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VOKIEČIAI PASILIEKA
LATVIJOJ.

i

Valdžia liepė pasitraukti,
bet kareiviai neklauso.

Tarptautinis Reakcininkų
suokalbis prieš Rusįją.

Mintauja. — Vokietijos
KONSPI
Bolševkų ofensyvas, ku
su buvusiais savo talkinin
or orymy
valdžia įsakė savo kariume- STOHOLMAS
RACIJŲ
CENTRAS.
ris
iki šiol ėjo Omsko linkui,
kais, kaip lygiai su nus
TURI JAU SliRINKŲ . . . neį
Pabaltijos kraštų padabar
yra koncentruojamas
kriausta Rusija ir Kynais.
Is Londono pranešama,
APIE 40,000 KAREIVIŲ sitraukti. Tečiaus kariume- Tenai susispietė buvusio ca
”0 kaip dar/s Rusija, kad Rusijos Sovietas išlei-Į ..ARMIJĄ.
nepasakė, kad ji nesit- ro ir kaizerio bernai. Alian prieš Turkestaną, kame jie
taip darys visos slaviškos ir
dęs Kynams manifestą. Vi-,
---- ----- rauks; ji nutarusi čia pasi- tų atstovai jiems padeda. galėtų gauti bovelnos, ku
rios su Ukrainos netikimu
susivienyjusios su ja tautos. sų pirma nurodoma, kaip J tą armiją dabar siučiami iš likti> nes Latvijos valdžia
Ir jeigu Vokietijai pasiseks Sovietas kariauja Sibire, . > okietijos tušai belais1 i,ii. yj*a prižadėjusi jiems duoti Londono laiškrašiai šian jie turėtų pristigti.
su jomis susivienyt, likusi paskui prižadama paliuo- . .Tokį pieną sugalvojo tur- žemės ir pilietybę užtai, ką dien pilni visokių žinių apie Kolčaką, galima sakyt,
jje padės jai su bolševikais pradėtą veikimą prieš bol bolševikai jau sumušė. Jo
WashingtoA. — Pennsyl- vakarų Europa turės žūti.” suoti. Kynų žmones nuo būt sąjungininkai.
Išrėdyta
iš
idealistiškų
"svetimų durtuvų" ir nuo
usLa*' • • v
+
. kovoti. 'Taigi dabar vokie- ševikus. Iš tų žinių aiškiai kazokai ir pietų armija li
vanijos senatorius Knox,
’ svetuno kapitalo jungo.” j
Vokiečiai koncentruoja čių kareiviai ir reikalaus tos matyt, kad visi Rusijos so- kos nugrūsta atgal iki’Oren
užsienio komiteto narys, pa frazių, taikos sutartis esan
burgo-Taškento geležinkelo
sakė senatui, kad Suvieny ti niekas daugiau, kaip tik Bolševikai paduoda šitą savo kariumenę vakarų Lie- žemės.Feldmaršalas von der vietų valdžios priešai, tų tar Jo šiaurės armijos užpaka
manifestą bevieliu telegra- tuvoje. Jų veikimo papėdė GoRz kuriam blj‘v0 įsakyta pe ir aliantai, pradeda veiktos Valstijos turėtų atmesti susivienijimas penkių stam fu
.esą Šauliai, kui* jie sudarę d
iau negrįžti
- - Mintau- ti
.......................................
taip:
bių
valstybių,
prieš
kurias
išvien, kad galutinai pa lis taipgi traukiasi atgal ir
visą taikos sutartį, nes ji
parėjęs jau per Toboliaus
"Šiandien, kuomet sovie- jau ir generalį štabą. Jųjų įon dabar
yra neįvykinama ir bus Vokietija stengsis sudaryti: tų kariumenė, sutriuškinus okupacijos^linija, skaitanj atsakomybes,tgrįžo ant savo darius galą leninizmui. Jie upę.
sakydamas^ sveikina sunaikinimą Ru
priežastimi kraujo liejimo tokį jau sisivienijimą, sako
p.
Knox.
baidysiąs savo įtek- sijos laivyno Finų Užlajoj ir Bolševikų spėkos apskai
per amžius. Senatorius pa
potą
Kolčaką,
įnėjo
Sibiran
nuo
Vilkaviškio
iki
Dubisos
me
p^albėti
kareivius, su didžiausiu džiaugsmu pa tomos taip:
•v .
*
• -n i • me;
kreivi
kaivinuo.
taria daryti su Vokietija at "Tikrenybėje šitas doku kaipo pergalėtoja, liaudies įtakos,;, o iš
...
te^į iki Radvi- rpuo ta^pU tarp latvių ir vo- sitinka žinias apie Denikino Šiaurės fronte 39,000 ka
mentas prieš mumis yra ne
skirą taiką.
komisarai siunčia broliškų liškio
; Radviliškį
J
•ir
lr per
Ę?r:^/
a(1 j * iki
. Skiečių kareivių prasidėjo laimėjimus, kaip lygiai ir reivių.
Sayo "sunkiomis ir žiau taikos sutartis," tęsė jis to žodžių visiems Kynų
!IPS
žmo-!'Joniškio. Jiems vadovaująs|SUnHšimai, ir latvių vyriau- Paryžiaus pranešimus, kad Vakarų fronte 167,000.
riomis išlygomis," sako ji liau, "bet laikina Versaliaus nėms.
Pietų fronte 164,000.
>lhs B^rgman,! jojj buveinė likos išdrasky- Rumunijos armija rengiasi
“?•
..
.
_ rus^
sai, sutartis apkrauna Vo santara.
Sovietų Ru- nors vyriausiu vadu tebesąs^a yon der Goltz atsiprašė prisidėti prie
Denikino Rytų fronte 133,000.
kietiją tokiomis bausmėmis, "Ji atima iš Vokietijos že sijosRaudonoji
armija,
po
^dviejų
metų
vokiečių
karvedys
Goltlį
Be to da jie turį apie
kurios laužo tarptautinius mes Europoje ir Afrikoje be kovos ir neatlaidaus intem- Užimtoj sietuvos dalyje vi- užtai. Daromos pastangos, ofensyvo, uždarydama tuo 727,000 kareivių šalies vi
kad tarp vokiečių kareivių budu spragą, kokia buvo iki
įstatymus ir gimdo karės jokio atlyginimo; ji atima iš pimo, šiandien jau maršuo-jsi gi*
elęžįnkeliai* esą jų ran sugrąžinti tvarką ir discip šiol tarpe jo kairiojo sparno duryje.
jos
praktinai
visą
jūrių
lai

pavojų. Kodėl tad Suvieny
ir didelę dalį jos upių ja per Uralus rytų linkui. 'kose*. J>Jų kariumetlėj esą liną.
ir rumunų pozicijų.
tos Valstijos turėtų lįsti į vyną
37,000
vokiečių
ir
3,000
rusų
Ne
dėlto,
kad
diktavus
ki

laivų;
ji
neleidžia
naudotis
I
Paryžiuje gauta žinių, Beto da laikrašiai priduo- VENGRIJOJ ALIANTAI
tokį pavojų?
kąrrivių.
J
specialėmis sutartimis ir toms tautoms savo valią; ne
kad per užpuolimą ant lat■ da daug svarbos Stokholmo PADARĖ ANARCHIJĄ.
"Juo daugiau aš į šitą su jai
dėlto, kad jas pavergus ar. . Vokiečių kareiviai šitoj vių buveinės Mintaujoje vo• suvažavimui, kur pribuvo
konvencijomis;
ji
priverčia
tartį gilinuos,”, sako Krox, ją pristatyti daugybę žalios užkariavus — męs nesam armijoj esą luosnoriai, to
Viena. — Žinios iš Buda
’tuo daugiau aš įsitikinu, medžiagos; ji internaciona liaudims laisvę, paliuosavi- ■ dėl-jie liuosi nuo Fošo ir są kiečiai paėmė 50,000 rublių. veikiančios prieš Petrogra pešto sako, kad sudaryti
dą rusų-estų armijos vadas naują ministerių kabinetą
kad saugiausis mums būdąs lizuoja visas jos didžiąsias mą nuo svetimų durtuvų ir jungininkų tarybos įsaky PRAŠO PRIPAŽINTI
su ją elgties, tai atmesti ją upes ir atidaro jas visų ša nuo svetimo kapitalo jungo, mo. Daug rusų belaisvių esą KOLČAKO "VALDŽIĄ." generolas Judenič, buvęs Vengrijoj iki šiol da nepasi
Ukrainoj kaizerio ramstis sekė. Steponas Friedrich,
visai.
kuris
tyko
pavergti
Rytų
siunčiama
iš
Vokietijos
į
lių
laivams
tokiomis
pat
tei

generolas
Skoropodskis, ge kuris buvo premjeru kabi
"Sulyg šitos sutarties, tai sėmis, kaip kad jie butų ant liaudis, o ypač didžiąją Ky- Šaulius ir čia jie esą statomi Tik pripažinimas tegalįs jį
Liačdovas ir kiti neto, susidariusio po nuver
išgelbėti, sako Amerikos nerolas
ka yra sunki ir žiauri; nors
vokiečių
organizuojamon
nų
tautą.
atvirų
jūrių;
ji
uždaro
vo

ambasadorius.
reakcijos
atstovai.
Jų tiks timo komunistų valdžios^
aš nesu tam priešingas, bet kiečių pirklybą visam pa "Męs ateiname į pagalbą armijon. Vokiečiai turi at
Washington. — Ambasa las esąs išdirbti pieną už
aš nematau, kodėl męs turė
sivežę šitai armijai 380 or dorius Morris karštai mal puolimui ant Petrogrado. vis dar neatsisako nuo savo
ne
vien
tik
savo
darbo
žmo

saulyje.
tume dėtis prie palaikymo
laivių, 100 automobilių ir dauja, kad Suvienytos Val Tečiaus jokių smulkmenų vietos, o socialistai nenori
tai padarius, ji užde nėms, bet ir Kynams.”
to sunkumo ir žiaurumo, daVisa
su juo vienon ministerijon
ant Vokietijos tuo tarpu
vieną šarvuotą traukinį.
stijos kuogreičiausia pripa apie šitą konferenciją laik eiti.
kuomet pasidalinime karės 20,000,000,000
aukso markių BOLŠEVIKAI ATSIĖMĘ
žintų Kolčako valdžią. Jis raščiai nepaduoda. Eina Tuo tarpu pradeda kelti
grobių męs visai nedalyvau mokesčių, pastebėdama,
LATVIAI PERTRAUKĖ matomai yra Įsitikinęs, kad! paskalai, kad viso šito judė
kad
PSKOVU
jame.
galvą klerikalų sriovė, kuri
vėliaus šita suma gali būt Londone gauta iš Maskvos
SANTIMUS SU LIE
vien tik tas gali išgelbėti iS-« jimo nugarkauliu esąs didis susideda iš buržuazijos ir
"Aš nematai!, kodėl męs
J da daugiau padidinta, ne
TUVIAIS.
biso situaciją. Morris mano, kunigaikštis Mikalojus, ku atsilikusių darbininkų ele
turėtume dėtis prie užkrovi-' kaitant tų turtų, kuriuos žinių, kad Petrogrado piet
mo ant Vokietijos tokios Vokietija sugrąžino sąjun vakariuose bolševikų kariu Lenkijos socialistų laik kad pripažinimas Kolčako ris busiąs apskelbtas Rusi mentų.
šita atžagareivių
sutarties, kurios išlygų, gininkams laivais ir auksu; menė atsiėmė Pskovą, kurį raščio "Robotnik” kores sustiprintų Sibiro žmones jos caru sovietų valdžią nu grupė skubinai telkiasi apie
kaip pripažįsta musų pačių toliaus sutartis uždeda ant estai eidami ant Petrogra pondentas rašo iš Paryžiaus dvasiškai, kurie dabar jau vertus. Bet konspiratoriav Friedrichą ir reikalauja,
tą labai slepia ir nei Londo1- kad jo kabinetas, sudarytas
čiasi visų esą apleisti.
delegatai, ji negalės išpildy Vokietijos atsakomybę už do buvo paėmę.
kad
lietuvių
diplomatai
iš
______
___________
b
ne,
nei Stokholme tikrų ži- priie monarchisto Juozo, pa
Tečiaus ambasadoriusj
Bolševikai saKosi
sakosi turėję pasalų veda su vokiečiais
ti; sutarties, kuri apiplėšia y——j---—.— noiseviKai
musų seną draugę Kyniją ir visus nuostolius padarytus taipgi pasisekimų generolo derybas, todėl latviai pert Morriš prisipažįsta, kad da- nių apie tai gauti negalima, siliktų ant vietos.
ne vien tik Vokietijos, bet _______
Denikin0 užimtame
________ ruože raukę su lietuviais visus bar jau ir Kolčako pripaži- Sakoma, kad didis kungaikkuri per amžius bus kraujo jos
talkininkių
ir
net
pačių
nimas vargiai tegalėtų iš- štiš Mikalojus dabar esąs Kalbėdamas Į susirinku
palei Volgą. Jie atsiėmę te santikius.
liejimo priežastimi.”
valdžių, kas nai iš Denikino pulkų Kagelbėti Sibirą nuo bolševiz-, Londone. Paleistas andai sią prie ministerijos minią,
Knox sako, kad senato už sąjungininkų
Štai
lenkų
korespondento
iki šiol buvo stačiai negirdė
mo. Dabar jau esą pervėlu,' paskalas apie jo mirtį, ma- Friedrich anądien pasakė,
sienio reikalų komitetas vi ta ir griežtai priešinga tarp- myšiną ir einą antCarycino, žodžiai:
kad Vengrija, visų pirma,
saip stengėsi išgauti svar tautiniems įstatymams; pa kuris stovi prie Volgos 100 "Lietuvos ir Ukrainos da kad butų galima kuo nors tyt, neteisingas; jis slapta turinti būt "krikščioniška
biausius faktus apie slapt i galios, Vokietijos valdžia mylių žemiau i pietus. Ka- lykai diplomatijos srityse li Kolčakui padėti, bet paban- darbuojasi atgaivimui Rusi- valstybė,” ir kad socialistai
šiaurvčiuose bolše-• gi šiol nė kiek dar nepaaiš dyti užsimoka, sako Morris. joj monarchijos.
sąjungininkų
diplomatiją1vpr?iaTna atcSkvti savo mvšino
**
------------ - _
j Associated Press kores- ir kiti netikintieji negalį rei
vikų kariumenė atsiėmusi kėjo. Be abejo, tų dviejų ša
Vešlioje, bet veltui. Todėl
SUKILIMAS APĖMĖ VI- pondentas, rašydamas apie kalauti platesnės dirvos sa
taipgi
Borisogliebsko
ir
Polių
klausimai
jungiami
su
)1S”Kame yra dalykas, kad k“įu?s iš « atima ^jungiSĄ JUODKALNIJĄ.
i reakcininkų judėjimą Stx> vo veikimui, kaip jų skai
vorino miestus.
Rusijos klausimu, o todėl London. — Čia gauta ži- kholme, sako:
čius jiems leidžiąs.
žmonės negali teisybės žino ninkai.
dar
negreitai
sužinosime,
"Ir jeigu iš tos sutarties KRONšTATO GATVĖSE
nių, kad visą Juodkalniją
"Laipsniškai Stokholmas
ti ? Kodėl ji slepiama nuo pildymo
kaip bus nuspręstos rytinės apėmė revoliucija ir visur pradeda virsti Rusijos kon- MAURER KLAUS KON
kils
kokių
prietiBUTĄ DIDELIO MŪŠIO. „usų (~,enk;j)
žmonių? Ar ir męs turime
‘ J- že
* „os.. Tiek siačia mūšiai.
v
nimmti fair> Irai’n Va lki^ Suvienytos
Valstijos
Padėjimas tr-revoliucionierių centru,f GRESO, KODĖL JAM
Ako Temt-1- visame dafrvauti.”
> Londonas praneša, kad lietuviai, tiek
C J. ukrainiečiai be galo rimtas ir serbai nau- ir, kaip sako švedų laikrašPASPORTĄ ATĖMĖ?
Kronštato gatvėse turėjo nepaliauja veikę prieš mus, doja stipriausių priemonių* ičai, šitas judėjimas eina po
tydami ir nežinodami? Ar VOKIEČIAI AREŠTAVO būt dideli mūšiai tarp žmo- laikydami lenkus savo priealiantų atstovybių intaka.” Socialistas James Maurer,
ir męs turim būt taip-pat be ANGLŲ PASIUNTINIUS nių ir bolševikų, nes sąjun- šais. Lietuviuose apsireiš- kad nuslopinus sukilimą.
"Išrodo, kad męs vėl tu Ivondono laikraščių nuo Pennsylvanijos legislaturos
teisių, kaip puolęs musų!
LIETUVOJ,
gininkų orlaiviai matę daug kia dagi aiški tendencija ta- rėsime Balkanų
sumiši- monė skiriasi: priešingi bol narys, prašys kad kongre
priešas?"
J Latvių spaudos biuras lavonų gatvėse.
rautis su čia (Paryžiuje)
sas ištirtų, kodėl valdžia at
Nurodęs, kad Rusija visai Kopenhagoje gavo iš Rygos Bet kelios dienos atgal tas esančiais rusais. Be to, kaip(“rį buvo pasakyta Asso- ševikams dienraščiai šitam ėmė jam pasportą prieš pat
nebuvo prileista prie taikos žinių, kad vokiečių kareiviai pats Londonas gvrėsi,kad jo girdėt, lietuviai patylomis ciated Press žinių agentu- judėjimui karštai pritaria, laivui išplaukiant Europon.
o tie, kurie nesutinka su An
______
trozla lok
n; įtariamo’pobu-įrai.
svarstymų, senatorius Knox areštavo Lietuvoj tris anglų laivynas
ir orlaiviai smar-veda
labai
raip .
.
1uo<Jkailniei
Aai glijos intervencija Rusijoj, Maurer ir Epštein, kaipo
rrnn«t_atn dzin dprvha« ir tarvhns SU L
I »• I V x
Vailrima r»o
sako: .
| pasiuntinius
pasiuntinius • • irir nugabeno
nugabeno Iriai
kiai hnmhoivlovn
bombardavo KKronštato
džio derybas ir tarybas su
"Ar jus manot, kad Vo- juos Mintaujon. Paskui an- miestą.
’ žinovai darbininkų klesos
Taigi veikiausiai vokiečiais, taip kad dėl to pe Virpazaro ir Antivari. . galbos Lenino priešams. Pa
_ reikalų, buvo legislaturos
kietija, šitos sutarties išly-^glų misija Rygoje už juos tie lavonai ir bus anglų už latviai turėjo pertraukti vi-(
paskirti Senųjų Algos Ko
Serbai
gauna
sustipriniGaunamos
Londone
ži
gom prislėgta, skaudžiama užsistojo ir jie tapo paleisti, puolimo pasekmė.
sus santikius su lietuviais." nių, bet negali užgniaužti nios sako, kad pietų ir vaka- misijom
Komisija turėjo
ir alpdama, bus patenkintai čia veikiausia Lietuvos
rų Rusijoj generolai Petliu- važiuot Europon ir tehai
trupiniais nuo savo perga-vardas sumaišytas su Ijat- 5,000,000 VOKIEČIŲ AP HINDENBURGAS KAN revoliucinio judėjimo.
I
-------------ra
ir Denikinas vedą savo ištirti senųjų algos sistemą.
lėtojų stalo? Ar jus manot, vija.
LEIDŽIA SAVO KRAŠTĄ. DIDATU I VOKIETIJOS BOLŠEVIKaI PASITRAU- ofensyvą prieš bolševikus 'Ji turėjo jau pasportus ir
kad pakilimui iki pirmuti-1
.--------——
PREZIDENTUS.
KE Iš BuBRUISKO, BET pasekmingai ir kad Deniki-j jos mandatą buvo patvirti
nės savo augštumos žmonės LENINAS NORJS TAIKOS Berlynas. — Penki milio1AĖMERVLSKĄ.
nui tuojaus ketina ateiti į nęs pats Pensylvanij'os gunai vokiečių kreipėsi į Cen- Berlynas. — ča autoritenedarys tokių pat suokalbių1
SU RUMUNIJA.
generalis
Sonetų
štabas
pagalbą aliantų kariumenė* ebmatorius.
Bet lipant į
Emigracijos Biurą tingai paskelbta, kad Nacioir pienų, kaip darė numes-1 Anot Budapešto žinių, gau tralį T
praneša
bevieliu
telegrafu
iš
fturbut
rumunai).
Tuometi
laivą,
valdžios
agentai
sulai
tas bedugnėn Šėtonas?
tų Kopenhagoje,Leninas vėl prašydami leidimo apleisti nalė Liaudos partija nutar.
Maskvos,
kad
Minsko
pietbusiąs
ženklas
visuotinam!
kė Maurerą ir Epsteiną ir
"Vokietijos agentai, vis- nusiuntęs Kišinevan delega- savo šalį. Didžiuma ketina statyti x*vo kandidatu se--------------______
:
rinkiryčiuose
bolševikų
kariumeUkrainos
sukilimui
ir
išviji-atėmė
jiems
pasportus. Be
____ __
_ Ru- keliauti sau duonos j ieškoti kar tie ms prezident i
viena
ar jie_ bus priimti tau- ciją tikslui užvesti tarp
i
bolševikų
į
vidurinės
pasnortų
jiedu
negalėjo išimaršak.
von
Hn-nė
pasitraukė
iš
Bobruisko,
mui
v
•*--*
J
tų lygon, jei tokia susitvers, munijos ir Sovietų Rusijosįpietų Amerikoj. Kiti žada - —us felar v ’
bet užtai Kursko pieti’aka- Rusijos tyrus.
važiuoti.
ar ne, visuomet darbuosis taikos derybas.
apsigyventi Jalestinoj.
j ten burgą.
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PATARIA DARYTI SU
VOKIETIJA ATSKIRĄ
TAIKĄ.
—.... Nemato reikalo dėtis prie
"sunkių ir žiaurių išlygų,"
kuomet Amerika negauna
jokio grobio

•v

•

.

.

*1 •

•• *

2-.

X

*

1

J

Ji

TJ*

1

•

J

1

♦- •
X••

»•« *

• ♦

•♦•r <

KELEIVT8.

