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Francijos Minkai LietuvoJe- Didžioji
.. | . JT
_
I Šiaulius pereit/) menereikalauja
pramones VorinmanA
pabaigoje atsikraustė
•
•
Londonas. — Bolševikų
kariumenė, Virvini*
kuriai santarvė
bevielės telegramos sako,
paliepė
kraustytis
iš Latvių
nacionalizacijos. žemės. Toji kariumenė
kad šiomis dienomis Petrogva
AMERIKOS KOMUNIS
TAI SVEIKINA PET
ROGRADO BOLŠEVIKUS.
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Britanija
atskirta
„
•
IIUIl viso
V IAli Pasaulio.
I Haiti I
nuo
hiia

thoa

Pacui

Dabar, D’Annunzijos žin
Italijos kariumenė užima
GALEŽIES DARBININKŲ GELEŽINKELIŲ STREI
gsniais padrąsinti, kiti Itali radan atvykęs Amerikos Ljone, Francuzijoj, atsi dina save rusų kariumene,
daugiau slavų miestų.
KAS SUPARALIŽIAVO
STREIKAS.
jos vadai užima kitas vietas ”komunistų partijos” atsto darė Francuzijos Darbo Są- kuri priklausanti rusų ad
VISĄ VALSTYBĘ. <
(Jugo-Slavų) vas John Wright. Jisai sa jugos konferencįja, kuri pri- mirolui Kolčakui. Tuos ka Indianos valstijoj, Gary
Fiuma, tai antras Vilnius, Dalmacijos
pajūryje. Jie eina jau Spa- kosi turėjęs pereiti didžiau- gmė rezoliuciją, reikalaujan- reivius dar vadina ”kolčaki- mieste, rugsėjo 22 dieną me Valdžia bijosi, kad streikas
tik ant didesnės skalės.
_ pra- ninkais.” Bet jie tik akis no- tė darbą geležies ir plieno
___ ____ visą
nacionalizuoti
Šebeniko,
Togiro ir ki- sių pavojų, kad pasiekus
Vilnius priklauso lietu-lato,
---- ,____
7
nevirstų revoliucija. •.
’
apdumti. Jie nėra jokii darbininkai.
viams, bet sąjungininkai'tų slavų miestų. Iš to gali Rusiją ir nunešus pasveiki-monę ftranspottacija, ka“
* > rusų- _
kariumenė,
o tie patįs Pirma diena streikas pra Ilgai lauktoji karė tarp
yklas, vandens
pajiegą
ir
.
vandens ’f__
pajiegą
ir
atidavė jį lenkams. Fiuma kilti karė. Slavai organi- nančių žinių bolševikams Ssyklas,
VrtVloAioi
lziTmii/ia
ai - j ėjo ramiai.
Darbininkų į Anglijos valdžios ir organi
iš iri
visų
priklauso jugo-siavams, bet zuoja kariumenę ir. rengiasi nuo Amerikos komunistų, bankas. NaciondUizuotą pra- vokiečiai, kuriuos ia
sąjungininkai atidavė ją kovoti iki paskutinio vyro, vis pasakė, jiems,.kad ame- monė turi būt pačiu darbi- svetimų kraštų veja lauk., darbą nuėjo mažai. Policija zuotų darbininkų jau prasi
ana Rusijos nuoti- nįnku ir
. vortotojų.
. .
Bebūdami Latviuose jie bu- prie streikuojančių darbi dėjo ir abiejų pusių vadovai
rikonai m
visus
italams.
I Negana to, Italijos val- mVzma,
Rita rezo'liūčija
rezoliucija užreiškia
_______ vo1Jv
. . _ nuversti
.. latvių. ninkų nesikabina, nors ir sako, kad kova eis iki pat
, sumanę
Bet Fiumos skandalas! džia esanti • pasiryžusi da knis užgina ir išreiškė vilti, j Kita*
kad
greitu
laiku
komuniz

solidarumą su Rusijos revo- Ta ,Z1$ ir atiduoti ją vokie- neleidžia pulkais gatvėmis galo.
yra daug didesnis ir iš jo ga-sugrąžinti ant Juodkalmas
apgalėsiąs
visus
savo
liucija.
C1^ baronams, o uz tai jiems vaikščioti. Pikietų nuo dirb Geležinkelių darbininkaikaralių Mi
li kilti nauja karė. Trumpa nijos sosto
_________
baronai žadėjo Latvių že- tuvių nevažinėja, jei tik ma apskelbė generalį streiką ir.
to skandalo istorija tokia, kalojų, kurį Juodkalnijos priešus.
LENKAI rivnuKjv
PRADĖJO Užduoti. Bei iš --Latvių
msrMn.Ai
užkmės
.
------- "I to pas piketuojančius uni ant syk judėjimas sustojo
Kada kilo karė, Italija jon žmonių taryba andai nuverdabar jie no- jos ženklelį. Kompanija visoj Anglijoj.
tė ir išvijo iš savo krašto. KARĖ AMERIKAI LĖšA- PUOLIMĄ ANT BOLšE- ^os 1SVJ°>
nesikišo. FKada sąjunginin_
Airijos geležinkeliečiai
yjKĮT
n
ri
susukti
gustą
gusta
Lietuvoje. paskelbė, kad pikietai neturi
j—=
rp
a
j
^
a
jp
išrodo
ta
”
paVO 322,082 VYRŲ.
kams pasidarė riestai, jie
prisidėjo
prie savo draugų
teisės stoti ant kompanijai
Washingtonas oficialiai Iš Stokholmo praneša, kad Bet mu?« *?Idži,? ?erili
pradėjo vilioti Italiją. sau į stovi taika,” kurią sąjungiAnglijoj ir visa Britanija
kariumenė pradėjusi
Jino ir paliepė jiems priklausančios žemės.
paskelbė, kad per šitą karę lenkų
talką. Gerai, atsakė maka- ninkai žadėjo pasauliu'!,
.
•
«
IzmiiOTYn-iC
’
no
I
TzrriTtyrhO
Irnin
šiandien
randasi apgulos
Illinois
Steel
Work
firmos
kraustytis
iš
Lietuvos,
kaip
Suvienytos Valstijos neteko artintis pne Dmepro upės
ronų valdžia, aš jums padė
stovvje.
siu kariauti, 1bet ką aš už BOLŠEVIKAI RENGIASI užmištais ir mirusiais 116,- ir dėl tos priežąsties tarpe išsikraustė iš Latvių ir sy fabrikų užvaizdos prieš iš
tai gausiu? Tu galėsi pasi PANAIKINTI VARDUS, 492 vyrų, sužeistais 205,590 bolševikų pasidaręs didelis kiu pranešė santarvės vals eisiant darbininkams į strei Arti 1,000)000 darbininkų
imti
Piuma at.calrž
—iš viso 322,082 žmonių. sumišimas. Jie skubiai pra tybėms apie tas vokiečių ką rinko darbininkų pasiža jau metė darbą ir tūkstan
imti Fiumą,
atsakė cuinncr;sąjungi-11 „
~ " ....
ninkai. Ir padarė sutarti,' Vaikai svietų Rusijoj bu- Čia priskaitvti visų frontų dėję trauktis iš Vitebsko ir gudrybes. O dar reikia pa dėjimą panedėlyje grįžti į čiai vyrų kitose šakose ren
. .
t z ~ * —- . . ...
•
oin t’Hni r* rt m v mim ariGie
kad sumušus Vokietiją ir šią vadinami numeriais. ir laivyno nuostoliai iki 1 Mohlevo.’gubemjų. Esą eva sakyti, kad admirolą Kolča- darbą. Paskelbta, kad iš giasi Į kovą.
Londono
pranešama, rugsėjo.
a
.
Austriją,
Fiumą pasiims , Iš M"
10?“? pranešama,
kuojami Vitbžko, Mohilevo, ką, kurs kariauja su bolševi 12,000 darbininkų 8,000 pri Manoma, kad į streiką
Italija. Žinoma, prižadėjo kad greitu laiku sovietų Ru- Mūšiuose užmušta 35,585. šklovo ir Poltsko miestai. kais, bolševikai visai sumu sižadėję nestreikuoti. Te tuojaus išeis maineriai ir
jai ir daugiau svetimų žeJ
panaikinti krik- * Nuo žaizdų mirė 14,742. Traukdamiesi bolševikai iš šė. Jo dabar niekas nežiūri čiaus tie patįs kapitalistų transporto darbininkai, ku
mių ir miestų.
(sto vardai, kaipo reakcines Nuo ligų mirė 58,073.
sivedę su savinrdaug lenkų ir neklauso, tatai ir Lietuvos laikraščiai panedėlyj paskel rie kartu su geležinkelie
Kada Amerika prisidėjo sistemos liekana. Jų vieton Nuo nelaimingų atsitiki didžiūnų, kurie busią užda ”kolčakininkams” jis nieko bė, kad dirba tik 3,000 darbi čiais sudaro taip vadinamą
nepadės.
ninkų. Unija tečiaus užgin ’Trilipę Sąjungą.”
prie karės, ji nieko apie ta bus,% lves’t1! numeriai. Kiek- mų ir kitokių priežasčių mi ryti Maskvoje.
’ * sutartį
* • > nežinojo
*• •
čija ir tą skaitlinę. Tie 5>a- Kadangi uostų darbinin
slaptą
ir’ vienas vaikas užgimęs gau- rė 8,092.
v
__
siąs
sau
tokį
numeri,
koks
MOKESČIAI
Už
DVIRA

tįs sekančią dieną jau bijojo kai taip pat pradėjo strei
Pinigais Suvienytos Val UžGINčYJA PASKALĄ
taikos konferencijoj ameriČIUS IR GYVULIUS.
eiti ir daugelis jų prisidėjo kuoti, tai Anglijos valdžia
konai nesutiko, kad Fiuma jam
išpulsiąs.
stijos išleido karės reika APIE LENINO NUŽU
Vilniuj
išleista
įsakymas
prie streiko. Kiek ištikrujų sulaikė visus savo laivus
lams $22,000,000,000.
butų Italijai atiduota. Kaip'
rtait&sq
DYMĄ.
mokėti už dviračių, šunų ir dirba, kol-kas sunku pasa- svetimose šalįse.
taikos konferencija to mies- KRL ' INOb RIAUŠES
Pereitą sąvaitę buvo pas arklių laikymą. Mokėti rei- kyti, nes daugelis streikie- Politiniu žvilgsniu šitas
VENGRIJOJ.
to klausimą išrišo, pasaulis
klidęs gandas, kad Leninas kia tiek:
rių da eina atsiimt savo už- streikas yra skaudus smū
i.
tikrai nežino, gana tik to,*. Totis miestelyje, Vengriesąs
nužudytas.
Dabar
iš
a) už kiekvieną dviratį 15 idarbį, tokiuo budu pikie- gis valdžiai. Premjeras
kad tą uostą užėmė maišy- joj’buvo kruvinų, riaušių,
Paryžiaus
pranešama,
kad
rub. ir 2 rub. 50 kap. už įra- tams sunku sužinotu katrie Lloyd George darbininkų
ta sąjungininkų kariumenė Bolševikų agitatorių pakurnetiesa.
“
jų pasilieka, o katrie atsiė- nutarimą streikuoti biaUšymą.
ir iki šiol ji valdė.
styti, angliakasiai tenai nuriai išniekino ir pavadino jį
b) už kiekvieną dirbamą mę algą išeina.
Netikėtai žinios anądien ginklavo policiją, areštavo Dvylika Amerikos garlai
ESTAI
SUNAIKINĘ
DU
"anarchistų
suokalbiu prieš
arklį
—
80
rub.
ir
2
rub.
25
Į
uniją
darbininkai
skaitpranešė, kad Fiumon atsi- viršininkus, apskelbė prole- vių, kurie esą verti daugiau
PULKU
RAUDONAR

valdžią.
”
Jis
manė, kad taį
kap. už Įrašymą.
' lingai rašosi.
beldė italų poetas D’Annun- tanato diktatūrą ir iškėlė $10,000,000 ir sudarą išviso
MIEČIŲ.
c) už kiekvieną nedirbamą. Einantiems į darbą, kada nugązdins darbininkus ir
zio su keliais tūkstančiais miestelyje raudoną vėliavą, 70,000 tonų, šiomis dienomis
Londone
gauta
iš
Estoniarklį, bet kurį laiko pramo- pikietai pastebi-negerą jų el jie nestreikuos. Bet ištikkareivių ir apskelbė, kad Bet vėliau atvažiavo 500 gavo Įsakymą plaukti iš Vo
jos
žinių,
kad
į
pietvakarius
nės įstaiga (viešbutis ir tt.) gimąsi, daugelis paklauso ir rujų šitas premjero užreišjis prijungiąs’ šitą miestą žandarų ir po trijų valandų kietijos uostų Į Anglijos por
nuo
Pskovo
estų
kariumenė
—
’
““ kimas buvo tik aliejus ant
Vadinasi, dirbančių
—100
100 mb
rub. ir
ir 33 nih
rub 75
75 kan.
kap. už
už neina.
prie Italijos. Sąjungininkų mūšio darbininkus nuveikė, tą Firth of Forth, kur jie
sunaikinusi
du
regimentu
ugnies. Žaibo greitumu
skaitlius tirpsta.
kariumenė iš tenai pasit-, Septyni žmonės buvo už- busią padalyti tarp tų vals
Įrašymą.
__
_______
T
__
—
_
•
_
ii*
oii^mo^-i
.raudonarmiečių.
d) už kiekvieną arklį sau Streikieriai kasdien laiko pasklydo darbininkuose žiį*
raukė ir italai paėmė vai- mušti ir 25 sužeisti,
tybių, kurios kariavo su Vo
susirinkimus East Side par nia, kad valdžios galva va
laikomą — 200 rub.
kietija. Šitokių žinių gavo
džią Į savo rankas.
LENKIJAI
GRĘSIA
Policija nekliudo ir dina juos anarchistais ir
Jei kas tų mokesnių neuž ke.
Iš pradžios Italijos val TARYBOS IŠEIKVOJO Standard Oil Co. New YorBADAS
išdavikais. Įniršę darbinu^
74,000,000
MARKIŲ.
streikas
eina ramiai.
mokės, tai pinigai bus per
džia teisinosi, kad ji apie
ke.
Henry
Morgentau,
prmikai tuojaus pradėjo mesti
Darbininkas.
prievartą paimti.
D
nieko“ Berlinas. — Vokietijos fi- Šitie laivai prigulėjo Stan
• « ’Annunzios
• • 99 pienus
“
ninkas
Suvienytų
Valstijų
darbą.
paskui vėl nansų ministeris Erzberge- dard Oil Co. pagelbininkei
’ nežinojusi;
$5.000.000
DEMOKRATŲ
komisijos,
kuri
tyrinėjo
Milžiniškam streikierių
LIETUVIAI LENKŲ KAėmė aiškintis, kad ji ”nega-'ris paskelbė, kad nuo revo- Deutsche — Amerikanische
RINKIMAMS.
Lenkijos
žydų
pogromus,
susirinkime geležinkeliečų
RIUMENĖJ.
linti” poetą atšaukti, nes liucijos pradžios iki 31 d. ko- Petroleum Gesellschaft ir
sako,
kad
Lenkijoj
ir
kitose
atstovas
iš parlamento ašt
Demokratų
partijos
na

Amerikoje, kaip visi žinožmonės jį remią. Iš pra- vo darbininkų ir kareivių iki karės jie plaukiojo po vo
mažose
vidurinės
Europos
riai
premjerą
kritikavo.
me, yra daug lietuvių. Yra^cionalis komitetas dabar
džios Italijos valdžia apšau-' tarybos Vokietijoj išleido kiečių vėliava. Kilus 1914
valstybėlėse
dabar
jau
vieš

ten ir lenkų. Kai Amerika Turi Atlantic Cityje konfe- Darbininkai dainavo revo
kė D’Annunzią neva ”maiš- 92,000,000 markių, ir iš tos metais karei, jie buvo sulai
patauja
didelis
skurdas
ir
renci ją ir svarsto kas dary  liucinę dainą ”Raudoną Vė
ėmė kariauti su •vokiečiais,j
vokiečiais,1 renciją
tininku,” uždėjo apfe- Fiu-Jsumos tik 18,000,000 buvę kyti Vokietijos uostuose,
.1- —J____ ___ I 4-4
on/Jinio
daug
žmonių
badaują,
o
žie

tai daug Amerikos lietuviu Iti, kad nl-nin
ateinančiais
prezi- liavą.”
ma neva blokadą, kad badu sunaudota legališkai; liku- kad nepatektų Į angių ran
Susirinkimo pirmininkas
privertus jį pasiduoti, bet šieji 74,000,000 buvę išeik- kas. Vėliaus tečiaus Angli mai atėjus tūkstančiai turė ir lenkų turėjo stoti į kariu-dento rinkimais pravedus
sią
mirti
badu,
jeigu
neateis
Cramp
pasakė, kad premje
menę. O kaip karas pasi-lsavo partijos
kandidatą,
tuo pačiu laiku siuntė jam voti.
ja pripažino, kad tie laivai
pagalba
iš
kitur.
baigė, tai didžiosios valsty- į Finansų direktorius apskal ras ”tyčia apie streiką me
laivus maisto, ginklų ir net
yra Amerikos Standard Oil
bęs leido lenkams karei- to, Kad rinkimams laimėti luoja.” Darbininkai ne prieš
daugiau kariumenės. Sako LENKAI VIENIJASI SU Co. savastis, vienok kad iš
RINKIMŲ
REFORMA
viams su visais ginklais va- reikia
nemažiau,
kaip visuomenę stojo šiton ko
ma, kad D’Annunzio dabar
DEN1KINU.
vengus keblumų, jie buvo
ISPANIJOJ.
žiuoti ne atgal i Ameriką, o $5,000,000. Jisai tikisi, kad von, sakė jisai, bet prieš val
turįs apie 30,000 kareivių Iš Šveicarijos pranešama, laikomi Vokietijos uostuose.
Fiumoj. Nors viskas daro- kad generolo Denikino armi- Vėliaus, kuomet Amerika Ispanijos vidaus reikalų į Lenkiją. Tuos kareivius i demokratų valdomi trustai džią.
Prieš streikierius eis vi
ma rašvtojaus D’Annunzio | ja susivienijo su lenkų ka- prisidėjo prie karės, vokie ministeris Burgos paskelbė vedė generolas Haleris. Į tą; tokią sumą galės sudėti,
sos
pragaro spėkos — spau- ,
valdžios
programą
rinkimų
vardu, bet ištiesų šitam ju riumene Kerostene. Jei tas čių valdžia paskaitė juos sa
generolo Halerio kariumenę ■ z
Užėmęs
Fiumą,
D
’
Annunda.
pagrindis ir bažnyčioj
reformos. Pagal tos prog užsirašė ir daug lietuvių ka
dėjimui vadovauja Italijos tiesa, tai lenkai dabar galės vo nuosavybe.
generolai. Generolas Gari padėti Deni kinui su bolševi - Karei pasibaigus ir sąjun ramos, į parliamentą bus reivių. Mat, jie manė.^iTad
_ _' z'° steigia naują ”valstybę” sakykla — sakė jisai,8 bet
baldi pasakė Associated kais kariauti pietų Rusijoj. gininkams laimėjus, Ameri renkamas vienas atstovas parvažiavę į Lenkiją jie ir į |iš jurininkų ir kareivių, ir jeigu darbininkai laikysis
Press
korespondentams:
kos aliejaus kompanija savo nuo 50,000 gyventojų, ir bal Lietuvą sugrįš. Laikraščiai Romos valdžia "negali” sa vienybėj, jie kovą laimės.
’’Kaipo tauta, męs skaitom 1,733 KANADIEČIŲ PA laivus iš Vokietijos atsiėmė, suot galės 23 metų susilau rašo, kad Halerio armijoj vo poeto suvaldyti. Ameri Visi kalbėtojai smerkė
Fiumos klausimą jau išriš
BĖGO Iš ARMIJOS.
ir šiomis dienomis pasamdė kę visi vyrai ir moterįs; mo esą per penkis tūkstančius kos karinis laivas išvežė iš valdžią, kuri stengiasi suda
ryti visuomenėj tokią opini
tu, nes męs turime tą mies Iš Londono pranešama, žmonių, kad atvažiuotų tais teris galės būt renkamos ir'lietuvių, Bet kiek tie lietu Fiumos amerikonus.
tą savo rankose. Jeigu kad iš viso Kanada buvo nu laivais Amerikon.- Bet nes i i valdininkes.
viai kareiviai neprašo len- Vokietija nori užtraukti Ar ją. kad šitas streikas veda
D’Annunzio nebūtų jį užė siuntus užjurin 420,000 ka pėta to padaryti, kaip laivai |
•kų leisti juos į Lietuvą, len- gentinoj $100,000,000 pasko mas ne dėl darbininkų rei
ju iluiviu^ia,
neleidžia
r\ai ju
O SlUnCia
męs dabar, męs butume pa reivių. Bet iš tų daug pabė likos nugabenti Anglijon. JUODI KAZOKAI ŠAUDO kai
los žaliai medžiagai tenai kalų gynimo, bet tikslu su
naikinti valstybę.
STREIKIERIUS.
‘įjuos kariauti su ukrainie pirkti.
ėmę ji už 15 dienų. Jeigu go ir 1,733 pabėgusių, jūrei Tai bent draugai!
prezidentas Wilsonas ne vių iki šiol da nesurasta.
Fare.ll, Pa. — Valstijos čiais ir net su naciais lietu
būtų buvęs tam priešin Apskritai imant, kas mėnuo Austirijoj didžiausis ang juodasis kazokas čionai nu viais. Taip, Viulniuje esą Bolševikai sakosi paėmę Suvienytų Valstijų laivy
gas, Šitas klausimas senai surandama
________ _ apie 14 pabėgė- lies badas; Vienoje jau sus,sišovė streikierį Luką Grogą ho lietuvių kareivių, kurių Tomską, §00 mylių i rytus nas gaudo iš šiaurės jūrės
_
A _ 9 • ••
1
—1 jau butų buvęs išrištas tarpjių. Taigi pabėgusių skai- tojo gatvėkariai ir užsidarėjną,
kuomet policija krėtė jo lenkai neleidžia eiti namo už Omsko. Jei tas tiesa, tai minas laukan. Darbas esąs
Italijos, Francuzijos ir An-'čius nuo 1914 metų turėjo fabrikai, nes nėra kuro, nė- namą Nušautas darlinin- nors jie nuo namų dabar vi reikštų, kad revoliucija įvy labai sunkus, bet minos bu
ko Kolčako ”užpakalyje.” siančios išgaudytos.
glij’as.”
[būt gana didelis.
ra kuo gaminti pajiegos. jkn< ‘>uvo serbas.
sai netoli.
į
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ka^ Įtaikinąs ir kiu cen- ŠLIUPAS PASKIRTAS
ninkai nori
sį LIETUVOS AMBASA
DORIUM LATVIJON, y
kU? ir pastatyti Ru»J4! se
nose ribose
vieno
caro 1
L- Lpo
PkiX
inradėklerikalų laikraš-»
kolūkiniai Prapultis "Heiviu Drenom”
tiems duoti į rankas botagą, valdžia. L
..^osl
eJaba5
tėmijau žmogus
jo organizuoti jau.ir ?avoĮgavęs
j
privatmiais^elilk
žui N
Nelabai
senai pa
patemijau
žmogus jau
jau nebejaunas,
neuejauuas, ve»ekad plaktų.”
kariumenę
Lietuvoje.
Jiems
referendumas
pereina,
jus
ži

8,1014
POLICIJA PRADEDA SU
Ar ne tiesą męs tuomet vadovaująs tūlas . .Z1'.-* ki^lieta^v&s^’n^^” atoki
note, kad ima pusaštunto mė
SIPRASK
Mes, revoliuciniai sočia- nojo (o gal ir nežinojo), kad
nesio laiko. Tokiu budu suva sakėm, kad sąjungininkai Apie jų darbąvimąsi Kuršė
Iki šiol visi manė, kad po žiavimas turėtų likti atidėtu elgsis su Lietuva ne taip, nuose, Šiaulių apskrityje,,
į aiškumo, pasigailėjimo ir su seimyina, nėra išrokavilicija priguli prie kapitalis ant pusaštunto mėnesio, reiš kaip Lietuvai butų geriau, kauniškė "Lietuva paduo ves:
bet
taip,
kaip
jų
imperialistų klesos. Bet Bostono poli kia šį metą nebegalėtų įvykt.”
kitų
burž’ ua rijos išgalvotų1 mo pradėt mokytis amato,
da šitokiu smulkmenų:
"Geriausia, rodos, Dr-ui šhu^ f
”
cijos streikas parodė visai Taigi labai galimas daik tiškiems reikalams paran
"Liepus
d. atvyko . čia, .
h“ butų keliauti Latvijon saldžių žodelių, pastatome kuris reikalauja apie 3 me
kiau?
tą, kad išmokus, vienok jis
ką kitą. Streikas parodė, tas, kad LSS. suvažiavimas
pirmutinis būrys livencų. At- įįiętuvos pasiuntimu, nes jug vieną žodį kovą.”
Jeigu
Lietuva
iš
pat
pra

kad policija priguli'prie tos bus dar atšauktas.
Vadinas, ”revoliuciniai so liepė jam atvažiuoti, pasiū
vvkę pradėjo j ieškoti butų. jisai bene vienas iš pirmutinių
džių
butų
su
Rusija
susitai

žmonių kategorijos, kaip ir
("komunistai”) lydamas išsyk 15 doL sąvaiLietuvos su cialistai”
Buvusieji čia vokiečių žandarai buvo pirmuoju
kius,
tai
sąjungininkų
sam

__ *
tei ir, girdi, kas mėnuo kelkariumenė: nors kapitalis
Latvija susirišimo apaštalu. jau nepripažįsta teisybės,
LSS. NAMO NEBUS.
diniai lenkai nebūtų savo drauge su rusu karininku vaik Iki neseniai ar ne jisai vienas žmoniškumo ir Dasiganėji-lsiu
daugiau ir netrukus
tai laiko ją savo įrankiu, bet
i
ščiojo po gatves ir prie kaikuLSS.
Pildomasis
Komite

nosies
Lietuvon
įkišę.
Bet
gausi
tiek, kiek ir kiti (se
ji yra proletariato dalis.
rių namu dv.ru lipdė korčiukes tos įdėjos (susivienijimo su mo...
tas
praneša,
kad
LSS.
namo
musų
diplomatai,
sąjungi

Ir niekam dabar tas nėra
Aš maniau, kad į tokį už- ni) darbininkai gauna.
’zaniato otriadom pulkovnika Latvijai platintoju ir tebebu
taip aišku, kaip paprastam dabar negalima pirkti Iš ninkų politikai pataikauda • Virugina.’ Taip praėjo dvi vo.
reiškimą niekas atydos ne Tas vyras pasitikėdamas
policmanui. Tiesiog stebė leistuose savo lapeliuose jis mi. pradėjo su Rusija karę. dieni. Liepos 29 pradėjo eiti Aplinkybės dabar taip su-, atkreips ir nebandys jo "boso” žodžiais atvažiavo.
Dabar vistiek prisieina
tis reikia, kaip jis aiškiai da sako:
kariumenės vis sideda, kad šliupo svajonės jraktikuot, -bet pasirodė, Vėliaus jis parsitraukė savo
’ Pildomasai Komitetas, ne- su Rusija taikytis, bet pusę tos naujos
bar ištaria žodį "kapitalis , matydamas galimybės šitokios
daugiau ir daugiau. Jos tarpe
"Lietuv-Latvišką Res cad ištiesų tie "revoliuci moterį, vaiką ir rakandus.
tas” ir "darbininkų organi reakcijos laiku pirkti namą Lietuvos jau lenkas apžer matyti nemažai buvusiųjų žan apie
publiką’’ ištiesų gali išsipil niai” žmonės taip ir daro, Kambarius gavo pas patį
zacija,” kaip jis smerkia sa nei Philadelphijoj, nei Ęrook- gė"bosą.” Dirba mėnesį, kitą,
ęaip kalba. .
daru ir apie pusę šiaip vokie dyt.
vo mitinge "kapitalui tar lyne, nei kur-nors kitur, ir ne Tai ve, prie ko privedė čių. Vokiečiu karininkai prisi
Dalykas štai kame. Vie trečią ir toliau, o alga vis
naujančią spaudą," kuri norėdamas pastatyt tą namą, diplomatija!
dėję rusiškus pagonus,
šiaip LIETUVIAI SU BOLŠEVI noj Pkiladelphijos lietuvių tik 15 dolerių. Tekioj bran
šlykščiausiu budu šmeižia kad grėstų jo konfiskavimas,
kareiviai rusiškas kokardas,
KAIS APSIMAINĖ BE spaustuvių, kurioj "bosau- genybėj žmogus su šeimy
jo uniją ir skelbia bjauriau nutarė pavest namo klausimą BALTIJOS TAUTOS VIE- žandarai užsibakinę olėtas, kai
,a” žmogus, kuri, kaip ge na atsidūrė keblame padėji
LAISVIAIS.
NIJASI.
sių melų apie jo streiką Po- LSS. suvažiavimui išrišt.
dėjau, daugelis vadina "Są me: negali toliau pragyven
kurie su senobiniais parašais:
"Keleivio” skaitytojams jungos tėvuku,” pereitą žie ti. Reikalauja pakėlimo al
Kcmanas dabar persitikrino,
Pereitą
sąvaitę
telegra

