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Metai XIV

translation filed with the post- I
Klausimas kįla, kodėl ti. Siūlo rusų bolševikai tai- True
master at Boston, Mass. on November i
Smetona norėjo priversti kintis arba bent karo pa- 26, 1919, as required by the Act of
Šleževičių atsimesti nuo so- liaubas padaryti — negali- October 6, 1917.
čialistų liaudininkų partijos, ma, nes tas gali nepatikti AREŠTAVO KOMUNISTŲ
ir kodėl jis būtinai reikalą- santarvei. Ir t. t žodžiu, DARBININKŲ PARTIJOS
.....................
vo, kad užsienio
ministe- pilniausias atsisakymas nuo
VADUS.
savystovės
užsienio
palitirium butų Voldemaras?
Komunistų
Darbininkų STREIKAS ĮVYKO NE
kos, visiškas ‘atsidavimas
Saginow, Mich. — Perei
GENEROLAS ŽUKAUS- programos punktai, kaip pa
Pats Smetona aiškinasi, svetimųjų malonei ir nema Partijos centras praneša iš ŽIŪRINT PREZIDENTO gos pėtnyčios naktį sustreiduoda „Lietuvos Ūkinin kad jis reikalavęs to norėda
KSA PARDAVĘS LIE
lonei, miegimas ir visai ne Clevelando, kad šiomis die
UŽDRAU 'kavo visi 24-to distrikto an
kas,” turėjo būti tokie:
TUVĄ LENKAMS.
mas greičiau užbaigti užsi vertinimas savųjų pajėgų. nomis policija tenai arešta IR TEISMŲ
DIMO.
gliakasiai. Uždraudimo nie1. Kuogreičiausia sušaukti tęsusi krizĮ, o kadangi par
vo 5 partijos viršininkus:
Smetonos-Yčo-Voldemaro
!
kas nepaisė.
Streikuoja
Steigiamąjį Seimą;
tijos ilgai ginčyjasi, tai, gir „Taip užsienio politikoje. Katterfeldą, Bakerį, Brons- Kietosios anglies kasėjai ; 2,400 darbininkų.
klika tarnauja užsienio
2. Nieku budu neleisti len di, ir reikia daryti „darbo Vidaus politikoje — tupčio- trupą, Allisoną ir Wagentaipgi tariasi streikuoti.
kapitalistams.
Springfield, III. — Illinokų giliaus veržtis į Lietuvą; j kabinetas,” kuris galėtų vei jimas ant vietos, žiūrėjimas knechtą. Jie kaltinami per
Pereitos
subatos
rytą
Ajaus
valstijoj užsidarė visos
Leidžiant „Keleivį” į spau 3. Apsaugoti darbininkus ktanežiūrint tų ginčų. •
smulkmenų ir visokių for žengimu taip vadinamo „krikasyklos. Streikuoja 90.000
dą, iš Lietuvos atėjo pluoš nuo dvarininkų ir šiaip dar Bet ”Darbas” (No. 11) malybių, noras nesupykinti minalio sindikąlistų istaty- merikoj prasidėjo visuotip mainerių.
nas
minkštosios
anglies
ka

tas pirmeiviškų laikraščių, bdavių išnaudojimo;
nurodo, kad šitaip kalbėda- lenkų dvarininkų radikališ- mo.
sėjų streikas. Iš viso metė Charleston, VV. Va.—West
iš kurių paaiškėjo labai įdo 4. Greičiau skirstyti dvarus mas Smetona tiktai dumia kesnėmis socialio gyvenimo Areštas Įvyko per prakal darbą
425,000 darbininkų. ! Virginijoj sustreikavo apie
mių dalykų.
bežemiams ir mažažemiams; žmonėms akis. Tikrą šito reformomis. O kadangi M. bas, kurias buvo parengus
Kapitalistai darė viską, 41,000 angliakasių. Į šį mies
„Lietuvos Ūkininkas” ir
5. Užtikrinti žmogaus ir krizio priežastĮ ”Darbas” ai Šleževičiaus kabinetas savo vietos komunistų darbinin kad prie to streiko neprilei-^ tą atsiųsta 800 kareivių,
„Darbas” atvirai kaltina piliečio teises;
didžiumoje tokiai politikai kų kuopa. Katterfeld buvo
škina ve kaip:
dus. Jie grąsino unijos va-'j Apie kasyklas sutraukta
Smetonos—Yčo—Voldemaro
6. Smarkiau bausti valsty ”Jau anos sąvaitės partijų nepritarė ir kadangi visuo iššaukęs Į debatus Komunis dams ir kalėjimu, ir kariu- 1H
5,000 kareivių.
menė ir -visos politikos par tų Partijos sekretorių Rukompaniją, kad ji ne Lietu bės išdavikus, tarnaujančius
vos žmonėms tarnauja, bet svetimoms valdžioms, ir atstavų pasitarimuose pa tijos, be 'Pažangos/ kaip tik thenbergą, bet komunistų mene, ir „visuomenės nepri- Denver, Col. — šios apietas nieko negel-'^kės angliakasiai irgi prisvetimų valstybių (suprask duoti laisvai veikti visiems, aiškėjo, kad 'Pažangos’ gru rėmė M. Šleževičiaus kabi vadas pabūgo ir Į debatus tarimu,”T4bet
__
v__
•__valdžią'aidėjo
I
n-mo
bėjo.
Pagaliosir
prie visuotino streisąjungininkų) imperialisti kas stovi už Lietuvos neprik pė, iš kurios eilių ir V. Pre neto didžiumos politiką, tai nestojo. Katterfeldas tuo
į pagalbą.-----Pre-i
zidentas išėjęs, Į visą eilę ir reikėjo, kad tasai kabine met kalbėjo apie „Tris Par jie pasišaukė
-. ko- APie 6>000 darbininkų
nei politikai. „Lietuvos U- lausomybę ;
i metė darbą Coloradoj ir
ridentas
prigrūmojo
unijos;
pamatinės svarbos klausimų
kininkas’’ (No. 32) tiesiog
7. Eiti prie taikos su bolše žiuri kitaip, negu visos ki tas besitvarkydamas nepa tijas.” Po jo kalbos buvo pirmininkui Lewisui, kad jis 1j 8,000 Wyminge.
sidarytų dar vienodesnis, dalinamos susirinkusiems
sako, kad vyriausis Lietuvos vikų Rusija, iš anksto susi
tos
partijos
bei
politikos
or

dar griežtesnis. Čia tai ir blankos Įsirašymui komunis nedrįstų streiką apskelbti, j Indianapolis.— Vėliausios
kariumenės vadas gen. Žu tarus su estais ir latviais;
ganizacijos. Pirimausia dėl yra tikroji valdžios krizic tų darbininkų kuopon. Kuo Paskui federalis teismas iš ’ žinios nuo unijų viršininkų
kauskas „taip buvo gražiai
8.
Eiti
prie
taikos
su
len

kad Indianos kasykkaro vadovybės. Kol Lietu sudarymo priežastis.”
su lenkais susigiedojęs, kad
met blankos buvo išpildytos leido "injuction” prieš 84 įrodo,
kais,
kaip
tik
jie
pripažins
I
iose
sustojo
visas darbas.
unijos
viršininkus,
uždraus

voj
buvo
vieni
rusai
bolševi

jeigu jo butų visi aidai klau
ir mitingas uždarytas, poli
Vadinasi,
Smetona
norėjo
Lietuvos
nepriklausomybę
Streikuoja
apie
25,000 ang
kai, tarp karo vado ir minissę, tai šiandien Lietuvos šei
cija, kuri visą laiką klausėsi damas jiems duoti streikieatsikratyti
nuo
Šleževičiaus
ir
ištrauks
sav<5
legijonus
iš
terių kabineto nebuvo jokių
mininkais butų buvę ne lie
prakalbų, suėmė visus minė riams kokios nors pagalbos liakasių.
kabineto
dėlto,
kad
šitas
ka

Lietuvos;
ar patarimų. Sulyg tuo ”in- Columbus, Ohio. — Ang
nesusipratimų: visas fron
tuviai. bet lenkai.”
9. Griežtai pareikalauti, o tas buvo laikomas ir atlaiko binetas priešinosi nešvariai jus vadus ir kalbėtojus, kem- juctionu,” unijos vadai ne liakasių unijos raštininkas
Pirma, karės vadovybė reikale ir spėka spirti, kad
jo politikai. Ir Smetona pa fiskavo visą literatūrą ir pa gali nei prakalbų streikie- Savage apskaito, kad šitam
mas,
nežiūrint,
kad
Lietuvos
veikdavo su ministeriu kabi kuogreičiausia išeitų iš Lie
siekė savo tikslo.. Jisai sug siėmė išpildytas naujų narių riams sakyti, nei raštu dar distrikte streikuoja tarp
kareivių
tada
buvo
daug
ma

neto sutikimu. Bet kaip tik tuvos rusų kolčakininkai ir
riovė Šleževičiaus ministe bankas. Suimtieji tuojaus bininkams padrąsinimų tei 40,000 ir 50,000 mainnerių.
žiau.
Kada
bolševikai
buvo
parvažiavo iš Paryžiaus Y- vokiečiai; _
riją, nežiūrint
kad visos iuvo nugabenti kalėjiman, kti.
Pittsburgh, Kan. — Piet
išvyti
iš
Lietuvos
ir
lietuvių
čas su Voldemaru, generolas
10. Iš valdžios įstaigų pra kariumenei liko laikyti tik partijos, išskyrus Yčo-Vol- bet padėjus už juos kauciją,
Už peržengimą šito injuc- vakarinėj Kansas valstijos
Žukauskas tuojaus pradėjo šalinti svetimus, Lietuvos
demaro „Pažangą,” buvo iki teismui likos paleisti.
tiono
unijos vadams gręsia dalyje išėjo Į streiką 13,000
siauras
baras,
karo
vadovy

ministerijos
nebeklausyti. nepriklausomybei
priešin- bė niekaip negalėjo rasti ga nutarusios tos ministerijos Bostone likos arštuoti ko kalėjimas. Tuo budu kapi angliakasių.
Jisai ėmė visomis jiegomis gus gaivalus.
negriauti. Su pagalba Gal munistų veikėjai Mariona talistams pasisekė darbinin Seattle.— žinios iš įvairių
na
kareivių
net
tinkamai
atakuoti bolševikus, kurie
Šleževičius su tokia prog sargybai pastatyti; ir lenkai vanausko jisai sudarė naują Sproal, Press ir J. Čuprina. kų vadams rankas surišti, kasyklų Washingtono vaka
buvo jau iš Lietuvos pasit rama sutiko ir pranešė apie
kabinetą iš „Pažangos” at
tečiaus streiko sulaikyti
raukę, o lenkams, kurie pra tai Smetonai. Smetona iš vis ėjo gilyn ir gilyn i Lietu žagareivių, kurie pildys už PENNSYLVANIJOS DAR jiems nepasisekė. Kaip tik; ruose parodo, kad streiko
įsakymas visur išpildyta.
dėjo veržtis Lietuvon, visai oradžių taip-pat jai pritarė vą, statydami vis naujas de sienio kapitalistų agentų pa BO FEDERACIJA UŽGE- atėjo paskirta streikui va !' Nedirba
apie 6,000 žmonių.
NERALĮ STREIKĄ
nesipriešino. Žukausko po ir Šleževičius pradėjo reor markacijos linijas, žmonės reigas Lietuvoje.
landa, šimtai tūkstančių an Kansas City, Mo. — Unilitiką palaikė ir Smetona. ganizuoti kabinetą. Bet ka pyko ir reikalavo iš valdžios
Pennsylvanijos
Darbo
Fe
gliakasių metė darbą ir nu | jos viršininkų apskaitliaviLietuvoj susidarė lyg ir dvi bineto'pertvarkymas užsitę pagalbos, bet valdžia buvo „Darbas” No. 12 aštriai deracijos suvažiavimas Pitt- ėjo namo.
mu, Missouri valstijoj strei
valdžios, sako „Darbas” sė keliatą dienų. Mat, išsyk bejegė, nes karo vadovybė, Galvanauską smerkia ir sa sburge priėmė rezoliuciją,
Kapitalistai
neriasi
iš
kai;
kuoja 1,000 mainerių, Oklaaukščiausiųjų
sferų
polaikoko:
(No. 9). Iš vienos pusės atsi □astatė ypatingų išlygų
patardamas
organizuotiems
io.
Jie
gali
leisti
injuctioi
ihomoj
6,000, Kansas 12,000,
stojo Smetona su Žukausku, krikščionįs demokratai (kle ma, vyriausybės reikalavi „Bet klausimas, kaip ša darbininkams
apskelbti
aus,
jie
gali
uždrausti
dar-!
Į Arkansas 4,000,
Iowoj
Voldemaru, Yču ir kitais at rikalai), o kada su jais susi mų nepildė. Ir pildyti, tei lis pažiūrės į tuos 'naujus Pennsylvanijoj
general)
bininkams
susirinkimus,
bet
;
141,000.
žagareiviais, o iš kitos pusės taikyta, tai socialdemokra sybę pasakius, negalėjo, nes kelius?’ Ar vyriausybė, kuri streiką, kaipo galutiną žing jie negali priversti juos dir
pačioj karo vadavybėj buvo
—Šleževičiaus kabinetas.
tai irgi pastatė savo rei Įsiskverbusių lenkų šnipų ir turės vien 'užsienio pasiti- snį unijos kovoj už žodžio, bti. O anglių reikia. Be an ! NORĖJO SUDAUŽYT
Kodėl Yčo-Voldemaro šai- kalavimų.
Darbas
ėjo provokatorių, kurie tyčia kėjimą,’ neliks be vidaus pa-1 spaudos ir susirinkimų lais- glių negali veikti geležinke- TRAUKINĮ SU STREIK
ka taip pataikauja sąjungi jau prie galo, sako „Lietu darė visa, kad tik lenkams sitikėjimo,? iir ar tuo pačiu Į vę. Iš 506 delegatų tik 2 iai, negali vaikščiot laivai
LAUŽIAIS.
ninkams ir lenkams? Į tą vos Ūkininkas,” ir kabinetas lengyiaus butų Lietuvą pag laiku nenustos~ ir
’---"
paties
už'  balsavo prieš rezoliuciją.ir negal dirbti fabrikai. Be
Panedėlio naktį plieno
klausimą atsako „Lietuvos butų buvęs sudarytas, nors robti. Patsai buvusis vy sienio pasitikėjimo? Nes Rezoliucija paveda Fede anglies miestai negali nei
darbininkai
bandė sudaužy
Ūkininkas,” kuris 32-ram ir be socialdemokratų.
'užsienis,’ ypač tas 'užsie racijos tarybai paskelbti to vandens traukti, nei elekt
riausias
karo
vadas,
rodos,
numeryje rašo: „Tie žmonės Bet štai 2 spalių Smetona ■ buvo tik aklu lenku politikos nis,’ kuriuo dabar norima kį streiką kada jai išrodys ros, nei gazo turėti. Be an ti ant Michigan Centrai ge
—tai vadinamoji „Tautos Pa pasišaukia Šleževičių ir pa- į
patogesnis laikas. Toliaus glies negalima apšildyt nei ležinkelio traukinį, kuriuo
remtis,
rodos,
nepratęs
pasi

° Sa-V°
važiavo streiklaužiai į Gary,
žangos* partija, kurios va taria jam išeiti iš Soc’alishi ^rankiu’ bet jis, kaip
buvo visų tikėjimo duoti tiems, kurie rezoliucija reikalauja, kad namų, nei ofisų. O čia atei-l Ind.,plieno dirbtuves. Ant
*
ai
"°i;dal
V
ko
žinovas,
dais yra Voldemaras, Yčas, Liaudininkų Dem. Partijos
neturi pasitikėjimo viduje. gubernatorius sušauktų le- na žiema, artinasi šalčiai i
branginamas,
o
kaikurių,
jų
šernas. Noreika ir kiti. Ne ir organizuoti ”darbo kabi
gislaturą atšaukimui tų val Angliakasiai pataikė labai l geležinkelio buvo prikrauta
tarpe
ir
valstybės
preziden

”
0
viduje
naujoji
valdžia,
turėdama jokių ryšių beveik netą,” nežiūrint jokių parti
stijos valdininkų, kurie pa gerą laiką ir nėra abejonės, didelė krūva rąstų, bet ge
to,
buvo
laikomas
tiesiog
susidedanti
iš
neturinčių
vi

nei su vienu lietuvių sluoks jų. „Darbo kabinetas” tu
dėdami kapitalistams laužyt Kad jų streikas bus laimėtas ležinkelio sargai tatai paste
i
nepamainomu.
Ir
kada
visi
suomenėj
Įtakos
atskirų
as

bėjo ir skebai likos išgelbėti.
niu. ii jieškosi sau talkinin ri reikšti tokį kabinetą, ku
streiką,
sulaužė
savo
prisielabai
greitai.
Čia
negelbės
i
matydami
pavojų,
šaukte
menų arba politikos partijos ką ir sumynė konstituciją,
kų ir pritarėjų kitose valsty ris tik ”darbą dirbtų.” į už
nieko nei kariumenė, nei in-' VOKIEČIAI UŽPUOLĖ
šaukė,
kad
tokiam
dalykų
dezerterų, didelio pasitikėji
bėse, dažniausia bile kokių sienio ministerius Smetona
kuriai
jie
buvo
prisiekę.
junetionai.
stovui reikalinga padaryti mo niekuomet negali turėti,
ŠLIUPĄ LATVIJOJ.
diplomatų tarpe.”
liepė skirti savo sėbrą Vol galas, vyriausybė nieko pa štai,
Kietųjų anglių maineriai
dar naujai valdžiai ne- PETROGRADE BADAS.
Ir kad gavus svetimųjų *demarą.
taipgi jau tariasi streikuoti. ”Naujienos” paduoda iš
daryti negalėjo, nes prezi- , susikūrus, jau ėjo paskalai
Vokietijos nepriklausomųjų
J_ •_ ♦4__
paramą, šitie judošiai ati Tokio reikalavimo Šleže Į deniui
ir_____
jo patarėjams
dar I apie nerimasetavimus delei Iš Helsingforso praneša Trustai plėšia negirdėtas socialistų laikraščio ”Freima, kad jau dvi sąvaitės, kainas už gyvenimo reikme
duoda lenkams Lietuvos vičius negalėjo priimti ir re nebuvo gana išrodymų...
galimo sugrįžimo garsaus kaip
Petrograde nėra duo nis. darbininkai turi rėika heit” šitokią žinią:
miestus ir geležinkelius, pa zignavo. Kartu su Šleževi
generolo
(suprask
Žukaus

atsistatydino ir visa Bet tų išrodymų sunku ko. ”Kel.” Rcd.) ir viso to, nos ir kas diena tūkstančiai lauti daugiau algos.
deda budąvoti didelę Lenki- čium
<
Per ” Vok iečių kareiviai Vaka
ją, kad ji paskui galėtų pil ministerija. Smetopa pas buvo ir rasti. Dalykas toks, kas paskui jį sektų. Darbi žmonių mirštą nuo bado. vasarą kasyklos beveik ne rinėje I^atvijoje spėka pri
dyti sąjungininkų žandaro ikyrė E. Galvanauską naujai kad kaikurie musų diploma ninkų tarpe atvirai kalbama Petrogrado gyventojų skai dirba , todėl maineriai turi vertė Lietuvos pasiuntinį
suorganizuoti. tai davė save Įtikinti, buk apie bruzdėjimus ir galimą čius nupuolęs iki 400,000. reikalauti ir trumpesnių Dr. šliupą, keliavusį Liepopareigas tarp Rusijos ir Vo- ministerijai
i
Bet Galvanauskui visos visą ką bus galima atsiekti generalinį politikos streiką. Jeigu ir yra kiek maisto, tai darbo valandų, kad vasarą jun, apleisti automobilių ir
kietijos.
Kada šitie velniški pienai partijos paskelbė boikotą. be kovos, diplomatijos keliu. O šitokio ūpo tik ir reikia jis taip brangus, kad betur turėtų darbo. Šitie reikalą- j eiti paskui juos į vokiečių
išėjo aikštėn, lenkų bernas „Lietuvos Ūkininkas” 32- Eina lenkai gilyn Į Lietuvą Lietuvos nepriklausomybės čiams jis nejp’erkamas. Sil vimai yra teisingi ir jie turi komanduotojo butą.”
Tūlas laikas atgal žinios
kės parsiduoda po 200 rub būt išpildyti.
Žukauskas turėjo pasišalin- :ram numeryje sako: „Spalio —nėra ko priešintas: san priešininkams.”
sakė, kad Lietuvos valdžia
lių, bulvės po 110 rublių sva
4 d. paaiškėjo, kad visos po tarvė palieps — ir lenkai iš
ti.
VĖLIAUSIOS
ŽINIOS
Iš
|
paskyrusi d-rą Šliupą savo
Baigia
”
D*arbas
’
’
šitokiais
rui, pienas 88 rubliai puskAkvvaizdoje šito skanda- ilitikos partijos, socialdemok sikraustys. Kuriasi sau Lie
MAINERIŲ
STREIKO.
atstovu Latvijoj.
ir krikščiolo, visos Lietuvos politinės ratais pradedant
—............
rr—~ tuvoj lizdus kolčakininkai— žodžiais: „Jeigu nenori nau vorčiųi, o mėsos visai nėra.
Pittsburgh.
—
Visi
mink-;
joji
valdžia
galutinai
šalies
Kuro' taipgi nėra ir iš tos
organizacijos, išskyrus vien nimis demokratais baigiant, lai kuriasi: musų priešai esą
pasitikėjimo nustoti ir vals priežasties turėjo užsidaryti štosios anglies
maineriai ŠUO APRIEJO MOKYK
ir
vokietik Yčo-Voldemaro „Pažan- išskiriant tik vieną 'Pažan tik rusų bolševikai
a
LOJ VAIKUS. *
gą,” sušaukė 27 rugsėjo kon- gą/'Ė. Galvanausko organi-,čiai. Taip, matai, sakę san- tybę į prapultį nuvesti, tai mokyklos. Nedaug geres Pennsylvanijoj metė darbą
ferenciią ir vienbalsiai nu- zuojamam kabinete atsisa-. tarvės diplomatai ar jų kuogreičiausia tegul paskel nis padėjimas esąs ir Mask iš pirmos streiko dienos. Sa Brooklyne vienon mokyk
koma, kad išviso šioj valsti lon, kuri buvo pilna vaikų,
voje.
tarė kreiptis į Šleževičių, kė dalyvauti. Be to da, so-i agentai! Liepia santarvė bia rinkimus _į Steigiamąjį
_
joj
streikuoja 75,000 anglia įbėgo pasiutęs šuo ir apriejo
kad nedarant krizio butų re- cialistai liaudininkai demok- atiduoti lenkams Seinus, ge- Seimą. Tai yra vienintelis Viena žinia iš Stokholmo
_________________
oranizuotas
ministeriuw ka- ratai nutarė nelaikyt E. GaL ležinkelius — reikia atiduo- dalykas, kuris gali naujosios sako, kad į mėnesį laiko Pet- kasių. Vien tik Pittsburgho 12 vaikų. Policmanai su
,binetas
. . ir
• nustatyta
__ J________
________
1—___
ui____
__ne_ valdžios autoritetą tuo tar-Jrograde
<
darbo
vanauską
savo____
partijos
na-_____________
ti, nes tai esą______
laikinai: :ir
nuo bado mirė apielinkėj yra 15,000 strei- ugnagesiais paskui šunį už
mušė.
kierių.
programa. Svarbiausieji tos nu.”
__
galima santarvės neklausy- pu palaikyti.’’
1 40,000 žmonių.