2
I
f

APŽVALGA
SAKO, KOLČAKAS NORI
PAVERGTI LIETUVĄ.
Tūlas Brydvaišis rašo 186
"Draugo” numeryje, kad
Amerikos lietuvių centralėse organizacijose ir prie tų
■organizacijų leidžiamų laik
raščių esą "išgamų,” • kurie
tarnauja Lietuvos prie
šams. Toliaus jisai sako,
kad Kolčakas su kitais Ru
sijos monarchistais stengia
si pavergti Lietuvą ir kad
vienos tų organizacijų vir
šininkas buvęs jau apsiėmęs
už $30,000 Rusijos imperia
listams patarnauti.
Nors klerikalų laikraščio
bendradarbis neįvardija or
ganizacijų, prie kurių jo įta
riami "išgamos" priklauso,
tečiaus nesunku suprasti,
kad čia kalbama apie tauti
ninkus. Tautininkai nuola
tos primeta klerikalams Lie
tuvos reikalų pardavinėji
mą, o klerikalai — tautinin
kams. Lietuviškoj "diploma
tijoj” tas pasidarė taip pap
rasta, kad niekas to ir nebepaiso.
Bet vis dėlto čia yra vie
nas dalykas, apie kurį verta
šiek-tiek pakalbėti — tai
mūsiškių atžagareivių bai
mė prieš Kolčaką. Verta
apie tai kalbėti dėlto, kad
tas parodo mūsiškių "diplo
matu” politinį nesubrendi
mą.
Visų pirma reikia atsi
minti, kad Kolčakas yra są
jungininkų įrankis kovai su
Tarybų valdžia Rusijoj.
Prieš tą valdžią kovoja ir
mūsiškiai "diplomatai.” Jie
nuolatos lenda sąjunginin
kams į akis prašydami pri
pažinimo jų smetoninės
"valdžios” ir suteikimo tai
"valdžiai” karinės paramos.
Kad geriau sąjungininkams
įtikus, jie nuolatos pasako
ja, kaip šauniai lietuvių pul
kai muša bolševikus. Apie
tai rasite visose jų rezoliu
cijose, visuose "memorandumose.” Faktinai jie dir
ba su Kokaku vieną darbą
ir tuo pačiu laiku kelia prieš
ji protestus. Jie bijosi, kad
Kolčakas jų nesunaikintų,
ir tuo pačiu laiku padeda
stiprinti jo pozicijas. Ar
galima didesnį politinį žiop
lumą Įsivaizdinti?

konservatyviška; ji perdaug
pasiduoda kunigijos ir kitokių
• atžagareiviškų gaivalų
įtek
mei.
"Bet ji visgi yra faktiška
Lietuvos valdžia. Kitokios val
džios tenai nėra, ir nėra jokios
vilties, kad kitokia valdžia te
nai umu laiku atsirastų. Nau
ja valdžia Lietuvoje atsiras
tiktai tada, kada susirinks į
seimą žmonių išrinktieji atsto
vai. Seimas pasakys, kas turi
valdyt Lietuvą, ir ta jo pasta
tytoji valdžia jau skaitysis pa
čių žmonių įgaliota. Norint,
kad ji butų geresnė, negu da
bartinė, reikia padėt Lietuvos
darbo žmonėms išrinkti į sei
mą kiiodaugiausia tikrųjų sa
vo užtarėjų. Kitokio kelio nė
ra.”

į

du pagal 'Postai Union’ mokes
tį ir išlygas.
"Pinigus siųsti į Lietuvą per
:
paštą tuo tarpu negalima, a
šis
reikalas yra rišamas atskirai
nuo laiškų.
"Parcel Post, siuntimas tavoro į Lietuvą, taipgi dar nėra
galimas, bet neužilgo tikimės
ir šią šaką susinėsimo atidary
ti. Viskas priguli nuo to, kaip
greit gausim Įgaliojimą nuo
Lietuvos valdžios laikyti, tam
tikslui konvenciją su Ameri
kos pasta. Sutartįs, maž-daug
yra sekančios: sunkiausi lei
džiami atskiri pakai bus ne
daugiau kaip 10 kilogramų (22
svarai), mokestis 12 centų už
svarą. Pakai neturi būt ilges
ni kaip 3 pėdos ir 6 coliai, ir
tt. bus stačiai siunčiami į vie
ną Lietuvos portų.
"Tuo tarpu, iki Lietuva ne
įstojo į ’Universal Postai Union,’
jos pašto ženkleliai
(markės) bus vistiek priima
mi per Suv. Valst. oaštą. 4C,
skatikų rokuosis pilna užmo
kestis už pirmą unciją laiško.”

^ai Palanki, dabar bus pra:soma pakelti važinėjimosi
kainą nuo 5 iki 8 centų.
Ar Z. Aleksa gyvas, ar Šitas pakėlimas duos kom
ne?
panijai į metus grynu įplau
Tai yra klausimas, į kurį kų $30,000,000 aaugiiu. Ataiškaus atsakymo kol kas
iš to tuos 5 milionus
da negalima duoti.
dolerių
algos, kuri
likos
paLrzJtn
1________
•
•
Tūlas laikas atgal buvo kelta
darbininkams,
ir
jus
paskiydęs paskalas, kad Z. atrasite, kad New Yorko
Aleksa likos užmuštas ko gatvekarių timstui lieka la
voj su lenku legionieriais bai dailaus pelno. Penki
Vilniuje. Tiesi, aiškių žinių milionai į metus darbinin
apie tai nebuvo. Pirma apie kams, o 20 milionų trustui ’
tai pranešė savo laiške, kun.. Ar ne pelninga komedi
Dobužis, o paskui apie tai ja?
rašė ”'Tieso< Kardas." Bet
Ar ne puikus aktoriai?
ir "Tiesos. Kardas” to net
Žmonės dabar atvirai kal
virtino. Jis rašė taip:
ba.
kad šitą streiką buvo su
"Sausio 1 d. po pietų darbi-J
rengus pati kompanija susi
ninku tarybos nariai susirinko
tarusi su savo darbininkų
pasitarti Į buvusių gelžkininkų
brolija, kuri yra pačios
namą Varnų gatvėje. Miestą
kompanijos kontroliuojama.
paėmė lenkai ir iš darbininkų
Apskričio
prokuroras keti
tarybos pareikalavo atiduoti
na šitą dalyką tirinėt
ginklus. Legionieriai apsupo
Kada visuomenė pradeda
visą miesto dali ties \ arnų
perdaug
prieš kokį trustą
gatve. Prasidėjo šaudymai.
protestuoti, tyrinėjimai da
Sausio 2 dieną ryte lenkai grie
romi
visuomet. Tokie tyri
žtai pareikalavo pasiduoti. Po
nėjimai būtinai reikalingi,
pietų darbininkai sutiko pasi
kad išteisinus kaltininkus.
duoti. Areštavo apie 90 žmo
Nėra abejonės, kad New
nių.
Yorko gatvių trasias irgi
"Areštuotųjų tarpe buvo ir
bus
atrastas "nekaltas.”
4 moterys. Be to rasta 6 as-,
AIPk'CA
uitlft. ALLnJH tll

Kad pagelbėjus Lietuvos
darbininkams, "Naujienos”
pataria kritikuoti dabarti Anot Viniko, pašto depar
nės Lietuvoos valdžios poli
tiką ir organizuotis Lietu tamentas jiems pranešęs,
kad atidarius susinešimą su
vos žmonių pagalbai.
Lietuva, pirmą dieną New
Yorke priimta 30,000 laiškų mens negyvi. Jų tarpe esąs ir
PASIĖMĖ KLERIKALŲ adresuotų į Lietuvą.
REZIGNAVO "TĖVYNĖS”
Aleksa-Angarietis.”
ROLĘ.
REDAKTORIUS.
~ . Pirma socialistų spaudą MATĖ KAROSĄ PLAU
Tai tokios žinios buvo Šiomis dienomis rezigna
šmeiždavo klerikalų orga
apie Z. Aleksos mirtį. Visos
KIANT.
"Tėvynės” redaktorius,
nai; dabar tą rolę pasiėmė Vyčių vedamas "Darbi jos rėmėsi paskaiais. Bei vo
ponas
ir, kaip
"kairiaspamių”
organas ninkas" įdėjo 62-ran savo kadangi paskalai buvo labai mums Račkauskas,
teko
girdėti,
"Laisvė.” Pirma, kuomet numerin sekamą praneši panašus į galimybę, tai.A- laiku ketina išvažiuotigreitu
Lie
"Keleivis” įgijo savo namą, ma:
merikos lietuvių laikraščiai, tuvon su atstatymo bendro
klerikalų laikraščiai kitaip ‘"SUGRĮŽO. — J. J. Roma tų tarpe ir “Kel.,” sprendė, vės reikalais, jei tik gaus
•> j nužumūšų spaustuvės nevadin nas ir J. Mikalauskas, kurie kad Z. Aleksa tikrai
pasportą.
davo, kaip "raudonu palo- lydėjo Karosą į New Yorką, dytas.
Kandidatų p. Račkausko
cium.” Klerikalams jau nu sugrįžo nedėlios rytą. Pėtny- Bet dabar pradėjo ateiti vieton
labai daug. La
sibodo loti, tai dabar juos čios vakare buvo nuvykę Nev iš Lietuvos žinių, kurios biausiaesą
skverbiąsis
P. Nor
pavadavo "Laisvė.” Ji jau Yorkan A. F. Kneižis. Visi verčia apie tai abejoti. Vie kus, kuris dabar dirba
prie
kelintu kartu prikaišioja tris lydėjo Karosą iki laivo... na tu žinių anądien sakė, "Lietuvos," vienok mano
"Kel.”
"raudoną narna.” Tai-gi dabar nėra abejonės, kad Aleksa-Angarietis ne ma, kad jam šita vieta ne
66-tam savo numerio ap kad Karosas tikrai išplaukė, senai atvykęs Kaunan ir te teks. "Tėvynės" redakto
žvalgoj ji sako, kad "Kelei nes yra liudininkai.”
nai varąs bolševikų agitaci rium vėikiausia busiąs p.
vio" redaktoriui daugiau Vadinasi, jeigu nebūtų ją. Dabar vėl Kauniškė Purvis, dabartinis "Vieny
niekas nerupi, "kaip tik rei liudininkų, tai vyčiai tikrai "Lietuva” rašo, kad atėjus bės Lietuvninkų" redakto
kalai, sujungti su raudo nežinotų, ar jų "staršas” iš bolševikams antru kartu į
rius, o Norkus eisiąs prie
nuoju namu.”
Panevėžį —
plaukė, ar ne.
"Vienybės."
Kuomet atžagareviai pri Bet jeigu net trįs vyčiai
"„.buvo išduotas Įsakymas,
kaišioja socialistams raudo turėjo važiuoti New Yor pasirašytas Aleksos-Angarie- Prie "Lietuvos" Norkaus
ną spalvą, tai tas prikaišio kan, kad persitikrinus, jog čio, kad siųstų visas dvarinin vietą užims veikiausia Adjimas mums yra gerai sup jų Karosas išplaukė Lietu kų šeimynas, taip pat ir turtin žgauskas.
rantamas.
Atžagareiviai von, tai kiek vyčių turėtų jį gesnius valstiečius ir Lietuvių
neapkenčia socialistų ir vis sekti, kad persitikrinus, jog kareivių šeimynas Į kitą gu NUPIRKO MILIONIERIUI BATUS.
ko, kas tik primena socialis jis tikrai atiduos tuos pini berniją."
tų judėjimą; o kadangi tą gus, kuriuos amerikiečiai Jeigu Kauniškė "Lietu Milionierius Armours, di
skerdyklų savinin
judėjimą atstovauja raudo davė
jam pervežti savo gi va” čia kalba tiesą, tai reikš džiausių
na vėliava, tai reakcininkai minėms Lietuvoje?
tų, kad Z. Aleksa rašė tą kas, didžiausis pdnagrobis
ir žmonių lupikas, pasigyrė
ir tą spalvą niekina.
"Darbininkas" savo pra įsakymą už keturių mėnesių anądien,'
kad per visą karės
Kapitalistų spauda revo nešimu pastatė buvusį savo po to, kaip buvo paskelbtas
liucinių elementų dabar ki redaktorių labai praston jo nužudymas. Nes, sulyg laiką jisai išnešiojęs vienais
,
taip ir nevadina, kaip tik švieson.
"Tiesos Kardo” pranešimo, čeverykais.
Šituo
pasigyrimu
žmonių
"Reds.”
jis buvo užmuštas 2 dieną
Rusijos bolševikai, Vokie REIKALAUJA Iš AMERI sausio, o antras Panevėžio išnaudotojas norėjo paro
tijos spartakai, Vengrijos KIEČIŲ 300,000 FRANKŲ. užėmimas bolševikais, kaip dyti, kad ir jam, ve, "sunku"
SAKO, BOLŠEVIKŲ ĮSI komunistai — visi vadina
rašo Kauniškė "Lietuva," gyventi; todėl jus nerugoKlerikalų-tautininkų
ta

VERŽIMAS SUSTIPRI mi tuo pačiu vardu: "Reds.”
įvykęs balandžio pabaigoj. kit, kad jis perdaug lupa
ryba
Washingtone
gavo
iš
NĘS LIETUVOS ATŽAŠitą būdvardį reakcija
Aišku, kad Aleksa nebūtų už mėsą.
Paryžiaus
nuo
savo
"diplo

REIVIUS.
vartoja kaipo koliojimosi
galėjęs tų įsakymų rašyti, Namų statytojų ir pra
matų"
šitokią
telegramą:
jeigu sausio mėnesyje jis monininkų draugija suma
Kelios dienos atgal kai-' žodį.
nė iš milionieriaus pasity
"Čionai pirkta už 30 milionų butų nužudytas.
kuriuose Amerikos lietuvių "Laisvė” vadina "Kelei
frankų
Amerikos
tavorų
grei

Taigi išrodo, kad Aleksa čiot. Jeigu jau jam taip
lakrasčiuose tilpo p. Naru vio” namą "raudonoju na
"sunku” gyventi, kad jis
ševičiaus straipsnis apie mu” .irgi nekitokiu tikslu, tai kareivijai reikalingų. Suk- greičiau yra gyvas, negu "neturi
” iš ko batų nusipirk
Lietuvos reikalus. Tautinin- tik pakiolioti ir pažeminti rovimas ir vietinis pargabeni negyvas.
ti,
tai
draugijos
nariai nu:
kų-klerikąlų veikėjas tenai darbininkišką laikraštį. Tas mas reikalauja pusės miliono
džiaugiasi, kad bolševikų reiškia, kad ji žiuri Į raudo frankų. Mes tikimės veikiai PELNINGA KOMEDIJA. tarė nupirkti ir nusiųsti
porą kurpių.
įsiveržimas Lietuvon paska nąją spalvą taip pat, kaip patįs gauti 200,000 frankų, o New Yorko gatvekarių jam
Grynos
sąžinės žmogus
tinęs Lietuvos žmones stoti reakcininkai. Kaip jiems, Tarybos duokite ar paskolin trustas sulošė anądien įdo butų susigėdijęs.
Juk tai
kariumenėn ir palengvinęs taip ir jai žodis "raudonas" kite kebeiiogramu mažiausiai mią komedijėlę.
skaudus
pasityčiojimas!
valdžiai sudaryti armiją. reiškia koliojimosi ir paže 300,000 frankų. Užvilkimas Šitas trustas visados plė Bet pono Armouro akįs dū
reikštų kontrakto svniekavi"Naujienos,” šitą pastebėju minimo žodį.
šė miestą ir jo gyventojus. mų nebijo. Jis netik nesu
mą.
”
"Progresuoja
”
musų
"kaisios, sako:
Jis visados nori daugiau pi
Pasirašo: Valdemaras, Y- nigų. Susiorganizavę po jo sigėdijo, kad statytojų ir
"Tautininkas Naruševičius riaspamiai!”
čas, Žilius, Balutis, Norus globa darbininkai taipgi no pramonininkų draugija nu
džiaugiasi, kad Lietuvos ka
tarė nupirkti jam batus, bet
ri daugiau pinigu.
ri u menė auga, o mes nesidžiau PAŠTAS TARP AMERI ir Dobužis.
dar
nusiuntė tai draugijai
Pusės miliono frankų rei Pereitoj sąvaitėj šitie dar
KOS IR LIETUVOS.
giame, kadangi militarizmas
savo adresą, kad ji žinotų,
kia tik tų tavorų sukrovisustreikavo reika kur tuos batus jam pasiųsti.
yra pragaištis darbo žmonių
Vinikas, kuris dirba prie mui ir vietiniam jų perga bininkai
laudami nuo 50 iki 60 nuo
gerovei. Bet tą militarizmą
lietuvių Tarybos Washing- benimui. Patįs gi tavorai, šimčių
daugiau algos. Sus
stiprina kaimynu užpuolimai.”
tone, praneša, kad 2-4 rug matyt, imami skolon. Lietu tojo visi
LIETUVOS PINIGAI.
gatvekariai, visi
"Naujienos” mano, kad pjūčio tarp Amerikos ir Lie vos žmonės turės užmokėti viršutiniai ir požeminiai Šiomis dienomis męs ga
bolševiku įsiveržimas tik tuvos tapę padaryta pašto už juos 30,000,000 frankų traukniai. Per dvi dieni vome iš Lietuvos pluoštą
rai dabartinę Lietuvos val sutartis, ir —
Amerikai vėliau. Nelabai nepasijudino nei vienas ra laikraščių, iš karių patyrė
džią sustiprinęs ir kad da
"Pagal sutartį, laiškai, ant senai Lietuvos buržuazija tas.
Per dvi dieni buvo su- me, kad Lietuvos pinigai
bar su ta valdžia prisieiną kurių rasis žodis ’Lithuania,’ buvo paskolinus 100,000,000 paraližiuotas visas mitstas. jau nebe tokie, kokie buvo
jau skaitytis. Jos rašo:
bus pasiųsti per Hamburgą, markių Vokietijoj. Ir ji tas
Gatvekarių trustas tuo pirma. Rublis jau panai
"Nėra abejonės, kad dabar Vokietijoj, sudarytose maišuo skolas krauna ant Lietuvos tarpu aimanavo ir vaitojo: kintas; jo vietą užėmė auk
tinė Lietuvos'valdžia nėra to se stačiai į Kauną. Tuo tarpu žmonių pečių ne bado palen "Gelbėkit, gelbėkit! Darbi sinas, į kurį eina 100 skati
kia, kokios mes geidžiame. siuntimas per Hamburgą yra gvinimui, bet ginklams ir ninkai mus smaugia!”
kų.
_
Viena, ji nėra pastatyta de tiktai vienatinis atidaras ke- amunicijai,
kad padėjus Po 24 valandų streikas li Kapeikos taipgi nėra. Jos
mokratišku budu; ją paskyrė ias. Laiškai nebus Vokietijoj Kolčakams ir Denikinams kos atšauktas.
vietą užėmė skatikas, kurio
ne Steigiamasis Susirinkimas, išimami iš maišų.
gražinti Rusijoj senovės Algos darbininkams likos vertė pasilieka ta pati, kaip
"Siųsti į Lietuvą dabar gali tvarką ir pavergti pačią
balsais, o Lietuvos Taryba, supakeltos ir trustas sako, ir senojo skatiko — pusė
sudedanti iš būrio visuomenės ma visokius laiškus, atvirutes, Lietuvą!
kad tas pakėlimas atsieisiąs buvusios kapeikos.
veikėjų, gavusių savo įgalioji laikraščius, spausdinius, pa
Įdomu butų žinoti, kas jam $5,000,000 i metus. Gali Dabartinis auksinas ly
vyzdžius
tavorų
ir
įvairias
komus iš konferencijos, sušauk
įgaliojo dabartinę Lietuvos būt, kad ir atsieis. Ir legis- gus pusei buvusio rublio,
tos be minių dalyvavimo. An mercijinias popieras taip pap "valdžią” taip šeimininkau latura, kuri visados buvo ir. arba vienai vokiečių martra, ta valdžia yra perdaug rastu, kaip ir užregistruotu bu- ti?
yra kapitalo reikalams la- ket

LIETUVOS VALSTYBES LAIKINOSIOS
KONSTITOCUOS PAMATINIAI DĖSNIAI.
Trečiuoju skaitymu Lietu
vos Valstybės Tarybos pri
imti 1919 m balandžio mėn.
4 dieną.

tymo sumanymas yra įneša
mas į Valstybės Tarybą ir
josios sesija turi būti tuojau
sušaukta.

Iki Steigiamasis (Kuria
masis) Seimas bus nuspren
dęs Lietuvos Valstybės val
dymo formą ir konstituciją,
Lietuvos Valstybės Taryba,
reikšdama suvereninę Lie
tuvos galią (suprema potestas), steigia Valstybės Val
džią šitais Laikinosios Kon
stitucijos pamatais:

IV. Valstybės Taryba.
15. Valstybės Taryba svar
sto ir sprendžia įstatymus
ir sutartis su kitomis valsty
bėmis.
16. Ministerių Kabineto
priimtieji ir Valstybės Pre
zidento pasirašytieji įstaty
mai neįnešami į Valstybės
Tarybą.
17. Valstybės Prezidentas
gali Valstybės Tarybos pri
imtąjį Įstatymą grąžinti
Valstybės Tarybai su savo
pastabomis. Tuomet Vals
tybės Taryba svarsto jį ant
rą kartą. Antru atveju Val
stybės Tarybos apsvarsty
tas ir priimtas Įstatymas tu
ri būti Prezidento pasirašy
tas.
18. Valstybės Tarybai pri
klauso interpeliacijos ir pa
klausimų teisė.