’Deutsche Vervaltung LitauenZ
suvažiavimas atras gali
jau žinoma, kad kauniškė mą prireikė darbininko. gos. "Bosas” baisiai supyk
kad ta spauda ištikrųjų yra mu"Jei
mos
pranešė
mums
įdomių
Rusai pasirėdę vokiečių karei
dabar namą pirkti, tai jis
valdžia sugrudo kalėjiman tNors Philadelphijoj^ buvo sta. Atėjus subatai duoda
t Kiaurus daiktas.
bus tuoj nupirktas, bet tada žinių. Jos sakė, kad Iuetu- viu rūbais, tik ženklai ant ke daug bolševikų. Kad ji jų
Patyrė policmanas ir dau
tokią ”pėdę,
_ ” kokios darbiK neims ant savęs užtai jo vos, Latvijos ir Estonijos purių savi. Be to. kaikuriems neišžudytų, bolševikų val7 net du vyrai niokantieji tą
giau dalykų. Jisai pamatė P.
amatą, vienok tas "tėvukas” ninkas reikalavfl, bet sykiu
atstovai turėję Rygoje kon ant rankovių trikampyje yra
atsakomybės.
džia suėmė kelioliką kuni dėl kokių tai išrokavimų ir paleidžia jį nuo darbo, sa
dabar, kad organizuoti dar kios
ferenciją,
kurioje
nutarę
kaž koki kryžiai.
”Pild. Komitetas (išėmus d.
gų, advokatų ir kitokių kau vietinių nekvietė, bet pradė- kydamas, kad nesą kas veik
bininkai ir socialistai, ku Merkį), mano, kad dabartiniu įvesti vienodus pinigus ir
'Vokiečiai žandarai ir šiaip
riuos jisai pirma laikydavo reakcijos laiku negalima nie panaikinti tarp savo valsty augštesnieji cinai’ apreiškia, niškės valdžios šalininkų ir o "griostis” po visą Ameri ti
•
savo priešais, yra tikri jo kur namą pirkti ir tas klausi bių muito sienas. Beto da, kad jie. be Kolčako, jokios ki paskelbė, kad paleis juos tik ką, kad suradus darbininką. Kas dabar lieka tam žmo
tuomet, kuomet bus paleisti Ant nelaimės vienas sąjun- gui daryti? — nei darbo, nei
draugai. Unijistus šiandien
mas turėtų būt atidėtas iki ne telegramos sakė, kad šita tos valdžios nepripažįsta, o lie bolševikai.
jisai vadina jau "broliais” ir paaiškės situacija, iki reakcija konferencija svarsčiusi Ru tuvius nuginkluosią. Atsigabe
gietis, gyvenantis kasyklų oinigų, nei iš ko gyventi!
tik iš jų laukia paramos ko neaprims ir namui negres jokis sijos bolševikų valdžios pa nę. pradėjo rekvizuoti namus Lietuvos laikraščiai dabar rajone, dažinojęs, kad spau Partraukimas šeimynos ir
voje su kapitalo viešpatavi pavojus. Jus matote draugai siūlymą baigti karę ir kad geruoju ir prievarta, užėmė praneša, kad lietuvių val stuvė jieško darbininko, at rakandų atsiėjo apie 200 do
mu.
Iš net mokyklos namą, nors Lie džia visgi susitarė su bolše sišaukė, pranešdamas, kad lerių. Gi Philadelphijoj sun
kas darosi su Rand School New tas pasiūlymas priimta.
Kas diena streikuojantįs Yorke, tas pats gali būt ir su Rygos konferencija persikė tuvių valdžia griežtai protesta vikais šitais belaisviais ap jis norėtų mokintis spaus ku darbą gaut. Palieka žmo
simainyti. Girdi:
poiiemanai dabar laiko susi LSS. namu.”
tuvės darbo. Atsišaukęs gus moteli su vaiku ”boso”
lusią Reveli.
vo imti vežimus, grobstyti viš
"Pagalios
susitarta
su
bolše

rinkimus Fay Halėje. Lai
stuboj, o pats grįžta į kasyk
Visa tai parodo, kad Bal tas ir tt.
vikais apsimainyti imtiniais.
ke mitingo prie durų stovi Bet anglų socialistų dien tijos tautos — lietuviai, lat
las, kad uždirbus pinigų
"Liepos 30 d. atėjo tos kasargyba ir kapitalistiškų raštis ”New York Call'’ įsi viai ir estai — vienijasi. riumenės dar daugiau. Maty Tas pasimainymas turėjo įvyk < LIETUVIŲ MOTERŲ partraukimui šeimynos ir
laikraščių reporterių visai gijo dabar nuosavą namą Taiką su sovietų respublika ti iškeltų rusų tautinių vėlia ti liepos mėn. 23 d. ant plento- VARGAS ANGLIJOJE. rakandų atgal į kasyklų ra
neįleidžia. Bet kuomet atė Ir niekas jo nekonfiskuoja. jas, matomai, skaito jau vų. Visokie apicerukai dabar einančio iš Dvinsko į Ukmergę.
Didžiosios Britanijos lie joną.
Bolševikai mums grąžina: L. tuvių
jo anądien "New York Taigi dabar ir kįla klausi bendru savo reikalu.
socialistų
organe Praslinkus kelioms sąvaidrąsiai kalba, kad jie yra ’carCall" reporteris, parodė uni mas, kuri taktika išmintin Šiomis dienomis męs gavo skaja armija.’ eina atstatyti Girią, kun. Vailokaitį, kun. "‘■Rankpelnyje” randame ši tėms, jis gauna iš Philadeljos kortą ir pristatė paliu gesnė: ar ta, kurios laikosi me pluoštą Lietuvos laikraš ir vėl sulijidyti išsiskirčiusią Dogelį, kun. prof. Reinį, adv, tokį straipsnelį:
phijos didelį laišką, kur tarp*
__ L 1S
socialistai
ATumėną, Bortkevičienę, Stžė
dymą, kad jis yra socialistų nuosakus
čių ir jie mums nušviečia Rusiją. Sauvalys šeimininka
”Tai jau bus veik du metai, kita ko sakoma:
laikraščio atstovas, polic- rNew York Call” ir kuri tąs sąlygas, kurios prie tos vimas žymiai pasididino. Mo šinskį. adv. Chaleskį iš Ukmer kuomet liko atskirtos lietuvių "Atsiimk savo pačią tuoj,
leidžia veikti, ar ta, kurios vienybės Baltijos tautas
gės, ukin. Radzevičių nuo Uk-; moteris nuox savo vyrų. Tą o jei ne, tai išmesiu ant gatmanai jį įleido.
kios valdžios čia nėra,’ sako jie
mūsiškiai "komunislaikosi
Policijos susirinkiman ga • ••
.
spiria. "Saulėtekis,” veda ir daro, kas jiems patinka, net mergės, ukin. Kuktą, kun. spalio 16 dr-likos iš Britanijos vės^.’L ..
"Musų
Tiesos
”
ir
dėl
tai
is
Ruski iš Rokiškio, Priesdzies- išvežta Apie 25,000 vyrų Rusi
li įneiti tiktai socialistas ir
Po
laišku
padeda
savo
mas
pažangiosios
demokra

kurios negalima nei savo tijos dvasioje laikraštis, 23- stengiasi išmesti ant gatvės kį iš Rokiškio, kun. Ūsą, Ruunijistas!
•
"bosienė,” LMPS.
jon. nuo to laiko iki šiai die vardą
valdžios Įstaigas: taip prisakė
binską ir Urbonaitį iš Dusetų. nai daugelis moterų pasiliko "močiutė.’’
Kaip sau norite, tas jau namą pasistatyti?
čiam savo numeryje sako:
išsigabenti Suėmimo Komiteto
Bolševikams už juos musų val vargingam padėjime-su didelė
sumuša ir "Tūkstančio nak
Ir štai praslinkus kelioms
’
Esant
pasauly
tokiam
sumi

raštinei, nes jiems to namo
AR
NE
MUSŲ
TIESA?
džia
Gražįs
38
bolševikus.
”
tų” pasakas.
mis šeimynomis. Man prisi dienoms, toji moteris išme
reikia.
šimui ir nematant jo galo, ne
Musų dešinieji buvo šven jučiomis kįla klausimas, kas
"žmonės išsigando.
Nors
Pas bolševikus esą d» mena ta liūdna diena, kuomet tama lauk L.
LSS. SUVAŽLAVTMAS GA tai įtikėję, buk sąjunginin
Išmetė ją iš stubos taip,
bus su musų šalim ? Mes esame
29 d. čia buvo mugė, bet nie daugiau lietuvių imtiniu tėvas sveikinosi su savo bran
kai kariaują "už demokrati veik iš visų pusių apsiausti kas neatvažiavo. Visi tik ir Žinoma, ir kauniškė'valdžia gia
LI BŪT ATŠAUKTAS.
šeimynėle
tardamas: kaip stovi; — visus drabu
Kaip skaitytojai jau žino, ją” ir ”mažujų tautų paliuo- priešininkų, esančių jau nors, beklausia vienas kito ’kas čia ne visus bolševikus palei 'Brangus kudScdėiiai, gal jau žius ir kitką užrakino ir ne
LSS. Pild. Komitetas nutarė savimą." Socialistus, kurie tiesa, ne iš musų priežasties, bus, kas čia bus.”
džia. Kitais imtiniais busią ' paskutinį kartą spaudžiu jus duoda. pakol moteris neuž
tiems
obalsiams
netikėjo
ir
prie save krutinės; išplėšė ti mokės už vieną mėnesį ranšaukti Lietuvių Socialistų
bet dėl jų pačių nepasotinamo
'ietuviai, kaip lygiai apsimainyta vėliaus.
karei
priešinosi,
jie
barė
ir
Sąjungos suvažiavimą 27
noro grobti svetimas žemes ir ir kitos Pabalti jos tautos,
Lietuvos laikraščiai sako, ronai jūsų penėtoją gal ant vi dos.«.
smerkė.
Jie
sakė,
kad
są

Gerai, kad atsirado gerų
atimti laisvę. Męs esame tvir kurios sąjungininkų kursto kad Dvinske apie 500 žmo sados... Likit sveiki jus mano
rugsėjo Brooklyne, nežiū
jungininkai
tikrai
padės
žmonių,
kurie tą moterį su
tai pasiryžę žūtbūt išlaikyt sa mos buvo pradėjusios ka nių bolševikai
rint kad pereitas suvažiavi
sušaudę ir brangus kūdikiai ir tu gyveni
•Lietuvai
įgyti
neprigulmyJus liekate be vaiku priglaudė ir tuo tar
vo nepriklausomybę ir neati riauti su bolševikais, pama prie tų jau neprisipažįsta: mo drauge.
mas buvo paskyręs šiam su
bę.
duoti nei kraštelio savo žemės tė, kad taip darydamos jos sakosi ju visai neėmę. Kiek duonos kąsnio, be drabužių, o pu davė vyrui žinią. Gi toji
važiavimui vietą ClevelanBet
paklausykit
ką
jie
ir pasirengę kovoti su kiekvie stiprina monarenistus, kukauniškė valdžia sušaudė aš paskirtas ant užmušimo dėl "revoliucinė socialiste,” ne
de. Kai kuriems nariams
ku

Chicagiškė nu, kas tik kėsinsis pagrobti
turinti nei gėdos, nei žmo
tokia sauvalė nepatiko. Jei dabar kalba.
rie paskui ir jas galės pa bolševikų, apie tai tie laik turčių godumo. Sudiev bran- niškumo, da kaip ir pasity
/'Lietuva
”
N218
rašo:
1 gus sudiev...*
jos.
gu Clevelande dėl kokių
vergti Todėl, matomai, Esr raščiai nieko nerašo.
"...lenkai
apginkluoti
fran

Kūdikiai ir moteris apsiliejo čiojimui parašė laiškutį ir
"Visus silpnadvasius, ši mu tonija viešai paskelbė, kad
nors priežasčių suvažiavimo
euzų
anuotomis,
užpuolė
mus
DAUGINA
KUNIGŲ
AR

kruvinomis ašaromis ir karštai įkišo po durim pas tuos žmo
sų padėtis gana gąsdina. Jie su bolševikais ji daugiau ne
šaukti nebuvo galinta, jie
nes, kurie priglaudė išmes-,
MIJĄ LIETUVOJE.
^bučiavo savo tėvą...
sako, tai Pildomojo Komi iš užpakalio ir užėmė gan di pasiryžę yra šaukti, kad mes kariausianti, o dabar teleg
delę tikros Lietuvos dalį. Pa neturime draugų ir ir norėtų
tąją
moterį, reikalaudama,
"Baisi
valanda,
kokią
turėjo
teto pareiga buvo pranešti
ramos praneša, kad tarp so Vienas klerikalų organas
kad
toji
moteris įdėtų pini-’
žiurėjus
į
Lietuvos
žemlapį
net
ieškoti visokių lemtų ir nelem vietų respublikos ir Baltijos paduoda iš Lietuvos šitokią pergyventi tie kūdikiai ir jų
apie tai organizacijai ir leis
moterįs, skirdamiesi su savo gus (už kambarį) į konver
ti referendumu nuskirti vie plaukai šiaušasi iš apmaudos, tų rėmėjų ir užtarytojų.
tautų jau ir taikos derybos
kad
toks
didelis
musų
tėvynes
"Daug naujų parapijų pada- penėtoj ai s. Jų ausyse tik ir tą ir nunešus įkištų jos stu"Tuo tarpu mes turime gerų prasidėjo. Negalia to, Bal
tą kitur. Bet Pild. Komite
tas to nepadarė. Todėl LSS. plotas yra lenko legijoninko draugų. Tie draugai yra musų tijos tautos vienvjasi tarp ryta, Džiakonijoš irgi suskal- skamba: 'Sudiev gal ant visa bon pro apačią durų, tuo
met galėsianti atsiimti savo
dy.
Kunigų
didelis
tru dos.’ ”
draugai ne dėl savo naudos, savęs.
1 kuopa Philadelphijoj pa valdžioje.
"Atvira talkininkų pagdba bet
drapanas.
kumas: nėra kuomi netiktai
kad tarsi pats
likimas
Toliaus šito straipsnio au
kėlė protestą prieš Piiaomaimperialistinei Lenkijai ir jųjų jiems liepia būti musų drau
Kuomet atvažiavo išmes
vikariatų,
bet ir parapijų apso torius klausia tų moterų, ar
jį Komitetą ir nusiuntė tą
AUKSO KARDAS.
labai neaiškuš elgimasis Lie gais. Tai yra žiemių Baltijos
tos
moteries vyras, tai ”kaidinti. Kariumenė ir giminazi- nevertėtų joms sušaukti su
protestą į "Musų Tiesą."
Bet "M. T.” jo netalpino. tuvos klausime, natūraliai pra tautos: Latviai, Estai ir Suo Amerikos lietuvių vyčiai jos reikalauja daug Kapelio-, važiavimą ir pasiklausti val riasparnė” musų LMPS.
perka Lietuvos vyčių gene nu. Didžiausios parapijos skai džios, kur ji dėjo jų vyrus, "močiutė” nenorėjo ir jo įsi
”Laisvė," kuri eina ranka deda gimdyti lietuviuose nepa miai.
sitikėjimą buvusiais kovotojais
Apie dosi. Iš Prienų net dvi parapi- ir kitus savo vargus apsvar leisti, pakol jis neįkiš kur
"Tautų draugiškumą tveria rolui aukso kardą.
rankon su "Musų Tiesa,”
nors per plyšį jai pinigų.
taipgi atsisakė jį spausdinti. už taip skambiai garsinamą de ne politikai ir ne jų kreivos ir tai praneša 'Garsas,” kuris ji daroma. Iš Prienų parapi styti.
mokratiją.”
38-tam
savo
numeryje
rašo:
Ir' visa tai dedasi po Są
jos nauja pasidarė Ištaužoje.
tiesios kombinacijos, bet pati
Tuo tarpu suvažiavimas jau
jungos pastoge, kur dabar
"Lietuvos Vyčiai nusprendė Iš Garievos — susidarė nauja \ 25,000 DARBININKŲ
artinasi. Todėl 1 kuopa iš Kauniškė ”Lietuva” taip- prigimtis: bendra padėtis, ben
nupirkti
do\aną
aukso
kardą
parapija
Aleksote
(Kauno
leido (am tikrus protesto pat skundžiasi ant sąjungi dri vargai ir džiaugsmai, bend
STREIKUOJA FRAN šeimininkauja tie "revoliu
ciniai socialistai!”
Didvyžiai irgi,
ri priešai ir draugai. Tuo at generolui S. Žukauskui. Aukso priemiestyj).
lapelius ir išsiuntinėjo juos ninkų. Girdi:
CUZIJOJ.
Tas mainerys, kurį taip
parapija
pripažinta.
Nauji
kle

kardas
yra
labai
tinkama
do

kitoms kuopoms, raginda
"...santarvė (sąjungininkai), žvilgiu mes visos keturios Bal
Prie
atstatymo
darbų
Passkaudžiai
apvylė "revoliuci
bonai jau sėdi žviršdaičiuose,
daugiau pusmečio palikdama tijos tautos esame tikri broliai. vana musu karžygiui.
ma ir įas protestuoti.
de-Calais
departamente,
Prieš tuos lapelius. Pildo mus vienus be ginklų spirties Seniau mes visi kentėme Rusų "Lietuvos Vyčių 7-tas Sei Barzduose, Sutkuose, Paežerė- Francuzijoj, sustreikavo nis” "bosas,” turėjo daugiau
kaip $400 nuostolių.
masis Komitetas išleido sa vokiečių okupacijos valdžioms jungą, neseniai veik visi ken mas auku rinkumui paskyrė House, Alksnienuose.
darbininkai,
reikalaudami
Reikia da priduri, kad
"Kun. J. Valaitis paskirtas
vo lapelius, kuriuose jisai ir vesti mirties kovą su rusų tėme vokiečių okupaciją, da du mėnesiu. Nors laikas yra
18
frankų
už
8
valandų
dar

kuomet
tas žmogus besiro‘
k&talikiško
veikimo
instrukto

trumpas,
bet
męs
neabejojame,
teisina savo sauvalų elgimą bolševikais, tai ta pati santar bar musų visų ateities klausi
bo
dieną,
vietoj
dabar
mo

kuodamas
su "bosais” pasa
vė lenkams davė netik maisto mai veik vienodai j; stovi ir kad aukų nesuplauktų į ’Auk- rium. Sudaręs savo trupą, va- kamų 12 ir pusės franko.
si ir jau sako, kad —
kė, jog jis esąs išrinktas de
rengdamas socialius
"...jei jus patikėję 1 kuopos ir gtnkhi, bet įtaisė Hallerio mums visiems gręsia tie patys so Fondą’ tiek, kiek jų reikės.’’’
Streiko
komitetas
apskaito,
legatu
į LSS, suvažiavimą
z
nepamatuotiems
išvedžioji armiją, kuri neva skiriama ko- • priešininkai. O prigimties pa
Žinoma, aukso kardo vy r fctarsus.
t
kad
streikuoja
išviso
25,000
ir tenai šitą dalyką pakei
"Marijampolės vienuolynas
mams protestuosite prieš su vai su bolševikais, ištikrųjų gi dėtis tai stačiai yra ta pati — čiai nenupirks, nes jie netu
darbininkų.
siąs, tai ”bosienė” su pašai
prieiname į musą
važiavimo perkėlimą, tai P. K. kariavo su ukrainais ir kitais. visi mes
ri tiek pinigų. Bet jų nuta- gyvena vienuoliškai ir važinė
pa atsakė: "Tu geriau į Su
bendrąją Gintaro Jurą, musų
,
• gavęs tam tikrą skaičių tų pro Ji dabar veržiasi Lietuvon, už
rimas visgi parodo ko jie ja su rekolekcijomis...”
iro.oro
vokiečoų
F
ran

važiavimą nevažiuok, nes
Naujos parapijos reikalin
testų, bus priverstas sulaikyt puola iš pasalų musų kariume turtai vienodi ir musų istori- nori ir ką jie garbina. Prieš
cuos
ATSTATYMUI.
aš tenai busiu, tai tu balso
suvažiavimą ir leisti tą klausi nę, veda nešvarią propogandą jos buvo ir, turbut, bus pana- generolą jie lenkia tuščias gos žinoma, tam, kad kuni
vistiek negausi!”
mą referendumu, nes yra fak ir net patį Amerikos maistą šios vieno Į antrą.”
■savo galvas ir mano, kad gams butų daugiau vietų. Berlinas. — ”Vorwaerts” Tai matote, draugai dar
tai, ant rankų, kad Clevelande pardavinėja spekuliantų ke
Negana to, visoms šitoms žmogžudystės įrankis yra O daugiau kunigų reiškia paskelbė, kad prie Francudaugiau "kramolos malšin zijos atstatymo darbų liuo- bininkai, kokie musų ”kaisuvažiavimą laikyt nebus gali liais ir spekuliantų kainomis. tautoms gręsia naujas pa puikiausia dovana.
su noru užsirašė 400,000 vo riasparniai!”
tam
ma ir kur jį laikyt, galės tada Kyla klausimas: ar santarvė vergimo pavojus iš Rusijos Na, o kaipgi su poteriais, tojų,” daugiau
Sandargo draugas.
kiečių darbininkų.
tiktai referendumas išrišt Kol tikrai bejėgė, kad parklupdžiu- monarchistų pusės. Kolča- kūne sako "neužmušk?”
skurdo šalyje.
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«

si vokiečių milžiną, neįstengia
lenkų pasipntusio šlėktos sud
rausti, ar tai įeina į taikos
' tvarką — vienus surišti, o ki

{Nedori Sąjungos “tėvuko” ir
LMPS. “močiutės” darbai.

»

I®

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

FTTGHBURG, MASS. kimą laisvamanių iš LSS.[tams kalėjimo ir po 50 dol. ; angliakasių atstovų surismkimas, kad algų skalės klau
—J---------gavo.
dengt
veid? |C do. 134 kuopos, jis pareikalavo pabaudos
simas
bus išrištais patenki
parodymo kur Sąjungos Mainerių streiko nebus.
vėmis, o ”męs
r*c“ parūpinsime pastarųjų padėjimas dabar,
lerine
kauke?
Bridgeporte 10 d. rugsėjo jam kostumerių.”« M
•_  pasidarė da sunkesnis.
konstitucijoje koks parag Su prasidėjimu lapkričio nančiai taip, kad daugiau
Kiti. prie
Mildos svetainėj buvo lietu šinasi, negalėdami suprasti,
"Keleivio" N36 LSS. VI rafas draudžia remti laisva- mėnesio čionai laukta pra kaip 300,000 mainerių pasi
vių "komunistu” susirinki- kaip "męs galime parūpint Pas katalikus nieko nėra be' rajono sekretorius ir LSS. mąnybą. Ką jus atsakėt? sidėjimo mainerių streiko. liks prie darbo, nepertrauk
alaus ir degtinės.
kas, kurį atidarė "dabartė- vaikui kostumerių" kartu
134 kuopos organizatorius, Nieko daugiau, kaip tik tiek, Dabar angliakasių unijos dami jo nei vienai dienai.
lis” Zovė. Grinevičiaus per su juo po gatves nevaikščio Nesenai musų "dusių ga J. As Samulėnas, kad pas kad jau užrašyta protokole pirmininkas John L. Levis Kaip ištikrųjų bus, tai pa
skaitytą protokolą susirin dami. Kiti vėl aiškina, kad nytojas” po bažnyčia suren merkus Susirinkime Buvusį ir pervėlu apie tai kalbėli. praneša ir Clevelando, kur sirodys tik vėliaus.
kimas vienbalsiai užgyrė. mokėt vaikui algą neapsi gė bazarą, kad išviliojus iš už parašytą teisybę, priden
F. J. L.
buvo kasyklų savininkų ir
Z
Paskui sekė skaitymas laiš moka, nes žmones "moksliš tamsių katalikų menko jų gia sau akis 10 dolerine kau Tuo tarpu "Laisvėj" N70
tūlas
jos
korespondentas
pa

kų. Indomiausis jų buvo kų raštų neskaitą.” Jesins- uždarbio paskutinius skati ke ir reikalauja iš Susirin
nuo rusų ateivių konferen kas šneka : "Žinai aš parve kus, parduodant visokius kime Buvusio nusimetimo sirašęs Bijūnėlio vardu šne
ka, kad tūli laisvamaniai
cijos, kuri pasmerkia bolše šiu iš Smolno (smalos) in škaplierius, rąžančius bei nuo
savęs
slapyvardžio pasikvietė Kučinską ir pri
vikų atstovą Martensą ir stituto, žinai man paranku, dzindžiliukus. Bet štai vie skraistės ir pasirodymo viaklamuoja komunistų va žinai aš ištikimai "Žarijai" ną dieną to jomarko tūlas suomenei. Gerai, išpildy siklausę "Kučinskinių” idė
dovu Stoklickį. Taip ir atsi tarnauju, žinai...” Ką čia geras katalikas dievuliui siu reikalavimą. Ar aš bu jų dabar susirinkimuose
ATHOL, MASS.
voliucingas narys "draugas
duoda varžytinėmis už vir jis pasako, tai dievai vieni ant apieros atrita po bažny vau susirinkime, ar ne, te triukšmą kelia. Girdi, "kat
vytis,"
kada prisiėjo apsives
šenybę. čia aiškiai pasit težino. Tuomi ir užsibaigė tiniu skiepu didesnę už save gul mato ir pats kuopos or rie skaito "Kardą," tegul Kuomet "Keleivyje" buvo ti, nuvyko pas kunigą, išplū
virtina rusų patarlė: "Niet tas musų komunistą mitin bačką. Klebonas net pašo ganizatorius perskaitęs ma nevadina save socialistais.” paskelbta, kad prie vieno do socialistus, išpasakojo
tolku v našim polkų.”
ko iš džiaugsmo. Priėjęs no vardą po šiuo paaiškini Turiu pasakyti, kad nieks lietuviško laikraščio dirba "tėveliui" visas paslaptis
gas.
Gvazdikas.
Kitas kaip tas pats Bijūnėlis šnipas, tai ypač "Laisvė” ir
paplojo vargšui per petį, o mu.
Tečiaus ne tik rusuose
pasamdė
drg. Kučinsko pra jos pasekėjai garsiai sušuko socialistų veikimo, gavo tė
tam, rodosi, laimės pasaulis
tas suirimas ir savitarpinės
velio atleidimą, kaip Juda
CHICAGO, ILL.
Reikalauja faktu, kad
atsivėrė. Visas nukaitęs prirodžius, jog ten teisybė kalbom svetainę, jis ’pats ir pradėjo spjaudyt "Kelei nuo Kaifos už išdavimą Kri
peštynės. Tas pats ir mūsiš
Lietuvių gramatikos
pradeda šaukti: "Vyrai-mo- rašyta. Girdint šitokius rei net per pikniką jas garsino, viui” į akis, vadindami tą staus. Nevadinkite to pro
kiuose ”komunistuose.”
mokykla.
jis ir prie susitveriančios priminimą judošišku darbu.
vokacija,. nes tai' "revoliuz Kaip jau yra žinoma, ESS. Rugsėjo 7 d. vietos lietu terįs, krajavo alaus, eikite •kalavimus tiesiog reik ste kuopos buvo prisirašęs, pir
.
Nekalbant
apie
tai,
gerkit.
”
Na
ir
gerta.
Paskui
cingas darbas.”
VHI-to rajono konferenci vių pirmeivių būrelis sutvė
bėtis ne tik maų, bet ir kiek mininku jos būti apsiėmęs,
ne
mažiau
judošišku
re:
_______ buvusios
______ kuonegalima
buvo
pro
bažnyčią
ia i Tariamas
ja išrinko į LSS. X-tą suva rė lietuvių kalbos (gramati
vienam, kas susirinkime bu paskui atsimesdamas nuo
organizatorius, pačią
žiavimą 5 delegatus ir pas kos) draugijėlę. Mokytojau šaligatviu eiti — visas ap- ,vo ir girdėjo, kaip toji mini jos ir kitus jį sekti raginda skaityt ir tų komunistų kuoterštas
barščiais,
kopūstais
pu
darbą,
kad
Chicagos
'
vedančiam
sočiai-vyčiui apkyrė jų kelionės lėšoms po ti pakvietė Dr. A. Montvidą.
ma mergina pasakė: "Aš tik mas parodė tik savo nepair
raugalu.
Sako,
kad
ir
,
100 dol. Kadangi iš LSS. 4 Pavyzdingas darbas pir
nenorėjau, o kunigą Mockų stuvumą. Jis' niekina pats slaptos policijos dęparta-1 g-ėmė būti svotu. Jį tečiaus
degtinės
nemaža
išgėrta
po
•man- į kunigas
iš bažnyčios, __:
kaipo
........_________
rj
kuopos išrinkta net 4 dele meivių, kurie supranta mok
bučiau sukritikavus." Sa save už rengimą drg. Ku mento 3nariams išdavė .....................
dievo
namais.
dalus
atstovauti
revoiiucioį
j
evį
išmetė
lauk,
nežiudatus
i
bedievi
i™.,
gatai, tai konferencijos Įga slo reikalingumą, ypač šiais
mulėnas tečiaus pridengia činskui prakalbų ir prisigė
Tai
ve
kaip
dūšių
ganyto

liotoji komisija kreipėsi į 4 laikais, kuomet daugiau rei
dešimtinę sau veidą, kad ne rimą "kučinskinių” idėjų. menus komunistų konfe-jrint to; kad jis atsiklaupė
lencijoj, -visgi tos kuopos lprjeg altorių, mušėsi į krutijai gerina žmonėm^ gyveni- ,
kuopą su prašymu paskolin kia gramatiškai
mokytų mą. Ar galima stebėtis, kad matyt kaip pats turi rausti Na, jeigu skaitant "Kardą” nezinojo, kad jų revoliucin- nę įr valiojosi žemės dulkėse
ti rajonui 150 dolerių dele žmonių.
meluodamas, buk tai, girdi, negalima būti socialistu, tai
,
gatų siuntimo lėšoms paden Negalima praleisti, nepa tamsus vargšas katalikas li išmislas, jog ta mergina reiškia Bijūnėlis nori, kad gi delegatai raportus pirma prieš Augščiausiojo veidą,
gti, nes rajono ižde randasi žymėjus, jog Dr. Motvidas kęs be cento prie dūšios bė "sukritikuoja"
kiekvieną socialistai skaitytų "Vytį,” išduos policijos departa- Uabar šnekama, kad to ”so„o_____ ...___ ”
ga
ir
parsiduoda
kapitalis

nedaugiau kaip 200 dol. Ket yra vienas iš geriausių inte
kalbėtoją, jam namo išva "Moterų Dirvą,” "Darbinin mentui, lyginai kaip Law-! Ralistų organizatoriaus
virtos kuopos narys Klas- ligentų musų tarpe. Reikia tui už menkiausį atlygini žiavus. Na, o po d. T. J. ką,” ”Draugą” ir kitus kle rence’o streikieriai nežino- buvo susitarta su kunigu,
tauskas kaltina rajono kon būt didžiai pasišventusiam mą yergijon ? Taigi ne tam Kučinsko prakalbų, ar ta rikalų’(raštus. Matyt, kad jo, kad Jonas Deltuva, kuris Netrukus po to mat padeglietuviška bažnvčia. Kuferenciją, kam tiek daug pi žmogui, kad turėti norą mo sus katalikas čia kaltas, kad pati ypata nesakė, kad "mes musų kiariesiems tas yra dabar laikomas po 1,000 dolerių
kaucija
ir
bus
1
d.
span
į
gas
apkaltino socialistus
jis
liekasi
darbininkų
ir
nigų skyrė delegatams. kyt suaugusius žmones. Juk
tekias pasakas jau ir užmir geresnis ”bolševikas,” kat
savo
paties
neprieteliu,
bet
tariamas
už
kurstymą
j
r
sukurstė
da didesnės neStilsonienė aiškina, kad tai sunkus darbas. Jis tik
šome?’’ Samulėnas žino, kad ras bijosi laisvamaniškų
”bediekonferencija tik spėdama rai pasišventęs darbininkų tie, ką jį auklėja ir stumia šito tai "draugei” neuž raštų, eina į bažnyčią ir re streikierių prie krūvinį apykantos prieš
riaušių,
yra
ne
revoiiucioyj
—
į
skurdą.
BatakiŠkis.
sprendė, kad tiek lėšuos, klesos švietimo reikalams.
tenka, kad "sukritikavus” mia tas įstaigas, kurios lai nierius, bet paprastas Bos ■ vius.” Duoti kunigui progos
Pasiteiravuc pasirodė, jog Žinom, kad inteligentijos
kalbėtojus, kada jie negirdi, ko darbo žmonių klesą ver tono policijos departamen- i kaltinti socialistus šitokiuo
ROCKFORD, ILL.
-- - I se niekšiškuose darbuose —kelionė vienam delegatui, dauguma visai nemato, jog
o tečiaus stengiasi užginčvt, gijoje. Tai ve, kokių "socia to agentas. -Taigi
akvvaiz
Margumynai.
važiuojant miegamajam va darbininkų klesa gyvena be
kad davatkizmo pas tą ypa- listų” pageidauja Bijūnėliai, doje to, kovojantiems darbi tai ne provokacija, bet pasa
kykit jus, "revoliucingi”
Šiuo
tarpu
darbai
čionai
gone kaštuos 79 doleriai su]
Ypač musų kuni- eina neblogai ir iš kitur at tą nei krislelio nerasi. Pa tik ne laisvamanių.
ninkams
reikėtų
būt
dėkin-'
karžygiai, kuo visus čia pa
centais, <o 20 doL
linkimai kitus apkalbinėt
kurie daugiausia laiko
J.
J.
Jankauskas.
gaiš
tiems,
kurie
nurodo
ne■
minėtus darbus pavadinti?
pragyvenimui
imui
tai visai turj nenoi4 jokio naudingo vykusiam darbas nesunku juk ir yra davatkizmas. Tik
ištikimus
gaivalus,
o
ne
pyk