Baisus Skandalas
Lietuvos valdžioj.
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450,000 minkštosios anglies
mainierin metė darbą

•

•

•
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apžvalga

LIETUVOS KLERIKALAI
PROTESTUOJA PRIEŠ
AMERIKOS KLERI
KALŲ POLITIKĄ.

Pažangriii Lietuvos spau
da pareikalavo, kad krik
ščionių demokratų partija
aiškiai pasisakytų, kaip ji
žiuri į Amerikos klerikalus,
kurių atstovai Mastauskas
ir Česnulis būdami Paryžiu
je darbavosi lenkų ir rusų
monarchistų naudai.
Atsakydami į šitą reika
lavimą, Lietuvos klerikalai
(krikšč. dem.) išleido prane
šimą, kame jie išdėsto savo
poziciją ir sako:

buvęs estas. Karosas gyve
nęs su juo vienam viešbuty
je. Komentarų prie šito ap
rašymo turbut jau nereikia.
UETUV06 VALDŽIOS
PASKOLA AMERIKOJ.

malšin-ĮĮ
Well, iš "kramolos malsintojų" veislės negalima dau-į
i
ginu nieko ir tikėtis.

Komunistų Partijos konvenci
tų Partija, jeigu ne daugiau.” nieko neatsakyti ant Marjoje, tai visa
Par
_ Prieš skilimą Soc. Par-1 tenso pasveikinimo. Reištijos suma bus apie 2S,(XX>.
tijoj buvo apie 110,000 na- kia, jo pasveikinimą palaikė
'Delegatai,
dalyvavusieji
rių.
Į tokios-pat vertės, kaip ir tų,
Partijos
TIK DABAR SUŽINOJO. Komunistų Darbo
Taigi, jei išviso atskilofkurie prisiuntė pasikoliojiČhicagiškės "Lietuvos" ra į konvencijoje, atstvvavo dau 56,000 komunistų, ttai
“*' reis":x mų
—apie'"Naujienas.
—
giausia anglų narius. Sprend
Kad ne visose šalyse vie
kia, jog Socialistų Partijoj
šytojas sužinojo labai didelę
žiama, kad šitų narių smigiai
liko dar daugiau kaip nodos aplinkybės ir užtat;
naujiena. Jis rašo:
"Suvienytų Valstijų prezi pagal valstijas yra sekami: 50,000 narių.
ne visur galima tais pačiais
dentas Woodrow Wilson’as. Arkansas 50^. Colifarnia 2000,
Taip išeina sulyg pačių keliais atsiekti savo tikslus,
kuris plačiai susipažinęs su Colorado 500, Deleware 100, komunistų ( No. 1) apskait- tai musų komunistams ne
ekonomiškais politiškais ir ki Florida 200, IHinois 2,000, In liavimo.
(5 reikia žinoti, svarbu.
tokiais klausimais ir, kuris vi dianai,000, Kansas 500, Ken- kad šitas apskaitliavimas
Da vienas Komunistų Sū
sam pasaulyje įžymiausia ir tucky 500, Michigan 150, Mi- dą nėra teisingas. Atskilų- sivažiavimo incidentas atdaugiausia gerbiama ypata, i nnesota 800, Missouri 500, Nco ;sių nuo Soc. Partijos narių vaizdiną komunistų visišką
£
____ o-.____
laikydamas s prakalbas vakari raska 200, New Jersey 800, į ____
skaičių
jisai gerokai padidi- užsikrėtimą pamėgždžiojinėse valstijose
atkartotinai New York 2,500, Ohio 3,000, na. jįg sako, pavyzdžiui,^!jno liga. Susivažiaviman atpasakė: This war was a com- Oregon 1,500, Rhode Island : kad prie Komunistų Parti- ėjo delegacija nuo darbininmercial and industrial war. It 500, Tesąs 150, Utah 500, Wa-jos prisidėjo arba prisidės kiškų organizacijų,
_.. susior"
*’ *
•
*
'
KLERIKALŲ VEIKĖJAS was not a poktical war.” (ši shington 1,500, Virginia 200, 6,000
lietuvių, kuomet lietu-! ganizavusių reikalauti nuo
kare buvo dėl komercijos ir West Virginia 500. Jeigu pri riu socialistų išviso yra vos I mimo blokados nuo Rusijos,
SKUNDIKAS.
industrijos. Ji nebuvo dėl po dėti prie to didžiumą vokiečių tik apie 5,000, ir iš tų pačių! Kadangi tai nebuvo vienų
”Vienybė Lietuvninkų” į- litikos).
To mums ir užten federacijos narių, kurie suda dar daug pasilieka prie So- bolševikinių arba komunistaria klerikalų veikėją, tūlą ka.”
ro kairįjį sparną apie 5,000; ‘cialistų Partijos.
ttinių organizacijų
* *21 detegaei•
Kaupą, šnipavime. 40-tam
italų federaciją 1,000, ir skan
Taigi sudėjus abidvi ko- ja, tai visai nenorėta duoti
Užtenka; dabar tautinin
savo numeryje ji rašo:
dinavų federaciją, 3,000, — tai munistų parfįji krūvon, jų.....................
tai delegacijai balso. Galųkai
jau
žino,
kad
ši
karė
bu

"Buvo Paryžiuje Mastaus
Komunistų Darbo Partija turi
gale,
po ilgų svarstymų, nu
kas ir pasižymėjo tvėrimo Len- vo vedama dėl kapitalistų narių tiek-pat, kaip Komunis- i vargiai bus tiek, kiek sotarta jai duoti viso labo kal
i cialistų vienoj partijoj.
kiškai-iletuviškos unijos. Bu biznio. Vadinasi, iki šiol jie
bėti penkias minutas. Pusė
to
nežinojo.
Ir
jeigu
prezi

vo nuvykęs česnulis tenai ir
valandos
laiko
išeikvota,
parsivežė žinių, kad Lietuvos dentas nebūtų to pasakęs,
kad trims žmonėms duoti
valdžia negera. Dabar išva tai jie ir dabar da to nežinopenkias minutas kalbėti!
žiavę p. Julius Kaupas.
Vos spėjo du atėjusių delega
Ir tie žmonės leidžia dien
1 z
"Kad butų aišku ir kad no
raštį,
rašo
editorialus,
aiški

Musų darbininkiškame ju visus organizacijos dalykus tų ištarti po keletą žodžių,
susiklaidintų Lietuvos atsto
ir laikas pasibaigė. Kuomet
vai Paryžiuje irkad nebūtų ap na gyvenimo nuotikius, mo dėjime pastaruoju laiku ap vadovams tarti ir tvarkyti,
trečias delegacijos narys no
vilta Lietuvos valdžia, męs kina minias! Ar-gi nerei sireiškė labai liūdnas apsi tartum tiktai vadovai yra
rėjo ką-nors pratarti, tuo
skaitome reikalingu viešai už- kėtų jiems patiems pasimo reiškimas — pamėgždžioji- partija.
Entuziastiškesni Taktikos klausime komu met nekurie užsikarščiavę
reikšti, kas mums žinoma apie kyti? Kiekvienas socialis- mo liga.
tiško
laikraščio
skaitytojas
draugai, kurių didžiuma nu nistai pralenkė jau net bol komunistai išstūmė juos iš
p. J. Kaupų.
svetainės. Mat atėjusieji
"Kuomet J. Kaupas pasit jiems galėtų paaiškinti, del ėjo prie komunistų, matyda ševikus. Kadangi Rusijoje
mi, kaip kairiesiems elemen bolševikai turi valdžią ir delegatai nebuvo bolševikai,
raukė nuo 'Garso’ redagavimo ko šita karė buvo vedama.
tams lengvai pavyko už pravedė beveik visą mini- bet darbininkai; nors ir re
ir per protekciją Mastausko
KOMUNISTAI
APIE
griebti valdžią Rusijoje, iš mum programą, nors vieto voliucinių jie persitikrini
gavo darbą prie valdžios WaSAVE.
džiaugsmo visai pamiršo tą mis ir ne sulig savo progra mų, visgi juos išmetė iš sve
shingtoue, jis ėjo priešais lie
Gal norit pasiklausyt, svarbų socializmo filozofi- mų (nes aplinkybės to rei tainės, nežiūrint kad jie bu
tuvius ir lietuvių reikalus. Ji
vo atėję jieškoti parėmimo
sai suteikdavo valdžiai klaidin kaip komunistai kalba apie jos pamatinį mokinimą, kad kalavo), tai ir čia išsižada
Sovietinei Rusijai ginti
giausias informacijas,
taip, savo lyderius? Štai pavyz visuomenės permainos pa ma tojo programo dalies.
darbinin
eina nuo esančių visuomeni Kad bolševikai irgi turėjo Tiems patiems
kad Suv. Valst. valdžia būdavo dėlis:
kams
kelias
dienas
vėfiau"Garbi
redakcija!
Su
kokiu
nių ir ekonominių aplinky minimum programą, tai mu
suklaidinta.
Julius
Kaupas
policija
už
reikalavimą
blo
išrokavimu
jus
patalpinot
J.
B.
bių, o ne vien nuo keno-nors sų komunistai visai pamir
Įskundė visą eilę musų veikė
kados nuėmimo daužė- gal
jų pastatydamas juos neištiki Šukienės straipsni ’LKS. Su noro. Manydami tik apie šo, o gal ir visai nežinojo.
vas.
Taigi šiame dalyke,
važiavimas
ir
Intrigantai?
’
Ar
Rusiją ir žiūrėdami ten į Prisieina paminėti da ki
mais. Ypač jis skundė sandariečius. tai yra riša tautininkų tas straipsnis ištikrųjų tinka kairiųjų ' draugų veikimą, tą dalyką, kuriame must> reikalavime nuėmimo bloka
srovę su 'Sandara.’
Rodos, mas komunistų spaudai (ar kolų jie buvo priversti pa- komunistai pralenkė bolše- dos nuo Sovietinės Rusijos,
naudoti
tenai esančiose vi vikus. Tai atsitikimas su musų Komunistų Susivažia
kuom galėjo jam prasikalsti bent kokiai spaudai) ?...
.
...................................
vimas ir New Yorko policija
"Nužeminot iki žemiausio suomenėse ir ekonominėse
tokis veikėjas, kaip A. Miliu
Sovietų Valdžios atstovu gerai susitaikė.
laipsnio
.J.
B.
Šukienę,
kaipo
aplinkybėse, jie mano, kad Įšioje šalyje. Užmezgimui
kas, kuris vienok S. V. valdžiai
Tokie apsireiškimai gali
'Moterų
Balso
’
redaktorę,
taip
buvo Įskųstas kaipo neištiki
pirkhdios
ryšių
su
šia
šaliįvykti tik delei to, kad nėra
galima
atsiekti
mas pilietis. Ir šį męs rašome pat 'Laisvę’ ir patįs save, tal diktatūrą)
'..........
......... mi, Sovietų Valdžia įgalioja teisingo supratimo dalykų.
pindami
tokius
purvus
į
savo
ir šioje šalyje, kurios aplin drg. Martensą. Yra tai
ne iš piršto išlaužę, bet turėda
Kur to nėra, ten 1 negalima
redaguojamą
laikraštį...
’
*
kybėstoli,
skiriasi
f
Rusijos
I drauoas rimtas
’ir žinanti
mi tam tikrus dokumentus.
taip
kaip nuo
baltas
nuo'j^y^.
fsteigton
Sovietųlreikakutl n€l rimto
,’ sutin
Ar žinot, kas taip apie ko
Vienu žodžiu, J. Kaupas darė
kančio su reikalavimais vei
viską, kad tik valdžia nepasiti munistišką "Moterų Balso”
. . , ,
.
Valdžios raštinėn Marten- kimo. Taip ve, komunistai
kėtų mus svarbiausiais vado redaktorę rašo?
Neziurmt, kad musų kopr^mė žmones ir ne bolKomunistas P. Stanelis. munistai daro didęlią klaidą, ševikus, bet nusimanančfus visuomet šūkauja, kad rei
vais, o nuo to tiktai nukentėjo
Ar žinot kur?
lietuvių reikalai dėl tų netei
manydami atsiekti savo tikpaskirtus jiems darbus. kia remti Sovietinę Rusiją;
bet kuomet kreipiasi pas
Komunistiškoj "Laisvėj."
singų informacijų valdžiai.
Tas labai ^Patiko neku- juos žmonės,
dirbantis
Na, jeigu jau patįs komu tikos budais, jie ne mažiaus
"čia Amerikoje p. Kaupui
1^^^ entulyderius klysta pamėgdžiodami Rusi [ziastams komunistams; kaip <nuėmimui nuo tos Rusi
jau daugiau nebūva kas veikti. nistai taip savo
jos
blokados, tuomet
Juomi jau daugiau niekas ne charekterizuoja, tai kokią jos bolševikus ir savo orga tai Martensas galėjo drįsti i
komunistai
netik neišreiškia
pasitiki, tad jis ir vyksta savo nuomonę apie juos kiti gali nizacijos reikalų tvarkyme. priimti savo raštinėn tokius
Rusijoje nėra referendumo, žmones ir vaduotis jų gabu jiems užuojautos, bet da pa
draugų Mastausko ir česnulio turėti?
tai komunistai ir čia jį pa mais, o ne komunistų šuka rodo duris! Rusijos So
varyti darbą Europoje. Męs
tikime, kad Lietuvos Atstovy KIEK ATSKILO NUO SO naikino. Rusijoje bolševi vimais apie Rusijos revoliu vietų valdžia jieško progos,
bė ir Lietuvos valdžia tinkamai CIALISTŲ PARTIJOS KO kai nevartoja referendumo ciją? Įsižeidę jų nepriėmi kad užmezgus pirklybos ry
dėlto, kad ne visi gyventojai mu Sovietų Valdžios rašti šius su šios šalies buržuariMUNISTŲ.
pasitiks tą svečią iš Ameri
ja, o komunistai rodo duris
kos."
Skaitytojai jau žino, kad užtektinai supranta savo nėn, tie Rusijos revoliucijos

nisteris.
Taigi ministerių skaičius
žymiai sumažintas. Šleževi
čiaus kabinete buvo 12 mir*iristerių, o dabar jų bus tik
4.
Šleževičiaus ministerijo.
didžiumą turėjo pirmeiviai.
Galvanausko kabinete di
džiuma duota klerikalams.
Draugelis, Tūbelis ir Čar
neckis yra tikri klerikalai;
Letukas taipgi’jų pusėn pa
linkęs.
Be to, kuniginiams paves
tos svarbiausios ministeri
jos : vidaus politika ir liau
dies švietimo reikalai.

Viena klerikalų biznierių
kompanija pradėjo skelbti,
kad ji parduodanti Lietuvos
valdžios bonus.
Kas yra bonai, Amerikos
lietuviai jau žino, nes nese
nai beveik visi męs turėjo
me pirkti Amerikos valdžios
bonus, arba, kaip jie čia bu
vo vadinami,—"liberty bondsus."
”... mums Besuprantama yra
Benas yra niekas dau
Mastausko ir Česnulio veiki
giau, kaip tik paliudymas,
mas, kurie dar nesenai veikė
kad žmogus yra paskolinęs
Paryžiuje kaipo Amerikos lie
valdžiai pinigų.
tuviu*■
atstovai. Nevieta čTo•
Tokių bonų dabar išleido
nai reiškti savo abejonėms ar
ir Lietuvos valdžia. Ji irgi
pasipiktinimui prieš tuos, kas
skolinasi pinigų iš žmonių.
apgaulingai ar klysdamas že
Viena Amerikos klerika
mina dorą lietuvių ,kr.-dem.
lų kompanija paprašė Lietu
visuomenės vardą. Bet męš
vos valdžios, kad leistų jai
pareiškiame, jog joks politika
pardavinėti tuos bonus ir
vimas nepajiegs atmainyti pa
tarp Amerikos lietuvių. Lie
čios Lietuvių tautos valios —
tuvos valdžia leido. Taigi
būti laisva, nepriklausoma val
ta klerikalų kampanija da
stybe. Svajonės apie sutrūni
bar ir skelbia, kad ji parduo
jusios Rusijos restauraciją ar
danti Lietuvos valdžios bo
ba apie ’uniją’ su Lenkija ne
nus.
gali įvykti.”
Tečiaus ji tų bonų ant
Taigi, sulyg Lietuvos kle rankų neturi. Lietuvos val
rikalų, Mastauskas ir Čes džia Amerikos klerikalų
nulis tik "žemina jų dorą kompanijai nepasitikėjo ir
vardą." Tuo tarpu Ameri bonų nedavė. Ji pasakė taip:
kos klerikalai Mastauską "Be pinigų męs jums bonų
net savo "prezidentu” apsi neduosime. Pirma surinki
rinko.
te ir pristatykite pinigus, c
tuomet gausite už tuos pi
ŽMONĖS LIETUVOJ PLA nigus bonų.”
KAMI RYKŠTĖMIS.
Sulyg sutarties,
bonus
Buvęs "Darbininko” re Lietuvos valdžia prisius Į
daktorius p. Karosas, kuris Bostono Shawmut Banką, o
nesenai sugrįžo iš Lietuvos, klerikalų kompanija galės
rašydamas 118-tam to laik gauti juos tik tuomet, kuo
raščio numeryje apie savo met ji padės į tą banką'ata
įspūdžius, tarp kita ko nu tinkamą sumą pinigų Lietu
vos valdžios vardu.
pasakoja šitokį dalyką:
Klerikalai apsiėmė par
"Pas rusus prie caro inpilti
kam nors už 'kaltės’ į kailį duoti tų bonų Amerikoje už
’dvadcat piat’ (dvidešimts pen ŠI,000,000 šitokiomis serijo
$500 ir
kis) buvo paprastu apsireiški mis: $50, $100,
$1,000.
mu. Ir geras ir blogas žmo
Palūkanų Lietuvos valgus tokios malonės iš rusų žan
džia
pasižadėjo mokėti pus
darmerijos susilaukdavo, bet
jeigu man kas butų sakęs, kad šešto nuošimčio.
Bet klausimas, kas sug
dabar Lietuvoje tokie žiauru
rąžins
žmonėms pinigus už
mai yra praktikuojami, bučiau
tą žmogų kvailiu išvadinęs ir tuos bernus, jeigu Lietuvą
intaręs judošystėje.
Paskui pavergtų lenkai arba koleapasirodė, kad pas musų žmo kiniai,' kuriuos sąjunginin
nės yra nemažai užsilikę ru kai taip uoliai dabar remia?
Žmonių pinigai gali žūt
siško raugo ir inpročių, su ku
Taigi, pirkimas šitų bonų
riais Lietuvos dabartinei val
yra
didelė rizika. Kas juos
džiai prisieina aštriai kovoti.
"Būdamas Lietuvoje du-syk pirks, tas turi būt pasiren
kurie sten
patyriau, kad žmonės plakama gęs savo pinigus ir paauKlerikalų organas "Gar nuo Amerikos Socialistų interesus ir užtai bolševikai, entuziastai pradėjo savo or darbininkams,
giasi priversti šios šalies
rykštėmis. Vieno miesto ko kaut.
sas” užprotestavo prieš šito Partijos atskilo visi palinkę manydami, kad tik jie gali ganizacijose skleisti mela buržuaziją paliauti bloka
mendantūroje, man ten esant,
kį įtarimą. Anot "Garso,” prie anarchizmo elementai. gyventojų reikalus geriau gingas žinias apie drg. Mar- vus Sovietinę Rusiją!
NAUJA
LIETUVOS
MI

kareivis prie manęs pareiškė
Kaupas dirbęs labai naudin Atskilę nuo Socialistų, jie siai aprūpinti, pasilieka tik ’ensą. Tiesiog provokuota, Tai vis pasekmė sisirgimo
NISTERIJA
KLERIKA

viršininkui, kad vienam žyde
gą darbą lietuviams.
paskui suskilo da savo tarpe sau galę spręsti apie visuo kad jis neištikimas, kad rei namėgždžiojimo*liga. Rusi
LŲ KONTROLĖJ.
liui už kokį ten pasipriešinimą
Bet "Vienybė Lietuvnin ir sudarė dvi partiji; viena menės reikalus. Kadangi kia jį kontroliuoti, padaryti joje^ bolševikai aplinkybių
dvidešimts penkis į kailį inpyPereitam "Keleivio” nu kų” 43-čiam savo numeryje jų pasivadino "Komunistų delei nurodytos priežasties int jo donosą Sovietų Val
lė. Viršininkas greitai ranka meryje rašėm, kad preziden šitą "Garso" *užreiškimą su Darbininkų Partija,” o kita Rusijoje nėra referendumo džiai Maskvoje ir tt Vis verčiami pasiglemžė į savo
tarp gyventoją, tai čionai :ai delei to, kad Martensas rankas visą valdžią, todėl
kareivį sustabdė, gal nenorėjo tas Smetona paskyrė E. Gal muša,
nurodydama, kad "Komunistų Partija.”
komunistai mano, kad ir šio
svetimam žmogui įstaigos pas vanauską naujai ministeri Kaupas su Česnuliu buvo įsTaigi kįla klausimas, kaip komunistai naikina jį tarpe nepriėmė savo ranštinėn je šalyje Rusijai galima gel
organizacijos narių!
lapčių atidengti, bet jau buvo jai suorganizuoti, nes Šleže kundę valdžiai visus tauti daug tų atskalūnų yra?
ivantiuristų. Vienas tokių bėti vien tik komunistams
Daleiskime.
kad
bolševi

pervėlu. Paslaptį sužinojau. vičiaus sudarytas ministe- ninkų ir socialistų laikraš
Avantiūristų, J. J. Kravcevi- veikiant. Pakol musų ko
Komunistai No. 2 pasakokai
neduodami
gyventojams
"Antrą syk atsitiko šitaip. rių kabinetas jau
puolė. čius. Ji sako:
čius
(iš New Yorko), kuris munistai neišmoks suprasti,
a, buk su jais nuėjo kuone
referendumo
ir
butų
pasiel