1. Bendroji dalis.
1. Vyriausius Valstybės
Vadžios organus sudaro:
a) Valstybės Prezidentas,
b) Valstybės Taryba ir c)
Miijisterių Kabinetas.
2. Vyriausios Valstybes
Valdžios būklė yra Lietuvos
Valstybės sostinė Vilnius.
3. Įstatymų inciatyvos tei
sė priklauso Valstybės Ta
rybai ir Ministerių Komite
tui.
4. Visi Valstybės kreditai
asignuojami įstatymo keliu. V. Ministerių Kabinetas.
5. Visi Laikinosios Kons 19. Ministerių Kabinetą
titucijos pamatiniai dėsniai sudaro Ministeris Pirminin
priimami dviejų trečdalių kas.
balsų: jie gali būti papildo 20. Ministerių Kabineto
mi arba pakeičiami, tik % sudėtį tvirtina Valstybės
Valstybės Tarybos narių Prezidentas.
balsų to pareikalavus ir pa 21. Ministerių Kabinetas
pildymą arba pakeitimą išvieno (solidaringai) dirba
dviejų trečdalių balsų priė ir išvieno atsako.
mus.
22. Valstybės Tarybai iš
II. Valstybės Prezidentas ir reiškus nepasitikėjimą Mi
jo Kompetencija.
nisterių Kabinetui, šis atsi
6. Iki Steigiamasis Seimas statydina.
bus susirinkęs ir nuspren 23. Ministerių Kabinetui
dęs Valstybės valdymo for atstovauja Ministeris Pir
mą ir Konstituciją, Valsty mininkas arba jį pavaduo
bės Prezidentas yra renka jąs vienas kuris Ministeris.
mas Valstybės Tarybos.
24. Įėję į Ministerių Kabi
7. Valstybės Prezidentui netą Valstybės Tarybos Na
numirus ar negalint jam ei riai nenustoja buvę Valsty
ti kuriam laikui savo parei bės Tarybos Nariais.
gų, pavaduoja jį Valstybės 25. Ministerių Kabinetas
Tarybos Pirmininkas.
ir atskiri Ministeriai, Vals
8. Valstybės Prezidentui tybės Tarybai ir jos Komisi
priklauso vykdomoji val joms pareikalavus, turi duo
džia, kurią jis vykdo per Mi ti žinių ir paaiškinimų.
nisterių Kabinetą, atsako
mą prieš Valstybės Tarybą. VI. Pamatinės piliečių
teisės.
9. Valstybes Prezidentas:
a) skelbia su savo parašu 26. Visi Valstybės pilie
Įstatymus ir sutartis su ki čiai, vistiek kurios lyties,
tomis valstybėmis; b) kvie tautybės, tikybos, yra lygus
čia Ministerį Pirmininką, prieš įstatymus. Luomų pri
paveda jam sudaryti Minis vilegijų nėra.
trių Kabinetą ir tvirtina 27. Laiduojama (garan
jau sudarytą; c) atstovauja tuojama) asmens, buto ir
Valstybei; č) skiria pasiun nuosavybės
neliečiamybe,
tinius ir priima akredituo tikybos, spaudos, žodžio, su
jamus svetimųjų valstybių sirinkimų ir draugijų lais
pasiuntinius; d) skiria aug- vė, jeigu tik tikslas ir vyk
štesniuosius kariumenės ir domieji Įrankiai nėra prie
d vilius Valstybės valdinin šingi Valstybės įstatymams.
kus; e) laiko savo žinioje Ginkluotų asmenų susirin
kariumenę Lietuvos neprik- kimai draudžiami.
ausomybei bei josios žemių
neliečiamybei ginti ir skiria 28. Srityse, kuriose LietuVyriausiąjį Kariumenės Va tuvos Valstybės nėra išleis^
ią: g) šaukia ir paleidžia tų naujų Įstatymų, laikinai
Valstybės Tarybos sesijas. palieka tie, kurie yra buvę
10. Valstybės Prezidentui prieš karę, kiek jie neprieš
priklauso amnestijos teisė. tarauja Lietuvos Valstybės
Laikinosios
Konstitucijos
11. Visi Valstybės Prezi Pamatiniams Dėsniams.
dento skelbiamieji aktai tu
ri būti Ministerio Pirminin 29. Karės metu, taip pat
ko arba atatinkamo Minis Valstybei gręsiančim sukili
mui, ar riaušėms neprileisti
terio parašu žymimi.
12. Valstybės Prezidento yra taikinami ypatingi Įsta
žinioje yra Lietuvos Valsty tai, kuriais laikinai suvaržo
mos piliečių laisvės garanti
bės antspaudas.
jos.
III. Valstybės Prezidento
VII. Steigiamasis Seimas.
teisės leisti įstatymus.
13. Valstybės Tarybos se 30. Valstybės Valdžia nu
sijų tarpe arba per jų pert stato ir skelbia įstatymą
raukas, Valstybės Preziden Steigiamajam Seimui rink
,(h.1 ’
tas turi teisės leisti įstaty ti.
mus Ministerių Kabineto 31. Steigiamasis Sėjimas
yra visuotinojo, lygiojo, tie
priimtuosius.
14. Valstybės Prezidentas siojo ir slaptojo balsavimo
gali Ministerių Kabineto pamatais.
priimtąjį įstatymo sumany 32. Steigiamojo Seimo na
mą grąžinti Ministerių Ka rių rinkimams pasibaigus,
binetui su savo pastabomis. Seimas renkasi Vilniuje
Tuomet Ministerių Kabine Valstybės Valdžios paskir
tas svarsto jį antrą kartą, tą dieną.
lei Prezidentas neranda ga 33. Steigiamasis Seimas
limu ir antru atveju Minis pradeda darbą dviem treč
terių Kabineto svarstymą daliais atstovų susirinkus.
(Pabaiga ant 5 pusi.)
pasirašyti, tuomet šio Įsta
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Km ataka neveikta
Te niekas nepeikta

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

Kas skaitė ir raie
Tas duonas nepnto
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pagalbos ranką ir ne viete, Įkaitino lietuvių tauti
gal pagelbėt...”
kad abudu (vyras ir pati) duodat; jeigu bučiau buvęs,
Dr. Montvydas aiškina, mis kalbomis apie Dr-jos nemažai paleisti, kad išsi B-nai yra kairių-kairiausie- tai vakaras butų nusisekęs, leis brutaliams didžiuoties ninkų kariumenės ir diplo
o kad išvažiavau — išėjo ki savo žvėriškumu.
matų kraują beveik iki viri
kad daktarai daugiau gali veikimą ir užbaigta be jokio gelbėjus nuo bausmės.
B. M. ji ir kiekvieną, kas tik nesu taip.
Laukdami musų kovai pa mo laipsnio.
pagelbėt negu medicina... aiškaus rezultato. Bet rei
tinka su kairiasparniais, va
Bet tai ne tiesa, kad aš pa ramos aukomis, varde nu "Pasakos apie tariamus
Tautininkai matomai sup kia neužmiršti, kad tai ne
dina social-buržujais, kapi davęs
paprastų
"mužikų"
susirin

vakarui tikietus at kentėjusių streikierių taria lenkų žiaurumus iVlniuje ir
SAGINAVV, MICH.
rato, kad tam daktarui-sotalistų
bernais,
darbininkų
spausdinti
uždraudžiau me nuoširdų ačiū tiems, ku areštavimai bei trėmimas
cialistui norėtųsi gaut laiva- kimas, ne paprastų jaunuo
pardavikais. Kaip-gi dabar spaustuvei
šis bei tas.
lių.
kaip
dažnai
matom
so

juos
kam kitam rie atjaučia reikalą solida- lietuvių inteligentų pykina
kartę ir nuvykti Lietuvon,
su jų žodžiais galima bus atiduoti. Pasiklauskite
Šis
gana
gražus
miestelis
cialistuose,
čia
taip
vadina

d. riškai kovoti už savo žmo žmones. Lietuvos gynimo
ten, be abejo, daugiau nau
suderinti jų darbus, kada Račkausko, ar paduodant
guli
ant
Huron
ežero
kran

mos
"tautos
viršūnės"
—
in

giškas ir darbininkiškas tei komitetas išlipino manifes
dos negu medicina žmonėms
komisija atrado, jog Ona B. spaudon apgarsinimus bei ses.
to.
Gyventojų
turi
virš
100
teligentijos,
mokslo
vyrų,
tą apskelbdamas karę len
duoti, skleidžiant teisybę,
kapitalistų auksą daug dau
dėlto tautininkai nusigąsta. "subrendusių žmonių” susi tūkstančių. Pirmiau dau giau vertina negu darbinin tikietus sakiau, kad spaus Siųsdami aukų Streikie kų imperializmui ir lenkų
giausia čia gyveno vokiečių,
tuvė niekam spausdinių ne rių Apsigynimo Fondan,
Dr Biežis mėgina priminti rinkimas.
kų reikalus. B. negali išsitei išduotų. Juos galėjo atsi Money Orderį ar čekį rašy dvarininkams, kurie atsisa
Įvedu
ir
Prūsijos
lenkų,
daKokia
tai
nežinoma
plėga
:
socialistų pavojingumą Lie
ko nuo išdalies jau baigia
susimažino. sinti, kad jis priverstas sa imti vakaro rengimo komi kit iždininko vardu: J. Bo- mų žemės reformų. Antago
tuvai, Dimša gi užreiškia, šiandien žmonijos protus oar vokiečių
vo žmoną siųsti skebaut,
kas, o pasiųskite sekreto nizmas pasiekė trūkimo
kad Dr. Biežis "ot, kei," tik kankina. Vaidų ir nesusip Lietuvių čionai randasi apie tarnaut kapitalistams už sija kada tik norėjo.
di
girdi Graičiunas. Kulis ir ratimų liga serga visi žmo • 00 šeimynų, turi ir bažny auksą, kad pagelbėjus pa Be to, dagi meluojamu riaus vardu? S. Cibulskis, laipsnį ir apsireiškia
nijos
sluogsniai.
<
čią,
kuri
tečiaus
mažai
jiem
797
Bank.st.,
Waterburv,
buk
rengiamas
vakaras
pas

džiausio nusiminimo ir įpy
Montvydas
musų darbui
vergti darbininkus, nes jis kirtu laiku neįvyko. Faktiš Conn. •
•
• __ •
99
Gvazdikas. naudos duoda.
kimo ženklu.
pnesingi...
Darbų čionai galima gau pats dirba ir turi iš ko išsi kai vakaras įvyko, nes tą
"Į mane buvo išreikšta paBiežis reikalauja priro
WATERBŪRY. CONN.
maitinti.
B-nė
negali
išsi

ti,
kokio
tik
kas
nori,
nes
liudija
paskelbta
korespon

abejojimas tuo, ar Lietuva
dymo, kokiomis akimis į jį
ABERDEEN, WASH.
DIDELIS PIKNIKAS
yra įvairiausių išdirbvsčių teisinti nežinojimu, kad dirb dencija. kur sakoma, kad
žiūrima. Tautininkai atsako
su savo maišytais gyvento
tuvėj
streikas:
ji
žino
ir
ne
Musų
gyvenimas.
Waterburio Streikierių Apsi
taip
medžio,
taip
ir
geležies
dagi
pelno
davė
12
dolerių
jais, kurių dalis stipriai pri
kad supranta jo gerus no
paiso streikierių protesto.
rus, tik pinigai turi būt pa Šiuo laiku čionai gyveni bei kitų metalų. Da daug Na, pasakykit, gerbiamieji, su centais. Ir akyvaizdoje gynimo Fondo piknikas įvyks taria Rusijai, be išėjimo į
murina.
mo dienos paprastai slenka. naujų fabrikų
fakto meluoti, tai jau reiš Subatoje,
jurą, galės gyvuoti kaipo nesiųsti Lietuvon.
ar
visi
tie
epitetai,
kokius
.30
Rugpiučio-August.
1919
Apart
fabrikų,
šio
miestelio
Darbininkų
judėjime
gyvu

kia ne kokius kitus norus,
prigulminga valstybe
be
Vienas atsistoja ir sako:
paprastai kariasparniai so kai tik tuos, kad mane šmei Linden Parke, Naugatuck, Conn Vilniaus ir paremtą, kaip
"Aš įnešu, kad pinigai butų mas apnykęs. Kaip kitur, apielinkėj yra ir anglių ka
Prasidės 2 vai. dieną. Piknike
Anglies sluogsnis cialistams teikia, ne jiems žus.
dabar, Kaunu ir jau užimto
išsiųsti iki ateinančios suba- taip ir čionai buvo nutarta syklos.
. .
patiems
priklauso?
Dabar kaslink "režisie dainuos’Vilijos Choras ir Wa- mis dalimis. Lietuva, kaipo
tos ir
pasiuntimo Hanka pirmose liepos męiesio die nuo 2]4 iki 5 pėdų storas,
riaus." Jusu korespondenci terburio Jaunuomenės Choras, valstybė yra nesuprantama.
(turbut kvitą) nukopijuo nose mesti darbas. Kapita už mašinomis iškastą ang
Prakalbos.
ta ir ’Lietuvos’ gazietoj iš- listai streiko bijodami pa ių toną moka nuo 80c. iki
Rugpiučįo 16 d. vietos an joj "Naujienose,” po kuria taipgi.bus šokiai ir įvairus žais Kas pritaria Lietuvos ne
drukuota, tai žinosim, kad siskubino pirma pakelti dar S71/o. "Dirbtuvėse papras glų socialistų čia buvo su pasirašo J. B. sakoma: "Ak lai. Įžanga 25c. vpatai. Visus priklausomybei, tas turi su
KOMITETAS
tikti su teisingumu jų reika
pasiusti...” Jam atsakoma, bininkams algas nuo 25 iki tam darbininkui moka nuo rengtos dvejos prakalbos toriai savo užduotis atliko kviečia
kad:—"Negalima priversti, 50c. ir tuomi patenkino dau $3.75 iki $4.50 į dieną. A- gatvėse. Tarp kitų kalbėto gerai, o reikia atminti, kad
lavimų Vilniaus ir jo apieMONTELLO, MASS.
linkių. Paryžiuje ir kitur
reikia klaust pono kasie- guma taip, kad ir apie strei matninkai gauna daugiau. jų buvo taipgi iš San Fran- neturėjo jokio mokytojaus
Darbai eina gerai. Geis cisco A. Morgan, kuris kal nei režisierius..." čia da Extra! Visų šėrininkų sisirin- mainoma ne žemlapis, bet
riaus Kulio." Ponas kasie- ką Mooney galbėjimo delei
pamiršo. Dabar tina, kad neturintįs darbo ėjo anie draugą Debsą ir bar pasirodo, kad arba J. B. k imas Montellos Kooreracijos dar daugiau. Tai yra gyvi
rius čia pat atsako, kad ga visiškai
lis
pasiųsti
"anei” die darbininkai gauna nuo $4.25 lietuviai atvyktų į čionai. Tarną Mooney. laikomus ka savo korespondencijoj me įvyks 29 Rugpiučio-Aug- 1919. žmonės, tautinės esybės, ku
Norintįs platesnių žinių lėjime šioj "demokratiškoj" luoja. arba Aido Choras be pėtnyčios vakare 7 vai., Lietu rios kovoja už būvį. Leidus
na. tik didžiuma lai nutaria. iki $5.00 į dieną. Gerai už
Vienu sykiu iš visu kam dirbant, mat, nėra reikalo gali rašyt man žemiau pa šalyj vien už tai, kad jie reikalingai mane režisien vių Tautiško namo svetainėje. Trenki jai pasilikti Vilnių,
Kokios,nei kovoti už išsiliuosavimą. duotu adresu.
pų suriko: balsai:
naudodamiesi šalies konsti rium tituluoja. Aš tokiu Visų atsilankymas būtinai yra Lietuvai butų mirtis. Nėra
Antanas Siratavich.
didžiumos jus čia norit?" Nors čionai svaigalai partucijos pripažintomis teisė augštu vietų ir titulų niekad reikalingas, nes yra daug svar reikalo apgaudinėti save
311 Florence St.,
Advokatas Bratčiulis rami-,davinėti neleistina,, tečiaus
tuo. ką reiškia Vilniaus liki
mis kovojo už darbininkų nesiekiau ir nemanau, kad bių reikalų,
bių reikalų.
Valdyba.
Saginaw,
Mich.
"Nebijokit,
aš
uždėsiu
gėrimų
netrūksta,
lyginai
reikalus,
šviesdami
ir
orgatam
tikčiau.
mas.
”
.
na:

CHICAGO, ILL.
Visur tas pats.
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KELEIVIS.

į vidurį suvaryti— bet tik priklauso prie gydymo prie- tais vanduo susigeria į pa
išdalies ir tai tik per gilių monių ir su joms reikia at- viršutinius narvelius ir juos
atvaras. Antodis tokias me- sargiai elgties. Šaltas van- išpučia, kartais nuo to anto
džiagas neperleidžia. Per duo veikia kaip tik priešin dis net suskilsta arba sut-1
delnus, kur nėra riebalų gi gai: jis gaivina ir stiprina rūksta. Todėl maudynėj ii-'
Rašo Dr. A. J. Karalius.
gai nereikia būti; išlipus iš Didelis nesusipratimas ir smerkiama militalizmas ir
lių, jokiu budu negalima mi odą.
nėtų medžiagų nors dalelę Bent kartą - sąvaitėje rei maudynės patartina gerai susipainiojimas dažnai da- gerbiama taika,
Tąsa.)
nuolatos garuoja, nors ne- per odą persunkti. Kitą kia visą odą Vandeniu plau visą odą apsausinti. Stiprus bar matomas, kuomet eina! Taigi šiuo njerkantilišku
visada męs tai jaučiame; t vertus, labai lengva darody- ti, nes nors po drabužiais trynimas rankšluoščiu ati kalba apie, tautą ar tautu- manufaktūros laikotarpių
ODOS FIZIOLOGIJA.
tiktai kada vandens išgara ti, kad veik kiekviena tirp esanti oda išrodo kartais ma paskutinį dalį užsiliku
I demokratinis nacionalizmas
ant odos nereikalingų
Iš tokio trumputėlio ap vimas tūlose sąlygose pasie stanti medžiaga persisunkia švari, vienok ant jos galima sių
Teisingai
viename
savo
tautos viduje yra revolharimedžiagų ir
paakstina
rašymo skaitytojas jau gali kia didelį laipsnį, tik tada į kūną per tas vietas, kurio rasti daug nereikalingos kraujo
sako "Naujie- nis, gi santikiuose su kai
tekėjimą. Tūlose li numeryje
suprasti, kaip sudėtinas or- męs jaučiame — tai yra pra se oda yra sužeista, sutru medžiagos. Nešvari oda gose, kuomet
nos,"
kad
"karės
pagamin-mynais —taikus.
Bet iš
odos užde
• ganas yra musų oda Dabar kaituojame. Raumenų man- kusi. Dirbantiems prie nuo negali gauti užtektinai jai gimas, vanduo,yra
toji
žmonijos
gyvenime
sui-j
merkantilizmo
pereinant
žinoma, ne
pakalbėsime apie to organo kštinimas, šiltas oras, dva dingi) medžiagų, kaip antai, reikalingo maisto ir neati tinka, bet ir tokia
oda negali rutė taip sumaišė net ir int industrializmą nacionaprie
švino,
vario,
misingio,
dalina
tas
medžiagas,
ku

sios sujudimai ir tt. padau
veikimus.
daugelio socialistų protus, lizmas taipgi pradeda keist
gina vandens garavimą; o- fosforo ir tt. labai svarbu rios musų kunui yra nerei likti suteršta — tokiuose at kad jie užmiršo pačias pa-savo prasmę; jau ne tauta
sitikimuose reikia vartoti
Oda atlieka labai svarbų dos raumenįs atsiliuosuoja, tatai įsidomėti.
kalingos.
matines savo mokslo tiesas" (valstybę daro savo kultūros
darbą musų kūne; jei odos'
. j kraujo sudynėliai prisipildo 7. Oda kaipo jautimo orga Kartais vanduo padaro aliejų ir tinkamiausia tam ir dėlto jie tautos pripažini-(įrankiu, bet valstybė tautą
darbas yra sutrukdytas, tai' ir prakaitas lašais krinta. nas.
Paprastam jautime odą šiurkščia — toks yra yra alyva. Vienok be van mą jau skaito socialistui nu- daro savo įrankiu. Da 1870
kūnas visuomet atjaučia
vanduo, užturintis dens ir čia negalima apsiei
oda lošia labai svarbią rolę. kietas
metų
mėty karės lauke nėra kleblogas pasekmes. Odos dar 4. Oda kaipo atidalinimo Odoj randasi galeiliai jauti kalkį ir magnezijos druskas. ti. Geriausiai skaudomą vie sidėjimu.
bet po karei kareivisbas yra abelnas ir ypatin organas. Oda atidalina pra mo nervų, kurie visokiais Jeigu nėra minkšto . van tą numazgoti vandeniu ir Žinome tečiaus, kad ir tie
komunistai-idealistai
savo
buržujus
ir kareivis-prolegas. Aplamai imant, oda kaitą ir riebalus.
budais susiraitę ir susipynę dens, tai kietą vandenį ilgai lengvu muilu, gerai iš tautos žmonėms laisvės rei- taras sugrįžęs namo veik
apsaugoja kūną ir reguliuo
bei įvairiai išskirstyti yra pavirinus arba pridėjus džiovinti, o paskui ištepti kalauja tiek jau, kaip ir, atsiranda kiekvienas savo
ja jo šilumą. Apart to, tarp Prakaitas susideda iš van įvairiais vardais vadinami. nuilo arba sodo galima pa aliejum.
kiekvienas idealistas pat- vietoj — savo klesiniame
(Toliaus bus)
kitų odos funkcijų (veki- dens ir druskų bei organi Alums nėra vietos į tai gi- versti į minkštą. Be to, karnių
medžiagų,
kurių
svar

riotąs.
Už tą klaidingą' padėjime, valstybė gi virsta
mų) reikia paminėti kvėpa
linties. Tose vietose, kur
biausios
yra
:
amonijos,
"tautos"
supratimą
daugiau buržuazijos įrankiu tautos
vimą, atidalinimą, atmeti
randasi
daugiau
jautimo
chloro ir kitų organinės me
reikia kaltint tautumo pras-1 politinėm ir kultūrinėm idėmą ii’ jautrumą.
džiagos druskų, kaip kreati- nervų, oda yra jautresnė, ir
mės besikeitimą, negu ka-1 jom į rasinę neapykantą pa
Dabar pakalbėsime apie na, urea ir tt. Tūlose ligose atbulai. Skirtingos aplin
I versti. Išsiplečiančiam kaves pagamintą suirutę.
tas odos funkcijos atskirai. urea ant tiek pasidaugina, kybės suerzina savo rųšies
! nitalizmųi svarbu ne tautos,
Tauta vadiname atskira
jautimo
nervus
ir
mums
su

- bet valstybės reikalai.
1. Oda kaipo apsaugojimo kad ant odos viršaus galima teikia savotišką jautimą.
kalba kalbančią žmonių
matyti
paveiksle
savo
rųšies
"Buržuazinė” vokiečių! Tokiu budu, kaip greit
___ o
__|
Kapitalizmas
išvysto;
organas. Tikroji oaa yra
gru-'
Oda jaučia šaltį, šilumą, valdžia visgi tiesia tvir-! sumanytas įstatymas įneis, grupę. Tik tos pačios
kristalėlių.
Vienok
kietųjų
visuomet
tautinėse
sienose
jam
pertampri ir sykiu su minkštu
įpės
tautumas
ne
1
spaudimą, skausmą, vietą ir tus pamatus socializmui.■galion, taip greit darbiniu-*
medžiagų
kiekybė
prakaitė
Žinome,
ankšta.
Viršprodukcijai
reipoodžiu apsaugoja viduri
tt. Męs jaučiame, kad, pa Nežiūrint, kad Steigiamam kai per savo tarybas prieina tą patį reiškia. !_____ ,
priklauso
nuo
to,
kiek
van

