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Reikalaujama, kad butų pa- Klausimas stovi taip: ar Petrograde ir tenai jis buIš „Kairiojo sparno” susida Airijai ir Indijai.
dabar bus Irkutske.
skirtas „toks draugas, kuris skelbti generali geležinkelių vęs nušautas. Tokių žinių Londone gauta iš Maskvos pradės ant visos Finlianrė dvi atskiros „partijos.”
dijos užpuolimą.
Amerikos Socialistų par „Kairiųjų” dvi „partijos.” galėtų padaryt galą militari-streiką, jeigu darbininkams gavo iš Rusijos valstybės bevieliu telegrafu žinia sako,
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siaučianti cholera, nuo ku- miestą užpludus, Kolčakas paaiškinimu, kad jeigu tas
„Mes šaukiame darbinin Hamburgas.—Už Įžeidimą dienos.
kaipo juodą kapitalizmo in
kus su komunistų darbinin karės ministerio Noskės, ne jiems po 4 centus ant valah- rios kas diena mirštą po 200 turėjęs iškraustyt ligonbu- pasiūlymas, bus atmestas,
ternacionalą.
„Pripažindama kritišką pa kų partija Amerikoj vieny priklausomųjų socialistų or dos. Brolijų viršininkai lie- žmonių. Dėl stokos vaistų čius ir kitas panašias įsta- musų kariumene tuojaus
'dėjimą čia-pat namie, kaip ir tis industrialiai ir politiniai gano „Volkszeitung” redak pė darbininkams tą pasiuly- .įr maisto, ligonbučiai esą gas, bet nei „valdžia,” nei pradės kontr-ataką ant Režmonės trauktis iš to miesto velio ir Helsingforso, ir vi
užsienyje, Amerikos Sociali kovai dėl užkariavimo val torius čia likosi nuteistas mą priimti ir nestreikuoti, uždaryti.
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„Reikalaujame iš Suvieny nantis žmonės. Kas samdo teismas pasmerkė miriop ir sianti.
Ole
Įstoti valdžios tarnystėn,gy- žinių, kad Pelleginoje, Itali
tų Valst darbininkų daryti si nors vieną darbininką, tas uždėjo ant miestelio gyvenviską, kas yra jų galioj, kad negali būt ”Komunistų par tojų 100,000 markių pabau- MAŽIAU CUKRAUS NE- venti pilyje ir vesti projek-Į joje, išlėkė į padanges amu
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Žmonės Amerikoj negali įstagą.,
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RIŽO.
tęs iš rankų skrynią su ran 14,000 ir 6,000 ketina strei
ŽIUOJA RUSIJON.
be aštrių priemonių daromų advokatai ir net laikraštinin Amerikos kariumenės va tu, kuomet krautuvninkai
reikalingomis tik autokra kams nėra vietos „komuni das generolas Pershing, iš galėdavo duot savo kostume- Iš Paryžiaus pranešama, kinėmis bombomis. Bombos kuoti apie Nanticoke, Avonstų” eilėse. Jos nariais turi buvęs du metu Prancūzijoj, riams nors po svarą. į sąvai- kad „revoliucijos močiutė” sprogo ir pagimdė visos dafe ir Kingstoną.
tiško despotizmo.”
Perskaičius manifesto pa- būt tamsiausis elementas — sugrįžo jau namo. Jisai at tę. Ir kada žmonės galės Breškovskaja šiomis dieno- amunicijos eksplioziją. Mu West Virginijoj praside
ro sienos ir kitokie daiktai da tikra karė tarp mainierių
ragrafą, pripažystantį Rusi- gryniausi proletarai,
plaukė New Yorko uostan, gauti cukraus, tai da niekas mis išplaukė iš tenai Rusijon, išlakstė už mylios aplinkui. ir kompanijų. Penki šimtai
jos Sovietų respubliką, susi
todėl New Yorko miestas nežino. Pagal laikraščių pra- Nelabai seniai Breškovska- Vienam žmogui, kuris sto apsiginklavusių
mainerių.
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rinkimas sustojo ant kojų ir
visos šalies vardu Įtaisė jam nešimus, tai cukraus kas die- ja važinėjosi su prakalboms vėjo už pusės mylios nuo tos išėjo iš Oak Grove per kal
JA PASIBAIGĖ.
• per kelias minutas entuzijaiškilmingą priėmimą. Gali ną ateina po kelioliką mili- po Suvienytas Valstijas. Birstiškai šaukė, išreiškiant sa Bus steigiama nauja Lietu ma sakyti, kad tą dieną onų svarų.' Bet žmonės tam želio 28 ji išplaukė iš New scenos, likos nutraukta ran nus Į Coal River, kad sutve
ka. Per lauką ėjo keliu vai rus tenai angliakasių uniją.
vo pritarimą.
vių Socialistų Sąjunga. New Yorke buvo tikra šven mulkinimui pradeda netikėt. Yorko Francuzijon.
kas su mergaite — ir jiedu Kelionėje prie jų rpisidėjo
Aišku kad kapitalistu spau------- :—
tė.
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užmušti. Tuojaus buvo daugiau ir susidarė apie
Amerikos Socialistų Par
da tyčia taip rašą, kad tik BOLŠEVIKAI TVARKYS
liko 42^17 narių.
4,000 vyrų. Visi esą su ka
tijos konvencija Chicagoje
žmones nubovijus. Tai jau ATKARIAUTAS ŽEMES, sustabdytas visas judėjimas rabinais
ir turi daug amuni
nes bijotasi, kad]
Iš 117,000 narių dabar pil pasibąigė pereitoj pėtnypaprastas jų būdas ramini- Rusijos bolševikų valdžia aplinkui,
cijos.
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nų ir tikrų partijos narių pa čioj.
mams. Kuomet pereitą žie-| paskyrė tris komisarus — tų. z
raukė 100 kulkasvaidžių ir
siliko 42^17. Partijos vei- Konvencija nutarė šaukti
mą truko anglies, tai kapita- Vilenskį, Vladimirskį ir Loapginklavus savo galvažu
kėjai šiame susivažiaveme tarptautinį Amerikos kontilistų laikraščiai kas diena vis hoffą — tvarkymui atka- JAPONIJA SIUNČIA SA džius siunčia juos mainieužreiškė, kad plyšimas nei nento socialistų ir darbinin- Paryžius.—Pradėjus fran- ”vežė” anglį tūkstančiai to- riatu nuo Kolčako žemiu
kiek neapsilpnina partiją; kų kongresą, kad susivieni- cuzų parlamente svarstyti nu, bet tikrinybėj niekas tos Be to da valdžia paskyrė VO AGENTĄ RYGON. riams už akių. Laukiama
Japonijos kruvino mūšio.
priesingai, da sustiprina jos jus visas revoliucines prole- taikos sutartį pereito j sąvai- anglies nematė. Dabar jie 2,500,000 rubliu vedimui SiParyžius.
valdžia nusiuntė Rygon sa
įtekmę šalies visuomenėje, tariato organizacijas ir įs- tėj, pasirodė kiek ji turės lygiai taip pat daro ir su cuk bire propagandos,
vo agentą japonų reikalams ORGANIZUOJA UŽPUO
Seymour Steadman, pagar- teigus šios žemės puska- priešininkų ir šalininkų. O- rumi.
Vėliaus LIMĄ ANT JUODVEIsėjęs socialistas advokatas, i muolio pusės kaip ir Inter- ponentai pasiskirstė aiškio
—--------BOLŠEVIKAI PASKANDI- tenai prižiūrėti.
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pasakė:
nacionalą.
NO ANGLŲ LAIVĄ.
stovybė. Sakoma, kad Su San Francisco. — Valdžia
”Manau, kad dabar yra Konvencija išrinko naują sitiks kas nors netikėto, tai
proga tikrai įkurti politinęi valdybą ir paskyrė komite- □ries sutarties patvirtinimą TRIMqRI YriA^°TF??FX 1 Ix)ndo.nas-—Pereito j suba- vienytos Valstijos irgi ma čionai iššaukė rezervas, kad
partiją, kada radikalis ele- tą parašymui platformos ir bus daugiau 100 parliamen- KIMS LYGIAS TEISES ^oj Baltijos jūrėse buvo tor- nančios tą patį daryti.
nedaleidus prie juodveidžių
mentas iš jos išėjo.
ir principų deklaracijos, ku- to atstovų. Už sutarti stovi Iš Romos pranešama, kad Paduotas ir paleistas jūrių
skerdynių, kurias rengia
, „Socialistai sekančiais rin-fios paskui bus leidžiamos įpie 350 atstovų, ir daug at Italijos atstovų butas nutarė dugnan Anglijos kariškas BETVARKĖ ANT GELE kareiviai dėl padaryto juodŽINKELIŲ.
kimais išrinks kelis senato- per visuotiną narių balsavi- stovų balsavime nedalyvaus, oripažinti moterims balsavi- laivas „Victoria.” Iš jo ka
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Bergeris atstovaus mą.
dviejų kareivių. Vien^ ka
jo už lygias teises moterims,
valstijos viešųjų darbų ko reivį juokukai smarkiai Nu
Wisconsino valst ir turėsim
Suspenduotas svetimtau nariu.
atžagareiviai tam BOLŠEVIKAI VEDA SU misijos tyrinėjimas parodo, mušė. Išgirdę apie tai ju
kelis atstovus iš Cook pavie čių organizacijas pripažin Suvienytų socialistu va tik• keli
____ •
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I)ERY BAS. kad W. Verginijoj ant šoni rininkai. tuojaus susiorga
priešinosi,
ta visai išbrauktomis iš Par las Sembat aštriai tą sutarti
to.”
Suvažiavimas užgyrė pie tijos, o jų kuopos ir pavie kritikavo, bet sakė, kad jis nurodinėjo, kad neišmintin Iš Paryžiaus pranešama, nių bėgių stovi suvaryta nizavo. susidarė išviso 2,000
nuojamą spalių 8 dienai ge- niai, kurie pasilieka ištiki balsuosiąs už. Mažumos so ga leisti moterims balsuoti kad Berlinan atvykusi Ru- 2.068 tušti valdžios vagonai. vyrų būrys, ir leidosi linkui
neralį streiką paliuosavimui mi socializmo principams cialistų vadas Paul Mistral tokioj šalyj, kur 65 nuošim-'rijos bolševikų komisija pa Visi jie esą nauji, padaryti Įuodveidžių gyvenamos vie
Tarno Mooney, Eugenijaus ir norės toliaus prie Parti pasakė, kad jis balsuos prieš čiai jų nemoka nei skaityt, 'sitarti su Šeidemanu, ar ne- iš plieno ir nei sykio da ne tos. Padėjimas esąs labai
nei rašyt. ”Musų moteris galima butų užmegsti tarp vartoti. Jų tenai buvimas rustus.
V. Dėbso ir kitų politikos ka jos prigulėti, bus organizuo sutartį.
jami iš naujo. Taigi bus stei Socialistų partija sutarties tinių teisių,” šaukė jisai.’- 'dabartinės Vokietijos ir Ru baisiai trukdąs traukinių
linių.
Pasveikinimui Dėbso nu giama nauja ir Lietuvių So klausime pasidalijus. Sako da nepribrendusios prie poli- sijos valdžių draugiškų san- judėjimą, tuo tarpu anglies Aktoriai laimėjo streiką.
skundžiasi, Bostono aktorių streikas
vadovau- pristatytojai
siųsta jam telegrama į kalė cialistų Sąjunga, nes iš se ma, kad už sutarti balsuos ’Jos yra šeimynų motinos ir tikiu. Komisijaii vadovau
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vagonų, pasibaigė aktorių laimėji
tūlas
Bogdanlevas
ir
ji
tegul
jomis
pasilieka.
”
jąs
nos atimama čarteris ir ji, apie 40 socialistų. Kiti gi so
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ir mu. Didesni teatrai jau at
Nutarta steigt kooperaty- kaipo Partijos narė, paliau cialistai ir šiaip pažangus at Susirinkusios ponios tam jau turėjusi su Pilipu Šeidedėl to kįla anglies kainos.
sidarė.
atžagareiviui labai plojusios, manu pasikalbėjimą.
ves valgomų daiktų krautu* ja gyvavus.
Movai atmeta ją.

t

Mainieriai eina j

100 Francuzų prieš
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"SS.'Atsidarė Socialistų suvazavimas

Ant didesnio keršto drg. mas. Anarchistai to nepri
Grigaičiui, "Kovos" štabas pažįsta. O musų "kairias
su Stilsonu priešakyje pasis parniai” juk jau "sutupė :į
tengė da pravesti referen anarchistų vežimėlį." Tą pa
dumu Įstatymą prieš tą Ta sakė pati "Laisvė."
.------ '
Draugai ir draugės, kurie
rybą.
"KAIRIASPARNIAI” IR
Toliaus tame pat "Kelei Bet įstatymas buvo taip "ŠVENTAS" HUMBUGAS kovojate prieš kapitalizmą'
ŠNIPAS.
ir kiekvieną neteisybę, turi-i KAIRIASPARNIAI” FA- • Ką jie tame mitinge nutavio’’ straipsnyje buvo pasa žioplai parašytas, kad Tary
kyta
:
te
atkreipti savo domą ir
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caro
valdžios
Rusi

"Keleivis” andai pastebė
bos jis visai neįvardijo, o tik
KĖLĖ MUŠTYNES.
rė, tuo tarpu da nežinia, nes
"Tečiaus pakol tikrų priro
į
drg.
Perkūno reikalą.
jos
žmonių
tikėjimas
buvo
jo, jog eina paskalai, kač
draudė sąjungiečiams tverti
------—
.
‘
reporterių jie visai neįsileivieno lietuvių laikraščio re dymų męs rankoje neturime, kitas socialistiškas organi iabai turtingas visokiais Drg. Perkūnas, kuris pa Policija turėjo prašalint da-ri0
"stebuklais." Tarp kitų sakė bene daugiausia x pra rančius betvarkę iš salės. ! Socialistų suvažiavimas
daktorius turįs artimų ryšių jo vardo negalime skelbti; ga zacijas šalia Sąjungos.
lime tik tiek pasakyti, kad prie
šventablyvų vietų buvo la
su šnipų agentūrą.
"Naujienos" ir "Keleivis” bai pagarsėjęs Zadonskio kalbų tverdamas LSS. kuo Pereitoj subatoj, 30 rug-įtuo tarpu svarsto svarbius
socialistų, kiek mums žinoma
Dėl tos pastabos "kairiaspas ir skleisdamas darbinin piučio, Chicagoj atsidarė ne-!darbininkų klausimus
jisai kaip gyvas nėra prigulė tą "negramotną įstatymą" vieiuolynas, kur. anot popų
parnių” abaze pasidarė toks jęs."
pakritikavo,
nurodydami, tvirtinimo, gulėjęs Tichono kuose socializmo idėją, 1915 paprastas Socialistų Parti-'paiso, ką "kairiasparniai”
sumišimas, tartum jų tarmetais buvo lietuviškų juo jos
- susivažiavimas.
---'triukšmadariai
mano darykad jis nepasiekia to tikslo,
;
į .
pan perkūnas butų trenkęs.- Na, o "Moterų Balsas” ir į kurį jo autoriai jį taikė. Ir Zadonskio kūnas, ir nežiū dašimčių užpultas ir sumuš "Kairiasparniai” buvo pa-Ji.
< "Aš nežinau,
.
v ką. jie
. ketiPirmutinė pradėjo rėkti paskui jį LMPS. V Rajono kaip už tai tuomet subiuro rint kad jis jau senai miręs* tas sykiu su dviem kitais darę suokalbį užgriebti su-.na daryti ir■ as visai apie
"Laisvė,” o paskui, jai tura- konferencija šaukia, kad "kairieji!” Jie pradėjo visa lavonas buvęs visai sveikas drau’gais. Užpuolikai, ku važiavimą i savo rankas. Jai nepaisau, pasakė suvarie susidėjo iš tamsių kata Tuo tikslų jie prisivedė pil-įžiavimo sekretorius Celi
todamas, ir "Moterą Bal "Keleivis” kalba apie socia gerkle šaukti, kad "Naujie ir nepuvęs.
listiškus
laikraščius!
Ar-gi
sas.” Jis rėkia:
nos” ir "Keleivis” laužą Są Bet Sovietų valdžia, nai likų, sudraskė jam drapa ną salę savo šalininkų, kad mer.
_
”.. kokią tiesą 'Keleivis’ tu tai ne melas?
jungos įstatymus, nors ne kindama visokį žmonių mul nas, sukruvino veidą ir at- balsais sumušus tikruosius Sprendžiant iš telegramų,
rėjo... mesti tokią dėmę ant
Ir savo melu pasiremda buvo jokio "laužymo," tik kinimą, pradėjo tyrinėti ir ėmė. jam sveikatą visam
tai suvažiavime yra da ir
mi tie žmonės "griežtai rei rimta kritika. Lermas buyo "stebuklų” tikrumą. Pasku amžiui. Jau tris metai kaip socialistus.
žmogaus?”
’ j” delegatų, kurie
Socialistai nujautė, kad kairiųjų
"Keleivs" didžiausis!
drg.
Perkūnas
serga
ir
ne

Ant kokio žmogaus? Ar kalauja," kad
Rėkė rajonų tiniame "Kardo" numeryje
taip vadinamieji "kairia* buvo teisingai Partijos na
"Keleivyje” buvo tas šniįsas jiems pasakytų to šnipo var konferencijos, rėkė "Lais randame aprašymą, ką tyri gali dirbti darbo.
spamiai” slapta rengiasi Į- rių išrinkti, bet jų yra ma
įvardintas? Ne! Tai kokį gi dą. Argi ne žioplas reikala vė,” o rėkė visa Stilsono- nėjimas parodė apie Ticho- Reikia pripažinti, kad d. taisvti suvažiavime skanda žuma ir suvažiavimą kont
žmogų "Moterų Balsas" čio vimas?
Perkūnas likos nuskriaus lą, todėl buvo paimta poli roliuoja viduriniai socialis
šukio kompanija, visas "kai ną. Girdi:
nai gina? Ar ne juokingas Musų buvo juodu ant bal riųjų” abazas!
tai.
"Kuomet sausio 28 d. į vie tas dirbdamas socialistų la cija.
išsišokimas!
to parašyta, kad pakol tikrų Gerai, pažiūrėkime, kaip nuolyną atvyko specialė komi bui. Jis buvo sumuštas orga Į posėdžių salę galėjo in- Posėdžiai žada tverti išti
"Keleivyje” buvo pasaky prirodymų rankoje neturi patįs "kairieji” pildo savo sija, susidedanti iš daktarų ir nizuojant Sąjungos kuopas. eiti tiktai tie delegatai, ku są sąvaitę.
ta, kad tas laikraštis, prie me, tariamo šnipo pavardės įstatymus.
Pamatinis skirtumas tarp
šiaip apšviestų žmonių, ir pa Da ir dabar kelionės lėšos rie buvo teisingai išrinkti ir
kurio dirba menamas šni negalime skelbti. Bet "gra- Nepraėjo metai laiko, reikalavo, kad jiems butų leis jam tebėra neužmokėtos, turėjo baltas korteles. Gi "kairiaspamių” ir tikrųjų
pas, kartais kursto net prie motna" "Moterų Balso” re kaip tas įstatymas buvo iš ta ištirti, — ar ištikrujų Ticho- kurių važiuojant tuomet į "kairiasparniai,"
kurie? socialistų yra tame, kad tik
sukilimo. Tas irgi, kažin daktorė to nesupranta. Ji leistas, o musų "kairiaspar- no Zadonskio kūnas nepuria, Amsterdamą prakalbų ša apgavingu budu norėjo per- rieji socialistai pripažįsta
kodėl, labai užgavo "Moterų sako, kad, neturėdami pri nai” pradėjo jau tverti šalia —tai vienuoliai užprotestavo. kyti pasidarė $6.40. O kur sistatyti "delegatais," to vi valstybę ir politiką; jie sa
Balsą” ir jis susinei*vavęs rodymų, męs neturėję tei LSS. "komunstų partiją.” Girdi, nepuvimas Tichono kū žmogaus sveikata, kur sud sai nežinojo ir ėjo su raudo ko, kad kiekvienos šalies
šaukia:
sės "mesti tokią nuožvalgą Oficialis Sąjungos organas no buvęs apskelbtas 1861 m. raskytos darpanos, kur iš nomis kortomis, kokios bu darbininkai privalo organi
f’Ar čia nėra denunciacija? ant žmogaus.’’
"Musų Tiesa” praneša pas kuomet ir tyrinėjimai įvykę. laidos daktarui ir gyduo vo vartojamos kitais metais. zuotis. dalyvauti politikoje
Kokiu tikslu ’Keleivis’ skelbia
Bet ant to paties savo lai kutiniame (9) savo numery Bet komisijai reikalaujant, lėms?
Kuomet šita jų suktybė ir stengties pravesti kuoviešai, kad tas ar kitas socia- kraščio poslapio ”M. B.” re
je, kad 1 rugsėjo Chieagoje vienuoliai turėjo nusileisti. Kuomet žmogus paimi vi išėjo aikštėn, jie pakėlė di- daugiausia savo atstovų į
lfetiškas laikraštis 'kursto prie daktorė tvirtina, kad vienas
busiąs "Komunistų Partijos Prasidėjo 'operacija? 'švento sa tai domon, tai drg Per džiausį triukšmą susivažia parliamentą. Tikrieji socia
sukilimo?’ "Keleivis’ gerai ži Lietuvos ministerių yra šni
Steigiamas Suvažiavimas” jo’ galva buvo suviniota skur kūnas nukentėjo be galo vime ir sugniaužę kumščias listai pripažįsta, kad kiek
no, kad už tokius dalykus laik pas.
ir sako:
riko muštis. Kad nedalei- viena reforma, kiekvienas
liais.
Po skurliais pasirodė daug!
raštis gali nukentėti...”
Kuo-gi ji remia savo tvir
Kai-kurie užpuolikai bu ius prie didelio kraujo pra palengvinimas palengvina
kad medvilnė, o po medvilne žmo
"Draugai, žiūrėkime,
Koks laikraštis? Ar jis tinimą?
Steigiamame Komunistų Par- gaus kaukolė, kuri ant tiek bu vo areštuoti ir uždaryti ka liejimo, policija išmetė iš sa- darbininkų klesai gyveni
buvo "Keleivyje” Įvardin "Draugo” žodžiais.
mą. Tuo tarpu gi "kairiasKitų piktadariu ės 84 "kairiasparnius."
tijos suvažiavime Chicagoj bu
sutrešusi, kad nuo rankos lėjiman.
tas? Visai ne! Tai apie kokį O kas "Drauge" buvo pa tu Įkurta, tikra, gryna Komu vo
suradimui
ir
bylos
vedimui
Bergeris, kuris už veiki parniai” visa tai atmeta. Jie
dasilytėjimo subirėjo Į milte
laikraštį "Moterų Balsas" sakyta?
sąjungiečiai buvo išrinkg mą socialistų judėjime yra priešingi politikai, priešin
nistų Partija, o ne koks miši
kalba? Koks laikraštis čia "Drauge" buvo pasakyta, nys ; žūt ar būt. išlaikykime iki lius.
"Kada numovė nuo kojų šil tam tikrą komisiją, kurion nuteistas 20 metų kalėjiman, gi. parliamentams, priešingi
gali nukentėti? Ir dėl ko jis kad Gabrys, kuris dabar vi galui tyrumą revoliucinio so kines
pančiakas. tai pasirodė, įnėjo Šukys, Bekampis ir da tuomet pasakė: "Męs atsto reformoms ir visiems palen
gali nukentėti? Ar dėlto, saip niekina Lietuvos val cializmo principų.”
Buvo vaujame Socialistų Partiją, gvinimams. Jie sako, ”kuo
kad apačioj buvo popieris, kū vienas sąjungietis.
kad prie jo šnipas dirba? džią, gal kada nors paskelb
atidarytas
ir
fondas
tanį j tie triukšmadariai, tai tik blogiau, tuo geriau.” Jie bu
spalvos, o toliaus sekė med
Kas gi girdėjo, kad valdžia ti, kad vienas Lietuvos mi Tuo tarpu jų pačių para no
vo priešingi net amnestijos
Aukos buvo ren nurys anarchistų."
Dagi kaulų užmiršta įdė reikalui.
baustų provokatorių reda nisterių yra šnipas. Vadi šytas ir referendumu už vilnė.
kamos daugiausia per "Lai Ir reikia pasakyti, kad ši suvažiavimui, kurio tikslu
guojamus laikraščius? — nas, "Draugas”, čia padarė tvirtintas įstatymas griež ti į vidurį..;
svę,
’’ kuri tuomet da remda tą triukšmą sukėlė da ne pa buvo reikalauti paliusuoti
” 'šventojo’ stuomuo buvo
Vėl juokingas Benes-šukie- tik daleidimą, kad Gabrys tai draudžia sąjungiečiams
vo pažangių darbininkų rei tįs "kairieji,” bet "Kairiojo politinius kalinius. Dėlto
tverti naujas socialistiškas padarytas iš skurlių, medvil kalus.
nėš išsišokimas!
gali kada nors pasirinkti to organizacijas.
Sparno” "dešinieji,” ku tikri socialistai su "kairiasnės ir kelių kaulų. Gi rankos
Pagalios, "Moterų Balso” kį būdą Lietuvos valdžiai
Komisija paėmė advoka riems vadovauja John Reed, pamiai” ir nesutinka.
tokiu pat budu. kaip ir kojos...’*
Reiškia,
jie
patįs
pamynė
redaktorė stato mums šito diskredituoti,
tą Fzra Tiffany iš Hoošick Ferguson, Stokes ir kiti. Pa
o "Moterų savo įstatymą po kojų!
kį "ultimatumą:”
Nemaža
tokių
Tichonų
Falls. Bet vėliau šitas advo tįs ’ikairiujų kairieji" ir INTRIGOS TARP PAČIŲ
Balso” redaktorė jau pada
"Mes griežtai reikalaujame, rė iš to šitokią tiradą:
Ir tai jau ne pirmas toks yra pas mus. Ateis laikas", katas su komisija patarė "kairiųjų viduriniai" (jiej KONTR-REVOUUCIJOkad 'Keleivis' paskelbtą, ka3
"Tai reiškia Lietuvos kleri atsitikimas. Tūlas laikas at kada Lietuvos žmonės rgi Perkūnui nuo bylos vedimo mskilę į tris dalis) jau taip,
NIERIŲ.
yra tuo jojo įtartu šnipu. Jėi
atsisakyti. Perkūnas atsi toli
"nuprogresavo,
”
kad
su
kalų paskirtoj valdžioj daly gal Sąjunga visuotinu bal darys tokius tyrinėjimus.
-— ;
------,
iš Helsingforso praneša,
'Keleivis’ to nepadarys, tai
sakė.
vauja šnipas ir net ’ministerio’ savimu buvo nutarus statyti
socialistais
nieko
bendra
tukad
bolševikai galėjo paimt
mes žinosime, kad jis tą skel
savo namą Philadelphijoj. ANGLIJA NEPRIPAŽĮS
Kaip pasibaigė byla kitų rėti nenori ir savo delegatų Pskovą tikt ačiū intrigoms
vietą užima. Puiku, ar ne?
bia tikslu apšmeižt ir rienun"Nelaimingi vargšai darbi Bet Šukio-Stilsono kompa TA LIETUVOS RESPUB dviejų draugų, kurie grįž į socialistų suvažiavimą jie pačių kontr-revoliucijoniecijuot...”
tant iš drg. Perkūno pra yisai nesiuntė. Jie nutarė Hų tarpe, būtent del„stebėninkai’ Kada jus susiprasite? nijai tas nepatiko. Jie turė
LIKOS.
Sekdama paskui "Moterų Kada pažinsite savo reikalus? jo kaž-kokių slaptų interesų,
kalbų buvo sumušti, niekas 'aukti savo atskirą suvožia- tino Įsakymo areštuoti genekuriems
buvo
naudingiau,
Balsą,” progresysčių V Ra
Kai
kurie
Amerikos
lietu