Su kapitonu Junkur’u jau bu Kartu su tuo pranešimu mes
"Pirmiausiai Kaupas su parisai
nesenai patapo socia- kad veikiant reikia imti atyvisa Socialistų Partija; buk
gę
teisingai,
tai
visgi
tas
ne

vome giliai inmigę savo vieš buvom padavę ir surašą var gelba p. Casimir Chesnul (po
istu ir patapo juomi šioje don ir aplinkybes, patol var
oje pasilikę tik vadai. Tą
gali
pateisinti
jo
atėmimą
butyje,
kaip mus iš miego dų, kurie buvo įvardyti kan tokiu vardu buvo S. V. valdžiai
šalyje,
o ne Rusijoje, bet la giai jie turės kokios įtekmės
patį jie skelbia ir apie Ko
partijos
nariams,
kurie
yra
koks tai nepaprastas triukš- didatais į naują ministeriją. žinomas česnulis)
įskundė
bai daug šukavo apie Ruetimunistų Darbininkų Partijudėjime.
* mas pažadino.
Bet dabar atėjusios žinios 'Lietuvą' ir p. B. K. Balutį, kad ,ą (komunistai No. 1). Čia susipratę ir žino už ką jie :os revoliuciją, kuomet už darbininkiškame
C.
A.
Herman.
”—Ponuli, dovanok, daugiau parodo, kad ne visi įvardyti jie neištikimi, tai yra pro-gerirgi pasilikę tik "generolai kovoja, nes kitaip jie nepri savo šukavimą negavo jo
gulėtų nei organizacijai: kios "nagrados” iš Sovietų
nebedarysiu!
per verksmus kandidatai buvo
išrinkti. manai. Mat 'Lietuva' tuomet )e armijos."
AR ATSUKOT SAVO
kas ten prašėsi ir kartu nagai- Sulyg gautos iš Kauno te rengėsi išeidinėti kasdien ir p.
Bet komunistai No. 1 tarpe šalies gyventojų gali Valdžios atstovo, pradėjo
LAIKRODI ATGAL?
kos pliauškėjimas girdėjosi.
legramos, sudarytas Galva B. K. Balutis stengėsi išgauti skaitlinėmis išparodo, kad būti didžiuma žmonių ne jieškoti visokių priekabių.
’’—Ponuli, gana! neišlaiky nausko kabinetas susideda ’permitą.’ Tuom pačiu laiku
ų keimynai meluoja. Jų suprantančių savo reikalų Da labiau jis supyko ant Antrą valandą pereitos
siu! plakamas vaitojo. Antras iš sekančių žmonių:
buvo įskųsta p. Kaupo ir 'Vien.
kom. No. 1) organas ”The bet negali to būti partijoje. Martenso, kuomet sis J. Šu- nedėlios rytą pasibaigė švie
balsas rusiškai nusikeikė ir
1. E. Galvanauskas, minis- Liet.' ir 'Sandara,' ir 'Ameri Communist Labor Party
Kitas pamėgždžiojimas: <į, J. Benę-šukienę ir sykiu sos taupymas ir visi laikro
viskas nutilo. Galvas per lan terių pirmininkas; jis taipgi kos Lietuvis,’ ir kiti laikraš
News," kurį cituoja ”Nau- Kadangi Rusijoje esančiose oatį J. J. Kravcevičių, kurie džiai likos atsukti vieną va
gą iškišome ir anapus gatvės finansų ir prekybos minste- čiai. Reiškia buvo Įskųsti 6
, ienos,"
os, rašo štai kr
ką:sunkiose aplinkybėse, kovo- buvo nuėję pas Martensą landą atgal. Taigi, jei kas
inžiurėjome karininko ir karei ris.
tautininkų laikraščiai ir 4 so
^prendžiant pagal parduo- janį ant Syk su viduriniais ’eikalauti, kad jis pasiduotų savo laikrodžio da neatsuko,
vio pavydalus. Vėliau patyrė
narių mokesčių stam_
2. Valdemaras, užsienio cialistų, viso Kaupas buvo įs tasias
Lin< n,™,
įškujuniafe priešais,
is, bolbol- Jų kontroten, išprašė juos tai tegul padaro tai dabar.
me, kad kareivis ant sargybos ministeris.
kundęs 10 lietuvių laikraščių. pas per šešis mėnesius i
_____
smose'ševiku valdžia
buvo priver- iž durų. Nuo to laiko Krav- Šviesos taupymo įstaty
buvo užmigęs ir karininkas jį
kurinL4.* suvaržyti
___s.u-i demokratiją
U,
3. E. Draugelis, vidaus Ištikimais gi, sulyg Kaupo, bu metuose, federacijos, iš kurių
levičiaus ir panašių avantiu mas buvo išleistas karės lai
sauvališkai ir žiauriai už pra reikalų ministeris.
vo tiktai 'Draugas,' ’Darb.’ ir veikiausia susidės Komunistų
kui. Karei pasibaigus, konkoamusų komunistai savo ristų akyse Martensas pasi* kui.
sikaltimą nubaudė.
4. J. Tūbelis, švietimo ir 'Garsas' — visi klerikalų laik Partija, turi sekamus skaičius organizacijoje be jokio pa larė labai nepageidaujamas gresas jį atšaukė. Preziden"Kapitonas Junkur’as iš pa žemdirbystės ministeris.
raščiai. Suv. Valstijų valdžia nagių: rusų 6,500. ukrainiečių teisinimo irgi varžo demok- įsmuo ir apie jį varinėja tąs
~ vbuvo
“ uždėjęs ant v?ng
sipiktinimo norėjo apsivilkti ir
5. Čarneckis, komunikaci ir manė, kad lietuviai perdėm 3,500, pietinių slavų 3,000, lie- * ratiją. Kadangi iš priežas- tarp Rusijos ateivių socia reso nutarimo savo "veto,”
bėgti ant gatvės karininkui jo jos ministeris.
yra vokiečių šalininkai, tik vie tuvių 6.000, latvių 1.500, veng- ^g tų pačių ypatingai sun- listų ir komunistų organiza bet kongresas tą "veto\t»
žiaurumą nurodyti, bet susilai
6. Lėtokas, karės ministe ni katalikai su savo trimis laik r’.
.,enk,J
kių priežasčių Rusijoje įs- cijų įvairias intrigas. Po mušė ir šviesos taupyme jg.
kė.”
ris ir laikinas Lietuvos ka- raščiais ištikimi. Užtai kleri pridėti prie to da keletą tuks- teigta vienos partijos vado- ?tekme tų avantiūristų
tatymas likos panaikintas.
paiiammMMk
kalų
laikraščiai
ir
gavo
’
perKapitonas Junkur, apie riumenės vadas.
Unčių angliškai kalbančių na(jįktatura, tai ir čion tas Lietuvių Komunistų Šuva-1 Ateinančią vasarą laikro»>
kurj čia Karosas pasakoja, 7. L, Noreika, tekių mi- mitus.' ”
nę, kūne buvo atstovaujami pamėgždžiojama, pavedant žiavimas Brooklyne nutarė džių jau nebevarys valandą
anksčiau.
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ties, savo apsigynimui tų v Yra čia ir SLA. 106 kuo- Iš CHICAGOS SOCIALIS- ną dalyką pasakysiu, kad burgh gatvėj prie geležinke Katalikai gi nors ir turi
PITTSBURGH, PA.
TŲ VEIKIMO.
aš paėmiau čarterį ir išsiun- lio, kuriuomi bėga gatveka- savo Šv. Kazimiero draugy
pa. Ji retkarčiais, surengia
Iš geležies ir plieno darbi premonių, kokios jiems pri šokius.
riai iš Buffalo į Lackawaną stę, tečiaus nieko neveikia.
Bet tokio vakaro, Ant iNarth Side susitvėrė iš ^4’ v
• i
• ± i
einamos — tai yra streiko.
ninkų gyvenimo.
Stee!
plant fabriką. Susi Kadangi laisvai protaujan
kokį surengė LSS. 72 kuopa
40 nerių kuopa.
| Vadinasi, komunistų lyKaip
lengva
darbinin

dens prisipažino paglemzes rinko apie 5 valandą ryte, čių žmonių skaičius vis au
Kaip kitur, taip ir Pittsčia iki šiol da nebuvo.
kams
yra
kova-streikas,
nė

Chicagos priemiestyje, ku- LSS. 133 kp. čarterį. Paš kad mačius, Kiek darbininkų ga, tai tos kazimierinės
burgho geležies ir plieno
Streikas.
ra
reikalo
pasakoti
darbi

ils
vadinasi North Side, so- kui
iškoliojo
socialistus darban važiuoja. Atbėgo vie draugystės Įstatai dauge
darbininkai jausdamiesi ne
ninkams,
kurių
jau
retas
ku

Pastaruoju
laiku
čionai
cialistai apsivalė nuo "ko- "mėšlais" ir kitokiais "gra- nas gatvekaris užgesintais liui jau netinka. Dėlto į nau
galinčiais toliaus panešti
ris
nėra
jos
išbandęs.
Kaip
sustreikavo
apie
60,000
lai

munistų" ir sudarė iš 40 na- žiais" žodžiais.
žiburiais. Darbininkai bu ją Laisvės Mylėtojų Dr-ją
sunkią savo būvio naštą, ga
jau
augščiau
matėme,
dar

vų
statymo
darbininkų.
lų gale nusprendė griebties
apie socialistų1.. ?? mit.ipgui jie ir knygas vo sustoję skersai geležinke tuoj susirašė 36 nariai. Su
bininkas
iš
savo
uždarbio
Taipgi
jau
7
sąvaite
kaip
lį, bet gatvekaris nesusto sirinkimus laiko kas trečias
savo kovos priemonių, kad
nedaug
tegali
atidėti
sun

streikuoja
1,500
rubsiuvių
mitinga,
"komunistai
”
buvo
Į?
S
?P?
3
.
‘
?
s
!
e
“
e
lr
n^ese.
damas
visu smarkumu pra nedėldienis kiekvieno mėne
bent Įtiek savo būvio naštą
atsiuntę
ir
savo
"delegaciSocialistai
žada
.greitai
pakiai
dienai.
Išėjus
iš
dirb

ir
2,000
dokų
darbininkų.
bėgo.
Už
kelių minučių at sio Grand Hram name, prie
palengvinus.
^kalauti sugrąžinti
sugiązmti čartecaite- bėgo ir kitas karas, taipgi be Lawrence gatvės. Norintie
tuvės netenka jokių priemo Kol kas streiko galo da ne ją," bet ji buvo išprašyta reikalauti
Darbininkai tikėjosi — nes nių savo gyvenimui palaiky simato.
ir knygas.
Zix. iaukan, nes jos niekas Į tą
žiburių. Streikieriai jau ji Įstoti Į Laisvės Mylėtojų
jiems taip buvo nuolatos ti. Reikia nemaža drąsos,
mitingą nekvietė.
Bimbos prakalbos.
buvo intužę už pirmo karo Draugiją patartina atsilan
W. LYNN, MASS.
skelbiama, kad karei laimin kad ir į tą streiko kovą sto
(?iceroj "komunistai” užpuo Pasirodė primėtyta ir vi paleidimą. Antram karui kyti i jos susirinkimus.
gai užsibaigus visos šalies, jus. Bet darbininkams ki
Iš lietuvių judėjimo.
Vargo draugas.
lė socialistus ir pavogė sve sais pakampiais prikaišiota nepasisekė persiplėšti per
sykiu ir darbininkų gerovė tokio išėjimo nėra.
timą
čarterį.
Spalių 2 d. čionai buvo Šv.
plakatų, kad 19 d. kalbės ko minią; žmonės jį apsupo iš
pasigerins. Jiems buvo gal
Ciceroj,
III.,
iki.
šiol
prieš
.
.
. x.,
. munistas Bimba, bet nepri visų pusių ir sulaikė. Streik Protestas prieš
von kalama, kad jie nemur- Toji sunki kova vis da ne Kazimiero Dr-jos mėnesinis
mėdami aukautų karės ir būtų taip sunki, jeigu patįs susirinkimas, kame apart socialistus kovojo tik klen- buvo. Kpmunistai išlaukė laužiai pradėjo iš karo šau Nekuriuos Laik
kapitalo dievaičio nasruos- darbininkai negelbėtų savo kitų nutarimų nutarta su-^ęa^a^* Dabar ant socialistų i o visą dieną, vakare suren dyt i streikierius. Šie gi leist
Kaip bematant
na savo sveikatą, gerovę ir išnaudotojams. Vieni meta rengti M. X. Mockui prakal-čia pradėjo užpuolimų dary gė diskusijas, manydami iš akmenais.
raščius.
langai
išpyškėjo.
[ti ir "Laisvės mokiniai ko- persiu socialistus. Diskusi k#ro
gyvastį. Ir darbo žmonės darbą, kiti gi pasilieka ver bas
Reikia pastebėti, kad tu-,munistai.” Ir jie^ da biauriau jom temą padarė: "Kas dau Streiklaužiai pamatę, kad Gerbiamoji ”Keleivio” re
kentė
nente
skurdą, vargus
SKuruą,
vargus
ir gauti. . Tie
f ~ tai bene
. 7 bus diskausmus — aukavo. Štai; dziausiais darbininkųį nep_ ii škaplieminkai prieš minė- elgiasi, negu vyčiai. Nes ku giau pasidarbavo buržuazi savo forte neišsilaikys, pra dakcija, meldžiu patalpinti
karė užbaigta "laimėjimu” j neteliais. Nes jie pailgina tą nutarimą norėjo paskelb- nigV pasekėjai tiktai skųs jai, socialistai, ar komunis- dėjo šokt lauk ir bėgti į krū šiuos kelis mano žodžius
mus. Susirėmime 10 strei- apie nekuriuos lietuvių laik
musų pusei. Ar darbininkai \ streikus, jie marina badum ti didelę revoliuciją, tečiaus davo socialistu kalbėtojus, (ai?"
iš to nors kiek laimėjo? Ar Į savo brolius ir jų šeimynas, savo ofensyvą jiė negarbin-0 „komunistai’ ir kumščias Męs nurodėme, kad ko- tierių likos sužeista. Iš an raščių vedėjus, kurie už ke
'^e
munistai puikiai pasidarba- tros jiu sės sužeista 8 streik- lis centus parduoda darbi
ta laukiamoji gerovė atėjo?1 jie atima kenčiantiems dar- gai pralaimėjo.
Taip.Tik ne darbo žmonėms,’bminkams kantrybę ir duo- Spalių 12 d. Našlaičių 138 kuopos veikėją ir sekre- vo, pirkdami bondsus ir da- ’aužiai ir du policmanai. ninkus kapitalistams. Tie
•
bar tebesidarbuoja skaldy- Vienas policmanų turėjo laikraščiai užsilaiko iš dar
tik ne tiems, kurie nešė ant da progos kapitalistų sar Fondas statė veikalą "Gy-j torių.
rankoj nusinešti nosį, nes bininkų, o tarnaują kapita
gavo sprando didžiausias jos gams alkanus streikierius venimo Verpete." Veikalas! Buvo taip. Atsjdarius kuo- darni LSS ir tt.
streikieriai jam ją nusuko.
gana geras, scenos žvilgsniu pos susirinkimui,
--------m "komunis
sunkenybes. Jų būvis ne- persekioti ir žudyti,
Komunistai šokosi nuro- Iš gatvekario paliko tik ra listams; jie duoda savo skiltįse kapitalistams vietos
tik nepasigerino, bet da pa Sotus ir turtingi fabrikų gražus ir buvo gerai atvai tai” prisivedė savo šalinin dinėti, .kad Scheidemanas,
tai
ant
bėgių.
kų
ir
užsispyrė,
kad
prirašy

dintas.
Kai-kurie
artistai
blogėjo, nes kapitalistai pra savininkai nepaiso, kad jų
Ebertas, Liebknechtasn — Streikierių pikietams iš platinti savo "amerikonizti
juos
prie
kuopos,
kad
jie
parodė
net
ir
nepaprasto
mą." O tas "amerikonizdėjo apkapot ir tas algas, fabrikai
jie vadina "Lepnikas" -—
neišproduktuoja
kokias karės metais privers prekių. Jie pila pinigus gabumo; pasirodo, kad Lyn- tuojaus galėtų balsuoti. Pas visi esą išdavikai, nes jie tyrus patirta, kad fabrikų mas” yra tame, kad darbi
vortinkliais apau ninkai nestreikuotų, nesi
ti buvo darbininkams duoti, mušeikoms, bažnyčioms ir n’e turime jau nemenkų sce kui jie sumanė spėka išmes-, balsavę už karės kreditus. mašinos
ir rūdimis apsidengu priešintų šios šalies val
o pragyvenimas netik kad savo spaudai, panaudoja vi nos spėkų. Po vaidinimui ti iš valdybos socialistus. "Liepnikas" -tik sykį balsa gusios
sios.
Streiklaužių
džiai, bet eitų* su ja rankaneatpinga, bet vis da eina sas žinomas priemones alka drg. S. L. Zaleskiui bifvo Tada kuopos sekretorius d. vęs. Amerikoj gi išdavikais degina smalą ir daro bure.iai
durnus,
A.
Liutkus
susivyniojo
sa

Įteikta
graži
"desk&,"
kaipo
brangvn.
esą Michelsonas, Grigaitis, kad. tuomi melavus streikie- rankon.
niems darbininkams perga
vo
raštus
ir
nori
apleisti
sadovana
už
jo
nenuoalsų
darBet argi dabartinis plieno
Pažvelgkime į geležies bei j lėti, nes žino, kad pergalėję bavimąsi dailės srityj, Do-įlę. Bet "komunistai" ii už- nes pirmasis sakęs, kad ka riams, buk darbas eina.
darbininkų
streikas yra ko
riumenė nugarkaulius išlanplieno darbininkų būvį. Pap-j galės da daugiau pavergti,
puola,
sumuša,
prievarta
at

vaną
suteikė
vietos
dailinin

kstysianti ir tt. Priparody- Tuo pačiu tarpu laikraš va prieš valdžią? Juk darbi
rastas darbininkas gauna; da daugiau išnaudoti; pa kai ir LMPS. 69 kuopa.
ima
knygas,
navagia
nuo
43c. valandai;.dirba 12 va leis darbus dienomis ir nak Vakaro Įspūdžius tečiaus sienos čarterį ir dumia lau ta iš "Laisvės" num. 9, kad čiai kasdien gązdina strei ninkai čia reikalauja tik
komunistų lyderis A. Bimba kierius, kad jei greitu laiku daugiau algos, nes kapitalis
landų į dieną. Į dvi savai timis ir vergai nuostolius at gadino musų publikos neti kan.
iyra tikras karės šalininkas darban negrįžsią, tai netek tai pabrangino pragyveni-tes, jeigu visas dienas išdir lygins jiems šimteriopai.
kęs užsilaikymas; žiūrėti Į Bet naujieji "svieto taisy- įr agituoja už apsigynimą, sią darbo ant visados. Gal mą. Darbininkai nori tik
ba, gauna už 144 darbo va Akyvaizdoje visa to, ka
paveikslus dauge tojai" padaro klaidą: vietoj gta-i jo žodžiai: "Tą supras- tų laikraščių ponai redakto didesnio kąsnio duonos,
landas $61.92. Šiandien rei me darbininkams išgany gyvenimo
musų publikos da nemo kuopos čarterio jie nusika- darni, tą turėdami mintyje riai užims darbininkų vie kad lengviau butų nešti ka
kia skaityt laimingu tokį, mas? Vien tik jų pačių orga lis
ka; juokiasi ten, kur nerei binę Raudonosios. Rožės jr delei to dirbdami, męs ne- tas.
pitalizmo jungą.
Tuo
kuris gauna išdirbti visas nizacijoj ir solidarume. Pa kia juoktis; garsiai šnekasi,
šešias dienas sąvaitėj. Neiš kol to nebus, veltui visokie Inir reikia visa domą atkrei Kliubo čarterį. Kliubiečiai vien, kad- neturime priešin Kova darbininkams bega tarpu kaikurie musų laik
kaip antai "Saulė,"
dirbo pilną laiką, negauna bandymai išsigelbėti iš to pti ir atydžiai klausytis, kad tai sužinoję pašaukia polici- tis apsigynimui, bet su nerti lo sunki. Bet jeigu laikysis raščiai,
ragina
darbininkus:
ir mokesties tiek, kiek minė padėjimo, kokiame šiandien supratus veikalo prasmę ir ią ir du "komunistu” nusive- turime išsilavinti kareiviško vienybės, yra viltis, kad ko ir dirbkit, tuomet busiteikit
išti
da Į "džėlą." Vėliau kažin- muštro ir paimti ginklus su va bus laimėta.
jau. Daugiausia gaunama randamės.
mintį.
Tas
taipgi
parodo,
kimi
šiai
šaliai.
Nejaugi
džiaugsmu, kuriuos buržua Be to darbininkams strei
užmokestį už 8 ar 9 dienas, Nuvargintas Darbininkas. kad musų publikai reikia kas juos išbonsavo.
kas duoda labai daug ko pa žmonės tik tuomet yra šiai
zija mums suteiks.”
taigi gauna 50 dol. į dvi sa
Tai
ve,
kaip
elgiasi
tie
mu

daugiau kultūros, daugiau
tirti, ypatingai pažinti savo šaliai ištikimi, kada jie al
vaites.
SAN FRANCISCO, COL. išauklėjimo. Geistina, kad sų "komunistai." Tai yra pa Taipgi tapo prirodyta, kad tikrus draugus ir nepriete kani ir nuvargę? Jeigu taip,
Gal kas pasakyti, kad toks
tokių vakarų butų dažniau, sekmė tos nešvarios agitaci komunistai dezorganizuoja lius, o taipgi ir tai, kad atė tai ką reikia pasakyti apie
Iš musų padangės. jos, kurią sistemačiai varė darbininkus, smerkdami pro
uždarbis yra nemenkas.
rengiama,
o
žmonės
nusicijus rinkimų dienai žinoti už kapitalistus, kurie gyvena
tūli mokami ir nemokami gresyviškas
Taip rodyties gali tam, kas Musų lietuviškoj spaudoj vilizuotų.
organizacijas kokius kandidatus atiduoti pertekliuose paskendę? Jie
nepamąsto, kiek pragyveni iš šito kampo labai retai ka Publikos vakaran atsilan L S. Sąjungos "bosai.” Atsi bei unijas.
turėtų būt didžiausi šios ša
mas atsieina. Žinome, kad da galima pastebėti kokią kė ne mažai ir girdėjau, kad menu, kiek laiko atgal tūlas Socialistų diskusantų bū savo darbininkišką balsą. lies priešai. O bet gi laik
?aMs .spyčių voTTkomunistu 5,“bet bu- Darbininkai vienykitės ir raščiai neragina jų būti "ge
svaras jautienos (steiko) žinelę. Tečiaus ir čia ran pelno vakaras davė 70 dole j?
ką duoda jum
kaštuoja 50 c. Žmogus tu dasi musų brolių lietuvių ir rių, kurie bus sunaudoti North Sides viešoje knygy: vo -ie sutriuškinti socialistu neužmirškite,
jūsų
išrinkti
Į valdininkus rais amerikonais," nenorėti
rintis da ir šeimyną vienu apie juos galima butų laiks našlaičių šelpimui.
no svetainėje, nesąmomskai arRumentais ir faktais,
kapitalistu partijų nariai. didelių pelnų.
svaru mėsos dienai negali nuo laiko sį bei tą pranešti,
”Kek” korespondentas. šukavo, kad social-patno- j Komunistų lyderis prisiekia.
Karės laiku darbininkai
P. B.
tus reikia tiesti ant lentos!”
pasitenkinti. Pirkdamas 3 kad tuomi daugiau paskati
atidavė
valdžiai savo vaikus
Ciceros "komunistai" šitą,I Komunistų vadas ŽiurinW. LYNN, MASS.
svarus mėsos dienai turi ati nus prie veikimo ir juos užir
skolino
pinigų, o kada da
BURLINGTON, N. J.
duoti iš savo uždarbio ma interesavus platesniu musų Prakalbos Lietuvai gelbėti. jau daro. Jie jau) užpuldi skas Įgavo kinkų drebėjimą
bar tie žmonės pasipriešino
nėja socialistus.
ir atsižadėjo nuo komuniz LSS. 113 kuopa sutvėrė pa- savo skriaudikams-kapitažiausiai $1.50.
Vadinasi, visuomenės gyvenimo ratu.
šalpinę draugiją.
savaitei reikia 10 dolerių Matyt, kad nėra kam čia to Spalių 14 čia buvo vieti Bet jų žygis yra bergž mo.
iistams, tai tūli musų laik
nės
inteligentijos
susirinki