gauti.
Diskusuojama ap*
nedaug. Diskusuojama
apie dar^ dirbtif
pliuškė davatka gali taip
ti ir pravardžiotis. Bet de Dabar ištikrųjų ir tik
GIRADVILLE, PA.
užtektinumą paskirtos su Galop turiu pažymėti, jog Mieste pasirodo didelis daryti, bet ne apsišvietusi,
riems socialistams čionai
ja, pas mus yra kitaip.
mos, o Meškauskas, kuris Chicagos jaunimas bei su namų trukumas. Sako, kad kovojanti už tiesą ir dorą
Juokingas atsitikimas.
padėjimas pasidarė begalo
Keletas mėnesių tam at sunkus. Socialistų įtekmė
turės laimę pasivažinėti už- augę žmonės atkreiptų do- apie 2,000 darbininkų čionai ypata. Ar aišku?
Pastaruoju laiku čia pri gal aš rašiau "Keleivyje^ i
da stinga. Taip paskelbė
i šit, mokyklą kadangi čianykštis biznierių komite Eikime toliaus. Kuomet viso daug plėšikų, kurie ne apie Athol, Mass. LSS. 114 žmonėse visai nupuolus, ne
do šimtas dolerių perdaug,' ji visiems- yra prieinama. Gi
kalbant valdžios persekioji
drg. Levas 134 kuopos susi
tegul jie patįs važiuoja. Ki nebrangus ir įstojimas ir tas vadinamas "Chamber of rinkime, 3 rugpiučio pradė tik naktimis, bet ir dieno kuopą, kuri net laužydama, mų sustiprėjimo. Kam už
ti protestuoja prieš tai, kaųi parankiu laiku duodama Commerce.” Kad darbinin jo niekinti L. L. F. kuopos mis užpuldami žmones plė Sąjungos konstituciją pra visa tai priguli dėka, jeigu
kams butų kur gyventi pir narius, kurių pirmininku' šia, tai žmonėse išsidirbo di dėjo valytis nuo ne-bolševi-j ne tiems "revoliucingiems"iš ketvirtos kuopos net ketu lekcijos.
ris delegatus paskyrė. Kal Mokykla randasi 1537 N. miausiai nutarta statyt na buvo pats J. A. Samulėnas, delė baimė delei plėšikų-raz- kų, o visokius miglotus gai-Į social-vvčiams?
bama, kad kitos kuopos vi Robey Street, Chicago, III. mų, paskui paleisti darbus pravardžiuodamas juos vi baininkų. Iš tos baimės bū valus, kurie tik bolševikais: Ištikrųjų sakau, kad so
sai atsisako skolinti rajonui Mokinama nuo 7 iki 10 vai. visa spėka ir kviesti darbi sokiais vardais, drg. Ona na nemaža ir juokingų atsi save pasivadina, traukt įi cialistams išeis ant sveika
pinigu delegatų kelionės lė lyto kiekvieną sekmadienį ninkų iš kitur. Kiek * visa Samulėnienė atsiliepė, kad tikimų. Taip va, nesenai darbininkišką organizaciją.! j tos tas, kad kairiasparniai
šoms padengti, dėlto ketu- Tada galima įstoti ir į mo me tame teisybės, nežinia; kuopiečiai neprivalo ir lais čia atsitiko šitoks atsitiki Už tą pastebėjimą kuopos! atsiskyrė nuo socialistų. Jie
,
neapsvarstyto žingsnio kai-! savo darbais bent neterš
riečiai skundžiasi, jog ant jų kyklą Lekcijų kursas už gal tai tik viliojimas neri vamaniškų knygų skaityti, mas :
Tūla
moteris
krautuvėje
rių-kairiausieji išvadino ma! socialistams vardo, <\ visuo- a
maujančių
žmonių,
bet
kad
vienų sprando tokia sunki tris mėnesius tiktai $2.50.
o
protokolų
raštininkas
at

nupirko
maišą
miltų.
Kraune "provokatorium,” kuo ne1menė
_
našta dedama, sakydami, Chicagos ir apielinkių lie namų sminga, tai teisybė. sakė, -kad jis skaito, ką nori
pamažu pažins, kad ’
tuvninkui
miltus
į
moteries
tą pat giesmę užgiedojo J? visokie "revoliucinei"
jog skolindami turį ma tuviai visi stokite šion mo Raudos nesvietiškai augš- ir nieks jam to uždrausti ne
namus atnešus, rado namų* "Musų Tiesoj” ir p. Rama-!; šaldros nebuvo, nėra ir var
tos.
nyti aukaują. Be to da ne kyklon.
gali,
tai
pasakyk
mielas
SaYra čia dvi lietuviškos mulėnai, kas tuomet užreiš duris užrakintas. Negalėda nauskas, "kritikuodamas" giai bus kada socialistais. _
pasitenkina ir tuo, kad dele
žemės žiedas.
bažnyčios ir jų abiejų klebo kė: "Ugi mes!” Ar ne ta pa mas nieką prisišaukt iš vi mane ir A. Liutkų* Tečiaus Vadinasi, draugai kairie
gatu paskirtas toks 4 kuo
pos narys kaip Dundulis, CHICAGO HEIGHTS, ILL. nai likosi išmainyti. Vienas ti mergina, kurią tamista daus, krautuvninkas paliko kas išėjo iš to kuopos apsi ji nepykite, kad jums kas
maišą miltų prieangyje ir valymo? Ji visa susivėlė
jų buvo labai šventas keikū
kuris liuosu noru nuvyko
primena provokatorius jūsų
bandai
taip
augštai
iškelti,
pats nuėjo namo.
Darbininkų tamsumas.
taip, kad daugiau jos jau tarpe, nes jų ištikrųjų’ pas
nas ir parapijonų papiktinVIH-to rajono konferencikaipo prakilniausią pasišjon ir ten buvo paskirtas de Apie trejetas sąvaičių tojas, antras gi laisvama ventelę darbininkų labui?... Namų šeimininkui parei nebematyt. Ji žlugo.
jus yra.
legatu. Girdim kuopa neduo tam atgal American Mag- nis ir darbininkų klesos ša Ar darbininkų tamsumas nant namo pasirodė, kad Daug dirbome, daug var
J. Sulvanaitis.
sianti jam mandato. Zolpis nit Steel Co. dirbtuvės dar lininkas. Kada naujų "du prie to labo taipgi priguli? prieangyje sėdi ir jo laukia gome, kol ją 1916 metais su
aštriai protestuoja prieš da bininkai pareikalavo augš- sių ganytojų” sulauksim,
koks "liauferis." Žmogelis organizavome ir pastatėme NOReJO UŽMUŠT EGIP
Ne;
nešmeižiu
aš
nieką
tesnės
algos.
Jiems
buvo
koi-kas
da
nežinia.
vimą pinigų Trainio kelio
įsako banditui keltis ir eit ant kojų. Bolševizmo šilti
TO PRIEMJERA.
Beje čionai yra ir lietuvių teisybę sakydamas. Jeigu sau, bet tas nei krust. Išsi nei apėmus rėksnių protus
nei. Jei Dundulis negausfes atsakyta: "eikite lauk.”
kam
teisybė
yra
negeistina,
evangelikų reformatų apie
mandatą tai Trainis nega Darbininkai išėjo.
traukęs revolverį jis kelis paskui kilo nesutikimai; so Aleksandrijoj, Kairoj ir
Tečiaus
tamsus
katalikai
50
ypatų. Apie 4 metai at lai save kaltina. Neturiu kartus spiovė "banditui” į cialistai dėl tų rėksnių plū kituose Egipto miestuose
lįs gaut pinigų kelionei.
Trainis atsako: "Nevažiuo tuojaus nubėgo atgal ir pra gal jie buvo parsikvietę sa reikalo niekinti nepatinka veidą, manydamas, kad jis dimo ir pravardžiavimo pri buvo laikomos anądien dide
dėjo prašytis, kad juos at vo tikėjimo kunigą, bet nuo mų ypatų, jei tik jos neken užsnūdo belaukdamas, bet versti buvo iš kuopos pasit lės demonstracijos prieš an
siu jau, nevažiuosiu.”
Stilsonienė daro sumany gal priimtų, nesą jie neno to laiko neturi laimės su ku kia kovojantiems už geres tas vėl nė krust. Perpykęs raukti. pasiliko vieni "fcvo- glų valdžią. Žmonės reika
nę savo ateitį darlųninkams. žmogelis pradėjo šaudytu liucionieriai.”
organizato lavo Egipto neprigulmybės.
mą išleisti lapelius • prieš rėję streikuoti, tik kiti juos nigėliu pasisvečiuoti.
Kas
nevelija
jiems
apsiš

Lietuvis.
išvedę.
Šūviai sukėlė iš miego na riaus pareigas pavedė vai Kairo mieste raita Dolicija
"Naujienas" ir naujai orga
viesti,
tas
netrokšta
jų
išsiŽinoma,
šitokiu
tų
darbi

miškius ir kaimynus. Kada kėzui, kuris seniau kuopon I užpuolė ant žmonių ir daug
nizuojamą Sąjungą. Esą,
GRAND RAPIDS, MICH. liuosavimo iš to padėjimo, su žiburiu pažvelgta į sušau nebuvo priimtas delei jo el
ninkų
tamsumu
ir
nesusi

męs turime sąjungą, o jie
demonstrantų sužeidė. Tū
kokiame
jie
šiandien
dėl
sa

pratimu
kompanija
veik
pa

Koncertas.
gimosi
nelemtumo.
Tasai
dyto
"bandifo
”
lavoną
—
pa

las klerikas mėtė į premje
čia ims klaidinti darbinin
sirodė, kad tai miltų maišas "organizatorius" paprastai, rą Husseiną Rušdi Pašą
kus. Mat savo "Žarijos” sinaudojo^ Kiti darbininkai Rugpiučio 24 d. š. m. buvo vo tamsumo turi būti.
(kiti degtuku vadina) lieps irgi tuoj pradėjo grįžti at Lietuvos Sūnų Dr-jos su Tai tiek apie tuos reikala su penkiomis nuo kulipkų organizavo gemblerių šai-j bombą, norėdamas jį užmuš
vimus iš jam prirodymų. skylėms.
kas, kurios susiėjus kuopos ti. Bombą jis turėjo paslė
na kairiasparniai negal su gal ir streikas po keturių rengtas koncertas.
dienų
užsibaigė
pilnu
darbi

Nors
pats
Samulėnas
davęs
kambarin socializmą iš ka- pęs tarp vynvuogių, bet pre
LSS. 51 kuopos choras
deginti "Naujienų,” tai rei
Nubausti
banditai.
ninkų
pralaimėjimu.
man
teisę
reikalaut
iš
jo
zyrų studijavo. Policijai mjero neužmušė.
sudainavo
kelias
daineles,
kia lapelių, kuriuose galima
man
pasiūlytų
10-čio
dole

Sykį "Keleivyje’’ jau bu gemblerius persekiojant ne
paskui atvaidinta dų trum
liavartoti ir tokią kalbą, ko Tai pasekmė tamsumo.
kios vartot paštas neleidžia. Dabar lietuvių draugijos pu scenos veikalėliu, būtent, rių, tečiaus aš to reikalavi vo rašyta, kad policija gud išliko paslaptyj ir kuopos SENA TVARKA BAIGIA
Kiti visgi tvirtino, jogr ata- braukia lauk iš savo tarpo "Milkmanas” ir "Dentistas.” mo nestatysiu, nes aišku riu budu Ashlende suėmė kambariai. Kuopiečiai gi
SAVO DIENAS.
kuot galima per laikraščius tuos, kurie pirmiausiai nu Abi komedijos juokingos, kaip Samulėnas tą dešimti saiką banditų, kurie nuo tū vietoje uždraudus savo or
ir lapeliai bereikalingi. Mal bėgo darbo prašyties. Tai tečiaus "artistai” prastai nę norėjo parodyt svietui, lo laiko apiplėšinėdavo žmo ganizatoriui ir "revoliucio "Dabartiniai pasaulio su
ta, malta ir privirta košės. mat kiek laimėjo tie varg jas attiko ir gilesnių įspū kad jis kalbąs teisybę, užsi nes, daugiausiai automobi nieriams” krumplius į stalą mišimai reiškia, kad senoji
miršdamas, kad ir jam tei- liais važinėjančius aplink daužyt, už persekiojimą ap visuomenės tvarka miršta,
Lapeliu leidimą atmesta, šai katalikai, kurie pildo džių nepadarė.
sybę
galima parodyt, nei de Ashlandą, Shenandooh ir kaltino reakciją... Na. kad o jos vieton gimsta nauja
Po
vaidinimui
LSS.
51
kę.
bet išrinkta "redaktorius” kunigijos įsakymus nuolan
Gererdvilę. Suimtieji ketu daugiau negalima tokių su draugija, kurioj beteise ir
kiai Ūmauti dievui ir po vienų vyrų choras da padai šimtinės nesiūlant.
lapeliams pagaminti.
Dabar reikia pridurti da ri banditai — du vyrai ir sirinkimų laikyti, tai musų nelygybė, slėgusi žmoniją
Įnešta, kad parėmus Broo- nui. Juos netik dirbtuvėse navo, po to buvo šokiai.
kuopdį per ištisus amžius, bus pra
klvno tetos biznį. Ir šiame dabar darbininkai neapken Mano nuomonė: rengiant kelis žodžius apie musų kai dvi merginos. Abu vyrai, "revoliucionieriai”
Schwartz ir Smith. likosi nu likvidavo. Galite šitokį dar šalinta,” pasakė Anglijos
klausime nemaža bereika čia, bet ir tie ponai nei kiek ką, reik prisirengti ir atlik riųjų nuosakumą.
teisti
3V> metų kalėjiman bą nevadint provokacija, Darbo Partijos vadas Henlingai laiko sueikvota, o re ne daugiau pasigaili. Strei ti taip, kad ir kitusyk ren Rugpiučio 17 d. LSS. 134
kavusius darbininkus sam giant vakarą neabejoti apie kuopos subrinkime drg. J. ir da po 100 dol. piniginės nes tai "revoliucingas dar derson Tarptautinės Darbi
zultato — jokio.
ninkų Brolijos Kongrese
Kalbama apie "Žarijos” dytojai išnaudoja ir spau- skaitlingą publikos atsilan- M. pasmerkus laisvo žmonių pabaudos turi užmokėti. bas.”
Londone.
Vienas
buvęs
kuopos
rė

K. L. protavimo priešus ir išbrau- Merginos nuteistos 3 meŽolpis pataria džia, bet tuos "skebus" da kymą.
platinimą.
pasamdyti vaiką, kuris vai- ir nuskriausti darbininkai
CHICAGO, «JL.
.
kšeiotų
su "Žarijomis" gat padeda j vargą stumti. Šią
"Komunistų" suurinkUBe.
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8,1014
POLICIJA PRADEDA SU
Ar ne tiesą męs tuomet vadovaująs tūlas . .Z1'.-* ki^lieta^v&s^’n^^” atoki
note, kad ima pusaštunto mė
SIPRASK
Mes, revoliuciniai sočia- nojo (o gal ir nežinojo), kad
nesio laiko. Tokiu budu suva sakėm, kad sąjungininkai Apie jų darbąvimąsi Kuršė
Iki šiol visi manė, kad po žiavimas turėtų likti atidėtu elgsis su Lietuva ne taip, nuose, Šiaulių apskrityje,,
į aiškumo, pasigailėjimo ir su seimyina, nėra išrokavilicija priguli prie kapitalis ant pusaštunto mėnesio, reiš kaip Lietuvai butų geriau, kauniškė "Lietuva paduo ves:
bet
taip,
kaip
jų
imperialistų klesos. Bet Bostono poli kia šį metą nebegalėtų įvykt.”
kitų
burž’ ua rijos išgalvotų1 mo pradėt mokytis amato,
da šitokiu smulkmenų:
"Geriausia, rodos, Dr-ui šhu^ f
”
cijos streikas parodė visai Taigi labai galimas daik tiškiems reikalams paran
"Liepus
d. atvyko . čia, .
h“ butų keliauti Latvijon saldžių žodelių, pastatome kuris reikalauja apie 3 me
kiau?
tą, kad išmokus, vienok jis
ką kitą. Streikas parodė, tas, kad LSS. suvažiavimas
pirmutinis būrys livencų. At- įįiętuvos pasiuntimu, nes jug vieną žodį kovą.”
Jeigu
Lietuva
iš
pat
pra

kad policija priguli'prie tos bus dar atšauktas.
Vadinas, ”revoliuciniai so liepė jam atvažiuoti, pasiū
vvkę pradėjo j ieškoti butų. jisai bene vienas iš pirmutinių
džių
butų
su
Rusija
susitai

žmonių kategorijos, kaip ir
("komunistai”) lydamas išsyk 15 doL sąvaiLietuvos su cialistai”
Buvusieji čia vokiečių žandarai buvo pirmuoju
kius,
tai
sąjungininkų
sam

__ *
tei ir, girdi, kas mėnuo kelkariumenė: nors kapitalis
Latvija susirišimo apaštalu. jau nepripažįsta teisybės,
LSS. NAMO NEBUS.
diniai lenkai nebūtų savo drauge su rusu karininku vaik Iki neseniai ar ne jisai vienas žmoniškumo ir Dasiganėji-lsiu
daugiau ir netrukus
tai laiko ją savo įrankiu, bet
i
ščiojo po gatves ir prie kaikuLSS.
Pildomasis
Komite

nosies
Lietuvon
įkišę.
Bet
gausi
tiek, kiek ir kiti (se
ji yra proletariato dalis.
rių namu dv.ru lipdė korčiukes tos įdėjos (susivienijimo su mo...
tas
praneša,
kad
LSS.
namo
musų
diplomatai,
sąjungi

Ir niekam dabar tas nėra
Aš maniau, kad į tokį už- ni) darbininkai gauna.
’zaniato otriadom pulkovnika Latvijai platintoju ir tebebu
taip aišku, kaip paprastam dabar negalima pirkti Iš ninkų politikai pataikauda • Virugina.’ Taip praėjo dvi vo.
reiškimą niekas atydos ne Tas vyras pasitikėdamas
policmanui. Tiesiog stebė leistuose savo lapeliuose jis mi. pradėjo su Rusija karę. dieni. Liepos 29 pradėjo eiti Aplinkybės dabar taip su-, atkreips ir nebandys jo "boso” žodžiais atvažiavo.
Dabar vistiek prisieina
tis reikia, kaip jis aiškiai da sako:
kariumenės vis sideda, kad šliupo svajonės jraktikuot, -bet pasirodė, Vėliaus jis parsitraukė savo
’ Pildomasai Komitetas, ne- su Rusija taikytis, bet pusę tos naujos
bar ištaria žodį "kapitalis , matydamas galimybės šitokios
daugiau ir daugiau. Jos tarpe
"Lietuv-Latvišką Res cad ištiesų tie "revoliuci moterį, vaiką ir rakandus.
tas” ir "darbininkų organi reakcijos laiku pirkti namą Lietuvos jau lenkas apžer matyti nemažai buvusiųjų žan apie
publiką’’ ištiesų gali išsipil niai” žmonės taip ir daro, Kambarius gavo pas patį
zacija,” kaip jis smerkia sa nei Philadelphijoj, nei Ęrook- gė"bosą.” Dirba mėnesį, kitą,
ęaip kalba. .
daru ir apie pusę šiaip vokie dyt.
vo mitinge "kapitalui tar lyne, nei kur-nors kitur, ir ne Tai ve, prie ko privedė čių. Vokiečiu karininkai prisi
Dalykas štai kame. Vie trečią ir toliau, o alga vis
naujančią spaudą," kuri norėdamas pastatyt tą namą, diplomatija!
dėję rusiškus pagonus,
šiaip LIETUVIAI SU BOLŠEVI noj Pkiladelphijos lietuvių tik 15 dolerių. Tekioj bran
šlykščiausiu budu šmeižia kad grėstų jo konfiskavimas,
kareiviai rusiškas kokardas,
KAIS APSIMAINĖ BE spaustuvių, kurioj "bosau- genybėj žmogus su šeimy
jo uniją ir skelbia bjauriau nutarė pavest namo klausimą BALTIJOS TAUTOS VIE- žandarai užsibakinę olėtas, kai
,a” žmogus, kuri, kaip ge na atsidūrė keblame padėji
LAISVIAIS.
NIJASI.
sių melų apie jo streiką Po- LSS. suvažiavimui išrišt.
dėjau, daugelis vadina "Są me: negali toliau pragyven
kurie su senobiniais parašais:
"Keleivio” skaitytojams jungos tėvuku,” pereitą žie ti. Reikalauja pakėlimo al
Kcmanas dabar persitikrino,
Pereitą
sąvaitę
telegra

’Deutsche Vervaltung LitauenZ
suvažiavimas atras gali
jau žinoma, kad kauniškė mą prireikė darbininko. gos. "Bosas” baisiai supyk
kad ta spauda ištikrųjų yra mu"Jei
mos
pranešė
mums
įdomių
Rusai pasirėdę vokiečių karei
dabar namą pirkti, tai jis
valdžia sugrudo kalėjiman tNors Philadelphijoj^ buvo sta. Atėjus subatai duoda
t Kiaurus daiktas.
bus tuoj nupirktas, bet tada žinių. Jos sakė, kad Iuetu- viu rūbais, tik ženklai ant ke daug bolševikų. Kad ji jų
Patyrė policmanas ir dau
tokią ”pėdę,
_ ” kokios darbiK neims ant savęs užtai jo vos, Latvijos ir Estonijos purių savi. Be to. kaikuriems neišžudytų, bolševikų val7 net du vyrai niokantieji tą
giau dalykų. Jisai pamatė P.
amatą, vienok tas "tėvukas” ninkas reikalavfl, bet sykiu
atstovai turėję Rygoje kon ant rankovių trikampyje yra
atsakomybės.
džia suėmė kelioliką kuni dėl kokių tai išrokavimų ir paleidžia jį nuo darbo, sa
dabar, kad organizuoti dar kios
ferenciją,
kurioje
nutarę
kaž koki kryžiai.
”Pild. Komitetas (išėmus d.
gų, advokatų ir kitokių kau vietinių nekvietė, bet pradė- kydamas, kad nesą kas veik
bininkai ir socialistai, ku Merkį), mano, kad dabartiniu įvesti vienodus pinigus ir
'Vokiečiai žandarai ir šiaip
riuos jisai pirma laikydavo reakcijos laiku negalima nie panaikinti tarp savo valsty augštesnieji cinai’ apreiškia, niškės valdžios šalininkų ir o "griostis” po visą Ameri ti
•
savo priešais, yra tikri jo kur namą pirkti ir tas klausi bių muito sienas. Beto da, kad jie. be Kolčako, jokios ki paskelbė, kad paleis juos tik ką, kad suradus darbininką. Kas dabar lieka tam žmo
tuomet, kuomet bus paleisti Ant nelaimės vienas sąjun- gui daryti? — nei darbo, nei
draugai. Unijistus šiandien
mas turėtų būt atidėtas iki ne telegramos sakė, kad šita tos valdžios nepripažįsta, o lie bolševikai.
jisai vadina jau "broliais” ir paaiškės situacija, iki reakcija konferencija svarsčiusi Ru tuvius nuginkluosią. Atsigabe
gietis, gyvenantis kasyklų oinigų, nei iš ko gyventi!
tik iš jų laukia paramos ko neaprims ir namui negres jokis sijos bolševikų valdžios pa nę. pradėjo rekvizuoti namus Lietuvos laikraščiai dabar rajone, dažinojęs, kad spau Partraukimas šeimynos ir
voje su kapitalo viešpatavi pavojus. Jus matote draugai siūlymą baigti karę ir kad geruoju ir prievarta, užėmė praneša, kad lietuvių val stuvė jieško darbininko, at rakandų atsiėjo apie 200 do
mu.
Iš net mokyklos namą, nors Lie džia visgi susitarė su bolše sišaukė, pranešdamas, kad lerių. Gi Philadelphijoj sun
kas darosi su Rand School New tas pasiūlymas priimta.
Kas diena streikuojantįs Yorke, tas pats gali būt ir su Rygos konferencija persikė tuvių valdžia griežtai protesta vikais šitais belaisviais ap jis norėtų mokintis spaus ku darbą gaut. Palieka žmo
simainyti. Girdi:
poiiemanai dabar laiko susi LSS. namu.”
tuvės darbo. Atsišaukęs gus moteli su vaiku ”boso”
lusią Reveli.
vo imti vežimus, grobstyti viš
"Pagalios
susitarta
su
bolše

rinkimus Fay Halėje. Lai
stuboj, o pats grįžta į kasyk
Visa tai parodo, kad Bal tas ir tt.
vikais apsimainyti imtiniais.
ke mitingo prie durų stovi Bet anglų socialistų dien tijos tautos — lietuviai, lat
las, kad uždirbus pinigų
"Liepos 30 d. atėjo tos kasargyba ir kapitalistiškų raštis ”New York Call'’ įsi viai ir estai — vienijasi. riumenės dar daugiau. Maty Tas pasimainymas turėjo įvyk < LIETUVIŲ MOTERŲ partraukimui šeimynos ir
laikraščių reporterių visai gijo dabar nuosavą namą Taiką su sovietų respublika ti iškeltų rusų tautinių vėlia ti liepos mėn. 23 d. ant plento- VARGAS ANGLIJOJE. rakandų atgal į kasyklų ra
neįleidžia. Bet kuomet atė Ir niekas jo nekonfiskuoja. jas, matomai, skaito jau vų. Visokie apicerukai dabar einančio iš Dvinsko į Ukmergę.
Didžiosios Britanijos lie joną.
Bolševikai mums grąžina: L. tuvių
jo anądien "New York Taigi dabar ir kįla klausi bendru savo reikalu.
socialistų
organe Praslinkus kelioms sąvaidrąsiai kalba, kad jie yra ’carCall" reporteris, parodė uni mas, kuri taktika išmintin Šiomis dienomis męs gavo skaja armija.’ eina atstatyti Girią, kun. Vailokaitį, kun. "‘■Rankpelnyje” randame ši tėms, jis gauna iš Philadeljos kortą ir pristatė paliu gesnė: ar ta, kurios laikosi me pluoštą Lietuvos laikraš ir vėl sulijidyti išsiskirčiusią Dogelį, kun. prof. Reinį, adv, tokį straipsnelį:
phijos didelį laišką, kur tarp*
__ L 1S
socialistai
ATumėną, Bortkevičienę, Stžė
dymą, kad jis yra socialistų nuosakus
čių ir jie mums nušviečia Rusiją. Sauvalys šeimininka
”Tai jau bus veik du metai, kita ko sakoma:
laikraščio atstovas, polic- rNew York Call” ir kuri tąs sąlygas, kurios prie tos vimas žymiai pasididino. Mo šinskį. adv. Chaleskį iš Ukmer kuomet liko atskirtos lietuvių "Atsiimk savo pačią tuoj,
leidžia veikti, ar ta, kurios vienybės Baltijos tautas
gės, ukin. Radzevičių nuo Uk-; moteris nuox savo vyrų. Tą o jei ne, tai išmesiu ant gatmanai jį įleido.
kios valdžios čia nėra,’ sako jie
mūsiškiai "komunislaikosi
Policijos susirinkiman ga • ••
.
spiria. "Saulėtekis,” veda ir daro, kas jiems patinka, net mergės, ukin. Kuktą, kun. spalio 16 dr-likos iš Britanijos vės^.’L ..
"Musų
Tiesos
”
ir
dėl
tai
is
Ruski iš Rokiškio, Priesdzies- išvežta Apie 25,000 vyrų Rusi
li įneiti tiktai socialistas ir
Po
laišku
padeda
savo
mas
pažangiosios
demokra

kurios negalima nei savo tijos dvasioje laikraštis, 23- stengiasi išmesti ant gatvės kį iš Rokiškio, kun. Ūsą, Ruunijistas!
•
"bosienė,” LMPS.
jon. nuo to laiko iki šiai die vardą
valdžios Įstaigas: taip prisakė
binską ir Urbonaitį iš Dusetų. nai daugelis moterų pasiliko "močiutė.’’
Kaip sau norite, tas jau namą pasistatyti?
čiam savo numeryje sako:
išsigabenti Suėmimo Komiteto
Bolševikams už juos musų val vargingam padėjime-su didelė
sumuša ir "Tūkstančio nak
Ir štai praslinkus kelioms
’
Esant
pasauly
tokiam
sumi

raštinei, nes jiems to namo
AR
NE
MUSŲ
TIESA?
džia
Gražįs
38
bolševikus.
”
tų” pasakas.
mis šeimynomis. Man prisi dienoms, toji moteris išme
reikia.
šimui ir nematant jo galo, ne
Musų dešinieji buvo šven jučiomis kįla klausimas, kas
"žmonės išsigando.
Nors
Pas bolševikus esą d» mena ta liūdna diena, kuomet tama lauk L.
LSS. SUVAŽLAVTMAS GA tai įtikėję, buk sąjunginin
Išmetė ją iš stubos taip,
bus su musų šalim ? Mes esame
29 d. čia buvo mugė, bet nie daugiau lietuvių imtiniu tėvas sveikinosi su savo bran
kai kariaują "už demokrati veik iš visų pusių apsiausti kas neatvažiavo. Visi tik ir Žinoma, ir kauniškė'valdžia gia
LI BŪT ATŠAUKTAS.
šeimynėle
tardamas: kaip stovi; — visus drabu
Kaip skaitytojai jau žino, ją” ir ”mažujų tautų paliuo- priešininkų, esančių jau nors, beklausia vienas kito ’kas čia ne visus bolševikus palei 'Brangus kudScdėiiai, gal jau žius ir kitką užrakino ir ne
LSS. Pild. Komitetas nutarė savimą." Socialistus, kurie tiesa, ne iš musų priežasties, bus, kas čia bus.”
džia. Kitais imtiniais busią ' paskutinį kartą spaudžiu jus duoda. pakol moteris neuž
tiems
obalsiams
netikėjo
ir
prie save krutinės; išplėšė ti mokės už vieną mėnesį ranšaukti Lietuvių Socialistų
bet dėl jų pačių nepasotinamo
'ietuviai, kaip lygiai apsimainyta vėliaus.
karei
priešinosi,
jie
barė
ir
Sąjungos suvažiavimą 27
noro grobti svetimas žemes ir ir kitos Pabalti jos tautos,
Lietuvos laikraščiai sako, ronai jūsų penėtoją gal ant vi dos.«.
smerkė.
Jie
sakė,
kad
są