nežino.
Taip-pat niekas ne vimą ir steigti Komunistų rolą Balagavičią, smulkiųjų
”O tie nelaimingi darbinin
jono konferencija irgi stato kai... dėjo paskutinius centus... kad namas butų Brooklyne. vių laikraščiai buvo andai žino ir kas padaryta su au Partiją. ’ Jų suvažiavimas užpuolimų vadą, kuris gynė
tokį pat reikalavimą. Tam sušelpimui šnipo, savo didžiau Todėl padarytą Sąjungos paskelbę, buk Lietuvos val komis, kurios' buvo renka turėjo atsidaryti praėjusį tą
ta miestą?
miestą.”’- Estų
Estu štabas pratikroj rezoliucijoj konferen sio nevidono, kuris siurbė aša visuotinu balsavimu nutari džios atstovas Londone, p. mos šitos bylos vedimui. panedėlį, taip-pat Chieago- neša, kad ‘generolas Judenič,
cija šneka:
ras ir kraują vargšų darbinin mą jie sulaužė. Per keliai Bizauskas, paskelbęs, kad Perkūnas sako, kad parei ie.
......... , . .
Petrogrado pronte, isakė
įsakė a"Nesenai 'Keleivis’ paskelbė,
mėnesius jie paskui varė greitu laiku Anglija pripa- kalavus jam atskaitų, Šukys Taigi,
kų..."
.
dešinieji
kairiasdesinieji
reštuoti
gen.
Balagavičią
kad vieno socialistiško laikraš
agitaciją, kad namas reikia žinsianti Lietuvos respubli
"Laisvė” taipgi nesako, ramiai, ’ išmesti iš socialis-panedėli. Jo suėmimui JuMęs da netikrinome, kad statyt Brooklyne. Antras ką, ir buk grįžtantiems * iš tyli.
čio redaktorius yra šnipas, bet
kiek ji surinko pinigų.
:u suvažiavimo, turėjo savo denič nusiuntė iš Narvos
neivardino nei laikraščio, nei prie lietuvių laikraščio dir referendumas vėl nutarė, Anglijos
Lietuvon
lietu

"Laisvė"
netik
nedavė
at

mitingą
ir tarėsi, kas jiems(būrį kariumenės, kuri po
redaktoriaus, kas meta dėmę ba šnipas. Męs tik sakėm, kad namas butų Philadel viams Lietuvos delegacija
skaitos
iš
surinktų
aukų,
labar daryti: ar laukti ko-.generolo Arsenievo vadovyant viso socialistišku laikraš kad męs apie tai girdėjom, phijoj.
I/jndone gaminanti jau lie bet dar pradėjo šmeižti pa munistų” suvažiavimo ir dė-iste suėmė visą Balagavibet
tikrų
prirodymų
rankoj
čiu.
Dabar Šukio kompanija tuviškus pasportus.
tį drg. Perkūną. Kiti ”kai- tis prie steigiamos "Komu-Įčiaus štaba, bet pats genero"Atsižvelgiant į visa
tai, da neturim. Tas musų buvo
Bet
pats
Bizauskas
šitą
daro
planus,
kad
sulaužyt
ir
riaspamiai" taip-pat pradė mstų Partijos," ar tverti Jas Balagevičia pabėgo. Li’
mes griežtai smerkiame tokį pasakyta labai aiškiai. Net šitą referendumą. Ji 'tikisi užginčija. "Išeivių Draugo”
jo
drapstyti
purvais
nus

sau
naują
partiją,
"Kainukusieji
fronte
kareiviai
męs pasta
__v.„----------- su’Kelėivio’ pasielgimą ir reika prie antgalvio
tai padaryti ateinančiam 31-mam numeryje jis rašo: kriaustą draugą.
įų Socialistų Partiją?"
tėm
klausimo
ženklą,
kas
jkilo
ir
paliko
atvirą spragą,
laujame, kad jis įvardintų tą
Sąjungos suvažiavime, ku
"Niekuomet niekam
nesu
Nors
nesveikas,
drg.
Per

reiškia
abejonę.
Ir
visa
to
per kurią bolševikai tuojaus
laikraštį,
kurio redaktorius
ris bus 27-29 rugsėjo. Bet sakęs, kad Anglijos valdžia kūnas pastaruoju laiku pra ■oiopu mitinguose ir apsvar- ua5ipviė ir seredoi paėmė
akyvaizdoje
"Moterų
Bal

yra šnipas, ir patį redaktorių."
sas” reikalauja iš mus pri Šukio kompanija gerai sup greitu laiku oficialiai pripažins dėjo organizuoti Brooklyno stykite, ar tai teisinga, ar Pskovą.
ranta, kad jos "skymas” ga Lietuvos respubliką. Tai viena. eukernės darbininkų uniją. čai sociahstiška taip niekin-j Visas šitas atsitikimas eKaip matot, tie žmonės rodymų.
"Antra, negalėjau 'niekam Kapitalistų spauda pradėjo □ di-augą, kuris dirbdamas
tvirtina, kad "Keleivis” me Bet kur "Moterų Balso" li turėti pasisekimo tik
tikra mislė nes-gener0Brooklyne.
Ir
todėl
suva

niekur sakyti,
kad Lietuvos loti ant tos unijos šunies bSS. labui likos taip sun- ]as Areeniev, vra Rusijos
tęs dėmę ant socialistišku prirodymai, kad vienas Liežiavimas
šaukiamas
ne
Į
Delegacija
Londone
gamina jalsu. Prie kapitalistų gel- kiai nuskriaustas ir kuriam monarchistu frakcijos gallaikraščių.
:uvos ministerių yra šni
Clevelandą,
kur
buvo
nutar

pasportus
norintiems
grįžti :onlapių prisidėjo ir mūsiš da.!ės?s , “ ^110,n® nesu?- va ir nelabai senai da ketino
Jeigu ir taip butu, tai pas? Progesysčių organas
ta
IX
Suvažiavimo,
bet
į
Lietuvos piliečiams jau vien kių "kairiaspamių" orga rązintos. Tokie Jaikrasciai.
”kairiasparniams” tas netu ikrai sako, kad šnipas yra,
sav0 partijos pagalba gerėtų garbę užgauti, nes jie aigi tegul jisai pirma pas Brooklyną, kur slaptai poli dėlto, kad Anglijos valdžia net nai. "Žarija” 17-tam nume kune dėl biznio pritaria neroIą judeničą numesti? o
visai nesenai, 25-VII-1.9, dar ryje dergia tos unijos orga
nuo socialistų jau atsimetė kelbia savo šnipo vardą, o tikai parankiau.
diktatūrai, 0 vyriansią komandą paimti į
ir atmetė socialistų vardą. paskui reikalauja is "Kelei Vadinas, kad sulaužius da kartą pažymėjo, jog Lietuvos nizatorių draugą Perkūną is kitos puses išvien su juo-isav0 rankas. Daba'rp Ju.
vieną referendumą, musų t aisty bes Delegacija Londone tauriausiu budu, bet nepa dasimciais daro ant tų dar- ;denič paveda jam areštaviJie vadina save komunis vio” prirodymų.
tais.
To turėtų pareikalauti iš politikieirai sulaužė ir IX neturi teisės išdavinėti pasu sako už ką. "Laisvė" 59-tam bimnkų užpuolimus, turėtų mą kitų generolų. Negana
ir teikti vvzų pasportams."
numeryje taipgi maišo jį su būt suvaldyti.
Bet jie meluoja sakyda savo organo redaktorės ir Suvažiavimo nutarimą.
. ' . v. . Ito, kelios dienos atgal JudeTaigi
pasirodo,
kad
įsta

purvais. Anot "Laisvės," d.
mi, buk "Keleivis” metęs smarkusis LMPS. V Rajo
Susipratę suungiectai, „ičiui patariant jisai pasitymai musų "kairiaspar- Bizauskas sako, kad jis Perkūnas yra žemiausios kuriems rupi darbininkų pricšino Helsingforso kodėmę ant socialistišku laik nas.
niams” jau nieko nereiškia. iš Londono negali susinešti rūšies žmogus. Bet kodėl, klesos. reikalai, o ne tuscias mandai. Generolas Arseniev
raščių. "Keleivis” rasė ve
Jie laužo referendumus ir nei su Amerikos lietuvių tai ir ji nepasako.
kainaspanuų sumas, tu-įtur|s artymų ryšių su šlykškaip:
ŠALIN VISI ĮSTATYMAI!
spauda.
suvažiavimų
nutarimus
ka

Tai
taip
atsimoka
musų
n reikalauti, kad sitas pra- ^|a fįgura pulkininko Dur"LIETUVIŲ LAIKRAŠČIO
Tai ve, kaip Anglija "liuo- "kairiasparniai"
Męs
kalbame apie Lietu da tik jiems patinka.
gaistmgas demoralizacijos novo bu^sio šni
žmogui,,
REDAKTORIUS ŠNIPA8?
suoja
pavergtas
tautas!
”
vių Socialistų Sąjungos įsta Jie sulaužė pirmąjį namo
kuris dirbdamas Lietuvių darbas
kutų dabar varo ninko Petrograde.
"Mums teko girdėti apie vie tymų laužytojus.
kpm.
referendumą.
Socialistų Sąjungai neteko Ixusve > su sėbrais butų| Tai ve kas darosi
ną lietuvių laikraščio redakto
Tūlas laikas atgal Chica- Jie sulaužė IX Suvažiavi Telegrama iš Chicagos sa sveikatos visam savo gyve kuogreiciąusia sustabdytasJpanijoj kuri remi J
rių įdomių dalykų. Mums saky goje susitvėrė iš pažangių mo nutarimą.
Didžiausi atžaga- Reikalaukime taip-pat, kad, pinigajs ir an?unicija
ko, kad Socialistų Partijos nimui.
ta, kad tas redaktorius turįs darbininkų draugijų Tary
Jie sulaužė įstatymą prieš suvažiavime "kairiaspari reiviai klerikalai nešmei- būta paskelbta pilna atakai-įg“gkai “ . .........
artimų ryšių su šnipų agentū ba. "Kova," kuri tuomet bu naujas organizacijas.
—---------------niai” pakėlė trikšmą. Poli žia taip šlykščiai darbinin-'ta, kiek buvo išviso surink-8
ra. Ir tą mums sakė žmonės, vo su "Naujienomis”
susi- Dabar jie rengiasi laužyt cija turėjo tvarklaužius iš kų veikėjų, kaip tai prade- ta drg. Perkūno bylai aukų Vyrai nesirūpinkit! Val
kuriems netikėti mes neturime pykus, pradėjo varyti prieš ir antrąjį namo referendu mesti ir salės. Pirma socia io* pastaruoju laiku daryti j ir kas su tais pinigai pada-.diža pradėjo
"persekiot”
jokio pamato, o juo labiau, kad tą Tarybą agitaciją, many- mą.
vu; "kairiaspar- .ryta. Tos aukos turėtų būt maišto pelnagrobius. Ėalistų susirinkimuose lermus ”Laisvė” ir kiti
panašių paskalų jau ir seniau dama, kad Tarybos sumany- Šalin sivi įstatymai ir nu keldavo vyčiai, o dabar "kai- nių" organai.
atiduotos drg. Perkūnui.
sėkmės jau pasirodė. Mais_?
buvome apie tą redaktorių gir- toju ir vadu yra ”Naujienų” tarimai! Juk kiekvienas įs riaspamiai” tą daro. Pusė Draugai socialistai, pakel
J. Beris, tas tuojaus... pabrangs?
čfeję... ”
Plainfield, N. J.
Prof.
redaktorius drg. Grigaitis. tatymas yra laisvės varžy- tinai "nuprogresavo!”
Prof, Gnaibą
kite šita klausimą savo
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BRADDOCK, PA.
Į kompanija nei streiklaužių kurios tik" prijaučia bolševi visos turi šeimynas, o kuni
Juos atmenantis narys pri kada dievas vargus, bėdas ir
kams, jau nusikirpo ;Emma gų gaspadinėms ir davat
valėjo persergėt socialistus, nelaimės iš savo neišpasa Darbininkų padėjimas plie* jau negauna.
Atsakymas Susirinkime
koms tas tik per "misteiką”
Goldman irgi nusikirpus.
kada jie dėjosi. Tečiaus ir kytos meilės ant žmogaus
Iš lietuvių bruzdėjimo.
no išdirbystėj.
Buvusiam.
Ir
ką
jus
sakysite,
—
vos
pasitaiko.
čia da reik pasakyti, kad užleidžia?
Šiuo
laiku
lietuvių
visuo

New
YorkoTą pačią dieną, 17 rugpiu
Nepaprastas
darbo
sun

tik sugrįžo iš
"Keleivio’’ N34 tilpo ko tarimas draudžia organi Mokslas apie liuosybę su
meniškas
bruzdėjimas
lig
ir
musų progresistė,, tuojaus čio, LMPS. 50 kuopa turėjo
respondencija iš Fitchbur- zuot, o juk prisidėjusieji ne tokiu mokslu, kokį viršuj kumas, ilgos valandos ir
go, kur pasirašęs "Susirin organizavo, bet tik kaipo keliais žodžiai priminiau, maža mokestis už darbą, pa apmiręs. Mat vietos valdžia nusitvėrė dideles žirkles ir pikniką. Žmonių buvo daug
kime Buvusis.” Korespon žmonės prisidėjo prie kuo- nieku budu sutikti negali. lyginus su pragyvenimo neteisingomis informacijo šmakšt savo abi kasi ant ir visi smagiai praleido lai
M. V.
ligi ausy! Tą pama- ką.
dentas aprašo LSS. 134 kuo )os. Pagalios toks nutari Taigi kun. švagždys priešin bang^imu, galų-gale išmu mis apie progrėsvves musų syk
organizacijas
remdamosi
trečia,
—
čius,
kita,
paskui
pos susirinkimą, apsilenk mas kaip Vl-to rajono ir gai savo bažnyčiai skelbia šė iš kantrybės ir tuos nuo
damas su teisybe.
ASHLAND, PA.
tuopos nėra šventa nepalie- bažnyčios prakeiktą moks lankius plieno trusto vergus neleidžia joms ką-nors veik ir Philadelphijoj jau apie
ei,
išskyrus
piknikų
rengi

pustuzinis
progesisčių
vai

Pastaruoju
laiku
darbinin

lą.
‘
'
Jis sako: "Kaikuriems so žiamybę, akyvaizdoje fakto,
Susitvėrė lietuvių laisvama
mą.
cialistams pasirodė, kad bū kad Sąjungos kuopos lau Gana atsižvelgti į katali kai subruzdo organizuotieji Katalikiškuose demokra kščioja palaidais 2-jų colių
nių kuopa.
ti laisvamaniu ir socialistu žydamos Sąjungos ir Socia- kus, kad matyti kiek jie tie i Amerikos Darbo Federaci tuose (taip jie save vadina) ilgio plaukučiais.
Bet pusė tuzino, tai visai Rugpiučio 24 d. čionai bu
vienu ir tuo pačiu laiku ne istų Partijos konstitucijas sos ir laisvės turi tose įstai jos skyrių.
vo surengtos pirmos lietu
pastaruoju laiku pradeda
galima.” Iš kur S. B. ima ledasi prie kairijų sparnų gose, kurias patįs įsteigia ir Iškart darbininkai mažai, apsireikšti revoliucinių min mažai. Reikia kaip galima vių laisvamanių prakalbos.
tokius faktus? Kiekvienas •r dagi partijoje organizuo užlaiko,, kaip ve — parapi Kreipė domos į unijos reika čių. .Mat katalikai iš savo plačiau agitaciją vesti. Kuo Kalbėjo drg. T. J. Kučins
socialistas juk ir yra laisva ja naują (Komunistų) par jose ar bažnyčiose. Ir tą lą, nes daugelis paprastai? valdono kun. Abromaičio daugiau, tai gražiau. Žino kas. ma, ir tie nesusipratėliai vy
faktą nurodo pats kunigas, sakė, kad negalima unijos
manis. Ne laisvą mintį so tiją. — Red.]
reikalauja pilnų parapijos rai nesijuoks, kaip, bus mus Prakalbos buvo iliustruo
apgailestaudams,
kad
katali
Keliu gyvenimas pagerinti, finansinių atskaitų, o šis. už
cialistai smerkia, vien tvė Toliaus Sus. Buvęs sako,
tos tam tikrais paveikslais.
kas
yra
didžiausias
pasau?pač kad Amerikos Darbo .ai vadina katalikus ereti daugelis.
rimui atskiros kuopos tūli tad "pas mus yra tūla mer
Štai viename piknike at- 1Pra|alb^ klausyties susirinyje vergas.
Nesą vergu
jų nepritaria. .
gina labai smarki ’socialis- šiandien gali būti tik tam Federacija, kaip žinoma, kais, bolševikais ir kitokiais, silankė jauna pora iš Easto- įF.° daugiau negu puse visą
Mane ima abejonė ar ta tė,’ nes kiekvieną kalbėtoją pus žmogus, o katalikai kaip laiko darbininkus "broliš nsurgentai katalikai krei no. Musų progresistė priėjo čionai gyvenančių lietuvių,
kame” su kapitalistai sugy pėsi prie vyskupo reikalau
sai Susirinkime Buvęs iš jinai sukerta, kada jis po tik ir yra tamsiausi.
prie minimos porelės, išgul- nes mat pirmusyk čia buvo
venime.
Tečiaus
kad
kito

tikrujų susirinkime yra bu prakalbų namo išvažiuoja.
jami pakeitimo Abromaičio linėja nukirptų plaukų teo tokios lietuviškos prakalbos.
kiom
darbininkų
organizaTamsiausi
jie
yra
dėlto,
parduota už
vęs, nes jeigu butų buvęs, Davatkos prigimtis da vis
xitu kunigu, kitaip grąsina riją, primindama tai bolše Literatūros
.ijems,
ypač
radikališkeskad
jiems
bažnyčia
draud

$2.05.
Susitvėrė
Lietuvių
tai visgi negalėtų būt taip neišgaravo iš jos. Taigi ir
streiku.
Vyskupas, sako, vizmą, tai revoliuciją ir tt.
nėm
plieno
trusto
valstybėj
žia
jieškot
svietiškos
laimės
Federacijos
nesąžiningu, kad tokių ne tame susirinkime jinai dau
prisiuntęs musų parapijo- Jaunas vyrukas, girdėda- Laisvamanių
susirinkimai
laikyti
griež

r
gerovės,
čia
ant
žemės,
kuopa
iš
8
narių.
giausiai draskėsi rėkdama?
teisybių pasakojus.
nams detektyvą parapijonų
:ik rūpintis maldomis, pas tai uždrausta, kitokio išėji bruzdėjimo priežastim ištir- mas tokią revoliucingą pro’
išbraukti
laisvamanius!
’
’
’
Faktas ve kaip yra: Ta
ninkais, kančiomis ir auko mo darbininkams nebeliko, i. Žinoma, detektyvas tei- lagandą, progresistei pri Policija suėmė banditus.
Na
ir
kur-gi
liogika!
(Lioriamam susirinkime d. J.
mis išganyt savo dūšią ir kaip tik organizuoties į A- aujasi ne parapijos susi taria: "jes... jes... tai labai Rugpiučio 22 d. slaptoji
gika
yra
apkalbėti
žmones,
Lavas pakėlė klausimą kau
užsipelnyt vietą danguje.- merikos Darbo Federacijos rinkime, vien klebonijoje. puiku!’’ Ant galo jis atsig policija sučiupo šaiką plėši
rįžta prie savo jaunos pačiu kų, kurie nuo tūlo laiko jiklink susirtvėrusios laisva kada jie negirdi, tai davat Vadinasi, bažnyčia tur būt uniją.
kos
ypatybė,
jei
tik
tas
yra
Pagalios
tasai
šventas
manių kuopos, į kurią susi
pasmerkta už katalikų tam Plieno darbininkų unija ardytojas sušaukia "revo- tės ir duoda įsakymą, kad tadariavo Ashlando apietoji prie pirmos progos nu-k- ,
rašė veik vieni socialistai. tiesa, kad taip daro. Ęed.) sumą.
Ypač GirardvUlėj
.labar
nustatė
savo
reikala