vien mėsai. Pridėjus prie darbo pasiimti.
džias. Kuopos jie nepajiegs į 20 d. spalių nežinia kokiu
Nors lietuviai komunistai raščiai nesigėdi talpinti tų
to duoną, cukrų, druską, San Francisco ir Oakland mas su tikslu surasti būdą nutempti Į savo- sektą tok1 tikslu atsilankė pas minėtą savo konferencijoj
New kapitalistų skelbimus ir lau
r^sig bent
Ri So_ komunistų lyderj policistas
sviestą, kiaušinius ir kitką miestus jungia industrija. pagdbeti nutenotai Lietu- koJ
Yorke ir tarė, kad darbinin žyti darbininkų streiką.
ilgo ara,ugisko pa- cialistu partijaį pritariantis ir užklausė kas jis ?r ar pn- kai neprivalo organizuot pa- Taigi, darbininkai, atsidapasidaro mažiausiai 2 dol. Jie atskirti tik vandeniu, V*L
dienai. Drabužiai, avaly kurį pervažiuot kaštuoja 15 sikalbėjimo likosi išrinktas
w n ac nariai. O tokių joje randasi gpli Prie socialistų ar komu- šalpinių draugijų, tečiaus rykim savo akis ir žiurekim,
nė, rakandai, namų randa— centų. Abiejuose miestuo komitetas, kurio užduotimi kelis svkius daugiau. Taigi nistų. Kriau.čius paklausė. šio miestelio LSS. 113 kuo kad ateinančiais metais mu
- - čarte’kam reikia, Policistas pa pa pastaruoju laiku sutvė sų namuose ant stalo tokių
baisu jau ir skaitliuoti, nes se lietuvių gyvena "pusėtinas bus surengti prakalbas. Lai kuopos vardas, josios
pasirodys, kad uždarbio to būrelis. Nors juos skiria ke prakalbų išrinktas komi ris ir visa manta priklauso sakė. kad jis norįs žinoti ar rė čia pašalpinę draugiją, laikraščių daugiau nebūtų.
li gražu neištenka visiems tas vanduo, bet jie jaučiasi tetas, kuris užims vietą ir socialistams. Šituo turės pa i tu esi tas, ką kurstai žmones laisvais pamatais ir pavadi
Darbo vargdenis.
tiems reikalams apmokėti. lig kad vieno miesto gyven stengsis rinkti pinigus, dra sirūpinti Partijos centras. j prie revoliucijos. "Jeigu no Laisvės Mylėtojų Drau
Visai negalima stebėtis, kad tojais, kadangi visuose savi- panas ir kitokias reikmenas Gi tiems "kumščios karžy 'taip, tai už kelių mėnesių tu,
.
. "DEšIMTAS” KOMUNIS
turtingiausios pasaulyje ša trpiniuose reikaluose bei ir siųsti Lietuvos valdžiai, giams” galų gale prisieis ke iri išsikraustyti iš Norwoo- gijaTŲ SUVAŽIAVIMAS.
Šitas
miestas
daugiausia
|do!” Kriaučius nusigando lenkų ir italų apgyventas,
lies darbininkai vaikščioja darbavimosi bendrai daly kuri išduos lietuviams, ken liauti iš jos kur tinkama.
čiantiems vargą ir badą.
apiplyšę ir kiaurais batais, vauja.
Iš "Naujienų.” I ir ėmė drebėti kertėj įsis lietuvių randasi apie 50 šei Kada Brooklvne atsidarė
X LSS. Suvažiavimas ir pa
praudęs, o paskui pakėlęs mynų ir 20 pavienių.
o ju vaikučiai — basi ir iš Jau antri metai kaip čia Į laikinąjį komitetą įnėjo
sirodė,
kad didžiuma delega
blyškę gatvės driskiai.
j ranką prisiekė prieš policisgyvuoja LSS. 72 kuopa. Tos šie x asmenįs: Pirm. — K.
NORH’OOD. MASS.
tų
pritaria
komunistams, tai
Buvo čia SLA. 225 kuopa,
Plieno ir geležies liejyklo kuopos rupesniu spalių 11 d. Preytis; pagelbininkas — Komunistai užgriebė LSS. tą, kad jis atsižada nuo so
bet ji likos likviduota. Dėl "Laisvė" paskelbė šitokį
cialistų ir komunistų.
se 12 valandų į dieną išdir š. m.* likosi čia surengtas VI. Bradauskas; nutar. rašt.
133 kp. archyvą.
to
pasidarė reikalas įkurti pranešimą:
Reporteris.
bės darbininkas, ypač da pirmas lietuvių vakaras. —K. Sirbikas; kasier. — J.
pašalpinę draugiją, kad ne
"Dešitr.tas Lietuvių Sočia?
vasaros laiku, pareina namo Scenoj statė 2 veikmių ko Klimas; kasos rašt. Povilai Kaip jau buvau rašęs, jog
laimės
ištiktam
turėjus
kur
BUFFALO,
N.
Y.
musų
LSS.
133
kuopa
nuta

mediją
"Mulkinyčia
ir
Mul

listų
Sąjungos Suvažiavimas
tis;
P.
Bolys
ir
Jon.
Bukiautiesiog pusgyvis. Įkaitintos
pagalbos
kreiptis.
Beje,
čia
rė
pareikalauti
iš
komunistų
virto
Dešimtu Komunistų Su
kintojai.
”
skas
—
kasos
globėjai.
Pregeležies kaitra iščiulpia iš
i Subombardavo g’atvėkarį.
yra
LDLD.
96
kuopa
ir
L.
važiavimu.”
jo paskutinį prakaito lašą, Atvaidinta neblogai, kiek sos Komisijon Įnėjo S. L. savo knygų, antspaudos ir
Kapitailstų
spauda
kasM.
P.
S.
78
kuopa,
bet,
kaip
kitų
dalykų
ir
tuo
reikalu
Zaleskas
ir
K.
Preytis.
Kapaskutinį spėkos krislelį. galima reikalaut iš bandan
skelbia, kad plieno dar- žinoma, jos nepašaipinės.
Iki šiol komunistų dar ant
' Po trumpo pasilsio vėl turi čiųjų savo sceniškas spėkas sierius pastatytas po 2,000 buvo įteiktas jiems laiškas, idien
bininkų
streikas
sulaužytas,
svieto
nebuvo, vos tik antrą
čianykščiai lietuviai pasi
tai komunistai, kurių 19 d.
eiti į tą pragarą ir gyvas ja artistų. Tarpe aktų dekla dol. kaucijos.
'kad
2,000
darbininkų
sugrįdalinę į dvi srovi: katalikų suvažiavimo dieną jie nuta
Dabar minėtas komitetas spalių buvo susirinkę vos 13
me kepti per 12 valandų. mavo p-lės L. Palšiutės, T.
komunistais,
'žo
Į
darbą.
ir socialistų. Nors LSS. 113 rė pasivadinti
,
.
, w
Ištikrųjų, Lietuvos žmonės Kinelišiutė ir drg. I. Kisse- rengia prakalbas, kurios narių, perskaitę musų laišką
tikĮ1 o jau "dešimtą
"dešimtą" suvažiaviįvyks 2 d. Lapkričio. Kalbės 9 balsais prieš 4 nutarė su Darbininkų unijos vado i kuopa gyvuoja, rodos, tik
netikėtinai pamatę tarp sa lis.
vai,
kad
Įsitikinus,
kiek
išnuo
metų
laiko,
tečiaus
ji
imą
laiko!
Išeina, kad devyvęs liejyklos darbininką taip Įdomu ypač tatai, kad adv. F. J. Bagočius, P. Gu mumis visai nesiskaityti. Jų
gana
žymiai
pasidarbavo;
ni
jų
suvažiavimai
buvo
tikrujų
streikierių
sugrįžo
kaip jis' išrodo dirbtuvėj — publikos buvo pilna svetainė das, P. Norkus ir dar kele šulas Mačėnas, pasivadinęs
tame žemės pragare — vei ir vakaras kuopai davė gra tas kitų garsių kalbėtojų. save organizatorium, štai ką į darbą, spalių 17 dieną su- taip trumpu savo gyvavimo ljiems da negimus,
Tai
-------- - —
‘'; lygiai tokie pat ste
net* 5~ pra 1 T
kiausiai žegnotųsi, palaiky žaus pelno. Be to pats va Geistina, kad žmonių kuo- pasakė: "Broliai komunis šaukė mas-mitingą. Pasiro- laiku ji surengė
dami jį ne už šio svieto sut karas padarė į musų publiką daugiausia susirinktų. Kiek tai, męs veikiam veik kas va- dė, kad gal iš 1,000 vienas į kalbas. pikniką, daug socia buklai, kaip pas krikščionių
neatsilankė. listinės literatūros išplatino, Dievą: sulipdęs pasaulį jis
gerą įspūdį ir daugiau lietu vienas galės daug ko išgirs- karas, susieiname ir'taria susirinkimą
vėrimą.
mės, bet tus tarimus — ap Taigi tuomi buvo sumuštas vienu žodžiu, pastūmė dide- vos ketvirtą dieną dasiprošitokiose sąlygose bedirb vius surišo vienybėm Tas ti.
sidairė — negalima viešai kapitalistų spaudos melas. Ii žingsni pirmyn musų bro- tėjo sutverti ant dangaus
dami ir dagi neuždirbdami labai gerai. Geistina, kad Pres. Komisija:
(sakyt nes anų... anų... bus Sekančią dieną apie 3.000 lių darbininkų klesinį susip- saulę, bet šviesu pas jį buvo
S. L. Zaleskas.
.žmoniško
. • • • _ pragyvenimo
• _ J? __ dar- fir toliaus musų artistai dar
jau nuo pat pirmos dienos.
K. Preitis. jums žinomi vėliau, tik vie- streikierių susirinko Hu- ratimą.
bininkai priversti buvo im- buotųsi kultūros darbe.
i
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KELEIVIS

taiso ir netepa savo mašinų, • bet turi suprasti jų mecha
suprasti, kuomet gerai nizmą. Darbas dulkinas.
tel susinialę. Reikalau- Vieno augšto darbas,’ koj
—
— ----jama pradinės mokyklos
npčiomis
■
_____ ____________ _______ ________
■ —1 ■ ■
pečiomis ir lentomis. Turi —
----mokslo.
turėti paprastus gabumus,
Kėlėjas. Jis turi pildyti sa- Sijotojas
■*
Tame laike beveik kiek- tris mastus audeklo per dieIndustrijos Revoliucija ir
PASTABA: Šis rašinys yra su
tvirtus
plaučius,
prityręs
vo
prižiu-ėtojaus
įsakymą,
?
‘
jojimo
mašiną,
bando
vienas namas buvo dirbtuve, ną. Dabar prie mašinų ištaisytas pagal Karės Departamen
te išleistos knygutės "t'lour Mi- žiūrint, kad kviečiai mtų tinkviečius, pritaiko dirbti prie sijojimo mašinos, Imperializmas Anglijoj. Namie moteris verpė ir au- audžia nuo šimto iki trijų
lling,” nors ii yra skiiiamas ypa
žinoti kaip išbandyti sudau Kuomet buvo gildos-ben- dė audinius; verpalus, dro- šimtų mastų gelumbės per
tingai sužeistiems karininkams, karnai trobomis į tinkamus tinkamas savo masinas, kad
tečiaus gali būti su nauda perskai aruodus. Jis turi užsirašyti, 1 Jas eitų tik tiek gimdų, kiek žytus grudus ir kaip pritai
drovės, pats samdytojas dir bes bei mezginius nešdavo į dieną. Pirmiau mokėdavo
tytas ir kitų jaunikaičių, kurie no
kyti
užlaidas,
kad
tiek
eitų
kiek
kviečių
yra
priėmęs
ir
gerai
išsijoti.
Karri išmokti gerai apmokamo ama
bo kartu su savo darbinin miestą parduoti. Visi buvo šilingą už išaudimą vieno
to.
iškrovęs, bet svarbiausia,!taI?Jls tari Pran«sti malikui grudų, kiek reikia.
kais ; daugumoj bendrovių ivgiai namuose aprūpinti masto gelumbės, dabar mo(Toliaus bus)
tai
jis turi
pranešti, jei nui
kuri' aPle
gerumą. Jis netat jio
uuii picuic&ti,
nebuvo vieno samdytojo ar valgiu ir drapanoms. Nieks ka po du šilingus arba maPatarimai sužeistiems ka trubos ar mašinas sugenda.
ba pono, visi lyčiai dirbo ir nežinojo kas vra bedarbė; žiau už tris šimtus , mastų
reiviams, norintiems išmok Jis turi būti pirmiau malūne
visi tą uždarbj dalinosi. Ka kas tai yra eiti nuo dirbtu- gelumbės išaudimą.
ti amato..
dirbęs, turėti paprastą ga
da bendrovės likos išnaikin vės prie dirbtuvės jieškoti į Mažažemiai, kurie pirma
Šių laikų maluninkystė bumą, tvirtus plaučius, kad
tos, tai buvo įsteigta namų darbo ir gauti
-nešdavosi
namo, ................
kad išdirb
prasidėjo apie 1880 m. Buvo iškęsti dulkes, ir pradinės
darbo
sistema.
Vienas
lai

"nereikia.
”
Tada
pats
dirbėti daiktus, užsidirbdavo ant
Rašo pats Dr. Grinius, bu vęs jos vyras.
ir pirmiau gerų baltų miltų mokyklos mokslą.
kė dirbtuvę, o darbininkai •tuvės savininkas jieškodavo maisto ir taksų mokėjimo.
—
malama, bet tai buvo daro Kėlėjų prižiūrėtojas. Jis
pasiimdavo iš dirbtuvės me- darbininkų, kurie apsiimtų Dabar dirbtuvės išaugo
I
miestą
įsigrūdo
apie
3,000.
ma akmeninėmis girnomisdegą, parsinešdavo ją namo, dirbti savo namuose.
[Nesenai "Keleivyje” buvo
miestuose. Kad gauti darbą
Šiandien gi, išskyrus labai atsako ir turi prižiūrėti išspausdinta velionės Joannos ! bolševikų. Čia tai ir atsiti ir vyras su savo šeimyna Vergai, būdami pas po dirbtuvėje, turi parduoti sa
kviečų
supilimą
į
keltuvą?
nuošalias vietas ir mažus
Griniųvienės biografija. Da ko musų katastrofa. Tai padirbdavo reikalingus dai nus, turėdavo valgį, drapa vo žemę ir eiti į miestą jieŠmalūnus, malama taip vadi Jis ištiria kviečių gerumą' bar talpiname jos vyrd D-ro buvo 8 d. rugsėjo 1918 m. ktus. Padarytus daiktus ,nas
kicio ir
ii gydytoją,
fį J
—
kada apsirdarbo dirbtuvėse. Dirb
namu redukcijos budu, plie ir juos krauna žiūrint pagal' K. Griniaus laišką, kuris paro naujojo stiliaus. Buvo gra nunešdavo atgal į dirbtuvę, ’gdavo. Vergus prižiūrėda koti
tuvės
atėmė darbą nuo ma
niniais volais, ir komplikuo jų tinkamumą ir laipsnį. Jis do ir prie kokių apiikvbių ve ži, saulėta diena. Klausiau už ką gaudavo tam tikrą at vo de’to, kad ponui reikėda žažemių,
jie negali užsidirb
tomis valymui ir sijojimui laiko užrašus, kiek turi kvie- lionė buvo nužudyta. Iš šito kazokų oficierių, ar atsilai lyginimą. Daug mažažemių, vo pirkti juos.
ti
pinigų
dėl taksų ir kitų
čių
priėmęs,
jų
gerumą,
šva

kysite. Nuramino, kad bol negalėdami iš savo žemės 1733 metais John Kay iš
prietaisomis. Taip sumalti
laiško
pasirodo,
kad
sykiu
su
užsimokėjimui.
miltai yrą baltesni ir kur- rumą, ir kur yra pasiuntęs. Griniuviene buvo sunkiai su ševikų neįsileisią. Apie 11 išsimaitinti, imdavo darbo į rado prietaisą, dėl varymo reikmenų
Turi
bankrutyt,
parduoti
Jei
reikia
juos
perpilti,
jis
vai. aš paprastu budu nuė namus iš dirbtuvių. *
kas mažiau turi sėlenų ir ki
žeista
ir
jos
duktė
Gražina,
(šaudyklės
staklėse.
Kur
piržemę
didesniam
ūkininkui
;
tokių nešvarumų, negu tie, turi gauti vagonų tam rei kuri paskui taipgi mirė. Šitą jau į lazaretą, kokia 10 mi- I-------------------------------- — ma turėdavo dirbti prie
tokiu budu mažieji ūkinin
ką girnomis malami. Nors kalui. Jo yra atsakomiau- laišką velionės vyras parašė nutų ima pėsčiam nueiti.
i
m 'staklių du vyrai, dabar vie- kai nyksta, o didieji auga.
sia
vieta
visame
malūne.
'
dar.
šiandien yra malami įvairus
savo broliui, J. V. Griniui Phi- Žmona abejodama, kad gal miestą Novorosyską. len ,nas atjik(1avį jį
padarydamas du syk Didieji ūkininkai galėjo įsi
javai, tečiaus daugiausiai Taigi jis turi turėti elčzeku- ladelphijoj. Paduodame jį iš bolševikai įsiveržti, sumer prabuvę apie 10 dienų tavo- b
rimuose vagonuose, iškelia
iškelia- dJuXu audeklo ne<m oir- taisyti mašinas žemei iš
kė skalbinius ir kai-ką ge riniuose
malama kviečių. Taigi šia tyvio gabumo, mokėti sverti tisai. — Red.]
vome
amrlu
laivu
.u^u auaeKio, negu pu dirbti; nusipirkti trąšų dėl
War da
resnių daiktų sukišo sode į vome anglų laivu ””War
me rašinyje, išskirus tas vie ir saikuoti. Turi būti prity
miau
du vyrai.
tas, kuriose tiesiai apie ki ręs pažinti kviečių gerumą Paryžius, 30 Rugsėjo, 1919. krūmus ir į akmeninę tvorą. Pointer” į Konstantinopolį, 1764 metais James Har- pagerinimo žemės. Daugiau
užaugina javų, tai pigiau ir
tus javus šnekama, bus kal iš pasižiūrėjimo ir pačiupi- 24 Rue Bayaręl, France. Užsiminus man, kad gal bu iš kur tikėjomės per Rumu
išrado
verpiamą
darbas atsieina, pigiau par
tų geriau visiems į lazaretą niją, Galiciją, Varšavą, Vii- ^re?.ves
bama vien tik apie kviečių nėjimo. Turi mokėti vesti Mielas Brolau!
duoda
javus. Mažas ūkinin
rekordus,
skaitliuoti
ir
žino

nių
pasieksią
namus,
Lietuir!
.
a£m
^Issyk
veipe
astuonukeliavus, nesutiko ji su
malimą. Jei indomauii maraGavęs
tavo
atvirutę,
luninkyste, tai būtinai turi ti nuošimčius. Turi pilnai šau atrašą. Kaip jau pir- nanim — jei visi išeisime, vą. Pasirodė, kad ten kelias ™os sPule-r »asklaus ses'°- kas negalėjo visko padaryti,
žinoti apie sekančius daly- žinoti federalį ir -valstijos miau esi susižinojęs, męs :ai. girai, viską išvogs, o iš labai netikras: Tada iš Kon- t:.kaJ da ™hau® astuonesde- nes neturėjo už ką nusipirk
iainsniavimą. Reikalinga tu
nuplaukėm'slmts spuhų. Prie tos masi- ti mašinų nei trąšų. Negalė
K>bų ką jie paims? ką joms stantinopolio
kus:
su
visa
šeimyna
ir
Dr.
Br.
\V damas išlaikyti konkurenci
1. Kas tai yra malunin rėti pradinį, dar geriau aug- Pavalkiu delei karo perva larvs? — Tuom tarpu sun- tuoni pačiu laivu i Francijos nos nJrel^la
štesnės
mokyklos
mokslą.
portą
Marselles,
iš
kur
mus,
’
f?:
dabar
athktl
kud
‘- jos su stambiu ūkininku,
kystė ir koks yra darbas ma
žiavome per Orio gub. mies įus Kazys matydamas, kad
turėjo bankrutyt. Subank. o
. _
lūnuose?
Maišytojas. Jis maišo įvai tą Yelcą, Kaukazo Nalčiką įtėję bolševikai jį mobili Kaipo pabėgėlius, nugabeno Į k\s„n
2. Kokie kūno trukumai rias rūšis kviečių miltų, ar I ir galų-gale atsidūrėme Kis- zuos, įsirašė į Dagenstako i miestą Lorgues, į aDleistąl 1^9 metais Samuel Crom- rutinęs eina gyventi į mies
neprileistųų dirbti kai-kurių ba kviečių miltus su kitais, lovodske, gelbėdami sveika 3-čiają raitelių šimtinę prie klioštorių. Čionai apie 200 pton pagerino, t y. sudėjo tą — eina darbo jieškoti dir
malūnuose darbų; kokie iš pagal reikalaujamos propor tą mano žmonos, susirgu pulkininko Škuro. Aš bu- mūsiškių, t. y. lenkų ir lietu- išradimus Hargreaves ir btuvėse. Bet dirbtuvėse
uždarė 21 dienai karau- j *^ay, kad viena masina galė darbo negali gauti. Ten dir
jų yra svarbiausi?
cijos. Jis turi suprast1’ įvai sios po influenzai
Yelce vau lazarete. Kada po bai vių,
sukti du tūkstančius špu- ba jau moterįs ir kūdikiai.
3. Kokio reikia mokslo ar rių laipsnių miltų ypatybes džiova. Aš pats 1915, 1916 liausio šaudymo apie 2 va tinas, nes atsirado vienas
. _
, Kūdikiai nuo keturių metų
patyrimo ir kur tai gauti? ir turi žinoti kaip juos su ir 1917 m. daugiausiai gyve landą po pietų kazokai pa atsitikimas beramosios šilti-._ .
metais^ Dr. Edward amžiaus turi dirbti po aš
4. Kiek yra mokama už maišyti tinkamose propor nau netoli'nuo Grozno, Go- bėgo, įsiveržė bolševikai. nės. Tuom tarpu netyčio-'
darbą ir ar yra progos aug- cijose. . Reikalaujama pra riačevodske, kur reikėjo val Kada praūžė jų gaujos ir mis sužinojau, kad Paryžių- ^Cortunght, išradėjas vilnų tuoniolika valandų į dieną.
štesnį darbą gauti?
dinio, dar geriau augštes- dyt 2,300 lovų kareivių laza apsistojo šiek-tiek šaudy- I je beėsama p. M. Yčo. Per .šukuojamos mašinos, išrado Jeigu kūdikis ar moteris už
pažįstamus pasisekė susieji audžiamą mašiną. 1809 Ang- miega ilgas valandas dirb
5. Kiek valandų reikia nės mokyklos mokslo.
retą. Ištikus karui tarp kazo nai ir kulkų birzgimas, ke- su juomi ir suiieškoti Lietu- kjos parlamentas davė de- dami, tai tampa išmesti iŠ
dirbti?
kų ir čečerų, mano lazaretas iavau iš lazareto namon. vos delegaciją.“ Tada atsis- šimts tūkstančių svarų Cor- dirbtuvės. Čia jau ne vyras
Volų
prižiūrėtojas
ir
volų
6. Kokių asmeninių priva
buvo kazokų išplėštas ir iš Na, parėjau ir radau... Skie
;r turight
’ui kaipo dovanų y,už• uždirba pragyvenimą šei
_
lumų ir išsilavinimo reika mašinų prižiūrėtojas. Dar naikintas. Tuomet ir aš ga pe, kur bulvės būdavo, žmo- veikinau su lenkais i_
bas
panašus
į
mašinų
tepėjo.
~
dieną liepos 1919 metais ; išradimą‘ audžiamos3 masi- mynai, bet jo moteris ir kū
laujama?
lutinai persikėliau Kislo- la guli negyva, peršauta 27
Jie
turi
žiūrėti,
kad
visi
alie

pasiekiau ‘Paryžių.
Paryžių. Rei
Rei-1
kuri
pastūmėjo 3audinių dikiai turi uždirbti.
kl,ri nashimpm
7. Kur malūnininkai dirba
kairioji ranka ir krūtinė — pasiekiau
vodskan
arba,
teisiau
sa

