuvis 222. Bėgimas, lenk
sutartį.
to nesugebėjo pastatyti, gentai pereitą subatą pada Labai geroj vietoj ir geras tynės, augštin šokimas ir tt.
....
^SrB-.ii'a'aasS Sffiyg-a-E i Bus gėrimų, saldaus lemonado, "aiskrymo” ir skaniausių valgių.
kad įtikinus klausytojus, ko lė .kratą Market Warehouse biznis. Kas norėtų į tokį bizni
,
Šrdingai visus kviečia RENGĖJAI.
eiti atsišaukite greitu laiku, nes
dėl tikima į užgrabinj gyve Co. sandelyj po num. 24 Fanimą ir kam tas tikėjimas msworth st., So. Bostone, ir tur būt parduota iki 1 septembrio. Savininkas eina į kitą biz
reikalingas.
TELEFONAS: S0. BOSTON S.
paėmė sukrautų ten 11 va nį.
(35)
Mockus užėmęs vietą iš gonų miltų, sudarančių vie
!
Yakavonis Lunch
Kurias aiškins C. E. RUTHENBERG
traukomis iš šventraščio, iš ną trečdalį visų šiame mies
!
Rengia Bostono skyrius
115 Ames st., Montello, Mass.
Jobo pranašysčių, iš Dovy te esančių miltų.
!
Trėmont
Temple,
Lormer
Hali
do psalmių, Saliamono iš Valdžios atstovai su pa
!
----ADVOKATAS
~
DAKTARAS
82 Tremont St.,
Boston, Mass.
minties ir net paties Kris galba ugnagesių kopėčių su
!
VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE,
taus pasakymų, užrašytų lindo sandėliu per langus ir
!
Seredos vakare, 2Q Ro{phičio*Aogust, 1919 m.
Ofisas įdaras vakarais iki 8.
evangelijose, nenusitolinda ten padarė kratą. Atrastų
Tema: ”AR TAUTŲ LYGA SUSTABDYS KARE?
mas nei per nago juodimą miltų savininkai patraukti Valandos: nuo 9 iki 10 ryte,
253 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.
Ketvergo
vakare,
21
Augnst,
”
BOL4EVIKAI
l,AEBE
”
nuo temos ir nepaliesdamas atsakomybėn už laikymą
nuo 2—3 diena, 6—8 vak.
Vienos trepus augštai.
Abiemis vaka ai> į minėtas lekcijas galima gaut tikietus iš anksto,
jokių kitų mokslų, kaip tik miltų žmonių išnaudojimo
67 Chamber Street
40 centų. Jžanpa prie durų 25 centai kiekvien* vakar*.
šventraštį, taip skaudžiai tikslu. Miltų verte apkaiBOSTON, MASS.
savo įspūdingais sakiniais nuojama $75,000.00 Ir tie Gydo abelnas ir veneriškas ligas PARSIDUODA ’ Overland”
kirto savo oponentą, kad miltai dabar bus licisėdynių 'automobilius,
nauj
r r o s Gyduoles užlaiko
salė tratėte tratėjo nuo ap uacijos keliu parduoti, kaipo
rupentytas, geram padėjime
šeimynos sveikata.
lodismentų.
valdžios konfiskuota prekė.
Dienos laike gaiim.a matyt:
Da kalbėjo kun. Geniotis,
D.OLSEIKA.
bet vis taip pat besiblašky Bostono policija daro revo
VISKĄ ATĖMĖ. SUGADINO IR SUDEGINO
314(4 —- 8-th St., So. Bostane.
damas, paskui Mockus ir
liucinį žingsnį.
Nuo 7 vai. vakare:
GYVENIMAS JŪSŲ GIMINIŲ.
ant pat galo Geniotis, išva
yra
tai
vasarinis
nesmagumas
paei