Man
čia
neapeina
ginti
tą
iucionierius"
ir
užreiškia
sikirptų
plaukus.
Toji
gi
“
Diskusuota, kad skaldyt so
^Kirptų
p
_
įvji
daugelis
žmonių
nuo tu pikŽinoma, tamsiems katali
r;
cialistams savo spėkas, kad merginą, bet negaliu tylėti, kams baisu buvo klausyties vimus, kurie jeigu bus at jiems: "Jei jus drįstat kilti raukosi,
atsikalbinėja,
sako
r®
.
nnkentėie
.u; gaila
™io geltonų
„-Unmi Vacalhi
yra nukentėję —
— ne
ne
kaselių. taaanų
veikti vienoj ir kitoj kuopoj kada bereikalingai žmogų teisybės žodžių iš kunigo mesti nutarta 20 d. rugsėjo prięš savo dangaus kelrodį, abai
tik
materialiai,
bet
ir
savo
rpskelbti
streiką.
ai sykiu neduodat ramybės ’Ką reiškia tos kasos prieš
yra bereikalingas darbas. šmeižia ir stato į tas eiles, burnos. Daugelis jų iš pa
Reikalavimai
sekantis
:
prieš
kurias
tas
žmogus
pa

r
ten danguj visagalinčia- taip brangią idėją,” kalbėjo sveikata. Tarpe suimtųjų!
Kiti nurodinėjo, kad socia
niūrų
ir
susiraukę
žiurėjo
į
banditų yra du vyriškiai ir
įam."
vyras. Bet moteris da jau dvi merginos. Viena mergi
listams nėra reikalo ir ne sišventusiai kovoja. Taria savo drąsų ganytoją, išdrį 1. Pripažinimas unijos.
galima prigulėti prie palšų ma mergina prie LSS. 13-1 susi sužvanginti pančius, ku 2. 8 valandų darbo dienos. Katalikai nusigandę, kad na, mažai patyrus, todėl ir nų prisipažino, kad bėgiu
jų organizacijų. (Ar kovo kuopos prisirašė 1916 me riais jis pats ir kiti tikintie 3. Sugrąžinimo darbo uo savo teisingu iš kunigo lepermato taip didelės svar dviejų sąvaičių apiplėšusi
lems unijistams, kurie liko- ’eikalavimu dievuliui dan bos kasų nukirpime..
janti prieš klerikalizmą or tais ir daug yra veikus LSS. ji surakinti.
keletą vyrų, paimdama iš jų
ganizacija yra palša, be ir LMPS kuopose, nemaža Reik pasakyti, kad pra i iš darbo prašalinti už uni- guj miegot neleidžia, tuo- Bet aš sušuksiu: Lai gy apie 200 dolerių. Banditai*
aus vėl subruzdo, šaukia vuoja plaukų kirpimo prog
spalvė organizacija*?
— paaukavusi savo jiegų ir už kalba katalikams turėjo būt ,os organizavimą.
nugabenti Pottsvillės kalė
4.
Panaikinimo
24
valandarbio
darbininkiškiems
rei
Šventą
Povilą, šventą Oną, resas!
Red.) Kiti da nurodinėjo
ribai
vertinga.
jiman.
lų darbo laiko (šifto).
Rąžančių ir Vytį į susirinki
Barberis.
laisvamanių lyderių nege kalams. Ji skaitanti ir re
Banditų suėmimas buvo
rus darbus ir prie ko jie gali mianti visus socialistiškus Nors įžangos buvo 5 cen 5. Pilnos dienos pasilsio ną, kad nusprendus kas
gana dramatiškas; policijai
reik daryti. Ir ar tikėsite
SCRANTON. PA.
privesti federaciją, o ant laikraščius ir galiu užtik tai, bet žmonių susirinko sąvaitėje.
susekus pėdsakas ir paty
galo vienas draugų pastebė rinti, kad nei kiek ne ma gana skaitlingai. Dabar 6. Tinkamo algos pakėli kaip tie švetieji Povilai, 0Mirusieji
lietuviai.
rus, kad gerai organizuotos
ios ir vyčiai bolševizmu už
jo svarbiausią priežastį,z bū žiau, jei ne daugiau socia laisvamaniai ir socialistai mo.
Liepos 15 d. čionai mirė banditų šaikos buveinė ran
tent tą, kad LSS. Vl-tas ra lizmą supranta negu pats pasijuokia iš katalikų, kad 7. Pastovios algos skalės sikrėtę? Nagi nutarė boiko Magd. Siaurukienė, apie 39} dasi Ashlande, keli civiliais
tuoti! šventą bažnytėlę, nejonas ir LSS. 134 kuopa tuy S. B.,pasislėpęs po slapy jų kinigas bedievis, o tų visiems amatams.
daugelis
taip
ir
mano.
Vadi

8.
Dvigubos
mokesties
už
vardžiu,
kad
purvinus
sau
luot kunigui nei skatiko, metų amžiaus, išgyvenusi su drabužiais persirėdę policisri padarę nutarimą, kad nei
vyru 19 metų, paliko vyrą, tai prisikalbino Mandleriuvienas socialistų kuopos na nepatinkamas ypatas. Tai nasi, padarytąjį blogą jau viršlaikio ir šventadieni^ įepirkt mišių ir tuo būdu 18 metų vyriausią dukterį, tes (dvi seseris) išvažiuot
legeistinam savo valdonui
rys neturi teisės tverti jokių gi Susirinkime Buvęs išlįsk ir kunigam pataisyt neleng darbą.
pasivažinėtų?
jaunesnę mergaitę ir sūnų. automobiliu
va;
jei
katras
jų
ir
mėgina
9.
Algos
pakėlimas
turi
iš
po
slapyvardžio
skraistės
parodyt duris.
kuopų ar kliubų nepasiklau
Partija
aplankė
kelias pasi
Velionė paėjo iš Klebiškiu
sęs vietinės kuopos, prie ku- ir prirodvk jos davatkiškus tai daryti, tai tik tamsių būti taikomas sulyg to, kiek Tečiaus Abromas geras valsčiaus, Mariampolės pa linksminimo vietas, keliose
’ rios jis priklauso. Tuo rem darbus, aš skiriu $10.00 do vergų neapykantos susilau airis darbininkų vienoj vie- biznierius. -Jis surengė 401
:oj yra išdirbęs.
valandų atlaidus, kad už pi vieto, Suvalkų rėdybos. Bu jų išsigėrė, paskui vyrai su
damos jis užreiškė, kad vanų už tai. Jeigu gi to ne kia. Tarkos redaktorius
10. čekiavimo sistemos nigus visiems griešninkams vo pavyzdinga moteris ir manė padaryti užpuolimą
tverdami laisvamanių kuo padarysi, tai pasilik melamijos mokestinis rinkti.
pasakius, jog jie ”o-kei.” Nu motina, visame mieste buvo ant automobiliais važinė-1
pą sauvališkai tariami kuo gium ir šmeižiku.
11. Panaikinimo kompa- ir ką?
Biznį padarė po bene gražiausios ir malo jančių žmonių ir apiplėšti
pos nariai pasielgė priešin Pagalios sakoma: "Kas- EDWARDSVILLE, PA.
.šimts pypkių! Net ir LSS. niausios išvaizdos moteriš iuos. Susitikę automobilių
gai savo nutarimams. Prie gi gal man uždrausti skai Drg. Kučinsko prelekcija. įijos sutvertos unijos.
12. Panaikinimo sveika- III rajono organizatorius kė. Su bažnytinėmis cere- jie sulaikė ir atėmė iš važia
to jis pridūrė, kad nematąs tyt ką aš noriu" — toji mer
nonijomis palaidota Tau vusiųjų vyrų laikrodėlius *
jokios naudos ir rezignuo gina sušukusi: "Męs.” Na, Rugpiučio 19 d. čionai os egzaminacijos priimant maldingai sudėjęs rankeles tiškose
bei pinigus. Žinoma, tas
kapinėse.
klūpojo šventoj bažnytėlėj
siąs iš laisvamanių kuopos, gerbiamasis, iš kur ištrau Įvyko* LDLD. 128 ir SLA. 85 iarban darbininkus.
Liepos 27 d. upėje ties J. apiplėšimas buvo sutartas.
patardamas ir kitiems tą kėt šiuos žodžius-? Ar nors kuopų bendrai surengtas Kaip matomu, šitie dar h* dėkavojo už griekų atki Petroniaus ūke besimaudy Kaip "plėšikai” taip ir apip
patį padaryti. Tai kur čia vienas susirinkime buvęs viešas susirinkimas, kame bininkų reikalavimai ištik- limą.
damas prigėrė Jonas And- lėštieji buvo persirengę potas anot Susirin. Buvusio galėtų pripažint, kad čia žodžiu ir tam tikrais pavei uįų yra da broliški kapita O jus dvasios ubagai!
kslais aiškino astronomiją’ listams reikalavimai, tečiaus
Viską patyręs. vukaitis, 28 metų amžiaus licistai. Tas buvo padaryta
kažkurių, dagi jo į svetim- teisybė jūsų pasakyta?
Žmogus. Paliko jauną mo tuo tikslu, kad persitikrint,
ženklius padėtų socialistų, Man rodos reikėtų nors drg. Tadas J. Kučinskas, kompanija nenori nei klau
su kuria prieš tris me kiek su tokiais dalykais yra
tvirtinimas, jog socialistas Įdek gėdos ir žmoniškumo Ada universiteto studentas. syti. Jinai jau pradėjo ren- PH1LADELPHIA, PA. terį,
tus apsivedė, ir vieną kūdi apsipažinusios panelės Man
negali būt
laisvamaniu? turėti ir taip žmonių nek Publikos (žinoma, parink- gties prie streiko ir slapto Progresas. Bolševizmas kį.
dleriutės. Ir čia vargšės jos
tinės) susirinko apie 80 ypa mis parsisiunčia ginki ų pa
[Remianties diskusijose sta laidinti.
Plaukų nukirpimas.
Velionis buvo doras ir. pačios sulindo į užstatytus
lytais argumentais, kaip jus LSS. 134 kuopos organi tų. Visi atydžiai klausėsi daužoms apginkluoti, kad Turbut niekas taip spar nopuliariškas žmogus. Paė spąstus.
Merginos likosi
iejus darbininkų kraują už nai nežengia "progreso” kė
aiškinimų.
čia juos cituojat, taip ir rei zatorius.
jo iš Slavikų parap., Nau areštuotos. Jas tardant pa
Prelekcijai užsibaigus d. tai, kad jie kompanijai auk
kia manyt, kad socialistai
J. A. Samulėnas.
lu, kaip musų progresystės. miesčio apskričio,
Suvalkų tirta. kad vadovautojais
Kučinskas paprašė publi so kalnus sukrovę patįs da šinoma,
priešingi laisvamanybai dėl
ne visos. Pirmiau- vedybos. Palaidotas su baž plėšikų šaikai yra William
bar
badaudami
trupinėlių
kos,
kad
kiek
kas
gali
paau

to, kad laisvamanių lyderiai
MONTELLO, MASS.
-iai žingsniuoja taip sakant nytinėmis ceremonijomis L. Smith ir Harry Schwartz.
kauti) jo mokslo užbaigimo įrašo.
blogų darbų yra pridarę ir
)rogresyčių vadovės, o pas Tautiškose kapinėse.
Policijai atėjus Smith’o
galį nuvesti federaciją blo Rugpiučio 21 dieną čionai reikalui. Suaukauta $7.13. Darbininkai privalo taip kui jas" seka ir paprastos.
Bačių
Juozas.
buvo
Lietuvių
Tautiškame
b><einėn
ir paskambinus
Literatūros parduota už gi tinkamai prisiruošti prie New Yorkas — tai "progre
gais keliais. Mums gi lais
Name
vietos
katalikų
su

varpelį,
pats
Smith’as atsi
$6.65.
vamanių federacijos lyde
tos
sunkios
kovos
už
savo
sas,"
saulėtekis
:
Philadel

GARDNER.
MASS.
darė duris ir susidūrė su porių blogi darbai nėra žino rengtos prakalbos. Kalbėjo Po to Kučinskas pasakė gerbūvį.
Visi
privalo phia — pirma po New Yor
vietinis
kunigas
J.
ŠVaglicistais, kurie įrėmę jam
Kunigas
ii
"bergždžia
prakalbą apie reikalingumą rašyties į uniją ir laikyties ko. New Yorke progresys
mi. Senovės musų laisvama
revolverių vamzdžius į šo• karvė."
laisvamaniams
aktvviškai vienybės, kurios nei durtu
niai nepriklausė dabartiniai ždys.
tės pirmiausios nukapojo
Pirmiausiai
bažnytinis
Rugpiučio
17
dieną
vietos
nūs
liepė pasiduoti. Smithas
veikti. Ir kad to darbo ne vai nešdrasko, nei kanuolės sau plaukus ligi ausų. Žmo
federacijai,
pasistačiusiai
choras
padainavo
Lietuvos
"
’
*
A
---------be
pasipriešinimo
klerikalai
turėjo
parengę,
L
_
r—r---- - —. _ padavė!
galima pasekmingai varyti neišgriauja.
sau tikslu kovą prieš politiDarbininkai
nės
pamatę
stebėjosi,
neži

"misijas," per kurias kaibė-į rankas surakinimui. Tokiu
pakol laisvosios vienykitės. Dabar prisira
kaujantį klerikalizmą, ne himną ir kelias kitas daine pirmyn
nojo
ką
tas
reiškia.
Vieni
les.
Paskui
kalbėjo
minėtas
jo bent tris kalbėtojai. Ku-|pat budu suėmė ir Schwarminties ir mokslo trokštan- šymas į uniją tik 3 dol.. vė
šantį didžiausių skriaudų
sako,
tai
dėl
laiko
sutaupikalbėtojas
temoje
"liuosynigas Petraitis savo kalboje tzą.
tįs žmonės nėra organizuo liaus bus brangiau.
darbo žmonėms. Kas šito
nimo,
nes
moterįs,
papras

bė.
”
Pradėjo
jis
nuo
pras

iškoliojo
laisvų pažiūrų Smithas yra 24 metų am
ti. Taigi ir čia susitvėrė
kiai žmonių kovai spėkų
tai,
turi
pusantros
valandos
čiausių
žemės
gyvūnų
ir
lai

Iš
gatvekariy
aptarnautojų
žmones, paskui užsipuolė žiaus vedęs žmogus, turi
LLF. kuopa iš 5 narių. Va
stiprint neleidžia, tas nėra
anksčiau
atsikelti
vien
tik
streike.
ant pažangių moterų, ku penkių metų kūdikį. Jis at
nuoširdus žmonių liuosuo- psniškai priėjo prie žmo dinasi, prakalbos" buvo pa
dėl
plaukų
sutasymo;
kiti
gaus,
nurodynėdamas
kaip
rios neturi vaikų. Anot ja- vyko į čionai prieš du metu
Jau dvi sąvaitės kaip Pittsekmingos.
tojas. Svarbiausias argu
-ako,
kad
tai
sufragisčių
idė
kiekvienas
gyvas
sutvėri

gamasčiaus Petraičio, to ir pradėjo dirbti kaipo me
Prie progos reikia pami- sburgh Railway Co. gatvementas prieš laisvamanių
ja,
mat
nori
lygių
teisių
su
mas
myli
ir
brangina
laisvę.
kios
moterįs — tai "bergž chanikas Overland garažiukad viršminėtos dvi karių aptarnautojai strei
kuopos tvėrimą yra LSS. VI
vyrais,
tai
pirmiausia
suly

rajono ir LSS. 134 kuopos Aš sakyčiau, kad kunigas (kuopos šįmet jau dvejas pra kuoja ir da nesimato strei gina galvas — nusikerpa. džios karvės." Gera moteris, je, bet po dviejų sąvaičių dėl
pasak jo, turi turėti mažių sveikatos pametė darbą.
Abejose kui galo. Kapitalistiški dinutarimai. Narys, kuris ši čia skelbia Jau tiesiog here-, kalbas surengė.
Kas jį įtraukė į tą bandi
tą argumentą pastatė, turė ziją. Męs žinome, kad ka- kalbėjo drg. Kučinskas. Iš dlapiai kasdien skelbia, kad Nelabai senai viena iš mažiausia 8—10 vaikų.
jo ir pirma apie tarimus ži tsdikų bažnyčia pasmerkia Į viso laisvamaniškos litera- streikas užbaigtas ir karai smarkiausių progresiščių Davatkoms matomai pa tišką užsiėmimą, kol-kas ne
žmogaus
laisvę,
per
abu
noti,
tečiaus jis prisidėjo---o---------------------------.X- - —. pradės vaikščioti. Tiesa, 23 Philadelphijoj nuvyko New sirodė. kad čia "dvasiškas žinia. Iki šiol jis niekad ne
1____
_* j mokydama
» _------. 1 (Juros
j f—
*—
r* ------r*vakaru
m _ * - -* parprie kuopos, o vėliaus užrei- nuolankaus pasidavimo vai- douta už $15.45. Taigi tuo- rugpiučio pasirodė keli ka Yorkan. Susitinka su save tėvelis” labai gudriai pasa buvo areštuotas.
nors! jinai
butų ir to-Imi visgi
pastumta
skia nematąs iš laisvamanių džiai,l----v
-* -• —
—- žmonių
s----- -••* rai streiklaužių aptarnauja gera drauge — progresistė, kė, nes jos visos, lept-lept, Schwartz’as yra nevedėlis,
irgi apie 24 metų. Jis jau
kuopos naudos ir pataria kia kaip Charlio I, Liudviko'protavimas pirmyn. Skai- mi, bet ir vėl greit turėjo pamačius, kad toji apsikir- suplojo rankomis.
Bet šitas pasakymas daug žinomas policijos rekorduo
susirašiusiems į ją pakrikti. XVI-to bei caro Nikalojaus. tantįs pamatys faktus ir atgal į daržines sugrįžti, pus, klausia:
Vuc rri ini
Vno JSFiVv-11111 nirmil- nes nebuvo žmonių, kurie į
geriau
tinka paties kunigo se.
—
Delko,
sesute,
nusikirpai
Tai jau aiškus ardymas ko-.Kas gi, jei ne bažnyčia mo-pažins, kas ištikrujų pirmuMandleriutės
veikdavo
vos prieš klerikalizmą. Ži-|kina vargti ir didžiausiasjčiausia jų neprieteliais yra. juos sėstų ir važiuotų. Bf savo gražius, ilgus plaukus? gaspadinei ir visoms davat
to, rugp. 25 d. likosi užmuš —Tai, sesytė, nauja mada koms, negu laisvoms mote apiplėšimuose kaipo pagelnoma, savo organizacijos Į kančias kantriai be dejavi-,Taigi žengkime pirmyn,
ti du streiklaužiai. Dabar išėjo. Visos progresistės, rims. Laisvos motesįs veik bininkės. F. J. Levinskas
nutarimus reikia pildyt, mo kentėti ir džiaugties,
S. Žukauskas.
FITCHBURGH, MASS.
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•J ku patriotizmu, — sąlygiš
' milteliai, tai jie odą atšaldo tenka prie virš paduoti} mil
ku reiškia, kad turi savo
ir naikina didelį prakaitavi elių pridėti truputis karmi-s
tikrą kelią. Dabar, kada
mą arba nemalonų aliejavi- nos, arba štai formula:
Carmin. opt. .. 1 dalis
karė užbaigta, geru ar blo
mą, kuris ypatingai brune
Tale,
venet.
..
100
dalių
gu,
kaip augščiau minėta,
Rašo George Lansburry
Londono ’Heralde.”
tes labai kankina. Milteliai
Rašo Dr. A. J. Karalius.
(Į
gali
būt tik žemės įątatyiš ryžių, talko ir magnezijos Arba:
Carmin..................... 1 dalis
Taika ant žemės, kad tai-1 lankiu pasididžiavimu pri'istatvrna^Vveiūrn^
angliadario druskos (magUng. Simplk-. 100 dalių
kos neapvaikščiojus. . čia valo pasekti.
Atminkime ^U^es “UTSSS
Nežiūrint iš moterų pusės dalies pirštų galais, šukaviyrmjuSaL>uT
Tik
gaila,'
Kas
link
plaukų
dažymo,
pasipriešinimo, plaukus irgi mas šukomis ar šepetuku jtnKsmmgais.
Londone musų valdonai pa- sielas visų tų milionų zmo- sukįijmo
to negalima pasakyt
reikiatani
pasakyti,
var- sirupino priruošti reikalin-'nių, žuvusių visuose pašau- “
ku- tai
tojamos
tikslui kad
medžią^
reikia vandeniu plauti. Kar- dažai suteikia geras pasek kad gatavusTmilteliūs,
karė už carizmą.
gų priemonių sujudimams-1lįo
''" kraštuose
’—----- - ir paskui at- . Musų
In5id'otoėkite tai gj
tais nuo vandenio plaukai
(nuose paprastai randasi vi- gos yra nuodingoslabai sukelti.
simmkime gyvenančius. Ge- s
i „Ls, įky
palieka peršausi bet tokiuo praktikuojama.
Kas
link
kokių
nors
tepanod
“
>P».
medžiagų,
painu,
plaukus
tinkamai
nuVisi
męs,
nežiūrint
kokių
riausias
būdas
numirusiems
se atsitikimose kaltas mui
tikslui turime
turime pasa
oaU Todel. geriausia. miltelius dažyti. .Augalų dažai ne- kas pažiūrų butume, eisim pagerbti, — gelbėt tuos, ku-įYfda?11’^ s.n^ ose
tam tikslui
las. Jei plaukai palieka per •lų tam
sulig šios formulos: nuodingi, bet greitai nup sykiu su tais, kurie tikrai rie stovi mirties pavojuje. I’arllam?n^S„St™
šausi po išmazgojimo, tai kyti, kad nelengva gauti ge daryti
Amyli .trit.
lunka. Štai formula dažų: dėkingi, kad karė su vokie Tai badaujantis Rusijos ir|Y,mu- nelMv?e"0
labai lengva tai pataisyti: ras, tinkamas visiems plau
Pyrogallol .... 1 dalis
Talei venet. p. e. (lygios dažmonės, ten
vra
- N-leks ■ nera
čiais užbaigta. Visi męs, ar Vengrijos
ištepkite alyvų aliejum. kams. Barzdaskutyklose da- lįs).
vengujub z-nunes,
teii jia,
įgaliotinių
pagodonės
Aguae destil .. 50 dalių
marguojančiųjų eilėse ar visi tie, kūne savo kumskus ™g“.
Ačiū prastam galvos apden- bar yra šimtai visokių skysŠitie dažai ilgiau laikosi, nuošaliai stovime, privalo reikalus patenkino, bet ku Rusijai ar kam kitam. Sugimui moterų plaukuose su- timų. Tūli jų butų geri sa- Arba:
Magnes carb. .. 1 dalis
apdengia pražilimą ir suly- me atiduot pagarbą ilgom rie išalkę ir ištroškę visa ko lyg viso paviršutinio rody
sirenka visokie nešvarumai, vo vietoje, bet ką-gi barzdaZinci oxidi .... 2 daiis
■ ginamai mažai kenkia. Rei glitam vyrų ir jaunuolių, —laisvės, savapagarbos, tie mosi vienas žmogus atsako
kur ligų perai randa pui- skutisi žino apie plaukus?
Tale, venet. .. 12 dalių
škia
plaukus šepetuku lygiai kurie kariumenėj, jureivi- sos, mokslo — kas gyveni už musų nelemtą karę prieš
Liausią vietą augimui. Užn Jis
T* jums pila į plaukus iš
OI. millifl.
q. s.
Rusiją ir Vengriją; ponas
i ištepti ir nepaliesti odą. Ta- joj ar oro tarnystėj nešė mą daro vertu gyventi.
tai musų gražioji lytis lai kiekvienos bonkos, tik už
’
bet
Churchill
— kuris už savo
Jei
norima
odą
truputį
tai
sunku
padaryti,
sunkenybes, kentė kaitras Jei bent męs norėtume iš
neužsigauna, bet gelton mokėkite. Apart to, išdirbė
vietą
parliamente
tūri būt
tūkstančiuose mūšio laukų, girsti ta širdį draskantį pa
plaukės privalo dažniau sa jai stengiasi visokius toni- raudonai apdažyti, tai už- praktika parodys kaip.
leido liūdnas lūkesčio valan saulio šauksmą! Jeigu no dėkingas tiek pat žydams,
vo kaseles plauti. Nereikia kus kuopigiausia padaryti.
das Šiaurės juroj ir pildė vi rėtume atsiminti! Tuomet kaip ir kitiems žmonėms —>
užmiršti, kad šepetukas bei Užtai geriausia pačiam pa
sa tai, ką savo pareiga skai antgalo sulauktume didelės niekina Rusijos bei Vengri
šukos priklauso prie reika sidaryti toniką, jei reikia.
tė, dausose, stodami prieš taikos šventės visame pa jos vyrus kaipo žydus! Jis
lingų daiktų. Šepetukas ap Štai formula gero toniko:
Rusijos Tarybų valdžią va
mirties veidą. Taipgi priva saulyje.
01. sabinae .... 1 dalis
valo odą po plaukais, paakdina "nešvaria.” Taip sako
lome pamąstyti ir apie tuos,
Tr. quinae .... 50 dalių
sįina kraujo ‘tekėjimą ir
Dvidešimts tris karės.
kurie jau niekad nebesug- Dėlto, kada visa tai apsvar žmogus, kuris parūpino proSp. vini gali 100 dalių
tuomi daug prisideda prie
rįžš, kad tai didelė auka vi stėm, mėginkime suprasti/ stitucijai namus Francuzipalaikymo gerų, ilgų plau Tai yra geras tonikas, ge
joj! Šitas žmogus su keliais
kų.
resnio vaistuose nėra. Vie "KariškiiJ Žodis” paduo-’bandymų apsiausti musų sų tautų,ėjusių mirties glė tą prastą šaltą faktą, jog kitais gali pcsakjti parlia
Kas link muilo, tai apskri nok reikia neužmiršti, kad da įdomių žinių apie tai,'dešinįjį sparną, bet gavę bin visokiame klimate ir vi pasaulyje nėra taikos. Mano mento rūme, kad visi Brita
tai imant, geriausis yra toks zisi tonikai galvos odą ir kaip lietuvių kariumenė,įtinkamą atramą, raudonar- sokiuose kraštuose kovo ausyse skamba poeto Lon- nijos
ištekliai, išskyrus žmo
jant už tai, ką geriausiu gfellow’o Kalėdų giesmė:
muilas, kuris užturi daug plaukus perdaug džiovina. nuolatos raudonos armijos1“
miečiai
’"“ išsisklaidė.
gišką spėką, stovi užpakaly
riebalų, kuris odą neėda. Užtat po toniko reikia pa spaudžiama, nutarė paga Naktį mūšiai liovėsi. Dar skaitė; apie lūšnas, span Nuleidžiu galvą aš nusiminęs: je
Denikino ir Kolčako jų
Jei reikalinga nuvalyti labai naudoti aliejus. Paprastas lios 'padaryti ant bolševikų bavosi tik žvalgų partijos. gius, rankų bei kojų neteku Taikos ant žemės nęra, sakau; pastangose
grąžinti cariz
nešvarią odą, tada geriau alyvų aliejus atsako tam užpuolimą ir pabandyti, ar Liepos 11 d. stiprios prie sius, apie našles ir našlai Nekantos prasmėj pašaipos
mą Rusijoj.
sia pavartoti vadinamas ža tikslui gerai, arba sekanti negalima jų atremti.
[giesmė
šininko grandinės, padedant čius ir šimtus tūkstančių tų,
Darbininkų
kelias geresnis.
liasis muilas. Neretai veido formulę:
r šarvuotajam traukiniui, a- kuriems šį dieną ir rytojus Skelbia ant žemės taiką žmo- Organizuoti darbininkai
Taigi paklausykit, __
kaip
oda nepriima jokį muilą.
[nėm.
Acidi tannici .. 1 dalis
lietuvių I bipušiai geležinkelio pakar gedulių dienom palieka.
"Kariškių Žodis” f
ryt ir poryt visuose Euro
Tada geriausia panaudoti
01. amygadal 6 10 dalių
ofensyvą aprašo:
tojo savo antpuolius.
Apie visus tuos privalo Pasaulyje eina 23 karės, pos kraštuose išparodys saaliejus kaip antai: alyvų,
Sp. vini rect. q. s. ad solut.
Liepos 6 d. buvo atatinka Musų dalys, strategijos me pamąstyti; ir musų tar didžios ir mažos karės, vis (yo įsitikinimą kokiu keliu
almondų arba benne alie Arba šitokia mostis:
mai priruošta, o kitą dieną reikalavimų spiriamos, ko pe labiausiai užkietėjęs ga- 3ritanijos tebevedamos,
...
.na- i jiems reik eiti. Šiuo mojus. Pašildžius pieną ar
iš ryto prasidėjo žygiavimas vodamos ir tvarkoje pasit lų-gale pagolvos, kaip išties .mie_ gi pramoninė ir socialė mentu, kada žmonija kovoja
Balsam Peruv. 1 dalis
aliejų galima da geriau nu
pirmyn. Stipria mus vora raukė nuo Dauguvas pakra ti musų rankas, atidaryti Kare plėtojasi. Spauda, kuUgn. Simplic. s. petrolati
perėjimą iš vienos sistevalyti odą. Geriausia panau
puolė priešininko pozicijos ščio, llukšto, Senųjų Grun- musų širdis visiems tiems, n pamainomis keikia ir lai- mo3 kiton, turi būti nesuti50 dalių
doti valymui vatą. Arba da Jei plaukai neslenka dėl Bareno — Jolovkos kryp valdų ir Šarlotenhofo.
kurie nukentėjo, kuriuos
ttaflnnmkus, dabar
paklaidų irnesusiprageriau tokią odą valyti se- kokios nors vidurinės ligos, tim, kur iškilo smarkiausių Greitu laiku Jalovkos — nuliūdinamai ir bėdos neap kaip tik užimta . piešimu timų. Męs kartais galime
kančių mišiniu:
Roberto Smillie kaipo inku-;[,ut gundomi sekti Churchikas ne taip dažnai, kaip tū varžytinių dėl svarbių stra šuveko linijoje priešininko leis niekad.
Adeps lanae .. 19 dalių
li tvirtina pasitaiko, tai virš tegijos atžvilgiu šiųdviejų veržimasis buvo galutinai Jeigu šitokia diena nėra nyto velnio, kalba apie kal-J]i0 įr Carsono pavyzdžius;
Borax................ 1 dalis
Raudonarmiečiai likviduotas.
tikra taikos diena, tai paga n2kasius ir geležinkeliečius'
raęS Įsitikinę didesniuopaduotas tonikas gali gerą punktų.
Aquae Rosae 1000 dalių
Kaip
matome,
šiaurės
atkakliai
spyrėsi.
Baverlios
galime
padaryt
ją
bent
kaipo tautos uzturėtojus, y-;se jr kiltesniuose būduose,
padaryti. Galima panaudoti
nas
keletą
kartų
perėjo
iš
fronto
operacijos
svarbiau