Kur vyrai uždirbdavo nuo
ir kokiose vietose daugiau jaus ar riebalų indeliai apie kant, į jo priemiestį Minut- natyt užmušta iškarto; kia dar pasakyti, kad iki tol 1 , ™ystę.
malimo
volus
butų
pilni
ir
1813
metais
buvo
2.300
sia malūnų randasi?
ką. Čia turėjau dži o vingiem kamputyje, prie sienos pri per 2-jus suviršum metus : staklių, mašina varomų; 18 iki 45 šilingų į sąvaitę,
kad
ašis
butų
tinkamai
iš

8. Ar yra jums vietą tame
kareiviam lazaretą. Vaikai siglaudus, susirietus duktė; žinių iš Lietuvos taip kaip • 1820 metais buvo 15.000, o dabar pastato prie mašinų,
teptos.
Jie
užlaiko
mašine

amate?
ėjo mokslan. Sūnūs Kazys Gražina visa kraujais api- neturėjau, vos kur-nekur 1833 metais net 100,000 ma t. y. prie to paties darbo, de
riją
švariai,
nuvalo
nuo
jos
šimts ar trylikos metų mer
Suvienytose Valst. yra
1918 m. pavasari pabaigė )ilta, koktoje nuo kulkos gaudavau šį-tą iš laikraščių. šinomis varomų staklių.
dulkes,
riebalus
ir
praneša
gaitę arba vaiką, kuriam
apie 7,000 malūnų, malančių
giminaziją su aukso meda iaizda: žiuri, nieko nekalba; Čionai pastojau tuom tarpu
kas
negera
maluninkui
arba
po šešis šilingus sąkviečius pirklybai. Juose
liu. Gražina gi perėjo į 7-tą mt viršaus kambariuose pil prie Lietuvos Delegacijos, Į Garo inžino išradimas. moka
mechanikui
Jis
turi
būti
vaitei,
už 16 ar 18 valandų
kas metas primalama apie
klesa vietinės giminazijos. na durnų. Visi daiktai, Stal vesdamas kareivių skyrių. j Mašinos, kokios buvo pir darbo dienos.
veiklus
ir
sumanus,
ir
turėti
120,000,000 bačkų miltų ir
Na, mažiausias sūnūs Jur inai, pintinas, knygos, ko-; Sūnūs Kazys pastojo kariu miau, buvo varomos ark
šiek-tiek
mechaniškų
gabu

sumalama apie 550,000,000
gis, turėdamas iš gimimo nodės, patalinės — išmėty menėn leitenantu į vietinį liais, mulais, vandeniu arba Motinos augindavo kūdi
mų.
Reikalaujama
pradinės
kius prie mašinų dirbtuvėse
bušelių kviečių. Kad pri
sunkią širdies ligą, augo ta, išdraskyta, suplėšyta ir Lietuvos kareivių būrį. Da ‘vėjo spėka.
bar
jis
jau
Lietuvoje.
Par

-^dirbtuvės
gi pilnos dul
malti vieną bačką miltų rei mokyklos mokslo.
šiaip-tap. Žmona gi nors )adegta. Atėję kaimynai
.
1705
metais
Thomas
NewTepėjas.
Darbas
panašus
kių ir garo. Įsivaizdink
kia sumalti daugiau kaip
-irgdama, bet laikėsi ir net )adėjo ugnį užgesinti; Gra važiavo francuzų laivu, ku
puspenkto bušelio kviečių. į volųjprižiurėtojo. Jis turi dirbdavo. Rengėmies pir zną nugabenome į lazaretą ris nuvežė tenai kelis tūks comen išrado inžiną, kuris skaitytojau, kokia gali būti
Pats malimas gali būti visai žiūrėt’ kad aliejaus ir rieba mutiniai progai atėjus ke —pasirodė, peršauta revol- tančius tonų pirkinių. Dar pumpuotų vandenį. Pir gentkartė, kuomet maži ku
paprastas, arba labai komp lų indeliai apie ašis ir malū liauti Lietuvon. Beje, Dr. /erio kulka iš kairės pusės pamiršau pridėti, kad 18 d. ma, jeigu norėjai, kad van ri ikai vra auginami pilnoj
likuotas, žiūrint į malūno di nų mašineriją butų tinka Br. Pavalskis irgi persikėlė caktos į kairijį smilkinį;i liepos Lorgues mieste pasi duo varytų mašinas, turė dulkių ir smarvės dirbtuvėj;
dumą ir kokių miltų norima mai išteptos. Prižiūri ma į Kislovodską, gavo lazara- Nunešėm pas chirurgą, pa- mirė jaunysis sūnūs Jurgis; jai atrasti tokias vietas, kur kuomet nuo keturių metų
primalti. Didesniame ma šinerijos švarumą ir prane tą valdyti. Važiuoti Lietu larė 2 operacijas, betapo 3 mat nesveika širdis ligos vanduo puola, arba padaryti amžiaus kūdikis yra prista
lūne reikalingi sekantieji ša, kas reikia taisyti, malu von pasidarė nuo pavasa ąvaičių gavusi smegenų neatlaikė. Už poros sąvai- tam tikrą tvenkinį, nuo ku tomas prie darbo, turi dirbt
mechanikui. rio 1918 m. negalima, nes iždegimą pasimirė. Mažy-i čių žadu ir patsai namon rio vanduo pultų ant rato po 18 ar 16 vatandų į dieną.
darbininkai (tečiaus reikia? ninkui arba
pasakyti, kad mažesniuose Reikia daug laipioti viršum bolševikai kariavo su kazo į sūnų padaviau pas pažįs- grįžti į Lietuvą. Kaip ten ir suktų ,jį. Kada išrado ga Negana to, Anglijos kapi- *.
malūnuose vienas ir tas pats galvų. Turi būti veiklus ir kais ir per du frontu nebu amą
provizorių lietuvį! einasi; dar tikrai nežinau. ri] varomą inžiną, dirbtuvę talistai ant tiek buvo paver
darbininkas gali atlikti ke turėti šiek-tieik mechaniškų vo galima pereiti. Kas ban Skinkių, o patsai apsigyve-j Laukiu antrojo laiško iš su galėjo statyt bile kur palei gę darbininkus, kad keturių
liatą čia nurodytų darbų): gabumų. Reikalaujama pra dė, tai vis nenusisekė — tai įau lazarete. Toliau, po mė naus. Žinau tik, kad mano vandenį,b inžinas pumpavo metų amžiaus kūdikiai turė
vandenį ant rato, kuris su jo eiti anglių kasyklosna
Iškrovėjas. Jis iškrauna dinės mokyklos mokslo.
apiplėšė, tai užmušė, žod nesio taiko mažytį liguistą!j namas Mariampolėje buvo ko mašinas dirbtuvėje.
ar išsemia kviečius ar miltus Valytojas prirengia kvie žiu, reikėjo laukti geresnių unų atidaviau į senatoriją- granatos pažeistas, sienoje 1763 metais James Watt dirbai!
skylė. Tėvas jau pasimirė
Kada industirija pakila,
irieglaudą.
iš vagonų, vartodamas elek- čius malti į miltus, perleis tam laikų.
pagerino
Neivcomen
’
o
inži

trikos ar kitokias lopetas ar damas juos per separato Čionai pradėjo kazokai Vyrsnysis sūnūs tuom tar-j 1916 metuose, rodos, nuo ną. Šis inžinas pats varė pridirba daug prekių, tai
tuomet reikia turėti rinkas,
plaučių uždegimo.
ba kitokias priemones. Jis rius, kad atskirti nuo neš užpuldinėti ant paties Kislo- >u be žinios.
mašinas. Watt laikomas kad pardavus. Anglijos ka
turi būti tvirto kūno, ir tu varumų. Jis žiuri, kiek yra vodsko, bet bolševikai du Tokiu hudu vieną dieną Apie politiką tiek: dabar pirmu išradėju garu varo
pitalistai, turėdami valdžią^
rėti gerus plaučius.
dulkių, žiuri, kad kviečiai kartu juos išmušė. Kas kar; larilikau be šeimynos.
Lietuvoj visos partijos eina mos mašinos.
savo
rankose, siunčia ap
neitų ant niekų, pritaiko vienai ar kitai pusei užpuo Toliaus, bolševikai pra- išven. Dabar varžytinės gali Šis Watt’o išradimas pa
Iškrovėjų prižiūrėtojas.
ginkluotus laivus ”liuosuot”
paprastai ei Ižioje 1918 metų buvo ga būti tik tokios, kuri partija darė didžiausią revoliuciją kitas tautas. Tokiu budu
.Jis turi tvarkyti žmones, tinkamai mašinas, kad gerai lus miestą,
kurie iškrauna kviečius iš išsijoti. Jis taip-pat prižiū davo kareivių būriai per utinai iš Kislavodsko ir iš daugiau nuveiks, daugiaus industrijoj. Jo inžinas bu Anglija pavergė Egiptą, In
vagonų. Jis turi planuoti ri darbą šlavikų, tepėjų ir ki namus priešininkų jieškoda- {aukazo išvyti. 20 Sausio pinigų surinks, daugiaus vo įvestas visose dirbtuvėse. diją, Persiją ir daug Afri
darbą, pagal daugumą vago- ,tų pagelbininkų ant aslos. mi ir kai-ką užmušdami, 1918 m. sugrįžo su kazokais ugnies užgesins. Nelaikąs Negana to, pradėjo tiesti kos mažų tautelių ir salų
nų ir užsirašinėti vagonų Turi būti tvirtų plaučių, kad ^apiplėšdami ir tt. Kazokų lunus Kazys, kuris per tą namiškiams peštis, kuomet geležinkelius ir garu varo gyventojus. Dabar Anglijos
numerius. Reikalaujama pa nesibijoti dulkių, turėti me- įpusė pasirodė netain nuož- aiką 17-koj mūšių buvęs. namas dega: reikia visiems mos mašinos pradėjo vežiot imperializmas laiko paver
kaip“iwiševik7 Pirmą Kelias į Lietuvą vis nebuvo gaisrą gesinti. Dabar Lie traukinius; pradėta ir lai
prasto tvirtumo ir gabumo, <’:hĖ
gime kelis šimtus milionų
I
jis turi būti dirbęs už iškro- ti kviečiu valymą ir pritai I kartą bolševikai išleido per iuosas, nes Ukrainoj bolše tuvoj viskas irgi virte ver vus budavoti su garu varo- gyventojų;
jų gyvenimas
da ir nespėjama nei virti, mom. mašinom.
vėją ir turi turėti tiek moks kymą mašinų. Reikalauja naktį apie 300 patrankų šo vikai viešpatavo.
vra baisiai sunkus; jie yra
lo, kad galėtų vesti papras mą pradinės mokyklos mok vinių į miestą, užėjo apie’5 Kazokai ėmė visus mobi- nei nukelti. Permaža inteli Ką darbininkams gero su apkrauti didžiausiais mo
vai. išryto. Buvo atėję 4 ka izuot, tik lenkai galėjo sa gentijos. Mat laisvė mus
tą skaitliavimą ir rekordus. slo.
kesčiais ir tt
teikė mašinos.
Malikas prižiūri malūno reiviai į musų namus, bet viškius sau mobilizuotis. Ir visai netikėtai užpuolė ir ne
Krovėjas. Darbas panašus
T. J. Kučinskas.
į iškrovėjo. Jis turi po prie-, volus. Jis užsistato savo pasisakėme, kad męs pabė- man butų reikėję eiti į kazo buvome prie to prisirengę, Pirmiau kalbėjau, kad
(Toliaus
bus.)
žiūra priežiurėtojo sukrauti mašiną, arba pritaiko volus gėliai-lietuviai, kad kazoki; kų kariumenę, nes visus i Bet vis-gi darbas sulyginant darbininkai dirbo viską sa
nežinodami AZERBIANAN SUKILO
į vagonus miltų ir kitų pro-, malti, prižiūri visą darbą, nas mus r.ėra, tai nei kra Jaktarus iki 55 metų mobili gerai eina, plėtojasi; na, ir vo namuose,
lad prisirašiau
prisirašiau _■ crali sakvt,sekasi. Atsimin- kas yra bedarbė ir tt.
PRIEŠ ANGLIJOS VAL
dūktų maišus, skrynias ir kartkartėmis bando miltus, tos, nei plėšimų nedare iš zavę buvo.. Tad
irie
lenkų
ir
sunui
pasakiau
kime,
kad
ką
kiti
per
JOfL
Kada
kapitalistai
pastatė
DŽIĄ.
sinešdino.
Už
kokių
2
mė

bačkas. Jis turi žinoti kaip kad butų tinkamai susimalę,
.
1
rnrU-11
vra
nork,FP
tai
oersirašyti
į
lenku
kareiviu
!
metų
yra
padarę,
tai
męs
dirbtuves
miestuose,
ten
su
Persijos provincija Azersukrauti, kad dalykai beve- Beveik visas jo darbas ant nesių vėl apėmė miestą ka_____________
_
zokų pulkininkas škuro, bet buri. Tokiu budu 19 d. ge-,šiais keliais metais spėjome mašinų pagalba padarė au uan^n sukilo prieš Anglijos
žant
nenusidraskytu
ar
nevienu
lubų
ir
mažai
tereikia,
..
„ .
t..J:
_____ u..*.: i.-.-—*-..1
deklus pigesnius ir geres šeimininkavimą Persijoj ir
susidaužytų,
būti tvirtaus
laipioti. Jis turi būti tvirtų'neturėdamas šovinių ir gin- gūžės 1919 m. pribuvom su padaryti.
kuno ir turėti gerus plau- plaučių, būti prityręs, žino-!klų, 15 dienų pabuvęs mies ’enkų buriu iš Kislovodskoį Na, buk sveikas, tavo bro- nius. Pirmiau turėjo būti išvijo iš savo sostinės Tavrigeros audėjos, kad išausti zo general-gubematorių.
tus______________________ ti kaip nustatyti savo m aš i- te, turėjo pasitraukti. Į į Juodųjų Jūrių pamario lis, Dr. Kazys Grinius.

_
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“KELEIVIS”
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ
LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje:
Metams ........................... $2.00
Pusei metų ........................ $1.25..
Kanadoj ir Užrubežiuose:
Metams ............................ $2.75
Pusei metų ........................ $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei
piant į Redakcijų, rašykit šitokį
adresų:
“KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston. Maus.

Deliei laikraš
cių

Pajieškau Vlado Baravyko, iš Ba
Pajieškau pačios ZOSĖS NORKIE
KURNICKAS tuojaus lai
beveik tuščias. Todėl LLFJ noriu prigulėti, nes aš nesu- atvJONAS
sodžM Varėnos
Varėnosparapijos,
-----ažiuoja, nas ANNIE ZAKARAUC- briškių sodž.,
Tra- NĖS po tėvais MANDKAVI
MANDRAVICKIUKĄ, 2700 E. Ontorio Cor. Edgemond kų apskričio. Turiu svarbų reikalą T£S, Kauno „
gub.,
sekretorius J. Mickevičius tinku su jų įstatais.”
* . Šiaulių
“ * - pav.
.
P«St, Philadelphia, Pa. Jį labai rei- ir meldžiu jo paties ar kas žino pra šušvės
*
parapijos. Paberžių
sodos, 3
prašo aukų. Money orde-j Sudekit kelis sykius po 5, skalauja jo advokatas.
(471 metai kaip pabėgo antru kartu su
nešti.
Felix Grendelius
Stasiu čižausku, palikdama du vaiku,
rius ir čekius reikia rašyti tai jau bus daugiau negu Pajieškau švogerio Frano Pečiulio,1
225 Athens St, So. Boston, Mass.
ir su kitu vyru turi Viktorą 5 metų ir
"Kardui” ir siųsti šitokiu penki,
v: v
.^4___
bet pas "Laisvės” ko taipgi jo sūnų Jono ir Antano, iš
Eleną 3 metų. Noriu žinot ar ji da
I
Dūdos, gyva. Kas pirmas apie jų praneš,
adresu: ” kardas,” 1443 No. respondentą išeina tik 1. Pas Vaitkemio kaimo, Punsko parap., Sei- Pajieškau. pusbrolio Rafolo
.
nų apskričio,
gyveno Wisconsino iš Gailiunų akimo, Pabaisko *P^*p.
-**• skiriu 10 dol. dovanų, arba pati lai
.komunistus, mat, ir aritme valstijoj.
Paulina St, Chieago, III.
(48)
Jų pačių meldžiu atsišauk- Ukmergės apskričio, Gavau laišką atsišaukia.
iš Lietuvos
Antanas Morkus *
tika kitokia.
ti ar kas žino malonės pranešti.
' ......... ir" yra’ svarbus reikalas
susižinoti. Meldžiu kas žino apie jį
211 First st,
Elizabetn, N. J.
Katrina Sodonienė
Internacionalas rems Lietuvą Taip-pat ir su Nrwoodo 174 York
(46)
st,
Brooklyn, N. Y.
pranešti
Miss Felicija Bakučioniutė
iLSS. 133 kuopa. Musų kuo-Į
Pajieškau draugo Julijono Baltakio
kovoje so Lenkais ir Koičaki poj yra 33 nariai, o Dilba Pajieškau švogerio Antano Kali I 618 Samolt Ave^ Westfield, N. JT ir pusbrolio Juozapo Vieličkos, iš
Naujienų sodžiaus, Anykščių vals
nauskas, girdėjau gyvena Montello,
Pajieškau brolio Stasio Zagreeko, čiaus, Vilkmergės apskričio. Jų pa
"Laisvėj
”
rašo,
kad
tik
3.
Mass.
Meldžiu
jo
paties
ar
kas
žino
niekais.
i iš žuklijų kaimo, Pabaisko parap., čią meldžiu atsišaukti ar kas žino
Čia turi būt vienas iš dvie pranešti Juozas Parulis
! Ukmergės apskričio, gyveno Cam- malonės pranešti.
(45)
bridge, Mass. Turiu svarbų reikalą ir
jų
:
arba
Dilba
kaip
nors
neJonas Kailokis
534 Hoyt st,
Kingston, Pa.
Šveicarijos Liucernoj pe- J 4 ‘V
X
.nc
. meldžiu atsišaukti.
(46) riotel Chalfonte. A dantie City. N. J.
daugiau
Miss Michalina Zagreckiutė
reitą
itn rugpiučio
roi<mi;.C10 mėnesį
meneSĮ LtZjmoka
buvo t .. suskaitliuoti
,
rpdftk
Pajieškau Jono Aktopo, turiu svar
Eiizabeth, N. J.
Adomas Mickus pajieškau dėdės
Iintemacionaio
arDa ^lbVe.s .redaK- bų reikalą ir meldžiu jo paties atsi 231 Pine St.
^ocinlisti^ -----------------Mickaus, Kauno gub.,
’cijoj viena eifra kaip nors šaukti ar kas žino malonės pranešti. Pajieškau brolio Jono Bužo, iš Franciškaus
Raseinių pav., Laukuvos parap., IvoAdomas Yuknis
Konferencija, kurioj
j-nusitrynė.-’ Bet dalykas
Mastaičių kaimo, Garliavos parap.,
kaimo. Jis gyveno Chieago,
vavo ir Lietuvos socialistu ■ nuo to nepersimaino. LSS. 5(>6 Stulen st., Sioux City, Iowa. Kauno apskričio, gyveno Minersrilie, niškių
Ii). 55 — 15-th st. Jis pats lai atsi
Pa. Turiu svarbų reikalą ir meldžiu šaukia arba kas apie jį žino malo
atstovai. Konferencijoj bu il33 kuopoj tuojaus bus 133 Pajieškau švogerio Jono Česnaus jo
paties atsišaukti ar kas žino pra nėkit pranešti.
(45)
ko, paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav. nešti.
vo pakeltas ir mažųjų tautų nariai.
(46)
A. McKeown, Union Hotel
Kuršėnų parap., šilienų sodžiaus. 7 i
Miss Ketrina Buzukė
Gueiph, Ont, Canada.
klausimas.
Kauno "Dar
metai kaip Amerikoj. Turiu svarbų 1447 E. 66-th st., Cleveland, Ohio.
Dilbos Oponentas.
reikalą ir meldžiu jo paties ar kas
bas” sako, kad —
Pajieškau Petro Tamašausko, iš