_____________
_ poli- kalingos rinkos. . Tautinė
kad iki
tauta pasiekia
nius organus nuo išlaukinio
vyzdžiui, ledas yra šaltas
sužeidimo. Vienok šitas dens geriame ir kiek prakai ne dėlto, kad ledas yra "šal Susirinkime socialistai ne-! prie dalyvavimo pramoni- tinės vienatos lapsnį, jinai valstybė tur tapti kapitalizapsaugojimas yra labai ap- tuojame. Prakaitas papras tas," bet tik dėlto, kad le mdaro absoliutės didžiu-, jos klausimų rišime ir rei- pereina visa eilę laipsnių ir J110 ekspansijos reikalui pa’' ' *_______jos
*____________
rubežruotas, nes gana leng tai rūgštūs, bet nereitai jis das suerzina tuos nervus; mos. visgi turėdami valdžią kalų sprendime.
I kiekviename
tautumos sauline valstybe. Kaizeris
nustoja
rūgšties.
javo
rankose
jie
daro
į
jį
Įstatymas
leidžia
darbivai trūksta, kas paskui pa
Įgyja vis skirtingos pras Wilhelmas dėlto aplanko ka
kurie mums suteikia jauti Įtekmės.
itekniės.
Steigiamam
susininkams
reikalaut
atskleisti
lieka neišnykstančias žy Prakaito atidalinimą kon mą, "šaltumo.” Dažnai ta
mės. Išsyk matome tautą lifą Konstantinopolyje, sulmes. Antodis išdalies ne- troliuoja nervai. Smegeny pati medžiaga vienoj vietoj rinkimui gaminant busian- jiems visas pramonijos "pas' tik kaipo nesužinų atskirą taną Morokoj, eina melsties
perleidžia šilumą ir tuo bu se ir nugaros nervų virvelėj odos pagamina vienokį jau Hą valstybei konstituciją, laptis," gi jie (darbininkai),! (tautinį) charekterių, pas prie Kristaus kapo Palesti
du apsaugoja po juom esan randasi prakaito nervų cen timą, kitoj — kitokį. Sužei socialdemokratų partija ir!jeigu tos paslaptįs yra ne kui kaipo pusiau sužinų noj, daro planus ir skina ke
išnaudojimui iausmą-idėją, vėliaus kaipj lią Bagdado geležinkeliui,
čius audinius nuo šilumos trai Įvairiose aplinkybėse dus jautimo centrus smege valdžia daboja, kad ta kon-' darbininkų
stitucija
išeitų
tokia,
kad
bei
vergimui,
vien
apsigyni- ir kovą už politinį savisto nes jo kapitalistinei valsty
ar šalčio. Jis taip-gi stabdo prakaito kiekybė labai ski nyse arba juos suardžius,
pergreitą išgaravimą kūno riasi, bet aplamai imant bė jautimas šaltumo, šiltumo nebutų joje jokių trukumų mui nuo užsienio konkuren- vumą. Pasiekus tautos be- bei svarbu pasiekt viduržeskystimų. Esantiįs išdalies gyje 24 valandų išbėga apie ar sunkumo gali visai iš iteities visuomenei; kad tarių-fabrikantų, privalo tas sivjrstime
šio paskutinio mės juros krantus, svarbu
konstitucija
neapsunkintų,
1
paslaptis
užlaikyti,
o
savo,
I laipsnio, siekimų krypsniai turėti Morokos geležies kasuregėjusiuose paviršiaus vienas ir tris ketvirdaliai odos išnykti. Sergantįs ner
Panarveliuose
cholesterinos svaro prakaito. Prakaitą vų ligomis visuomet jaučia bet palengvintų socializmo j klesai kenksmingas paslap- išsišakoja, pasiskirsto. T
.. syklas. Afrikos ir Kynijos
mokslo
pritaikymą
prie
eko

tis panaikinti.
riebalai stabdo bei naikina mažina vandens garai ore, kitaip: dažnai jiems ledas
kol tautumas turi idėjos bei pakraščius, kad ten savo ka
įvairių ligų perų veisimąsi, odos atšalainimas, odos už yra "karštas,” popieros ga nominio ir socialio gyveni Įstatymas taipgi teiks prieš pavergėją kovos pras pitalo produktams rinkas
turėjus. Sykiu su tuo valsperai negali tinkamai vysty degimas, tūli vaistai ir tt. balėlis "sunkus," ugnis — mo. Taip ne senai Steigia darbininkams teisės reika mę,
patol
kiekvienas
sočiaJ.
/*'
1
•
J
■
•
masis
Susirinkimas
užgyrė
ti es. Bakteriologai priro"šalta" ir tt Bet neretai valdžios įnešimą kaslink pa laut pilnų atskaitų iš pra listas skaito savo pareiga tvbės keitimusi, keičiasi ir
do,kad kaa valandą ant Apart prakaito gilės da vieton "šaltas”
pajunta naikinimo titulų ir paveldė monės daromų apyvartų, Tautinei kultūrai" dirbti, tautumo prasmė. Jau tau
atidalina
savo
rųšies
rieba

odos užkimba milionai pa
ir leis jiems peržiurinėt ir už "tautos laisvę" kovoti. tišku yra ne riša tai, kas
"karštas.” Padėkim, staiga
, j •
,
i.vra
vumsm,
uet visa
visa tai,
iai,
lyra vokiška,
bet
vojingiausių bakterijų, ku lus, kurie suteikia prakaitui įkišus ranką į sniegą laba1* jimo privilegijų; sulyg to patikrint metinių apyvartų a. :1 .
i:
_??
11
M
e
J.
ej
^
s
_
k
t
d.
lr
l.^°"T-as
vokiečių
buržuazijos
ypatingą
kvapsnį
ir
nudažo
įžgirto
konstitucijos
pa

rios tečiaus mums nieko blo
sunku pasakyti ar "šalta," ragrafo pilietiškas teises balansus.
Įima tautų praeitį, prisižiu-' yra užgriebta savo valsty
go nepajiegia padaryti. Nu baltinius. Tie riebalai pate ar "karšta."
turi tik atliekantis visuome Ir tasai sumanytas įstaty rėjus tų tautų gyvenimo bė bėm Iš tautinės valstybės
lupus antodį męs labai leng pa odą. Gyvūnai, kurie ne
prakaituoja,
ir-gi
turi
giles
nei naudingą darbą žmones mas liečia ne vien dirbtuves, giui galime rasti daug ko, liekasi tarptautinė, t y. val
vai galime užsiskriesti ko
ODOS
HYGIENA.
nei naudingą darbą žmonės. bet apskritai visas pramo kas mus pamokina kokio stybė susidedanti iš daugekia nors liga, nes tada nėra odoje, kurios gamina rieba
krypsnio turime laikyties SnJZTTJ
kam ligų peni veisimąsi sta lus. Vienok riebalų gamini Jus dažnai esate matę, Dabar vėl Eberto valdžia nes, kurios tik yra varomos Įnėję
j tūtos kaipo politinės VasS kandai™
pagalba
bent
kelių
samdo

bdyti. Be to, ant odos visuo mas nėra kontroliuojamas kad liguisto žmogaus oda padavė Steigiamajam Sei mų darbininkų.
nenatos
formavimosi fazę.
ntfc
met gyvena milionai savo nervų arba aplinkybių. Rie daugiausia nėra skaisti. Pa mui Įnešimą pramonijos de Jeigu Steigiamasis Susi
rūšies bakterijų, kurios balų gilės apart to, suteikia prasti spuogai — spuogeliai mokratizacijos reikalu. Įne rinkimas sumanymą pavers Juk ne taip jau senai jau- tautine, vien sąjunga iš ivainai buržuazijai užtriumfa- rių tautų sulipdinta. Visų
nors gali ligą pagaminti, bet riebalus plaukų šaknims, be labai dažnai reiškia nepai šimui
virtus
įstaty įstatymu, tai Vokietijos dar vus ant monarchijos tauti-tu valstybių kapitalo mirtisveika oda (ypač antodis) ko plaukai negalėtų augti. symą sveikatos, nežinojimą
mų, ijs turės milžinišką bininkų klesa padarys pir nes idėjas matome pavers- tinoi imtynėj krito’ visos tos
~~
jas laiko tarsi nelaisvėj ir 5. Su prakaitu ir riebalais tinkamai užsilaikyti. Tenrincipialę ir praktinę svar mutini tikrą žingsnį į eko
neduoda nuodyti kūną.
per odą iš kūno yra atmeta čiaus yra —ir daug yra — bą, nesą netik suteiks gali nominio gyvenimo socialis tas tautumo principu. Veik valstvbės ir tai pirma tos,
žmonių, kurie yra sveiki.
atsiranda Fichtės, Lassalės, kurios iš didesnio skaičiaus
kossuthai,
2. 0da kaipo šilumos re ma įvairios nereikalingos bet oda "serga, ” nes spuo- mybę darbininkams pasi tinį surėdymą.
Kossuthai, 7~
Kosiuškos, Lis- skirtingų tautų susidėjo.
medžiagos,
kurios
kūne
li

guliavimo organas. Oda re
naudoti juomi savo mateguotą,
neaiški,
šiurkšti,
pleitai,
Cobbensai
ir kiti tautos
guliuoja šilumą automatiš kusios padarytų biėdį. Juo skanuota, šlakuota ir taip rialio būvio pagerinimui,
reformatoriai.
Jaunoji bur-' Tuos faktus turint prieš
oda
švaresnė,
tuo
šitas
dar

Carnegie
paliko
kai. Kuomet oro šiluma patoliaus. Iš didelės dalies dėl bet ir panaikins tas sąlygas,
žuazija paėmus tautos val akis nieks rimtai dalykan
bas
yra
pasekmingesnis.
kįla, odos raumenįs atsiliuoto, kad oda yra sulyginamai kuriose kapitalistas juridiš
džią į savo rankas šaukia: žiūrinčių žmonių negali pri
milžiniškus
suoja, kraujo sudvnėliai 6. Apčiulpimas. Per odą mažai paisoma sveikatos kai ir faktiškai yra pramo
"Kaip toli kalba, taip toli tarti steigimui "tautinių"
prisipildo krauju, ir pavir- persisunkia įvairios medžią-i| žvilgsniu.
nės valdytoju, gi darbinin
turtus.
valstybės sienos." "Šalin valstybių, nes tai butų suki
šus palieka karštas ir rau gos ir paskui patenka į i
kai tik samdomoji spėka
svetima valdžia Schlezvige- mas tik to paties rato, ku
donas. Tada šiluma garuo kraują. Bandymai parodė,! Be jokių filozofavimų pri- kapitalisto valiai išpildyt — Šiomis dienomis mirė A- Holsteine, Alzase 1” šaukia rio bėgis tokias tautines val
ja iš kūno. Pasidauginęs kad per gyvūnų odą labai!i pažinę, kad kūno sveikata larbui atlikt. Įstatymas lei merikos milionierius Carne vokiečių buržuazija. "Vie stybes palaidojo imperijų
kraujas aplinkui prakaito greitai persisunkia dujinės j! rišasi su odos sveikata, čio- džia darbininkams susipa gie, paprastai žinomas kai nybės, tautinės vienybės!. griuvėsiuose.
giles priverčia tas giles ga (gazinės) medžiagos ir, jei nais pakalbėsime vien apie žinti su metodais pramonei po "plieno karalius.’’ Ka Visos
.
vokiškai kalbančios' Steigiančiai savo valstyminti daugiau prakaito, su nuodingos, tuoj gyvūną nu-]] tai, kaip pagerinti, pagra ’e-ti, su rinkomis, su budais dangi jisai neprigulėjo prie grupės turi būt suvienytos
*r Sėtuvių tautai,, taūtukuriuo da daugiau šilumos marina. Bet vandeningos žinti, padailinti savo odą.
aliajai medžiagai parupin- jokios bažnyčios, tai visokių i vieną tautine valstvbę. Ne- maJJ anaiPtoĮ nėra jau tuo
iš kūno išeina. Temparatu- medžiagos
nepersisunkia Odos valymas. Svarbiau i ir vienu žodžiu su visu tikėjimų kunigai buvo pra norime nei’ vienoj svetimo P3™1’ kuo. Jis buvo da nerai nupuolus viskas darosi per odos riebalus. Dėlto jo sias daiktas odos sveikatom uo, kas būtinai darbininkų dėję varžytis dėl jo palaido kaimo, bet neduosime nei ’aba.1 senai. Tas* tai ir daro
antraip: odos raumenįs su kie vandenyj ištarpinti vai ir gražybės palaikyme yra klesai reikia žinoti, kad ne jimo, tikėdamiesi gero pasi- vieno savo kaimo
^veti- susipainiojimą
nuomonių
1
sitraukia ir tuo budu pasta stai per odą negali persisun švarumas, nors kartais gali vien žodžiu, bet faktiškai p-elnymo iš milioniieriaus miems.” Tokios tautumo aP*e ^auMto plaukus arba padaro vi kti; ir dėlto visokios* mau ma rasti odos ligos švariau įaimti valdvman ekonominį pakasinų. Bet jis buvo pa idėjos vedamam Klossuthui Joks apsipažinęs su sociasiems pažįstamus spuoge dynės, kuriose ligonis jieško sioj odoj. Kad oda butų gyvenimą.
Kitais
žo- laidotas be jokių iškilmių ir vokiškoji buržuazija ploja, lizmu socialistas nėra ir nelius ant odos. Kraujo sudv- pagalbos iš vandenyje ištar- sveika ir graži reikia steng- ižiais sakant, šitas įstaty "dūšių ganytojai’’ didelio nors jo vedamas sukilimas gali būt betautis, nes socianėilai susitraukia, paviršius pintų vaistų, nėra naudin ties, kad ant jos nebūtų dul mo sumanymas reikalauja biznio nepadarė. Garnegie, atskelia Austrijai žemės lizmas reikalauja kieknegauna daug kraujo, paba gesnės, negu
paprastos kių, prakaito, sudžiuvusių sistemos, kurioje pramoni- matyt, nenorėjo be reikalo plotą ir mažina vokiečių in- vienai tautai jos tautinių,
la ir šilumos išgaravimas maudynės, kur vartoja riebalų ir nutrupėjusių nar ios reikalus sprendžia darbi eikvot pinigų, kuriuos jis takos sferą. Ta pati vokie- kultūrinių ir politinių teisusimažina iki mažiausiam ma tyras vauduo. Nėra jo-! velių. Pirmą vietą odos va- ninku tarybos Dirbtuvės gyvendamas taip godžiai lu čių buržuazija simpatizuo- šių. Pripažįstant tatai kilaipsniui. Štai delko. nežiū kios naudos iš vadinamų ap- llyme užima vanduo. Tūli taryba pagal šitą užgyni po, nes jo grabas buvo pap ja net ir Lenkų sukilimui, tai tautai, nepripažint visa
rint ar oras butų šiltas, ar vaistintų
("medicated”) rašytojai pastebi, kad juo mui paduotą įstatymą yra rasčiausio medžio, su juo nors jis gręsia atskirimu to sau gali tik protiškai seršaltas, kūno šiluma visuo maudynių gydymui viduri asmuo ar tauta daugiau žemiausia vienata visoj ta dos geležies rankenomis, ir nuo Vokietijos Poznaniaus. gantis. Tik tas reikalavimet yra vienoda.
nių ligų: paprasta maudynė vandens sunaudoja, tuo jis rybų sistemoj. Dirbtuvės vienatinis papuošimas ant Net socialistas Babelis grie- mas sau tautinių kultūrinių
3. Oda kaipo kvėpavimo vra taip pat gera, ir piges-li ar ji yra apšviestesnė. Dau- tarybą kontroliuoja provin jo buvo tiktai $1.50 vertės biasi už šautuvo, kad karia- ir politinių teisių da nereišsteigti
sią pripažinimo
organas. Musų oda. atlieka nė. Tūli nurodo, kad po I gelis musų sąbrolių, ant ne- cijos ar apskričio^ dirbtuvių sidabrinė lentelė, ant kurios vus su vilčia, jog Austirjos kią
i
laimės,
tai
pamiršta.
Kartarybos.
Augščiausioji
gi
buvo įrašytas jo vardas ir vokiečiai bus prie Vokieti tautines valstybes pagal
kvėpavimo darbą: paima iš maudynės kūne atsiranda!
atsiranda asmuo, kurio isteiga, tai federalė dirbtu amžius.
jos prijungti. Kad apsaugo Fichto kurpalj.
Tiesa, Įtais
]
oro degi, o išleidžia anglia- Jaugiau vandens.
'odai
tūlose
sąlygose
vanduo
vių
taryba
(reichsbetriebsjus
jauną pagal Fichto kur
Dabar paaiškėjo, kad Car
rugštį ir vandenį. Vienok bet ne dėlto, kad vanduo
)
kenkia,
bet
tokie
atsitikimai
rat).
Šitos
dirbtuvių
tary

negie paliko labai didelius paliaus "tautinę valstybę") Cudahy skerdyklose MjL
sulyginant su plaučiais odos ’iersisunkia per odą ir perei- i
lyra
reti.
bos
kontroliuos
pramoniją.
turtus. Galybė lobių jisai nuo užsienio pramoninės \vaukee sustreikavo darbikvėpavimas yra menkas: na į giliau esančius audi-]
Tuo
labiau
šita
kontrolė
paliko savo dukteriai ir be komneticijos.
pritaikoma ninkai. Kompanija parsidegio oda paima vos 1-127 nius, bet vien dėlto, kad Odos valymui vanduo tusiaurins
privatinio
dirbtu

to
da
kelis
šimtus
milionų
Fridericho
Listo
"Politinės vežė streiklaužių. Streikiemaudynės
laiku
kūnas
neri
būti
šiltas.
Karštas
vandalį degio paimamo per
vės
savininko
teises,
ir
juo
dolerių užrašė visokioms įs Ekonomijos tautinė siste- riai užpuolė traukinį ir kilo
plaučius, o angliarūgšties iš nustoja vandens. Vienok,'duo retai yra reikalingas ir
daugiau
galios
tose
tarybo

taigoms ir asmenims. Bet ma,” sutveriama muitinė riaušės, kuriose keliolika
’
ei
rūpestingai
nuvalyti
o-]dažnas
tokio
vandens
varto

leidžia vos apie 10 gramų į
se
įgys
darbininkai,
tuo
la

darbininkams,
iš kuriu pra sąjunga (1834); svajojama žmonių buvo sužeista. Vie
24 valandas. Bet vandens mos paviršiaus riebalus, pa- jimas silpnina odą ir palieka
biau
tikruoju
pramonijos
kaito tie pinigai buvo išsun apie laisva prekyba, propa nas streikierių likos nušau
oda išleidžia daug daugiau, lėkim, choroformą, tai ta-ją labai jautria ir pasiduo
šeimininku
lieka
tie
žmonės,
kti.
"plieno karalius’’ nepa guojamą jos angliškų apaš tas. Gubernatorius pašau
da
galima
išdalies
ir
vandančia
visokioms
ligoms,
negu plaučiai, nes apie 20
talų Cobbenso ir Brighto; kė kariumenę.
liko nei cento.
uncijų į 24 vai. Vanduo deningas medžiagas per odą Vadinamos garo maudynės kurie darbą atlieka.

MUSŲ ODA

TAUTA IR TAUTUMAS

— J,

■

'■

■■

==

.

==*

Demokratizavimas
pramonijos Vokietijoj

•v

»•

I

—

•

>

---------- ---------------------------------- ---r x
t

t*

<

V

i

-------- v
1 —

•

••

vvnlz.4-.TLZ

MVs;

«r

•» —

n

• **

1L

tui

~

-

___ -

7

KELEIVIS.

BAISIAUSIA PERKŪ
NIJA.
GKUAU818 DARBO ĮMONIŲ
Po didelio karščio pereitoj
LAJKBAtTlB.
STEVE MAMJRENKO IR ONA
PRENUMERATO8 KAINA
nedėlipj Naujoj Anglijoj ki
KERE1L1ENŲ.
Amerikoje:
Metame ............................ fl.7$ lio baisiausia perkūnija? ku
Pusei metų ....................... 1.00 ri tvėrė visą popietį ir ištisą
Kurtoj ir L žaibeliuose:
naktį. Audra su žaibais,
Metams ............................
(Tąsa nuo antro puslapio)
Pusei metų ...................... 1.26 lietum ir ledais taip dūko,
8u visokiai reikalais atsikrei- kad rodėsi,
jog atėjo jau VIII. Valstybės Kontrolė.
pfaĮĮ^i Bodakciją, rašykit šitokį
svieto pabaiga. Daugelyje 34. Valstybės Kontrolė da
"KELEIVIS*
miestų patvino visi skiepai, boja, kad butų teisėtai ir
M* Brortway. So. Boston. Mase.
nes vanduo nespėjo rynomis teisingai dirbamas spren
1 »
l
------- —-------------------nubėgti.
džiamasis ir vykdomasis
True translation filed with the poatJavai
likos
primušti
prie
darbas pajamų, išlaidų ir
master at Boston, Mass., on July
medžiai išlaužyti, valstybės finansų ir kitokių
27, 1919, as reąuired by the Act of žemės,
October 6, 1917.
bažnyčių bokštai perkūno valstybės turto saugojimo
apdaužyti, keliolika narnų srityje.
sudeginta, telefonų vielos z 35. Valstybės Kontrolei
nutraukytos ir stulpai iš atsiskaito visos Valstybės
vartyti. Turėjo sustoti ka ir savivaldos įstaigos," tos
rai, botai ir automobiliai labdarybės įstaigos, kurios Mano moteris Ona Srindaitė-Kereivaikščioję. Nuostoliai sieks gauna pašalpos iš Valsty lienė pabėgo nuo manęs 20 dieną Au1919 m. su tulu ukrainiečiu, ku
milionų dolerių.
bės, ir tos bendrovės, kurios gust,
ris vadinas Steve Mazurkevich arba
Visi žino, kad sąjunginin Dorchesterio užlajoj, ša naudojasi Valstybės kredi Steve Mazurenko. Jų paveikslai tel
pa viršuj. Jei kas iš lietuvių juodu
kų imperialistai labai džiau lia Bostono, vėjas apvertė tu ir garantijomis.
patėmytumėt,
tuojaus
praneškite
gėsi, kuomet jų pasiųsta botą su žmonėmis.
36. Valstybės Kontrolei tu vietinei policijai, kad toji moteriškė
palikusi vyrą ir kūdikį
South
Kumunijos armija nuvertė Bostono priemiestyj Chel- ri būti visuomet prieinama yra
Bostone, o jos kavalierius palikęs pa
darbininkų valdžią Vengri sea žaibas uždegė medinį visa atsakomybė, visos kny čią ir vaikus Ukrainoj. Taipgi tuojaus
žinę man, už ką gausiai at
joj; taip-pat visi žino, kad namą ir pritrenkė policma- gos ir visi §35 paminėtų įs duokite
lyginsiu.
(36)
Povilas Kereilis
sąjungininkų misija Buda ną ant šaligatvio.
taigų veiksmai.
pešte karštai rėmė kuni Marblehead miestelyje už 37. Valstybės Kontrolė sa 148 D st., • South Boston, Mass.
gaikšti Juozą Hapsburgą, degė tuščią vasarinį namą. vo iniciatyva skiria ir vykdo Pajieškome savo tėvelio Prano Tolušcs, kuris 17 d. Vasario, 1914 met.
kuris su kitais reakcionie Tarp Marbleheado ir Sale- revizijas.
paliko mumis mažus su motina var
mo
žaibas
kirto
bėgantį
gat38. Valstybės Kontrolė su gingame padėjime Portage, Pa. Męs
riais buvo pagriebęs valdžią
š tenai persikėlėm 1914 m. į Dayton,
| savo rankas. Bet dabar vekarį; keli žmonės likos daro atskirą Valstybės val :Ohio.
gyvendami varge ir nu
sužeisti.
Karas
užsidegė.
dymo dalį ir nepriklauso budimečiorai
tie patįs sąjungininkai liepė
paaugome, laikas eiti į mo
kyklą. neturime nei drapanų, nei kny
kunigaikščiui Juozui pasit Dedhame, netoli Bostono, nuo Ministerių Kabineto.
motina neišgali mus užlaikyt, nes
perkūnas trenkė į St Ma- 39. Valstybės Kontrolie gų,
raukti. Kodėl?
viskas brangu, esame pas svetimus
bažnyčią. rių parenka ir skiria Vals iatai vargingame padėjime, taigi
Į Šitą klausimą aiškų at rv’s katalikų
brangus tėveli, jei dar gyvas atsišauk
sakymą duoda Hoovero pa Newtone uždegė ant gatvės tybės Prezidentas.
ir pasigailėk savo
’ųėdnų vaikelių
40. Valstybės Kontrolie našlaičių, girdime, kad gyveni Bosaiškinimas. Herbert Hoo- medį ir apdaužė koplyčią.
Mass. apielinkėj. Kas žino apie
rius Valstybės Tarytad^Zr ji!on,meldžiame
ver, kaipo viršininkas tarp
pranešti, už ką busime
tautinės šelpimo organiza DU VYRU UŽTROŠKO jos Komisijoms pareikala labai dėkingi.
ir Vincas Tolušai
GAZU SENAM ŠULI vus turi duoti žinių ir paaiš-. 232 Pranas
cijos, sugrįžęs anądien Pa
Alaska Str.
Dayton, Ohio.
NYJE.
kinimų.
ryžiun iš savo kelionės po
Pajieškau seseruno Juozapo Stan
Europą pasakė Amerikos Netoli Providence, R. L, 41. Valstybės Kontrolie kaus,
iš Raseinių miesto, taipgi Juo
laikraštininkams, kad vice- buvo toks atsitikimas.- Tū rius dalyvauja Ministerių zapo Bambalo, iš Tujėnų sočios. Gir’iškių parapijos, Kauno rėdybos. Jų
kunigaikščio Juozo valdžia las Ditriech, 43 metų am Kabinete patariamuoju bal oačių
meldžiu atsišaukti ar kas žino
Vengrijoj būtinai turi būt žiaus vokietys, nupirko an su.
nalonės pranešti.
K. Bumbulas
prašalinta ir turi būt leista dai East Blackstone farmą. 42. Valstybes Kontrolie 1290 E.M.Laurell
-st., Springfield, III.
Vengrijos žmonėms pa Dabar jis nuvažiavo tenai rius atsako už savo darbus
Paj’eškau Frano Stcckaus, jis yra
tiems išsirinkti sau vyriau praleisti vakaciją ir nutarė prieš Valstybės Tarybą ir Griaučius.
Turiu svarbų reikalą ir
jo paties atsišaukti ar kas žisybe.
turėdamas laiko pagilinti atsistatydina, Valstybės Ta neldžiu
Naujosios valstybės cent- šulinį, kuris buvo išdžiuvęs. rybai išreiškus jam nepasi o malonėsF.pranešti.
Philips
ralėj Europoj tapo tiesiog Ditriechui į pagalbą pasi tikėjimą.
West Hazieton, Pa.
suterorizuotos, sako Hoo siūlė kaimynas Johnson.
Pajieškau,. hrožių; Era.nciškaus ir
ver, kuomet pamatė, kad są Ant šulinio dugno jiedu ra
Dominiko, taipgi, sesers Veronikos
<arvel:ų, iš Kauno gub., Ukmergės
jungininkai toleruoja Hap do akmenį; tą jie dinamitu
»av.. Skemonių parap. Anykščių valsburgo valdžią Vengrijoj. suskaldė ir Ditriech nusilei
’ie patįs arba kas juos žino teiksis
tsišauktį.
(36)
Hoover paskui nuvyko į do išimti skeveldras. Nusi
Karolis Karvelis
vyriausią sąjungininkų ta leidęs jis pradėjo labai ko
Bcx 66,
■ Cadogan, Pa.
rybą ir jai pasakė tą patį. sėt. Johnsonas klausė jo, Namų statytojų lokautas
Pajieškau draugo Mikolo JanušauJis jai nurodė, kad Į penkias kas pasidarė, bet negavo jo Chicagoje tęsiasi. Iš darbo ko,
prieš du metu gyveno Rockford,
išmesta
apie
100,00
darbi