tikra
atsiminimo
diena.
patingai 3argdienių apiplėš negu brutališka vaikinanti
kas
antras
vakaras
iš
praŠitas mišinys labai geras
rankų
į
rankas.
Rusai
ge

siąją
savo
uždavinio
dalį
pui
Bažnyčios
turi
savo
"Dūšių
stojus, pranašaują baisių- [ppėka. Gali būt keli ar daug,
panaudoti, kuomet oda yra [džių (apie porą sąvaičių),
rai
kovėsi,
pereidami
prieš;
ai
įgyvendino,
tiesa,
galuti

Atminimo
”
dieną,
ir
sutei

baisiausi likimą tiems unitie musų, kurie eisime
[paskui
rečiau.
Prie
progos
šiurkšti ir sutrukus. Vienok
puoliman.
Galų
gale
liepos
kia
ypatingą
pavyzdį,
kurį
nojo
karo
tikslo
jis
nenulėpstams,
kurie
išdrįsta
stoti
>
SU
sirinkim
Osna, darysime
jei oda yra pleiskanota bei turiu pasakyti, kad nupliku
8
d.
paskutiniojo
galingo
mė,
bet
davė
didelės
reikš

darbo
žmones
su
tulu
nuoskersai kelią gražiems inte- tai dėlto, kad norim "iškelti
spuoguota, tai tada geriau sią galvą negalima plaukais
puolimo
rusai
neišlaikė
ir
mės
sprendžiant
musų
kaapželdinti,
ir
tur
būt
nieka

resams.
w 'liaudies vėliavą” ir trokštasia pavartoti sekamas miši
netvarkoje
pasitraukė iš riumenės ypatybes bei jos
,
“Gėralų laikraštis mę apskelbti gyvenimo viedos nebus galima.
nys:
pasiekė antrosios eilės, ypač darbinmkų neramumą pri- nybę. Mums žmonija yra
♦ ♦ «
Bavemo. Tuo pačiu laiku po kovos prityrimo laipsnį.
Pulv. tragacanth. 30 dalių
stiprios priešininko pozici y gina prie prūsiškojo mili-^rjena jr
nepadalinama,
Ganą dažnai oda suskils atkaklių kovų Jjrito ir ant Šios operacijos dar kartą jos
Aquc. Rosae
70
„
linijos,
ir
paėmė
sugautų
ras
Anenhofo
augštumose
.alizrno, ir pranašauja orga- Mums nedaro skirtumo lyią, pradeda trūkinėti arba
patikrino, kad musų kariš
125 „
Glycerini ..
oriešininko išeiginis punk kiai jau tiek subrendo, tiek 10 belaisvių ir suimta karo nizuotiems
darbininkams tįs ar tikvba, spalva odos ar
pasidaro
šiurkšti,
kieta.
Tr. ber.zoini .
. 30
„
grobis.
tas
—
Lasenas
—
Jalovka.
'
takį
pat
likimą,
kokio susi- tautumas, visi mums yra
Taip padaro netyras oras,
gerai orentuojasi strategi- Intemptos kovos užsitęsė'
Al. aurant flor, .. 1
„
’
aukė
puolusis
Kaizeris!
šaltis, kokie nors aštrus ga- Tuo tarpu musų kitos rin ios ir taktikos reikaluose,
žmonės, kurių gerovė prigu
Geras tualetas vanduo ,rai arba šiaip kokie nors ktinės, sekdamos priešinin :og sugeba sėkmingai kovo visą ištisą dieną.
li ne nuo musų galios viešpa
šių
dienų
faktai.
kartais veidui yra reikalin jskystimai (ypatingai rankų ko pėdomis, užėjo raudonar ti su daug gausesniu ir vi Vakarop po kruvinų mūšių
tauti ir smaugti vieni kitus,
gas: jis nuvalo ir, taip sa ,odai). Tada vartojama rie miečių pozicijų flangan šar- sais atžvilgiais stipresniu raudonarmiečiai buvo išvyti Jau laikas, kad atsako- bet nuo musų norų bendrai
iš Zileikių — Duboriškių — mingi žmones, jei da kaskant, atgaivina veidą. Ap- balai
___________
_ _______
arba aliejus,
kurie tin- lotengofo — Senųjų Grun- priešininku.
darbuotis viens dėl visų, vi
tiekose yra daugybė gatavų įamai panaudoti ir sutaisy- valdų kryptim ir atkakliose Šį faktąj* laidoja gausus Beržeriškių — Domeikių — nors teliko, stengtųsi sup si dėl vieno.
dienos nuotikius. Vi
tua’etos vandenų, bet jie
abejonės, yra naudin- kovose sumušė rusus, paė karo laimikis, kurį sudaro Gemėnų — šapeliškių atra rasti
pasaulio kraštuose Manau, kad prievartų die
užturi nuodingas medžiąSenovėj buvo vartojama mė tuos punktus ir atkirto 7 kulkasvaidžiai, 6 lauko mos punktų linijos, kuri rė suose
darbininkai savo valdonui na, kaip tyčia visiems pasip
gas. Štai formula gero to- įvairųs
‘
- - aliejai,
su kuriais dalį priešininko 2 rūšies virtuvės, 16 porinių vežimų mėsi Lygoje ežero rytų mokinami geriausiai išmoko, ^simmams, jau praėjo. Dikio vandens:
tepdavo odą išlipus iš van gurguolės, kuri visa buvo su arkliais ir karo turtų, krantan.
Šios dienos operacijose prievartos ir spėkos moks- dele žmonijos širdis yra raiBoracis................ 1 dalis
dens. Reikia pasakyti, kad suimta.
daug ginklų, šovinių ir amu priešininkas iš paskutiniųjų lą. Čia Britanijoje buvo ir
Jškesnė,
įskesnė> geresnė, kiltesnė už
Aq rosae................ 5daris
iš to oda pasigerindavo.
Ištisą liepos 9 dieną prie nicijos.
kariškos !'dsok
*as religijas bei polititebėra pilniausia kariškos'y
isokias
Aq. colonieusis 10 dalių
Puiki formula sušvelninti šininkas, sutraukęs rezer Paskutinėse kovose prie stengėsi sulaikyti musų žy mašinos stabmeldystė. Galikos vadovų svajones. Męs
Aq. destil. .. 110 dalių
odą yra sekanti:
vus ir permetęs iš Zarasų šininko eilėse dalyvavo ne giavimą, bet veltui.
tai buvo neišvengtina, kad :Pr’ dedam geria’J pažinti saCetaceum ..
13 dalių
Arba:
fronto II ir IV vadinamuo mažiau 13 įvairių sudėties Liepos 12 dieną rusų arti šių dienų puošnumą ir išdi-ivo reikalus, suprasti savi01. reni................ 1 dalis
Glycerini.
sius liet, pulkus, darė prieš- l>olševikų pulkų. Bet neat lerijos ir pėstininkų grum dumą su kare surišus. Taip- karpinę prikk.usomybę, geTr benzini.............. 2 dalis
Aquae rosae aa. 20
puolimų, kurie Suveko — sižvelgiant į tokį žymų rusų tynės kiek susilaikė. ŽvaL gi lygiai neišvengtina vra Pa'd ne£u kada-nors; bėdos
Spats. Colonieusis 8 dalis
Paraffini .... 10
Rautežerio dešiname spar kariumenės skaičių, mums gai ėjo ir pasiekė Salaku ir tatai, kad spėkas garbini- lr kančios gal^ tęstis per
Spats. vini .. 25
„
01. amygdal. .. 50
ne vakarop galutinai atmuš teko 300—400 belaisvių, ku miestelio sričių.
mo rezultatas daro žmones nakti, bet džiaugsmas su
01
rosae
q.
s.
ti, o tuo laiku musų kairiojo ilių didesnė dalis buvo suim- Vidurdienyj stiprios mu pripažįstančiais prievartą; sau’e ateina.” Nesą mokslas,
Kartais oda reikalauja
paakstinimo,
ypatingai Čia galima paminėti var- sparno rinktinės kovoda-ta musų rinktinėms besit- sų grandinės vėl užpuolė užu priemonę blogumui pra- patyrimas ir visi prityrimai
priešininko pozicijas ir ko šalinti. Musų naminiam po- Prir°do visišką teisingumą
kuomet raumenų veikimas tojamas plaukams pamadas. mos užėmė Kaziniškius, Ilu-įraukiant atgal.
vodamos
užėmė Salakus. iitikos gyvenime tyli, tikra tos •nuon}ones, kid "kas karant tiek nusilpsta, kad pa- Kadangi muilu galvos plovi- kštą. Naujuosius Grunval-j Jpietų srities fronte, kaip
Raudonarmiečiai,
netekę 13 ir pragaištinga revoliucija ?u k?v°ja’ nuo kardo tur
gamina kraujo susistovėji- mas prašalina reikalingusdus ir Dauguvos pakrantį.*. |veikiai buvo atremtas prie' ■ ėjo ’karės metu.
' izuti." "Vargas pergalėto
mą gilėse ir paskui spuogus; plaukams riebalus, tai po-i Liepos 10 d. pėstininkų šininko demonstratyvio po belaisvių, pasitraukė.
pati' savaimi
arba kuomet oda yra išba mados turi savo vertę. Už-[mūšiai pasiekė aukščiausio-budžio puolimas, musų da- Tuomet musų prvšakinės
jams!” taipgi ne tuščias sa
Tikra revoliucija.
lus, neturi užtektinai krau tenka pamadą panaudoti:jo laisnio Rautežerių srity, lys liepos 8 d. netikėtai per- dalys įsistiprino Salaku —
kinys.
ežeParliamento
veikimas
suKiemenų
—
Skardelių
eže

jo. Žinoma, tokiuose atsiti 1-2 kartu sąvaitėjė.
kur buvo paėmę priešininko^ėjo
priešininko ėjo priešpuoliman ir nežiuMusų užduotis.
; stabdytas. Naminės, Savy-Į Taigi,
_ draugai,
o
____
kimuose reikia jieškoti prie Štai formula geros poma- vadovaujamas aukštumus—*rint į atkaklu rusu spirimo- ro'pozicijose, o kairiojo spar.-~.~~j
žengkime
— ,J-~ įstatas
-i atšauktas, pirmyn musų" kasdieniniados:
188 ir 175.
įsi dešiniajame sparne, paė- no žvalgai pasiekė Avilių [valdos
žasties viduje kūno.
01.
rosae
..
..
1
dalis
Welšų bažnyčios įstatas ne- me triūse su nauja vilčia ir
Geriausias būdas atgai
Po kiek laiko rusų sunkio- mė jųjų stiprius armotos miestelio.
01. amygdal. dūle 30 dalių
Greitu laiku Salaku kryp veikiančiu padarytas. Nesi- drąsa. Dienos yra tamsios,
ji artilerija atidarė smar- punktus.
vinti tokią odą yra masažas
Meduli, oss. bovis 150 daliu kiausią ugnį llukšto — Rau-,
arba paprastai braukymas,
Šiame fronte raudonieji ties fronte pasirodė naujo .klausiu čionai ar tie įstaty- bet jus, aš, kurių širdyse
. .........
-r
trynimas.
Tam tikslui
ge- Dažymas. Aplamai kal težėriu — Suveko linijoj, ypač smarkiai kovėsi ir ar- komunisto Žano rinktinė, iš 'mai buvo geri ar blogi, vien dega liuosybės teisingumu
ia yra panaudbtiypaprastas bant, odos bei plaukų, dažy- Buivesko srityj žvalgų bu- čiau varsto neprisileido mu- imtinai susidedanti iš žydų pabriežiu faktą, kad Parlia- ir lygybės troškimo lieps, Įmcntas
-----— veikęs
---alyvų aliejus. Kartaįs kar- mas negali būti padrąsina- vo įdėmėtas žymių raudonu- su grandinių, visą laiką pa ir spartakiečių.
liovėsi
ir kad nos, galime su džiaugsmu
štas vanduo arbarshltas van- mi, bet kartais prisieina už- jų dalių susibūrimas, kurios laikydami aukščiausiojo lai- Kitą dieną komunistai iš,tatai padarė ^sujale nesis-permatvt ateitį, nesą esaduo labai gerai veikia. Ne- dengti negražias plėtmes ar- buvo
permestos iš latvių nsnio kulkasvaidžių ir sun- sunkiujų armotų apšaudė varstančių žmonių, žinančių me įsitikinę, kad tiesa nieSalakų miestelį, paskui ki- ko jie nori, ir nesibijančių kad negali būt galutinai nusigilindami į priežastis mu-ba nudažvt senumą rodantis fronto ir turėjo uždavinį kiosios artilerijos ugnį.
sų laikuose besiplatinančio plaukai. Musų gadynėje ne-lapsiausti kairijį musų spar-j Atkaklios kovos ulsitrau- niečių grandinės darė prieš- terorizuoti ir skirimu jiems galėta, jinai gyvena nežiuplauku slinkimo pas vyrus retai prisieina griebtis dirb-'ną.
—
,1:kė
-’ ’iki
’ ’ 11
--- 10 d., kuometA puolimo bandymų, bet be galo musų valdonus nugąz- rint, kas dedasi, ir aš tikiu
liepos
įdinti. Lai tie, kurie pas- kad Longfellow sako tiesą
( ir moteris), turime paša- tinių dažų, ypač merginoms, Tosios gausios latvių pės-dešinysis sparnas, pamežėl vaisių.
Musų
kulkasvaidžių
ir
armerkia kalnakasius neuž- dainuodamas:
kyti. kad nusilpnėjusi krau- arba ir vyrams. Todėl trum-tininkų
.......... , „
__..........
.
.
ir ___
raitelių
rinktinės
slinkdamas
priekin,
po
tilerijos ugnimi priešinin- miršta, kad patriotizmas togalvos odoje pai
ir pri
viov •cirkuliacija
1
1 . 11 anie
“ A • dažymą reikia pa- apnvko
v • musų
* sargybą
• 1 .•
• smarkių kovų
• išmušė
•• _. prie- kas buvo išsklaidytas ir ne- kių, kaip Sir E. Carsono,! Meilė da nemirus,
lošia svarbia rolę. Užtai vis- kalbėti.
vertė šiaurės rinktines pasi- šininką iš pirmos eilės atraIr neužmigdinta
,Lord Birkenhead ("Galio-: Tiesa tur imt viršų
kas. kas tik gelbsti kraujo Veidas dažniausia balti- traukti iš Bavemo, Lašeno mos linijos, kuri rėmėsi As- teko 10‘belaišvių.
vaikščiojimui galvos odoje, narna (pudruojama — nau- link.
jtrakalnių — Pūslių — Ba- Nūdien artilerijos grum- per Smith”), Lord R. CecnJ Ant piktybės galios.
esti ponu Bonar Law, Balfour. Taika Įvyks tarpe
yra naudinga. Paprastas deriuojama) laike karščių; 'Tu o pačiu laiku gausios račiškių kaimų augštumų. tynės vėl prasidėjo;
ir šimtai kitų, buvo sąlygiš- Žmonių geros valios.
trynimas galvos plaukuotos ir jei vartojama tinkami priešininko pajėgoss darė Neilgai trukus musų dalys žvalgų susirėmimų.
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Kaip Lietuvių kariumenė
mušėsi su boševikais.
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I totui, kad jis sumynė orga- ELIHU
nizacijos konstituciją, o Šu
GBR1AU818 DARBO ŽMONIŲ
kys *su savo politikierių kli
LAK RAITI8.
ka privirė didžiausios koPRENUMERATOS KAINA
Aaacrik«j«:
^ės centre ir veda visą Lie
Metama ............................. |L7b
Socialistų Sąjungą i
Puse metų .................. 1.00 tuvių
Kanadoj ir Užrabežiuose:
prie prapulties. Kada ateis
Metams ............................ $9 9h
Pusei metų ...................... 1.26 laikas, tada bus ir draugų,
Su visokiai reikalais atsikrei kurie jo klaidas nurodys. Aš
piant j Redakcijų, rašykit Šitokį
sakysiu, kad Suvažiavimas
adresų:
“KELEIVIS"
Pildomąjį Komitetą suspen
t&S Br<iadway, So. Boaton. Maaa. duotų, išskyrus tik vieną
Merkį, o Šukį visai išmestų
centro už laužymą refe
L. S. S. PILDOMAS išrendumų
ir suvažiavimų
nutarimų.
KOMITETAS

“KELEIVIS”