Gerai, kad atsirado gerų
atimti laisvę. Męs esame tvir kurios sąjungininkų kursto kad Dvinske apie 500 žmo sados... Likit sveiki jus mano
rugsėjo Brooklyne, nežiū
jungininkai
tikrai
padės
žmonių,
kurie tą moterį su
tai pasiryžę žūtbūt išlaikyt sa mos buvo pradėjusios ka nių bolševikai
rint kad pereitas suvažiavi
sušaudę ir brangus kūdikiai ir tu gyveni
•Lietuvai
įgyti
neprigulmyJus liekate be vaiku priglaudė ir tuo tar
vo nepriklausomybę ir neati riauti su bolševikais, pama prie tų jau neprisipažįsta: mo drauge.
mas buvo paskyręs šiam su
bę.
duoti nei kraštelio savo žemės tė, kad taip darydamos jos sakosi ju visai neėmę. Kiek duonos kąsnio, be drabužių, o pu davė vyrui žinią. Gi toji
važiavimui vietą ClevelanBet
paklausykit
ką
jie
ir pasirengę kovoti su kiekvie stiprina monarenistus, kukauniškė valdžia sušaudė aš paskirtas ant užmušimo dėl "revoliucinė socialiste,” ne
de. Kai kuriems nariams
ku

Chicagiškė nu, kas tik kėsinsis pagrobti
turinti nei gėdos, nei žmo
tokia sauvalė nepatiko. Jei dabar kalba.
rie paskui ir jas galės pa bolševikų, apie tai tie laik turčių godumo. Sudiev bran- niškumo, da kaip ir pasity
/'Lietuva
”
N218
rašo:
1 gus sudiev...*
jos.
gu Clevelande dėl kokių
vergti Todėl, matomai, Esr raščiai nieko nerašo.
"...lenkai
apginkluoti
fran

Kūdikiai ir moteris apsiliejo čiojimui parašė laiškutį ir
"Visus silpnadvasius, ši mu tonija viešai paskelbė, kad
nors priežasčių suvažiavimo
euzų
anuotomis,
užpuolė
mus
DAUGINA
KUNIGŲ
AR

kruvinomis ašaromis ir karštai įkišo po durim pas tuos žmo
sų padėtis gana gąsdina. Jie su bolševikais ji daugiau ne
šaukti nebuvo galinta, jie
nes, kurie priglaudė išmes-,
MIJĄ LIETUVOJE.
^bučiavo savo tėvą...
sako, tai Pildomojo Komi iš užpakalio ir užėmė gan di pasiryžę yra šaukti, kad mes kariausianti, o dabar teleg
delę tikros Lietuvos dalį. Pa neturime draugų ir ir norėtų
tąją
moterį, reikalaudama,
"Baisi
valanda,
kokią
turėjo
teto pareiga buvo pranešti
ramos praneša, kad tarp so Vienas klerikalų organas
kad
toji
moteris įdėtų pini-’
žiurėjus
į
Lietuvos
žemlapį
net
ieškoti visokių lemtų ir nelem vietų respublikos ir Baltijos paduoda iš Lietuvos šitokią pergyventi tie kūdikiai ir jų
apie tai organizacijai ir leis
moterįs, skirdamiesi su savo gus (už kambarį) į konver
ti referendumu nuskirti vie plaukai šiaušasi iš apmaudos, tų rėmėjų ir užtarytojų.
tautų jau ir taikos derybos
kad
toks
didelis
musų
tėvynes
"Daug naujų parapijų pada- penėtoj ai s. Jų ausyse tik ir tą ir nunešus įkištų jos stu"Tuo tarpu mes turime gerų prasidėjo. Negalia to, Bal
tą kitur. Bet Pild. Komite
tas to nepadarė. Todėl LSS. plotas yra lenko legijoninko draugų. Tie draugai yra musų tijos tautos vienvjasi tarp ryta, Džiakonijoš irgi suskal- skamba: 'Sudiev gal ant visa bon pro apačią durų, tuo
met galėsianti atsiimti savo
dy.
Kunigų
didelis
tru dos.’ ”
draugai ne dėl savo naudos, savęs.
1 kuopa Philadelphijoj pa valdžioje.
"Atvira talkininkų pagdba bet
drapanas.
kumas: nėra kuomi netiktai
kad tarsi pats
likimas
Toliaus šito straipsnio au
kėlė protestą prieš Piiaomaimperialistinei Lenkijai ir jųjų jiems liepia būti musų drau
Kuomet atvažiavo išmes
vikariatų,
bet ir parapijų apso torius klausia tų moterų, ar
jį Komitetą ir nusiuntė tą
AUKSO KARDAS.
labai neaiškuš elgimasis Lie gais. Tai yra žiemių Baltijos
tos
moteries vyras, tai ”kaidinti. Kariumenė ir giminazi- nevertėtų joms sušaukti su
protestą į "Musų Tiesą."
Bet "M. T.” jo netalpino. tuvos klausime, natūraliai pra tautos: Latviai, Estai ir Suo Amerikos lietuvių vyčiai jos reikalauja daug Kapelio-, važiavimą ir pasiklausti val riasparnė” musų LMPS.
perka Lietuvos vyčių gene nu. Didžiausios parapijos skai džios, kur ji dėjo jų vyrus, "močiutė” nenorėjo ir jo įsi
”Laisvė," kuri eina ranka deda gimdyti lietuviuose nepa miai.
sitikėjimą buvusiais kovotojais
Apie dosi. Iš Prienų net dvi parapi- ir kitus savo vargus apsvar leisti, pakol jis neįkiš kur
"Tautų draugiškumą tveria rolui aukso kardą.
rankon su "Musų Tiesa,”
nors per plyšį jai pinigų.
taipgi atsisakė jį spausdinti. už taip skambiai garsinamą de ne politikai ir ne jų kreivos ir tai praneša 'Garsas,” kuris ji daroma. Iš Prienų parapi styti.
mokratiją.”
38-tam
savo
numeryje
rašo:
Ir' visa tai dedasi po Są
jos nauja pasidarė Ištaužoje.
tiesios kombinacijos, bet pati
Tuo tarpu suvažiavimas jau
jungos pastoge, kur dabar
"Lietuvos Vyčiai nusprendė Iš Garievos — susidarė nauja \ 25,000 DARBININKŲ
artinasi. Todėl 1 kuopa iš Kauniškė ”Lietuva” taip- prigimtis: bendra padėtis, ben
nupirkti
do\aną
aukso
kardą
parapija
Aleksote
(Kauno
leido (am tikrus protesto pat skundžiasi ant sąjungi dri vargai ir džiaugsmai, bend
STREIKUOJA FRAN šeimininkauja tie "revoliu
ciniai socialistai!”
Didvyžiai irgi,
ri priešai ir draugai. Tuo at generolui S. Žukauskui. Aukso priemiestyj).
lapelius ir išsiuntinėjo juos ninkų. Girdi:
CUZIJOJ.
Tas mainerys, kurį taip
parapija
pripažinta.
Nauji
kle

kardas
yra
labai
tinkama
do

kitoms kuopoms, raginda
"...santarvė (sąjungininkai), žvilgiu mes visos keturios Bal
Prie
atstatymo
darbų
Passkaudžiai
apvylė "revoliuci
bonai jau sėdi žviršdaičiuose,
daugiau pusmečio palikdama tijos tautos esame tikri broliai. vana musu karžygiui.
ma ir įas protestuoti.
de-Calais
departamente,
Prieš tuos lapelius. Pildo mus vienus be ginklų spirties Seniau mes visi kentėme Rusų "Lietuvos Vyčių 7-tas Sei Barzduose, Sutkuose, Paežerė- Francuzijoj, sustreikavo nis” "bosas,” turėjo daugiau
kaip $400 nuostolių.
masis Komitetas išleido sa vokiečių okupacijos valdžioms jungą, neseniai veik visi ken mas auku rinkumui paskyrė House, Alksnienuose.
darbininkai,
reikalaudami
Reikia da priduri, kad
"Kun. J. Valaitis paskirtas
vo lapelius, kuriuose jisai ir vesti mirties kovą su rusų tėme vokiečių okupaciją, da du mėnesiu. Nors laikas yra
18
frankų
už
8
valandų
dar

kuomet
tas žmogus besiro‘
k&talikiško
veikimo
instrukto

trumpas,
bet
męs
neabejojame,
teisina savo sauvalų elgimą bolševikais, tai ta pati santar bar musų visų ateities klausi
bo
dieną,
vietoj
dabar
mo

kuodamas
su "bosais” pasa
vė lenkams davė netik maisto mai veik vienodai j; stovi ir kad aukų nesuplauktų į ’Auk- rium. Sudaręs savo trupą, va- kamų 12 ir pusės franko.
si ir jau sako, kad —
kė, jog jis esąs išrinktas de
rengdamas socialius
"...jei jus patikėję 1 kuopos ir gtnkhi, bet įtaisė Hallerio mums visiems gręsia tie patys so Fondą’ tiek, kiek jų reikės.’’’
Streiko
komitetas
apskaito,
legatu
į LSS, suvažiavimą
z
nepamatuotiems
išvedžioji armiją, kuri neva skiriama ko- • priešininkai. O prigimties pa
Žinoma, aukso kardo vy r fctarsus.
t
kad
streikuoja
išviso
25,000
ir tenai šitą dalyką pakei
"Marijampolės vienuolynas
mams protestuosite prieš su vai su bolševikais, ištikrųjų gi dėtis tai stačiai yra ta pati — čiai nenupirks, nes jie netu
darbininkų.
siąs, tai ”bosienė” su pašai
prieiname į musą
važiavimo perkėlimą, tai P. K. kariavo su ukrainais ir kitais. visi mes
ri tiek pinigų. Bet jų nuta- gyvena vienuoliškai ir važinė
pa atsakė: "Tu geriau į Su
bendrąją Gintaro Jurą, musų
,
• gavęs tam tikrą skaičių tų pro Ji dabar veržiasi Lietuvon, už
rimas visgi parodo ko jie ja su rekolekcijomis...”
iro.oro
vokiečoų
F
ran

važiavimą nevažiuok, nes
Naujos parapijos reikalin
testų, bus priverstas sulaikyt puola iš pasalų musų kariume turtai vienodi ir musų istori- nori ir ką jie garbina. Prieš
cuos
ATSTATYMUI.
aš tenai busiu, tai tu balso
suvažiavimą ir leisti tą klausi nę, veda nešvarią propogandą jos buvo ir, turbut, bus pana- generolą jie lenkia tuščias gos žinoma, tam, kad kuni
vistiek negausi!”
mą referendumu, nes yra fak ir net patį Amerikos maistą šios vieno Į antrą.”
■savo galvas ir mano, kad gams butų daugiau vietų. Berlinas. — ”Vorwaerts” Tai matote, draugai dar
tai, ant rankų, kad Clevelande pardavinėja spekuliantų ke
Negana to, visoms šitoms žmogžudystės įrankis yra O daugiau kunigų reiškia paskelbė, kad prie Francudaugiau "kramolos malšin zijos atstatymo darbų liuo- bininkai, kokie musų ”kaisuvažiavimą laikyt nebus gali liais ir spekuliantų kainomis. tautoms gręsia naujas pa puikiausia dovana.
su noru užsirašė 400,000 vo riasparniai!”
tam
ma ir kur jį laikyt, galės tada Kyla klausimas: ar santarvė vergimo pavojus iš Rusijos Na, o kaipgi su poteriais, tojų,” daugiau
Sandargo draugas.
kiečių darbininkų.
tiktai referendumas išrišt Kol tikrai bejėgė, kad parklupdžiu- monarchistų pusės. Kolča- kūne sako "neužmušk?”
skurdo šalyje.

Į BI APŽVALGA
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si vokiečių milžiną, neįstengia
lenkų pasipntusio šlėktos sud
rausti, ar tai įeina į taikos
' tvarką — vienus surišti, o ki

{Nedori Sąjungos “tėvuko” ir
LMPS. “močiutės” darbai.

»

I®

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

FTTGHBURG, MASS. kimą laisvamanių iš LSS.[tams kalėjimo ir po 50 dol. ; angliakasių atstovų surismkimas, kad algų skalės klau
—J---------gavo.
dengt
veid? |C do. 134 kuopos, jis pareikalavo pabaudos
simas
bus išrištais patenki
parodymo kur Sąjungos Mainerių streiko nebus.
vėmis, o ”męs
r*c“ parūpinsime pastarųjų padėjimas dabar,
lerine
kauke?
Bridgeporte 10 d. rugsėjo jam kostumerių.”« M
•_  pasidarė da sunkesnis.
konstitucijoje koks parag Su prasidėjimu lapkričio nančiai taip, kad daugiau
Kiti. prie
Mildos svetainėj buvo lietu šinasi, negalėdami suprasti,
"Keleivio" N36 LSS. VI rafas draudžia remti laisva- mėnesio čionai laukta pra kaip 300,000 mainerių pasi
vių "komunistu” susirinki- kaip "męs galime parūpint Pas katalikus nieko nėra be' rajono sekretorius ir LSS. mąnybą. Ką jus atsakėt? sidėjimo mainerių streiko. liks prie darbo, nepertrauk
alaus ir degtinės.
kas, kurį atidarė "dabartė- vaikui kostumerių" kartu
134 kuopos organizatorius, Nieko daugiau, kaip tik tiek, Dabar angliakasių unijos dami jo nei vienai dienai.
lis” Zovė. Grinevičiaus per su juo po gatves nevaikščio Nesenai musų "dusių ga J. As Samulėnas, kad pas kad jau užrašyta protokole pirmininkas John L. Levis Kaip ištikrųjų bus, tai pa
skaitytą protokolą susirin dami. Kiti vėl aiškina, kad nytojas” po bažnyčia suren merkus Susirinkime Buvusį ir pervėlu apie tai kalbėli. praneša ir Clevelando, kur sirodys tik vėliaus.
kimas vienbalsiai užgyrė. mokėt vaikui algą neapsi gė bazarą, kad išviliojus iš už parašytą teisybę, priden
F. J. L.
buvo kasyklų savininkų ir
Z
Paskui sekė skaitymas laiš moka, nes žmones "moksliš tamsių katalikų menko jų gia sau akis 10 dolerine kau Tuo tarpu "Laisvėj" N70
tūlas
jos
korespondentas
pa

kų. Indomiausis jų buvo kų raštų neskaitą.” Jesins- uždarbio paskutinius skati ke ir reikalauja iš Susirin
nuo rusų ateivių konferen kas šneka : "Žinai aš parve kus, parduodant visokius kime Buvusio nusimetimo sirašęs Bijūnėlio vardu šne
ka, kad tūli laisvamaniai
cijos, kuri pasmerkia bolše šiu iš Smolno (smalos) in škaplierius, rąžančius bei nuo
savęs
slapyvardžio pasikvietė Kučinską ir pri
vikų atstovą Martensą ir stituto, žinai man paranku, dzindžiliukus. Bet štai vie skraistės ir pasirodymo viaklamuoja komunistų va žinai aš ištikimai "Žarijai" ną dieną to jomarko tūlas suomenei. Gerai, išpildy siklausę "Kučinskinių” idė
dovu Stoklickį. Taip ir atsi tarnauju, žinai...” Ką čia geras katalikas dievuliui siu reikalavimą. Ar aš bu jų dabar susirinkimuose
ATHOL, MASS.
voliucingas narys "draugas
duoda varžytinėmis už vir jis pasako, tai dievai vieni ant apieros atrita po bažny vau susirinkime, ar ne, te triukšmą kelia. Girdi, "kat
vytis,"
kada prisiėjo apsives
šenybę. čia aiškiai pasit težino. Tuomi ir užsibaigė tiniu skiepu didesnę už save gul mato ir pats kuopos or rie skaito "Kardą," tegul Kuomet "Keleivyje" buvo ti, nuvyko pas kunigą, išplū
virtina rusų patarlė: "Niet tas musų komunistą mitin bačką. Klebonas net pašo ganizatorius perskaitęs ma nevadina save socialistais.” paskelbta, kad prie vieno do socialistus, išpasakojo
tolku v našim polkų.”
ko iš džiaugsmo. Priėjęs no vardą po šiuo paaiškini Turiu pasakyti, kad nieks lietuviško laikraščio dirba "tėveliui" visas paslaptis
gas.
Gvazdikas.
Kitas kaip tas pats Bijūnėlis šnipas, tai ypač "Laisvė” ir
paplojo vargšui per petį, o mu.
Tečiaus ne tik rusuose
pasamdė
drg. Kučinsko pra jos pasekėjai garsiai sušuko socialistų veikimo, gavo tė
tam, rodosi, laimės pasaulis
tas suirimas ir savitarpinės
velio atleidimą, kaip Juda
CHICAGO, ILL.
Reikalauja faktu, kad
atsivėrė. Visas nukaitęs prirodžius, jog ten teisybė kalbom svetainę, jis ’pats ir pradėjo spjaudyt "Kelei nuo Kaifos už išdavimą Kri
peštynės. Tas pats ir mūsiš
Lietuvių gramatikos
pradeda šaukti: "Vyrai-mo- rašyta. Girdint šitokius rei net per pikniką jas garsino, viui” į akis, vadindami tą staus. Nevadinkite to pro
kiuose ”komunistuose.”
mokykla.
jis ir prie susitveriančios priminimą judošišku darbu.
vokacija,. nes tai' "revoliuz Kaip jau yra žinoma, ESS. Rugsėjo 7 d. vietos lietu terįs, krajavo alaus, eikite •kalavimus tiesiog reik ste kuopos buvo prisirašęs, pir
.
Nekalbant
apie
tai,
gerkit.
”
Na
ir
gerta.
Paskui
cingas darbas.”
VHI-to rajono konferenci vių pirmeivių būrelis sutvė
bėtis ne tik maų, bet ir kiek mininku jos būti apsiėmęs,
ne
mažiau
judošišku
re:
_______ buvusios
______ kuonegalima
buvo
pro
bažnyčią
ia i Tariamas
ja išrinko į LSS. X-tą suva rė lietuvių kalbos (gramati
vienam, kas susirinkime bu paskui atsimesdamas nuo
organizatorius, pačią
žiavimą 5 delegatus ir pas kos) draugijėlę. Mokytojau šaligatviu eiti — visas ap- ,vo ir girdėjo, kaip toji mini jos ir kitus jį sekti raginda skaityt ir tų komunistų kuoterštas
barščiais,
kopūstais
pu
darbą,
kad
Chicagos
'
vedančiam
sočiai-vyčiui apkyrė jų kelionės lėšoms po ti pakvietė Dr. A. Montvidą.
ma mergina pasakė: "Aš tik mas parodė tik savo nepair
raugalu.
Sako,
kad
ir
,
100 dol. Kadangi iš LSS. 4 Pavyzdingas darbas pir
nenorėjau, o kunigą Mockų stuvumą. Jis' niekina pats slaptos policijos dęparta-1 g-ėmė būti svotu. Jį tečiaus
degtinės
nemaža
išgėrta
po
•man- į kunigas
iš bažnyčios, __:
kaipo
........_________
rj
kuopos išrinkta net 4 dele meivių, kurie supranta mok
bučiau sukritikavus." Sa save už rengimą drg. Ku mento 3nariams išdavė .....................
dievo
namais.
dalus
atstovauti
revoiiucioį
j
evį
išmetė
lauk,
nežiudatus
i
bedievi
i™.,
gatai, tai konferencijos Įga slo reikalingumą, ypač šiais
mulėnas tečiaus pridengia činskui prakalbų ir prisigė
Tai
ve
kaip
dūšių
ganyto

liotoji komisija kreipėsi į 4 laikais, kuomet daugiau rei
dešimtinę sau veidą, kad ne rimą "kučinskinių” idėjų. menus komunistų konfe-jrint to; kad jis atsiklaupė
lencijoj, -visgi tos kuopos lprjeg altorių, mušėsi į krutijai gerina žmonėm^ gyveni- ,
kuopą su prašymu paskolin kia gramatiškai
mokytų mą. Ar galima stebėtis, kad matyt kaip pats turi rausti Na, jeigu skaitant "Kardą” nezinojo, kad jų revoliucin- nę įr valiojosi žemės dulkėse
ti rajonui 150 dolerių dele žmonių.
meluodamas, buk tai, girdi, negalima būti socialistu, tai
,
gatų siuntimo lėšoms paden Negalima praleisti, nepa tamsus vargšas katalikas li išmislas, jog ta mergina reiškia Bijūnėlis nori, kad gi delegatai raportus pirma prieš Augščiausiojo veidą,
gti, nes rajono ižde randasi žymėjus, jog Dr. Motvidas kęs be cento prie dūšios bė "sukritikuoja"
kiekvieną socialistai skaitytų "Vytį,” išduos policijos departa- Uabar šnekama, kad to ”so„o_____ ...___ ”
ga
ir
parsiduoda
kapitalis

nedaugiau kaip 200 dol. Ket yra vienas iš geriausių inte
kalbėtoją, jam namo išva "Moterų Dirvą,” "Darbinin mentui, lyginai kaip Law-! Ralistų organizatoriaus
virtos kuopos narys Klas- ligentų musų tarpe. Reikia tui už menkiausį atlygini žiavus. Na, o po d. T. J. ką,” ”Draugą” ir kitus kle rence’o streikieriai nežino- buvo susitarta su kunigu,
tauskas kaltina rajono kon būt didžiai pasišventusiam mą yergijon ? Taigi ne tam Kučinsko prakalbų, ar ta rikalų’(raštus. Matyt, kad jo, kad Jonas Deltuva, kuris Netrukus po to mat padeglietuviška bažnvčia. Kuferenciją, kam tiek daug pi žmogui, kad turėti norą mo sus katalikas čia kaltas, kad pati ypata nesakė, kad "mes musų kiariesiems tas yra dabar laikomas po 1,000 dolerių
kaucija
ir
bus
1
d.
span
į
gas
apkaltino socialistus
jis
liekasi
darbininkų
ir
nigų skyrė delegatams. kyt suaugusius žmones. Juk
tekias pasakas jau ir užmir geresnis ”bolševikas,” kat
savo
paties
neprieteliu,
bet
tariamas
už
kurstymą
j
r
sukurstė
da didesnės neStilsonienė aiškina, kad tai sunkus darbas. Jis tik
šome?’’ Samulėnas žino, kad ras bijosi laisvamaniškų
”bediekonferencija tik spėdama rai pasišventęs darbininkų tie, ką jį auklėja ir stumia šito tai "draugei” neuž raštų, eina į bažnyčią ir re streikierių prie krūvinį apykantos prieš
riaušių,
yra
ne
revoiiucioyj
—
į
skurdą.
BatakiŠkis.
sprendė, kad tiek lėšuos, klesos švietimo reikalams.
tenka, kad "sukritikavus” mia tas įstaigas, kurios lai nierius, bet paprastas Bos ■ vius.” Duoti kunigui progos
Pasiteiravuc pasirodė, jog Žinom, kad inteligentijos
kalbėtojus, kada jie negirdi, ko darbo žmonių klesą ver tono policijos departamen- i kaltinti socialistus šitokiuo
ROCKFORD, ILL.
-- - I se niekšiškuose darbuose —kelionė vienam delegatui, dauguma visai nemato, jog
o tečiaus stengiasi užginčvt, gijoje. Tai ve, kokių "socia to agentas. -Taigi
akvvaiz
Margumynai.
važiuojant miegamajam va darbininkų klesa gyvena be
kad davatkizmo pas tą ypa- listų” pageidauja Bijūnėliai, doje to, kovojantiems darbi tai ne provokacija, bet pasa
kykit jus, "revoliucingi”
Šiuo
tarpu
darbai
čionai
gone kaštuos 79 doleriai su]
Ypač musų kuni- eina neblogai ir iš kitur at tą nei krislelio nerasi. Pa tik ne laisvamanių.
ninkams
reikėtų
būt
dėkin-'
karžygiai, kuo visus čia pa
centais, <o 20 doL
linkimai kitus apkalbinėt
kurie daugiausia laiko
J.
J.
Jankauskas.
gaiš
tiems,
kurie
nurodo
ne■
minėtus darbus pavadinti?
pragyvenimui
imui
tai visai turj nenoi4 jokio naudingo vykusiam darbas nesunku juk ir yra davatkizmas. Tik
ištikimus
gaivalus,
o
ne
pyk

gauti.
Diskusuojama ap*
nedaug. Diskusuojama
apie dar^ dirbtif
pliuškė davatka gali taip
ti ir pravardžiotis. Bet de Dabar ištikrųjų ir tik
GIRADVILLE, PA.
užtektinumą paskirtos su Galop turiu pažymėti, jog Mieste pasirodo didelis daryti, bet ne apsišvietusi,
riems socialistams čionai
ja, pas mus yra kitaip.
mos, o Meškauskas, kuris Chicagos jaunimas bei su namų trukumas. Sako, kad kovojanti už tiesą ir dorą
Juokingas atsitikimas.
padėjimas pasidarė begalo
Keletas mėnesių tam at sunkus. Socialistų įtekmė
turės laimę pasivažinėti už- augę žmonės atkreiptų do- apie 2,000 darbininkų čionai ypata. Ar aišku?
Pastaruoju laiku čia pri gal aš rašiau "Keleivyje^ i
da stinga. Taip paskelbė
i šit, mokyklą kadangi čianykštis biznierių komite Eikime toliaus. Kuomet viso daug plėšikų, kurie ne apie Athol, Mass. LSS. 114 žmonėse visai nupuolus, ne
do šimtas dolerių perdaug,' ji visiems- yra prieinama. Gi
kalbant valdžios persekioji
drg. Levas 134 kuopos susi
tegul jie patįs važiuoja. Ki nebrangus ir įstojimas ir tas vadinamas "Chamber of rinkime, 3 rugpiučio pradė tik naktimis, bet ir dieno kuopą, kuri net laužydama, mų sustiprėjimo. Kam už
ti protestuoja prieš tai, kaųi parankiu laiku duodama Commerce.” Kad darbinin jo niekinti L. L. F. kuopos mis užpuldami žmones plė Sąjungos konstituciją pra visa tai priguli dėka, jeigu
kams butų kur gyventi pir narius, kurių pirmininku' šia, tai žmonėse išsidirbo di dėjo valytis nuo ne-bolševi-j ne tiems "revoliucingiems"iš ketvirtos kuopos net ketu lekcijos.
ris delegatus paskyrė. Kal Mokykla randasi 1537 N. miausiai nutarta statyt na buvo pats J. A. Samulėnas, delė baimė delei plėšikų-raz- kų, o visokius miglotus gai-Į social-vvčiams?
bama, kad kitos kuopos vi Robey Street, Chicago, III. mų, paskui paleisti darbus pravardžiuodamas juos vi baininkų. Iš tos baimės bū valus, kurie tik bolševikais: Ištikrųjų sakau, kad so
sai atsisako skolinti rajonui Mokinama nuo 7 iki 10 vai. visa spėka ir kviesti darbi sokiais vardais, drg. Ona na nemaža ir juokingų atsi save pasivadina, traukt įi cialistams išeis ant sveika
pinigu delegatų kelionės lė lyto kiekvieną sekmadienį ninkų iš kitur. Kiek * visa Samulėnienė atsiliepė, kad tikimų. Taip va, nesenai darbininkišką organizaciją.! j tos tas, kad kairiasparniai
šoms padengti, dėlto ketu- Tada galima įstoti ir į mo me tame teisybės, nežinia; kuopiečiai neprivalo ir lais čia atsitiko šitoks atsitiki Už tą pastebėjimą kuopos! atsiskyrė nuo socialistų. Jie
,
neapsvarstyto žingsnio kai-! savo darbais bent neterš
riečiai skundžiasi, jog ant jų kyklą Lekcijų kursas už gal tai tik viliojimas neri vamaniškų knygų skaityti, mas :
Tūla
moteris
krautuvėje
rių-kairiausieji išvadino ma! socialistams vardo, <\ visuo- a
maujančių
žmonių,
bet
kad
vienų sprando tokia sunki tris mėnesius tiktai $2.50.
o
protokolų
raštininkas
at

nupirko
maišą
miltų.
Kraune "provokatorium,” kuo ne1menė
_
našta dedama, sakydami, Chicagos ir apielinkių lie namų sminga, tai teisybė. sakė, -kad jis skaito, ką nori
pamažu pažins, kad ’
tuvninkui
miltus
į
moteries
tą pat giesmę užgiedojo J? visokie "revoliucinei"
jog skolindami turį ma tuviai visi stokite šion mo Raudos nesvietiškai augš- ir nieks jam to uždrausti ne
namus atnešus, rado namų* "Musų Tiesoj” ir p. Rama-!; šaldros nebuvo, nėra ir var
tos.
nyti aukaują. Be to da ne kyklon.
gali,
tai
pasakyk
mielas
SaYra čia dvi lietuviškos mulėnai, kas tuomet užreiš duris užrakintas. Negalėda nauskas, "kritikuodamas" giai bus kada socialistais. _
pasitenkina ir tuo, kad dele
žemės žiedas.
bažnyčios ir jų abiejų klebo kė: "Ugi mes!” Ar ne ta pa mas nieką prisišaukt iš vi mane ir A. Liutkų* Tečiaus Vadinasi, draugai kairie
gatu paskirtas toks 4 kuo
pos narys kaip Dundulis, CHICAGO HEIGHTS, ILL. nai likosi išmainyti. Vienas ti mergina, kurią tamista daus, krautuvninkas paliko kas išėjo iš to kuopos apsi ji nepykite, kad jums kas
maišą miltų prieangyje ir valymo? Ji visa susivėlė
jų buvo labai šventas keikū
kuris liuosu noru nuvyko
primena provokatorius jūsų
bandai
taip
augštai
iškelti,
pats nuėjo namo.
Darbininkų tamsumas.
taip, kad daugiau jos jau tarpe, nes jų ištikrųjų’ pas
nas ir parapijonų papiktinVIH-to rajono konferencikaipo prakilniausią pasišjon ir ten buvo paskirtas de Apie trejetas sąvaičių tojas, antras gi laisvama ventelę darbininkų labui?... Namų šeimininkui parei nebematyt. Ji žlugo.
jus yra.
legatu. Girdim kuopa neduo tam atgal American Mag- nis ir darbininkų klesos ša Ar darbininkų tamsumas nant namo pasirodė, kad Daug dirbome, daug var
J. Sulvanaitis.
sianti jam mandato. Zolpis nit Steel Co. dirbtuvės dar lininkas. Kada naujų "du prie to labo taipgi priguli? prieangyje sėdi ir jo laukia gome, kol ją 1916 metais su
aštriai protestuoja prieš da bininkai pareikalavo augš- sių ganytojų” sulauksim,
koks "liauferis." Žmogelis organizavome ir pastatėme NOReJO UŽMUŠT EGIP
Ne;
nešmeižiu
aš
nieką
tesnės
algos.
Jiems
buvo
koi-kas
da
nežinia.
vimą pinigų Trainio kelio
įsako banditui keltis ir eit ant kojų. Bolševizmo šilti
TO PRIEMJERA.
Beje čionai yra ir lietuvių teisybę sakydamas. Jeigu sau, bet tas nei krust. Išsi nei apėmus rėksnių protus
nei. Jei Dundulis negausfes atsakyta: "eikite lauk.”
kam
teisybė
yra
negeistina,
evangelikų reformatų apie
mandatą tai Trainis nega Darbininkai išėjo.
traukęs revolverį jis kelis paskui kilo nesutikimai; so Aleksandrijoj, Kairoj ir
Tečiaus
tamsus
katalikai
50
ypatų. Apie 4 metai at lai save kaltina. Neturiu kartus spiovė "banditui” į cialistai dėl tų rėksnių plū kituose Egipto miestuose
lįs gaut pinigų kelionei.
Trainis atsako: "Nevažiuo tuojaus nubėgo atgal ir pra gal jie buvo parsikvietę sa reikalo niekinti nepatinka veidą, manydamas, kad jis dimo ir pravardžiavimo pri buvo laikomos anądien dide
dėjo prašytis, kad juos at vo tikėjimo kunigą, bet nuo mų ypatų, jei tik jos neken užsnūdo belaukdamas, bet versti buvo iš kuopos pasit lės demonstracijos prieš an
siu jau, nevažiuosiu.”
Stilsonienė daro sumany gal priimtų, nesą jie neno to laiko neturi laimės su ku kia kovojantiems už geres tas vėl nė krust. Perpykęs raukti. pasiliko vieni "fcvo- glų valdžią. Žmonės reika
nę savo ateitį darlųninkams. žmogelis pradėjo šaudytu liucionieriai.”
organizato lavo Egipto neprigulmybės.
mą išleisti lapelius • prieš rėję streikuoti, tik kiti juos nigėliu pasisvečiuoti.
Kas
nevelija
jiems
apsiš