11., paskui, girdėjau. Kad persikėlė į
dienas sąjungininkai gali kio atsakymo. Ant galo ko
Ohio. Jo paties meldžiu atsipriversti Juozo valdžią pa sulys pasidarė jau toks, kad ninkų. Darbininkai atsišau llyria,
aukti ar kas žino malonės pranešti.
Alex Blazis
sitraukti, jeigu tik jie no buvo aišku, jog pasidarė kė į Washingtoną, prašyda
77 Meadow st.. Bristol, Conn.
mi
federalės
valdžios
užta

rės; bet jeigu jie nesisku kas nors blogo. Johnson nu
bins, tai už mėnesio busiąs sileido kopėčiomis žemyn, rimo. Darbo departamen Pajieškau pusseserės Johaosios Geiš Janavos
kraujo
praliejimas, nes bet ir jis tuojaus apsvaigo. tas įsakė imigrancijos komi- ienos-Sapranauskiutčs,
ainio.,
Suvainiškio
parap.,
Kauno
Skeffingtonui ub. -Jos pačios meldžiu atsišaukti
žmonės nekentės monarchi- Mat šulinyje po akmeniu sijonieriui
ar
nuvažiuoti Chicagon ir iš as žino malonės Dranešti.
(37)
stų valdžios.
butą gamtinio gazo. Pribuy
Salomėja Skelpšienė
Jeigu kiti sąjungininkai vę iš Providence ugnagesiai tirti dalykus.
859 W. Lombard st., Baltimore, Md.
nenorėtu daryti į Juozą jo užsidėjo maskas ir DitriWorcestervje
rengiasi
pusseserių Konstancijos
kio spaudimo, tai, Hoovero chą su Johnsonu išėmė, bet streikuoti pašto tarnauto i Pajieškau
Uršulės Biudokaičių, iš Abelupių
Vilkaviškio apskričio, Suvalkų
nuomonė, Suvienytos Vals jiedu buvo jau užtroškę.
jai* jeigu valdžia nepakels aimo,
ub. Jų pačių meldžiu atsišaukti ar
tijos turėtų pasipriešinti
as žino malouės pranešti.
(37)
jiėfns algos.
Antanas Kučinskas
Hapsburgu gaivinimui. Jos CHICAGIEČIAI REIKA
galėtų tai padaryti atsisaLavvrence’o miesto tary Box 31, Hillcrest, Altą, Canada
LAUJA GRĄŽINIMO
kydamos Hapsburgu val KAREIVIŲ Iš SIBIRO. ba uždraudė audėjų unijai Pajicškau brolio Mikolo Bajoro ir
savo giminių, iš Megonių kaimo
džia pripažinti arba turėti
laikyti masinį mitingą Co- ’itų
anevėžio apskričio, Kauno rėdybos.
Washingtonan
atvyko mmon sode ant Labor Day, ’isų meldžiu atsišaukti.
su ja ką nors bendra. Hoo
Bajoriuke
vero nuomonė, joks tikras Chicagos piliečių delegacija o policijos komisijonierius 388 So. Ona
3-rd st.,
Brooklyn, N. Y.
amerikonas negalėtų sutikti įteikti prezidentui Wilsonui Carr nedavė leidimo ir pa
Pajieškau draugo Motiejaus Lukoremti Hapsburgu valdžią, reikalavimą, kad 4,000 ka rodos turėti.
iaus, Kauno gub. Panevėžio pav.,
nes Amerika vien tik dėl to reivių iš Illinojaus valstijos,
liržių miestelio, apie 1 metai gyveno
ir kariavo, kad panaikinus kurie buvo išsiųsti Sibiran, Maine’o valstijos žvejai, ti.Cambridge, Mass. Meldžiu atsišau(36)
Hapsburgu ir Hohenzoller- butų tuojaus sugrąžinti na kurie jau nuo 6 savaičių
Leopcid Nechviadavičius
streikavo, pereitą ketvergą' 439 Rodnev st., Brooklyn, N. Y.
nų viešpatavimą.
. e mo.
Šitas Hoovero paaiškini Po tuo reikalavimu esą susitaikė su savo darbda Pajieškau pusbrolių Antano ir Alcmas duoda suprasti, _ kodėl 100,000 parašų. Delegatai viais ir sugrįžo prie laivų. sandros Indrulių, iš LenKUvos vais
iaus. Panevėžio apskričio, Kauno rėsąjungininkai nuvertė Ven turi prisisegę ženklelius su
Pittsburge sustreikavo ybos. Turiu svarbų reikalą ir melgrijos monarchistų valdžią, parašais: "Meldžiam grą gatvėkarių darbininkai.
žiu jų pačių atsišaukti ar kas žino
nalonės
pranešti.
žinti
musu
kareivius
iš
Si

kuri jų pačių durtuvais bu
A. Stankevičius.
vo įstatyta ir palaikoma.
biro."
023 Mt, Vernon st,, Philadelphia, Pa
VISŲ ŽINIAI.
Tie
kareiviai
buvo
paimti
Hoover priduria, kad ru
Sulyg naujų pačtos taisyklių me
Pajieškau Jono Laurynaičio, apie
munai vis dar plėšia Veng karei su Vokietija ir tai ka tarime mokėti pačtai už visokius pa >usė metų atgal gyveno Chicagoj. .Jo
daug brangiau negu už
kitų savo pažįstamų meldžiu atsirijoj maistą, nors pačioj rei pasibaigus turėjo būt skelbimas
skaitymą ir žinias, todcl nors r aukti.
sugrąžinti
namo.
Vengrijoj žmonės badauja.
''Keleivio” skaitytojams apgarsini
Charles Gabartas
mus talpyt dykai negalime. Už viso
478 1-st avė.. Milwaukee, Wis.
Amerikos viršininkų aki
kius pagarsinimus mes skaitome p<
vaizdoj tie razbaininkai už APIPLĖŠĖ TRAUKINI. 2c. už žodį pirmą sykį. Jeigu tą pat
Pajieškau švogerių Jono ir Juozo
apgarsinimą nori patalpint kelis sy
luzevičių, iš Akmeninės kaimo, Kal
grobė 8 trokus su vaistais Netoli Columbia, Tenn., kius.
tad už sekančius sykius skaito
orijos apskričio, Suvalkų rėdybos.
ir maistu, kuris buvo siun keturi ginkluoti plėšikai su me žodį po lVįc.
ų pačių meldžiu atkišau Kti ar kas žičiamas vaikų ligonbuciui laikė ir apiplėšė traukinį, Todėl, kurie siunčiate kokį nors ap io malonės pranešti.
Uršulė Mickevičiutė-Matakienė
garsinimų, j laikraštį jeigu norite
Budapešte. Visą pavogtą nusinešdami $60,000 gry kad
Box 67,
Tamaoue, Pa.
apgarsinimas greitai tilptų laik
grobį rumunai gabena Ru nais pinigais iš pašto vago raityje. kartu su apgarsinimu pri
Pajieškau Petro Greičio ir Ignaco
siųskite ir mokestį, tad apgarsinima>
munijon.
iungio, Kauno gub., Kalvariios par,
tilps artimiausiame numeryje.
nų.
čubakių sodos. Jie patys arba kas
pie juos žinot, meldžiu pranešt,
Pajieškau Agotos Skinuliutės, ji na
MAINERIAI REIKALAUS New Yorke, Chicagoj ir eina
Bonifacas Virkščias
iš Kauno gub., Kameno sodos
801 McDoveli avė.,
Chester, Pa.
6 VALANDŲ DARBO. kituose Amerikos didmies Girdėjau gyvena Amsterdam, N. Y.
Malonėkt pranešti.
(35)
Kietosios anglies maine- čiuose pradėjo streikuoti
J. Miliauskis
Pajieškau
Antano Ramanausko,
St.,
iis gyveno Gardner, Mass. I.aukstenų
riai rengiasi reikalauti 6 va aktoriai. Daug teatrų užsi 1000 No. 9-th East
St. Louis, III.
aimo; taipgi Pranciškaus Visberkio,
landų darbo dienos ir 6(1 darė.
is gyveno Chicago Heights, 111. —
Pajieškau pusbralo Ignaco Zinkc
'.akinių kaimo. Abudu Raseinių pav.
nuošimčių daugiau algos.
vičiaus. Vilniaus gub.. Švenčionių pav čauno gub, Naumiesčio parap. Tie
Tokie reikalavimai busią Adams, Mass. — Jau ke Kaltanėnų parap. Malonėkit atsišau atis lai atsišaukia arba kas apie
(35)
uos žino malonėkit pranešti
(35)
pastatyti anglies baronams; linta sąvaitė čia streikuoja kti.
Antanas Zinkevičia
Petteis Ramanauskis.
916 No. Spring st,, Philadelpha, Pa.
darant naują sutartį.
audėjai.
P. O. Box 299,
Export, Pa.

“KELEIVIS”

Lietuvos Valstybės Laikiliosios Konstitucijos
Dėsniai.

lodei Sajangininkai
nuvertė Hapsburgo
valdžią.

Iš darbininkų
judėjimo.

Pajieškojimai

5
Pajieškau pusbrolių Zenono ir Jo
no Noreikų, ir pusseseres Sofijos
Svo reikailės, visi iš Palipkalnio vien.-ėdijos, Tvėru parap, Telšių apskri
čio, Kauno rėdybos. Turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu jų pačių atsišaukti ar
kas žino malonės pranešti.
Adolfas Kontaftas
315 Meclinic sL, Ia Porte, Ind.
Pajieškau brolių Vinco ir Petro
Ambrozaičių, 30 metų iš Lietuvos,
Suvalkų gub, Vilkaviškio pav. Gižų
gmino. Jie patis lai atsišaukia arba
kas apie juos žino malonėkit pranešti
Uršulė Antbrozaičiutė
(36)
P. O. Box 231, Sddney Minės,
N. S. Canada.

Pajieškąju
merginos arba našlės
be vaikų apsivedimui.
Esu doras
vaikinas, norėčiau protingą merginą.
Malonėkit arčiau susipažinti per laiš
ką prisiunčiant savo paveikslą. (35)
Ant. Savickas'
79 Germans avė, Detroit, Mich.
Pajieškau brolio kazimiero Saka
lausko, Kauno gub, Raseinių pav,
Pageidaujama mergina arba našlė
Viduklės parap. Turiu svarbų reika
lą pranešti. Atsišaukite šiuo adresu: apsivedimui. Arčiau susipažinsime
per laiškus, bet atsakinėsiu tiktai pri- ,
Antanas Sakalauskas
• 10 Throop st,
Scranton, Pa siuntusioms savo paveikslus.
A. B. Somunas
Pajieškau draugo Dominiko čepa- 255 Broadway, So. Boston, Mass.
lio, Kauno gub,
Vilkmergės pav,
Pajieškau merginos ar našlės apsi
Palevanos parap, Žegunų sodžiaus;
pirmau gyveno Rockford, III. Turiu vedimui, nuo 25 iki 28 metų. Esu 32
svarbų reikalą. Jis pats tegul atsi- metų. Malonėkit susipažinti prisiųsšauika arba kas žino meldžiu praneš damos su pirmu laišku paveikslą.
John E. Venzlovv
(37)
ti.
(35)
F. Jankauskas
537 Indiana avė., Rockford, 111.
220 Athens St, So. Boston, Mass.
Pajieškau Vinco Matučio, Kauno g.
Raseinių pav, jo būvame yra Kelmėj.
Yra svarbus reikalas, atsišaukite!
Petras Misevičia
1839 Ferdinand st, Scranton, Pa.

Pajieškau Antano Šinkūno, iš Giegolio sodžiaus, Šimonių parap, -Vilk
mergės pav, Kauno guh, gyveno
Rochester, N. Y. Turiu svarbu reikalą
ir meldžiu jo palies atsišaukti ar ka*
APSIVEDIMAL
žino malonės pranešti.
J. Šinkūnas.
Paiješkau lietuvaitės arba latvės
17 Kirkpartrick st, Pittsburgh, Pa. merginos apsivedimui, be skirtumo
tikėjimo, nuo 20 iki 29 metų, Pagei
Pajieškau draugo K. Kirilausko ir daujama, kad mylėtų muziką ir dai
Jono Kavikalio, abu iš įkliūnu mies nas. Esu 29 metų laisvas vyras. Pla
telio, Vilkmergės apskričio, Kauno tesnes žinias suteiksiu per laišką
rėdybos. Turiu svarbų reikalą ir
P. Saunoris
(36)
meložiu jų kaip ir kitų draugų ir pa 255 Broadvvay,
So. Boston, Mass.
žįstamų atsišaukti.
Ralph Podžiunas
Pajieškau merginos
_
apsivedimui,
906 Jenne st,
Kenosha, Wis.
nuo 19 iki 30 metų, esu 24 metų vaikinas, Patęs nes žinias suteiksiu per
Pajieškau dėdės Kazimiero Vis- aišką.
(35)
monto ir Felikso Gelbuto, abu Kauno
Chas. A. Albertt
gub, Žvingių parap. Meldžiu atsi 862 National avė, Milwaukee, Wis.
šaukti arba kai apie juos žinotų ma
lonėkit pranešti.
...
(36)
Pajieškau meA inos apsivedimui.
Vladas Sutila
.
nuo 25 iki 30 metų, laisvų pažiūrų..
P. O. Box 231, Sydnėy-Minės, '
Esu 39 metų. Meldžiu su pirmu laiš
‘.N. S. Canada.
ku prisiųst paveiksią
(35)
J. G. B.
P. O. Box 71,
Pajieškau Tamošiaus. Lauci&uko,
Luzeme, Pa.
Trapeikių sodos, Subačiaus -valsčiaus,
Kleištoriaus parap, Kauno gub. Pir-1
Pajieškau
apsivedimui merginos
m’au gyveno Cambridge, Mass. Yra ne senesnės 28 metų, aš esu 28 metu
svarbus reikalas, kas apie jį žnot, ma ruAAfančios imti civilišką šliubą
lonėkite pranešti.
w
- (36) _ malonės atsišaukti su pirmu laišku
Alekas Baltušis *
prisiunčiant savo paveikslą,
Vyrų
Robbens Road, Arlmgton, Mass. meldžiu nerašinėti.
(36)
■
’ ''
- —X- : -------A. S-by
Box 92,
Riversville, W. Va.
Pajieškau brolio Franciskaus Kraiao, iš Kauno gub, Re.tavo parapijos,
Pajieškau apsivedimui merginos,
Gedvainių sodos,
girdėjau gyvena
New Yorke. Kas jį žino arba jis pats nereikalauju turto, tik meilės, sutiki
mą brangindamos labiau už viską.
meldžiu pranešti.
(36)
J iešką u ne juokams, bet tikrai apsi
Mrs. Petronėlė Karvelis
vedimui. Aš esu 35 metų, blaivas ir
Box 66,
Cadogan, Pa.
geras vyras. Meldžiu rašyt, atsaky
Pajieškau savo vyro Jono Daukšio, mą ir platesnes žinias suteiksiu per
kuris palikęs «mane 1914 metais išva laišką.
Antanas Mainis
z.iavo ir jokios žinos apie jį neturiu.
Gen dėl.
Cieveland, Ohio.
Jis pats lai atsišaukia ar kas jį žino
malonės pranešti.
Pajieškau apsivedimui doros mer
M arjoną Daukšiene
ginos
lietuvaitės, kuri mylėtų gyvent
428 So. 5-th st, Brooklyn, N. Y.
ant farmos. Aš esu 31 metų amžiaus
Pajieškau Kazimiero ir Karolinos vaikinas, turiu savo farmą. Meldžiu
Biekšių; Morkaus čerrmlevičiaus, iš atsišaukti, platesnes žinias suteiksiu
(36)
Dzekciošių sodžiaus; Stanislovo Bab laišku.
An. St
ravičiaus ir Motiejaus Černiausko iš
Ukronių sodžiaus; Juozo Kukio ir Jo 2160 W. Lafayette avė, Detroit Mich
no Babravičiaus iš Pamerkiu sodžiaus
Pajieškau apsivedimui merginos,
visi Alkiniukų parapijos, Trakų pav.
sr našlės be vaikų, nuo 20 iki 25 me
Vilniaus gub. Meldžiu atsišaukti.
tų amžiaus, aš esu 29 metų, turiu
Alek B.
76 Lamąrtine st, Worcester, Mass. dviejų tūkstančių vertės nuosavybę,
geistina, kad mergina butų laisvų pa
Pranciška Puzarnaitė
po vyru žiūrų ir Europoj gimusi. Su pirmu
Aukevičienė
pajieškau pusseserės laišku meldžiu paveikslo. Platesnes
(36)
Barboros Puzaraitės, Kauno gub, žinąs suteiksiu laišku.
K. J. Janaitis
Šiaulių pav, Akmenės parap, Rau
džių sodos. Girdėjau gyvena South Bos 2, Arcade sta. Los Angeles, Cal.
Boston, Mass.
Meldžiu atsišaukti
Pajieškau apsivedimui merginos
arba kas žino malonėkit pranešti.
Mrs. F. Aukevičienė
(37) bei našlės ne senesnės 28 metų am
1818 So. Sring st,
Chicago, III. žiaus, be skirtumo tikėjimo. Aš esu
21 metų, blavas ir laisvas, mylintis
skaitymą. Kurios sutinkat draugiš
Pajieškau Viktorijos Eidukienės; ji kai gyvent meldžiu atsisaukt atsaky
prasišalino nuo manęs apie 3 metai, mą ir platesnes žinias suteiksiu kiek
su Boleslovu Venta. Rodos dabar gy vienai.
vena Bridgeport, Conn. Buvo išsiveJ. M. Ba-ros
624 — 7-th Str,
Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos
lietuvaitės, nuo 20 iki 30 metų am
žiaus, be skirtumo tikėjimo, mylinčios
dorą, gražy gyvenimą malonės atsišauKti su pirmu laišku prisiunčiant
savo paveikslą.
(36)
J. Bleiža
Oconto Co. CamD 17
Towi1sand, W:s.

žūsi su savim ir vaiką vardu Boliuką.
Kas apie ją žino malonėkit pranešti
už ką pasistengsiu atlygint
J. Eidukas
198 C st,
So. Boston, Mass.»
Pajieškau pusseserės Paulinos Lapkiutės, Kauno gub. Vidiškių parap,
Venkrovo kaimo. Pirmiau gyveno
Englewood, N. J. Turiu svarbų reitalą, lai atsišaukia arba kas apie ją
žino malonėkit pranešti
(37)
Juozapas Burbulius
1412 Centrai avė, Detroit Mich.
Pajieškau švogerio Izidoriaus Miltakio ir sesers Domicėlės Mutautaitės-Milta:.icnčs. pirmiau gyveno C-ortney, Pa. Jie pAis arba kas apiei juos
žino malonėkit pranešti, nes turiu
labai svarbų reikalą
(35)
John Stromiia
P. 0 Box 23.
Kempton, XV. Va.

Pajieškau savo materies Marjonos
Viltrakienės po tėvas Ulackiutės,
mudu persiskyrėva su ja 28 birželio,
1913 m. Iai 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 iangliškai pravardę Mrs Wil(37)
son.
Vincent Vitraikis
110 — 23 st, S. S. Pittsburgh, Pa.
Pajieškau švogerio Kazimiero Derkiuto, su kuriuom augom Alsėdžių
miestelyj, Telšių pav, Kauno gub.
Rodos gyvena Scranton, Pa. ir kalba, kad jį užmušė mainose. Turiu
svarbų reikalą, kas ajie jį žino ma
lonėkit pranešt.
Julius J. Dirvanski
(35)
P. O. Box 151,
Aurora, III.