IR ŠUKYS

J. STONE.

P. A. Lukas.

Tai tas pats Stone, kurio
Philadelphia, Pa.
"Motorų Balso” N7 tilpo
rupesniu buvo įnešta ir pri
straipsnis antgalyiu "Cariš P. S. Meldžiu gerbiamos imta Massachusetts legislaRedakcijos šį turoj rezoliucija, reikalau
kas Įstatymas.” Tenai aiš ” Keleivio”
straipsneli
išspausdinti
sa janti, kad taikos konferen
kinama, kad Pennsylvanijoj dabar tapo išleistas įsta vo laikraštyje, nes męs, są- cija Paryžiuje pripažintų
tymas prieš maištą (anti-se- iungiečiai, palikome dabar neprigulmingą Lietuvą.
dition law), kuris draudžia be savo laikraščio: "Musu v įdomus tas svietas! Vie
kritikuoti šios šalies valdi Tiesą” Šukys sulaikė, o ”L.” nas žmogus atvažiavęs čio
ninkus. Bausmė už prasi musų raštų netalpina, jeigu nai išgyvena 20 metų ir ne
žengimą
skiriama
iki męs norime teisybe pasaky gali išmokti šios šalies kal
P. A. L.
§10,000.00 pinigais ir 20 me ti.
bos. Jis dirba sunkiausį dar
tų kalėjimo.
bą ir visur kenčia pežeminimą.
Kitas gi atvažiavęs
Kun.
Laukaičio
Prakalba
Pasiremdamas tuo įsta
tuojaus
prasimuša Į viršų
tymu, LSS. administrato
rius Šukys pradėjo sakyti, Rugpiučio 26 vakarą Bri- ir gali pakreipti vienon ar
kad dabar Pniladelphijoj ghtone Mass., kalbėjo kuni Kiton pusėn net valstijos
jau nebegalima leisti "Mu gas Laukaitis, ką tik atva parliamento simpatiją.
sų Tiesos,” ir kad net redak-* žiavęs iš Kauno. Jis gana Tokiu žmogumi yra ir
torius atsisakąs ją reda- vaizdingai piešė Lietuvos Elihu J. Stone. Gimęs Vil
guot. Męs, keliatas draugų, vargus ir žmonių vienybę. niuje ir tenai užaugęs, apie
klausėme redaktoriaus, ;ar.Nors, sako, Lietuva nuo ba- 10 metų atgal jisai atvyko
ištiesų jisai atsisakė reda- do išsisuko, bet tai pasidė- Amerikon.. Į tą trumpą lai
guoti Sąjungos organą, bet kavojant tam, kad žmonės ką jisai išmoko anglų kalbą,
gavom atsakymą, kad' apie buvo gudrus ir reikalaujant išėjo ant advokato ir šian
tai visai nebuvę kalbos. Tai-;vokiečiams maisto paslėpė dien sėdi Massachusetts legi pasirodo, kad Šukys pats viską, ką tik galėjo. Mat vo- gis aturoj kaipo žmonių at
prasimanė pasaką apie re- kiečiai ėmė grudus, gyvu- stovas. Ir dasigavęs tokios
daktoriaus atsisakymą. Šu- liūs ir vežė į Vokietiią be augštos vietos jis dėlto ne
kys daro tai, kad pastačius 5okio atlyginimo.
Miškų užmiršta tos šalies, kur jis
ant savo ir perkėlus "Musų iie iškirtę už 20 bilidnų mar- gimė ir augo. Pasitaręs su
Tiesą” į Brooklyną. Dabar kių, o kitokių nuostolių prl- adv. Bagočium ir gavęs jo
jis ją visai sulaikė.
darę ant 10 bilionų markių. pritarimą, Stone ąpdai Įne
Man rodos, kad šitoks ad- Kitas Lietuvos nepriete- šė atstovų butan Lietuvos
ministracijos
pasielgimas liūs — tai Lenkas, kuris da- nepriklausomybės rezoliuci
irgi yra cariškas. Drg Mer- bar veržias.į musų šalį ir ją, kuri savo laiku jau buvo
” Keleivyje”
išspaudinta.
kis 1918 metais teisybę kankina žmones.
Legislatura
tą
rezoliuciją
"Laisvėj” rašė, kad Centras Kaune esą Amerikbs. Anuždarė Sąjungos organus, glijos, Prancūzijos ir Dani3 priėmė ir savo lėšomis nuDaugelis sąjungiečių tam jos atstovų, kurie šiek-tiek siuntė ją telegrafu Pary
netikėjo. Bet dabar 7-tam prigelbstį Lietuvos valdžiai. žiun.
"Moterų Balso” numeryje Lietuvos valdžios padėji Kartu su Stonu, kuris yra
viešai pranešama, kad cent mas esąs labai sunkus, nes kilęs iš žydų, atvyko ir lie
ras sulaiko "Musų Tiesą.” trūkstą maisto, pinigų ir tuvių nemaža. Bet kuomet
Šukys būtinai nori parodyt, drabužių. Tarp visų esąs Stone šiandien sėdi valstijos
kad Philadelphijoj laikraš sutikimas ir vienybė. Į mini- įstatimdavystės .rūme, tai
čio leisti negalima, o jeigu sterių kabinėtą įneiną 6 nuo atvykę su juo lietuviai lie
negalima leisti laikraščio, socialistų, 2 nuo tautininkų, ja prakaitą fabrikose ir ka
tai reiškia, kad ir namo sta 2 nuo baltgudžių ir 2 nuo kri syklose.
tyti tenai negalima. Ir iš- kščionių demokratų. Že Kodėl toks skirtumas?
,eina taip,
kaip Šukys su mesnių mokyklų esą atida Priežasčių čia gali būt la
Brooklyno politikieriais no ryta jau 200, o gimnazijų 24. bai daug, bet svarbiausia jų
rėjo — namą statyti Brook- Jaunimas noriai kimbąs yra ta, kad kuomet musų
ietuviai liuosą nuo darbo
lyne.
prie mokslo. Dvarponiai ir laiką leidžia prie kortų ar
Pildomasis Komitetas ir lenkai darę visokių šunybių bolinėse, tai tokie Stonai
gi šoka pagal Šukio dūdą. Lietuvoj, # bet ūkininkai, griebiasi mokslo ir lanko
Nuo to laiko, kaip tik Šukys jiems pagrūmoję ir neku- mokyklas.
užėmė
administratoriaus rius apstumdę, tai į trečią Tiesa, čia galima kaltint
vietą, Pildomam Komitete dieną visi dvarponiai į Len ir draugijos surėdymą. Bet
ir visam centre prasidėjo kiją išsikraustę. •
reikia neužmiršti ir to. kad
kokia tai tamsi politika ir
Lietuvoj dabar vartojami joks surėdymas neįkvėps
intrigos. Visų pirma jie su vokiški
pinigai — markės. žmogui mokslo, jei pats
laužė organizacijos refe
užėmę Lietuvą, žmogus nesimokins ir nesis
rendumą, kuriuo buvo nu Vokiečiai,
atspausdinę 900,000,000 po tengs .pakilti. Ir bolševi
tarta namas statyti Phila pierinių
markių. Su tais pi kiškoj Rusijoj tik tie vado
delphijoj. Dabar vėl jie su
vauja, kurie daugiau pasi
laužė IX Suvažiavimo nuta nigais vokiečiai Lietuvoj mokinę ir daugiau žino.
rimą. sulyg kurio X suva mokėjo darbininkams ir už Visa tai parodo, kad no
žiavimas turėjo įvykti Cle- nekurius daiktus. O paskui rint savo gyvenimą pada
velande. Centro politikie Lietuva dar pasiskolino nuo ryt geresniu, reikia moky
riai šaukia šitą suvažiavi Vokiečių 100,000,000 mar tis.
mą į Brooklyną. Šukys tur ikių, kurių, kaip kųn. Lau
tikisi, grąžinti nerei
būt tikisi, kad čia lengviau kaitis
bus galima sulaužyt antrą kėsią, nes vokiečiai daug
Sąjungos referendumą ir daugiau blėdės Lietuvoj pri
;ieškau savo draugų, Vincento
nutarti namą statyti Brook- darę. Taigi, Lietuvoj da ir PaKazimiero
Pūkių, iš Kauno gub.,
bar
tokių
pinigų
esą
1,000,Raseinių aps.,
Vainuto miestelio.
lyne. Ar tai ne cariškas
000,000 markių. Tie pinigai Pirmiau gyveno apie Pittsburghą, da
darbas?
nežinau kur. Malonėkit atsi
yra geri, nes Vokietija juos bar
šaukti ar kas žino praneškit, už ką
Kai tyčia dabar ir Sąjun gvarantoja.
Bet Lietuva busiu dėkingas.
gos organas tapo uždarytas, toms markėms davė vardą Taipgi pajieškau draugo Motiejaus
paeina iš Kauno gub., Rasei
kad nebūtų kur kritikuoti —auksinas, o fenigams — Žylio,
nių aps, Girininkų kaimo, Vainuto
šitą patamsio politiką ir skatikas. Lietuva savo pi parapijos, gyveno Benton, III. Turiu
reikalą. Malonėkit atsišaukti
protestuoti prieš Centro nigų dar nespausdina, pa svarbų
ar kas žinot praneškit.
politikierių darbus. Į "Lais kol nėra pripažinta alijanP. S. Rindokas
3726
Beach
st.,
Indiana
Harbor, Ind.
vę” nieko parašyti negali tų. Auksinas lygus 50 kapei
ma, nes dėl biznio ji patai kų; du auksinai padaro 1 Pajieškau savo materies Marjonos
po tėvas Ulackiutės,
kauja Šukio kompanijai ir rublį. Amerikos 1 doleris Viltrakienės
nudu persiskyrėva su ja 28 birželio,
nieko netalpina prieš Šukio skaitos 14 auksinų.
1913 m. Lai atsišaukia arba kas apie
žino malonėkit pranešt, už ką at
kliką. "Laisvė” jau po cen Kalba tęsėsi apie porą va ją
lyginsiu. Ji nuvažiavo pas seserį į
zūra* O jei kurie protes landų.
Newark, po num. 351 John st. Tankiai
angliškai pravardę Mrs Wiltuos per "Keleivį," tuos tuo- Aukų "žiburiui” surinko vartoja
.-.on.
(37)
jaus suspenduos, apšauks $125.00.
Vinccnt Vitraikis
”menševikais” ir da kito
Cambridge’aus bažnyti Up — 23 st, S. S. Pittsburgh, Pa.
kiais.
nis choras sudainavo "Lie Pajieškau draugo Jono Budzeikos,
parap.. Seinų apskrities.
Bet męs, draugai ir drau tuva Tėvynė” ir keliatą kitų išPunsko
Jo broliai Matiejus ir Jurgis mirę.
gės, neprivalome tylėti. Męs dainų. Publikos buvo apie Malonės platesnių žinių kreipties že
miau paduotu adrosu.
turim viešai ir aiškiai pasa 500.
J. Urban
Bos 291,
Avclla, Pa.
P. Venta.
kyti savo Pildomam Komi-

Pajieškojimai

IRIMAI TŲ, KURIE REN
GIASI VAŽIUOTI Į LIE
TUVĄ.

Pajieškau Juozapo
Mikaalusko,
kadaise gyveno South Amerikoj. Jo
paties meldžiu atsišaukti ar kas ži
no malonės pranešti, už ką atlyginsiu
Jonas Bražinskas
140 Winter avė., W. Hazleton, Pa.

Pajieškau brolių Andriaus ir Vik
toro Vai norių, taipgi sesers Marcijonos
Mockytės-Marcijauskienės, iš
Sarmanotų kaimo, Raseinių apskri
ties. Be to girdėjaus, kad atvažiavo
mano tetos sūnūs Jonas Rubinskis iš
Kajenų. Visų meldžiu atsišaukti.
Pajieškau brolių Antano ir Kazi
Agnė Kurtinaičiutė-Browen
miero Pazirų,
iš Kazliškių kaimo,
168 Cardoni avė., Detroit, Mich.
Veiverių valsčiaus, Mariampolės ap
skrities. Jų pačių meldžiu atsišauk
Pajieškau brolio Vlado Mikulskio
r sesers Petronėlės Vinkelienės, iš
ei ar kas žino malonės pranešti,
Marijona Pazirutė
(38) ’Canukų kaimo, Alitaus vals., Malampoičs apskrities. Brolis gyveno
.5ox 309 Syney Minės, N. S. Canada.
tostone, sesuo Lynn, Mass. Jų pačių
Pajieškau Dominiko Sunuto. iš neldžiu atsišaukti ar kas žino malo
’anotenų sodos, Ginteliškės parap., nės pranešti.
(37)
Jdš?ą apskrities, gyveno Niagara
F Mikulskis
.-'alls, N. Y. Turiu svarbų reikalą ir
580 — 24-th st., Detroit, Mich.
neldciu atsišaukti.
(37)
Domicėlė Kuzir.aitč
Pajieškau savo vyro Frano Orne1246 Arnold st.,
Chicago, III.
>x»s, iš Rietavos parap., Vatučio so
dos, Raseinių aps., 14 metų kaip APajieškau sesers Amelės Oželaitės
iš Stemplių sodos, šviekšnos parap.
Jos pačios meldžiu atsišaukti ar kas
.ino malonės pranešti.
(37)
Petronėlė Oželaitė
6 Kirkpartrick st., Pittsbrugh, Pa.

Nors dar išvažiavimas į
Lietuvą tebėra beveik nega
limas, tečiaus reikia tikėtis,
jog aukščiau ar vėliau kliū
tis bus prašalintos ir važinė
jimas bus leidžiamas. Kaikurių Europos tautų kilmės
žmonės ir dabar leidžiama
,š Amerikos išvažiuoti. Bet
orieš išvažiavimą reikalau
jama paaiškinimų, čia pa
duodame svarbiausius daly
kus, kurių inspektoriai rei
kalauja ir be kurių neišduo
da leidimo išvažiuoti. Ma
nantieji važiuoti iš anksto
urėtų tuo pasirūpinti, kad
Pajieškau brolio Antano Jasevinereiktų turėti kokių ne- iiaus,
Antano Stenevičlaus
nalonumų ir nereiktų sedė- įbu iš taipgi
Gedgaudas kaimo, Mosėdžio
Telšių pav., Kauno gub
:i prieplaukoje po kelias su zalsčiaus,
,'uiiu svarbu reikalą ir meldžiu jų
kaitės ar net ir mėnesius, pačių atsišaukti ar kas žino malonės
;aip tai dažnai pasitaiko pranešti Stanislovas Jasevičia (37)
natyti atsitikimus su ita- 713 W. Lombard st. Baltimore, Md
ais ir kitais, kurie tų tai
Pajieškau seserų Katrės ir Onos
syklių neprisilaiko. Štai ko r7esčinskaičių,
iš Kvietiškio, Mariam•eikalaujama:
■olės apskrities. Jau apie trįs meta;
negaunu.iš jų jokios žinios. Girdėjau
1. Darbdavio, prie kurio gyvena
So. Bostone. Meldžiu atsi
ateivis dirbo, adresas.
šaukti.
Magdelena Glodienė
2. Kaip ilįrai dirbo.
Box 3.
Taylor Springs, III.
3. Kiek išviso uždirbo.
Paj:eškau Juozapo Veseckio ir se
4. Kiek taksų išmokėjo. serų
Agnieškos ir Marijonos, iš Ma
Reikia žinoti už visus me rutėlio sodos, Namokščių parap.,
'.Raseinių apskrities.
Turiu svarbų
tus pradedant nuo 1916 ir ,-eikalą
ir meldžiu jų pačių atsišauk
baigiant 1919 m. ir parodyti ti ar kas žino malonės pranešti.
Joe Elijošius
(37)
oilnas kvitas arba nuo dar Box 332,
Kenosha, Wis.
bdavio paliudijimą.
5. Ar ateivis yra vedęs? STEVE MAZURENKO IR ONA
KERE1LIENĘ.
Ar jo moteris gyvena sykiu
-u juo Suvienytose Valstijo
je ar užrubežyje?
6. Jei ateiyis buvo be darbo
kokį nors laiką, turi nurolyti priežastį ir prirodyti,
kaip jis pragyveno tuo lai
ku.
7. Kiek pinigų ateivis
pasiuntė į namus laike pas
tarųjų keturių metų.
Tai visą ateivis išeidamas
turi inspektoriams prirody
ti, pirma negu gauna leidi
mą išvažiuoti. Jei negali
prirodyti, tai arba turi lau
kti kol fcas-rfors namie esan
Mano moteris Ona Srindaitė-Kereitis prisius jam reikalingus lienė
pabėgo nuo manęs 20 dieną Au
raštus, arba turi bereikalo gusį, 1919 m. su tulu ukrainiečiu, ku
ris vadinas Steve Mazurkevich arba
išsikaštuoti.
Steve Mazurenko. Jų paveikslai tel
Elzbieta Olickienė pajieškau savo
■■yro Stanislovo Olieckio.
Astuoni
metai atgal kaipr gavau nuo jo laiš
ką ir daugiau nieko negirdžiu. Mano
pravardė po tėvais Elz. Poliukevi:iutė, Kauno gub., Panevėžio pavie

pa viršuj. Jei kas iš lietuvių juodu
patėmytumėt,
tuojaus praneškite
vietinei policijai, kad toji moteriškė
yra palikusi vyrą ir kūdikį
South
Bostone, o jos kavalierius palikęs pa
lią ir vaikus Ukrainoj. Taipgi tuojaus
duokite žinę man, už ką gausiai at
lyginsiu.
(36)
Povilas Kereilis
148 D st,
South Boston, Mass.

Pajieškau brolių Vinco ir Petre
Vmbrozaičių, 30 metų iš Lietuvos,
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav. Giži;
gmino. Jie patis lai atsišaukia arba
kas apie juos žino malonėkit pranešti
Uršulė Ambrozatčiutė
(36)
P. O. Box 231, Sddney Minės,
N. S. Canada.
Pajieškau dėdės Kazimiero Vismonto ir Felikso Gelbuto, abu Kauno
gub.. Žvingių parap. Meldžiu atši
lau’ ti arba kas apie juos žinotų maonėkit pranešti.
(36)
Vladas Sutila
P. O. Box 231, Sydney Minės,
N. S. Canada.

Pajieškau brolio Antano Žvingilo,
iš Matiešonių kaimo, Nemajūnų paap., Vilniaus rėdybos. Jo paties mel
džiu atsišaukti ar kas žino malonės
>ranešt:.
Eva Žvingeliutš
to. Bučiau labai dėkinga jeigu kiti 749 W. 9-th avė., New York, N. Y.
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mano giminės atsišauktų.
(38)
Pajieš au
Fano Špatkausko, iš
Elzbieta Olickienė
Kuturų kaimo, Jurbarko valsčiaus,
527 W. Barre st., Baltimore, Md.
Kauno apskrities, gyveno, rodos,
Pajieškau pusseserių Konstancijos Chicagoj. Jo paties meldžiu atsi
ii Uršulės Biuaokarčių, iš Abelupių šaukti ar kas žino malonės pranešti.
Juozapas špatkauskas
kaimo, Vilkaviškio apskričio, Suvalkų
gub. Jų pačių meldžiu atsišaukti ar 245 Brooks st, Bridgeport, Conn.
kas žino malonės pranešti.
(37)
Pajieškau pusseserės Johaosios GeAntanas Kučinskas
sienės-Sapranauskiutčs, iš Janavos
Box 31, Hillcrest, Altą, Canada
kaimo., Suvainiškio parap., Kauno
Pajieškau Juozapo Ražinsko,
iš gub. Jos pačios meldžiu atsišaukti ar
(37)
Kaiminėlių kaimo, Musnikų parap., . as žino malonės pranešti.
Salomėja Skelpšiene
Vilniaus rėdybos,
gyveno Youngstown, Ohio. Jo paties meldžiu atsi 859 W. Lombard st., Baltimore, Md.
Pajieškau draugo Motiejaus Luko
šaukti ar kas žino malonės pranešti.
Hipolitas Kaucleris
(37) šiaus, Kauno gub. Panevėžio pav.,
11& Magnollia avė., Elizabeth, N. J. Biržių miestelio, apie 4 metai gyveno
E. Cambridge, Mass. Meldžiu atsišau
(36)
Pranciška Puzamaitė
po vyru kti.
Leopcld Nechviadavičius
Aukevičienė
pajieškau pusseserės
439 Rodney st, Brooklyn, N. Y.
Barboros Puzaraitės, Kauno gub.,
Šiaulių pav., Akmenės parap., Rau
Pajieškau brolių Franciškaus ’r
džių sodos. Girdėjau gyvena South
Boston, Mass.
Meldžiu atsišaukti Dominiko, taipgi sesers Veronikos
Karvelių, iš Kauno gub., Ukmergės
arba kas žino malonėkit pranešti.
Mrs. F. Aukevičienė
(37) pav.. Skemonių parap. Anykščių val1818 So. Sring st.,
Chicago, III. iie patįs arba kas juos žino teiksis
atsišaukti.
(36)
Karolis Karvelis
Pajieškau pusseserės Paulinos LapCadogan, Pa.
kiutės, Kauno gub, Vidiškių parap., Box 66,
Pajieškau brolio Franeiškaus KraiVenkrovo kaimo. Pirmiau gyveno
Englevood, N. J. Turiu svarbų rei- no, iš Kauno cub , Ratavo parapijos.
girdėjau gyvena
alą, lai atsišaukia arba kas apie ją Ged vainių sodos,
žino malonėkit pranešti
(37) New Yoi-ke. Kas jį žino arba jis pats
meldžiu pranešti.
_
(36)
Juozapas Burbulius
Mrs. Petronėle Karvelis
1412 Centrai avė., Detroit/Mich.
Box 66,
Cadogan, Pa.
Pajieškau Tamošiaus Lauciauko,
Pajieškau Mikolo Nauckuno, Vil
Trapeikių sodos, Subačiaus valsčiaus,
Kleištoriaus parap, Kauno gub. Pir niaus gub., Tra' ų pav., iš miestelio
miau gyveno Cambridge, Mass. Y ra Užuguoėio. Girdėjau iš Mahanoyaus
svarbus reikalas, kas apie j: žnot. ma išvažiavęs Kanadon. žinantieji jį ar
ba pats meldžiu atsišaukti _
(36)
lonėkite pranerti.
(36)
Antanas Juodis
Alekas Baltūsis
Robbens Roa«l,
Arlington, Mass. 3444 Salmon st, Philadelphia, Pa.

IrJ’iui apsivadimui merginos,
nuo lg iki 26 metų amžiaus, aš esu
26 metų. Platesnių žinių meldžiu
kreiptis, su pirmu laišku prisiunAt>akymą
čiant savo
paveikslą,
duosiu kiekvienai.
(38)
Jonas Lenkus
Post Office, Gand Town, W. Va.
Pajieškau apsivedimui merginos
ar našlės ne senesnė* 30 metų, aš esu
32 metų, šviesaus gymio, augšto ūgio
pamokytas
vaikinas.
Moku gerą
amatą ir turiu gerą darbą ant visados. Platesnių žinių meldžiu kreipties laiška'.
(37)
J- P- B.
Box 23, Hendersoville.,
Canonsbury, Pa.

P.tjieškau apsivedimui suaugusios
merginos ar našles, aš esu 48 metų
našlys, turiu du sunu, viens 19 kits
17 metų. Turiu namus ir gerai už
dirbu. Platesnių žinių meldžiu kreip
ties, atsakymą duosiu kiekvienai.
Petras Ivanauskas
204 Tillman avė., Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui emrginos
arba našlės kad ir su vienu kūdikiu,
ne senesnės 30 metų amžiaus ir ne
jaunesnės 21 metų. Aš turiu 28 me
tus, gerai uždirbu. Meldžiu atsišauk
ti, platesnes žinias suteiksiu laišku.
J. Stupinas
Č39)
1747 So. Halsted st., Chicago, III.
Pajieškau merginos
apsivedimui,
nuo 18 iki 27 metų, be skirtumo ti
kėjimo. Esu 27 metų. Malonėkit su
sipažinti, su pirmu laišku prisiųstit
paveikslą.
(35)
J. D. Box 576,
Smuggler, Colo.

menkoje, augšto ūgio, nešioja aki
nius, gyveno visą laiką Elizabith, N.
J. Liepos 21 d. išvažiavo, palikdauas mane su 3 mažais vaikais. Jo
>aties meldžiu sugrįžti ar kas jį ži
lo malonės pranešti, už ką busiu dė
dinga.

Pajieškau merginos ar našlės apsi
vedimui, nuo 25 iki 28 metų. Esu 32
metų. Malonėkit susipažinti prisiųsdamos su pirmu laišku paveikslą.
John E. Venzlow
(37)
537 Indiana avė., Rockford, 111.