Lietuvis.
išvedę.
Šūviai sukėlė iš miego na riaus pareigas pavedė vai Kairo mieste raita Dolicija
"Naujienas" ir naujai orga
viesti,
tas
netrokšta
jų
išsiŽinoma,
šitokiu
tų
darbi

miškius ir kaimynus. Kada kėzui, kuris seniau kuopon I užpuolė ant žmonių ir daug
nizuojamą Sąjungą. Esą,
GRAND RAPIDS, MICH. liuosavimo iš to padėjimo, su žiburiu pažvelgta į sušau nebuvo priimtas delei jo el
ninkų
tamsumu
ir
nesusi

męs turime sąjungą, o jie
demonstrantų sužeidė. Tū
kokiame
jie
šiandien
dėl
sa

pratimu
kompanija
veik
pa

Koncertas.
gimosi
nelemtumo.
Tasai
dyto
"bandifo
”
lavoną
—
pa

las klerikas mėtė į premje
čia ims klaidinti darbinin
sirodė, kad tai miltų maišas "organizatorius" paprastai, rą Husseiną Rušdi Pašą
kus. Mat savo "Žarijos” sinaudojo^ Kiti darbininkai Rugpiučio 24 d. š. m. buvo vo tamsumo turi būti.
(kiti degtuku vadina) lieps irgi tuoj pradėjo grįžti at Lietuvos Sūnų Dr-jos su Tai tiek apie tuos reikala su penkiomis nuo kulipkų organizavo gemblerių šai-j bombą, norėdamas jį užmuš
vimus iš jam prirodymų. skylėms.
kas, kurios susiėjus kuopos ti. Bombą jis turėjo paslė
na kairiasparniai negal su gal ir streikas po keturių rengtas koncertas.
dienų
užsibaigė
pilnu
darbi

Nors
pats
Samulėnas
davęs
kambarin socializmą iš ka- pęs tarp vynvuogių, bet pre
LSS. 51 kuopos choras
deginti "Naujienų,” tai rei
Nubausti
banditai.
ninkų
pralaimėjimu.
man
teisę
reikalaut
iš
jo
zyrų studijavo. Policijai mjero neužmušė.
sudainavo
kelias
daineles,
kia lapelių, kuriuose galima
man
pasiūlytų
10-čio
dole

Sykį "Keleivyje’’ jau bu gemblerius persekiojant ne
paskui atvaidinta dų trum
liavartoti ir tokią kalbą, ko Tai pasekmė tamsumo.
kios vartot paštas neleidžia. Dabar lietuvių draugijos pu scenos veikalėliu, būtent, rių, tečiaus aš to reikalavi vo rašyta, kad policija gud išliko paslaptyj ir kuopos SENA TVARKA BAIGIA
Kiti visgi tvirtino, jogr ata- braukia lauk iš savo tarpo "Milkmanas” ir "Dentistas.” mo nestatysiu, nes aišku riu budu Ashlende suėmė kambariai. Kuopiečiai gi
SAVO DIENAS.
kuot galima per laikraščius tuos, kurie pirmiausiai nu Abi komedijos juokingos, kaip Samulėnas tą dešimti saiką banditų, kurie nuo tū vietoje uždraudus savo or
ir lapeliai bereikalingi. Mal bėgo darbo prašyties. Tai tečiaus "artistai” prastai nę norėjo parodyt svietui, lo laiko apiplėšinėdavo žmo ganizatoriui ir "revoliucio "Dabartiniai pasaulio su
ta, malta ir privirta košės. mat kiek laimėjo tie varg jas attiko ir gilesnių įspū kad jis kalbąs teisybę, užsi nes, daugiausiai automobi nieriams” krumplius į stalą mišimai reiškia, kad senoji
miršdamas, kad ir jam tei- liais važinėjančius aplink daužyt, už persekiojimą ap visuomenės tvarka miršta,
Lapeliu leidimą atmesta, šai katalikai, kurie pildo džių nepadarė.
sybę
galima parodyt, nei de Ashlandą, Shenandooh ir kaltino reakciją... Na. kad o jos vieton gimsta nauja
Po
vaidinimui
LSS.
51
kę.
bet išrinkta "redaktorius” kunigijos įsakymus nuolan
Gererdvilę. Suimtieji ketu daugiau negalima tokių su draugija, kurioj beteise ir
kiai Ūmauti dievui ir po vienų vyrų choras da padai šimtinės nesiūlant.
lapeliams pagaminti.
Dabar reikia pridurti da ri banditai — du vyrai ir sirinkimų laikyti, tai musų nelygybė, slėgusi žmoniją
Įnešta, kad parėmus Broo- nui. Juos netik dirbtuvėse navo, po to buvo šokiai.
kuopdį per ištisus amžius, bus pra
klvno tetos biznį. Ir šiame dabar darbininkai neapken Mano nuomonė: rengiant kelis žodžius apie musų kai dvi merginos. Abu vyrai, "revoliucionieriai”
Schwartz ir Smith. likosi nu likvidavo. Galite šitokį dar šalinta,” pasakė Anglijos
klausime nemaža bereika čia, bet ir tie ponai nei kiek ką, reik prisirengti ir atlik riųjų nuosakumą.
teisti
3V> metų kalėjiman bą nevadint provokacija, Darbo Partijos vadas Henlingai laiko sueikvota, o re ne daugiau pasigaili. Strei ti taip, kad ir kitusyk ren Rugpiučio 17 d. LSS. 134
kavusius darbininkus sam giant vakarą neabejoti apie kuopos subrinkime drg. J. ir da po 100 dol. piniginės nes tai "revoliucingas dar derson Tarptautinės Darbi
zultato — jokio.
ninkų Brolijos Kongrese
Kalbama apie "Žarijos” dytojai išnaudoja ir spau- skaitlingą publikos atsilan- M. pasmerkus laisvo žmonių pabaudos turi užmokėti. bas.”
Londone.
Vienas
buvęs
kuopos
rė

K. L. protavimo priešus ir išbrau- Merginos nuteistos 3 meŽolpis pataria džia, bet tuos "skebus" da kymą.
platinimą.
pasamdyti vaiką, kuris vai- ir nuskriausti darbininkai
CHICAGO, «JL.
.
kšeiotų
su "Žarijomis" gat padeda j vargą stumti. Šią
"Komunistų" suurinkUBe.

I

Faktai akis bado

a

f

4

i

9

K E L E I V I S«

'
T

— ‘ir apie Valp: raišo mokyklą žinojimo. Reikia mokslo. O “
visko prišneka. Tokie žmo kiek žinojimo ir mokslo ga
nės dažniausiai taip daro iš li turėti mokinys, kuris tik
*
pavydo. Jie nei kiek moks- pradeda mokytis? Ir gerai
— lo neturėdami ir nenorėdami tie mokiniai padaro, kad ■
—
s mokytis, amžinai kitus ir. pasirenka sau kitą darbą,1 - Kain ”Kolpivio„ skaityto-i vo šnipų sužinoję kas unijai
Šiandien mokslo nepasie-'dalykėlių, kaip antai: arif- naudinga, bet klausimas,
T.’, net mokyklas niekina. O yra
Western priklauso, o kas ne, samdybuv*"ų s».
kia jau tik tas, kuris •nenori metikos, anglų kalbos ir lie-’ kaip visa tai pasiekti?
juokus daro,
pritinkamiau Sh ir^Hedmont, Wa. Va., tojai pradėjo unijistus pern • « . • *■
jo pasiekti. ~
| tuvių raštiškos kalbos. O. yra tokios mokyklos, .kur^ kad;, valparaisiečiai
v„,-.iai dirba
dirba už
už dirbti tą, ką gali,
- o ne to> w£gt Verginiu Pu P and Pa- -kieti >r nuo darto vą^u
Žinoma, aš nesakau, kad šiuos dalykus išmokti gali- mokina tokių dalykėlių 3
mokslą. Tai begalo stebėtiaugšfesnio mokslo, profesi- ma kad ir šiandien; aplin- tai geri klausimauL^Į kąi^ ina, kad tokius juokus daž- ko^ifejgali.
i iu-x •
'per firmos darbininkai ne- lauk, nežiūrint kaip ilgai
• P*e- kalbet.°jus T” galėdami pakęsti darbo są- katras jų firmai yra tarna
jos. Augštesnį mokslų šian- kybės yra gana prieinamos. lik ir noriu atsakytijuos./
) niausiai daro socialistais t^ri™ T* P
Daugiausiai nu
lygu sustreikavo 4 dieną vęs.
Pirma, reikia vįenas-ki- Pirma, rnokykl^yra. ir Jau kam-kam. liet socialisv
TJ-T?-gery kalbe- wirio š. m. Streikas tęsė- kentėjo už prisirašymą prie
ke 1 r?«et^1ltas žodis tarti apie šitų da- tos mokyklos labai prieina , tui. rodos, reikėtų žinot, kad
‘i
s^°^a* .
si jau daugiau kaip 5 mėne- unijos merginos, kurios ka
ni’ i^/y^f^J’.lykų svarbumą žmogaus gy- mos. Štai, pavyzdžiui, pa 'darbo žmogus turi diirbti.
R^
n
^'^
s ir da 8iaildien negaHma rės metu daugiausiai darba
mediciną. Keli ,metai
rneta1 atgal/
atgal, vemme. Kiekvienas, man imkime kad ir Lietuvių Ko jeigu jis nori gyventi, o
o-iT^tn
* Reik?a P1?’, pasakyti katros pusės per vosi patriotiškiems daly
turint High School mokslą,1 regis, žino, kaip naudinga respondentinę Mokyklą. Ši
j
ypač
jeigu
nori
pasieikti
kąmoksi^
v reikla. E gale jis užsibaigs. Matosi, kams, o infiuenzos epidemi
užteko keturių metų pa (yra žinoti arifmetiką. Mat, toji mokykla suteikia pro
baigti mediciną; o šiandien I šiandien yra jau pažymėti gą mokytis kiekvienam. Ar |nors geresnio. Ir kokis skir
a’n?r^tl-^Sikad darbininkai pradeda jai kilus dagi statydamos
tumas,
ar
mokinys
bulves
Padėjusių
mokytis, kad jie abej-oti apie tos sunkios sa- save pavojun nursių parei
jau reikia astuonių metų —• nai augštokai pakilus ko kas dirba dienomis, ar nak
skuta,
ar
gatvę
šluoja,
ar
gas pildė. Pavarymas už
kaip tik dvigubai. Keli me mercija, industrija ir apla timis, ar ilgas valandas, ar
vo kovos laimėjimą.
i
kitą
ką
veikia
pakol
jis
užužimtų
kalbėtojų
vietų?
Juk
tai atgal buvo tokių mokyk mai biznis išsivystęs. Kur trumpas, vistiek gali moky-j
np tuvi
‘
1 Šnekama, kad streiko vava unija jų ią darbo darbinin
•
sidirba
pragyvenimą
ir
tęlų, kad nei High School mo- žmogus neisi, visur biznis. tis.
,tlm'’Movai laikėsi klaidingos lak kuose sukėlė pasipiktinimą;
,
ĮIšia mokslą? Pagaliaus, su- tir to ko fe i s?pra
”
y’ ‘*0S, kad leido darbininkus j r net tie, kurie unijai ne
k.lo nereikėdavo, kad ant Ar tu perki ką, ar parduodi Tiesa, visaip žmonės kai-į
Į
sipratusiems
darbininkams
ri
to,
ko
nežino.
simpatizavo, po to pradėjodaktaro išėjus. Ir iš lietu —vis darai biznį, žinoma, ba apie korespondencijines
Taicri nprpik-ia i
f Išmušti iš pozicijos, kad jie
i
y
ra
net
gėda
tyčiotis
iš
kitų
prie unijos.
vių daktarų turime nemaža jeigu tu nedarai pelningo mokyklas, o jau ytin tie, ku
Perdeag "bolševikiški"
i” ”"aiai_ dėties
i
darbininkų
užtai,
kad
jie
Organizatoriai
matydami
mokinių
daug
norėti.
Aolatokių, kurie neturėdami biznio, tai atmink, kad kitas rie labai mažai, arba visai
doblistiški” ir nesuorgani,
dirba
prastą
darbą.
mai sakant, mokinius reikia , zuotus darbininkus stūmė darbininkų ūpą ir karščiaviHigh School mokslo baigė iš tavęs daro. O tai reiškia, nieko nežino apie jas. Žmo
Į
Ir
kokiu
kitu
budu
moksgerbti, jiems daugiaus ener kovon, neapsvarstę savo jie-* masį su streiku pradėjo su
mediciną ir šiandien dakta kad jeigu tik tu nesupranti gus, nežinodamas korespon;
leivis
galėti]
pragyvenimą
gijos priduoti ir, kiek gali- j
sirinkimuose aiškintis kad
rauja.
arifmetikos, nežinai rokun- aencijinės mokyklos moki i užsipelnyti? Straipsnių ra ma, medžiagiškai paremti. O —• Delei visa to, West Vir- su streiku reikia palaukti,
Tai ištikrujų buvo laikai: dų, tai, brolyt, nei nepasiju nimo metodų, laužo galvą,
nes da ne pakaktinai spėkų,
moki biskį rašyti, skaityti, si, kaip liksi „apšelmavotas” kaip čia, esą, galima išmok-' šymu? Prakalbų sakymu?
Tai
puikus
darbas.
Bet
ar
mokyklų,
reikia
jas
nJrody-'
b
^
jnkišk
organizacijų
„ei
kad kovą pradėjus atviram
—nuėjai tam tikron mokyk ar nuskriaustas.
i per laiškus? Jeigu jis no-' visi gali tuo užsiimti? Ar Lw.Ta,m°k,naS1- ir .1S-! moralės, nsi finansinės pa- lauke. Tečiaus darbininkai
lon — ir už keturių metų Bet ar-gi tai viskas?
’ėtų, žinoma, jis galėtų pa-i
’
nenorėjo laukti. Perkalbėti
jau daktaras! Koks dakta • Toli gražu ne-! Daleiski- '.irti, jogei labai paprastai.' daug yra tokių, kurie turėtų moksta bent paprasčiausius
pakaktinai
gabumo
straipsaiškinimais,
L^,į
i
."
giausius
gyveni
::
visose
tose
šnekose
y
ras, tai gali visi dasiprotėti. me, esi kokios draugijos na Bet jis, vieton sužinojus,'
r____ __ _______ yra darbininkus
me
dalykus.
’
’
;nius
rašyti,
prakalbas
sa

kad
pirma
reikia
reikalauti,
Net pinigų už mokslą nerei rys; na, kartais ir sėdi val oadaro išvedimą, kad tokios 1
kiek teisybės, bet anaiptol
kyti?
Tokių
męs
labai
ma

Kas
norite
platesnių
in

kalavo: laukdavo iki pa dyboj, būni iždininku ar fi mokyklos "negeros”
nę viskas. Užuojautos ko idant pavarytus atgal pri
ržai
turime.
Ir
tie
patys,
formacijų
apie
Lietuvių
kobaigsi, o jau paskui, ”bizn nansų sekretorium. Tiktai Kodėl? Ve kodėl: dauge-'
vojantiems kitos organizaci- imtų į darbą, nebuvo gali
respondencijįnę
i
'.
’
kurie
užsiima
tokiais
dar

mokyklą,
jcgJ neskupė
bevarydamas,” atmokėsi... pamislvk, kiek tu vargo ir iis silpnos valios žmonių ma
_jo,, tečiaus pa mą.
Taip dažniausiai būdavo nesmagumo, ir pagaliaus, no, kad be botago ar rykš bais, kartais daug geriau tai kreipkitės šiuo antrašu: čių kovojančių darbininkų Vasario 4 d. š. m. apie 5
padarytų, kad tuo visai ne L. K. Mokykla, 2023 St. Paul
Chicagoje.
nesilaiky vai. po pietų iš darbo pava
sarmatos turi, nemokėda tės, ar aštrių mokytojo žo užsiimtų. Mat, daryti gy avė., Chicago, III. Kas no- nesusiklausirnas,
.
Šiandien jau to nėra. To. mas rokundų. Reikia keli džių, negalima išmokti. Bet
mas organizacinės discipli- ryti darbininkai susirinkę
venimą
iš
raštų,
tai
reikia
nte
daugiaus
sužinoti
apie
n
_3 ir glesinė5 vienyb& bu. prieš fabriką pradėjo šauk
pačioj Chicagoj pasiliko tik doleriai sudėti, dar šiaip tai tuščias sprendimas. Jei
ne
tik
mokėti
pilnai
taisykValparaiso
mokyklą,
pačios didėsės medikalės taip sudėti gali; reikia atim gu žmogus pats savęs nepri,
_ ..
.
vo vyriausiomis priežasti- ti : „Bailiai! žadėjote už mus
lingai
rašyti,
bet
ir
žinoti
’
neptes
šiuo
antrašu:
Vai-jpjg
įos ję0V0S pralaimėjimo užsistot, o dabar tebedirbat.
mokyklos — keturios; kitos ti, jau kartais turi pasikasy spaus mokytis, tai jolfia dis
dalykus,
apie
kuriuos
rašai.
,i.
paraiso
Lmversity,
Vaipašitokiame
dalykų stovyje Meskite darbą. Visi sakėt,
visos tapo
uždarinėtos. ti sau galvą; reikia padau ciplina jo neprivers.
Tik Tam reikia ne tik ambicijos raišo, Ind.
Nors darbo žmogui yra sun ginti, jau turi nemažai lupas prisižiūrėkime klesoj. Ku
vadovai lošia antraeilę rolę. kad mums susirinkus j>rie
Algirdas
Margeris.
ir
gerų
norų,
bet
ir
nemažo
kiau dabar mokslas pasiek ar usus pakandžioti; o jeigu ris turi tvirtą valią, gerai.
/Viršminėtos firmos po- vartų mesite darbą...” Taip
ti, bet tas turi ir gerą pus^ reikia išdalyti,, tai nors ir užsilaiko klesoj, atydžiai i
- j pieros fabrikose dirbo virš gėdijami darbininkai metė
Mat, visokie nemokšos, dy- pasikark, o negali nieko pa
2.000 darbininkų. Supran savo Įrankius ir fabriką ap
klauso
profesoriaus,
bando'
KAIP
BOLŠEVIKAI
kunėliai negaus M. D. laip daryti ir gana! Taigi matai, dalykus suprasti, tas yra ge
tama, jie užėmę buvo įvai leido. .
snio ir žmonių mulkinti ne kiek nėsmagumų yra, ne ras mokinys: egzaminai jam
rias darbo vietas ir jų atly- Taip tai tas nelaimingas
BUVO
UŽĖMĘ
KUPIŠKĮ.
galės.
. ginimas už darbą, nebuvo streikas prasidėjo. Vadinas,
mokant arifmetikos.
nėra joks baubas. Bet kuTai viena. Gi antra, Ame Sakysite, kad kitaip yra ris ne savo valia priverčia' Atplaukė per kalnus, miš- < Rytojaus dieną, naujos
vienodas'. Mokantįs sa- tai ne vadovų bolsevikiškurikos mokslo stovis, kuris nemokant anglų kalbos. Dar save mokintis, bet mokyto- kus žinutė, kad esą vokiečiai valdžios, pasirodė atsišauki- v?'darbą amatnmkai ėmė mas ar pasikarščiavimas
taip apgailėtinai buvo atsi blogiau. Nueisi darbo pra jaus; kuris tik tolei atkrei- greitu laiklh aplėis Lietuvą mai į gyventojus, kadra- didesnes algas, negu pap- streiką iššaukė, bet aplinky
likęs nuo Europos mokslo šyti — steni, steni ir nieko pia atidą, kolei ’ mokytojas ir kad išvažiavus jiems lie-'miai gyventų, paskui Įsaky-k^tl.Qarbinmkai. Be to, bės, prieš kurias vadovai
stovio, regis, veiklaus susi neišsteni; bandai pasakyti., jį ’alpina,” — jis nieko neiš- tuviai ims patvs valdytis, imai, kad suneštų ginklus ir daugiau uždirbantieji da ir net kovojo, bet priversti bu
lyginti galės. Juk kas buvo ko nori, bet negali pasakyti. moksta. Šitokie žmones ne Subruzdo kupiskienai. Pa kitą sprogstamąją medžią- lk>nusus gaudavo. Aadina- vo pasiduoti. Apie streiką
Europoj, tas žino, kaip ten Čia jau turi dideli nesmagu juk
t si, ekonominės sąlygos ne-; sprendė patįs darbininkai, o
tik korespondencinėj mo-kilo ūpas sodžiuose ir vien gą
ne vadovai, ir neteisinga va
manoma apie Amerikos mą. Nueini krautuvėn —ir kykloj, bet jokioj nieko ne kiemiuose.
Po sąvaitės Kupiškyje vai- buvo tos pačios visiems,
dovus
„medikus.”
Į
vėl nieko pasakyti negali. išmoksta.
Kada jau buvo suskaity džios įstaigų pridygo, kaip -1-Karei prasidėjus ir darbui Poroskaltint.
»
savaičių bėgiu strei
Tai didelės ir labai svar Nori laikraštį paskaityti — Jeigu nori būti geru mo tos dienos vokiečiams pona- grybų po lietaus.
Į pa:::greitinus prisiėjo dirb-r
kas
ėjo
pavyzdingai. Streibios permainos. Tik žiūrė kaip tu skaitysi, kad nesup-- kiniu ir dalykus išmokti, tai voti, tada išrinko kupiškie- Po kiek iaiko atvažiavo ii viršlaikis.
Samdytojai
kieriai
pilni
geriausio ūpo
kite: ateities daktarai nega ranti kalbos? Bet blogiau turi mokytis pats. Tau da nai laikinąją Tarybą.
iš centro garsus Kupiškie- liuesu noru pradėjo mokėti i
lės būti tokiais nemokšomis, siai, kad jeigu tūri kur-nors lykus mokytojas išaiškins, Vieną sekmadienį t. y. 29 nams
bolševikas-komunis-r brangiau. JeiguJšdirba 10 maršavo gatvėmis demonst
kokių męs šiandien turime. eiti su kokiais „sekretnais” tik suprask juos ir galvon d. gruodžio, pasirodė nuo tas Rekašius '(Petkevičius), valandų, kompanija mokėjo ruodami savo spėką ir soliNe. Mat, šiandien medika- dalykais, daleiskime, pas susidėk. 0 tai galima pa bažnyč'os einantis būrys ir paskirtas politiniu Kupiškio iuž 12 ar 13 valandų. Algos ■i darumą rodydami. Tečiaus
lėn mokyklon įstojant reikia daktarą; tuomet turi vestis daryti besimokinant kaip tame būryj plevėsuojanti apskr. komisaru.
[vergams tad rojus atsivėrė; neilgai tęsėsi tą jų vienybė.
ne by kokį ten „certifikatą” perkalbėtoją ir, žinoma, jam korespondencijinėj mokyki vėliava. Pagalios pasirodė, Kaipo komisaras ir dar ji® su pasišventimu dirbo Tuoiaus pradėjo kas tokio
palodyti, kad tu esi High viską išplepėti. Jeigu jis :’oj, taip ir ne koresponden- Kupiškio
rl. __ biednuomenės jie-j politinis, pradėjo eiti savo ir džiaugėsi. Bet sykiu su gesti, irti; į susirinkimus
School mokslą baigęs, bet užtylės, tai tavo giliukis, eijinėj. Tik reikia tvirtos ga,*apsiginklavusių apie" 30 pareigas. Įkurdino sodžiuo- algų pasididininiu brango vis mažiau ir mažiau pradė
'parodyti darbą, laik^, ką bet jeigu ne, tai jau žiūrėk valios ir noro.
jaunų vyrų.
jse komuną, įsakė padaryti Pragyvenimas ir netrukus jo lankvties, daugelis rytais
'jaunų
mokykloj įdėjai. Ir mokyk ir kalba visi apie tavo nuo
Žinoma, korespondenciji- Žmonės nesuprasdami ka- piliavas, kontrubucijas dėti, pastebėta, jog uždarbio ne- ir vakarais pradėjo šliaula turi būti pripažinta ge takius. O kiek kįla iš to nes nėj mokykloj negali plačiai me dalykas,, susispietė apie šiek tiek pasiturinčius ūki- užtenka
pragyvenimui, žiot po samdytojų raštines
resnių mokyklų ir valstijos, magumų ir, pagaliaus, as susipažinti su visais moks-, tą raudoną vėliavą. Kada ninkus areštuoti. Prie jo Tarp darbininkų prasidėjo ir laižvt savo ponams deba
tus, kaltindami už streiką
kurios rybose ji randasi. meninių skriaudų? Ir ve, Jais, ypač iš praktiško at minia padidėjo, tada pasiro dar prisidėjo Justinas Va-.bruzdėjimas.
Paskui reikia dviejų metų męs galime kalbėti, kaip tik žvilgio. Bet su jų teorijo dė ir oratorius. Kada jis ’iukas.
i Karei pasibaigus, kada kitus, ypač vadovus. Ir tie
kolegijos darbo (mokslo), p norime, o vis dėlto prieisi mis, tai gana gerai gali ap- pradėjo užkimusiu balsu Ūkininkams padarius pi- kompanija pradėjo grąžinti tai silpnuoliai daugiausiai
tik tada jau galima pradėti me prie išvedimo, kad ko tipažinti. Vienok čia neina rėkti, kad naikinsią jie sto- liava, valdžia, norėdama pa- sen3 darbo sistemą, o pra- kalti, kad šimtai brolių dar
mediciną. Baigus mediciną, kioj šalyj gyveni, tokią ir kalba apie kokius mokslus; rakaklius ūkininkus, kada sirodvti gera, tuoj padirbo !&y'enirnas vus da kilo aug- bininkų neteko duonos sau
reikia mažiausiai 18 mėne kalbą mokėk. Gyveni Ame čia kalbama daugiausia pradėjo rodyti tuos karžy maisto korteles ir neturin- ^^7’. mažiau uždirbantiems ir savo šeimynoms. Jie tai
sių praktikuotis ligonbutyj, rikoj — mokėk amerikoniš apie arifmetiką, anglų kal gius, kuriuos atsivedė ir ku tiems davė po keletą svarų darbininkams padėjimas pa- streiką sulaužė, nes iškitur
streiklaužiams čia vietos
o tik po tam jau galima pra kai (angliškai).
bą ir lietuvių raštiškąją kal rie, anot jo, turėsią ginti įvairių grudų, o kitus supil- (Sldar^ ^nepakenčiamas,
dėti daktarauti.
Negeriau yra ir lietuvių bą. šituos dalykus galima darbininkus, tada minia su tus grūdus išsiuntė į VilniųJ Tie darbininkai vadovau nebuvo.
Tai ve, norint baigti dak raštiškosios kalbos nemo išmokti ir korespondencijos prato su kuo turės reikalo,
siant LSS. 164 kuopai ir U. Šitokiems darbininkų iš
ir į Rusiją.
taro mokslą, reikia 12 metų kant. Nęsmagumų begalės. keliu. Čia reikia tik supras nes
/m. W. of A. unijos lokalui davikams į darbą grįžtant .
jai
buvo
gerai
pažįsta