"Keleivio” N40 drg. Pra
šalaitis rašo, kad Waterburio socialistų kuopa išreiš
kusi pasitenkinimą dabarti
ne "Naujienų” ir "Keleivio" "Apskritai imant, pažiūros į
pozicija.
mažųjų tautų klausimus labai
Aš taipgi pasitenkinu vie nevienodos. Dešinieji žiūri ga
no ir kito laikraščio taktika, na palankiai, kiti jų tiesiog su
bet "Naujienoms" atiduodu atidžia kelia ir remia tą klausi
didesni kreditą užtai, kad mą. Kairesnieji labiau bijo Eu
jos tvirtai savo pozicijoj lai ropos ir viso pasaulio balkanizakosi ir be jokio nusileidimo cijos. Mums reikėjo daug in
beveik kiekvieną "kairias- formuoti, nes apie Lietuvą ir
parnių” organuose tilpusią lietuvius Įvairių kraštų delegatų
nesąmonę arba šmeižtą at labai mažai žinota. Keliant
remia; jos tvirtais argu mums savo klausimą, specialiai
mentais sumuša kiekvieną prieš mus, prieš Lietuvių pas
jų pliauškalą, kokiais pas tangas nieks nesipriešino. Rusų
taruoju laiku jų organai, o eserai priešinosi prieš Rusijos
ypač "Laisvutė," pradėjo skaldymą, bet labiausiai mušė į
biauriai "hiekinti socialistų Ukrainą ir šiaurės UžkaukažĮ.
judėjimą ir pati sęcializmą. Užtai rusų esdektai (Akselrod
"Naujienos" duoda pui ir ščupak-Vladimirov) padarė
kių straipsnių apžvalgoje ir dideli žingsni pirmyn ir viešai
jeigu ne jos, tai mes neturė Akselrodas konferencijoje pri
tume kuo atsispirti prieš vy pažino, kad dabartiniu metu su
čių
pasekėjų—komunistų kūrimas nepriklausomų valsty
užmetimus ir šmeižtus.
bių Rusijos pakraščiuose yra bū
"Keleivis” kritikoj- netaip tinas kelias, prie demokratingo
gilus ir straksiukų orga Rusijos sutvarkymo, nors prin
nams jis netoks pavojingas; cipe sakėsi stovįs už didesnes
bet prieš "Keleivį" jie jau valstybes, iš tautų sufederuotas.
čia begalo didelę rūstybę, Tas jo pripažinimas turėjo savo
ypač jų "Laisvutė,”
kad tiškos svarbos konferencijoje.”
"Keleivis’’ savo turinio Įvai Toliaus "Darbo” rašyto
rumu yra pasidaręs tarp jas sako, kad žydų, ukrai
žmonių labai populiariškas, niečių, vokiečių ir lietuvių
kad jis turi tarpe darbinin atstovai buvo labai įtūžę
kų daug įtekmės ir labai ant lenkų,
kurie nedrįso
daug skaitytojų.
konferencijoj parodyt akių,
"Keleivis” yra rimtas ir j ir baigia savo straipsnį ši
nuosakus tikėjimo kritikas tokiais žodžiais:
ir jis yra išauklėjęs daug "Viena yra aišku: kovoje su
laisvamanių, o taipgi daug Kolčakininkais ir su lenkais mus
ir socialistų, kurie tik "Ke renis visu tautų sekcijos, ^aly
leivį” skaitydami susipažino vavusios internacionale ir patsai
su socializmo mokslu. Už Internacionalas, o kovoje prieš
tai aš atiduodu kreditą "Ke bolševikus nerems, arba tik tru
leiviui.”
Bet pageidauju, puti palaikys.”
kad "Keleivis” daugiau kri
Konferencija pripažino,
tikuotų "kairiasparnių” or- kad paskelbimas lietuvių
ganelius, ir norėčiau, kad tautos nepriklausomybės vi
"Keleivis,” jei galima pra sai sutinka su Iinternaciodėtų eiti bent du syk Į są- nalo kongresų nutarimais ir
vaitę.
A. L. A.
priėmė tam tikrą rezoliuci
ją, kurioj reikalaujama, kad
Laisvamniai prašo visiiomc valdžios pripažintų Lietuvos
respublikos nepriklausomy
nes params.
bę.
Amerikos Lietuvių Lais- IMOITELLOJ KETINA TVER
vamanių Federacija išleido į i
ns KUOPA.
visuomenę atsišaukimą, pra
šydama paramos kovoje su
"juodašimčiais klerikalais.’' Tūlas Dilba rašo 33-čiam
Atsišaukimas klausia:*
"Laisvės” numeryje, buk L.
”...ar leisime Įsigalėti kleri S. S. 17-toj kuopoj Montellokalams? Ar leisime, kad jų su je (Mass.) tik vienas narys
kurstytos davatkos ir profesio atsiradęs, kuris neprisidėjęs
nalai mušeikos
užpuldinėtu prie komunistų, o Norwoode
musų
rengiamas prakalbas, tokių atsiradę 3.
muštų musų kalbėtojus ir areš
Tai, turbut, komunistiška
tuotų juos ? Ar leisime, kad "aritmetika.”
Kad prironiekad nepasotinamasai
Ro I džius, jog jis nemoka Skait
iii ciiričfi
mos slibinas (smakas) prarytų • liu
]įnių
sudėti, nariiinciu
paduosiu niu
Čia lui_
laiir tas laisves, kurias mums ^a-^ką, kurį man rašo vienas Lį.
rantuoja Jungtinių Valstijų g g 17-tOS kuopos draugas,
konstitucija? žodžiu, ar leisi- §£3} jjs;
me klerikalams būti musų vi- . "Delei
' - - visų
suiručių aš į
suomenės viešpačiais?”
LSS. 17 kuo]x>s susirinkimus

Žinoma, kad ne, atsako paskutiniu laiku nesilanatsišaukimo autoriai, Lais-'kiau, bet žinau, kad nevisi
nariai tprisidėjo
prie
vamaniai yra tam, kad ko- kuopos ----------vot už minties laisvę. Ir jie komunistų. Nemaža yra topasiryžę kovot. Dabar Lai-jkių, ką iš kuopos pasitraukė,
svamaniu Federacija turi) "Aš šnekėjau su penkiais
tris bylas ant rankų:
(1) draugais ypatiškai ir jie saRumforde, Me., kur kunigų kė, kad neprigulėsią prie L.
įskųstas buvo
areštuotas K. S. Bet aš žinau, kad toMockus; (2) Chicagoje, kur kių yra kelis kartus po 5, kujuodašimčiai buvo užpuolę rie nesidės prie komunistų
F. J. Bagočių, ir (3) Cicero- partijos.
je, III., kur per klerikalų in-l "Girdėjau, kad tie drausinuacijas buvo areštuotas gai žada tverti naują LSS.
T. -T. Kučinskas.
'17 kuopą. Jeigu kuopa atŠitoms byloms vesti rei- gis, tai aš ir vėl prigulėsiu
kia daug pinigų, o Laisva- prie socialistų, kaip pirma
manių Apsigynimo Fondas prigulėjau. Prie L.K. S. ne-
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FINŲ REDAKTORIAI EI
NA KALĖJIMAN.

New Yorke likos nuteisti
keturiems metams kalėjimo
du finų redaktoriai, Kari
Piavis ir Gust A-onen, užtai,
kad savo laikraštyje "Klesų
Kova” agitavo versti šios ša
lies valdžią.

AITOKOS
KUN. M. X. MOCKAUS BYLAI.
LEWISTON, ME.
LMPS. 40 kuopos susirinkime spa
lių 5 d. š. m. surinkta aukų kun. M.
X. Mockaus bylos vedimui $6.55. Au
kavo: LMPS. 40 kuopa iš savo kasos
$3.00;
J. Markauskis — $1.00; A.
Liaudanskienė 50c.; P. Aleknienė, E.
Kaulakienė, J. Laučienė, O. Barkaus
kienė, E. Liaudanskaitč ir L. Gudukienė — po 25c.; T. Bagdonienė 15c.;
E. Valaniskienė ir E.* Stankiutė —
po De. Viso labo $6.55.
Pinigus pasiuntėm Laisvamanių
Apsigynimo Fondan.
L. Gudukienė.
PROVIDENCE. R. I.
Patėmyję “Keleivio” N40 Mockaus
gynimui L. Aps. Fondo atsišaukimą,
t'rovidenco pažangieji Lietuviai pa
aukavo po kiek kas išgalėjo šitam
svaib’am reikalui. Aukavo M. B. Va
siliauskas $5.00; A. Jurgilas — $2.00;
K. Zedeiis — $2.00; V. Kasparavičius
—$1.00; A. Sutkaitis 50c. Viso labo
-$10.50.
Aukos pasiųsta Laisv Apsigynimo
Fondo sekr. J. Žilinskui Rumfordan.
M. B. Vasiliauskas.
RL’MFOD, ME.
Juodajai Romos armijai, pagriebus
kun. M. X. Mockų
savo naguosna,
<ad pasmaugus teisybės skelbimą,
rumfordiečiai lietuviai sukruto ginti
laisvę žodžio. Bylos reikalams Lietu
vių Ukėsų kliubas iš savo kasos au
kavo $50.00; atskiri žmonės aukavo:
T. Drakšas S3.00; L. Žukauskas, S.
Puidokas, K. Rutkauskas, V. Vilimas
ir F. Stasiulis — po $2.00; P. Mockus,
F. Tuleikis. K. Karbauskas, A. Piaulokas, M. Vilkansas, S. Kiemonska-s,
j. Bundamas, A. Milašauskas, V.
Tamulevičia ir I. Kazlauskas — po
$1,00; M. Grudzinskienė, V. Grudzinskas, M. Dunauskis, V. Dunauskis ir
K. Vileika — po 50c.
Viso labo
?74.50. Aukavusiems tariame nuoštuus ačiui.
LEWIST0N, ME. — Prisiųsto per
L. Gudukienę nuo LMPS. 40 kuopos
$6.55.
CHICAGO, ILL. — psisiųsta per
A. Svetiką ir K. Vazgauską $10.00.
AMSTERDAM, N. Y. — prisiųsta
per L. Kimonto
$12.50.
DETROIT, MICH. — psisiųsta per
C. Stonkų .................................... $7.50.
GRAND RAPIDS, MICH. — pri
siųsta nėr Wm. Valentą .... $2.00.
GREENVILLE, N. J. — prisiųsta
per J. Monski ............... .......... $1.00
GEORGETOtVN, ILL. — prisiųsta
$23.65.
oer J. Endziulis .............
BALTIMORE. MD. — prisiųsta per
$1.00.
J. F. Baltramaitį...........
WORCESTER. MASS — prisiųsta
$1.00.
per A. Babravičių .........
Vardan kovos už žmonių teises ir
aisvę žodžio visiems aukavusiems
toriu nuoširdų ačiū.
Laisv. Apsigynimo Fondo sekr.
J. Žilinskas.
Ru;nford, Me.
Box 604.

(47)
žino pranešti.
Ona Kibartienė
262 Phird' St„ So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Martino Pociaus,
iš Balandžių kaimo, Veliuonos perą;
pijos, gavau laišką nuo jo moteries iš
Lietuvos. Jo paties meldžiu atsi
Pajieškau pusbrolio Mikolo Devei-' šaukti ar kas žino malonės pranešti.
os, apie 20 metų kaip Amerikoj, iš-j
t
Jonas Pocius
važiuodamas paliko mane mažą Lie-Į 153 I.udlow st,
Stanford, Conn.
tuvoj. Jo paties meldžiu atsišaukti
ar kas jį žino malonės pranešti.
Į p^jįeškau sesers Marijonos Vai,n ^4?\čiutės-Kaumenės ir pusbrolių: Pra1°' Silver
So. boston, Mass. j no> Vasilio, Antano, Mikonies ir Anas, Azijos MVconaitėe-Vikšvfenės. MaPajieškau švogerio Liudviko Mar- lonėkit atsišaukti patis arba žinankevičio, iš Palemonių sodžiaus. Gegu- tieji apie juos praneškite, už ką. buiir.ės narapijds. Vilniaus rėdybos, $ju labai deki na.
(46)
tyveno Bostone. Turiu svarbų rei
Paulina Vaičiutė-Kitrienė
kalą ir meldžiu jo paties atsišaukti
Casilla de correo 591..
ir kas žino malonės praneštu
(46)
Buenos Aires, Rep. Argentina.
Marijona Arstrauskrenė
22 Cantiiion st-, Lawrence, Mass.
Pajieškau
Adomo Geniavičiaus,
.girdėjau, gyvena Chicagoj. J ieško jo
Pajieškau Jurgio Bendoriaus,. pas žmona Viktusė Gineviėienė, dabar vaKurį buvau ant burdo Ellwood, Ky. dnasi Dambrauskienė. Jis pats lai
Turiu svarbų reikalą ii meldžiu jo atsišaukia ar kas jį žino malonės pra
,
: • (45)
paties atsišaukti
ar kas
praneš, nešti.
P. Staleranlto
gaus $5.00 atlyginimo.
521 Cardoni ave„
Detroit, Mich.
Wm. Degutis
Bo\ 55,
Maitiand, W. Va.
Pajieškau savo giminių ir . pažįsta
Pajieškau Bernardo Slamko. Stasio mų, paeinu iš Berklainių kaimo, Pa
ir Povilo Babilių, risi iš Trakų aps nevėžio apskričio. Visų mane pažįstom
kričio. Turiu svarbų reikalą ir mal
~'~l  čių, ypač kaimynų iš Lietuvos, mel
ižiu jų pačių atsišaukti ar kas šino džiu atsišaukti.
(45)
Jurgis Jasiunas
pranešti.
Alex Babilius
, 37 Post Line. Mariners Harbor,
1438 Hamilin st., Pittsburgh, Pa.
S. L N. Y.

Atsakyk trečiam Raudonojo
Kryžiaus Atsišaukimui.
Nuo 2 iki 11 d. Lapkričio

Klevonių parap., Panevėžio apskričio.
Jo paties meldžiu atsišaukti ar kas
žino malonės priduoti tikrą jo adre
są ir gaus 2 dol. atlyginimo.
(451
John Thamson
524 Ash st.
Detroit, Mich.

i

Pajieškau apsivedimui merginos
arba našlės, nuo 25 iki 40 metų am
žiaus, aš esu šviesaus gymio, 37 mstų amžiaus vaikinas. Meldžiu suši
atsi
šaukti, su pirmu lai šk u prisiunčiant
savo paveikslą,
atsakymą duosiu
kiekvienai.
(46)

M. K.

Rockford, III.
Pajieškau apsivedimui merginos,
ar našlės, ne jaunesnės 40 metų. Aš
esu 47 metų.
Platesnių žinių mel
džiu kreiptis.
(45)
Jonas Kiseiiew
Metropolitan Hotei, Brockton, Mass.

Pajieškau merginos apsivedimui,
nuo 20 iki 25 metų amžiaus, aš esu
25 metų vaikinas, nevartoju svaigalų
ir esu pasiturintis biznerius. Geistina,
kad turėtų kiek pinigų ir kad galėtų
skambinti pianu. Mylinčios dorą šei
mynišką gyvenimą ir manančios ap
sivesti malonės atsišaukti, platesnes
žnias suteiksiu laišku, su pirmu laiš
ku meldžiu paveikslo.
(45)
S. L. A.
267 Clinton sL, Bringhamton, N. Y.
Pajieškau apsivedimui merginos,
turi būt dora, graži katalikė. Geis
tina, kad butų muzikališka, nes aš esu
muzikantas. Su pirmu laišku mel
džiu paveikslo, kitaip atsakymo ne
duosiu. Paveikslus ant pareikalavi
mo grąžinsiu. Meldžiu rašyti. Laiš
kai bus sekrete užlaikomi.
K. F. Martin
(47)
410 Wood st.,
Pittsburgh, Pa.

Pajieškau pusbrolio Jono Petrei.'o,
REIKALAVIMAI
Kauno gub., Krenčino parap., Ličiunų
sodžiaus. Kas apie jį žino, arba jis REIKALINGAS KRIAUCIUS grei
pats, tegul atsišaukia greitai, nes jo tu laiku prie senų taisymo, prosinimo
.motina iš Lietuvos reikalauja jo ad ir naujų siuvimo. Užmokestis gera.
Kreipkitės tuojaus.
(45 i.
reso.
.
(46)
v Antanas Maciukas
JONAS BIGELIS
262 Fourth stM So. Boston, Mass.
Box 121,
Port Carbon, Pa.

Pajieškau draugu Juozapo LaužaDUONKEPIS.
Jžk>. iš Palankio viensėdijos, Rokiškio
Kuris moka kepti juodą duoną, lai
apskričio, gyveno Philadelphijoj. Ta tuojaus
atsikreipia. Smulkių daiktų
riu svarbu reikalą ir meldžiu jo pa nekepam. Valar.dos trumpos. Mokes
dės atsišaukti <r kas žino malonės tis gera.
(47)
pranešti.
(46)
N. KARLON
Petras Jasunavičius
15 Beacon st., So. Laarence, Mass.
3724 Deodor st, Indiana Harbor, Ind.
Pajieškau Petro Pakalnio, prieš 2
REIKALINGI AGENTAI
netu gyveno Chicagoj. Jo paties Rinkimui apgarsinimų ir antrašų.
neldžiu atsišaukti ar kas žino maloAtsišaukite tik tokie, kurie galėtų
lės pranešti
(46) duoti paliudijimą kur dirbo už agen
Pranas Pakalnis
tą. Kitokiems nėr atsakymo.
(?)
222 Sagamore st,
Coriiss
STRUPAS AND CO.
Pittsburgh, Pa.
92 Warvick st.,
Nevark, N. J.

Pajieškau švogerio Jono Traješkio
r jo žmonos Grasilijos, gyveno Phiadelphijoj. Jų pačių meldžiu atsi
sukti ar kas žino malonės pranešti.
K. Kunickas
(45)
832 Seattle Blvd., Seattle, Wash.
-------------------------------------------------Pajieškau Jono Kardimavičiaus, iš
Anykščių miestelio, girdėjau, pereitą
Jemą gyveno BaltimorCj. Gavau jam
aiškų iš Lietuvos ir jis pats lai atsi
šaukia ar kas žino malonės pranešti.
Julia Virbickienė
(45)
Box 646,
Aroold, Pa.

REIKALINGAS krautuvės vedėjas
(maneger) lietuvių kooperatyviškai
krautuvei vesti. Turi turėti patyri
mą biznio vedime, nes jis ima ant
savęs visą atsakomybę. Platesnių ži
nių kreipkitės.
(46)
P. Vasiliauskas
406 Willing st.,
Taniaųue, Pa.
REIKALINGAS jaunas vyras, ku
ris moka važiuot su automobiliu ir
apsipažinęs su groserio bizniu, tuo
jaus lai atsišaukia ypatiškai arba lai
šku.

J. P. 255 Broadwa>. So. Boston

Pajieškau pusbrolio Vincento Demjinsko, iš Tarpučių kaimo, Šunskų
zlsčiajs, Mariampolės apskričio. Tuštai čia keliatas RAUDONOJO KRYŽIAUS nepabaigtų už iu svarbų reikalą ir meldžiu jo nadavinių. kurie turi būt varomi pirmyn ir išpildyti tam tikru laiku ies atsišaurti ar kas žino malonės
.iranešti.
(45)
karės nuteriotuose kraštuose.
t
Ona Dembinskaitė-Griškenienū
Brigeport, Conn.
Aprengti Moteris ir Kūdikius. (Dėl stokos šiltų, minkštų 485 Broad sL,

drabužių, gimusieji kūdikiai suvystomi laikraščių popieron. Tūk
stančiai moterų ir senesnių kūdikių neturi apatinių drabužių.)

Apvalyt nuteriotus kraštus nuo ligų. Užlaikyti ligonines.
Siųsti vaistus ir gydytojus ten, kur nėra daktarų, gydytojų ligoni
nių ir ligoųių prižiūrėtojų, ir ligonbučių. (Serbijoj, pav., yra iš
viso 100 daktarų visoj tautoj. Kitose tautose stoka daktarų yra
nemažesnė.
.

Užlaikyt našlaičiams prieglaudas ir ligonines. Ten nėra vi
sai gimdančioms motinoms ligoninių. ’ Raudonojo Kryžiaus jau
nuolių narinių mokesčių du trečdaliai eina užlaikymui prieglaudos
Jeruzalėje, šaukiantis reikalingumas prieglaudų ir kituose kraš
tuose.)

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui gero vaiki
ni. Turi būti laisvų pažiūrų, pripa
žįstantis moterims lygias teises šeinyniškame gyvenime, kuris nemano
aikyti
moterį
už
savo vergę.
Aš esu jauna, geros išvaizdos, moku
ingliškai gerai ir galiu rašyti ant
aipraiter. Rašydami laiškus ir no<ėdami gauti atsakymą, idėkite stam>ą už 2 centus. Butų gerai, kad su
iaišku prisiųstumėte ir savo paveiks(45)
Miss Jieva Krinskiutė
12q Grand st.,
Box 101,
Brooklyn, N. Y.

REIKALINGAS VAIKINAS dir
bti krautuvėje. Turi mokėt valdyt
Fordo automobilių
ir mokėt i«nkų
kalbą. Geistina, kad butų bučeris.
Mokestis gera. Kreipkitės į:
(46)
LITHUANIAN CO-OP. STORE
476 Lafayette St, Brigeport, Conn.

REIKALINGA VISIEMS. Laiškai
į Lietuvą jau eina. Mes turime labai
gražios popieros laiškam rašyti su
visokiais drukuotois pasveikinimais ir
kvžetkom. Įdek kvoterį į laišką ir
prisiųsk mums,
o mes pasiusime
jums tuziną gromatų. Adresuokit
taip:
J. JERUSEVICIUS
Box 68,
Lawrence, Mass.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA PIGIAI FARMA,
4() akerių žemės su mažais bučiukais:
stuba, tvartais, virštininkas, kornams
džiovykla, šulinys, netoli nuo dviejų
geležinkelių stočių
arti miestelio,
upelis teka per farmą, žemė maišyta
—smiltis su moliu, ariamos žemės
22 skėriai, miškas ir ganyklos, visa
aptverta vielos tvora. Kaina 2,000.
Klauskit pas:
JONAS GIRDŽIUS
(45)
R. F. D. 1,
Fountain, Mich.