4
Barret
Avė.
Jusy pačios, vaikai, motynos. tėvai, broliai, seserįs ir ki
dindamas Mockų ”lipicie- Bostono policijai pradėjus
nantis nuo įvairių priežasčių. La
(Tarpe 8-th ir Marine Ra.)
organizuoti
uniją,
policijos
bai
tankiai
atsira-ida
delei
valgymo
ti
artimi
jūsų širdžiai žmonės liko be apvalkalo, duonos pas
rium.”
neiinokusių vaisių arba daržovių.
iš M Str
viršininkas
griežtai
užgynė,
togės, vaikščioja nuogi, basi ir alkani, su ašarc nis akyse
Vienok tasai nesmagumas priduoda
Dabar reikia pasakyti,
užreikšdamas,
kad
unijos
daug skausmo ir nemalonumo, tad
prašo jūsų pagalbos.
kad dėl stokos tvarkos deba
jo praialmimui vartok
organizatoriai
bus
pavaryti
Pajieškau
duonkepio.
AR PASIUNTĖT JIEMS PAGALBĄ? JEIGU NEPAtai nepaliko to įspūdžio, ko
Kurte mokėtu kepti tikrą lieiš
tarnystės.
Tečiaus
poli

SIUNTĖT, TAI KOG( LAUKIAT*
kį palikt turėjo. Pirminin
tuvišk'Ą‘;dtfoną. Darbas ant vi
Severa
’
s
cija
nenusigando.
Gavo
A.
Centralis
Bendras Lietuvių Bankas jau turi pilnus susinė
kas debatams yra dėlto, kad
sados ir mokesnis gera. Atsi
D.
F.
čarterį
ir
likosi
legale
simus su Lietuvą ir viską galim Jūsų giminėms parsiųsti.
debatojančius prilaikyt prie
Diarrhoea Remedy šaukite sekanči': adresu:
organizacija.
Atsakydami
Jeigu jus nežinot kur jūsų giminės,
temos. Čia to visai nebuvo.
56 Oak Street.
savo
viršininkui,
jie
parei

tai
prisiųskit
mums
senąjį
antrašą ir vieną dolerį padengi
(Severos Gyduolę nuo Viduriavimo).
Gerai, kad Mockus puikiai
Middleboro, Mass.
kalavo,
kad
jis
pasitrauktų
Tatai yra naudingas vaistas nuo
mui lėšų, o męs pasistengsim sujieškoti jūsų gimines. Lai
orientuojasi ir visai neliečia
viduriavimo, dieglių, vasarinis ligos,
šalin
nuo
vietos.
Jei
bent
kas
mus nelaukia, siųskit pinigus ir laiškus šiuo adresu:
pilvo skaudėjimo ir įvairių žarninių
to, ką nepaisant temos opo
betvarkių. Jis tinka vaikams lygi
vienas
unijos
narys
butų
pa

Brightono
LMPS.
49
kp.
nentas sako, kitaip būt bu
nai, kaip ir suaugusiems. Kaina
subatoje, 23 rugp. surengė
30 ct. ir 2 ct taksų. Neimk kitko.
vus košė. Antra publika varytas, Bostono policija Tas
CEMTRALIS BENDRAS UETUVIŲ BANKAS
vaistas parsiduoda visur aptieapskelbsianti
generalį
savo
Kelinių bahų.” Sako, kad
debatuose neprivalo plot
kose.
visi, kurie dalyvaus tame
dėl pašaipos kalbančiam. streiką.
38-34 Cross St..
Boston, Mase
W
F
SEVERĄ CO
Be
to,
jie
paskelbė,
kad
da

baliuje turės būt su kelinėPlojasi tik sutinkant su ar
CEOAR RAPIDS, 10WA
mis.
gumentais.
Reporteris. bartinė policijos organizaci-

Vietinės Žinios

Praltalbos

Tarptautiškas Piknikas.

A. F. Christian

Fr. Matulaitis

A.L.KAPOČIUS

APTIEKA

j Pirmutinis, linksmas, pilnas judai

“KELINIŲ BALIUS”
23 Rugpiučio=August, 1919

VYRAS

BALIUS IR ŠOKIAI!

Subatoje, 23 Rugpiučio-August, 1919 m.

DIDELIS

į i Dr. David W. Rosen!

PIKNIKAS

Dr. M. V. Casper Dr. L. J. Podder

DVEJOS PRELEKCIJOS

F. J. Bagočius

S. M. Pearl

v

-

KARE IR UGNIS

/

Viduriavimas

I