Diena
po
dienos
slinko,
o
kompanija * prisisamdė ir
laiką ir darbą padėti tani Mat, žmogaus mckslumas ti paduotus dalykus ir juos mi tie. apginkluotieji „gynė
biednuomenė pradėjo neri-_Mf
■ ru<>džid mėnesyj 1918 me ginkluotu sargų. Pradėjo
tikslui. Tai gražiai padidė įskaitoma iš jo mokėjimo atmintin susidėti. O tai jai.
”
ni. Turgų visai nebebupradėjo organizuot po- ’treikierius areštuoti ir kamauti
jus proporcija; juk keli me taisykliškai rašyti. Jeigu lengva galima padaryti, Vadinamoji
biednomenės
nes
bijojo,
kad
nerekviĮ
neros
darbininkų uniją. Jau lėjiman grūsti.
tai atgal daktarais tapdavo iis rašo gramatiškai pras ypač jeigu lekcijos yra gerai demonstracija priėjo prie VOf llVrl Nusipirkti nebuvo !mv.° susirasę
į tą uniją 30
zuotų.
Ištikimi savo organizaci
į 4 metus! Tai išteisybės bu tai, tai jau jis „negramat- prirengtos ir duodama at
Tarybos
namų.
Vienas
jų,
kui
,
o
ūkininkai
nebepar-,
P
T
a
nų
’
K
ada
atvyko
1
čia
is
kur,
ni darbininkai priversti bu
vo tikri ABC daktarai!
nas,” "nemokša,” etc. Ir sakymai į užklausimus.
_____
garsus plėšikas Graibus, ap- duodavo. Negano to, bolševalstijos vo išvažinėti kitur duonos
Pakilo
mokslo
saikas pats rašytojas, jeigu jis ne x Bet yra ir ne korespon-Įstatė Tarybos namus gink- viku valdžia pagalios uždą?n,d Pulpite popieros
(standardas) ir kitose mok moka taisykliškai rašyti, deiicijinių mokyklų, kurios luotais bernais, iš vidaus rė krautuves, neva kovoda^ darbininkų umjos organiza- iieškoties. Parsidavėliai dir
slo šakose. O tai reiškia, nesijaučia gerai. Kitaip ir mokina šitų dalykų. Dalei- nieko neišleido. Pagalios ma su spekuliacija.
torius drg. George Brooks. ba. Bet ar ilgai jie galės
kad šiandien pasiekti augš būti negali. Mat, jis nori skime, gerai lietuviams ži- areštavo apskrities viršininJis veik suorganizavo 700 vilkti vergijos jungą — reik
tesnį mokslą, ypač jau pro cą pasakvti, bet negali pa noma Valparaiso mokykla ką ir įgaliotinį iš Vilniaus, „ .Matydami bolševikai maKadartgi po abejoti. Vadinasi, jie sau
zai tun užuojautos, pradėjo pferos darbininkai dalinasi nakenkė. Gal jiems netru
fesiją. yrą daug sunkiau, sakyti taip, kaip jis nori. mokina visus nuo ABC. kuriuos paskui paleido.
. ij ^vi darbo grupes, tai pri-4 kus prisieis streikas atnauJis nemoka, nors ir savo Tenai yra stačiai $iy<si e
negu pirma kad buvo.
• Ii Demonstracija su revoliu- tarpe savęs nesutikti.
iinti, bet ar jie gali laukti
tijcinėmis dainomis grižo vėl Neatbodami to, kad nie- .buvo Intemational Brother- kitu darbininkų paramos?
Tai taip yra su augštes- calboie, savo minčių išreik oroga kiekvi
u 4J tą
ta vietą,
vieta, iš kur buvo atėję. kas jiems neužjaučia, bolše- hood of Paper makers uni- Tai ve. prie ko priveda
niais mokslais ir aplinkybė šti. Ir dažniausiai pasitai bent.pnadinį m
ko
taip,
kad
tenka
pasaky

nasiekus pradinį, galima eiUToliau. po didžio rėksmo, jie vikų valdžia sumanė pada- jOs organizatorius, kad su I darbininkų tamsumas.
mis, prie kurių galima juos
ti
tai.
ko
visai
nenorėta
pa
ti ir augščiausius. Valpa-jpaske
’bė renką karo revo- ryti mobilizaciją^ keturių brganizavus kitos grupės
įgyti. Darbo žmogui jos ne
"I
M. L. Bakhonas.
sakyti.
Tada
visas
reika

raiso mokykla lietuviams ir liūtinį' komitetą ir pasiūlė metų, (tai vra 1895—8). Bet darbininkus į jų skyriaus
pergalimos. Pergalėti jas
,uomi yra labai prieinama,'balsuoti, bet laike balsavimo tas jų žingsnis nepasisekė, uniją. Taipgi atvyko popie—reiškia augštesnį mokslą las išeina atbulai.
šiandiėn pasiekti, o tam rei Jau esame dabar prie pat tad ten viskas pigiau, negu,pasirodė pakeltų rankų arti Nuskirtą stojimo dieną, tai ^os darbininkų organizaci- 5.0000 MERGINŲ SU VAI
kia didelės ambicijos, pasiš čiukuro, kur turime apsis kur nors kitur. Ten galima 50, o minios buvo apie 400. yra 24 ir 25 gegužės, visi, ios pirmininko padėjėjas M. KAIS ATVAŽIUOJA AME
ventimo, noro, o kartu ir su- toti ir užreikšti. kad KIEK darbą gauti ir besimoki-(Tokiu budu buvo vadinamo- neišskiriant biednuomenės, H: Parker iš Albany, N. Y. RIKON JIEšKOTI VYRŲ.
ir
organizavimo
.
~darbas
- ------ - Laikraščiai rašo, kad 5,000
gabumo, kad pasidaryti VIENAM LIETUVIUI BŪ nant užsidirbti ;sau pragy-■ ji bolševikų valdžia išrinkta, vvrai pasisliepe įĮ miškus,
pragvvenimą ir kartu mok TINAI YRA REIKALIN venimą. Be to, dar viena 1Nors oratoriai savo kai- Kai-kurte miškuose susior- prasidėjo pilnai. Jis ėjo ga- merginų, kurios turėjo AnGA ARIFMETIKĄ. ANG gera Valparaiso mokyklos bo?e; ižadėjo biednuomenę?«.an^z.avo V.nusiginklavę
.. .
..pa-„ na- pasekmingai.
—- - T—
gliioj su Amerikos kareislo iškaščius padengti.
LŲ
KALBA
IR
LIETUVIŲ
sivadino
zaliaja
armija,
Samdytojai
pamatę,
kad
viais
meiliškus rvšius. atvavpatybė,
tai
kad
ten
mokiapdalinti
žeme
ir
duona,
vie-|
Tečiaus šitame straipsny
kuri
ėmė
daryti
užpuolimų
#a
jau
ne
juokai'
pradėjo
i
žiuoja
dabar Amerikon jiešRAŠTIŠKOJI
KALBA.
narna ir lietuvių kalbos: nu žodžiu, statė aukso ru-j
.
je noriu paraginti žmones
j—.'kovą prieš dubininku orga-jkoti'sau vyrų. Daugelis jų
.mus, bet minia nelabai tam i ant „„..
raudonarmiečių.
nių mokslų —prie Gal nei vienas neabejoja, gramatikos ir sintaksės.
prie žemesnių
nizavimcsį; su pagalba sa-lesą jau su vaikais.
Tiesa,
yra
žmonių,
kurie
tikėjo
ir
pamažu
išsiskirstė.
„Liet. Uk.’
paprastų, bet labai svarbių kad visa tai reikalinga ir

Popieros darbininkų streikas

Apie mokslą ir mokyklas.
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KELEIVIS.

'laipsnio, kad didelėmis juo noj visai negėręs žmogus
domis raidėmis ji spausdin jautiesi girtas. Bet vistiek
6HUAU818 DARBO tMONJV
davo ant pirmutinio pusla ji man patinka. Man tik gai
LA1E RASTIS.
pio pranešimus, jog šliupo la, kad aš palikau namie
PRENUMERATOS KAINA
Amerikeją:
šeimyna
sveika ir gerai "iy- penkių metų savo sūnų: aš
Metama ................
>1.74
norėčiau, kad ir jis palaksPusei metų ........
1.00 lina."
Kanadoj ir Užrnbežii
.tytų.”
Šitoks
"Tėvynės
”
redak

Metama ............................ |?.2S
Taigi pasirodo, kad tas
Pusei metų ...................... 136 cijos elgimasis iššaukę su
Su visokiai reikalais atsikrei sipratusių darbininkų pasi 131 metų senis turi da sūnų
piant j Redakciją, rašykit šitokį
piktinimą. Susipratę dar penkių metų amžiaus.
įdresa:
"KELEIVIS”
bininkai pamatė, kad "Tė
ZS5 Rrnadviy, So. Boeton, Mase. vynė” netiek rūpinasi orga
Suvalkijoj lietuvių kariunizacijos reikalais, kiek tar- menė sulaikė lenkus, kurie
statement of the owner- nauja Šliupui ir tautininkų buvo pradėję užpuolimą Sei
a*u published V\ eekly at.ofi2^
ir-kitų
tau- nų ir Lazdijų apielinkėse.
Keleivis.
Bos-e partijai.
S . f.
,Šliupo
i
.
T t

KELEIVIS

Ansiiaildmas i Liet
Soc. Sajun. narius.

Pajieškau pusbrolio Felikso Kandroto, iš lilgšilio kaimo, Luokės parap,
Šiaulių apskrities. Taipgi švogerio.
Stanislovo Ledzinsko iš Triškių mies
telio. Meldžiu atsišaukti.
(40)
Kažiunė Kondrotaitė
123 Lawrence st, Lavrronce, Mass.

PARDAVIMAI.

APSIVED1MAL

Pajieškau apsivedimui emrginos
arba našlės kdd ir au 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.
Pajieškau savo dėdės Domininko
J. Stupinas
(39)
Viržinsko, Kauno gub., Šiaulių pav.
1747 So. Halsted st, Chicago, III.
Papliės parapijos, Kroklių kaimo. Ne
senai gyveno Chicagoj. Kas apie jį
Pajieškau apsivedimui merginos
žino teiksis man pranešti.
arba našlės, nuo 20 iki 30 metų am
F. Viržinekis
žiaus. aš esu 32 metų vaikinas nevar
63 I atr,
So. Boston, Mass.
toju svaigalų ir esmi pasiturintis.
Meldžiu atsišaukti su pirmu laišku
Pajieš' au draugo Juozo Karnegio, prisiunėiant savo pavekslą. Atsaky
gyveno Clevelande. Jo paties meldžiu mą duosiu kiekvienai.
(41)
atsišaukti ar kas jį žino malonės pra
Jonas Tyrkus
nešti.
107 Ainslie st, Brooklyne, N. Y.
Povilas Dundulis
Post Office,
Whalely, Mass.
Pajieškau apsivedimui emrginos,
nuo 20 iki 28 metų amžiaus, laisvų
Pajieškau pusbrolio Jonio Tatorio, iš pažiūrų mylinčios dorų gyvenimą, aš
Jokubiškių sodžiaus. Biržių valsčiaus, esu 26 metų, turiu gerą darbą. Mel
Panevėžio apskričio, gyveno Minea džiu atsišaukti, platesnes žinias su
polis, Minn. Jo paties meldžiu atsi teiksiu laišku. Vaikinų meldžiu ne
šaukti ar kas žino malonės pranešti. rašinėti.
(39)
Marė Tunkunaitė-Tamulienė
Jonas Bajoraus! as
24Granite st, Fitchburg, Mass.
21 Haddon avė, Atlantic City N. J.

PARSIDUODA NAMAI 4 šeimy
nom gyventi, krautuvė ir bar nė. Vie
ta gera bizniui. Čia labai reikalingas
lučeris arba bėkeris. Platesnių žinių
kreipkitės per laižka pas:
(42)
JOHN BAGDVN
118 Clark st,
Clinton, Mass.

Draugai! Jus žinote, kad
pigios rūšies "vadovai”
PARSIDUODA KARVĖS
suklaidino nemaža lengva
Geros šviežiu pienu 3 karvės parsi
duoda pas:
(39)
tikių sąjungieeių ir nuvedė
J. JONUŠKj
juos į suanarchistėjusio
1061 Summer st, Stoughton, Mass.
sindikalizmo abazą, pasi
REIKALAVIMAI.
vadinusį "komunistų parti
ja,” ir tuo budu suardė L.
NAUJAS IŠRADIMAS,
Dėl išvalymo pleiskanų be: dėl suS. Sąjungą, tą Sąjungą,
laikymo plaukų slinkimo išrasta nau
kurią męs organizavome
jas vaistas. Reikalaudami
................... J jo kreipkilęs pas:
(40)
ton, Mass., reųuired by the Act of tllimkų tveriamiems I(U>
ir palaikėme per 14 metų !
A. Ambrose
August 24, 1912.
dams ir grynai bizniškoms
O kad tokia Sąjunga lietu
So. Boston, Mass.
122 C st.
Editor — St. Michelson, So. Boston.
BRIEDIS SUDAUŽĖ
viams darbininkams reika
Pubiisher — j. g. Gegužis & Co. bendrovėms kartais buvo
Gera proga merginai ar našlei pa
TRAUKINU.
’ OWNERS:
pašvenčiama
90 nuošimčių
linga, tai negali būt dviejų
likti savininke, katra atvažiuoti) pas
J. G. Gegužis and M. St. Michelson, r,rr- ..
,,
mane už gaspadinę, nes aš esu naš
viena Ana Bangor-Arpostook ge nuomonių. Todėl męs, Lie
So. Boston, Mass.
j "Tėvynės.
1 evynes. ” — Tai
lys su trimis jau paaugusiais vai
..............
J
*Known bondholders, mortgagees, priežastis SLA. "suiručių,
ležinkelio, Maine’o valstijoj, tuvių Socialistų Kuopa
kais. Meldžiu kreiptis sekančiu ad
and others secunty holders, holding
— - ------— —
Pajieškau apsivedimui merginos, resu:
(40)
2. Kada Pildomoji Taryba atsitiko aną rytą nelaimė. Waterbury,
specialiame',
Pa
J>
eskau
£
n?
’
1 per cent, or m-j re of totai amoni
i tano Keverų. >s žabikų sodos, Papilės arba našlės be skirtumo tikėjimo, nuo
F. Gotaut
of bonds, mortgages, or other secu- uždėjo ant narių extra mo Ant geležinkelio bėgių butą savo susirinkime, laikyta parap, Šiaulių apskričio. Jų pačių 25 iki 40 metų amžiaus, aš esu 37 me
R. F. D. No. 1
Rhinelander
rities — None.
ar kas žino tnalo- tų. turiu gerą darbą ir gerai uždirbu.
Woodl>ars, Wis.
me 19 rugsėjo š. m. po nu meldžiu atsišaukti
By J. G. Gegužis, Publ. kesčius, nariai da daugiau išeita briedžio. Ar jis buvo
Juozas Kevera
Meldžiu' atsišaukti su pirmu laišku
Sworn to an-J subscribed before me Įtūžo. Nes mažne visi SLA. kurčias, ar aklas, ar toks meriu 103 Green street, nu nės pranešti.
(40) prisiučiant savo paveikslą, paveiks
REIKALINGAS pusininkas pianų
this Septcmbcr 23, 1919:
R. R. 5,
Rockford, III.
lus reikalaujant grąžinsiu, atsakymą biznyje. Senyvas vyras ar moteris,
nariai
yra
įsitikinę,
kad
už

tarėme
atsišaukti
į
jus.
ku

drąsus,
niekas
nežino;
gana
--------------------------------------- - «... — - ■luošiu kiekvienai.
Roman J. Vasil, Justice of the Peacc.
(39) '■•urie galėtų pridaboti storų ir galėtų
Socialistų Pajieškau pusbrolių: Felikso, FranP. Ma.
savo dalį pinigų įmokėti.
Jei kam
(Seal) (My Commission expires 1922) dėjimas tų mokesčių buvo to, kad jis stovėjo skersai rie pasilikote
Cedar Point, III. •Teistinas lengvas ir pelningas gyve
nereikalingas. Pild. Tary kelio ir žiurėjo, kap artinas Partijos ir L. S. Sąjungos ciškaus, Vinco, Stanislovo ir Izido Box*255,
nimas atsišaukite greit šiuo adresu:
riaus Samų, iš Čepaičių kaimo, Esba organizacijos nesiklau Taukinis. Mašinistas ma ištikimais nariais, kad kuo- žvilko
Pajieškau apsivedimui merginos
120 Grand Str, Box 3.
(41)
valsčiaus, Raseinių apskričio,
našlės be vaikų, ne senesnės 30
Brookiyne, N. Y.
sus nupirko už SLA. pini lė, kad žvėris nubėgs, todėl greičiausiai
sutvarkytu- gyveno Chicagoj. . Meldžiu atsišaukti arba
Jonas Urbonas
(41) metų ir ne jaunesnės 21. Aš esu 29
gus net $70,000 vertės liber- traukinio nestabdė. Bet gi mėt senąsias kuopas, arba
metų, turiu gerą darbą ir gerai už REIKALINGA MERGINA AR MO
Broad Brook, Conn.
dirbu. Platesnių žinių meldžiu kreip TERIS mylinti dirbti prie familijo3.
tv bondsų ir tuo budu ištuš nų gyventojas nesijudino tvertumčt naujas, nes ilgai
Mažų vaikų nėra. Aįsišauki t šiuo ad
(41)
tino SLA iždą. Tuo tarpu :š vietos ir traukinis užbė nelaukiant reikia šaukti Pajieškau brolio Frąnciškaus Pet tis laišku. K. S. Tėts
resu:
(39)
ravičiaus, iš Rudos kaimo. Gižų para
J.
WISK0NT
1747
So.
Halsted
st,
Chicago,
III.
aplankė mus ta nela go ant jo visu smarkumu. suvažiavimas ir perorgani pijos,
Vilkaviškio apskričio, gyveno
, *■______________________________ _ 46 River st,
Rumford, Me.
"Tėvynės” N30 tilpo p. boji viešnė — ”Flu.’’ Mirė Briedis buvo toks didelis, zuoti L. S. Sąjungą, kad įs bene Cleveland, Ohio. Jo paties mel . ...Pajieškau
apsivedmui lietuvtitės
džiu atsišaukti ar kas žino malonės
Strimaičio straipsnis ant- daug narių. Reikėjo išmo kad garvežys apvirto augš- tačius socialistinį veikimą pranešti. .
DAKTARAS
<39) arba latvaitės, huo 20 iki 33 metų
Motiejus Petravičius . A- ' . \ Amžiaus, be skirtumo tikėjimo. Aš
galviu: "Susivienijime vis kėti daug posmertinių, o čia tyn kojomis ir keli vagonai į normales vėžes.
esu 30 metų vaikinas, tunu gerą dar
BoX 260 .
Modo4*We.
Va.
■ •
.
r
■ ■- ________
kas ramu." Nors straipsnio musų organizacijos piniga: ššoko iš bėgių. Keliolika
bą. . Meldžiu atsušankti, platesnės
____2 ;------------------------;
■ žinias suteiksiu laišku.
Pastaba:
Patartina,
kad
(40)
autorius taip jį užvardino, sukišti į karės paskolą, iž lasažierių likos sužeista ir
Pajie«kau brolio Vinco Išganavičio
K. W. Horeika
susitvarkiusios
senosios
Valandos: nuo 9 iki 10 ryte,
ir-kkų;sa^o -draugų ir pažįstamų.-Aš ’ 1336 Halsted st,
bet straipsnyje jis nurodo, das tuščias. Parduoti da s Milo miestelio tuojaus bu
Chicago, I1E
esu iš Plokščių parap, Aakių apskri
kuopos
arba
susitvėrusios
nuo 2—3 diena, 6—8 vak.
kad SLA. organizacijoj yra bar ”liberty bondsus/’ butų vo išsiųsti nelaimės vieton
ties. Meldžiu atsišaįikti.'
(39)
Pajieškau merginos apsįvedimui
naujos,
pasilaikytų
sau
tą
Thomais
JšganaitisJ
67 Chamber Street
nemažai suirutės. Už sukėli daug nuostolių. Ir*, kitokie keli daktarai ir norsės. Ma
nuo 19 iki 24 metų, turi būti lavinta
\ inewood ^ve^ Dętrdit, Mich. maž-dfcug ir kalbanti angliškai, tvirBOSTON, MASS.
mą tos suirutės p. Strimai išėjimo nėra, kaip tik uždėti rinistas Groves likos nuvež patį numerį, kokį turėjo te 931
_ „• •' ■
7 r.’ • -1
~tp sudėjimo darbininkė, švari ir padonai
senoji
kuopa,
nes
visos
Gydo
abelnas
ir veneriškas ligas
Pajieškau
^pusbrolio
Tamošiaus
H,
ne
poligamistė,
kiekviena
mergina
tis kaltina tulus SLA. na ant narių extra mokesčius. tas Bangoro ligonbutin.
- *
Verbięko, is-Atkočių įuilmo, Ukmer- vrišanti
savo
gvenimą
LSS.
kuopos,
kurios
neofi

_____
j
su
vyru,
turi
rius, kurie buk tai neprisi Ar ne taip, p. Strimaiti?
f/Sc
ii cvarhii
‘2. „t
l ės ancl-ri/in
apskričio. • Tuvi
Tūrių
svarbų reikalo
reikalą palikti visus svaigalus
į dumblišką
cialiai
(be
referendumo);
ir
meldžiu
jo
paties
atsišaukti
ar
kas
laiką didžiumos priimtų Pildomoji Taryba nurodi
liekaną ir turėti sąmonę apie sAvo
(40) šeimynišką gyvenimą, rašykite laišku
prisidėjo prie "komunistų žino malonės pranešti.
(užgirtų) nutarimų, o tik nėja mums,pavyzdžius iš ki
Antanas Tamošiūnas
apsirokavimu savo proto, be va ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS
partijos,” automatiškai iš 3 Franknn st, . Seymour, Conn. su
kelią triukšmą.
tų panašių
organizacijų,
giškos melagystės bei vervų ir kito
Reprezentantas ir BiU Commmiss.
braukė save iš Socialistų
kių kripčiojimų, tįsok apie savo da
Kiek iš p. Strimaičio mo kad ir anos taip pasielgu
66—67 JournaI Building
Pajieškau draugo Petro Vaitktus, lyką, su pirmu laišku meldižu prisių
Partijos ir L .S. Sąjungos, iš Varnų parap, Šiaulių apskričio, sti savo paveikslą, neklausinėkite vi
262 WASHINGTON STREET
tyvų galima suprast, tai su sios. Bet SLA. nariai gera1’
todėl nežiūrint kokia butų .lo paties dėl svarbaus reikalo mel sokių niekų per laišką.
BOSTON, MASS.
(41)
irutė kilusi dėl to, kad Pild. 'supranta, kad musų SLA.
atsišaukti ar kas žibo malonės
O. K. S tempas
Ateiviai, kurie nori va mažuma pasilikusių ištiki džiu
pranešti.
’ , : i J .
Taryba uždėjusi extra mo nuo anų organizacijų daug žiuoti Europon, turi būt la-|
Svarbu yra žinoti kiekvienam iš
. 453 N. 13-th st, Philadelphia, Pa.
Jonas Kocevičifc , '
aiškinimas užlaikymo savo sveikatos:
kesčius ant SLA. narių. Ži skiriasi, nes anos organiza Jai atsargus, kad neprisida-j mų Sąjungai ir Partijai na 108 Wharton
et,
Philadėlphia.Pa. . Pajiieškau apsivedimui lietuvaitės, Vyrams, Merginoms ir Moterirhs!
noma, sakyt, kad tas nepri- cijos sutvertos bizniui, o i’yti sau nereikalingų išlai-. riu, jie turi pilną teisę pasi
nuo 20 iki 29 metų, dailios išvaizdos, Praktiškoj formoj isparodoma iš ko
Pajieškau Antano : KoĮtčio, iš Nor- 'malonaus karakterio, be skirtumo d- kios medžiagos susideda piktligė ir
' sidėjo prie padidinimo sui j musu Susivienijimas tiktai ių. Daug žmonių išparda-' laikyti kuopos numerį, čar- mančių
sodžiaus, G rudžių valsčiaus, Vėjuno. Aš esu 29 metų našlys, tu kode! ji baisiai kenkia žmogui, taipgi
feiauiių apskričio, gyveno. Connecticut riu vieną mergaitę 3 metų. Geistina, kur ir kaip ii randasi. Tik SI.00.
rutės, butų neteisinga; bet1 susišelpimui. Kad taip yra, vė savo turtą ir atvažavoj terį ir visą turtą.
T (43)
•r Maine -valstijose. - Jo -paties -mel- Kad* mergina butų pasiturinti, Su pir - A. M. D. E. S. P UN
Draugiškai,
gi sakyt, kad vien tik tie J rai parodo ir tas faktas, jog New Yorkan kad gavus lai-’
džiu atsišaukti ar kas žino tetksis pra mu laišku meldžiu paveikslo. Plates 2309 Brown st, Philadelphia, Pa.
»
'
(41) nes žinias suteiksiu laišku. Vyrų mel
extra mokesčiai yra prie Į nekurios kuopos reikalavo /ą, bet negalėjo išvažiuoti,'
Liet. Soc. Sekretorius. nešti.
Kazimieras Bula
džiu nerašinėti
(39)
žastimi SLA. suirutės, taip iš centro skaitlinių, — ar les negalėjo gauti pasporto.
J. S. Prusalaitis.
J
Burdine, Pa.
Box 224,.
Tel.: Jamaica 1631-W.
• Kasp. Mathiuks
gi neteisinga.
Cambridge 1235-J.
reikalingi buvo tie extr? Pasirodo, kad yra tokių ap
27 Hamilton avė, Brooklyn, N. Y.
pusbrolių Adoma ir Vili
RUSAS DAKTARAS
Leiskite man pasakyti ke- mokesčiai, ar ne, bet į tuos gavikų agentu, kurie par- Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo moPajieškau
Bakanakų, taipgi Antano MamePajieškau apsivedimui menrinos
Redakcijos ir už.apgarsinimus, kurie . niškio, iš Gemžiškių sodžiaus, Kuktiš
DR. N. A. GLEBOV
liatą žodžių šiame klausime reikalavimus centras atsa Juoda žmogui laiVOkaiĮtę ir telpa
laikiaštyje įvairių firmų, lei- kių parap., Svenčionio apskr. Turiu arba našlės ne jaunesnės kaip 25 me
tų ir ne senesnės 28 metų. Aš esu 82
Specialistas paslaptingų ligų.
—iš ko kilo SLA. suirutė.
kė tylėjimu, arba* stačiai neluoja, Ibuk’ atvažiavęs d€jai neatsakosvarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti. metų. Meldžiu atsišaukti su pirmu
Baigiau medicinos mokslą
Visų pirma turiu pasaky juos ignoravo!
Konstantas Verickas (40) laišku prisiunėiant savo paveikslą.
Berlyne.
New Yorkan tuojaus gaus
2313 Russell .st,
Dėtrajt, MichMr. John S. Venziov
(39)
ti, kad nemanau čia kalbėti
Tai ve, kas kelia SLA. su aivą. Kas tokių agentų pa- ‘
884 M.AIN STREET
4 Real Estate and Insurance
CAMBRIDGE, MASS.
apie tai, kas man tinka ar irutę — ne "tūli nariai," bet klausė, šiandien kramto sau'
Pajieškau švogerio Igno Minielgos,
537 Indiana avė, Rockford, III.
Ofiao valandos:
I iš Minialgią kaimo, Seredžiaus vals ---- :----------------------------------------------netinka — kalbėsiu taip, į dabartinių vadų politika!
Nuo 1 ild 2 ir nuo 7:30 iki 8:30
oirštus.
čiaus. Kauno gub;.Jo paties mėldžiu
Pajieškau apsivedimui merginos,
vakare.
Pajieš
v
au
švogerio
ir
jo
žmonos
kaip savo akipločiu matau Franas Skamarakas.
ar kas žino mątonės prane nuo 18 iki 27 metų amžiaus, be skir
Nedėliemis nuo 1 iki 2 pu pietų
buvienvtų valstijų proKU- Uršulės Kaktienės, taipgi ir kitų sa- atsišaukti
šti.
'
(39> tumo tikėjimo, blaivos ir mylinčios
- visuomeninį gyvenimą.
Collinsville, III.
kitką ofisas:
roro padėjėjas. New‘ Yorke1 Telšių apskričio. * Meldžiu
Ukrėnų atsišaukti.
”^i? . . . . B.. Brainskas- ' jrf dorą gyvenimą. Aš esu 27 metų švie
1. Kada D-ras Šliupas pir-i
428
CENTRE STREET
1217 Lobdell st, Wiln.lir)rt»n, Dėl. saus gymio, mėlynų akių, vidutinio
iš Lucija Lesetkaitė-Poškevičienė (40) —
.— ■! •i.i.v.r r.
, ūgio, nevartoju svaigalų ir tabako,
JAMAICA PLAIN. MASS.
mu svkiu apleido Ameriką’ Red. Prierašas. — Į SLA tyrinėjo dalykų stovi ir
*
'
:S
y. Y. '
: ’
8930 Raltimore avė.,
Chicago, III.
Pajieškau tetos Sofijos A. Bagočie- moku gerą amatą ir gerai uždirbu.
ir per Japoniją išvažiavo į; reikalus mes paprastai nesi- eido žmonėms šitokį pers—
Pajieškau. brolio Dominiko Dapkan- nės. iš Varenoš miestelio. Vilniaus Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti pa
Rusiją, jis rašinėjo iš tenai kišam, nes ta organizacija įėjimą:
to,
Plauginelių viensėdijos, Rasci- apskričio, gyveno Minersvillė, Pa. Jos veikslą. Platesnes žinias suteiksiu.
"Nevažiuokit New Yor- o:ų išapskričio,
J. J. V.
(39>
"Tėvynėn” laiškus, kuriuo-(turi savo organą ir narna’
nvveno Gardner, Mass. pačios meldžiu atsišaukti ar kas žino
-1900 E. 9-th st, Cleveland. Ohio.
malonės pranešti.
~
(40)
pasJo
paties
meldžiu
atsišaukti
ar
kas
ran,
jeigu
nesat
gavę
se šlykščiausiu budu nieki- *aįitenai save.reikalus apMiss E. K. Bruzgiutė
žino malonės pranešti.
X.
apsivedimui mergino*,
no revoliucinę Rusijos liau-i kabėti- Bet drg. Skamara- >orto nuo savo šalies kori- Mrs. A. Dapkantaite-Grubinskienė 4117 Payne avė, Cieveland, Ohio. nuoPajieškau
25 iki 87 metų amžiaus. Aš esu
ulio
artimiausiam
dideliam
147
Mechanic
st,
Gardner,
Mass.
dį ir net moksleivius, išva- ^as sako, kad jis šituo Jau
Pajieškau pusbrolio Jono Tautkaus 39 metų vaikinas. Geistina, kad mer
Trieste,
kaip
antai
Chicagoj,
ir
Onos Tauckiutės, Suvalkų gub, gina butų laisvų pažiūrų. Meldžiu at
dindamas juos didžiausiais simu rašęs _ Tėvynei jar
Pajiešl-au tėvo. Juozo Radzevi.
(40)
Mariampolės pav. Jie patįs lai atsi sišaukti.*
Clevelande,
Detroite,
Pitts.
iaus,
Vilniaus
gub
,
Trakų
pav.,
Stak
i,
tečiaus
plėšikais, barbarais ir tV;
du mėnesiu
1
J.G. B.
šaukia arba kas apie juos žino malo
liškių
parap.
Kas
apie
jį
žino,
teik