PRANEŠIMAI.
ALEKAS GRYBAS, k ui rs gyveno
Hartforde ir dirbo Hotelvje, greit
parvažiuok atsiimti pinigus po šiuo
adresu:
Jos Mažeika
34 Sbeldon st, Hartford, Conn.

REIKALĄ VIMAL
Reikalinga moterišKč arba mergi
na pas lietuvį prie mergaičių. Moti
nos nėra. Mergaitės ne mažos, dar
bas lengvas, užmokestis pagal sutar
tį. Atsišaukite greitai "Keleivio” re
dakcijom
"Keleivis” Broadway,
South Boston, Mass.
REIKALINGAS kriaučius, mokan
tis visą darbą, arba gerai darantis
kautus. Atsišaukite greitai.
(36)
F. Philips
XVėst Hazieton, Pa.

REIKALINGAS BUČERIS
Reikalingas bučeris 12 pt
dirbti bučemėj, mokestis gera, darAtsišaukiantis tu
bas ant visados.
ri nors kiek mokėti lenkų kalbą. Atsišaukit tuoj
A. ČEKAVIČIUS
142 Washington SL, Peabody, Mass.
Svarbu yra žinoti kiekvienam iš
aiškinimas užlaikymo savo sveikatos:
Vyrams, Merginoms ir Moterims!
Praktiškoj formoj išparoduma iš ko
kios medžiagos susideda piktligė ir
kodėl ji baisiai kenkia žmogui, taipgi
kur ir kaip ii randasi. Tik $1.00.
A. M; D. E. S. P. LIN CO. (43,
2309 Brown st,
Philadelphia, Pa.

PARDAVIMAI.
POPIERIAI LAIŠKAMS
Popieriai laiškams rašyti, 28 gatunku,. su vosokiais gražiais pasvei
kinimais ir su pritinkančiom eilėm,
ir su pritaikintom eilėm
dabar po
karės, ir su gražioms kvietkoms. Par
siduoda 12 poperių su konventais už
50c. Reikalaujam agentų ir duodam
gerą uždarbį. Adresuokit:
K. J. INTAS
(37)
P. O. Box 73,
Chicago, III.

KORESPONDENTŲ ŽINIAI.
Prirengiu spaudai, t y. literatiškai
apdirbu: korespondencijas , straips
nius ir eiles (rankraščiuose). Taipgi
mokinu gramatikos, sintaksės ir tt.
Turintis tokį reikalą, gali atsikreipti
laišku:
L. STUDENTAS
877 Cambridge st,
E. Cambridge, Mass.

ŠALIN SU DEGTINE!!!
Visoj Amerikoj sausa. Bet reikalin
ga atsigaivint mums patiems. Nebi
jokit! Męs išdirbam EaTRAKTĄ, iš \
kurio Jus galite pasidaryti sveiką ir
gardų gėrimą, kurį męs gvarantuo’am — kad užganėdins kiekvieną,
Vestuvėms, krikštynoms, baliams, už
pigią kainą Jus galit uadaryti kele
tą galionų. Pakelis iš kurio galima
padaryt 6 galionus $2.00. Pakelis už
$1.00. Jus galite padaryti 2 galionu.
Tikrai apsimoka pabandyti, o tada
fžsisakysit daugiau. Siųsk pinigus
< ♦ andien.,
daugiau. Siųsk pinigus šiandien.
WALTER NOVELTY CO. (37)
1117 No. Paulina st.
(Dept 170)
CHICAGO. ILL1NOIS.

Pajieškau apsivedimui merginos,
arba našlės, be vaikų,
be skirtumo
pažvalgų, aš esu 26 metų. Mylinčios
gražų šeimynišką gyvenimą malonės
atsišaukti su pirmu laišku prisiųsda
mos savo paveikslą. Platesnes ži
PARSIDUODA BAKBERNĖ
nias suteiksiu per laiška.
(36)
Didelėje lietuvių kolonijoje, uz la
S. V. R.
bai prieinamą prekę. Kuris nori to
423 So Main st, Rockford, III.
kį biznį įgyti, yra gera proga. Pla
Pajieškau apsivedimui merginos ar tesnių žinių kreipkitės laišku į "Ke
(36)
našlės be valkų, nuo 19 iki 27 metų leivio” redakciją.
So. Boston, Mass.
amžiaus, be skirtumo pažvalgų. Aš 255 Broadway,
esu 28 metų.
Norinčios su manim
VYRAI TĖMYKITE!
susipažinti malonės laišku atsišaukti
Artistiškų, gražiausių Amerikos
su pirmu laišku prisiųsdamos savo
paveikslą. Platesnes žinias suteiksiu merginų paveikslai. Skubinkit įsirašvt. Kaina 95c. Prisiųsk šiuo adresu:
laišku.
(36)
PETER NAZER
K. Y.
P. O. Box 148.
Gardner, Mass.
423 So. Main st, Rockford, III.
Pajieškau
apsivedimui merginos
nuo 25 iki 30 metų amžiaus, mylin
čios laisvą ir gražų gyvenimą. Aš esu
pasiturintis, turiu išmokėtą stubą ir
gerai
uždirbu. Geistina su pirmu
laišku gaut paveikslėlis,
atsakymą
duosiu kiekvienai. Vyrų meldžiu nei'ašinėti.
W. D.
316 Wall st.
Rockford, UI.

STEBUKLŲ KNYGA
Labai yra naudnga ir reikalinga
delei kiekvieno
skaitytojaus, ypač
vedusiems, vaikinams ir merginoms.
Knyga laimės ir sveikatos. Prisiųskite dvi po 3 centus pašto stempas,
męs prisiusime. Rašyk pas:
S. M. Calvin; P. O. Box 95,
Bedford. Oho.
Šita knyga tik ką tapo išleista per
įdomius specialistus dėl labo visiems.
Pajieškau merginos,
arba našlės Siųskite greit, nes kas pirmiau siųs,
l>e vaikų apsivedimui, kuri butų ūki tas greičiau ir gaus. Daug užsaky
ninkė arba pasiturinti. Esu 34 metų mų jau turime.
(36)
ir pasiturintis. Geistina, kad ir mer
gina butų tokio pat amžiaus arba jau
Nuo visokia skaus
nesnė. Su pirmu laišku meldžiu pri
mu raumenyse
siųsti ir paveikslą, platesnes žinias
suteiksiu per lašką.
(36)
M. Kutra
4538 So. Fairfield avė, Chcago, III.
yra pagelbingiauais.
žiūrėkite, kad bu
Pajieškau apsivedimui merginos
tu su INKARO žen
arba našlės nuo 25 iki 30 metų. Esu
klu!
36 metų.
Su piimu laišku meldžiu
Oslima mt tis«we
>^lspti«kose
iSe ir 65e
prisiųst ir paveikslėlį.
(36)
I »rb* tSsistardlnt nuo
Povilas Ž.imantis, Ix>rado, W. -Va.

Pain-Bipeller

P. AD. RICHTEJt A CO,

Pajieš’-au merginos apsivedimui,
nuo 24 iki 30 metų,
esu 28 metų. į
Merginos kurios mylit gražu šeimy- '
nišką gyvenimą malonėkit susipažin
ti, su pirmu laišku prisiųsdamos pa- j
veikslą.
"
(36)
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba
Ant. Raišis
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult
102 Polk st..
Nevvark. N. J.
;štepk veidą mosčia per kelis vakanu,
o padarys veidą tyra ir skaisčiu balto.
Pajieškau Mikolo Nauckuno, Vil
Pajieškau merginos
apsivedimui. Toji mostis išima plėtmus raudonus,
niaus gub., Tra’ ų pav, iš miestelio nuo 18 iki 27 metų, be skirtumo ti-1 juodus arba šlakus ir prašalina visoUžuguočio. Girdėjau iš Mahanoyaus kėjimo. Esu 27 metų. Malonėkit su- i kius spuogus nuo veido. Kaina dėžuišvažiavęs Kanadon. Žinantieji jį ar sipažinti, su pirmu laišku prisiųskit tės 5Oc. ir $1.00. Pinigus galit siųst
(35)
ir štampomis.
ba pats meldžiu atsišaukti
(36) paveikslą.
Antanas Juodis
į
.1. n. Bov K7«,
J. RIMKUS.
3444 Salmon st,, Philadelphia, Pa.
,
Smuggler, Colo. | R. O. BOK 36,
Holbroek. Mase,

NUSIPIRK NOSTIES

KEEBIVIB.

VYRAI IR LEIDĖS KYP
KVAIT, DŽIAN BAMBA
UŽIMS PLEKĄ.

Į

dėl savo biznio paliokam da ninkams nieko daugiau ne darni šalin, numojant ranka1
vė šimtą, p Lietuvos lais reikia, kaip tik proletariato bei kasydamiesi pakaušius,
biblija
vei tik eidi dalars. ”0 tu po diktatūros, daugelis karštai gi oratorius taipgi mąstė ir
svajojo, kad proletariato
A
nas Skribinske,” rėkia kitas, delnais suplojo.
’pardarinėji paliokų gazie- Tik tūli seniai ir senės, diktatūra jau nebetoli, nes
tą ir davei paliokams pipti kurie nesykį jau buvo atėję alkanos minios auga, o to
dolerių, o lietuviams nieko.’’ prakalbų klausyties norėda • tik ir reikia proletariato
Ir taip visi musų vyrai, mi patirti, kas reikia daryti, diktatūrai. Kiti gi žmonės
kurie kypina biznį ir žino kad mėsos, bulvių ir kitų visaip mąstė, bet visgi dau
kaip runyt, kad žmones at kasdien gyvenime reikalin giausiai apie tai, kaip pi
eitų ir remtų, šitame disku gų daiktų kainos nekiltų, giau maisto gavus, tik vie
sine išpasakojo vieni apie ki mąstė: pritarti kalbėtojui, nas buržujus ėjo namo ypa
tus kaip kas remia lietuvius ar ne? Patripsėję. pasikasę tingomis mintimis užimtas.
ir paliokus. Well, aš sakau, pakaušius stovėjo, lyg lauk Jis stengėsi atsivaizdinri
kad ranka ranka vašina, bo dami ar tasai kalbėtojas ne proletariato diktatūrą tik
pasakys, kaip proletariato kaipo karę, vienu žodžiu vi
abidvi dortinos, dacol.
Džiova Dubris tada sako: diktatūra tuojaus atpigins suotiną pragarą, kur vieš
—Ponai tautiečiai, aš ma mėsą, bulves, duoną drabu patauja ne teisingumas, bet
laukiniai palaidi instiktai,
tau, kad mes nerasim kož- žius ir viską kitą.
prievarta
ir tiesa stipresnio
nas savo galo, aš myninu, —O ar daug jūsų yra? —
nerasim tikro kelio musų teiravosi koks tai storas, ant silpnesnio.
brangiai tėvynei gelbėt, dėl sveikai išrodantis buržujus. —Ne, tai ne socializmas—
užreiškė jis, darydamas iš
to įnešu paprašyt garsiau—
Kada
tamsta
bado
ver

savo
mąstymo išvedimą...
Džian
šio musų
lojerio
čiamas
taipgi
stosi
į
musų
S. B.
Bambos, kad mums paaišeiles,
tai
busite
jau
visi,
—
‘
kintų ir duotų rodą, ką tub™
pašiepiančiai atkirto orato MIRĖ MOKSLININKAS
im daryt.
PROF.
HAECKEL.
J
--------—Raidevei, vyrai! Džian rius.
Jenos mieste, Vokietijoj a—& ±
Bamba čia ir gali jums iš- Ir vėl jaunesni klausytojai
Ant ai
9
d.
rugpiučio mirė garsusis1 9/ Aį
^kspleinyt sunkiausius kveš už šitokį "puikų atsakymą”
j
akmens
Žinus. Jus esate smat, regli delnais oratoriui suplojo, gi pasaulio mokslininkas pro-l
fesorius
Ernestas
Heinrich
senesni
mąstė,
nes
atsaky

oatriotai, norite eit faituokiek nenušvietė Haeckel, žinomas visame
tis, kad savo flagę su arkliu mas nei
tamsią
jų
vaidentuvės
pa moksliniame pasaulyje kaiint Gademinkalnio užnešti
po evoliucijos teorijos gyilr sykiu duot pinigus palio dangę.
dentojas
ir išaiškintojas.
Žmonės
tuo
tarpu
išsis

kams, kad jie jums to pada
Profesorius
Haeckel paskirstė,
vienas
po
kito
nueilyt neleistų. Tai yra dipkuriniais savo gyvenimo
omatija. Nebleiminu jūsų,
metais, delei kilusios pašau)o esu foistkles saliunkypelio
karės, atitraukusios žmoitli yjį
ts ir žinau, kaip reik runyt
niją nuo mokslo, buvo tarsi. rtMtae žį laikro&lį ant kiekvieno adbiznis, ai bečiu laif. Viena
_
__ _
: reso už $7.45 C, O. D. ir persiuntimo
užmirštas. Nesikišdamas
Į i kaitas, su teiae jums viską peržiurti.
'anka duok, kita atimk, abi
politikos dalykus, jisai pil Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė
•akas vašvk, o nieks neži
Atsiminkite - jūs užmokėtu
dė Jenos universitete zoolo cento.
los, kad jos dorti. Tai ge
me už tokį pat laikrodėli *?*• 125.00
gijos profesoriaus pareigas, jei pirktumėt kitur. Puikus auk
nesnis biznis negu kišti savo
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai au
kurią tai vietą jis laikė per kiekvienu
iosj į socialistų biznį. Dėlto
laikrodėliu.
(?)
50 metų.
iš įsešu priimti rezoliušiną
nCKLSIOB WATCH CO.
Jo mokslinių raštų yra •to Atheaaeum Bdg. CHICAGO. ai
yačyt savo biznį pirmiauatspausdintų
daugiau kaip
ria; o kad jis gerai eitų —
20,000 puslapių; tie raštai
luok, paskui dvigubai atsisusilaukė jau vertimų Į 19
’mk ir vėl duok, to tai geras
kalbų.
įdvertaizas, ai bečiu laif.
Džian Bamba.

Baigali jau ir išsišiepėL
’Neduodat žmogui nė bumą
j atidaryti, o jau ir juokiatės.
O, nevermain, kad Džian
Bamba raudonas, da tas nemynina, kad bulšiviku liktų
nosery! Tik turėjau ilgą vi:keišiną, daug gulėjau, tai
nusideginau, kad net ir da
bar visą peršti. Baigali koks
tas marių vanduo, kaip koks
rakalis skūrą numauna, ta:
ve kodėl aš raudonas, ai be
čiu laif.
Dabar visi šarap ir klau:
sykit Kaip jus žinot musų
olkontrės prezidentu yra
Smetona, ale nemislykit
kad aš noriu pas jus pada
ryt kolektą ant šifkortės.
kad važiuot į olkontrę ir ten
atidaryt foistkles maslionki
saliuną, kada čia salrunų
biznis nuėjo ant bom. No*
no! Džian Bamba da ii
Keidės pančiakoj sau anų
šipkortės rastų, ai bečiu
Jaif.
Aš dabar jums visiems
•Gademino Džiogailos ir Vy
tauto anūkai, Šliupo ir šven
to tėvo vierni vaikai turiu
labai vožnų dalykų pasakyt, PROLETARIATO
ką aš gavau iš Lizibėdo, kųi
DIKTATŪRA’musų tautos smat vyrai lai
kė savtfrrfiffin£ą ir padarė
Išsikišęs virš galvų apsu
dabai svarbių nutarimų vi kančios jį žmonių minios,
sai musu tautai ol-triu Ju- engvo vėjalio ir jo paties
naitet steic. Mes risi da gyvais judėjimais sutaršy
bar turime darbuotis musu tais, drimbančiais ir išskės
tėvynės tautai, dėlto klausy tais rankos pirštais nuolat
ki tų vožnų rizoliušinų. Rei iuo akių augštyn atžeriakia jums žinoti, kad buvo nais plaukais; sugniaužta
pakarta musų tautiška fla- lumščia daužantis priešais
gė su baltu areliu, buvo po avė orą, lyg kad leisdamas
nas Žabalianskas, ponas jos smūgius ant aplink sto
Skrabinskas, mister Šlape vinčios minios galvų — jau
tinskas, Mižalinskas, ponas tas vyriškis šaukė-pasakojo
Bronis Burokas,
ponas niniai apie gerus ir blogus
Driežinskas, ponas Galis įasaulio žmones... Jo žai
Dobreckis, Anupras Šluot- buojančios akys šaukė iš jo
vinskas ir mister Džian krutinės perkūnijos griausBamba. Ai bečiu laif. kad ir nus, jo cinizmu iškreivintos
Džian Bamba ten buvo bo 'upos, pagieža suspausti
be jo galvos musų tauta dantįs klausytojams piešė
pražūtų.
bloguosius, o išdidžiai už
Aš neduosiu jums visą ri- riesta galva ir išpusta krū
portą iš viso protikulo, bo tinė reiškė geruosius...
tai labai ilgas ir jus visi už- Juodžiausiomis spalvomis
migtumėt ir negirdėtumėt is nupiešė paveikslą skur
ką Džian Bamba jum šneka. do, vaizdžiausiomis gi esan
Ale klausykit, ką ponas- čios žmonių sugyvenimo
mister Žabalinskas pasakė: ;varkos neteisingumą; sus
"Vyrai, uskiuzmi, ponai! kaitė milionus liepsnose su
Šitas mitingas sušauktas degintų, kraujuose paskan
ne išgero. Visi matot kas dintų, kalėjimuose supūdy
atsitiko musų Lizibėde — tų, skurdo suėstų ir ligų iš
visą musų lietuvių tauta žudytųj žmonių; pasmerkė
virto -cicilistais, tai gi reik visas ireformas trukdančias
darbininkų užmus gelbėt brangią tėvynę apskelbti
PROLELietuvą su Smetonos val viešpatavimą
DIKTATURĄ!
džia nuo tų bulševikų, reik TARIATO “
užžavėta
oratoMinia
mums visiems kas-nors da
ryt, kad tie musų Tiepriete- riaus judėjimų ir žodžių at
liai negalėtų į Lietuvą sug vaizdintais paveikslais, tėrįžti, reik juos apskųsti vy myjo, klausėsi, prisiminda
riausybei kaipo anarchis ma sau šalį, kur darbininkai
airi proletariato diktatūrą
tus.’*
—Šiur Maik! — perėmė r visus storpilvius turtuo])ona£ Burokaitis. Ale Šla- ius priverčia po dešimts vaandų į dieną špatu žemę
petiriskas atsistojęs sako:
—Kibą ponas Burokaitis casti, kūjų akmenis skaldy
turi kopūsto galvą, kad pri ki, gatves šluoti, darbinintaria šitokiam pienui. Tai ciškus laikraščius gatvėse
pardavinėti, šaltį, alkį ir vi
bom biznis.
—Ponas Burokaitis olrait sus vargus vargti, kaip pir
—užpruvino ponas šluotvi- ma proletarai kad turėdavo.
nas. — Geriau su socialis Caip tai smagu dabar ten iš
tais neprasidėkite, ba matot, ų buvusių turtuolių pasikad jiems daug žmonių pri uokti. pasityčioti, kumštėrtaria, mums reikia žiūrėt iš ti ir visai nesibijoti, kad už
ai reikės atsakyti. Ištikruko duoną valgom.
Dėlto dabar pasidarė di ų proletariato diktatūra
delis diskušinas. Vienas lageidaujama, dėlto orato
sako, kad mister Šluotvinas riui užreiškus, kad darbi-

NEW PERFECTION

žinomas per 25 metas ir Valdžios prižiūrimas

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

M PINK | LIETUVA

VIENATINIS LAKRENCE

Kriaučius
—JL

Žmogue kasosi galvų,.
.x —
į* kad palengvint niežėjimų..
A
11 L
ii I,—~j|
Kasjmasi pasidaro papro-.'
I r
- II JkLA. čiu. ir tuomet žmogus kay '
r* '
s<’s’ ovjuėioms. Bet jis
_ Į! J - GV ’
žino, kad jam niežti, ir

Yyrai ir moterįs kenčianiežėjimą nuo pleiskanų,
1/
o kenčia bereikalingai, ' V/S
nes t? niežėjimų galima
VX /
lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasįrrrosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,,
įvykstančių nou pleiskanų.

įY

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.
RUFFLES yra maistinga nhaudynė galvos odai ir plaukams.
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuojusų 75 centus pačto
markėmis ar monev order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
——F. AD. RICHTERO CO., 324430 Broadway. New Yorir
*

kuris pabaigęs RUTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
bai grašiai siuva visokius KUBUS
VYRAMS ir MOTERIMS iš gėry
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir persitikrinkit, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis:
(?)

Gražiausių Dainų ir Naujausių
EILIŲ KNYGA

P. Valiulis

42 y2 HAVERHILL ST.
LAWRENCE. MASS.
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų lemoms kainoms, tai visada eikite
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo vėlimui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefonų už- !
dykų. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir suėėdyt pinigus, tad i
ateikite į APTIEKĄ po numeriu
(1)'

100 SALĖM ST.

BOSTON, MASS.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.

pyt ai 3c. mark*.

"KELEIVIS”

SO. BOSTON, MASS.

iittl

9

KEEEIVTB.

Laiškai iš Lietuvos
Atėjo atsakymai ant pasiųs
tų per mane pajieškojimų že
miau padėtiems žmonėms.
Atsišaukdami laiškų, pami
nėkite jų numerį ir pridėkite
2c. štampą prisiuntimui.
Adv. F. J. Basučius
: 253 Braodway, S. Boston, Mass.

670. Urbonavičiui Jonui, nuo
Baltramiejaus Urbono.
672. Urzui Petrui, nuo Juozo
Urzo.
677. Vaicukunui Juozui, nuo
Reginos Vaicikų.
678. Vaičiui Franai, nuo Onos
680. Vaišaičių Agotai, nuo
Antano Vaišio.
682. Vaitekūnų Onai,
nuo
Fabijono Tamošiūno ir famili
jos.
683. Vaitekūnų Juozui, mto
- Domininko Mažinto.*
684. Vaitkevičių Adomui, neo
Onos Vaitkevičienės.
688. Vaitkui Franui, nuo Jo
no Vaitkaus ir familijos.
689. Vaitkų Juozui, nuo An
tano Zeniausko ir familijos.
694. Vaitekaičių Aleksandrui,
nuo Zuzanos Vaitekaitienės.
695. Valaičių Antanui, nuo;
Juozo Valaičio ir Simano Valai
čio.
696. Valančiunų Juozui, nuo
Elzbietos Čepaitės.
697. Valaišmų Jonui, nuo Mo
tiejaus Valaišimo.