REIKALĄ VIMAL

REIKALINGAS CHORO VEDĖ
JAS, kuris galėtų vadovauti mišrų
chorą. Dėl platesnių žinių rašykite
Pajieškau brolio Antano Balasevi- žemiau paduotu adresu
liaus, iš Kluoniškio kaimo, Zapiškio
Leo. Valenčius
(371
>arap., Kauno apskrities, gyveno be- 267 Clinton st., Bingnmton, N. Y
įe Scranton, Pa. Jo paties meldžiu
tsišaukti ar kas žino malonės praREIKALINGAS kriaučius, mokan
. esti.
tis visą darbą, arba gerai darantis
Ona Balasevičiutė-Vaikšnorienė
kautus. Atsišaukite greitai.
(36)
905 E. 6-th st, N. Braddock, Pa.
F. Philips
West Hazleton, Pa.

309 Band'st., Elizabeth, N. J.

APSIVEDIMAL
Paiješkau lietuvaitės arba latvės
nerginos apsivedimui, be skirtumo
ikėjimo, nuo 20 iki 29 metų, Pageilaujama, kad mylėtų muziką ir dal
ias. Esu 29 metų laisva* vyras. Plaesnes žinias suteiksiu per ląišką
P. Saunoris
(36)
255 Broadivay,
So. Boston, Mass.

Pajieškau
apsivedimui merginos
>e senesnės 28 metų, aš esu 28 metų
- u ii įkįinčios imti civilišką šliubą
nalonės atsišaukti su pirmu laišku
Vyrų
•risiunčiant savo paveikslą,
neldžiu nerašinėti.
(36)
A. S-by
Box 92,
Riversville, W. Va.

Svarbu yra žinoti kiekvienam iš
aiškinimas užlaikymo savo sveikatos:
Vyrams, Merginoms ir Moterims!
Praktiškoj formej 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 pri taiki n tom eilėm
dabar po
karės, ir su gražioms kvietkoms. Par
siduoda 12 poperių su konvertais už
50c. Reikalaujam agentų ir duodam
gerą uždarbį. Adresuokit:
K. J. INTAS
(37)
P. O. Box 73,
Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui doros mer
ginos lietuvaitės, kuri mylėtų gyvent
mt farmos. Aš esu 31 metų amžiaus
alpinas, turiu savo tarmą. Meldžiu
itsišaukti, platesnes žinias suteiksiu
aišku.
(3-5)
PARSIDUODA geras rudai btltas
An. St.
margas šuva. Šuo yra geras kiem
'160 W. Lafavette avix. Detroit, Mich sargis, žiemos nebijo. Kam reikalin
gas lai kreipiasi pas:
Pajieškau apsivedimui merginos,
J. Vikelaitis
'
ir našlės be vaikų, nuo 20 iki 25 meBox 2 &3 Woodland avė..
ų amžiaus, aš esu 29 metų,
turiu
Bloomfield, Conn.
Iviejų tūkstančių vertės uuosavybę,
eistina, kad mergina butų laisvų pa
šiūru ir Europoj gimusi, Su pirmu ŠALIN SU DEGTINE!!!
Visoj Amerikoj sausa. Bet reikalin
aišku meldžiu paveikslo, Platesnes
.inas suteiksiu laišku.
(36) ga atsigaivint mums patiems. Nebi
jokit! Męs išdirbam EXTRAKTĄ, iš
K. J. Janaitis
Sox 2, Arcade sta., Los Angeles, Cal. kurio Jus galite pasidaryti sveikų ir
gardų gėrimą, kurį męs gvarantuoPajieškau apsivedimui merginos jam — kad užganėdins kiekvieną,
ietuvaitės, nuo 20 iki 30 metų am Vestuvėms, krikštynoms, baliams, už
žiaus, be skirtumo tikėjimo, mylinčios pigią kainą Jus galit padaryti kele
iorą, gražų gyvenimą maior.ės atsi- tą galionų. Pakelis iš kurio galima
aukti su pirmu laišku prisiunčiant padaryta galionus $2.00. Pakelis už
§1.00. Jus galite padaryti 2 galionu.
avo paveikslą.
(36)
Tikrai apsimoka pabandyti, o tada
J. Bleiža
i’žsisakysit daugiau. Siųsk pinigus
Oconto Co. Camp 17
< 1 andien.
Townsand, Wis.
daugiau. Siųsk pinigus šiandien.
WALTER NOVELTY CO. (37)
Pajicškau apsivedimui merginos,
(Dept. 170)
irba našlės, be vaikų,
be skirtumo 1117 No. Paulina st.
CHICAGO. ILLINOIS.
pažvalgų, aš esu 26 metų. Mylinčios
ražų šeimynišką gyvenimą malonės
PARSIDUODA BARBERNĖ
(įsišaukti su pirmu laišku prisiųsdaDidelėje lietuvių kolonijoje, uz la
r.os savo paveikslą. Platesnes ži
nias suteiksiu per laišką.
(36) bai prieinamą prekę. Kuris nori to
kį biznį įgyti, yra gera proga. Pla
S V R
tesnių žinių kreipkitės laišku į "Ke
423 So Main st., Rockford, III.
leivio” redakciją.
(36)
So. Boston, Mass.
Pajieškau apsivedimui merginos ar 255 Broadway,
našlės be valkų, nuo 19 iki 27 metų
amžiaus, be slgrtumo pa žvalgų. Aš
STEBUKLŲ KNYGA
;su 23 metų.
Norinčios su manim
laibai yra naudnga ir reikalinga
susipažinti malonės laišku atsišaukti delei kiekvieno
skaitytojaus, ypač
-u pirmu laišku prisiųsdamos savo vedusiems, vaikinams ir merginoms.
paveikslą. Platesnes žinias suteiksiu Knyga laimės ir sveikatos. Prisiųs
aišku.
(36 >
kite dvi po 3 centus pašto stempas,
K. Y.
męs prisiusime. Rašyk pas:
423 So. Main st, Rockford, III.
S. M. Calvin; P. O. Box 95,
Bedford, Oho.
Pajieškau merginos,
arba našlės
Šita knyga tik ką tapo išleista per
be vaikių apsivedimui, kuri butų ūki įdomius specialistus dėl labo visiems.
ninkė arba pasiturinti. Esu 34 metų Siųskite greit, nes kas pirmiau siųs,
ir pasiturintis. Geistina, kad ir mer tas greičiau ir gaus. Daug užsaky
gina butų tokio pat amžiaus arba jau mų jau turime.
(36)
nesnė. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti ir paveikslą, platesnes žinias
V£aiir*TinMU gal »t«isuteiksiu per lašką.
. (36)
tikt netikėtai — bukite
jirlslreaąę.
M. Kutra
453g So. Fairfield avė., Chcago, III.

Ptin-Eipeller

Pajieškau apsivedimui merginos
arba našlės nuo 25 iki 30 metų. Esą
36 metų.
Su pii mu laišku meldžiu,
prisiusi ir paveikslėlį.
(36)
Povilas Žimantis, I.orado, W. Va.
Pajieškau merginos apsivedimui,
nuo 24 iki 30 metų,
esu 28 metų.
Merginos kurios mylit gražu šeimy
nišką gyvenimą malonėkit susipažin
ti, su pirmu laišku prisiųsdamos pa
veikslą.
(36)
Ant. Raišis
102 Polk st..
Netvark. N. J.

Įtreit nutildo skannnt
nuo sumušimu, nntigremdlmn Ir iAtl-ukimu
Žiūrėkite, kad buto
ru INKARO lenkiu 1
Gulima raut rtuoeu
aptiekose ui
Ir BSe
arba lAaisiuzillnt nuo

KTER A CO.
4>ruy.

Turk

NUSIPIRK NOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS!

Ją išdirba

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult
Pajieškau apsivedimui merginos, ištepk veidą mosčia per kelis vakarus,
nuo 25 iki 30 metų amžiaus. Aš esu o padarys veidą tyra ir skaisčia balta.
34 metų amžiaus vaikinas. Platesnių Toji mostis išima plėtimus raudonus,
žinių
meldžiu kreipties laišku, su Juodus arba šlakus ir prašalina visopirmu laišku prisiunčiant savo pa- j kius spuogus nuo veido. Kaina dėžuveiksla. Paveikslus grąžinsiu, vaiki- tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst
nų meldžiu nerašinėti.
| ir štampomis.
•
Jonas Marcinkevičius
J. RIMKUS.
Box 131,
Hernn, IU. IP. O. BOS 36,
Holbrook. Mm,
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eidas vis ia
— valkatas ir jo veidas
E
biau niaukėsi, imatomai jis
Iširta’’ 1 1
graudinosi, kadS nrisi
prisileido
valkatas nepasveikinęs juos
šūviais.
b
Apsakymas.
N. A. KARPOVO.
Pastebėjęs kaip valkatos
[apsimainė ryškiu žvilgsniu
1jis tarė:
Rudaplaukis pirmutinis tuč-tuojau, bet pradėjus —Na, apšilote, pavalgėte
nakties tamsumoje pastebė jiems link jos šliaužti reikė —laiks žodį ištesėt. Eikit;,
jo sviesų tašką sukurtos ug jo mažiausiai valandos lai- keliaukit sau sveiki toliau,
<
H
nies, pagavo už rankovės sa M
nebūtų blogai.
C
vo
draugą
ir
nutempė
jį
re

arti,
kad
galima
butų
matyt
f
k
—Leisk bent valandą prie I
*
‘
sėdinčių
aplink
ugnį
žmonių
tais,
duriančiais
krūmais
ugnies
pagulėti, buk malo
e
apaugusion daubon^;
stabus.
Lietuvos-Amenkoc Pramones Bendroves artimoj ateityj pa
nus — graudingai kalbėjo
>
—
Tik
vienas
—
sušnibždė

—Nejaugi kazokai sura
i
rudaplaukis, pasikeldamas,
siųs laivą į Liepojų arba Klaipėdą ir sutvarkė taip, kad dalis kro
do — sušnibždėjo jisai sy jo rudaplaukis. — Gal tai ir apžvelgdamas juodbarzdį ■t
mus
brolis
—
Ezakijus.
Te

kiu su Kubaru nuguldamas
vyriškį. — Kaip tik pradės
vinio bus Lietuvių Šelpimo Siuntiniai.
ant drėgnų samanų ir dre čiaus nemiega, kad jį vel aušti, tai męs sau ir trauk
bėdamas nuo nakties vėsu niai.
sim savo keliais, o dabar
Yra du budu siųsti pagalbą. Jus galite sutaisyti savo siuntinį arba pirkti bile vieną visokeriopos
mos.—Jiems, velniams, žmo Valkatos sugulę ant pilvų leisk da pasilsėti...
ilgai
tėmyjo
žmogystos
pakombinacijos, kuriuos yra pagaminusi Amerikos Lietuvių Pramonės Bendrovė ir ji juos pasiųs
gus ar blusa užmušti — vis(Toliaus bus)
veikslan,
nei
valandėlei
ne

viena...
sulyg jūsų nurodymo.
Kubaras tylėjo; nuolati nuleisdami nuo jo akių, bet
BIBLIJA
nis badavimas, vargas ir šal ’mogysta, tarsi akmeninis
Jei jus norėtumėte sužinoti, kaip nu
Jeigu norėtumėte sužinoti kaip paLabas,
nepasikrutino.
tis sunaikino jame paskuti
pirkti siuntinį daugiausiai reikalingo
tiems supakuoti maistą ir drabužius į
nius energijos likučius ir iš Galų-gale rudaplaukis nemaisto, kuris yra jau supakuotas, ir ku
siutini ir norėtumėte, kad Lietuvos Adirbo jame buką šaltumą šturėjo; jis su tvirtu pasirį pristatys į bile vietą Lietuvoje Lietu
merikos Pramonės Bendrovė pristaty
linkui visa-ko, kas tik nesi yžimu pašoko ir kosteiėjivos Amerikcs Pramonės Bendrovė, ištų jūsų giminėms ir daugams Lietuvo
rišo su minčia apie maistą. nąis, ir į augštą apvsausą
pUdykite ir prisiųskite žemiau paduo
je, išpildykite žemiau paduotą kuponą:
Kelionėje jis tylėdamas vil olę kojų braukimais norėjo
ta kuponą:
Tai yra visas šventas Rarštas.
kosi paskui draugą, maši- š tolo pranešti sėdinčiam,
Seno ir Naujo Testamento. &i
nališkai kartodamas visus jaskui nuėjo link ugnies.
Biblija yra tikra, pilna, lietuviška,
UTHUANIAN AMERICAN TRADING CO.
Sėdintis prie jos juoda lietuviškomis raidėmis; pagerinta
savo judėjimus ir gyviau su
per kun. M. X. Mockų, labai nau
6 WEST 48-TH ST., NEW YORK CITY
krutėdavo tik tuomet, kada -arzda, kailine jekia ir elnio dingomis rodyklėmis, susideda iš
rudaplaukiui pasisekė kur- cailio kerupe ant galvos 66 knygų, 1189 perskyrimų, 31173
Malonėkite prisiųsĮti man pilną paaiškinimą apie siuntimą pagelbos į Lietuvą. Yra suprasta, kad šis
Audimo stiprus apda
nors retai užtinkamam ty ;mogus staiga pašoko su padėjimų.
ras, aukso titulas, gera plona popaklausimas paaiškinimų duodamas dykai ir neuždeda ant manęs jokių pareigų.
ruose kaimelyj pavogti duo autuvu rankose ir atkišo 1 piera, rausvi kraštai, kaina $3.50
Rcan skuros linknus apdaras,
k
•
nos gabalą ar ką-nors kitą, autuvą ton pusėn, iš kur aukso
titulas, geresnė plonesnė
kas galima buvo suvalgyti. šgirdo atbalsius. Prisidėia- popiera, rundini kampai, burnišiuoti raudoni kraštai, kaina $4.50
Roan skuros linknus uždengian
Jau ištisos dienos kaip jie nas prie peties šautuvą
tis
knygos kraštus apdaras, auk
is
išgąstingu
balsu
sušuko:
Gatvės adresas
du keliavo be maisto, kram
so titulas, ekstra gera plona po
—
Sustok,
kitaip
šausiu
!
tydami karčią medžių žievę,
piera, rundini kampai, rausvai
auksuoti kraštai, kaina $5.50.
Miestas ir Valstįja
Cas
per
žmogus
čia
eina?
stengdamiesi tuo budu mai
Užsakymai bus išpildyti tuojaus.
sto reikalaujantį skilvį ap —Dievobaimingas — at Prisiuntimas bus apmokėtas. Pi lt
sakė rudaplaukis, sustoda- nigai siųsti yra geriausiai per
Gavus šį kuponą pilnas paaiškinimas bus pasiųstas jums. Rašykite aiškiai ir adresuokite:
gauti.
pačto arba ekspreso money orde
nas
kelių
sieksnių
atstumoj.
rį. Adresuoti reikia šitaip:
Rudaplaukis, senas ir pa
LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO.
M. X. MOCKUS
tyręs valkata, dienomis da —Pavelyk geras žmogau
6 WEST 48-TH ST., NEW YORK CITY.
255 Broadway, So. Boston, Mass.
užlaikydavo gyvumą, steng ipsišildyt, sustipova.
damos visokiais juokeliais .Juodbarzdis žmogus užsi
3E
3S
ir pašaipomis budinti Kuba- mąstė, neišleisdamas iš ran
VIENATINIS
LAWRENCE
ro dvasią, bet nakčiai užė kų parfengto, šautuvo ir va-;
jus ir jis apsiniaukdavo. nago žvilgsniu įsižiurėdaPastebėta sukurtos ugnies nas tamsumoj vos įmatomų
švieselė nugązdino jį ne juo alkatų stovylosna.
kais, bet dabar gulėdamas —Ar maža jums vietos
ADVOKATAS
karklyne jis mąstė apie žmo yruose? — rūsčiai tarė jis.
—
Apsišilkit
ir
eikit
sveiki
nes apsėdusius ugnelę; gal
Atlieka vusua leistmskus reikalas visur.
būt jie geriaten karštą ar geruoju, kitaip su manim
OFFICE:
OFFICE:
735-736 'OW South Bldg.
batą, linksmai šnekasi ir rumpa šneka.
332 Broadvay,
294 Washington st,
Jis
sudavė
delnu
per
šauvalgo keptą mėsą. Su kiek
So. Boston. M
Boston. Mana.
uvo
vamzdį,
nuleido
ževienu prisiminimu jam tie
Tel.:
So.
Boston
481-M.
TeL: Fort Kili 3424-1972.
žmonės darėsi vis mažiau ii nyn drūtgalį ir lyg pasi
Gyvenimo vietos telephone: Rozbury 4288-M.
mažiau pavojingais. Galbūt remdamas šautuvu atsisėdo
—tai medžiotojai, gal pra uit šikšninio, kietai prikim
monininkai. kuine neturi jo što krepšio, dėdamasis sau
kių reikalų su apšauktais uit kelių šautuvą.
Lietuviškai Aptieks
alkanais valkatomis. Jie tik Valkatos nuolankiai pri
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tad visada eikite
nuvarys šalin nuo savo gu siartino prie ugnies ir pri
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistą šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu
lyklos — tai ir viskas, ką jie lipę atkišo rankas ties ugMALONUS VIRINAS
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau
įe,
trindami
jas
su
pasiten

blogiausio galį padaryti.
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
kinimu. Aštrios rudaplau
Naujas Perfection Aliejinis Virimo Pečius
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
—Kubarai — tylomis ta kio akįs tečiaus apžiūrinėjo kuris pabaidęs RUTES SISTEterų. Dielių iš Lietuvos it įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
suteikia
didžiausį parankumą—jis užlaiko
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną užrė rudaplaukis.
KIRPIMO MOKYKLĄ. La<as aplink sukurtos ugnies MOS
virtuvę šalta, nors ir karščiausiam laike ir
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad
bai gražiai siuva visokius RUBUS
—Nu, ko? — murkliai at randasi; jos jau matė tą šik VYRAMS
ateikite į APTIEKĄ po numeriu
(11
ir MOTERIMS iš gerų
švaru apskritai visą metą.
siliepė šis.
ir pigesne kaina negu ki
šninį, prikimštą krepšį, ant audeklų
100
SALĖM
ST„
BOSTON,
MASS.
Nė prąkurų, nė pelenų.
Todėl reikale užeikite ir per
—Eiva pažiūrėti, kas pei kurio atsisėdo juodbarzdis tur.
sitikrinki!, o visuomet busit užga
Spirginimui,
kepimui, tušinimui, padžiovižmonės ten ugnį susikūrė žmogus su šautuvu ant ke- nėdinti. Adresas sekantis: (?)
nimui
—
tikrai
tobulas.
Gal duos gabalėlį duonos, ių, matė blėtinį virdulį ir
Ilgas mėlynas kaminas duoda švarią šilumą
P. Valiulis
ką? Kitaip, brač, bloga su švininį indelį arbatai gerti.
42
'/
2
H
A
VERKI
LL
ST.
—
prašalina durnus, smarvę ir suodžius. Jus
mumis, žodžiu — kaput. Ap —Ačiū jums — tarė rudaLA5VRENCE, MASS.
reguliuojat liepsną kaip gazo—uždegate
silpę mudu gerokai. Jeigu olaukiis jausdamas smagią
Gražiausių Painu ir Naujausiu
kada
norite, užgesinat kada pabaigiate
bent kokį šautuvą gavus, šilumą, einančią visomis kū i
Naujas Perfection Šilto Vandens Šildintopaukštį nusišautum bei žvė- no gįslomis. — Ačiū geras;
EIUŲ
KNYGA
jas
duoda užtektinai šilto vandens virtuvei,
4 rį, gi dabar vistiek iš bado žmogau... Vai, kad da duo Aš, Alena Kostovska, pasinskalbimui
ir maudynei
prisieis nudvėsti
kalbėjo nos kąsnelis... 0 tai jau dvi bu visai publikai akyse.
Paklausk Jūsų pardavėjo, šiandin.
rudaplaukis linksmėdamos. dienos kaip nieko burnoj ne
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK /
—O gal, brač, jie miega?... šu rej ova, apsilpo va, tiesiog
^cogioioog*
Supranti ? prišliausiva ir vėjas siubbuoja.
jocooooiet
i.
ap&upinėsiva — gal
da, Juodbarzdis ruščiai žvilg
brač, muškietą rasiva,
o telėjo į valkatą, įkišo ranką
tuomet, brač, ėsk ir uliavok i šikšninį krepšį, ištraukė
Žinomas per 25 metas ir Valdžios prižiūrimas
kiek nori.
iš jo kelis prėskučius ir ga
sieieieieieteH—Jie užmuš — sumurmė baliuką džiovintos žuvies ir
Henry J. Schnitzer Statė Bank
jo Kubaras.
metė valkatai priešglobstin.
—Na,o iš bado dvėsti sma Rudaplaukiis kaip alka
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma
giau? — pašiepė rudaplau nas žvėris godžiai pagriebė
taip ir dabar
kis. — Ei tu galva-galva... numestą maistą, triuškino
Papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslą,
SIUNČIA FINIŠUS I LIETUVA
—Eiva!
dantimis sudžiovintus prėsRudaplaukis pasirąžęs at- cučius, neišleisdamas iš ran
223 puslap. didžio, apie 150 įvairią eilią, tinkamą
. sistojo ant kojų, išsiėmė iš čos ir žuvies gabaliuko.
dekiamuot ant viešą susirinkimą.
ir gvarantuoja
/
žipono kišeniaus didelį me- <ubaras paėmė nuo rudapKnygoje trijų rusių eilės:
prekes pinigų ir kitų iinių
Ainių
Norinčiai gauti prekea
sininkišką peilį, išmėgino jo aukio kelių porą džio
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai
gražiausia
ir
turtingiausia
eilių
knyga
lietuvių
kalboje.
ašmenų aštrumą nykščio ga vimų ir visas pasinėrė į val
mudriame kreiptis pas:
■eMtiame
Kiekvienas turėtą papuošti aave knyffTM temeta knyga.
lu ir susikūprinęs nuslinko gymo procesą, dirbdamas
KAINA TIK 75 CENTAL
Henry J» Schnitzer Statė Bade
iš krūmų linkui ugnelės. savo žandais kaip avižas
Ta pati knyga drūtais audimo apdarėte — IIAR
r
141 Waahington
Washington Street, New York, N, Y/
Y.
Kubarui nesinorėjo keltis ir kramtantis arklys. Rudapsekti rudaplaukį, bet žino-liaukis suvalgė žuvies spran£
damas, kad pasiryžęs ruda-|dą, gi galvą numetė savo
plaukis yra neperkalbamas, draugui ir paskui susižėręs
PALINKSMINS JLSŲ LAISVAS NUO
nematė reikalo aušint' sau [saujon
trupinius supylė
DARBO VALANDAS.
burną protestu prieš jo pa-'juos bumon ir išsitiesė prie
Kiekvienu nusipirkus tą knygą pastežtangn.
siutišką žingsnį, noroms-ne- ugnies, jausdamas, kad spėate siųst "Mūry Orderiu," popieriniu faH»a ai
noroms tylėdamas nusekė ir kos sugrįžta, kad sąnariai
Um luonvertep uirssius Risltifti
pyt už 3c.
vėl darosi miklus.
jis paskui.
Nakties tamsuma valka- Juodbarzdis žmogus sė"KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.
tas apgavo: išsyk ugnelės dėjo ant savo krepšio tvlėčia-jau, damas, atydžiai tėmyįo į
šviesa
rodėsi
-
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Lietuva pada
lyta įApskričius.