Luzerne, Pa.
Box 71,
nėkit pranešti.
(39)
Japonijos gi liaudį ir valdžią Tėvynė netalpinusi, .nors >urge ir tt. Tūli konsuliai sis man pranešti.
Juozapas Stadalninkas
atsisako
New
Yorke
visai
Ch.
Radzevičiaus
Jūsų giminės ir draugai rei
vadino civilizuotomis ir kulPr?,es
J° .straipsm
apsivedimui merginos
kuomet 43 Boulevard st, Canton, Mass. 81o W. Lombard st.. Maltimore. M-i. ar Pajieškau
našlės, nuo 25 iki 35 metų am
kalauja pagalbos. Jums nerei
kad Tėvynėje tilpusi. , AkyAky. luoti pasportus,
turingomis, nežiūrint —
gauti kituose
Pajieškau draugės Onos RemeikiePajieškau apsivedimui merginos, žiaus, aš esu našlys, turiu tris vaikia išbandyti. M.USŲ 40METŲ
l
~3į- vnizdoje šitokios neteisybes uos galima
tas "kulturingumas" apsi
8 metų,
Meldžiu
nuo 18 ikj 22 metų. Esu 22 metų, pa kus, mažiausias
nės,
turiu
labai
svarbų
reikalą.
Gir

PRAKTIKA, užtikrina Jums,
u.uS.<.u=.<. tuo. Ikad mes duodame
jam vietos mestuose.
dėjau. kad gvvena Aurora, III. Mel siturintis. Su pirmu laišku meldžiu kreiptis, platesnes žinias suteiksiu
reiškia daugiausia
kad
Jūsų pinigai pasiųsti per
99
laišku.
•40)
prisiųsti ir paveikslą.
"Bukit taipgi atsargus džiu atsišaukti.
Japonijos turčiai važinėjasi Ke.eivyje.
Dominikas
Jonis
mus
pasieks siuntėjus greitai
M.
Naujelis
M. Vašiu.
2528 Hawata avė.
nainydami pinigus, kad jus
Box 6
Virginville, W. Va.
472 E 4-th st., So. Boston, Mass.
ir be jokių kliūčių.
ne arkliais, bet žmonėmis;
*
Bervyn, 111,
(Chicago.)
įeapgautų. Jeigu nežinot
Pinigų siuntimo musų spelinigų kurso, tai kreipkitės
ciališkumas.
i savo laikraščio redakcija
mylias už ;
vra reikalinga geri vais
H
.
.
turi būti nors vieną karr reikalaukit, kad bankiee
tai. Kiekvienas privalo
pusdclerį. Ir šitą žmonių
Jūsų
Fltakuns
DUTB1 019018018
dienoje, l:ad palaikius
. 5 naudoti gerus tam reika
’
ius
jums
duotų
už
dolerį
švariame
ir
sveikame
vergiją Šliupas vadina "kul
Bankieriai
lui vaistus. Męs manome, kad geresnio vaisto
padėjime. Severa’s Antiseptol (Severos Anti-.
Louisville, Ky. — Pasku- iek svetimų pinigų,^ ( kiek
tam reikalui nėra kaip Severa’s Hair Tonic (Se
tūra” ir "civilizacija," o Ruveras Plaukų Stiprintojas), kuris yra žinomas
septolius) yra tinkamiausias tam reikalui pa
101-105 Silem St.,
šijos žmonės, kurie nusikra- tinėmis dienomis čionai •edakcija jums praneš.
kaipo plaukų puolimo sulaikytojas ir suteikian
"Nemokėkit
mokesčių
ir
ruoštas
vaistas.
Kviečiame
išbandyti.
Kaštuo

tė vergijos jungą, jam yra daug kalbų sukėlė tūlas
tis greitų ir sveiką plaukų auginiui pagalbą.
BOSTON, MASS.
ja 35c. ir 2c. taksų.
Kaštuoja 65c. ir 3c. taksų.
_ .......
"necivilizuoti
” __
ir "barba-. John Shell, kuris kokios dvi ‘.aksu jokiam žmogui, jeigu
rai !" Ir SLA. organas "Tė- sąvaitės atgal atvyko čionai nebūsit persitikrinę, kad jis
vyne” skelbia tokia nuomo- iš Kentucky kalnų. Pasiro Suvienytų Valstijų valdžios
Jei skenda — patrir.dę
dė, kad jis yra 131 metų am- atstovas.
nę kaip.)
kaip-) grvną
gryną auksą.
kita ra
"Apie
šifkortę
tefraukitės
Be t? da man prisimena žiaus ir sakosi, kaĄ tik daJeigu taip, tai aišku, kad jūsų inkstai yra betvarkėje ir kad pasiliuosavus nuo skaudulio ir atgavus
Piin-Eipeller
savo pilną sveikatą, yra reikalinga tam reikalui vartoti tinkamus vaistus. Musų pačių patyrime
Šliupo grasinimai, kad vai- bar pradėjęs jausti, jog jis tiktai tuomet, kuomet ture- X
Jt« raminkštine
randame, kad
naatvrnain* rau ant" Ir
džia paimsianti "už keteros” j einąs senin. Bet jis yra da site jau pasportą, bet nepir- X
jus jenaitee vėl miklus
vikrus.
Lietuvos Šelpimo Fondą, jei- taip stiprus ir pilnas gyvu- miap. Nes nupirkę šifkortę X
žinrvktte. kart bntn
gu tas Fondas drįs Lietuvių mo. kad bile koks da ir jau- galit negauti pasporto ir j u- X
ra IŠKARO kenkia !
Galima cant
sų pinigai tuomet prapuls." X
Dienoje (1916 m.) rinkti nas su juo nesusilygins,
aptiekei ni 3V Ir
arbn
Aslsm?dtnt ano
nualintos Lietuvos žmo-' Šiomis dienomis Uuisvi- Šita pasarga yra išleista X
(Severos Gyduolė nuo Inkstų ir Kepenų) yra idealia vaistas pagelbėjimui nuo inkstų ir pūslės už
F. AD. RKHTER A CO.
degimo, sumažėjimo šlapinimosi išeigos, skaudau. šlapinimosi, geltligės, rukštaus pilvo, ištinusių
Me-M>
W»w Tark
nėms pinigii; kad Kapsukui llėj buvo valstijos fėrai ir visiems ateiviams abelnai, X
kojų ir strėngalio, kurie paeina nuo inkstų netvsr koa. Taip-pat yra pageidaujamas vaistas vai
ir jam panašiems laisvoj tam seniausiam žmogui pa- todėl nevisiems ji atatinka, X
kams, kurie miegodami susišlapina. Kaina 75c. >1.25 ir 3 ir 5c. taksų.
Lietuvoj vietos nebusią, ir šaulyje buvo pasiūlyta orlai- Pavyzdžiui, ji pataria išsi- X
Jeigu jus negalit Severos vaistų gaut savo aptieko- W p SEVERĄ CO.. Cedar Rapids. Ia.
* i viu palakstyti. Ir gal jus imti iš savo konsulių pas- X
se, rašykite ti šiai mums įdėdami kastus ir taksus.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba
y Mentholatum
Visa tai parodo, kad d-ras manot, kad jis to pasiūlymo portą; tuo tarpu gi lietuviai X
Co. Prieš eisiant gult
A .
..
turi bnti taip sutaisytas,
turėtų
būti
sveikatos
pa

jokių
savo
konsuliu
da
netuy
šliupas yra kovojančių už|nepriėmė? Jis su mielu noištepk veidą mosčia per kelis vakarus,
uVuflS HIDIlAS
gagėtų būti antiseninei] VfildflS
veikslu, gražus, aiškus.'
b padarys veidą tyru ir skaiąčiu balta.
tišku. Jus atrasite tinka
savo teises darbininku nep- ru atsisėdo orlaivin ir lakstė ri, todėl lietuviams, kurie X
Jeigu jūsų veide to sto
Toji mostis išima plėtmus raudonus,
mai sutaisytu Severą’* Mcdciatcd Skin Soap
nėra
šios
šalies
piliečiai,
pasX
Metelis
‘
jame
’
15
minutų.
Kada
lakus
ja.
padaryk
savo
veidui
masažą
naudoda

” vili .
iame’
Kus arba šlakus ir prašalina viso{Severos Gydantis Odinis Muilas).
Jis yra
spuogus nuo veido. Kaina dėžupatariama naudoti kiekvicr.ai šeimynai ir kiekNa7o kaip "Tėvynė” žiu- kūnas nusileido ir reporte portą gauti beveik ir negali- X mas Severa’s Kace Cream (Severos Veidinę
j
tės
50c.
ir 81.00.
Pinigus galit siųst
iveną
metuose
dieną.
Išbandymas
jumis
pertikC
rėme)
.
Tai
jūsų
veidą
padarys
aiškiu,
gražių.
rėje) į tuos daktaro darbus? riai paklausė seno žmogaus, ma. Piliečiams pasportus X
Y 1 i* štampomis.
•rins. Kaštuoja 25c. ir lc. taksų.
Kaštuoja
35c.
ir
2c.
taksų.
Ji gerbė tą žmogų. Ir ger- kaip jis jautėsi ore, jis at- duoda šios šalies valdžia. X
P. o. BOS
Siloibrook. M
bimas priėjo net prie tokio sakė: "Toj prakeiktoj maši- bet. ir tai sunku gauti.

Kas šukele S. L. A
suirutę'

<

f

S. M. Pearl

.. v

f
I

* Elihu D. Stone

Pasarga nyrintiems
važiuoti Europon.

T- ’•

t

Pajieškojimai

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

i^s^IlHiiapokeiŽJI3 metu žmogus
laksto orlaiviu

PININGUS
LIETUVON!

N. I. Bemstein Co

Ar Skauda Jums Strėnas?

Severa’s Kidney and Liver Remedy

it

v>mw*

X NUSIPIRK NOSTIES
tt

užjūryje,

Kuogreiciau pasiųsti maisto savo
tuogreičiau nuraminsit jų
Jusų broliai ir sesers nori valgyti, bet negauna!

Jiems n

susinėsimas Europoje dabar dar nėra susitvarkęs

TUOJAUS PASIŲSKITE .
Kampas II-tos gatves
JIE GYVENTŲ

GIMINĖMS, nepaisant

SEKAMI LAIŠKAI
kuriuos mes aplaikėme nuo American Commission, tautiš
kojo komiteto Paryžiuje, parodo kokiais pamatais mes
gvarantuojam, jog išsiųstas pakelis pasieks jusų gimines:
”Atsakydamas j Jusų laišką iš Rugpjūčio 27 d., no^tu
jums pranešti, jog visi pirkiniai siunęiami Lenkijon yra
po priežiūra Lenkų oficierių Dancige. Taip vadinamas
Lenkų Biuras dėl reikmenų supirkimo. Tai yra oficiAlis pranešimas, kurį gavom iš savo valdžios.
Taipgi Lenkų valdžios pasirįžimu yra praplėsti kiek
vieną galimą kooperaciją, dirbančią badaujančių žmo
nių pagalbai.”
-------- -

KIEKVIENAS PAKELIS BUS APSAUGOTAS

džiausiu ir stipriausių Insurance kompanijų.
i

Tad nėra reikalo .norėti geresniu prirodymu, jog maistas ir drabužiai pasieks jusu gimines užjūryje.
MUSŲ ATSTOVAI TUOJAUS VAŽIUOS EUROPON, KAD PRIŽIŪRĖJUS PASIUSTUS PAKELIUS JUS BADAUJANTIEMS GIMINĖMS. JIE TURĖS SUSINĖ
SIMUS SU DIDELIAIS VISŲ ŠALIŲ OFICIALAIS, KA D GALIMA BUTŲ GVARANTUOTI, JOG JUSŲ SIUNTINIAI PASIEKS VIETĄ BE ATIDĖLIOJIMŲ.

' Gvarantija nuo Lenku valdžios.

.

•

Vietinis Lenkų Generalis Konsulatas užtikrina, kad Lenkų valdžia yra labai užganėdinta, jog maistas ir drabužiai bus siunčiama Lenkijon.
įteiks mums pageibą visose galimybėse persiuntimui siuntinių badaujantiems jusų giminėms.

Jis |ajp užtikrina mus, kad Lenkų valdžia

Mes jau turim paruošę maisto pakelius dėl važmos ir gvarantuotus per AUSTIN NICHOLS AND CO., didžiausio pasaulyje groserio.
Mes siunčiame maistą LENKIJON, LIETUVON, GALICIJON, RUMUNIJON, VOKIETIJON, AUSTMJON, CECHOSLOVAKUON, SUOMUON, ESTONIJON IR KURLANDUON.
Mes turim paruošę pakelius už $25.00 ir $50.00 inimant visas persiuntimo ir apsaugos lėšas.

Intalpa $28.00 pakelio:

<

12 svarų ruginių miltų

2 šmotai mūrio

S swai ryžių

2 didelės blėSlnės koko.

2 svarai kruopų

% blėšinės saldaus čokolado

3 svarai farinų

2 didelės blėšinės -rūkytos silkės

5 svarąi cukraus

S didelės Mėsinės sardinkų

1 svaras kavos

4Vį svaro sūdytos jautienos

i svaras arbatos

21 svaras gerų taukų

2 uncijos juodų pipirų

T, didelės blėšinės lašinių ir pupų

Kuponas

Provincija

SIUNČIAMA PER

1 blėšinė saldaus čokolado

4diddės blėšinės rūkytos silkės

€ blėšinės sardinkų

0 svarai rūkytos jautienos
42 svarai tauku
6 didelės Nešinės lašinių ir pupų

3 blėšinės mielių

SS ESSEX ST., NEW YORK CITY.

2)

IMS SCCONO AVEL, NEW YOB* CITY.

S)

225 SPKINGFIELD AVĖ.. NEWA«K, N. J.

pakelio (Irų)

4. 176 Avenue B,
5)

26S MONROE ST., PASSAIC. N. J.

6)

k—p*

g*1'**. New York City

>] rvroyFTT A VĖL. CHELSEA. MASS.

American Eui

Šalis ....

4 didelės blėšinės koke

MUSU SKYRIAI:

*
1)

5 Mėtinės salotą aliejaus (1 sv. kiek
.viena)

Jei jus norite savo giminėms užjūryje pasiųsti ko
kius nors drabužius, tai atneškit juos pas mus, 33 Essex
SL, New York City, o mes juos supakuotam ir užtikrinan
čiai išsiųsim. Jei jus gyvenat kokiame kitame mieste, tai
galite kreiptis prie by vieno musų žemiaus nurodyto sky
riaus, arba rašyti j vyriausij j musų biurą: 33 Essex St,
New York City.

Užsakymai laišrajs ir čekiai tari bet adresuojama mnae vy
šiam biurai, llC^assM^, New York City,

Miestas ar miestelis

•ai ruginių miltų

Nes taipgi šutine ir apreagata

koris tari bot pasiųstas sekančiu ardresu:
Vardas.....................................................................

Intalpa $80.00 pakelio:
i ryžių

6 šmotai skalbiamo
1 biėaiuė mielių
(10 uncijų kiefcvrenas)
•
Toks ppt pakelis Sųomijon, Estor.ijon ir Kurlandijon — $1.50 ekstra.

Ašindedu J............................... dėl.............

X

Augščiau minimus pinigus užmokėjus .padengia visus
persiuntimo ir apsaugos kaštus, taip kad jusų gimi
nėms užjūryje nereikės nieko damokėtt

IŠSIUNTIMO IR PRIĖMIMO DEPT.,
33 ESSEX ST., NEW YORK CITY
Telefonas, Orehard 9928

'D

45® ST. LAVRENCE BLVD., MONTREAL, CANADA.

Iškirpk žemiaea telpamą kepoe# ir prisupk mems pridėdama* pi*
■ifna, e viekas bus tinkamai išpildyta.

Distributing Co., Ine.
VYRIAUSIAS OFISAS:
116 NASSAU ST, NEW YORK CITY7
Telefonas, Beekman 2862-2863
CVATNAM PHOENIZ NAT16NAI. BANK, EAST SIDE SKYR.
NcmTerk, N. T.

Lietuvių Mechanikų
ryšio Seimo Protokolas.
Seimas atsibuvo Rugpjū . Nutarta, kad norintis pa
čio 31 ir Rugsėjo 1.1919 m., stoti Mechanikų S|iys»o na
Lietuvių Amerikos Ukėsų riais iki. pilnam su^t^rkyKhubo svetainėj, 803 Driggs mui įmokėtų 10 nuošimčių
avė., Brooklyn, N. Y. Dele nuo kiekvieno šėro.
gatų susivažiavo 42.
Lėšų padenginfti&ęutaria
Seimą atidarė inžinierius mokėti po 50c. nuo Šėfo per
V. Vaitkus iš New Yorko kant šėrus.
>
11:50 vai. iš. ryto, rugpiučio Nutarta mokėti nuošimtį
31d. Jis pasakė įžanginę už išmokėtus šėrus kps pus
prakalbą. Antras kalbėjo metis.
A. B. Stankevičia iš Bridgę- Nutarta, kad į pildomąją
port, Conn. Pabriežė tiks valdybą gali įeiti tįkjprofelus ir plačią dirvą Lietuvoje sronahi arba amatninkai.
mechanikams. Kalbėjo sei Vienbalsiai nutawtay» .kad
mo rengimo komisijos na Lietuvių Mechanikų Sąryšis
riai: P. Pipiras ir S. Dragu- gali būti paleistai ildisolnaitis.
ved) bile kada nubalsavus
Pirmsėdžiu išrinktas A B. dviem trečdaliams /''balsų
Stankevičia, pagelbininkų abelnam suvažiavftnę. ’
—J. Sagevičia, raštininkais: Vienbalsiai užgirthr kad
—J. Kripaitis ir P. Narvy steigti Lietuvoje dirbtuvę.
das.
Įgaliota valdyba susmešt su
Presos komisijos pareigas Lietuva organizaėijdfc 1reipalikta raštininkams.
kalais.
į
Rezoliucijų komisija: inž. Vienbalsiai nutarta čarteV. Vaitkus, J. Sagevičia ir rį išimti remianties techniš
J. Kripaitis.
ku narių tobulininųa.
Liglai kinis .Lietuvių Me- Didžiuma balsų' užgirta
chanikų Sąryšio pirminin inkorporuoti ant $200,000
kas V. Vaitkūs paveda visą pamatinio kapitalo.
seimo vedimo tvarką naujai Čarterį ir teises galės per
išrinktam pirmsėdžiui.
keisti du trečdaliai balsų
Venbalsiai’ priimtos se- abelno suvažiavimo,, jpi tam
kančios rezoliucijos:
bus reikalas.
,•
1. Reikalavimas nuo Suv. Nutarta, kad Amerikoje
Valstijų valdžios pripažini Šerai butų parduodami vien
mo Lietuvos neprigulmybės. tik lietuviams.
>-■
2. Protestas prieš Lenkų
Svarstyta apie išleidimą
veržimąsi Lietuvon.
amato vadovėlių ir rengimo
3. Protestas prieš užgro techniškų vakarinių' kursų
bimą Nemuno.
savo nariams; tas palikta
Pasiųstos kablegramos su valdybai.
pasveikinimais į Kauną ir Priimta, kad neišvengia
Lietuvių
delegacijai j Pary- mos lėšos organizavimo bu
v•
zių.
tų padengtos iš centro.
Sesija 2.
Nutarta, kad ižde esant
Sesija atsidarė 3:40 vai. nemažiau kaip $10,000, ap
po pietų, pirmininkaujant linkybėms leidžiant, pasiųs
ti Lietuvon savo inžinierių
A. R Stankevičiui.
Atsilankė sekantįs musų arba patyrusį dirbtuvės ve
visuomenės veikėjai: M. J. dėją, kad pradėjus ten dar
■J
Vinikas, pirmsėdis Lietuvių bą.
Atsilankė,
gerb.
. svečias,
Ekzekutyvio Komiteto Waadvokatas
Kuodis
iš
Chcashingtone; adv. Bradčiulis
\
ir J. L Badžiunas, abu chica- gos, kuris gražiai įpaįajbėjo,
velydamas
lietuviam
iams
1 megieči&i.
Prakalbelės ir nuoširdus chanikams geriausių pasek
linkėjimai lietuvių mecha mių ir paklojo dešimtinę
organizacijos reikaĮąfps.
nikams.
Svečiams išreikšta padė
Sesija 4.
ka atsistojimu.
Skaityta sekančios telegteleg Posėdis atsidarė 3 vai. pj
ramos ir laiškai su pasveiki pietų, pirmininkaujant A.
'••tunimais:- Telegrama nuo Am. B. Stankevičiui.
Vienbalsiai
užgirta
lais
Lietuvių Sandaros apskri
čio ir Connecticut valstijos. vės bondsus (Lib. Bonds}
Laiškas huo Lietuvių Me primti į šėrus sulyg tuon>
chanikų Sąr’šio kuopos iš laikinės marketo vertės.
Chieogos. Laiškas nuo Lie Išrinkta laikinė valdyba
tuvių Mechanikų Sąryšio iki inkorporavimui: Pirm,
kuopos iš South Bostono, inž. V. Vaitkus, pirm, pataipgi nuo pavienių ypatų ir gelbininku A. B. St^ųikevičia; raštininkais J. Kripaitis
narių.
Raportai liglaikinės Lie ir P. Narvydas.
tuvių Mechanikų Sąryšio Iždininku išrinktas Selvestras
Pragunaitis iš
valdybos.
Raportai nuo esančių jau Brooklyn, N. Y. .Iždo glo
kuopų atstovų kitose koloni bėjais išrinkta sekahtįs: J,
Ginkus, Pr. Pipiras ir Juoz.
jose.
Klausimas organizacijos Alkevičius iš Brooklyno.
legalizavimo; didžiuma bal Vienbalsiai nutarta, kad
iždininką ”inšiurinti” ant
sų nutarta inkorporuoti.
$10.000
kaucijos.
įdirbimui Įstatų ir čarteIšrinkta
įstiatų komisija
rio išėmimui išrinkta komi
sija, kuriai pavesta^ visas iŠ sekančių: J. I. Dragunaireikalas atlikti kaip ji atras tis, J. Kazlauskas, J. Kripai
tis ir A. L. Reikov iŠ Ėhilatinkamiausiai.
delphijos,
ir inž. V. Vaitkus,
Organizacijas vardas. Po
reikalingų
visapusiškų apsvarstymų li
įgarsinimų
kosi priimta^ Lietuvių Me kvitų,
ir
kiti
reikalinga
chanikų Sąryšis (Ine.).
pavesta valdyboj valiai
Sesija 3.
Įvairių kolonijų veikėjus
'Posėdis atsidarė rugsėjo vienbalsiai nutarta priimti
1 d., 8:50 vai. iš ryto, pirmi j agitacijos komitetą.
ninkaujant A. R Stankevi Nutarta, kad rengiant
prakalbas, tūtose kolonijose
čiui
Rišama klausimas, kokios veikėjai visados atsikreiptų
rūšies amatninkai galės pri i centrą reikale kalbėtojų,
sidėti prie sąryšio. Po dis patarimo arba k;albėtojn
“
suteikimui,
t*
kusijų prieita prie išvedimo, suveiKimui.
kad gali prigulėti įvairios Raštinės ir kitoKie’darbirūšies amatninkai ir ne a- ninkai palikta sutvarkyti
matninkai, pirkdami serus. valdybai. Sekantį Seimą
Didžiuma balsų užgirta sušaukti palikta valdybai.
šėrų kaina po $50.00 kiek Nutarta, kad seimo pro
tokolo kopijas pasiųsti į vivienas.
Negalintiems ant syk nu vas kolonijas skyrių veikė
sipirkti šėrą, duodama da jams.
limis išmokėti per 5 mėne Uždarant seimą, A. B.
Stankevičius ir V. Vitkus
sius.

*.

<

Visi
prakalbų. ‘V
isi sussus AR PTOSINGŲS ATMLšTjf
Tetapk mu: Ba<< Bny IM
tojo ir sudainavo Lietuvos
’ \‘
SALIN tNFLUENZĄ?
Į
himną „Lietuva Tėvynė Mu Šalis vėl stovi prieš influ- I
DAKTARAS
sų.”
I
enzos pavojų. Pereitais me
Atsisveikinta ir išsiskirs tais toji epidemija prarijo! I
tyta 8 vai. vakare.
GYDO VISOKIAS LIGAS
500 tūkstančių
gyvasčių f
t
■ PtOTAMtO AKINIUS.
A. B. Stankevičia
i
Suvienytos®
Valstijose,
dėl

Seimo pirmininkas;
Vatandbs:
to šiais metais kiekvienas
Nuo 1 iki S dieną.
Juazapas Kripaitis, turi būt pasirengęs pasitik
Nuo 7 iki 9 vai vakare.
—Raštininkas. ti šitą sayo priešą taip, kad
419 BOYLSTON ST„
nugalėjus jį, o ne nugalėtų
<19, 420 ir 421,
200 ŽMONIŲ SUŽEISTI tapti*. Influenza labiau ■'IfhT- tat NetoliSaite
didžiojo miesto knygyno,
PARAKO EKSAlOZIJOJ.
panti liga. Jinai gali užpul
BOSTON, MASS.
■sielyje, ne
pe- ti visai netikėtai. DeltokvjNeuwiedo miestelyje,
toli Kąblenco, <W^ie^į>5, suomeri imkit prisiruošę pa
ištiko anądien amunicijos sitikti ją savo sveikatos ge
ekspliozija. kurioj 200 žmo ru stoviu Tai yra tvirtovė
BIBLIJA
nių likos sužeista, o kiek apsigynimui. Sveikatos ge
užmusia, tai niekas da neži- ro stovio ’ užlaikymui yra
no^ nes. daug- namų sugriuvo tikriausiaar^aistas Trinerio
ir pakol gruvėsiai nebus at Amerikoniškas Kartaus Vy
kasti, užmuštųjų skaičius no EUxeris.’ - Gaunamas apnegalima bus patirtį.
tiekose. Jis išvalo vidurius
Tai yra visas šventas Karsta*,
ir
prašalina ir jų visokius
GENIALIS PLAUKU VAISTAS!
Seno ir Naujo Testamento. Ši
Jeigu jusų plaukai šimpa, darosi plo pavojingus 'sveikatai nuo
Biblija yra tikra, pilna, lietuviška,
nais, turite niežėjimą galvos odes, tu dus. Taipgi^turėk po ranka
lietuviškomis raidėmis; pagerinta
rite plaiskenų arba kitoniškų symptoper kun. M. X. Mockų, labai nau
Trinerio
Antiputriną,
gerk

mu galvoje nuo kurią puola jusų plau
dingomis rodyklėmis, susideda iš
kai, arba žyla, arba maė-daug jau yra lės, nosfest ir burnos plovi
(k> knygų, 1189 perskyrimų, 33.173
išpuoluskj. Nepasigailėkite laiko, bet
padėjimų. Audimo - stiprus apda
mui
Tpšfef
vietose
veikiauprisiųskite už du centu’ štampų ir
ras, aukso titulas, gera,plona po
•
-•
•
miąi atsiranda ligos perai. piera, rausvi kraštai, kaina $3.50
Roan skuros linknus apdaras,
Šiltinėj ar po tai ligiai ge aukso
titulas, geresne plonesnė
riausiai vartoti
Trinerio popiera, rundini kampai, burniraudoni kraštai, kaina $4.50
Angrfica Kartų Toniką, ku-j šiuoti
Roan skuros* linknus uždengian-'
rio pasekmingumas spėktj1 tis knygos kraštus apdaras, auk
titulas, ekstra gera plona po-,
atgaivinime yra nepalvgi- j sopiera,
rundini kampai, rausvai
namas, Gaunamas aptieko- ■ auksuoti kraštai, kaina $5.50.
Užsakymai bus išpildyti tuojaus.
se.;— Joseph Triner Co., I Prisiuntimas
bus apmokėtas. Pi
1333-1343 So. Ashland avė., nigai siųsti yra geriausiai per
pačto arba ekspreso money orde
Chieago^ UI.
rį. Adresuoti reikią šitaip:

I pasakė

matyti mano naują vietą.

Turiu visokią Materijų, Kailių ir Kalnierių, todėl, kurioms bus pa
lanku gali pasirinkt Materijos Rūbams pas mane.36<i BBAODVAY. Viršuj 'Sandaru*" o£iso. SO. BOSTON, MASS.

I

Žmogue kasosi galvą,
kad palengvint niežėjimą.
Kasįma-J pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučiom?. Bet jis
žino, kad jam niežti, ir
visi kiti tą žino.
Vyrai ir moteris kenčia
niežėjimą nuo pleiskanų,
o kenčia bereikalingai,
nes tą niežėjimą galima
lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
įvykstančių nou pleiskanų.

1 L *

i

THE WESTERN CHEMICAL CO.
P. O. BOX .T.

BEREA. OHIO.

&, Alena Kostovska, paarė
tai visai publikai akyse

RUFFLES
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
Paskui tik retkarčiais su-vilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. ...
*
RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus fegalite apsieiti be
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
Jus aptiekininkas parduos jums už 6$c. bor.kutę. Mes-taipgi
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jusų 75 centus pačto
markėmis ar monev order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

. AD. MCMTER 6 CO., 326-330 Broadsray, New York —-

Nuga-Tone
PADABA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KKAUJĄ,
8TIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,
TVIRTUS VTtUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
damas neaišką mintą ir nusilpnėtą kūną; pasibodis

►

imant vaistu, dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius. bandyk Nujra-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jauseai visai nauju žmogų! Devynes ii deiimtee visu žmogaus ligų,
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu. Kasai ir
iiputimai, užketėjimas skilves. tulžims, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralria. stekas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieruoti. paeina nuo stoka nervu
pajiegos, skieto vandoniuote kraujo ir neužtjektinios cirkulacijos
kl^taa dalis kūno ir koina jo veikme remiase ant nervu pajiegos.

M. X. MOCKUS
255 Broadway, So. Boston, Mass. ■

m

LIETUVIŠKA

•
savo adresą, o gausite informacijas.
Net ir tie kurie turite sveikus plaukas
ir jums neprošalį butų turėt žinias.
Bus duodami receptai pasekmingos
specialės Taipgi tie, kurie turite šla
kus (dačkus) arba spuogus, p risiu jkite už 2c. štampą paaiškinimui.
Rašykite šiuo adresu:
(?)

e

kurios didžiausei utiaika geram stoviuje pilvo, jaknas, mkitus ir
grobua žirdes plakimo, kraujo eirkulavimo. Nuga-Tone yra labai
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti ii aštoniu brangiu,
sveikata dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir
FosfOra-maistus dėl Kraajo ir Nervu.
Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teir,
jog je tuitinase regulariikai. .Ataaivin mkitus. iivar* laukui
nnodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir- _
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklinga
apetitą, ginra gruomuluvhna. tvirtus nervus ir kieta pastiprinta miegaNuga-Tone sustipris kraajo ir pagerins eirkulavimo jo, priduos raudo
nikio veidui ir iibuma akiems! Nuga-Tone padaru tvirtus, rustus
vyrūs ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno
skoni ir vartuoti ffalema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduoji visiems

BANKA
DRAUGAI, ATEIKIT PAS SE
NOVĖS DRAUGĄ.
Louis ir Syney Bucknianai, kurie
priims jus, kaip kad visados būda
vo, prielankiai ir teisingai.
Mes siunčiame pinigus į seną ša
lį už pigiausią kainą ir gali prista
tyt greičiausiai kaip tik galima.
Patarimą duodame caugų ir vi
siškai dykai; .
Mes, kaipo, lietuviai, be abejonės,
kalbame ir radome lietuviškai.
Ateikite įr; persitikrinkite.
Jeigu jus įgyvenate už Bostono,
jus galite prisiųsti savo užsakymus
per pačtą ir męs pasisteng-sim kuogreiėiausiai ir saugiai aprūpinti.