773. Zelnevičių Juozui, nuo
Antano ir Onos Zenevičių.
nuo
774. Žilinskų Antanui,
Klemenso česnos ir Juozo Žilin
sko.
776. Žilinskų Baniui, nuo Do
micėlės Žilinskienės ir famili
jos.
785. Žukui Kazimierui, nuo
Mortos Žukas ir familijos.
786. Žukauskų Antanui, nuo
pačios ir Juozo Smito.
787. Zukošiui Antanui, nuo
Juozo Antanavičiaus.
789. žvirblių Marei, nuo Ma
rės žamauskienės ir Juozo ša
pelio.
790. žvirgždžiunų Kaziui, nuo
žvirgdžiunų familijos.
793. žylai Juozui, nuo Jurgio
Žylos.
795. Aleknavičiui iVncui nuo
Jadvigos Aleknavičienės.
799. BačeJiui Juozui, nuo Kostaneijos Bačelis.
800. Baladijai Tarnui, nuo Te>
fiiijos Baldijos.
801. Balsiui Jonui, iruo Petro
nėlės Balsis ir familijos.
804. Bartkevičiui Jonui, nuo
Batulevičių, Jievos ir
Alenos
Stankauskų.
805. Bartinkui Broniui, nuo
Teofilijos Bartnikų.
807. Butui Onai, nuo Barbo
ros Krizių.
nuo
809. Bišiunų Adolfui,
Juozo ir Elzbietos Bišiunų.
810. Bilaičiui Endriejui, nuo
Onos Bilaitis.
813. Bilevičių Jonui nuo Bilevičių familijos.
814. Bobrauskų Petrui, nuo
Kastanto Bobrauskio.
816. Borgalių Kostancijai nr.o
Aleksandro Radvitevičiaus.

r I'

nuo Juozapatus JaMosaaskienės.
866. Jankauskų Kazimierui,
nuo Jono ir Domicėlės Jankaus,
kų.
867. Janulevičiui Juozui nuo
vaikų.
868.
Januškevičių Mikolul
nuo Adomo Palaimos.
869. Jasiondų Jonui nuo Jasiondų familijos.
870. Jasioniui Jonui nuo Jasienių familijos.
871. Jucevičiui S. I nuo Juozo*
ir Franciškos Jucevičių.
873. Juronių Juozui nuo Jono
Juronio ir Jurgio Martinaičio
875. Kazinskų Izaokui
nuo
šeimynos iš Lietuvos.
876. Kačkauskų Bronislavai
nuo Marijos Kačkauskų.
879. Kaletkų
Zenonui nuo
Frano Kaletkos.
880. Kalakauskų Juozui nuo
Vincento Barilos ir familijos.
881. Kapeckų Marijai nuo Ma
rijos Zekonių ir Elzbietos Ka
peckų.
882. Karalių. Mikolui
nuo Onos Brikienės ir Marijos Liutkevičienės.

j

1
JIMO.
Uodai, taip jie veikia Streikuojančių
cigamin- :
i
kų
unija
Bostone
ir taip ji apsisaugoti steigti savo fabriką.nutarė
Paš i
Uodai nuo senovės yra
žmogaus kankintojai ir
priešai. Pajūryje, šlapiose/
vakarų ir šiaurvakarių pie
vose ir tolimuose šiauriuose,
pagirių lygumose ir kalnų
daubose, tie kraugeringi
gyvūnai nesuskaitomais bū
riais visur mus sutinka, ar
tai darią dirbant, ar tai pa
ilsini išvažiavus.
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FARMOS.

Jei uodai butų vien tik
paprastais kankintojais, tai
dar nereikėtų prieš juos
tiek daug kovoti, bet atsi
menant, kad yra keletas
uodų veislių, kurios apsigy
venusios po visas Suvieny
tas Valstijas platinasi, pa
darydamos derlingas apielinkes tokiomis, kame nie
kas nenori gyventi, ir kad
viena
uodų veislė, kuri ran
700. Valėnų Jonui, nuo Moni
890. Kasickų Augustui, nr.o dasi pietuse platina gelto
kos Valuntikevičienės.
Franciškaus Kasickų.
nąjį drugį tai nereikia jo
701. Valendzikų Stasiui, nuo
891. Kažetų Monikai nuo Re- kio aiškinimo, kad juos nai
Juzefos Valendzik.
ginos Kažetų.
kinti reikalinga.
702. Valeckų Povilui,
nuo
893. Kazakevičių
Vaclovui
Juozo Valecko ir familijos.
Suvienytų Valstijų Žem
nuo Karaliaus Kazakevičių.
: 705. Valevių Juozui, nuo Onos
dirbystės
Departamentas
894. Kazlauskų Jurgiui nuo
Valevių familijos.
išleido ūkininkų buletiną
Marijos Kazlauskų.
707. Varnui Severui, nuo Ur
817. Baravikų Mikui, nuo Baantgalviu:
nRemedies and
895. Kemežių Amilijai nuo
šulės Varnų.
ravikienės.
Kemežių familijos, Jono Aukšti Preventatives Against Mos709. VasHevičiui L. B., nuo
818. Braišaičių Antaninai nuo kalnio ir Mateušo Mikaleviciaus ąuitoes.” (Vaistai ir Apsi
Marijos špalgienės, Elzbietos Franciškaus Brašaičių.
896. Kerbelių Jonui nuo Bal saugojimo Priemonės nuo
Noreikaitės, Amilijos Šveterie820 Briedžiu Povilui, nuo Ste tramiejaus Kerbelio.
Uodų). Tą buletiną priren
nės ir Juozo Vasilevičiaus.
fanijos Briedis.
gė
Dr. L. O, JIaward, Ento897. Keršauskų Vincentui nuo
711. Vasiliauskų Juozui, nuo
821. Brogių Juozui, nuo Ma Kastanto Keršausko.
mologijos Biuro vedėjas.)
Antano Vasiliausko.
rijos Brogienės.
___’f
899. Kijauskui J., nuo Magde- Buletinas pirmiausiai būva
Vatui Juozui, nuo Juozo
822. Budreikų Jonui, nuo An lenos Viraitienės.
atspasusdintss 1911 metais,
Vatos.
tano Budreikos.
900. Kinšinui Kazimierui nuo bet tai laidai' išsibaigus da
713. Vapšų Jonui, nuo Justi
bar išnaujo - perspausdinta
823. Budrių Bernardui nuo Kinšinų familijos.
nos Vapšo.
Petro Budrių.
901. Kišonių Stasiui nuo An- ir suteikiamas veltui kiek
714. Veckių Vincui, nuo Jie
vienam, kuris nori žinoti
826. Buivid Helenai, nuo.Bui- tano Kišonių.
vos Veckis ir Agotos Makarevi- davičių familijos.
kaip
išsisaugoti ir neleisti
902.
Kozukovskių Simanui,
čių.
uodams savo apielinkėje
827. Bušų Jurgiui nuo Petro nuo Onos Kozukauskienės.
715. Velička Aleksui, nuo Jo
Buletine apra
Navalinskio.
903. Kalantų Feliksui nuo Ka platinties.
no Januško ir Petro Veličko.
šoma kovos prieš uodus ir
830. Butkų Antanui nuo Ar.-'rolio Kalantos.
717. Veliviui—nuo Onos Velitano Butkaus.
904. Klikunų Juozui ir Ado- kaip apsisaugoti nuo įkan
vo ir motinos.
dimo ir kiti įvairus dalykai,
833. Kovaliauskų SeBomijai' mui nuo Grasildos Klikunų.
720. Vereckui Stasiui nuo tė- nuo Jono Kaveliausko.
i 905. Klimavičių Juozui
nuo kaip tai: kur jie veisiasi,
ir motinos.
kaip jie gyvena, ir kaip
834. Čepaičių Onai nuo Onos Juozo Bluvos.
724. Vielių Antanui, nuo Ado šukitės ir K. Rimkaus.
906. Klimauskų Justinui, nuo naudotis prigimtais uodų
mo Vieliaus.
priešais, kad nuo jų visai
835. Čepaičių Izidoriui, nu? Klimauskų familijos.
726. Vilkų Jonui, nuo Fanciš- A. Kakalnio ir brolio Jurgio.
apsisaugoti.
kos ir Domicėlės Vilkų.

J

iurta jau ir komisija čarteriui išimti. Fabriką bus So.
Bostone, antBroadway. Ji
prigulės patiems darbinin
kams.

Brooklyne streikuoja na
mų statytojai. Jų vieton
darbdaviai pastatė juodveidžius streiklaužius. Streikieriai pereitoj sąvaitėj už
puolė skebus ir kilo mušty
nės, kuriose keliatas žmo
Pelkės, tvenkiniai ir ba nių likos sužeista. Policija
los yra tečiaus vienintelės areštavo 4 streikierius.
vietos, kuriose uodai veisia
si. Truputis lietaus van
dens senoje skardinėje, ar
ba šlapioje rynoje, jei palik-1 Ar norit pagerint savo būvį? Tai
yra laikas, kada uudirbi daug
ti be priežiūros ant . lauko dabar
atvažiuok į gražią aptelinkę, kur pui
gulėti, miesto ir miestelio kus javai auga, kur trūkis ateina į
vidurį musų kaimo, tris kartus
apielinkėse,
suteikia uo įpat
dieną. Ten yra 36 farmos ant par
dams veisimos vietą ir pla davimo tarpe lietuvių ūkininkų. Iš
lytinių valstijų reikia važiuot per
tina nesmagumą ir daro Grand
Rapids, per Chicagą reikia va
žiuot -laivu ar geležinkeliu per MusĮvairių nemalonumų.

883. Karalių Petrui nuo Jievos Seilių.
884. Karalių Simanui nuo Jono Naujoko ir Jonieškos Karalių.
886. Karolevičiui Petrui nuo
Stanislovo Karolevičių ir Adelės Aleksandrovicz.
888. Karpavičiui Osipui ■nuo
Jono Karpavičiaus.
889. Karvelių Antanui, nuo
Karvelių familijos.

nuo NELAIMĖ ANT GELE
837. Černių Magdelenai
727. Zigmantų Vincui, nuo Mikolo Černiaus.
ŽINKELIO.
Kazimiero Vincas ir familijos.
838.
čiudinių Juozui,
nuo
Ant Norfolk ir Westem
731. Vismantų Onai, nuo tėvo Jurgio Auseno.
geležinkelio,
25 mylios nuo
Uršulės ir Povilo Vismantų.
839. Cvickui J. nuo Jono KaBoyce,
Va.,
pereito
ketver732.
Vismantų Stanislovui
v ■ •
ea 1 — atraukinis.
1 • *840.
Daukšai
L.
1
nuo
Petrovo
nakt}
susikūlė
nuo Katrinos Vismantų ir fami
Penki vagonai nušoko nuo
lijos.
Mekio ir Antaninos Daukšos.
738. Vitkauskų Pranui, nuo
842. Daugirdai Jonui nuo Ma relių ir daug žmonių užmuš
ta.
____________
Petronėlės Dauginis.
rės Balčiūnienės.
742. Vižnolnetsky Juozui, nuo
844 Dauginu Stasiui nuo Ma AR JŪSŲ SKILVIS TAIP
Aleksandros Vižolnetsky.
rės Daugiuos.
GI STREIKUOJA?
nuo
744. Jurgučių Povilui,
846. Dauriliui Adolfui
nuo
Petro šermausko ir Leono Ra sesers ir giminių.
Streikas šiais laikais —
kučio.
849. Didžiuliui Adomui nuo tai kasdieniniai nuotikiai.
746. Zabrauskui A., nuo An giminių ir brolio Dominiko.
Jeigu jūsų skilvis taipgi
tano Zabrausko.
850. Avanikų Jievai nuo tėvų. streikuoja, tai be abejonės
752. Zaligauskių Antanui nuo
825. Gavėnų Onai nuo Mikolo turi būt tam svarbių prie
Juozo Zaligausko.
Gavėno.
žasčių, ir jus turite panau
756. žalių Kastantui, nuo Ka
853. Gavėnų Juozui nuo Mag- doti geriausių priemonių,
zimiero žalio.
delenos Gavėnas.
kad sugrąžinus skilvį prie
758. žalių Juozui, nuo Zofios
854. Gavėnų Jonui nuo Kas- jo veikimo. Trinerio^ Ame
žalių.
tancijos Gavėnas.
rikoniškas Kartaus Vyno E
761.
Zaveckiutei Katrinai,
855. Grubliauskui Kastantui lixeris yra geriausia pagal
nuo Julianos ir Petronėlės Gru- ba. Jis išvalo vidurius, pra
nuo Adomo Taveckio.
763. Zuikiutei Onai, nuo Vin bliauskų.
šalina prisikrovusias mais
co Pužausko ir Mikolo Žuko.
856. Gubzaitei Seliomijai nuo to
atmatas ir nuodingas
765. Zaveckiui Tarnui, nuo Mikolo Guobžos.
substancijas, grąžindamas
Stanislovo Zaveckio, Juozo Dris
857. Gūdžiui Jurgiui nuo gi normalį vidurių veikimą ir
l^ausko ir Kastancijos Zaveckų.
minių.
'
tvarką. Galvos skaudėji
v 766.
Zaveckių Franui, nuo
858. Hermanui Antanui nuo mas, užkietėjimas,
nerviš
£arno Zaveckio.
R. Antanaičio.
kumas ir kiti simptomai
767. Zubrauskui P., nuo Onos
860. Andriliunų Onai,
nuo greit išnyksta ir jus vėl jau
Zubrauskienės ir Frano Sprai- Juozo Andriliuno.
čiatės puikiai. Gaunama vi
861. Tablonskui Vincui 'nuo sose aptiekose. Atsitikime
naičio.
768. Žebrauskui T., nuo Ta Onos Tabkmskienės.
slogų, kas šiltame ore labai
mošiaus Dailydės ir Juozo Sta
862. Jakavičiui Antanui nuo paprasta,
vartokit gerklės
Elionaros Jakavičių.
naičio.
ir nosies plovimui Trinerio
nuo
863. Jokūbaičių Stasiui nuo Antiputriną. Tai pasekmin
770. žemaičių Jurgiui,
Jurgio žemaičio ir Onos žente- Marės Jokubonis.
ga ir tikra pagalba. — Jo864. Jaloveckių Stefonui, nuo seph Triner Co. 1333-1343
laitės.
'771.
i ,iuozo janjvtvMu.
So. Ashland Avė., Chicago,
««svms,
«»*-, Juozo Jaloveckio.
’ 865. Jamosinskių Ambrozui lUinois.
tano Žeimio ir familijos.
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Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip
nuginkluoja carą ir kaip jia turi pa
sitraukt nuo sosto.
Kevoliucijonieriai aplinkui apsupę su raudononda
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo.
Prisiųskite 26 e, o mes prisiusima
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c.
į popierą ir pasiųst prastame laiške
užrašydami aiškiai adresą.

'KELEIVIS”
255 Broadway,
South Boston. M

kegan;
iš ten jau netoli.
Musų
Įlanka, per kurią darosi raštai priima
Uberty Bondsus. Drąsai galit va
žiuot, nepralaimėsite, arba rašykit
adresuodami j:
"AMERIKOS ŪKININKAS”

Boa 96,

<

E. J. MAŽEIKA
34 SHELDON STREET, HARTFORD, CCNN.
VISUOMENES ŽINIAI!

t

JEIGU JUS NORITE TURĖT GER $
LAIKRODI arba kišeninį LAIKRODĖLI, RETEŽELL MEDĄ
arba kitokią papuošalą, tad PIRKIT PAS MUS, o gausit pigiai
ir gerus.
VISOKIUS MUZIKA LAŠE US INSTRUMENTUS ir STRIUNAS,
VISOKIUS GRAMAFONUS, PIANUS ir PLAY PIANUS, taipgi
VARGONUS galite nusipirkt pas mus per pus pigiau, negu Sdr
nors kitus.
Taipgi taisome visokius Laikrodžius ir Muzikal'škus T~it~nirmtf
Nepamirškite kad niekur kitus tokius daiktus nesiima trup

♦

PIGIAI pirkt kaip pas mus.

E. J. MAŽEIKA
34 SHELDON STREET,

'%■

HARTFORD, CONN.

t
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Išėjo iš spaudos dvi žingeidžios
knygos.
SOCIALIZMO TEORIJA
Parašyta kiekvienam suprantama kalba, socializmo molralaa
Čia išguldytas tokioj aiškioj formoj, kad kas t* knyga perskaitys ir
gerai ją sau j galvą įsidės. tas galės sukirsti kad ir stipriausi soci
alizmo priešą. Yra tai didžiausia argumentą sutrauka diskusijoms
ir prakalboms Iš SOCIALIZMO TEORIJOS galima taipgi ir pa
skaitas skaityti.. KAINA 25c.

Hari, Michigan.
M. Vaienčius.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo TeL: Cambridge 6098.

DB. AL HDEHIEMICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
Specialistu Slaptą ligą.
VALANDOS:
Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30
šventadieniais nuo 10 iki 1.
81 CANAL ST, BOSTON.
Rooa 216 k 216.

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

DYKAI
Kaipo žnovai fespertai)
patentų bandome išradi
mus DYKAI. Rašykite rei
kalaudami musų knygu
tės:
AM. E. PATEKT OFFICE

Protingos Gaspadinės
. J
Užlaiko gatavo
TYRO

- Ine.
718 MATHER BLOG (Ks)
WASH1NGTON, D. C.

WILUAMS’
Prieskonio

PININGUS
LIETUVON!

Viralinėje ant !tutino*. Tik dėlto
jos vaisiai taip gardžiai primes
ti ir labai gert
Williams Prieskoniai sutaisyti
parankiuose baksukuose. iš kurią
galima užbarstyt biskį, jaugiau,
arba visai atidaryt.
Pirkite juos pas jasą giooerj.

Jūsų giminės ir draugai rei
kalauja pagalbos. Jums nerei
kia išbandyti. MUSŲ 4OMETŲ
PRAKTIKA, užtikrina Jums,
kad Jusą pinigai pasiųsti per
mus pasieks siuntėjus greitai
ir be jokių kliūčių.
Pinigų siuntimb^musų spe
ciali šk urnas.

The Williams & Carleton Co.

M. B. Beraste’n Cq.

Nuga-Tone

Bankieriai

101-155 Šilta St.,
BOSNII, MASS.

PABARA TIRŽT^, RAUDONĄ SRAUJA,
STIPRUS, NU0LATIMIU8, NERVUS,
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis

Siutus, Overkotus
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS.
>

Mm raktikrlaana, U Jįt MįHyutt ffiMgą
ir turMU GRAŽIUS RUBUS. Kateafi
«mb imam materiją ii gerują Anrat Ir pri-j
■rierasjam rūbą puti žmsąą, tedfl muaą '
pasieti siutai ar makotai aeradarku tao-!
(bob I^YfeisdoB ir bBM CtSv^bbbL
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER
KOTUS PASIUVAU PIGIAI IR GERAI;
TAIPGI MVAL0M IR UPROSINAM
VYRU IB MOTERŲ RUBUS

Ir aitlkrtataa. Kaiaa

i
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imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čiu.. bandyk Nisra-Tone ir persitikrik kaip sreitu laiku jau
tėsi visai nauju tmosu! Devynes ii deiimtes visu tmocaus
tokiu kais bloiras apetitas, nevruomulavimas viduriu, rasai ir
iiputimai. užketėjimas skilves, tulžims. anemia. kankinimai reu
matizmo. skausmai raivo*, neuralria. stokai enerrijoa. nusilpnė
jimas nervu ir neralėjima* miesruoti. paeina nuo stoka nervą
pajieros, skisto vandcniuoto kraujo ir neuitektinfos cirkulacijoa
ten«jo.
Kožna dalis kūno ir koina jo veikme remias* ant nervu pajinrOa.
kurios didiiausei užlaiką reram stovtuje pilvą, jaknas. inkitus ir
rrobas, iirdea plakimo, kraujo cirkulavimo. Nura-Tone yru labai
protingas gydymas nuo notūtpnetu nervu ir kbelno sunaikinimo
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti ii aitoniu brangiu,
sveikata daadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j GeM< ir
roeforg-maietu* dėl Kraujo ir Nervu.
Nuga-Tone priduoda gyvybe jaknoma. pastiprin grobus tetr.
jog fe tuitinase regulariikai. Atgaivin iakRas. iivara laukui
auodinies atmata*. Niera daugiau* Rjtzu ir snputimu. niora amirdančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone šuo* Jum* stebuklingą
apetitą, siarą rruomuiavimą, tvirtu* nervus ir kietą pastiprintą miegą.
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir iibumą akiems? Nuga-Tone padare tvirtus, rustus
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalnin savyj jokiu
daromu paprotį vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti euk
skonj ir vartuoti gaietaa be jokio neparanukumo. Bandyk juea. RekomeM
sava pretelems.
___
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCUA: Pr»W Nuga-Tone yra visam (1
ui bonkute. Koina bonkute talpina devynios dežimtys (M) piliuhs. arta
gydyta*. Galėt* pirkti Maa b Mik s tu. arta teitas manevras gydymą ei M
dolerius. Imk
dvMeiimt (20) dienu^irjeigvi^n* busi ugi
prapuldyti vieną centą. Mes (maine rišiką.
FRIStUSK SAVA PASTEUAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratery, L. 21—5S7 South Dearborn St.. Chicago. I1L

Ant Januška
122 W. BROADWAY,
BO. BOSTON, MASS.

Gerbiamieji: įdedu čioaais 4
■ga-Tane.
Vardai

Catvd

T«l«fomą: 8ft. loątou 131

•NNNNNNIII3M

Miestai

ir

navardd

ir r-uaierta

ir araMata prisiųsti
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Vietines Žinios

KELEIVIS.1

LIETUVIAI REIKALAU*
JA AIRIJAI NEPRIGULMYB£S.

LIETUVA ŠAUKIASI
PAGALBOS.

Prakalbos su Paveikslais!