GUBERNIJŲ ARBA Re- Sasnavos, Jevaravo, PadoDYBŲ DAUGIAU NĖRA, vinio, Liudvinavo, Janavos,
Kalvarijos, Liubavo, u RauPo Rusijos valdžia Lietu- denio, Krasnos ir Marfamva buvo dalyta į gubernijas polės.
bei rėdybas, o tos gubemi-Į 6. Alytaus apskr.: Simno
jos-rėdybos į pavietus (ujėz-JCriokalaukio, Ūdrijos, Antdus), . pavietai^|| valsčius nemunio, Alytaus, Metelių,
ir tt.
[Serijų, Miraslavo, Liškavos,
Dabar Lietuvos valdžia iš- Nemajūnų, Jezno, Birštono,
leido įstatymą, kuriuo visa Nemunaičio, Punios, Pivašalis pertvarkoma is naujo šiunų, Butrimonių, Staklišir gubernijos visai panaiki-kių, Alovės, Daugų, Varėnarnos.
Inos, Rudnios, Marcinkonių,
Visa Lietuva dabar tapo Perlojaus, Merkinės, Drus,
padalyta į apskričiui, kurių Ikininkų ir Kobelių.
bus išviso apie 30.
į 7; Trakų apskr.: Kruonio,
Kiekvienas toks apskritis .Darsūniškio, žižmarių, Kai- 1ŠMINTINGAS KYN1ETIS
sudaro tvarkymosi vienatą išedorių, Gegužyno, Žąsi'ių, Anglas sako: ”Kaip lai
ir yra surištas tiesiog su Vievio, Landvaravo, Trakų, kaisi?” Egyptėnas gi svei
centro valdžia.
Rietaviškio, Semeliškio, U- kina žodžiais: ”Ar gausiai
Buvęs Kalvarijos pavietas žugaščio, Aukštadvario, 0- orakaituoji? bet išmnitinSuvalkijoj likos panaikin nuškės, Dusmėnų, Valkinin giausias pasisveikinimuose
tas, o jo žemės išdalytos į ko ir Rudziškių.
įasirodo kynietis, kuris su
Marianpolės,
Vilkaviškio, 8. Kauno apskr.: Rumšiš drikęs pažįstamą ar drau
Seinų ir Alytaus apskričius. kių, Turžėnų, Janavos, Ven- gą, sako: ”Ar skilvis tvar
Iš Naumiesčio pavieto pa dziogolos, Babtų, Čekiškės. ioj?” Gera skilvio tvarka
Veliuonos, Vilkijos. Zapvš- ’eiškia gerą sveikatą, dėlto
daryta Šakių apskritis.
_____
___
Paduosime čionai visus kio, Raudondvario, Garle- sveikinime yra gili mintis.
apskričius ir kokie valsčiai vos
Pakunio valsčiai. Jeigu kenčiate delei skilvio
ri tuos
___
_apskričius
r______ .įneina.
_____
9.
" Kėdainių apskr.: įneina letvarkės, vidurių užkietėjiAmerikos lietuviams tas bus šie dabartiniai valsčiai: Kė- įio, virškinimo,
galvos
labai svarbu žinoti rašant į dainių, Josvainiųkių, ’ Kra •.kaudėjimo, nemigės, nervi
Lietuvą laiškus. Todėl „Ke kių, Pušuvio, Grinkiškio, škumo ir tt. Trinerio Ameri
leivio” skaitytojams pata- Baisiogalos, Gudžiūnų, Kra- koniškas Kartaus Vyno Eliriam šitą straipsnį išsikirp kinavos, Surviliškio, Daina ;eris yra reikalinga pagal
ti ir pasidėti, kad reikalui vos, Šėtos ir Žeimio.
ia. Šitas vaistas išvalo viesant galėtumėt surast, prie 10. Raseinių apskr.: Jur iurius, pagelbsti virškinimą
kokio aspskričio jūsų vals- barko, Skirshemunio, Šim r sustiprina apetitą. Jis yra
___..........
įkaičio, Girkalnio, Juodaičių iriimnus ir pagelbstantis.
, ■ čiu.s r
priskirtas.
Štai dabartinių Lietuvos Betygalos, ^idlavos, J&aYė Jaunamas aptiekose. Turė
apskričio miestai arba cen_ r.ų, Kelmės, Lielių, Kražių; kite Trinerio Linimentą
Nemakščių, Vidiklės ir Ra •eumatiškiems skausmams
trai
šeinių.
leuralgijos ir sausgėlom bei
1. Suvalkai.
11.
Tauragės
apskr.:
Erž
įikstelėjimams prašalinti.
2. Seinai.
vilko,
Skaudvilės,
Upynos
Joseph
Triner Co., 1333-43
3. Vilkaviškis.
Kaltinėnų,
Sartininkų^Ęile
šo. Ashland avė., Chicago,
4. Šakiai.
iio, Kviedarnos, šviekšnos Ilinois.
5. Mariampolė.
Naumiesčio, Vainuto s, Pa
6. Kaunas.
jurės,
Pagramančio^. Šnaira
7. Alytus.
‘KELEIVIO” SKAITYTŲJŲ 1
ges ir Batakių.
8. Trakai.
-. _ j 12. Telšių apskr.: Aisė^* 9. Kėdainiai.
DONAI. .
■džių, Gadunavo, Triškių
10. Raseiniai.
GERB. "KEL.” SKAITYTOJAI!
i Luokės, Užvenčio, Varnių
11. Tauragė.
Jus žinot, kad visokie spaudos
Į
Tverų,
Žarėnų, Rėtavo
dalykai pabrango begalo, laik
12. Kretinga.
raščio išleidimas prekiuoja nesu
Plungės ir Telšių.
13. Telšiai.
lyginamai brangiau negu me
13. Kretingos apskritis
14. Mažeikiai.
tai atgaL Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
i Skuodo, Moscedžio, Linki
15. Šiauliai.
numerata pasibaigė, malonėkit
mų, Grūšlaukio, Salantų
16. Pasvalys.
kaip galima greičiau atnaujit,
Platelių. Kartenos, Darbe
nes kitaip negalėsime laikraščio
17. Panevėžys.
siuntinėti. Podraug meldžiame
nu,
Palungės,
Kreitingos
18. Ukmergė.
ir savo draugus prikalbint išsira
Kulių, Gargždių, Veviržčnų
šyti "Keleivį,” kuris drąsiai gina
19. Utena.
darbininkų reikalus nepaisyda
ir Andrėjavo.
mas visų gyvenimo audrų.
20. Rokiškis.
į
14.
Mažeikų
apskr.:
Yla
Su pagarba,
21. Ežerėnai.
"KELEIVIO” LEIDEJAL
kių,
Židikų,
Sėdos,
Mažei
22. Nauji Šveičionįs.
kių, Liackavos, Viekšnių
23. Ašmena.
Papilės, Akmenės ir Klikuo
24. Lyda.
lių.
25. Gardinas.
Ant 21
į 15. Šiaulių apskr.: Žaga
26. Sokolka.
akmens
rės, Skaisgirio, Joniškio,
27. Baltstogė.
Gelžkelio laikro
Krukiu, Pašvitinio, Linku
28. Bielskas.
dis sriubelių už
vos, Pakruojaus, Lygumų,
sukamas, vyru
- 29. Valkaviškis.
ko diduma, an
Meškučių,
Gruzdžių,
Šaky

30 Belovežą.
20 metų auksin
nos, Kuršėnų, Šaukėnų, Patas su išrašytai
Apskričių sienos. • 'dubisio, Pakapės, Šiaulėnų,
dubeltavais vii
žais. Labai te.
1. Suvalkų apskritis palie- Radviliškio, Stačiūnų ii
singas, ypatinga
gelŽksliu važiuojantiems žmonėms
ka buvusio vokiečių Suval- Šiaulių,
kuriems reikia visuomet tikras lai
kų kreiso sienose, išskiriant’ 16. Panevėžio apskr.: še- kas
žinoti. Gvarantuotae ant 20 mė
Punsko valsčių, kuris pris- du vos, Rozalino, Smilgių, ty. Ypatingas pasiulyjimaa. Mes iš
šį laikrodėlį ant kiekvieno ac
kiriamas prie Vilkaviškio i Naujamiesčio, Ramygalos, siusime
eso už $7.45 C. O. D. ir persiuntimo
apskrities.
Raguvos, Panevėžio, Pane- aitus, su teise jums viską peržiūrėt,
busi neužganėdintas, nemokėk nė
2 Seinų apskritin ineina vos, Pušaloto, Stumbriškių, ■ei
tirto.
Atsiminkite jus užmokėtu
dabartiniai: Seinų, Lazdijų, Subačiaus. Sudengių. Troš- uit už tokį pat laikrodėlį apie 125.00
kitur.
Puikus auk
Šventežerio, Veisėjų, Leipa-(kunų, Androniskio. Viezin eiuotaspirktumėt
lenciūgėlis ir kabutis dykai su
lingio, Kapčiamiesčio, Ka-,tų ir Kupiškio.
iekvienu laikrodėliu.
(?)
KICELSIOR WATCH CO.
čiunų,, Beržininkų, Gibų,! 17. Ukmergės apskr.: Kurr
Kfesnopolio, Punsko, Bud- kliu, Kavarsko, Taujėnų MO Atheaaeum Bdg. CHICAGO. 11.
viečio ir Rudaminos apskri-,Traupio, Pagirių, Siesikų,
eiai.
jPanatėrių, Veprių, Pabais3 Vilkaviškio apskirtin ko, Liduokių, Balninkų Že- “Lietuviškas išradėjas
Šituo vardu knygutė pa
ineina dabartiniai: Vilkavi- Ivos, Šešuolių, Širvintų, Gel-•
•
—
~
vanrų
ir
Ukmergės.
rodys
Jums kiek žmonės
škio, Paežerių, Gižų, Ketur
valakių, Gražiškių, Vižainio, 18. Pasvalio apskr.: Žei pelno padarė ir kiek dar
gali padaryti per išradi
Vištyčio, Pajevonio, Alyto, melio, Vaškų, Joniškėlio,
mus.
Kybaftų, Virbalio, Žaliosios Pasvalio, Daujėnų, Krinčio,
Tą
brangią
knygutę
Pabiržės, Biržų, Sosto/Pa
ir Pilviškių valsčiai.
siunčiame
kiekvienam
ant
4. šakių apskr i Barzdų, pilio, Čipėnų ir KvietkiĄ'
pareikalavimo
žvirgždaičių,
Ngumie^o, 19. Utenos apskr.: Aikš
Rublelių, Sintautų, Slavikų, čių, Debeikų, Vižonų, Užpa
DYKAI
lių.
Daugailių,
Utenos,
LieKidulių, Gelgaudiškio, Ša
Kaipo žinovai (expertai)
kių, Lukšių, Plokščių, Ilgu Iftmų, Pakalnės, Skemonių, patentų bandome išradi
vos, Paežerėlio, Lekėčių ir Aluntos,, Malėtų, Kuktiš- mus DYKAI. Rašykite rei
kio ir Tauragnų.
Jankų.
kalaudami musų knygu
5. Mariampolės apskr.: 20. Rokiškio apskr.c^įmo- tės:
Svėdasų, Skapiškio. AM. E. PATENT OFFICE
Višakio-Rudos,
Veiverių,
Klebiškiu, Ašmintos, Prie-'Pandėlio, Čedasų, Aknytos,
Ine.
nų, Balbieriškio, Gudelių II,[Rokiškio, Abelių, Panemu- 718 MATHER BLDG (Ks)
Mikališkio, Gudeilių I, Kvie-.nio, Alotų, Kamajų. JužinWASH1NGTON, D. C.
riškio, Antanavos, Šunskų, tų, Kriaunų ir Subato.
i
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PRATfSVILLE, N . Y.
Kitų apskričių — Ežery
nų, Naujųjų Švenčionių, Vil
SužeMe Joną Sližį.
niaus, Lydos, Ašmenos ir
buv. Gardino gub. apskričių 26 rugpiucio keliant aksienos bus nustatytos vė-f^enis *r nuleidus keltuvą,'
liau, būtent, po okupacijos,‘kitas darbininkas atkabino
kuomet bus galima pradėti vąšą ir tas smigo šližui galvon ir nustūmė apie lo
13 pėdų
valsčiu organizacija.
ivon
žemyn, Šližui pasitaikė
_
. x T. x
jį žemyn.
. Ta1^’ .,,rasant.,...T^etuvon
nUpUJti ant žemai stovinčio
„ . nupulti
dabar laišką,
, - # reikia rašyti
darbininko, todėl neužjau ne gubernijos vardą, bet simušė, bet tik smarkiai šu
to apskrities, kuname gyve- sitrenkė ir dabar guli ligonna adresantas. Pavyzdžiui, būtyje. Jo adresas vra seiei jūsų giminės gyvena bu- kantis: jonas gližas, Green
VUS10J Kauno gubernijoj, Co Box n, Prattsville, N. V.
Raseinių paviete, tai laišką!
reikia adresuoti taip:
I
a
Jonui Baravykui,
I
Grybų kaimo, Kražių valsčiaus,
Raseinių apskrities,
Lithuania.

E. J. MAŽEIKA
34 SHELDON STREET, FTARTFORD, CCNN.
VISUOMENES ŽINIAI!
JEIGU JUS NORITE TURĖT GERĄ
LAIKRODI arba kišeninį LAIKRODĖLI, RETE2ELJ, Ž1ED
arba kitokių papuošalų, tad PIRKIT PAS MUS, o gausit pigia
ir gerus.
VISOKIUS MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS ir STRIŪNA
VISOKIUS GRAMAFONUS, PIANUS ir PLAY PIANUS, taip
VARGONUS galite nusipirkt pas mus per pus pigiau, negu I
nors kitus.
Taipgi taisome visokius Laikrodžius ir-Muzikai-škus Instrument
Nepamirškite kad niekur kitus tokius daiktas neatima tai
PIGIAI pirkt kaip pas mus.

. E. J. MAŽEIKA

Sutaisant Vaisius
Vartok

34 SHELDON STREET,

WILLIAMS*
P1NIRGUS
Prieskonius
LIETUVON!

HARTFORD, CONN.

I
■

Jusu giminės ir draugai rei
kalauja pagalbos. Jums nerei
kia išbandyti. MUSŲ 40METŲ
PRAKTIKA, užtikrina Jums,
kad Jusu pinigai pasiųsti per
mus pasieks, siuntėjus greitai
ir be jokių kliūčių.
Pinigų siuntimo musų special iškurnąs.

H. H. Bemstein Co.

TYRUS

<

Kad gaut gerus rezulta
tus darant įvairias sunkas
raugintus ir konservus.
Patyrusi garpadinč žino,
kad Williams’ prieskoniai
yra visados tyrus ir at
sakanti, ir padaro skanų
kvepėjimą.

SOCIALIZMO TEORIJA
Parašyta kiekvienam suprantama kalba, socialiam
čia išguldytas tokioj aiškioj fermoj, kad kas tų knygą perskaitys ir
gerai ją sau į galvų įsidės. tas galės sukirsti kad ir stiprinusį soci
alizmo priešą. Yra tai didžiausia argumentų sutrauka diskusijoms
ir prakalboms Iš SOCIALIZMO TEORIJOS galima taipgi ir pa
skaitas skaitytu. KAINA 25c.

Jie sudaryti parankiose
dėželėse, iš kurių galima
užbarstyti, užpilt! arba
atidaryti plačiai.

CARAS SIBIRE

Daugelis gerų groserių
parduoda juos.
»

Bankieriai

101-105 Salėm St„
BOSTON, MASS

Išėjo iš spaudos dvi
knygos.

The Wiffians 4 Carletoa Ce.
Hartford, Connącticut

MAGDE.
kaip man niežti gal!
Išbandžiau visokius snazgojintus,
trinkimus, nmilavimus —%ir viskas tas
nieko nepagelbėjo stuu tu bjauriu pleis
kanų...
Man gėda net darosi!’'
MARE. “.Va, tai kam tau kfst be
reikalingai! žiūrėk, kokie mono plau
kai gražus, švelnus ir cysti.
O
todėl, kaJ aš vartoju RVFFLES !'f

Kas tai yra RUFFLES? Ar
tai gyduolė? Xe!! Ar kve
piantis vanduo? Xe!! RUFFLES yra tai paprasčiausis
plaukų ir odos sustiprintojis,
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt
smagesnio jtž čvsta neniežinčią galvos odą?

—Tai veikalas, kuri galima ir ant scenos pastatyt, ir šiaip pasi
skaityt; jis begale įdomus. Veikalas pilnas juokų ir ašarų.. KAINA
25 CENTAL

• ie u įf* į? r, i® «
panaikina .pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių

I

galvos
trynimo; ūfiejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti
pleiskanas, O savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais Suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
Xusipirkte šiąnakt RUFFLES bonktitę aptiekojė. Kaštuos tik
65c., bet jus sakysite, kad jos vettos daug daugiau. Paaiškinimai
pridėti
kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
atsiųskite mums 75c. -pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu :

Tai puikiausi ir įdomiausi veikalai, kokie tik yra kada nors Sė
tuvių kalboj buvę.'
,
Patartina šias knygas nusipirkt kiekvienam tuojaus. Adrenokft
taip-

"KELEIVIS,”

SO. BOSTON, MASS.

f

— r. AD- RICHTER d CO., 3t6-3ft Bropdway, New York—«-
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Stebėtinas Gamafonas

Ruptura užmuša 7000 kas matai

"Tiktai $19.95 per trumpa laiką
Geriausia Gra
mofonas, koks li k
kada nors buvo par
duotas už taip žemų
kainą. Gražus mahoganini^, dailiai ir
drūčiai. padarytas,
turi grsKų, žavejan
tį balsą, turi extra
tcirtą sprenžiną ir
. motorą, grajina vi
sokios
išdirbystės
rekordus. Didumas
17X17 ir 13 colių
augščio. Toks grak mofonas gali užtekt
visam
gyvenimu'
NIEKUR NEGAU
SITE tokį gramofo
ną
už taip žemą
■ kainą, nes jie visur
kitur parsiduoda po
35 dolerius ir bran
giau. Męs užpirkonie jų 500 iš nusihankrutijusios firmos, dėlto galime pigiai pardavinėti pakol jų turėsime.
Sykiu su gramofonu pasiunčiame ir 10 gražių dainų bei muzikos
šmotelių, ir 300 adatų dykai.Gvarantuojame užganėdinitną, kitaip grąži
name pinigus. Taigi jei norite pasinaudoti proga, tai prisiųskite tik $3
lankpinigių, o likusius užmokėsite atsiėmę fonografą, rekordus ir ada
tas. Rašykite tuojaus. kad nebūtų vėlu.
Gvarantuojame užganėdinimą. kitaip grąžiname pinigus. Taigi jei norite
pasinaudoti ptoga. tai prisiųskite tik $3.00 rankpinigių, o likusius užmo
kėsite atsiėmę fonografą, rekordus ir adatas. Rašykite tuojaus, kad ne
būtu vėlu.
(38)

PRACTICAL SALES COMPANY
’ 12T9 NORTH IRVIN A VE-,

Dept. K.

CHICAGO, ILL.

Siutus, Overkotus
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS.
Mes užtikrina*, kad Jta sučėdysft piain
ir tarMte GRAŽIUS RUBUS.
Kadangi
mes imam materijų M genijų firma ir pri-;
mietuojam rūbą pagal žmogų, todėl muaų
pasieti sietai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaiAMe ir basa tvIrteanL
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVBL
KOTUS PASIUVAU PIGIA! IR GERA!
TAIPGI NVALOM IR MRROS1NAM
j

VYKŲ IR MOTERŲ RUBUS

Darbas geras Ir sžtlkriataa.
pritfMMk
ITKrM

VTOIIB DOTVTW

Ant, Januška

M
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Nuga-Tone
PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-'
damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis
imant vairius dėl padidinimą veiklumo ir vaistus įvairinan
čius.. bandyk Nuira-Tone ir persitikrik kaip greitu taiku jausesi visai nauju žmocu! Devynes iš dešimtes visu imogaus lirų,
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir
išpūtimai, ušketėjimas skilves. tulžinis. anemia. kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuralgia. stokai energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu
pajieros. skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirknlacijos
kraujo.
_ .
Kožna dalia kūno ir koina jo veikme remiase ant nervu pajregoi»,
kurios didiiausei užlaiką geram stovioje pilvą, jaknas. inkštua ir
grobus, širdęs plakimo, kraujo eirkulavimo. Nuga-Tone yra la^ai
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno .sunaikinimo
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš sštoniu brangiu,
sveikatą duadnnčiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nUruodytu
Fsr garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi | Geleže ir
osforą-Miatus <tcl Kraujo ir Nervu.
_
Nuga-Tone priduoda gyvybe jaknoma, pastiprin grobus tetp.
jog je tdštinase reyulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui
nuodinies atmatas. Niera daugiau* gazu ir suputimu. niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tonė duos Jums rtebuk
apetitu, itiarą f ruomulavimą. tvirtus nervus, ir kietą pastiprintą m
Nuga-Tone susttpris kraujo ir pagerins eirkulavimo jb. priduos n
numo veidui ir žibumą akiems 1 Nuga-Toae padaru tvirtus, rustus
vyruM ir
ir puikesnes moteres. Naųru-Tone netMlpin savyj jokni
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam puodelei. Yra apvHkti cukrum, priimno
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukomo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems
NIUSU^ABSOLIUTISKA OVARANCIJA: Prahė Nuąa-Toae yra visa ai
už boakute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (M) piliulu, arba
gydymo. Gulėte pMrti šešes trankumą, arba šešius meneoius rydymo a*
dolerius. Imk Nuąa-TosH per dvidešimt (20) dinų ir joitu »•
sokusto. iurr»žtnk bonkate »r piliai, o mes ūmai sugrąžisunc jusu
prapuldyti vieną centą. Mes Imame riziką.
PRISIŲSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.

Atšils

National Laboratory, L. 21—5S7 South Dearborn St, Chicaro, in.
/

Gerbiamieji: įdedu čionai* $..........................ir meldžiu prisiųsti man ....

Nura-Tone.

m W. BBOADMAT,
00. BOSTON, MASS.
TeMfoBM: Re. Bsatea

Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Ruptutoa),
tai priparodo laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai?
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, trim
kaip jus ją nepavadintumėt? Teisingai sakant, tą naštą žmonės patjB
palaiko — paremdami ją kaipo griūvančią sieną — paduodami jai ne
teisingą pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo' cirkuliaciją ir jų trynimas
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios
priežiūros.
Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kančia
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą,
kurią turi PLAPAO, be jokio klausimo^ yra viena iš geriausių kokią
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyL namieje.
PLAPAO PADUŠKAITfiS labai tampriai prisiglaudžia prie kimo
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos,_ todėl jos negali
trinti n« gnaibvt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji ftetat jokių
diržų, sagčių arba sprendžinų.
Išmok, uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi viso
dos sveiku. Prisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO
COMPANY Block 3058, St. Lonis, Mo^ o jie Jums prisius Plspee ir
nurodymus DYKAI ant išbandymo.