Vienas iš dešimties gimusių kūdikių miršta kasmet Ameri
Pajieškau apsivedimui merginos,
koje. kur yra visi patogumai ir globa, koks vaikų mirtingumas turi nuo 18 iki 22 metų amžiaus, turi bū
ti daili ir protinga ir mokanti anerių
būti tenai.
kalbų. Aš esu jaunas, dailus vaiki
Delei šitų reikalų "Didžiojo Pasaulio Motina” atsišaukia į nas, moku gerų amatą, gerai uždirbu.
Meldžiu atsišaukti, su pirmu laišku
jusų širdis ir dolerius. Ji prašo Amerikos žmonių 15,000,000 dol. prisiunčiant savo paveikslų, atsaky
čių duosiu kiekvienai, paveikslus grą
PARSIDUODA FARMA. Didžiau
sale narinių Raudonojo Kryžiaus mokesčių 1920 metams. Kiek žinsiu.
(46) sias bargenas koks kada buvo. 30
jus duosite, tiek ten užjūryje gaus iš Raudonojo Kryžiaus nuterioAlex J. Lewis
akrų žemės lygumoj, 15 akrų geros
1122 So. Main st,
Rockford, III. dirbamos žemės, puikios ganyklos, di
tų kraštų žmones.
delių medžių miškas, geras 7 rūmais
Pajieškau apsivedimui merginos namas, didelė barnė su šienu, vanduo
Jus niekados nenusikreipėt šalin nuo šaukiančiųjų pagalbos
mokytos ir prie tikėjimo. Aš esu ką iš šaltinio, kaina $1,100, įmokėti rei
kenčiančių kūdikių, moterų ir vyrų savo tautos.
;ik sugrįžęs iš kariumenės. Meldžiu kia tik $600. Kreipkitės pas:
(47)
rašyti, atsakymą duosiu kiekvienai.
NATHAN WEiSLER
Mes žinome, kad atsakysite ir į šitą musų atsišaukimą.
# Petras Šamoška
(46 >
31 Reynol<^ st., Danielson, Conn.
371 Grand avė.,
Kenosha, Wis.
Trečio Raudonojo Kryžiaus Atsišaukimo Komitetas
PARSIDUODA FARMA, 22 akrų
Pajieškom apsivedimui merginų, žemės, naujos triobos, didelis sodas,
Bostono Metropolitan Skyriaus
nuo 19 iki 23 metų amžiaus, be skir naujos tvoros, graži jfiria, ganyklos,
C. F. WEED, Pirmininkas.
tumo tikėjimo, gali būti ir latvės. parsiduoda su gyvuliais ar be gyvu
Kas turi $1,000, gali pirkti už
TREČIAS RAUDONOJO KRYŽIAUS ATSISA^KIMAS Mes esam 24 metų pasiturintis vai lių.
7-NIŲ METŲ FĖRAS.
pusę kainos. Pasiskubinkit, nes ant
kinai.
Jieškom
sau
draugių
išmintin

Rengia sąryšis Lietuvių Draug'jų
gų ir linksmaus budo. Su pirmu laiš farmos gyvensiu tik iki 10 novembe- ■
New Britain. Conn. Lietuvių Svetai
(47)
ku meldžiam prisiųsti savo paveikslą, rio. Kreipkitės tuojaus pas:
NUO 2 IKI 11 D. LAPKRIČIO.'
nėj, 354 Park gatvės, New Rritaine.
FRANK ADOMAITIS
atsakymą duosim kiekvienai.
(48)
Prasidės Lapkričio 14, 15, 17. 22, 24,
Hunters Mountain.
i
F. M. L. ir Genys
1919. Vietiniai ir is apielinkių mies
Naugatuck, Conn.
2309
Brown
st.,
Philadelphia,
Pa.
telių lietuviai yra užprašomi atsilan t
kyti. Visas pelnas bus sukartotas
ii Pajieškau apsivedimui merginos, JEI 2MOGUS SVEIKAS, TAD IR
užlaikymui Lietuviu svetainės. įžan
ne jaunesnės 25 metų amžiaus ir ne DAGOTAS. KNYGUTĖ — 50c.
i! senesnės
ga kartu su išlaimėjiniu 15c. ypatai.
Knygutė parašyto Influenzos siau
35. Aš esu 32 metų. Pla
Užprašo Valdyba.
i! tesnių žinių meldžiu kreiptis. Atsa timo laiku, jau ne daug yra, kurie
i!
pasiskubinsite da gausit. Galima šių.
i! kymą duosiu kiekvienai.
i!
*
(47)
Jonas Varis.
(47) sti ir stampomis.
i! 3238 So. Halsted st, Chieago, III.
A. D. J. LeNonis
i! Pajieškau apsivedimui merginos 2309 Brown sL, Philadelnhia. Pa.
i!
i! ne senesnės 25 metų, be skirtumo pa
I. O. U. PINIGAI.
♦
KURIE GAVOT LAIŠKĄ Iš LIE
Tie pinigai yra gerai padaryti ir
žiūrų. Aš esu 26 metų. Platesnių ži
i!
TUVOS, Raseinių apskr., Pagraman ♦!
KURTE DA NORITE PASIŲST KAL6DŲ DOVAŲ nių kreipkities prisiunčiant savo pa išrodo kaip šimto-dolerinės bumaškos.
čiu parapijos,
Kreivukų, Piutvės,
Juos galima visur pavartoti, kur t’k
veikslą.
Burkeinų, Vaitimėnų, Tuščių, Endri
LIETUVON,
tuojaus
siųskit
žemiau
paduotu
adresu.
jie tinka. 16 bumaškų už 12c.; 100 —
P.
W-ls.
(45)
i!
jaičių sodos, malonėkit atsišaukti jx>
už 75c.; 200 — už $1.00. Reikalauki
329 Lincoln avė., Rockford, III.
šiuo adresu:
te pas:
(48)
Pristatymas
gvarantuojamas?
Dešimts
dolerių
Jos. Gestoutas
C. P. URBONAS
Pajieškau
apsivedimui
merginos,
i!
1017 So. 13-th st,
Herrin, III.
1901 Wabansia ave^ Chieago, III.
našlės, nuo 18 iki 25 metų amžiaus
pamokėt reik už persiuntimą bakso dviejų pėdų ar
Aš esu 29 metų. Platesnių žinių mel
Pajieškau brolio Juozapo Tumolid, ž
ilgio, pusantros pėdos pločio ir pusantros pėdos džiu kreiptis prisiunčiant savo pa DAKTARAS NAMUOSE.
Kauno gub., Skupiskio parap.. Gra>.iveikslą.
(45)
žiškių viensėd. Kas apie jį žino ma i!
gilumo. Tas padengia ne vien tik už persiunti
Tik ką išėjo iš spaudos naują knv... ................
Jonas Kilr.a
lonėkit pranešt arba.....
pats
lai atsišau !
H
i ga Daktaras Namuose; knygutė tal
415 E. Washington st,
kia šiuo adresu:
mą, bet kartu ir už apdraudą, ir už pristatymų iš i!
pina visokias žoles su aprašymu vi
Springfield, III.
Marijona Tumonaitė-Kulkienė
sokių
žolių šaknų, žiedų ir tt ir nu>
Montello,
Mass.
Bostono į bent kurią dalį Lietuvos.
£25 Fild st.
T....................
Pajieškau apsivedimui merginos, kokių ligų yra variuojamos. Su loty
_______________________________ Į ¥
užvardijimais. taip, kad kiek
i| arba našlės, nuo 20 iki 30 metų, laia- niškais
Pajieškau brolio Ijmasio Gulbino, fF
|į j vų pažiūrą, aš esu 22 metų, vidutinio vienas galės jas gauti bile aptiekoje.
išva- Ją
seniau gyveno Bostone, vėliaus išva
, ’ ūgio,
šviesaus
gymio,
geltonais taipgi ir gerų patarimų su daugeliu
•iavo j Scranton. Pa. Jis pato lai *>
i * n’aukais. gerai uždirbu. Su pirm"
irmu leceptų. Tokia .knygutė labai reika
atsišaukti ar kas apie jį! žino YYtnlomalo-tf
linga kiekvienam. Prekė $1.00.
(I laišku meldžiu prisiųsti paveikslą.
•lėkit pranešti. •
(46)
BOSTON,
MASS.
120 TREMONT ST
M. ZUKAiTIS
(511
1
I.uois
Šulskis
‘
(45)
Agota Gulbinaitė
107 So. Freemant avė., Kenosha. Wis 451 Hudson Ave„ Rochester. N. Y.
86 Ra Ule st,
Rrockton. Mass.

Lietuvių Laivas

Pajieskojimai

Išplauks į Lietivą 15 d. Lapldčh
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Kodėl reikia registruoti gi
iaA
musius kūdikius.
ir TIESŲ ATSTOVAS
I Suvienytų Valstijų Svei ADVOKATAS
PeąrcTntert— ir BiH Coauanaia*.
katos biuras paduoda sekan
66—67 Journal Building ___ 2
2C2 VASHINGTON STREET
čių paaiškinimų, kodėl rėkia
= HAPTANO McKENZIE. =
f
/
BOSTON, MASS.
registruoti gimusieji kūdi
PINIGAI yra geriausi Jūsų draugai, —
kiai:
Tąsa.)
j gerklė buvo perpjauta
ir
Kadangi jie stato ir grtoaja visą gyvemmą.
1. Kad prirodyti kas jie
RAKS PASIBAIGS.
yra.
Atmosfera namo, i tari g*1’0*
pramotų sky
Ar Tamsta norėtumei sugriauti savo gyve
2. Prirūdyti tautystę.
nime atvaro keistos apysto-M apdengtų suskretusių
nimą? Ar norėtumei pasistatyti save į pa
3. Darodyti, kad jie yra
vos, vis labiau ir labiau pra-'krauju. As visas ųgąstyj
vojų bado, ligų ir senatvės negalių šmėklų?
'  pastirau.
Spėjama mano ”legališkai” gimęs.
dėjo mane erzint. ■*'
Man ne
£/<
ŽINOMA, KAD NE! Todėl DĖK SAVO
4. Parodyti, kada vaikas
mane
sinorėjo būt nei vienos se nuožiūra prirengė
. PINIGUS ir lai jie tau UŽDIRBA ŠEŠIS
kundos, ir aš buvau pasiren prie netikėtinybės, bet tatai, turi tiesę stoti į mokyklą.
5. Parodyti, kada vaikas
V
h®
PROCENTUS! Perkam, keičiam ir siun
gęs slapta pabėgti iš to na ką aš pamačiau viršijo .visus
Karė
pasibaigė 12 pt
turi
teisę
pradėti
dirbti.
mano
lauktus
atsitikimus.
Kas
mane
išgelbėjo
nuo
varginan

Ar
nori
matyti,
kaip
karės
mūšiai
čiame pinigus į Lietuvą ir visas dalis pa
mo, kad daugiau neišvydus
6 Darodyti teisę paveldėti ėjo* Praneijoj. Rusijoj, Rumunijoj, čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš per
to pasibiaurėtino misis SaAš vos-vos' susiturėjau turtus.
saulio. Parduodame laivakortes, duodame
Belgijoj, Lenkijoj, Lietuvoj, Vengri praeitus 4 metus buvau vos tik gyva.
Aš
kentėjau
nuo
nevirinimo
pilvo
ir
tens veido. Pradėjau vaik nesurikęs.
joj,
Italijoj,
Ga
’
icijoj
ir
Turkijoj?
Bet
jausmas
paskolas (morgieius) ir t t. Eikš talkon,
7. Darodyti kuomet stoti Ar-nori matyti, kaip orlaiviai pa dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt
ščiot po kambarį, svarsty ginti save paėmė viršų ant
ir suvalgytas maistas suteikdavo
dangėse
kovojo?
Kaip
submarinai
broli-lietuvi! Lai tavo pinigai dirba pini
damas savo padėijmą. Ant. baimės, ir aš pradėjau šal kariumenės tamyston arba juros gelmėse veikė? Visa tai jus daug man nesmagumo — atsiliepdavo
gaut paliusavimą nuo jos. galite matyt savo namuose, su labai skilvyj skausmai, rėžimas, gargimas
gus!
Remk save įstaigą visu-kuom ir
tualetas stalelio šalia lovos tai ir rimtai galvot apie gelmažais ekspensais. Męs gavome dau vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, i
8.
Gauti
teisę
balsuoti.
visados! Su visais reikalais kreipkitės vien savo į s ta gon:
gybę naujų karės paveikslų steresko- šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
gulėjo _ šukutės su išlaužy bėjimasi. Priėjau prie lan9. Padaryti atsakomu tu- pui. Kada pažiūri į juos per steres- vau pageltos dėl savo sveikatos. Bet
tais dantimis ir senas nudė go ir atidariau jį, pąžiuredą31-34 Criss Street,
aš pradėjau reikalauti Salutaras
pirkti ir r.opą, išrodo tarsi pats esi ant karės kada
Ceatnfc
Beitas
Lietuvių
Mts,
vėtas šepetys. Ąsotis van mas j tamsoj paskendusią
lanko. Stereskopas, kurį čia matote, Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl
BO$TM, MSt
parduoti žemes.
moterų, pradėjau gerai fausties, gerai
kaštuoja tik 1 doleris.
deniui buvo
tuščias ir jo gatvę. Vežėjo ten jau nebuir dirbti, pasidarė smagu vis
10. Gauti teisę užimti vie No. 1, 200 skirtingų karės paveiks valgyti
dugnas padengtas geltonu
lų už $3.00. Męs taipgi turime kito kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą
----- *vo. Per mano galvą smego šas vietas.
kių paveikslų stereskopui, kurių čio nebegaliu pažint ir palikau laiminga
dulkių sluogsneliu. Nežinau i mintis, kad gal ir tasai venai
listą paduodame. Kiekviena seri naudodama Saiutaras Bitteria. Kaina
11. Darodyti metus da
kodėl
kodel aš užtrukau tame žejas yra suokalbyje su ta lant apsivedimo kontraktą. ja tari 25 paveikslus ir karštnoja 35c. 31.25. Galima gaut geresnėse aptieko
Kada užsisakot parašykit tik numerį se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:
kambaryje, koks tai užtu-' bestija Satens. Bet aš veik
SALUTARAS CHEMICAL INST.
12. Kad butų galima da serijos ir męs prisiusime.
Žolės nuo visokių blogumų.
rintis ^ prajautimas neleido atmečiau tokią nuožiūrą, ryti statistiškus tyrinėjimus
J. BALTRĖNAS, Pref.
man išeiti ant laiptų.
įlies ji man pasirodė perdaug šalies sveikatos padėjimo.
1707 Halsted SU
CHICAGO, ILL.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt
Kambarys turėjo nepri- neįtikėtina.
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.
imnią ir nešvarią išvaizdą.!
,
.. — ..
NAUJAS
IŠRADIMAS.
Jis tavo pripildytas tvankiu
s<kI Paturėjau gatJEIGU LEKCIJA NEPATIKS? GRAŽIAME JUMS PINIGUS
Naujos patentuotos gyduolės korKaina
Serijas vardas.
:ven.
Dabar
negalėjo būt nams
bei karpoms nuęydyt. Patepęs 101 Istoriškos vietos Amerikoj 35c.
troškinančiu oru, erzinančiu
Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir
Į abejonės: karietaitės nebu- kornų ar karpų į penkias minutes ga 102 Atlankymas Washingtono 35c.
mano nervus.
rašyti.
Jis yra lengrinurin, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visą
li su šaknimis išimti. Karpą reikia 103 Niagaros vandenpuolis ..
35c.
angių kalbų namie. Kekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus
Neatmenu delei kokios ™' Man gręsė tikras pavo- tepti bent kelis kartus per dieną. * 104
35c.
Kelionė per Dixie žemę ..
taį> ^oprandaTnm ir pertikrinančiu budo, kad mokinys netik gali, bet turi
Suvyniok 3 dešimtukus į popierą 105 Kelionė Vakaruose ......
35c.
priežasties man urnai užsi-.□us.
viską
atminti. Jos perstata dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intereir pasiųsk tuojaus žemiau paduotu 106 Kelionė Pacifiko krantais
35c.
singumas kiekvienos eilutės, kiekveno žodžio spaudžiasi į mokinio mintį su
norėjo pažiūrėti po lova. jį Prisiartinau prie durų ir antrašu. Gausi taipgi receptą nuo 107
Kelionė po didmiesčius
tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kolei visko neišmoksta. Išta
vidurių užkietėjimo ir nevirškinimo.
Amerikoje ..
Gal būt kad manę valdė žin- kiek galima buvo atsargiai Taipgi
rimas angliuku žodžių ir vertimas lietuvišken kalbon taipgi yra praktiškas.
patarimus link skaudamų dan 108 Philipinų salose ..............
šis kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros lek
geidumas, o gal besužinus• pridėjau ausį, kad pasiklau- tų, ir kad dantįs nekirmytų. Už 15c. 109 Kristaus gyvenimas ___
cijų
Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių — visos kitos iš 4 didelių
padarysi
kvortą
antiseptiko
dantims
noras įsitikinti saugume.
Į sius ar neišgirsiu už durų plauti. Parankumas toks, kad mažas 110 Kelionė po Palestiną ....
Kiekvienam išsiųsime pakelį teatri puslapių.
111 Kelionė po Kiniją ir Japoniją 35c.
Aš netikėjau savo aki-’kokio šnibždesio. Buvo vi- vaikas mokės apsaugoti savo dantis. 112 Atlankymas Romos ir
nių pinigų, iš karių gali turėti daug
štai ką musų makinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai:
W<n. Matulionis
(44)
Venecijos ............................... 35c. smagumo ir nuduoti didžturtį, taipgi
mis: po lova gulėjo žmogaus siškai ramu; mano klausa
"Gerbiamieji:— Meldžia priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką
428 Island ave_, Rockford, UL
113 Kelionė Italijoj ir Šveicarijoj 35c. iliustruotų kataliogą geriausių laik už jūsų atsakantį mokiuimą ir popuiiariškas lekcijas jūsų metodos. Jūsų
lavonas.
š buvo taip įtempta, kad galė114 Kelionė Anglijoj ir Francijoj 35c. rodžių ir įvairių naujų išradimų,~kas mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipg, ačiū ir už konsulta
Baiti užmuštojo marški- jau girdėt musės skrydimą.
115 Norvegijoj ir Švedijoj .... 35c. prisius mums 15c. apmokėjimui siun ciją (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta
(4S) pagerbta, JOSEPH KIJAUSKAS, Norristown, Pa., July 11, 1917.
116
Pasaulio stebuklai ...-r.____35c. timo lėšas. Rašykit tuojaus:
niai buvo sutepti krauju,1
(Toliaus bus.)
117 Vestuvių varpai (juokai) .. 35c.

Elihu D. Stone

NEREGE

Pinigas yra pasaulio karalius,
nes pinigai valdo pasauli.

*•* *

30 Lekcjh

Dabar $3.00

Extra Dovanai!
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NUSIPIRK MOSTIES

kas ir užpilti juos tyru karš
DEGTINE, SUDIE! tu
vandeniu, paskui užden

■v

Močiutė degtine, sudiev!
Palieki tu mumis sausais:
Be tavęs mus burnos išdžius,
Be tavęs linksmybės ne^us,
Mums nosių nepuoši dažais,
Močiute degtine, sudiev!
O rojaus skystime, sudiev!
Jau perskaitytas tau dekret’s
[mirties
Galinga mus jausmo valdovė .
z
[buvai
Valdei tu pasaulį, bet atgyvenai,
Ašaroms netemsi jau mums
• [akies,
Močiute degtine, sudiev!
VI Damaševičia.

t

KODėUNbRA CUKRAUS
BosteHo laikraščiai pa
skelbė, kad Šiomis dienomis
čionai atgabenta iš Indijos
• 16,000 tonų žalio cukraus.
Vietos cukraus refinerijos jį
išvalė ir supylė į bačkas. Va
dinasi, cukraus yra, bet gaut
jo negalima. Kodėl krautu
%
vėse nėra cukraus? Todėl,
kad fabrikantai į krautuves
neparduoda. Jie gabena jį
Europon. Sakoma, kad Fran
cuzijoj jie parduoda jį po 3 i
centų svarui, o čia, Ameri
koje, valdžia nustatė 11 cen
tų už svarą. Todėl Amerikoj
kapitalistai cukraus ir ne
parduoda.
Iš Philadelphijos praneša
ma, kad tenai kas sąvaitė lai
vai. kraujami cukrum ir
siunčiami Europon, tuo tar
pu vietos gyventojai privers
ti gyventi be cukraus. Tas
pats yra New Yorke, Baltimorėj ir kitur. Amerikos
žmonės cukrų išdirba, bet jie
negali jo gauti, nes kapitalis
tai išveža jį tenai, kur jie ga
li brangiau jį parduoti. Tai
ve, ką reiškia privatinė nuo
savybė ! x,

DEDANT VALGIUS I DĖ
ŽĖS GAIJMA APSIEIT
BE CUKRAUS. _
Nereikia leisti vaisiams
ant niekų nueiti vien dėl to,
kad nėra užtektinai cuk
raus. Vaisius labai pasek
mingai galima išvirti ir į
bonkas sudėti, ir pasaldinti
tada, kada reikia juos valgy
ti, arba jeipi geistina gali
ma naudoti syrupą vietoj
cukraus ir dabar.
w*v»rtniAnt cukraus, rei-

gus bonkas. indėti jas į kar
štą vandenį ir jame palaiky
ti porą minutų. Vaisiai ne
suges, nors ir nebus taip
skanus, kaip kad su cukrum
butų sutaisyti.

TAI BUSI GRAŽUS? Jų išdirba
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult
ištepk veidą mosėia per kalis vakarus,
o padarys veidą tyra ir skaisčia kalta.
Toji mostis išima plitmus raudo aus,
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogas nuo veido. Kaina dėžu
tės 5Oc. ir 31.00. Pinigus galit siųst
w
r—f įnao
K n

bok

113 Gyvūnai (juokai) ............... 35c.
11'9 Vaikai vis bus vaikai............ 35c.
120 Automobiliu po New Yorkų 35c.
121 Kelionė Panamos kanalu .. 35c.
122 Mergaitės vis mergaitės .... 35c.
Nesiųsk pinigų, vien tik $1, kitus
užmokėsi atsiėmęs daiktus. N eat įdė
liok, užsisakvk šiandien.
(49)
NOVELTY SALES CO. Dept (203)
147 —r 4-th Ave„ Room 318 .
NEW YORK, N. Y.

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėję po
310.00 už kursą yra taip uiganėdinti — busi užganėdintas ir tamista, mo
kėdamas dabar tik $3.00 už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuojaus — dabai-.
Vėliaus gali bot pervolu. Atminkit, męs turime tik 50 šių kursų po $3.00
kiekvienas. Pa to ir v*i bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi buk pir
mas. Siųsk $3.00 šiandien. įdėk markių už 15c. dėl išftaščių prisiuntimo
kurso. Tamsta aieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums
atgal už trijų (3) dienų po jų apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus, šis
Mu/įas vra veuSis $30.00. Musų kaina tik 310.00, bet tamista dabar turi
progų gauti jį už $3.15 ra markėmis. Naudokis šia proga. Prisiųsk pini
gus šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk ”Meney Orde
riu” šiuo adresu:
_ ___
(4<)

K. BEN. WAITCHES
Gerklės skaudėjimas diegliai krati
nėje^ Maeuas, pasirėdyme ženklai.

Suvienytų Valstijų Žem
dirbystės departamentas pa
taria sekti viršminėtą būdą,
jei norima pasekmingai ir i
gerai vaisius užlaikyti.

4456 '90. HERMITAGE AVĖ.

CHICAGO. ILL.

■trink gerklę ir krutinę ra

PAIN-EXPELLERIU

ir pridengi krutinę vilnonę materija.
Neapsileisk t*jp. kad tavo pagautas Šal
tis ikivystytu i pleurisę, pneumoniją,
inflttentą ir i kitokias pavojingas ligas.
Nmipirk šiandieną sau parankiausi
oje aptieheje i*ain-Exi»e4letio. 3oc. ir
66e. batelis.
Tikrieji turi musu vaizbaženkli

NEIšMINTIS PERKANT
PANAŠUMUS.

Sergantis perka pig*iu3
vaistus, paprastą panašumą,
į tikruosius vaistus ir vie-1
4* IKARĄ
toj sau palengvinus pablogi-'
Nepriimk kitokiu paniainyma arba
na. Išdirbėjams originalių
paširdžiojunti.
vaistų tie pamėgdžiojimai
•
r. AD. RICHTER & CO.
yra tik priparodymu jų vai
324-330 Broodway
Ne» York
stu gerumo. Trinerio Ame
■a— ■
■
rikoniškas Kartaus Vyno
Eiixeris yra pirmos klesos
SPECIALIS PASIŪLYMAS PER 30 DIENŲ
vaistas iipo vidurių užkietė
Niekad pirmiau neatkreipė Jūsų atydoa toks pasiūlymas.
Kodėl nepabandyti? Męs turime tik 10.000 tokių laikradėlių ant tokio
jimo, nevirškinimo, galvos
pasiūlymo. Prie kitokių aplinkybių Jus turėtumėt mokėti du
skaudėjimo ir kitų negero •speciali^
kart brangiau už tą laikrodėlį — ir męs duodam Jums visus kitus daiktus
vių paeinančių nuo skilvio DYKAI šalę jo. Kad būt užganėdintu tuom specialiu pasiulymu, paklaus
betvarkės. Jis veikia pasek kit kur norit, persitikrinsit, kad ta6 laikrodėlis už £9.96 ištiesų stebuklingas.
mingai ir nedaro jokių kitų
nemalonumų. Jis žinomas
nuo 30 metų ir išdirbo sau
gerą vardą. Jį bando dau
gelis pamėgdžioti: mėgina
ma net dengt tuo pačiu lėbeliu vardu, o net pagalios ėmė
sekti garsinimo būdą. Dėl
to mes prašome savo kostumerių kad nedarytų apsiri
kimo pirkdami Trinerio vai
stus, neimtų jokių imitaci
jų, bet tik tikrus Trinerio
vaistus,
kuriuos
galima
gaut aptiekose. Joseph Tri
ner Co., 1333-1343 So. Ashland avė., Chicago, III.
(Copyright 1919 by Joseph
su dviem antvožais. Gvarantuoti ant 25 metu. $50.00 laikrodis nebus pa
Triner Co.)