BUOMAI IR FHBERG
(51)

BANKIERIAI

85 Lmettst., Bastai, Mass.

People’s Exchange,
Ine.

Bankieriai
Šiuomi Pranešame kad
Sukatoje, 13 Rugsėjo,
BOSTONE
Staet
po mm. 78 S

Banką

$7i5
Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligį? Salutaras Bitteris.
Aš
per praeitos 4 mėtos buvau vos tik
gyva.
Aš kentėjau nuo nevirinimo
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at

Visokiuose reikaluose patarimus
čia galite gaut visiškai dykai.
Musų Banka padaro visokias pi
nigines transakcijas. Išsiunčia pi
nigus pigiausiomis kainonis, su
perka ir parduoda "Karės Taupy
mo Markes” ir "Liberty Bondus;”
padaro visokius Jerentavus patvir
tinimus su Konsulato pakudyjimais. Sutvarko apdraudos reika
lus ir palikimus.

siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose.
Niekur aš negavau pagelbos dėl save
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradęjau gerai jausties, gerai valgyti ir
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per
6 mėnesius aš savo paveiksle nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo*
dama Salutaras Bitteria. Kiina $1.25.
Galima gauti geresnėse aptiekose, o
kur negalima gauti, kreipkis pas:
SALUTARAS CHEMICAL INST.

DRAUGAI!
Jeigu norite kad Jums butų pa
tarnauta teisingai ir saugiai, m* no
rit kad Jūsų* uždirbti pinigai butų
padėti saugiai, tad ateikite j musų
Banką, Jus persitikrinsite, kad mes
netiktai esame Bankieriai, bet ir
teisingi jusų^ prietemai.
Su draugiškais pasveikinimais.

tolia nuo visokių blogumų.
J. BALTRĖNAS, Pruf.
1797 8. Habted SU Tel. Canal 6417.
Chieago, IU.
tttą apgarsinimų turėtų pankaHy*
llaiinsai ištirpt ir nasŪikk.

People’s Exchange Bank
Protingos Gaspadinės
Užlaiko gatava
TYRO

VIENATINIS LAWRENCE

Kriaučius

^'mUSU*ABSOLIUTISKA CVARANCUA: Frake Nugu-Ton. yra vienas (91-00) doleris

ui bonkute. Kaina banlrato (ateina Arvyaios doiimtys (M) piliulu. arba vieno mėnesi
gydymo. Gulėte pirkti ieies keakutas. arba ieikm miniu, gydymo ui penktus ($8 00)
išliejai ~ tink Nu*a-TWs psr dvideėtont (SO) disnu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
minate. sutratink
ir pilnus, o mes urnai sugmiisinie jusu pinigus. Negalite
prapuldyti
Tentą. Ma* faname riziką.
PRISIŲSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.

ą

78 Salėm st.,
Boston, Mass.

ATIDARĖME MES NAUJĄ

WILLIAMS’

y'

Natioaal Laboratory, L. 21—637 South Dearborn St., Chieago, III.

Gerbiamieji: įdedu čionais t.......................... ir meldžiu prisiųsti man

Prieskonio

ir pavardė..............

; Vardas
•

•

•

Gatvė ir numeris.......... ......
’ Miestas

t
S
•
»
*
V
'|l
£
$

.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieks

Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo visakią ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio ret
matizmo, nuo nasilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir motorą. DieTių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefonų uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistąs ir sučėdyt pinigus, tad
ateikite į APTIEK Ą po numeriu
(1

BOSTON, MASS.

190 SALĖM ST

Siutus, Overkotus
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS.
Mira «Žttkrtaa«. M Jra nčSiyatt
ir tortalte GRAŽIUS RUBUS. K
m«a Imu materiją ii reniją firmų
mienrajam raką p»C*l žn»»CT. t«dėl
pašilti matai ar averkotai neandarfa
gaaa tfvaūdaa ir huną tvirteaiL
S VYRAMS SIUTUS IR OVEBVISOKIUS
KOTUS 1PASIL'VAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI
IR MPRO94NAM
VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS

Prieskoniai sutaisyti
IKtrankitrose baksukiose. iš kurio
galima užbarstyt biskį, daugiau.
arba visai atidaryt.
Pirkite juos pas jusų jtrraerj.
M'iHiaras

Tlie Williams & Carleton Co.

pabaidęs
RUTES SISTEkuris p
___ __________
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
bai gražiai siuva visokius RUBUS
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir persitikrinkit, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis:
(?)

P. Valiulis
42ft HAVERHILL ST.
LAWRENCE» MASS.

*,

- • ‘ Uw,d

’- kt <i \

tarala BA

Ant. Januška

Viralinėje ant lentinoa. Tik delta
jos valgiai taip gardžiai priruoš
ti ir labai ceri.

Hartford

Connectieut

U2 W. BROADWAY,
80. BOSTON, MASS.
Telefonai: So. Rostnn—IMI®

ŽiaoniM per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

MORRIŠ KATZEFF

M PINIGUS | U ETŲ¥A

ADVOKATAS

ir gvanmtuOja

Atliek*

vmu

OFFICE:
735-736 OM South BldR.
294 Washington st,

bonkut

Nuga-Tone.

•

teiamittM reikliu
OFFICE:
332 Broadaray,

Te!.: So. Boston 481-M.
Tel.: Fort HilI 8424-1972.
Gyvenimo dietos telephone: Roxbury 4238-M.

♦ •

%

Siavčj* moterišką nibų; užbaięus kriaučių mokyklą Rusijoj. Turiu
praktiško patyrimo apie 10 metų. Kviečiu visas motelis ir menkinąs pa

Fr. Matulaitis

V

f

■— M. M. AMBHOZAITIENE
*’

Korinėms gauti prekes pinigų ir kitų iinių
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank
141 Wathington Street.

New York. N. Y.*

T

*

r
*

✓

KELEIVIS

9
~

v

Vietinės Žinios

*

■

•

Kriaučiai atsisako siut nau- MAIŠAS NEPRAKIURO Lietuvių biznierių konfejiems policmanams unifor- Įir NIEKAS NEIŠBIRĖJO.
rencija.
mą.
”QonHowi”
Centralis Lietuvių Bankas
M. Linsky, laikantis savo num_ 37 jdėjo j. Kavaliausko J*“™

PARSIDUODA PEČIUS.
Vartotas; kurie narėtų įgyt gerą
liečiu, kreipkitės pas:
P, LAPĖNAS
299 E st,
So. Boston, Mass.

ATYDAI VISŲ LIETUVIŲ
CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ BANKO PREZIDEN

PARSIDUODA FARMA Montague,
Mass., 153 akerių su namais, gyvu
liais ir mašinerija. 5 karvės melžia
mos, 4 jaunos karvės, 2 jaučiai, 2 ark
liai, 10 didelių kiaulių, 300 vištų. Par
viskas sykiu už $4,000; įnešti
L, iš pradžios su $75,000. Platesnis praneši siduoda
reikia $2500. Atsišaukite arba rašy
mažėjo ant $69.55, paskui mas apie tai bus paskelbtas kite.
J. A.
255 Broadvay, So. Boston, Mass.
buk
siunčiant į Lietuvą
s >r.- ji!&:iKALINGAS LIETUVIS PRI”permokėta” $125.50. Tad vėliau.
V. Acųs.
TARNAUTOJAS BANKOJE. Nesiišviso dingę $195.05. Girdi,
reikalauja, kad jis mokėtų atsakan
Komiteto maišas kiauras, ‘ PARSIDUODA KRAUTUVĖ.
čiai darbą. Kreipkitės šiuo adresu:
pinigai dylą, pinigai eikvo Už negirdėtai pigią kainą. V ra Pu*_ PEOPOLES EXCHANGE BANK
78 Salėm St,
Boston, Mass.
krautuvė mėsos ir grocenų, vienų
jami; reikalauja ”facsimile” ki
lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj
Puikus fornišiuotas kambaris su
drafto pasiųstų pinigų.
South Bostone. Su krautuve sykiu
šiluma žiemai, dviem vyram gyventi,
parsiduoda
ir
du
namai:
viens,
ku

Pašalietis, nežinąs santi- riame yra krautuvė, o antras užpaka galima gaut po num. 380 W. Fourth
kių, perskaitęs anuos Kava ly. Randos iš narni; yra $22.00 | me Street, So. Boston, Mass.
o krautuvę galinta rokuoti
liausko prikaišiojimus, ne nesį,
>20.00. Priežastis pardavimo yra ta,
VYRAI, MOTERYS
gali kitaip manyti, kaip tą, kad dabartinis savininkas, parduoda IRREIKALINGI
MERGINOS dirbti Restorantuose,
mas
pirmiau
kitą
krautuvę,
pasirašė,
yra šaika jog neis į panašų biznį, nežinodamas, Hoteliuose ir faktčrėse. Užtektinai
kad komitetas
visokio darbo kiekvieną dieną, atsi
sukčių,
žulikų, vagiančių. <ad ant tokio popieriaus pasirašė, šaukti
j:
(43)
žmonių suaukuotus pinigus.] nusipirko šią krautuvę ir namus, ir
GORALSKY’S OFFICE
dabar teismas verčia parduoti. Biznis
Boston, Mass.
3ont remianties Kavaliaus toj krautuvėj lietuvių išdirbtas per 52 Salėm st.,
metų. Turi būt parduota iki 1 Į REIKALINGAS jaunas vyras iš So.
ko išvadžiojimais išeina, kad 20
spalio. Iš vainos valios neatiduotų Bostono,
nuo 16 iki 30 metų amžiaus,
Venis ir Šokas vogė suau be $4000.00. Dabar viską gali pirkti dirbti Agentūros
ofise. Valandos gali
už $3000.00 su namais. Bankoj mort- būt Įvairios: gali dirbti visą laiką arba
kuotus pinigus.
$6o0.00. Jei neturi visų pinigų nuo pietų iki 9 vakare. Todėl rašykit
Bet, pažistantieji Venį ir gečius
savininkas paims antrą mortgečių. laišką kuogreičiausiai su atsakymais
Seką ir veikiančio komiteto Yra tai aukso niaina žmogui norin ant sekančių klausimų: Kaip senas?
čiam bizni vestu Atsišaukite tuojaus Kuom užsiimi? Dirbi anie? Už kokią
narius, nepamanys, kad jie pas:
algą pradėtum dirbti ir kokiomis va
ADVOKATĄ F. J. BAGOčIŲ
butų galėję susitarti ir pel
landomis? Gali atsikreipti bile ku
253 Broadway, So. Boston, Mass. ris kas tik norkėtų
dirbti ir mokin
nytis iš aukų.
tis angliškos kaibos ir biznio. .
Išsiųstų pinigų drafto PARSIDUODA AUTOMOBILIUS Darbas lengvas ir švaru3 ir yra pro
(40)
facsimile” negalima pada 7 sėdynių ”Cadilae,” parsiduoda ga išmokti biznio.
Adresuokite: P. O. BOX 12,
pigiai. Matyt galima bile laiku.
ryti, dėl to, ' kad pinigai ne
SO. BOSTON, MASS.
J. H. THOMPSON
aiaftu pasiųsti, o per kable- 58 Markt st., Cambridge, Mass.

PIRMAS SOUTH BOSTO knauciską šapą po num 41 nrikaišioiimus Veniui ir So- biznierių konfeienciją, kun
NE BUTĖNO KONCER
Lietuvių
tą pagirt 11 uniformų nausurinkta Lietuvai rug- Organizuojamos
TAS.
Trust Co. serų parduota už
jai priimtiems policmanams. piučio 31 d

Pirmas LSS. 162 kuopos
surengtas South Bostone
Butėno koncertas 27 rugsė
jo nusisekė
visais atžvil
giais. Nors tiKietų kaina
buvo augšta, publikos, tečiaus prisirinko pilna Lietu
vių salė ir visi išsnešė sma
gaus ių įspūdžių.
Materialiu žvilgsniu kon
certas rengėjams nusisekė.
Dailės žvilgsniu, nekal
bant apie programo turtin
gumą parinktinomis daino
mis, buvo vienas iš įspūdin
giausių, kokie kada-nors So.
Bostone yra buvę. Nors pro
gramas susidėjo iš 27 dainų
—solo, duetų ir trio —-pub
lika entuziastiškais aplodis
mentais vertė artistus arba
atkartoti, arba naujų dainų
pridėti. •
Butėnas bostoniečius savo
stipriu ir kai varpas gaud
žiančiu baso halsu tiesiog
žavėja. Tai pilnas artistas.
Pirmu kartu čia teko iš
girsti Waterburio artistądainininką Julių Krasnicką.
Tai nors ir neperstipriausias baritonas, bet gana priimnus, meliodingas ir da
daug žadantis balsas.
Brooklynietė p-lė K. Menkeliunaitė
savo plieniniu
muzikaliu balsu bostonie
čiuose paliko gilių įspūdžių.
Taipgi dainavo bostonie
čiuose populiarumo jau įgi
jusi p-lė Jablonskaitė savo
skambiu koloraturo-soprano balsu ir humoriskiško. mis dainelėmis. Be tų dai
navo F. Markus — bass-baritonas. Jo balsas daug atei
čiai žada.
Artistai buvo apdovanoti
netik gausiais ir
nuošir
džiais aplodismentai, bet ir
gyvų gėlių bukietu, kuris
buvo įteiktas p-lei Menkeliunaitei.
Artistams
akomponavo
p-lė L. Gannon, New England konservatoristė. Už
duotį gerai atliko. Vienu
žodžiu koncertas buvo pui
kus.

Rubsiuviai darbininkai tečiau atsisakė uniformą shit,
nes tie policmanai užima
streikuojančių
policmanų
vietą.
Rubsiuvių unija taipgi
pranešė visiems unijos lokalams kituose miestuose, kad
šito darbo nepriimtų ir ne
prisidėtų* prie Bostono poli
cijos streiko laužymo.
Ištikrujų šitas darbininkų
klesinis susipratimas ir so
lidarumas yra netik džiugi
nančiu, bet ir nustebinančiu.
Taigi lai gyvuoja proleta
riato vienybė.

Bažnyčia užgina, guberna
toriaus pasiryžimą.
Massachusetts gubernato
rius Coolidge paskelbė, kad
nežiūrint kaip organizuot:
darbininaki rems policijos
streiką, jis niekad nesutiks
pripažinti streikuojantiems
policmanams teisę dėtis prie
darbininkų
organizacijos.
Už šitą gubernatoriaus pas
kelbimą pagyrė jį visa plutokratija ir sudėjo nemažai
pinigų kovai preš streikierius.
Pereitą nedėldieni Auburndale Congracįonalistų
bažnyčia priėmė tos bažny
čios kunigo Ed. P. Drew pa
gamintą rezoliuciją, kuria
užginama drąsus, ”patriotingas” gubernatoriaus pa
siryžimas ir žadama kovo
jančiai prieš
streikierius
valdžiai pagalba.

Sako, miestas sutaupė
70,000 dolerių.
Bostono valdžia paskelbė,
kad policijai sustreikavus
miesto kasoje atliko sustrei
kavusių algos.
Paprastai
policijai išmokėdavo algų į
dieną po 4,000 dolerių arba
tarp 28 ir 30 tūkstančių į sąvaitę. Taigi, sako, dabar atiiko miestui 70 tūkstančių,
dolerių. Čia, žinoma, nekal
bama apie samdomus steitgvardiečius ir nuostolius,
koldų plėšikai pridarė.

Laike riaušių išplėšta už Laisvamanių pasišventimas.
- $28,000 degtinės.
Pereitą sąvaitę buvo So.
John L. Gebhardt padavė
miesto valdžiai reikalavimą
atlyginti jam už išplėštą iš
jo sąkrovos laike Bostono
riaušių degtinę. Jisai priparado, kad riaušininkai paė
mė iš jo sąkrovos tris bač
kas degtinės, kuriose būta
125 galionai, taipgi tris ga
lionus degtinės išnešta bonkose. Už bačkose buvusią
degtinę Gebhardtas reika
lauja po 9 dolerius už galio
ną. o bonkose — po 11 dole
rių, arba išviso $1,169.30.
Apskritai už visą išplėštą
degtinę jo ir kitų reikalau
jama iš miesto $28,000 atly
ginimo.

bostono lietuvių laisvama
nių kuopos
susirinkimas.
?ranešus apie kun. M. X.
Mockaus areštavimą Rum'crd’e, tuojaus buvo sumesa 37 doleriai. Viena narė
iv.kavo net dešimtinę.
Narė Jieva Žvingelienė
paaukavo kuopai laisvama
niško turinio įvairių knygų
daugiau kaip už 10 dolerių.
Policijai streikuojant nu
tarta su prakalbų rengimais
palūkėti.

Labdarystės D-jos mitingas.

gramą.
PARSIDUODA RAKONDAL
Su surinktais pinigais yra Gerai
užlaikyti, išrodo kaip nauji, t
parsiduoda labai pigiai. Matyt gali I Chirurgas ir Gydytojas
šitaip:
I Ofisas: 495 E. Broadway,
laiku jx> numeriu:
Lietuvon pasiųsta $1,100 nta390bileAthens
So. Boston, Mass.
Str, So. Boston. Mass. |
Ant pirmų lubų.
• Valndos: nuo 9 iki 11-tos iš'ryto
(21,000 markių).
nuo 7 iki 9-tos vakare.
Kablegrama su apmokėtu PARSIDUODA FARNKIA1, 5 lo J
atsakymu $12.50.
vos, 3 komodos, fruntruimio setas ir
smulkus rakandai. Parsiduoda tik
Kablegrama prez. Smeto visi
už 130 dolerių, nes turi būt greit par
nai $6.12.
duota. Pasinaudokit. Klauskit krau
tuvėj.
Municipal salė $10.00.
S. W.
(39)
Geras Vaistas
„Sandarai” už plakatus 825 Cambridge Str,
Cambridge,
Mass.
Moterims.
$10.00.
"Darbininkui” už konverTaip tai galima išsireikšti tiktai apie
V
vieną geriausiai žinomų preparatų,
tus $82.00.
kurs yra prirengtas greitam ir pa
stoviam palengvinimui visų tų ne
Pas kasieriu $41.35.
smagumų ir nereguliariškumų nuo
Rengia
L~.
S.S.
67
kp.
Viso $1,211.97.
kurių moters ir merginos taip daž
nai kenčia. Vardas to vaisto yra
Vėliaus rasta konverte Panedčlije, 13-tą Spalio-Oct
Jurgeliuno auka $25.000. ku
(Columbns day)
ri prie bendros sumos nebu Prasidės 2:30 vaL po pietų.
vo priskaityta pradžioj.. Iš Lietuv. Kooper. Svetainėje
viso $1,286.97.
26 Lincoln St.
Pas kasieriu J. Šoką da
BRIGHTPN, MASS.
Regulator
bar yra $66.35.
Gerbiamieji:— *
«
• ■
Kadangi Kavaliauskas at Ant virš minėtos pasižymėjimo die
(Severos Reguliatorius) ir jisai gau
nos yra užkviesti vieni gabiausių ar
namas visur ir bent aptiekoje. Ži
siėmė $200 čekį ir tuomi pa tistai nuo visų LSS, kuopų iš Mass.
noma, nuSjiJs į aptiekę reikalauk
darė išlaidų $1.62, tai M. Ve valstijos, kurie los vieną puikiausių
vien Severos Reguliatoriaus ir ne
Tėatrų. Nepraleiskit nė vienas viršimk kitko, nes tik tokiu budu gausi
nis ir J. Šokas tą sumą pa minėtą
dieną neatsilankę. Po teatrui
geriausias ir greičiausias pasakines.
dėjo iš savo kišenės. Kito iš bus šokiai.
Kaina $1.25 ir 5 et taksų.
P. S. Visų kuopų ir draugijų mel
ėjimo nebuvo, nes pinigai džiame
susilaikyti nuo pramogų, kad
W F. SEVERĄ CO
vieni kitiems nepakenktume.
jau buvo pasiųsti.
CEDAR RAPIDS. IOWA
LSS.
47
KUOPA.
Dar Kavaliauskas paduo
r
da, buk markių kursas pini
gų siuntimo dienoje, 4rūgs.
2 d.) buvęs $4.70 už šimtą.
Tai markių kaina be pelno.
Lietuvių kareiviai, kurie sugrįžo iš Europos kartu su namiškiais su
Banka-gi minėtus pinigus
rengė pirmutinius šokius, kurie įvyks
pasiunčiant pasiskaitę sau
regulerį pelną.
Taigi maišas neprakiuro
ir niekas iš jo neišbirėjo.
Dabar skaitytojai tegu
pasidaro išvadas, ko verti
minėti Kavaliausko užsipul Kampas E ir Silver St,
Se. Boston, Mass.
dinėjimai ir kokiuo tikslu
Pradžia 7:30 vakare.
jis, atsiėmęs savo auką, ka
Bus geriausia Kovo’s orchestra.
, ,
Atsilankykite kiekvienas, kuris norite gražiai pasilinksminti, nes
binėjasi prie komiteto.

ATSTATYMAS LIETUVOS priguli nuo pačią lietuvių,
žmogus negal jausties laisvu, pakol patsai savo reikalų ne
gali atlikti. Svetimtaučiai tvirtina, kad tik 25 nuošimtis

lietuvių moka skaityti ir rašyti, o tie kurie moka rašyt ir
skaityt, mažai supranta arba 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,

braliai ir sesutės, sukruskime mes visi! Vienas už visus ii4
visi už vieną, ir išmokime rašyti ir skaityti.
Atminkite, kad mokslas šviesa, o ne mokslas—tamsybė.

Tai 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, Cambridge,
Lynne, Brightone ir kituose Naujosios Anglijos miestuose.
Tad visi iki vienam reikalaukit aplikacijų ypatiškai ar per
laiškus šiuo adresu:

PASEMTO DIENA.

Severa’s

TELEFONAS: SO. BOSTON 5.

F. J. Bagocius

LIETUVIŲ SALEJE

Presos Komisija.

Susirinkimas.

«

pitoną kartą bus tokie gražus šokiai.

Kviečia RENGĖJAI.

Ką jus pasakysite ant to?

VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE.
Ofisas adaras vakarais iki 8.

253 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.

Vienus trepus augštat

ažaaaSX

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo TeL: Cambridge 6098.

Dr. L. J. Podder

DR. AL FIDERKIEVICZ,

Ii Petrogrado.
GYDO SLAPTAS VYRŲ
MOTERŲ LIGAS.
Taipgi Kraujo ir Odes Liga*.
VALANDOS: Nuo 9 ii ryto
iki 9 rak vakara.
Kalba Raškai ir Lenkiškai. (42)
69 CHAMBER ST, BOSTON
Telephone: Haymarket 8390.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:
(10)
Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30

Šventadieniais nuo 10 iki 1.
81 CANAL ST, BOSTON.

Room 215 ir 216.
♦

r
Tel. So. Boston 506-W

DAKTARAS

’

A.L.KAPOCIUS
Nuo 1 Iki 9 vak.
^įSS|g9 NEDALIOMIS

Naujiena Visiems.
Pirmų siuntini vaistų ii Euro
pos gavome ir dabar turime
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
saulyje variuojami.
. .Jeigu negauni kitur, ateik pas
mus, męs turime. Receptas išpildome visokius, Amerikos ir
Europos daktarų.
Taipgi užlaikom visokių išdirbysčių ir patentuotų prepa
ratų. Kadangi visokių vaistų
turime labai daug, todėl vardus
ir kainas tik kai-kurių čia pa
duodant.
Kraujo Valytojas ............ $1.50
Nervų Ramintojas .......... $1.50
Nuo slinkimo plaukų ir
pleiskanų .............. .*... $1.25
Tikra Lietuviška Trajanka 50c.
Nuo niežų ir parkų.......... $1.25
Nuo saulės nudegimo .... 75c.
Nuo Reumatizmo .......... $2.00
Bobro Lašai ...................... $1.00
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00
Perfumas visokių
gėlių 50c., $1, $2, $3, $4, $5.
Muilai.................25c. 50c. ir 75c.
Taipgi užlaikom šimtus kito
kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir t.t.
Klausdami ko nors atsiųskite
krasos ženklelį atsakymui.
Adresuokit šitaip:

i
»• v**Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio name
251 Broadway, tarpe C ir D Sta.
80. BOSTON. MASS.

DAKTARAS

A. F. Christian
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte.
Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 9
vakare.
(Šventadieniais ir nedėliomis
tos pačios valandos.)

Ligoniai, kurie serga šankiai ir
reikalauja ligonbučio gydymo ir
priežiūros, užtikrinam, kad gaus
geriausią priežiūrą, gerą valgį ir
kambarį, ir gerus
patyrusius
daktarus visą laiką. Mano privatiška Hospitalė yra aprūpinta
su medikališkais ir Chirurgiš
kais skyriais, geriausia Labora
torija dėl mikroskopiškų ir chemikališkų analizacijų
Kraujo,
Šlapumų ir Pilvo ligų, {steigta
23 metai!

401 Marlboruogh Street

f FVFRYkTK LIETUVIŲ dirbtuves
VLILlURUd proyreg8 shoe Mfg. Co.

UOSTOM, MASS.

Vardas.

Adresas

Pm ru galite Msųlrkti gražią SMYBEtį pilant) pagal aaijaialą salą.

RAKANDAI
Užlaikome: Pečius, Lovas,
Komodas, Karpetas, Matro
sus, Stalus, Krėslus, Siuva
mas Mašinas, Grafofonus ir
Lietuviškus Rekordus. :: ::
Užprašo m visus vyrus, jaunus ir senus.

f P YTTRnn M
I i. IUlUlLLUil,

377 broadwa y,

so. boston, mass.

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,
So. Boston, Mass.

(Netoli Maasachuaetto ava.)

Sakau už seną, bet dar gausit PIGIAU ant 50
CENTŲ, kurie iškirps šitą kuponą ir išpildys.

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

DYKAI
•- Kaipo žinovai (expertai)
patentų bandome išradi
mus DYKAI. Rašykite rei
kalaudami musų knygu
tės:
AM. E. PATENT OFFICE
Ine.
718 MATHER BLDG (Ks)
WASH1NGTON, D. C.

'iausia Lietuviška

APT1EKA

LIETUVYS DENTISTAS.
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Visokių prekių kainos eina augstyn, bet pas
mus dar galite nusipirkti už SENĄ KAINĄ

Iškirp šių kuponą ir atnešk j krautuvę C. P. lurgelan*
877 Breadvay. Se. Bestone. Perkant Ceverykus Lietuvių
Dirbtuvė# bus atrokvoU 50c. gitus kuponas yra geras iki
Spalio 15 d. 1919 m.

—

------ADVOKATAS

EXTRA! ŠOKIKAMS

Sukatoje, 4 Spalio-Oct, 1919

X

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BARUS
32-34 Cross St, Boston, Mass.

i Dr. J. Jonikaitis

LMPS. 13 kuopos susirin
Seredos vakare, 1 spalių,
bus Lietuvių Labdarystės kimas įvyks utaminke, 7 d.
D-jos susirinkimas. Visi na spalių, nuo 8 vakare, LSS.
60 kuopos salėje, 376 Broadriai teiksis pribūti.
wav.
Visos narės ir norin
Gvardietis šovė į žmogų, bet Titus P. Greviškis, rašt. čios prisirašyti malonėkit
pataikė į langą.
ateiti į susirinkimą.
Atgabeno Bostonan
Jamaica Plain priemiesV. Kondrošiutė, sekr.
4,673,00 svarų žuvies. “
tyi tūlas vyriškis, sako, no
Pereitos sąvaitės paskuti
rėjęs iš steitgvardieeio atim nėmis dienomis So. Bostono Lietuvių kalbos ir rašybos
ti karabiną, steitgvardietis prieplaukon atplaukė 65 žve
mokykla atsidaro.
šovė.
Vyriškis
pasileido jų laivai, atgabendami bos
Nuo spalių 2 d. So. Bosto
bėgti, o kulipka pataikė Į toniečiams 4 milionus, 673 ne atsidaro lietuvių kalbos
krautuvės langą ir tos vie tuksiančius svarų žuvies.
ir rašybos mokykla. Lekci
tos gyventojai persigandę
jos
bus ketvergų vakarais,
Perkant nuo laivų žuvį
pradėjo bėgti. Buvo mano mokėta nuo 3 iki 4c. svarui. nuo 8 iki 10 vai. Mokytojaus
ma. kad kils riaušės. Teciaus
J. B. Smelstorius.
veik žmonės nusiramino, o
MOKYKLA.
Visi pereitais metais mo
gaudomas vyriškis tuo tar
Nuo spalio 2 d., LSS. 71 kyklą lankiusieji, taipgi ir
pu pabėgo.
kuopa atidaro mokyklą po visi tie, kurie nori pasimo
num.79 Moore st, Cambrid kyti savo tėvų kalbos gra
Prikrauti laivai sulaikyti. ge. Bus mokinama lietuvių matikos malonės ateinančio
Bostono uostuose prik kalba, skaitymas, rašymas, ketvergo vakare susirinkti.
rauti prekėm laivai, kurie skaitliavimas ir tt. Lekcijos
turėjo išplaukti Anglijon, prasidės kiekvieną ketver Cambridge’aus Liet Koop.
prakalbas
likosi suturėti delei Anglijos go vakarą nuo 7:30. Todėl rengia žymias
nedėlioję,
5
Spalių,
nuo 7:30
vietos
ir
apielinkės
jauni

transporto darbininkų strei
ko ir laukia pakol ten užsi mas Nepraleiskite progos, vakare, svetainėje 7 Burbaigs streikas. Manoma, visi lankykite mokyklą dėl lelgh st. Kalbės geri kalbė
tojai ir bus pamarginimų.
kad ir išplaukusieji grižš at- pačių naudos.
Komitetas.
gal.
"
•
L. Paulauskas.

«

TAS JUOZAS KAVALIAUSKAS SAKO:

Tel: Richmond 2957-M.

I

Dr. David W. Rosen

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP
LIETUVIS
DENTISTAS
TAS LIGA8.
VALANDOS:
Nuo 8 iki lo ryto.
Nuo 2 iki 3 dienų.
Nuo 7 iki 8 vakare.
(KASPARAVIČIUS)
HANOVERSO.
STREET,
425 $21
BROADWAY,
BOSTON
BOSTON, MASS.
Tel. So Boston 27

Dr. M. V. Casper|
Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12:30
Nuo 1:30 iki 6 vak
Nuo 6:30 iki 9 vak.
Nedėldieniais atidara pagal
sutartį.
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