Vardas ir navardč

Gate* ir numeri*

Rflt

•J

Mintu

Valstiją

f

KELEIVIS.
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translatkm fi'-J
the portParsiduoda Forničiai 5 kam
Užmušė du briedžiu ir ken- Trus
master at Boston,
on Septe
bariams, mažai vartoti; galima
1919, as reijum oy the Act oi
garu.
matyt nuo 5 iki 7 vakarais. Par
October
6. 1917.
Franklin parko zoologiš
davimo priežastis, moteries nes
kame darže nežinomi pikta VIGILIAUTl KOMITE veikata.
dariai bėgiu poros mėnesių TAS REIKALAUJA KA
Tikra komedija.
B. Skerstonas
(37)
LĖJIMO PELNAGROužmušė du briedžiu ir Aust623 — 3-rd St., So. Bostone.
Žmonėms subruzdus dėl
BIAMS.
raiijos
maisto brangumo valdžia
Į Pereitą panedėlio naktį
Massachuseits guberna- jr^ergVnos dlrbu^teSS^l
suskato gaudyti pelnagro-i veikiančioju komitetu.
torius andai gavės rezoliucį- Hoteliuose ir
- -/aktorėse.
—Užtektinai:
bius, eksproprijuojant jų’ Buvo paleistas paskalas,
visokio
darb<>
kiekviena
atsi-1
a
neny
>
2
<
merą
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kuo
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“• diena, (43)
.
h
v.jbėsiąs
kun.
Laukai■
y
■
-•
paslėptą maistą. Visas tas kad kalbėsiąs
šaukti į:
akmeniu
rankoj.
Jis
E<rGORALSKY’S OFFICE
gaudymu ir persekiojimas (,tis,
- t_
t^ai* pagarsėjęs ”lię-,iiko‘;‘nubausUs 10 doC pa. tono piliečių-vigiiįantų Eggaudymas
tis, —
Boston, Mass.
pelnagrobių yra nieks
Komiteto var 52 Salėm st.,
nię£s ki- tuvių didvyris, kuris
kuns kadai- .
F rekutyvio
tas, kaip lošiama kdmedijajse užtikrino carą Mikę, jog DaN
. vandalai užmu. du
pasirašo
buvusiePIANAS PARSIDUODA
Mažai vartotas, "Upright” kaip
nubovmūs.
|Lietuvos kunigai buvo uo-1.
brangius gvvulius j* ~~
Ma^ąchusetts
____ ____ > valstijos naujas
kad žmones nubovniūs.
už pusė prekės. Turi būt par
,, ,
.
Iliausi kramolos malšinto&
- s- - senatoriai: us
-ohp
Francis
J.
Horduotas greitai. Priežastis, persikėli
Bostone anąsyk valdžios jai>>
ir kitu ku0 užinte_ iakmenais matomai vien dėl gan, kaipo pirmininkas, ir mas į kitą miestą gyventi. Vakarais
esmių namie,
agentai suėmė 16,538 mai-. reguo^ žmonių susirinko tuščio savo smagumo.
Frank J. Seiberlich, kaipo
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Vietines Žinios

v- rv CV

l-V A V W

Uždeda ant lietuvių mo
kesčius.
Pereitą nedėldienį miesto
teismo name buvo viešas lie
tuvių susirinkimas, sušauk-
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E. Simonavičius

37 Portland Str., Cambridge, Mass.

ATYDAI VSIŲ LIETUVIŲ
CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ BANKO PREZIDEN

TAS JUOZAS KAVALIAUSKAS SAKO:
ATSTATYMAS LIETUVOS priguli nuo pačią lietuvi?,
žmogus negal jausties laisvu, pakol patsai savo reikalą ne
gali atlikti. Svetimtaučiai tvirtina, kad tik 25 nuošimtis
lietuvių moka skaityti ir rašyti, o tie kurie moka rašyt ir
skaityt, mažai supranta arija nenori suprasti tautos rei

kalų. Tad. jeigu chiniečiai turėdami 3000 raidžių ir visi
moka skaityti ir rašyti, tai kodėl mes nemokam, tik 26 rai
des? AR MES NE TOKIUS SMEGENIS TURIM? Taip,
broliai ir sesutės, sukruskime mes visi! Vienas už visus ii*
visi už vieną, ir išmokime rašyti ir skaityti.

Atminkite, kad mokslas šviesa, o ne mokslas—tamsybė.
Lai pamato pasaulis, kadmes neturėdami per 40 metų sa
vo spaudos, mokam rašyti ir skaityti kaip ir kitų mokytų
tautų žmones. Kad pagelbėjus Jums visiems atsiekti tą
brangiausi tikslą, aš savo lėšomis atidarau mokyklas se
kančiuose miestuose: Bostone, So. Bostone, Camoridge,
Lvnne, Brightone ir kituose Naujosios Anglijos miestuose.
Tad visi iki vienam reikalaukit aplikacijų ypatiškai ar per
laiškus šiuo adresu:

sekretorius.
PARSIDUODA FARMA.
Rezoliucijoje sakoma:
Naujas, su 6 kambariais namas, dvi
"Rašėme jums rugpiučio banios, vistinyčia ir 8 akeriai žemės;
susideda iš pyčią, obelių, slyvų
12 d., 1919, reikalaudami su sodas
ir.jęnuaų. Viskas apsodyta daržovė
šaukimo specialės generalio mis. Yra daug gyvulių, norintiieji
pirkti^ su gyvuliais arba be jų
teismo sesijos, kad padarius gali
Prie pat čeverykų dirbtuvių. Kreip
reikalingus
patvarkymus kitės ypatiškai arba laišku.
Vincas Ikasela
(37)
kas link gj’venimo brangu 532 Ntx
Quency st, Montello, Mass.
CENTRAUS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS
mo nupiginimo.
PARSIDUODA FARMA.
"Negavę jokio kito atsa 20 akrų
32-34 Cross St, Boston, Mass.
žemės, 16 karvių, 3 arkliai,
kymo, apart pranešimo, kad ir daug smulkių gyvulių, pusė mylios
miesto. Namai ir farma su ge
musų rašinys priimtas, męs °uo
riausiais įtaisymais. Smulkmenų ir
antru kartu primename mi platesnių žinių kreipkitės pas:
L. Stonkus
(37)
TELEFONAS; SO. BOSTON 5.
nėto veikimo reikalingumą. 526 N. Quincy
st, Montello, Mass.
"Dienos, kada šitokiuose
PIGUS PARDAVIMAS
gyvuose dienos klausimuo SO. BOSTONO KRAUTUVĖJ.
se galima buvo legisliatura
146 D st, kampas 7-th.
=ADVOKATAS
—
žmones vilioti ir apgaudinė
Drapanos ir vyriški papuo*
VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE.
ti, jau praėjo. Reikia pul- šalai, labai pigiai!
j
[
Ofisas adaras vakarais iki 8.
ties ekonominį piktą lauk iš
Pirkdami čionai jus. sutauji
253 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.
šaknų, rauti.
pinsit 25 nuošimtį, Užeikit paj
i
"Paprastas faktas, kad žiūrėti pirma negu važiuosit į . '
Vienus trepus augštaL
kongresas visuomenės spi miestą, čia jumsbus daug pa
riamas galų-gale likos pri rankiau.
(37)
verstas besąžiningus pelnaTabakas—Cigaretai
r
Tek So. Boston i506-W | į
grobius atakuoti, kad juos RICHARD HERGERELL
suvaldžius, ir išrodo, kad
DAKTARAS
stengiamasi apginti visuo Tel. riaymarket 4154
Iš Petrogrado.
menę nuo pragobėlių mais Gyvenimo Tek: Cambridge 6098.
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR
LIETUVYS DENTISTAS.
I J
to plėšikų, tečiaus valstijos DR. AL FIDERKIEWICZ,
MOTERŲ LIGAS.
VALANDOS Nuo 9 iki' 12 dieną. |
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
valdžia neišpildo savo parei GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
Nuo 1 iki » vak. Į
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
gų, kad šiame krizyje gelbėSpecialistas Slapta liga.
iki 9 vaL vakar*.
NEDALIOMIS
*
jus žmonėm^
VALANDOS:
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42)
♦
Noo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30
"Massąchusetts valstijoj šventadieniais
Od 1 v. po pistų. i
’ 69 CHAMBER ST, BOSTON
i
nuo 10 iki 1.
t
Telephone: Haymarket 3390.
padėjims yra apverktinas.
is iki 12 dieną.
81 CANAL ST, BOSTON.
į
♦
Ofisas "Keleivio name
Tokiuose įstatuose, kurie
Room 215 ir 216.
* 251 Broadway, tarpe C ir D Sts. |
I
yra statutų knygoj pilna
r
'
80. BOSTON, MASS.
spragų, jie bepasekimmgai
♦:--------Didžiausia Lietuviška
juos pelnagrobiai tiesiog ig»
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS
nuoruoja.
Reprezentantas ir Bill Commmiss.
"Ką-gi męs dėlto turime
66—67 Journal Buįlding
2
DAKTARAS
daryti ? Massachusetts pri
♦
262 WASHINGT0N STREET
BOSTON, MASS.
Naujiena Visiems.
valo parodyti kelią. Varto
tojai turi teisę apsiginti nuo
»
Pirmą siuntinį vaistų iš Euro
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte.
pos gavome ir dabar turime
Adolf Fisher, gyvenantis
Mockaus prakalbų
rengėjų
pragobėlių
asmenų
bei
kor

v• • •
Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 9
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
Telephone: Back Bey 4X6
Everette, paskelbė, kad turi
> P*™'
žiniai.
poracijų,
valdančių
pragy

vakare.
saulyje variuojami.
padirbęs atsakantį pieną kimokų sąjungos suvąziavi. .Jeigu negauni kitur, ateik pas
(Šventadieniais ir nedėliomis
DAKTARAS
Atvažiavus M. X. Mockui venimo reikmenis, Dabar
mus, męs turime. Receptus ištos pačios valandos.)
mašinai, kuri varys save sa-i
į Naująją Angliją nekurios yra laikas. Reikalingas Rei
pildome visokius, Amerikos ir
Ligoniai, kurie serga sunkiai ir
vo spėka taip vadinama Tarp kitų reikalavimu LSS. kuopos žinodamos, kad kmenų Kontrolės Aktas
Europos daktarų.
reikalauja ligonbučio gydymo ir
Taipgi užlaikom visokių iš"perpetual mobile.”j Bostono pašto darbininkai į Mockui parengtus vakarus nustatantis kainas, vedan
priežiūros, užtikrinam, kad gaus
GYDO VISOKIAS LIGAS
dirbysčių ir patentuotų prepa. , v. ,
. savo atstovams įdavė įneši- publika skaitlingai lankosi tis pristatymą ir pridabogeriausią priežiūrą, gerą valgi ir
PRITAIKO AKINIUS.
ralų. Kadangi visokių vaistų
kambarį, ir gerus
patyrusius
Masiną, judančią be pnsteigti pąšto darbininkų
turime labai daug, todėl vardus
Valandos:
daktarus visą laiką. Mano priir kainas tik kai-kurių čia padedamos spėkos, nuo senai organizaciją, kuri apimtų vi ir dėl tūlų išrokavimų neno jantis sandėlius, dedant sun
Nuo 1 iki 3 dienų.
vatiška Hospitalė yra aprūpinta
duodam.
kias
bausmes
ant
tų,
kurie
rėdamos
jam
daryti
paren

Nuo 7 iki 9 vai vakare.
su medikališkais ir Chirurgiš
visokie išradėjai bando iš- sus pašto srityj dirbančius
Kraujo Valytojas ... ,. $1.50
kais skyriais, geriausia Labora
patvarkymo
nepildytų.
gimų
kuopos
vardu,
kuopų
rasti, bet vis nepasiseka su-,žmones. Taipgi reikalaujaNervų Ramintojas ... .. $1.50
419 BOYLSTON ST.,
torija dėl mikroskopiškų ir cheNuo slinkimo plaukų ir
mikališkų
analizacijų
Kraujo,
rurasti būdą, kaip be pnde-!ma, kacĮ pašto darbininkams viršininkai bei pavienios "Męs reikalaujame kuoSnite 419, 420 ir 421,
pleiskanų ................... . $1.25
šlapumų
ir
Pilvo
ligų.
įsteigta
Netoli didžiojo miesto knygyno,
damosios spėkos sunkumą butų pakelta alga penkias- ypatos pradėjo naudotis. veikiausio domos atkreipi
Tikra
Lietuviška Trajanka 50c.
23 metai!
Taip, pavyzdžiui, pasielgę mo į situaciją ir parupinimo
Nuo niežų ir parkų......... $1.25
permesti nuo vieno svarsty dešimts nuošimčių.
BOSTON, MASS.
Nuo saulės nudegimo .. . 75c.
LSS. 60 kp. viršininkai pri priemonių
klės galo ant kito, kad tuokuoveikiausiai
Nuo Reumatizmo ......... $2.00
401
Ffarlboruogh
Street
Bobro įnašai ..................... $1.00
mi pagaminus judėjimą, ku Visuomenė apie tai mažai sidengę "Laisvamanių ne- pagalbai teikti ir nežmoniš
(Netoli Massachuaetta avė.)
D-ro. Kempe Kapsulis . $2.00
prigulmingos
’
kuopos
”
skrai
žino,
kad
pašto
darbininkui
rio spėką galima butų su
kiems pelnagrobių plėši
Perfumas visokių
TeL: Jamaica 1831-W. A
gėlių 50c., <1, <2, <3, <4, <5.
naudoti pačios mašinos va reikia penkių metų mokini- >te, surengdami Mockui ke mams sulaikyti.
Cambridge 1235-J. *
)
BOSTON, MASS
Muilai.................. 25c. 50c. ir 75c.
RUSAS DAKTARAS
$
rymui. Fisheris, sako, tą mosi, kol gauna klerko vie letą vakarų, nuo kurių at "Musų manymu patvar
Taipgi užlaikom šimtus kito
būdą surado ir manąs, kad tą. jų darbas prastai ap liko apie pusantro šimto do kymas reikalingas ir reika
DR. N. A. GLEBOV L
kių vaistų, vaistų nuo paslap
Specialistas paslaptingų ligų. J
tingų ligų ir tX
lerių pelno.
jo išradimas bus pilnai nu mokamas.
lingas tuojaus. Dėlto tuoTZoLvion
mokslą
'
'
Baigiau
medicinos
mokslą
Klausdami ko nors atsiųskite
sisekęs.
Mockaus paprašyti mes jaus turi būt sušaukta spekrasos ženklelį atsakymui.
Berlyne.
pranešame, kad pavienėms cialė generalio teismo sesija
Verčia koką į jūres.
Adresuoki t šitaip:
Reikia pridurti, kad teo
žmonėms
bei
draugijoms,
šiuo
reikalu."
riją apie mainymą balanso Tūli Bostono krautuvninK. ŠIDLAUSKAS
anąsyk mums gana pama- kai susitarę parsitraukė iš kurios neturi čarterio, Moc
226 Broadway,
tingai išguldė So. Bostono New Yorko padirbtino ko kus atsisako kalbėti. Naujo
joj
Anglijoj
tūlam
laikui
So. Boston, Mass.
Jaunas mechanikas lietuvis ko, pavadinto "My Own
Mockus
dar
žada
pasilikti.
Pirma
drg. T. Greviškis. Fisherio Pure Cocoa,” kad pardavi
Karta
amžino judėji išradimas nėti jį pigia kaina, kada Draugijos bei kuopos, ku
rios
norėtų
rengti
jam
pra

884 MAIN STREET
Lietuvių
rei.: Richmond 2957-M.
kaip tik ta apčia teorija re maisto kainos taip augštos
CAMBRIDGE, MASS.
kalbas
malonės
kreiptis
į
L.
Ofiso
valandos:
miasi.
Kalboje
Severo*;
Gyduole* užlaiko
ir žomnes jieško pigesnių L F. 30 kp. raštininką priNuo 1 iki 2 ir nuo 7:30 iki 8:30
šeimynos
sveikata.
vakare.
Fisheris prieš keletą me maisto dalykų.
siųsdamos $5.00 rankpini
Kalba Liętuviškai, Lenkiikai ir
su Pa
Nedėliomis nuo 1 iki 2 po pietų
tų gyvendamas Mc Kees- Valdžia tąjį dirbtiną ko gių. Money orderius bei če
Rusiškai.
Kitas ofisas:
veikslais
GYDO
CHRONIŠKAS
Dt SLAP
* port, Pa. išrado prietaisą ką pasmerkė, kaipo netin kius reikia rašyti Mockaus
428 CENTRE STREET
TAS LIGAS.
vandeniui valyti (filterį) ir kamą maistui, todėl andai vardu, o laiškus adresuoti
JAMAICA PLAIN, MASS.
VALANDOS:
Dabar k* tik gčjc H „<> .paado.
tas išradimas dabar jau var Suv. Valstijų maršalo depu <p. raštininkui.
Nuo 8 iki lo ryto.
yra tai vasarinis nesmagumas paei
Nauja Lietuviška
Nuo 2 iki 3 dieną.
?
tojamas.
nantis nuo įvairių priežasčių. La
J. Lapaitis.
tatas Bancroft asmeniškai
Nuo 7 iki 8 vakare.
I
«
bai
tankiai
atsiranda
delsi
valgymo
•1
LLF. 30 kp. rast.
<21 HANOVER STREET,
J
neižnokusių vaisių arba daržovių.
užgriebė
pusę
tono
tariamo
Lietuvių salės valdyba rado
4
BOSTON, MASS.
1
Vienok tasai nesmagumas priduoda
255 Broadway.
koko
ir
įsakė
nuvežus
suver

daug skausmo ir nemalonumo, tad
paslėptų gėrimų.
8ATYR0JE
So. Boston, Mass.
jo praiahnimui vartok
sti nuo tilto jurėn.
ml»ra Bib.ijoa 5*4x4 coli*, tari Itt
So. Bostono Lietuviu salės Sulyg federalės valdžios
LIETUVIS DENTISTAS
į!
Laisvamanių atydai.
paslaphu ir STS P*T»>l<«lėli«s. laikai
valdyba
padarė salės paskelbimo tokio dirbtinio
Juozapas Kavaliauskas
Morai ir namfinra
Severa
’
s
Zraoam tkaltySaraa.
ir ti_
skiepe netikėtiną revizi- koko valdžia paėmė šešis to Ateinančioj pėtnyčioj, 5 mydamaa
| pave*< ;jq,.
_,r.
Diarrhoea Remedy Cent. Bend. Liet. Banko prezid.
lės skiepe netikėtiną revizi nus ir visas tas produktas Rugsėjo-Sep., Lietuvių apa •r tat atcirairaai
-'ririmo .vtet.
ri(KASPARAVIČIUS)
(I
ją ir surado apie 20 dėžių turi būt suverstas jurėsna, tinėj salėj įvyks Lietuvių »n» mto Tart« ir d?m„c»i» nžmiri
joriai to
DAKTARAS
(Ssvsros Gyduolę nuo Viduriavimo).
kia knįcu istio.
b ui trumpi *W425
BROADWAY,
SO.
BOSTON
8
alaus ir 10 galionų vyno, nes maistui netinka.
Laisvamanių Feder. naujai ■raa vakarai.
Tatai yra naudinga* vaistas nuo
viduriavimo, dieglių, vasarinį* ligos,
Tel. So Boston 27
ij
Buvo įsakyta, kad džėnito- •_
—■ —
susitvėrusios kuopos susi
KAINA Tik S 1.00
pilvo skaudėjimo ir painų žarninių
rius tuojaus gėralus iškrau
Parsiduoda gražus da rinkimas. Kuopos narius ir
betvarkių. Jis tinka vaikam* lygi
Ofiso valandos:
»
Hirakit Eaprvo ar P.rto Money Ordrnai. kaip ir suaugusiems. Kaina
Valandos: nuo 9 iki 10 ryte, I
stytų ir įsakyta pildvti vai- nauji ”parlor
" • room” ir kiti norinčius prisirašyti prie rta.
Nuo
10
iki
12:30
į
arte regterapun:. hlik<
r» Ta*
50 et ir t et taksų. Neimk kitko.
nuo 2—3 diena, G—8 vak.
Nuo 1:30 iki 6 vak
’
dybos patvarkymą, drau- forničiai. Galima matyt bi- jos kviečiame atsilankyti.
vaistas parsiduoda visur aptie♦
"KELEIVIS”
Nuo
6:30
iki
9
vak.
kose.
džantį salėje gėralus: prie- le laiku. Kreipkitės pas:
Centras prisiuntė knygų,
67 Chamber Street
255 Broadniy,
Nedėldieniais atidarė pagal
(!)
Boston,
Mass.
’
šihgame atsitikime dženito-1
—
’
’
’
"
Mrs. Gruzinskienė
kurios nariams bus duoda
BOSTON, MASS.
sutartį.
w F SFVFRA < O
Gydo abelnas ir veneriškas ligas
rius bus prašalintas.
CEDAR RAPIOS. IO»VA
-Kp. Rast.
8 Pacific st., So. Boston. mos dykai.
ar

.
Sustreikavo aktoriai.
• miltų savininkai pareikala- trana skaitlingai
vo,
kad
miltai
jiems
butij^
Y*
e
toj
kun.
Laukaičio
kai-*v’
Šeši dideli Bostono teat
So. Boston Trust Co. rai pereitą panedėlį turėjo
•sugr
_ ąži
___ nti _ ir
__ teismas
., ,
- pripa-jbėjo
-- - _ 9 !_
_
žino, jog valdžia neturinti banko prezidentas J. A. užsidaryti delei aktorių
prirodymų, kad miltai buvo' Maynard, councilmanas F. streiko. Aktoriai reikalau
paslėpti. Vadinasi, valdžia J- Ford,F. J. Bagočius ir ki- ja pripažinimo jų unijas.
Buvo kalbama apie rei- Sykiu su aktoriais sustrei
ikalta, kad palietė "privatinę
J'ti.’ ~
nuosavybę," turi grąžinti kalą remti Lietuvos valdžią, kavo taipgi ir scenerijų susvisuomeninės produktą iš- apie surinkimą pinigų, kad tatytojai bei kiti darbinin
vadotojams ir atsiprašyti apmokėjus Lietuvos val- kai.
Idžios nupirktą amuniciją.
už palietimą jų biznio.
Jeigu streikuojančių ak
_________
__ • Publikai buvo išdalinti torių reikalavimai nebus iš
Taipgi valdžia
buvo- suėmus daug paslėpto cukraus,! konvertai su paaiškinimu, pildyti, tai aktoriai riiano
bet ji vėl grąžino su tokiu-kad aukos ir vardai viešai pasistatyti Bostone bendrą
—
jau valdžios
"'pasiaiškini- susirinkime bus paskelbta. nuosavą teatrą.
Sako, kad tuo budu surink.mu.”
ta aukų $2,500.
PRAKALBOS.
Kliaučiai grąsina streiku.
Priimta rezoliucija varde Mašinistų ir Mechanikų
Taip vadinamos Jaumey- 20,000 lietuvių, kariavusių Bendrovės įvyks žymios
men Tailors Uunijos loka- po Amerikos vėliava, pra- prakalbos, nedėlioję, 7 Ruglas N12 andai turėjo Pilg- sant Suvienytų Valstijų pri- sėjo-Sept., 1919, nuo 7:30
rim svetainėj savo susinu-'pažinti Lietuvos valdžią.
vakare. Lietuvių salėje, So.
&u1ŠXt7buX^I Svarbiausia visame tame Bostone. Kalbės adv. Bago
ageS) FrS de Luca
t?s>.k1ad
čius ir kiti kalbėtojai. Bus
vėsavo raportą, iš kurio
mokesčiai- pa- ištatytos publikai naujų,
nasirndn
kad
naduota
pa mašinų darbai ir patentai.
reikalavimą^^
^elbtaUZaeia
vardaimOKesciai.
dr-jų ir ypaPublika turės daug žingei
dumo.
Malonėkite atsilan
tų,
podraug
ir
suma
pinigų,
savaitėi
kaiDo minimum tų’
lr suma Pm1^
atra kelios šaoos priėmė podraug ir suma pinigų, kyti visi.
Komitetas.
’t;.kiek kas turi duoti Lietuvos
bet-dauguma atmeta.
Susirinkimas.
valdžios reikalams.
Susirinkimas nutarė pa
Reporteris. • Jaunų -Socialistų Lygos
duoti naujų savo reikalavi
mėnesinis susirinkimas per
mų, būtent, dirbantiems nuo
darbininkai reikalau- keltas iš panedėlio į seredos
stukių kad į^tų pakelta ja 50 nuošimčių pakelti vakarus, būtent, Rugsėjomokestis nuo 20 iki 30^.
iiMns atoa
Sept 3-čią dieną. Prasidės
Šapose kuriose neišpildys; ‘
kaip 7:30 valandą vakare,
darbininkų
reikalavimus, 1 Pašto darbininkų sąjun- Socialistų salėj, 376, Broadkriaūčiai grąsina streiku. [g°s 100-nio. lokalo pirmi- vav. Bus išduotas rapor
-------------įlinkas Joseph M. CavaNepaprastas išradimas, 'nagh, protokolų raštininkas tas iš metinės valstijos kon
John J. Shine ir finansų raš- vencijos.
A. White, org.
gok dirtatis ^rbini£ tini^as
D-.Murphy

F. J. Bagocius

Dr. L. J. Podder

A.LKAPOCIUSiij

Elihu D. Stone

i

APTIEKA

A. F. Christian

Fr. Matulaitis

i

,

'/p-

I

Dr. David W. Rosen

Viduriavimas

IBLIJA

Dr. MrV.Casperl

S. M. Pearl

I

r
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