Paveikslai nauji ir labai akyvi.
Lietuvos valdžia šaukiasi
Tema: ”KODEL TAIP YRA?” Kalbės kun. M. X. Mockus.
mieste i P38 mus amerikiečius
x r.rr., i v.nvr
WojrC€Ster, M&SS. llMCOVC
• • e
J • 2pagal“-x
Pėtnyčioje, 2^ Rl GPIUČIO*AUGUST, 1919 M.
POLICIJOS VYRIAUSY- atsibūvantis Amerikos Lie.!h0S;lMus'I. visi fondai turėtų
tariį“ k7talik£kų ‘ ‘draugijų I
"11 reikalavimą
Pradžia nuo 7:30 vakare
BĖ BEJIEGĖ.
----- išpildyti.
Kas reikia daryt,
LIETUVIŲ SALĖJ. Kamp. E ir Silver st„ So Boston, Mass.
Darbininkai neleis išardyt federacijos
suvažiavimas,
kįla
klausimas
minių
tar

policmanų unijos.
rugpiučio 21 d. priėmė rezoBus daug naudingu dalykų visiems be skirtumo. Ateikite
Kaip jau „Keleivio” skai- liuciją, prašančią Suvienytų pe. Pagalba reikalinga. Visi visi. įžanga 15c. ypatai.
Rengia L.L.F.A. kuopa.
tytojams yra žinoma, Bos-1 Valstijų valdžias pripažinti geri tėvynainiai tą atjaučia
tono policmanai susiorgani- naują Lietuvos respubliką ir todėl prisieina rinkti au
zavo į uniją ir prisidėjo prie ir duot Lietuvai ginklų iri kas ir siųsti tiesiog Lietu
darbininkų
organizacijos amunicijos kovai prieš bol-| vos valdžiai.
Todėl keletas veikėjų pa
A. D. F.
ševikus. (Bet kodėl
kode! ne prieš
Rengia Liet. Tautos Sandaros kuopa.
Šitoks policmanų žings- lenkus, kurie dabar drasko sitarė ir priėmė sekančius
nis, suprantama, negalėjo.Lietuvąę — Red.)
j tarimus: 1) Surengti Mitin____ _________
_______
Lietuvį salėje ir prapatikti
kapitalistų
klesos______
Antra rezoliucija, kurioje!
LIETUVIŲ SALEJE
nariui policijos komis!jonie-* sakoma, kad 350 atstovų, at-Ln?®^ visuomenei apie šį veiKAMPAS
R
IR
61LTSR
STS.
SOUTH BOSTONE.
riui p. Curtis. Jis tuojaus' stovaujantįs ”750,000 Ame-1
...
„
Pasidėt nuo 7:30 vakare.
-----pradėjo per spaudą grąsinti
^rikos Lietuvių” susivažiavę-• Mitingas atsibus RugpiuBus
gera
orchestra
ir svečiu iš apielinkės.
Malonėkite atsilankyti
27^-»
pavarymu visų tų policma- Worcesterin, rugpiučio 22
visi.
KOMITETAS.
rezoliucija,L 2)
2> -Surengti
SBr€JFtlJ. prakalbas,
Prakalbas,
nų, kurie neatsisakys nuo deiną užgiris rezohucija^l
«
•*
,z
l
KiinmmniA
VI
nionn
unijos. Policmanai nenusi kame tarp kita ko sakoma?
salėj (Municipal Bldg.);
Cent. Bend. Liet. Banko prezid.
gando. Curtis atsišaukė į
”Te būna nutarta,
kad 3) Pakviesti R. Karužą į
liuosnorius, kurie sutiktų
męs Amerikos lietuvių ka Bostoną, kad praneštų žoužimt unijistų policmanų
talikų draugijų
----- federacijos
- .džiu reikalavimą Lietuvos
J. BUTĖNO
vietą, kad tuojaus tai pada
kongrese
Worcester,
Mass,
valdžios;
Rengia
LSS. t® Bostono kuopa
rytų. Bet, suprantama, to-,
CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ BANKO PREZIDEN
susirinkę
delegatai,
rugpiu4)
§i
s
veikimas
turi
būti
kių darbininkų, kurie sutik
TAS JUOZAS KAVALIAUSKAS SAKO:
tų užimti unijistų policma čio 22 dieną išreiškiame ge- trumpas, bet smarkus, neilriausius
savo
linkėjimus
ai-|giau
kaip
vieną
mėnesi,
kad
nų vietą ir likti Curtiso
ATSTATYMAS LIETUVOS priguli nuo pačių lietuvių,
' '
* ' Lie
Lietuvių Salėje
įrankiais, neatsirado. Net rių žmonėms jų pastangose pagelbėjus dabartinei
žmogus nega! jausties laisvu, pakol patsai savo reikalų ne
delei paliuosavimo Airijos.
buvusieji kareiviai Curtiso ”Te būna tolesniai nutar tuvos valdžiai;
gali atlikti. Svetimtaučiai tvirtina, kad tik 25 nuošimtis
Kampas E ir Silver St.,
So. Boston, Mass.
5)
Visų
kitų
draugijų
ne

siūlymą su panieka atmetė.
lietuvių moka skaityti ir rašyti, o tie kurie moka rašyt ir
PRADŽIA NUO 7:38 VAKARE.
ta, kad męs šiandien užsira
DAINUOS: J. Butėnas—Baso*. Julius Krasnickas—Baritonas.
Policmanai gi užreiškė, kad šome kaipo reikalatftojai kliudė kurios renka aukas
skaityt, mažai supranta arba nenori suprasti tautos rei
[ir drabužius dėl sušelpimo
PIANU SKAMBINS Misa L. GANNON, New England Konser. stud.
jeigu bent vienas unijistas
kalų. Tad, jeigu chiniečiai turėdami 3000 raidžių ir visi
apsisprendimo teisės Airi
Airi- Lietuvos badaujančių žmo
Taipgi dalyvaus chorai ir solistai kurių vardai bus paskelbti vėliau.
policmanas bus pavarytas,
moka skaityti ir rašyti, tai kodėl mes nemokam, tik 26 rai
t
Gerbiamoji publika maloaek.it rengtis į minėtą koncertą nes tai bus vienas
jai ir visom kitom tautom.” nių.
Presos komisija.
iš žymesniųjų koncertų kokio musų apielinkėje yra buvę.
jie išeis į streiką visi.
des? AR MES NE TOKIUS SMEGENIS TURIM? Taip,
Šitą rezoliuciją nutartai
Kviečiame RENGĖJAI.
Pereitą nedėldienį visų
braliai ir sesutės, sukruskime mes visi! Vienas už visus i?
Reikalinga mergina mo
pasiųsti vyriausiai Taikos
Bostono
unijų, .daugiau
S. L. ŠV. KAZIMIERO DR-JA RENGIA 30 METINĮ visi už vieną, ir išmokime rašyti ir skaityti.
Konferencijos tarybai, pre kanti siut moterų drapanas.
kaip 300 atstovų, vienbal
Atminkite, kad mokslas šviesa, o ne mokslas—tamsybė.
zidentui Wilsonui.ir Airijos Gali atsišaukti ir norinti
siai nubalsavo remti polic provizionalės valdžios pre mokintis. Mokestis gera,
Lai pamato pasaulis, kadmes neturėdami per 40 metų sa
manų kovą prieš autokradarbas
ant
visados.
Atsišau

vo
spaudos, mokam rašyti ir skaityti kaip ir kitų mokytų
zidentui Eamonui De Vale
Labor Day šventeje,
tizmą. Nutarta šaukti visų!
tautų žmones. Kad pagelbėjus Jums visiems atsiekti tą
•1 kite tuojaus.
LIETUVIŲ SALEJE
500 Bostono unijų atstovų’ rą.
Mrs.
Ambrazaitis
brangiausi tikslą, aš savo lėšomis atidarau mokyklas se
■>
I
’ KAMPAS E IR SILVER STS.
SOUTH BOSTON, MASS.
speciali susirinkimą ir nu
366
Broadway,
kančiuose miestuose: Bostone. So. Bostone, Cambridge,
Dainininkas J. Butėnas
PRADŽIA 2:3« VAL. PO PIETŲ.
tarti kas reiks daryti, jeigu
So. Boston, Mass.
Lynne, Brightone ir kituose Naujosios Anglijos miestuose.
Šioji pašalpina draagija bene pirmuKaė Amerikoje, kuri susilaukusi
Bostone.
policijos komisionierius sa-.
30 metinių savo suka^tavią, kari per tiek metų ištiesusi savo malonias
Tad
visi iki vienam reikalaukit aplikacijų ypatiškai ar per
rankas svekino visus, kaip Bestena taip ir visus lietuvius abelnaL
vo grūmojimus išpildys, pri- Žinomas New Yorko ope
SUSIRINKIMAS.
laiškus
šiuo adresu:
visi linksmą* s« masą Jubilėjam. Atsilankykite į šį balių, kur
sisamdys padaužų nepripa ros Choro dainininkas šio
LMPS. 13 kp. susirinki jumisBukite
pasitiks viena iš puikiausią orchestrų, kokios pirmiau dar neturė
žįstančių darbininkiškos or mis dienomis atvažiavo į mas bus ateinančiame utar- jote progos girdėti, O tai teatkins Orchestra, kuri griežš be paliovos
CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS
visokius lietuvišku* ir angliškas' šok kius. Bus gardžių gėrimų ir užkan
ganizacijos. Manoma, kad Bostoną ir rengiasi prie kon ninke, 2 rugsėjo, 8 vai. va džių.
Iš anksto užtikriname, kad atsilankę busite pilnai užganėdinti.
visos unijos nutars apgyni certo, kuris įvyks 27 rugsė kare, LSS. 60 kuopos salėje.
33-34 Cross St., Boston, Mass.
įžanga porai 54 centą. Pav. merginoms 25 centai.
ši daugija per 39 metų save gyvavimo šelpė visus labdaringus darbus
mui policijos unijos padary jo Lietuvių salėje. Per tą) Kviečiame atsilankyti visas ir ateityje
šelps. Todėl verta visiem, atsilankyti į tokios draugijos balių.
ti generalį streiką. Vadina laiką Butėnas žada duot] nares ir pritarėjas, nes turiVisus užprašome, KOMITETAS.
si, čia valdžia jau bespėkė. lekcijas vyrams ir mergi- me svarbių reikalų.
TELEFONAS: SO. BOSTON 5.
noms. kurie norėtų prasiiaV. Kondrošiutė, sekr.
PIGUS PARDAVIMAS
Pranešięias.
Cigaminkų streikas užsi vint dainuot Jis apsigyveno
Laivės Gyhimo Fondo SO. BOSTONO KRAUTUVĖJ.
baigė
PRANEŠIMAS.
po num. ,486 Boylston St,
146 D st., kampas 7-th.
vietos skyrius 8 d. Lapkri
Bostone streikavo cigarų kambario num. 8, Bostone.
Šiame ”Keleivio” nume čio (Nov..), Lietuvių salėj
Drapanos ir vyriški papuo
darytojai; streikas prasidė Telef., Back Bay 1548-M ryje telpa S. L. Šv. Kazimie
šalai, labai pigiai!
^ADVOKATAS---------=
jo 7 liepos ir galų-gale užsi Gera proga jaunimui prasi- ra Dr-stės baliaus apskelbi rengia balių. Prašome vie
Pirkdami
čionai
jus
šutau*
VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE.
baigė.
Darbininkai sayo lavint. Platesnių informaci mas. Balius rengiamas kas tos draugijų tą dieną nieko pinsit 25 nuošimtį, Užeikit panerengti.
*
Komitetas.
Ofisas adaras vakarais iki 8.
reikalavimą laimėjo. Bet jų užinteresuotieji galite metai, šįmet rengiamas Ju
žiūrėti pirma negu važiuosit į
kelios didelės cigarų firmos klausti ypatiškai arba tele biliejinis, 30 metų sukaktu
253 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.
Reikalauja kalėjimo vi miestą, čia jumsbus daug pa
perkėlė savo dirbtuves iš Bo fonu.
vių dr-stės gyvavimo. Ka
Vienus trepus augštal
rankiau.
(37)
siems pelnagrobiams.
stono Į New Jersey, delko
dangi ir kita draugija ren
Tabakas—Cigaretai
Mass. gubernatorius ga
apie 1,100 darbininkų atlie DAINININKŲ IR CHO gia tą pačią dieną ir vadina
RICHARD
HERGERELL
vo rezoliuciją, pa kuri* pa
ka be darbo ir turės jieškotaipgi 30 metų jubiliejum, sirašo Bostone PitieeiųVigį-------t
RISTŲ ŽINIAI.
TeL So. Boston 506-W !
tis jo kitur.
todėl musų pareiga gerb. liantų PildouMfe ksifeto
Mums teko išgirsti, kad Kadangi męs rengiame ge visuomenei pranešti, kad
DAKTARAS
!
pirmininkas.
Rezoliucija
apie 2,000 cigaminkų jau rą koncertą ant 27 rugsėjo, tik viršminėta draugija yra
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS
Iš Petrogrado.
«
apie pora sąvaičių tam atgal todėl ir stengiamės, kad mu sulaukus 30 mtų sayo gy reikalauja sušaukimo speci- Reprezentantas ir Bill Co m m miss.
66—67 Joumal Building
t.
sutarė įsteigt kooperatyviš sų pažadėjimas ir noras pil vavimo Bostone. Visuome alės teismo sesijos, kad iš
LIETUVYS DENTISTAS.
i
262
WASHINGTON
STREET
nagrinėjus
skundą
ant
pelVALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną. |
ką dirbtuvę. Tam jau sudė nai išsipildytų. Mano noras nė lai sprendžia, ko yra ver
BOSTON, MASS.
GYDO SLAPTAS VY
Nuo 2 iki 8 rak. į
VALANDOS: Nuo 9 H ryte
jo apie 50,000 dol. ir netru yra suorganizuot ir išlavint ta draugija, kuri neteisin nagaudžių ir nuteisus kal
'MOTERŲ LIGAS.
į
iki
9
raL
raki
tininkus
kalėjimam
NEDALIOMIS ‘
IIOIO)OIOIC*OIOIOIOIOOO<OIOKM)IOIOIOIQKMŪIOIBW|
kus mano atidaryti ją, ro iki koncerto žymų chorą iš gai savinasi kitps draugijos
Taipgi Kraujo ir Odou Ligas. B
['et: Richmond 2957-M.
visų apielinkės dainininkų.
dos, So. Bostone.
M 1 v. >o pietų. |
vakar*. M
, -Šiuomi kreipiuosi j visus
g Mockus, pirm.
TelepkoM: Back Bay 42H
| Seredomis iki 12 dieną.
i j Kalbu Raškai ir Lenkiškai. (42) ffl
Valdžia neleisianti kelti daininLnkus-megejus ir simj M PefiuUs sekr.
J
Ofisas "Keleivio name
’
69 CHAMBER ST, BOSTON ffl
randos.
patizatonus prisidėt pne____________
J 251 Broadway, tarpe C ir D Sta. |
DAKTARAS
I Telephone: Haymarkat 8890.
ji
•
Ba BOSTON, MASS.
|
Bostono
administracija organizuojamo choro. Pir-| .• pianas parsiduoda
gavusi kelioliką skundų nuo mutiniS tam tikslui SUSlrin-|naujas Uį pusė prekės. Turi būt parDidžiausia Lietuviška
žmonių, kad namų savinin kimas Šaukiamas ateinan- duotas greitai. Priežastis, persikėliGYDO VISOKIAS LIGAS
čiam
ketverge,
28
rugpiučio
K
’
d
SŽ
f
‘
'
S
PRI
TA
IKO
AKIN
IUS.
DAKTARAS
kai nuo 1 dienos rugsėjo ža
Valandos:
b. simonavičius
da kelti randas. Valdžia at nuo 7:30 vakare, LSS. 60 kp.
Nuo 1 iki 8 dieną.
kreipė savo atidą į šitą da salėje, 376 Brodway, S. Bos- 37 Portland Str” Gamb_21gc’ Mass’
Nuo 7 iki '9 vai vakar*.
parsiduoda farma.
lyką ir nutarė ištirti. Ran tone.
Naujiena Visiems.
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
419 BOYLSTON ST,
e:L o.nKl Naujas su 6 kambariais namas, dvi
Valandos: nuo 9 iki 10 ryte,
čos kėlikai bus baudžiami.
lodei VISI kas tik
vištinyčia ir 8 akeriai žemės;
Rusiškai.
l'irmą siuntini raistų U Euro
Saite 419, 420 ir 421, <
nuo 2—3 diena, 6—8 vak.
nors kiek dainuot malonėki- sodas susideda iš pyčių, obelių, slyvų
GYDO CHRONIŠKAS IB SLAP
pos gavome ir dabar tarime
Netoli
didžiojo
miesto
knygyno,
«
TeL:
Jamaica
1831-W.
triušių. Viskas apsodyta daržoveTAS LIGAS.
Džitnės veža tris mylias už te priSldeti. TX
įvairiausiu vaistą, kokie tik pa
67 Chamber Street
Is mano pusesYra daug gyvulių, norintiieji
į
Cambridge 1235-J.
saulyje variuojami
VALANDOS:
BOSTON,
MASS.
penktuką.
BOSTON, MASS.
duodu užtikrinimą, kad pa- ?tli pirkti su gyvuliais arba be jų
?
RUSAS
. .Jeigu negauni kitur, ateik pas
Nuo 8DAKTARAS
iki lo ryto.
Miesto valdžiai leidžiant, SlSeKimaS
Gydo abelnas ir veneriškas ligas
ąiepkimas hus
trpras
Prie Pat «ve.nkv dirbtuvių. Kreipmus, męs turime. Receptus iš2 ikiGLEBOV
3 dieną.
| DR. Nuo
N.
A.
DUS geras.
Į
ypatiškai arba laišku.
Nuo 7 iki
8 vakare. ligą.
pildome visokius, Amerikos ir
nuo 19 dienos rugpiučio Bo
I
Specialistas
paslaptingą
Su pagarba,
Vincas Ikasela
(37)
Europos daktarą.
Severo^ Gyduoles užlaikė
831
HANOVER
STREET,
••
stone pradėjo vaikščioti ir
J Butėnas I 332
Qwncy st, Montello, Mass.
<"
Baigiau
medicinos
Taipgi užlaikom visokią iššeimynos «. v eikcfa
BOSTON,
MASS. mokslą
5 Berlyne.
dirbysčią
ir patentuotą prepa
vežioti žmonės pigus auto
DAKTARAS
---------------parsiduoda farma.
884 MAIN STREET
ratą. Kadangi visokią vaistą
mobiliai, taip vadinami
CAMBRIDGE. MASS.
turime labai daug, todėl vardus
Ateinančią subatą lygiai
1 Ofiso valandos:
ir kainas tik kai-karią čia pa”jitnies.” Šitie automobiliai kaip 6 vakare IŠ LSS. 60 kp. šilo, 7 ruimų namas, su vandeniu viNuo 1 iki 2 ir nuo 7:30 iki 8:30
duodam.
veža pasažierį tris mylias salės Jaunųjų Socialistų Ly- *£•
j vakare.
Kraujo Valytojas ........... 31.50
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rvte.
j Nedėliomis nuo 1 iki 2 po pietą
už penktuką.
Nervų Ramintojai ........... 31.50
yra
Ui
vasarini*
nesmagumas
pati*
|
Nuo 2 iki 5 po pietą, nuo 7 iki 9
gos nanai išvažiuos į ren-Į dėidieniais.
nantis nuo įvairią priežasčių. La- i J Kitas ofisas:
Nuo slinkimo plauką ir
vakare.
Wm. Butier
giamus šokius New Interbai tankiai atsiraada delei valgymo 1 ? 428 CENTRE STREET
pleiskaną ..
. >1.25
“o Seaver st.,
Tel 237-4
(Šventadieniais ir nedėliomis
Rengia darbininkų parodą. national
neišnokuvų
raMtą arba daržovių. ; ' į
Tikra Lietuviška Trajanka 50c.
JAMAICA PLAIN. MASS.
Hali svetainėje
to* pačios valandos.)
Vienok Ūsai nesmagumas priduoda i i
Nuo niežų ir parką ...
3125
PARSIDUODA FARMA.
Pereitą nedėldienį ketu- Roxbury. Visi lygiečiai pri 20 akrų
daug skausmo ir nemalonumo, tad 1 1
Ligoniai, kurie serga sunkiai ir
Nuo saulės nudegimo
. 75c.
žemės, 16 karvių, 3 arkliai,
jo praiahnimui vartok
reikalauja ligonbučio gydymo ir
Nuo Reumatizmo ...
32.00
ir daug smulkių gyvulių, pusė mylios
riii metalo darbininkų tary valo būti.
priežiūros, užtikrinam, kad gaus
?gą=«=ąr==g^=^«=a-= a ~=-~sssssa^^
Bobro Lašai .................
81.00
nuo miesto. Namai ir farma su ge
Komisija. riausiais įtaisymais. Smulkmenų ir
bų atstovai turėjo susirinki
Tiriausią priežiūrą, gerą valgį ir
D-ro. Kempe Kapsulis .. 82.00
LIETUVIS DENTISTAS
ambarj, ir gerus
patyrusius
Perfumas visokių
<; Severais
platesnių žinių kreipkitės pas;
mą, kame nutarė rengtis
daktarus visą laiką. Mano prigėlių r*
L. Stonkus
(37)
50c, 81, 82, 33, 84, 85.
prie apvaikščiojimo ”Labor Negras Hazzard, baltvei- 526 N. Quincy st., Montello, Mass.
vatiška Hospitalė yra aprūpinta
Muilai
.................
25c. '50c. ir 75c.
:: Diarrhoea Remedy ;;
su < medikališkais ir Chirurgiš
Dav.” Rengiamai darbinin dės turtuolės Miss Mabel E.
Taipgi užlaikom šimtus kito
kais
skyriais,
geriausia
Labora

Parsiduoda Rastorantas.
kių vaistų, vaistą nuo paslap
kų parodai miestas skiria' Puffer šoferis, į kurį ta pa(KASPARAV1ČIU8)
torija dėl mikroskopiškų ir che] 1 (Severos Gyduolą nuo Viduriavimo). 1
tingų ligų ir t.t.
Labai
geroj
vietoj
ir
geras
mikališką
analizacijų
Kraujo,
3,000 dol., kitus reikalingus nelė buvo įsimylėjusi ir hu
J ; Tatai yra naudingas vaistas nuo |
Klausdami ko nors atsiųskite
Slapumų
ir
Pilvo
ligų.
įsteigta
(
diaglią. vasarinis ligos, i
tam pinigus, sudės minėtos' tarusi apsivesti, bet baltvei- biznis- Kas norėtų j tokį bizni ji 1i viduriavimo,
krasos ženklelį atsakymui
t
23 metai!
pilvo skaudtjimo ir įvairių žarninių 1
tary bos. Metalo darbininkų džiai dėlto pakėlė triukšmą'eiti atsišaukite greitu laiku, nes ( ' betvarkių. Jis tinka vaikams lygi- !
Adresuokit šitaip:
kaip ir suaugusiems. Kaina i
Labor Dav parodoj daly- ir meilė suardė. Dabar jis'tur
parduota iki 1 septem- i i nal
401 Niritemgh Street
50 et ir 8 et taksų. Neimk kitko. 1
K. ŠIDLAUSKAS
vaus suvirs 20,000. Be to skundžia šešias ypatas, ku-|b™. Savininkas eina į kitą bi«-| Tas vaistas parsiduoda visur aptie- !
425 BROADWAT, SO. BOSTON "
(Netoli Maaaachvoctta avė.)
I
226 Broadway,
apie kita tiek sudarys įvai- rios daugiausia pakenkė jo nb
'
TeL So Boston 2?
Yakavonis
Lnnch
W F <-rVF
co
rių kitų išdirbysčių darbi- apsivedimui su panele PuSo. Boston, Mass.
BOSTON, MASS.
Ofiso valandos:
115
Ames
st.,
Montello,
Mass.
CEDAR RAPIDS, IOWA
u
ninkai.
fferiute.
Nuo 10 iki 12:80

Puikus šokiai

Sukatoje, 30 Rugpiučio-Angust, 1919 m.
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KONCERTAS

ATYDAI VSIŲ LIETUVIŲ

27 Rugsčjo-September, 1919 m.

JUBILIEJINį

BALIŲ!

F. J. Bagocius

Dr. L. J. Podderį!

Elihu D. Stone

A.L. KAPOČIUS!

Dr. David W. Rosen

Fr. Matulaitis

S. M. Pearl

________

t

H Viduriavimas

A. F. Christian

Dr. M. V. Casperį

_____ I

I

||

Nuo 1:30 iki 6 vak
Nuo 6:30 iki 9 vak.
Nedėldieniais atidara pagal
sutartį.

I

APT1EKA