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ 11.75.

PRACTICAL SALES CO.
1219 North Irving Avė., Dept 15,
CHICAGO, ILL.

rankesni*. Užtikrinam, kad visi Jūsų drangai mylės. Jus mielai norėsit
turėti su savim jį Europoje. Kada persitikrinsit kaip gerai jis laiko laikų,
pripažinsit, kad tai tikras barpana.;.
Geras tik per 30 dienų.
Dovanas, kurias duosim per 30 dre
Union Sales Co., Dept. (339)
nų sekančios: (1) Automatiška yla,
747 No. Lincoln St, Chicogo.
kuri siuva taip, kaip mašina. (2) Ma
šinėlė pinigams tikros skaros. (3)
KUPONAS.
Pagerinus Stereskopas, naujausios
Gentiemcn:—
mados.
(4) Automatiškos plaukų
Enclosed please find 35c.
whtch
žirklės. Kerpa plaukus Uip lengvai, • shipinp charges for
kaip kad šukuotum.
(5) Raktams
send me 21-jewel watch. You
žiedas. («) Ženklintas žiedas, pa
vili also send
me yuor presents.
I will pay
postman
auksuotas ant 10 metų.
Nesiųsk pirrtpų. tik iškirpk kuponų
$9.95 when the goods are deliir įdėk ra jua 35e. uždengti nrisiunvered. I am sendins ynu this
order at once so that I should
thną ir prfaiųak ŠIANDIEN. Už
pet yuor free preser ts. III try
mokėti gromatrašiui 39.95, kada at
your watch 10 days. If don’t
neš Mftrediti ir dovanas. Su užsa
likę it, I vili return it trith
kymu siųsk tik 34c. irt prisiuntmą.
jmnr presents and you vili repW*°s' UžsiraiJk
lund my money.

UniM Sak« Co.,

Name .
70 NO. LINCOLN ST, Dept. 3», J^dress
CHICAGO, ILL.

Vienos biekines Mazola užtenka
daugybei kepiniu ir sutaisymui
prievalgių jusu virtuvėje. *
Jus gaiite daryti daržovių prievalgius ir galite kepti
bulves Mazoloje.
Mazola yra tyras, švelnas aliejus, padarytas iš gru
dų geriausių kukuruzų (kornų). Ji yra rafinuota iki ga
lutino tyrumo. Tidėl tai Mazola ir yra sveikiausia viri
mui ir prievalgių sutaisymui aliejus.

Malonus ir gardus skonis daro Mazolą pageidauja
mu aliejumi tarp mylėtojų itališkosios alyvos.

Pyragaičiai padaryti su Mazola yra tikrai gardus ir
sausaniai trapus delei Mazolos tyrumo ir delei to, kad
Mazolos reikia nuo ketvirties Iki trečdalio mažiau, negu
kad reikėtų dėti sviesto ar taukų.

CORN PRODUCTS REFINING CO.
17 BATTERY PLACE
NKW YORK CITY

F

t

|

KELEIVIS

Bet aš savo tęisę gerai ■ VIENATINIŲ Į1<ĮWąĘNCE
suprantu, tik nenoriu jusųffr
abaze lermo kelti. Tegul
geriau visuomenė mato, ko-1
pabaigęs RUTES SISTE
kios doros yra tie žmonės, kuris
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
Kiekvienas
dabar
gali
ma-l
tų pinigų stokuoja. Dabar
kurie kitus vadina "mela bai gražiai siuva visokius RUBUS
Aiduolcite 100 iriždininkė
VYRAMS ir MOTERIMS iš geru
reikalauja iš ma tyt, kad "Keleivio" kores giais” ir "intrigantais."
audeklu ir pigesne kaiita negu ki
nęs
tų
pinigų..
Tose
blanko
pondentai
rašė*
tiesą,
o
tik
dolerių.
Į visas "redaktorės" nesą tur. Todėl reikale užeikite ir pero visuomet busit užga
se, kur neišsiųstos dar buvo Šukienė melavo per "Lais mones neatsakynėsiu, nes sitikrinkit,
nėdinti. Adresas sekantis:
(?)
"Lavės” N22 ir 23 tilpo July
'
mėnesyj, taipgi stokuo vę." .
jos
yra
žemiau
kritikos.
straipsyS antgalviu: "I ja apie $6.00. Ir nežinau, ką Taigi J. B. Šukienė malo
P. Valiulis
* V. Saudargas.
K. S. $ važiavimas ir Intri tu šu čekiais padarei? Aš nės dabar atšaukti savo žo Redakcijos prierašas. —
42 Vz HAVERHILL ST.
gantai, "guriame J. B. Šu nemanau, kad išmainiai džius, kuriais ji apmelagino Šito skandalo istorija ne vi
LAWRENCE, MASS.
kienė st^giasį aprašyti vi juos, bet per savo žioplumą "Keleivio" korespondentus,
yra žinoma. Dalykas
sas savo ktfas ir parodyt vi- galėjai išmesti, taip kaip iš ir pasiskubinti. į "Kel." re siems
ve
kame.
Sąjungos admi
suomeneųiuk jį su savo vy metei kitus reikalingus do dakciją su šimtine, nes jos
nistratorius Šukys yra labai
ru adminiįratoriuiri J. Šu kumentus.
darbeliai prirodyti!
žmogvts. Jis
kiu yra "nklaidingi" ir di "Blankas, kur sužymėjai Manau, nebus prošalį pa nedraugiškas
INC.
negali
susitaikyti
su spaus
džiausi Sąjnges "varnė "stokuoja," veik visos buvo žymėti ir kiek aš vargo tu
BANKIERIA1
ŠIU0MI PRANEŠAME, KAD
nai," o tie, Kurie bent puse gerai išpūdytos; ant vienos rėjau, ko} dasigav^u užmo tuvės darbininkais. Pava I SUKATOJE,
13 RUGSĖJO, 1919.
ręs
du
geru
darbininku,
jis
41 DM O'r»
lupų ką norspasako, pakri pažymėta "$1.00 perdaug,” kėti randą už vieną mėnesį pajieškojo anuomet žmo ’ T>/k0'T'/XVr
BOSTONE _po____
nutnroo78CSALĖM
ST.
ATIDARĖME MES NAUJĄ
tikuoja juos, urodo jų klai pasirodė, kad neperdaug, ir atsiimti rakandus.
BANKĄ
das, tie yra "intrigantai," bet stokuoja 15 centų. Ir Moteris mano buvo prig gaus per laikrašti. Atsišau
kė
iš
kasyklų
drg.
V.
SanVisokiuose reikaluose patarimus
"šnipai," "melagiai” ir kito tiek klaidų, tiek nesmagu lausta drg. Venckuno, ant
čia galite gaut visiškai dykai.
kie. 0 iŠ tų V|ų didžiausi mų man pridaręs, dar jis rose durįse. Todėl nuvažia dargas. Jis nežinojo, kad
Musų Banka padaro visokias pidarbą maineriui nig.nes transakcijas. Išsiunčia pi
nenaudėliai, taibene tie, ku reikalauja atlyginimo! Ai vęs ten, ir palaukęs iki vic- spaustuvės
nigus pigiausiomis kainomis, su
rie parašė į "Kdeivį” apie tai reikia didesnio nacha- nouliktai valandai dienos, sunku išmokti, bet Šukys tu perka ir parduoda "Karės Taupy
rėjo tai žinoti, tečiaus jis mo Markes” ir "Liberty Bondus;”
Šukienes-Štujo darbelius ir liškumo?
kol atsikels J. B. Šukienė, pakvietė drg. Sr dargą ir padaro visokius Jerentavus patvir
tinimus su Konsulato paliudyjikurie perski LSS. suva "Nelaimė man davė tą paskambinau jos skambutį.
Sutvarko apdraudos reika
žiavime J. B. Šukienės rašy mintį duoti tau darbą. Tuos Niekas neįleidžia. Skambi Drižadėjo jam gerą algą. mais.
lus ir palikimus.
Drg.
Sandargas
metė
ka

tą man laišką.
kelis sykius per de syklų darbą ir atvažiavo
pinigus, kur tau mokėjau, nau
DRAUGAI!
Prirašiusi galybes visokių bučiau geniau į balą išme šimts \ minutų — niekas ne Philadelphijon
Jeigu norite kad Jums butų pa
su
visa
šei

nesąmonių ant nąnęs ir iš tusi, tai nors nebūtų reikėję įleidžia Pamislinau, kad
teisingai ir saugiai, »r no
myna ir rakandais: Apsigy tarnauta
rit kad Jūsų uždirbti pinigai butų
vadinusi "Keleivio kores tavo klaidų atitaisyti,
išvažiako į LSS. spaustuvę.
padėti saugiai, tad ateikite j musų
pondentus "melagiu,” šita "Tą knygą, jei galėčiau, Nuvažiyoju ten — nėra. J. veno jis pas patį Šukį. Ne Banką, Jus persitikrinsite, kad mes
netiktai esame Bankieriai, bet ir
"komunistė" su pasdidžia- perrašyčiau, bet komisijų Šukys ^aiškino, kad ji turi gaudamas žadėtos algos, d. teisingi
jūsų prieteliai.
Sandargas
vieną
sykį
pasis

vimu klojo šimtines, ięika- parašais paliudyta, kad per būti narniSugrįžtu ir vėl
Su draugiškais pasveikinimais.
laudamą, kad tie "Keleivio" žiūrėtos knygos, tai tų para skambini Niekas neįleidžia. kundė, kad už gaunamą mo People’s Exchange Bank
"melagiai" prirodytų, jog jj šų negaliu perrašyti, ir tu Skambini^ nepaleidžiu skam kestį jam sunku pragy
venti. z Šukys tuomet pa
tikrai išvarė mano šeimyną rės likti skylėta.
bučio.
žiuru per durų varė jį iš darbo. Sandargas
iš stubos.
"kiauru! Net paprasčiau langą. Tiekai, ant antrų lu
Bet tegul J. B. Šukienė sių ntokesčių nemoki įrašyti bų duris pravėrusi žiuri J. tada paliko savo šei
nereikalauja prirodymų iš; Į knyjęą, ir nori dirbti spaus- B. Šukienė. \ Nors esu šešių myną pas Šukius, o pats
išvažiavo į kasyklas, kad už
"Keleivio” "melagių," nes1 tuvėj?
pėdų vyras. \bet žiuri į ma dirbus pinigų rakandams at
tą prirodys jos pačios rašy "Būdamas Philadelphijoj, ne per padidinantį stiklą;
tas man laiškas ir toji kor nedrįsai i akis pasakyti, kaį persitikrinus, kad tai aš, vėl gal parvežti. Tuomet Šu
čiukė, kurią ji užkišo už du nemokėsi rančos, bet laišką duris savo "ofiso" uždarė. kienė ir išvarė jo moterį ant
gatvės.
rų.
parašei.
Dar sykį paskambinau ir
Tas Šukienės laiškas, pa "Sarmatijais pažiūrėti į palaukęs apie dešimtį minu
taisius jo gramatiškas klai akis ir pareikaliuti asme tų nuėjau pas drg. Vencku- | JŪSŲ SENAS DRAUGAS
J. MARCUS
das, skamba šitaip:
niškai tą neva atlyginimą. ną. Vėliau nutariau važiuo Cl kurisDR.
gydo
ir slaptin"Samjąrge!
Veidmainy! Žinojai, kad ne ti į LSS. spaustuvę ir .pasik « ga* Bga» irchroniškas
praktikavęs per 4"Atsiimk savo moterį teisingas reikalavimas yra, lausti J. Šukio, ar jis važiuos jg gus metas po num. llParmenter <
gatvės, dabar persikėlė j savo <<
tuojaus! *0 jei ne, aš ją iš tai nedrįsai.
Įleisti mane- į stubą užmokė *S namą
18 PARMENTER ST,
<
<
mesiu afit gatvės. Nemanyk, "Šitaip tiktai suktai da ti randą Šukienei ir atsiim >
BOSTON, MASS.
Tetefaaas; Rfchmond 668. <<
kad su manim gali šposus ro, o ne socialistai.
ti rakandus, ar aš turėsiu g5 Kiekvienas
galite pašaukt mane <
krėsti.
"Puikus
tavęs
- -------iališ- prašytiės pagalbos pas poli- g just? pagalbai naktį ir diena per
__ —~ iš
telefoną arba atsilankyt į mano <
"Tau tur būti galvoj nege tas! Išgyveno du menesiu, eiją? Išeinu iš Venckuno Sg ofiąį.
(52) <
<
rai, kad tu reikalauji iš mu tai tada atsisako randamo-'per duris, žiuriu: užkišta >’ Antras ofisas:
499 BLUE HILL AVĖ.
sų atlyginimo už persikrau keti.____________________ i Šukienės parašvta kortelė, ||
ROXBURY.
stymą į Pittston’ą. Ar tu ”Ką, tu manai, kad m\sųikuri skamba šitaip:
g
Telef.: Roabury 959-W.
manai, kad męs esame idio pinigai nuo žemės pakeli? ”Aš neturiu laiko su tatai — imsime ir išmesime Ir dar tavo moteris sako n^ vim kalbėti. Apmokėk randą
pusantro šimto į balą? Ir už sikraustysianti. Ji
ir $3.50 už pieną, tada galėsi
ką? Ar už tą, kad tu užsi mano, kad ji galės pas man Aatsiimti rakandus. Į stubą
Lietuviškai - Lenkiška Aptinka .
manei gyventi Pittston’e?’ prievarta gyventi. Ar taAeieisju koĮ neatsiųsi vežimą
Jetanb mi
norite teisingi} vaistą žemoms kainoms, tai visada eikit*
Jus galite užsimanyti i Afri girdėtas dalykas? Mat kaip'(piktoms išvežti.”
ant 100 Ealeir
^"lem str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo viką išsikraustyti ir męs turė erkė prikibo ir nei nusikra-Į inoma, turėjau važiuoti šokią ligA M
kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjuaio roumatiicmv,
nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plausime išlaidas padengti? Ar tyti nebegalima.
Sų, nuo Rosul.
■—
______ _____
v__
iĄreikalauti,
kadr____
padarytų
------ lio _
ir kitų ligų. Taipgi tarime nuo visokių slaptingų limęs kalti, kad tu niekur ki "Nie sarmatos, .nie ambi-’tvarką pats J. Šukys. Juk KV **" geriausius patartimis suteikiame,
patrūkimo dcl vyrų ir naot«rą. DteHų iš Lietuvos ir įvairių šaknų
šakn^ ir
.< želių. Mes jums patarnautur negali dirbti, kaip tik cijos neturėjimas! Vejama neikvtriauisas žmogus ne- simc
kuggeiiausiai, pašaukiane geriausios daktarus per telefoną užmainose? Tai tik pusprotis laukan neina. Lygtas šuo būti/galėjęs užmokėti, ka- •S**. Todėl jeigu norite gaut geros vaistus ir suisičėdyt
pinigu*, tad
gali šitokių dalykų reikalau mušamas guli po kojų ir ga- da įgalima prie jos prieiti, ateikite | ATITEKĄ po numeriu
(1)
100
SALĖM
ST.,
ti.
BOSTON, MASS.
na, kol už apykaklės paė- Pavažiavęs J. Šukys įlei-g-—t------ r—t- er
e ,
"Kas tavęs prašė, kad tu rausi neišinesiu pro duris. fLdo ir ja vau tada proga atsi
-------------- --------- —
čia važiuotumi? Męs nežino randą vistiek turės man už- lyginti. Bet ne tiek/ kiek
jome, kad esi pasaulyj, kol mokėti.
mokėti.
ant kojukės pažvmėta —
nepasisiutei.
"Puikiai atsiteisiai už tai, daug mĄiau. Taigi pasaky- Ruptura užmuša 7000 kas metai
"Pats įsisiūlei, lindai į a- ką šėriau visą mėnesį už dy-! mas jos straipsnyje
..............
ir laiš
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nno patrūkimo (Ruptaros),
kis, tai netekęs kantrybės kai.
npatk-rr-aiXHjo ,a,dotuv,'l paliudymai. Kodai? Todėl, kad tokie ligoniai
ke, kad aš jai nemokėjau už
Ar iuš^*
stydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką ta darai?
draugas Šukys paėmė. Dar "Begėdi, sarmatykis!
mėnesi "btrdo," yra netei
kain inq^pasitikit pat*s s*7*™ nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba
bo nėra ir atleido. Ką, ma
"J. B. Šukienė." singas — ji meluoja.
Dalaiko — neP*,a<Jintunlėt? Teisingai sakant, tą naštą žmonės patįs
teisinga ni£I£mda!ni J* kaipo £riuvan^ sieną — paduodami jai nenai, kad darbe nesant lai
daiurSu suna!^ A?n?,mai staMo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas
kys, mokės algą ir žiūrės pa Tai ve, kokį "draugišką" Beje, J. B. Šukienė sako,
priežiūros.
nu&11PIlusxU8 nuskirtus, kurie reikalauja didžiausios
kad
aš
jai
parašęs
koliojansisodinęs į tave be darbo? kišką aš gavau nuo Šukie-;
nuo tos naštoTre*’
iSr8StBB bodas, ir kiekviena*, kuri* kenčia
Manai, kad Sąjungos pini nes! Tai ve, kokia iš jos ”se- tį laišką.
kurią turi PLA?Ap^h^,suo‘nuot* «vo «»««ioee DYK AL Metodą,
cialistėT
’
Ir
kokią
gražią
ji
i
Aš
nežinau,
gal
jai
ir
yra
gus galima eikvoti taip, kaip
tik pasauRs žino ir ,
b!a«'n.mo’
V1®’« 15 Renausių kokią
kalbą vartoja! Ar galėtų tas laiškas koli^antis, nes
PL.4PAO
Ja S*11 kiekv>«nss laši gydyt namieje.
kas nori?
ir jokiu budu negali^^^
prie kun®
"Pagalios, tu prie tokio kas manyti, kad "Moterų' aš tarp kita kĄ parašiau
trinti nė gnaibyt Miill?^1.arb* F*™** « ,vwtos’.
Balso
”
redaktorė
moka
taip
šiuos
žodžius:
eferbo nei netinki. Spaustu
pigios. Galima jas varl^^’P
~J**?“. "“•*“** ~ .“
diržų, sagčių arka sprendi da d,rbl arba kada
net«r jokių
vėj dirbant reikia turėti gal koliotis. Juk tai ne laikraš-! "Jeigu Jus padarę man
eio
redaktorės,
o
netašytosuž
$300.00
išlaidų,
atsisakovą, o tu jos neturi. Tu dir
dos sveiku.
kaimietės burna. Ir ji turi te atlyginti, tai kodėl man
UOMfANY B»ock
St. Llard» w Pava«H *»«»di« i PLAPAO
bi kaip sapne.
randą
nurodymus DYKAI ant išbanh.*0- 0
Jūra» pnsiųs Plapao ir
"Daviau tau darbą, many drąsos da reikalauti priro- neatsisakyti jums randą*
dama, kad padėsi man ir už dymų, kada ji variusi mano mokėti?"
Šitie
matomai,
*_ žodžiai,
'
sidirbsi keletą dolerių, nes moterį laukan! Argi šitas L*
jos
laiškas
da
neaiškiai
tą
užgavo
"redaktorę"
ir dėlto
mažai uždirbdavai. Mokėjau
__
kurie
S4.00 į sąvaitę, ir ką? Visą parodo? Juk jj pati-čia sa-lii pagavo "karštį," kurio
•
įtekmėje
turėjo
rašyti
virško,
kad
mano
žmona
w
veja-'
’
^
VrnS
’
°
tą tavo darbą turėjau nak
minėtą
laišką
ir
parodyt
vi
ma
laukan,
neina;
lyg
tas
LIETUVIS ^ABO1>nTg
timis dirbdama atlikti. Tuos
są
savo
"kulturingumą."
šuo
guli
po
kojų..."
Taigi
pinigus įmečiau kaip į ba
Sutekia ma
lą. Nepadarei nė vieno da Šukienė pati čia prisipažįs Ji aiškina, buk P. K. nu
ta,
kad
ji
vijo
mano
moterį
taręs
mane
pavaryti
iš
dar

patarnavimą k
lyko, kad nebūtų klaidų.
laukan,
kaip
šunį.
bo
todėl,
kad
reikalavau
pa

Nieko panašaus nebuvau
Bostone ir visose a
mačiusi. Sugadinai man Ir kartu su tuo jos laišku kelti algą.
už prieinamia
knygą, didžiausias skyles is- gavau nuo savo žmonos te Bet tai yra melas. Jei P.
atlyginimą.
trindamas, — sarmata <te- legramą, kad ji jau išvary K. butų taip nutaręs, tai pa
Taipgi išrendavoju au
bar kam-nors parodyti: pil ta, visi jos daiktai užgrieb varydamas mane Šukys bu
kilius vestuvėms, kfikšty
na skylių, ištrinta knyga, ti, neturinti kuo apsirengti, tų man apie tai pasakęs. Ai
noms ir taip draugiškiems
šku, kad jis čia pavartojo
pribraižyta, pribraižyta — nei ko valgyt.
pasivažinėjimams.
Turėjau mesti darbą ir prieš mane tokį pat savo
baisu pažiūrėti.
"Geriau atlygink man už skubiai važiuoti Philadel "triksą," kaip jis padarė su
tą knygą ir už visus nuosto phijon, kur ištiesų radau draugais Šalomsku, AndruOfisas: 258 BROADWAY. ;
Tek S. B. 381. ’
lius, ką pridarei dirbdamas savo moterį išmestą laukan. levičiu ir kitais.
Gyvenimo vieta: 782 E. Fiftk sL TeL S. B. 1525-M.
man per save žioplumą. Rei Ir kad jai neprisiėjo ant gat J. B. Šukienė mano, kad
aš "neturiu
ir netu-------- „galvos
------- ’* -------kalingus dokumentus išme vės nakvoti, tai tik ačiū ge-.~
SO. BOSTON, MASS
tei, pinigus pasiuntei iždi- riems žmonėms, kurie su- riu teisės reikalauti padengimo lėšų, kurių man pasi- ?
dininkui klaidingu antrašu teikė jai prieglaudą.
darė per jų kaltę.

Ne intrigantai, bet tiesa

Kria učius

Jums nereik kuriat didelės
Ugnies kad pergatet •
Rudens šaižius
Angiis gali boti brangia, šią žiemą—
ir traukt/ Nepradėkit kuriat'krosnes
dabar, kada mažą oro permainą ga
lima . sutikt su pernašamu Perfeetiun
Aliejiniu Pečium.
rerfection šildo gerai per 10 va
landų su galionu SoCOny kerosimi.
Saugus, švarus, nesminiantis — su
šildo šaltas kertes. Vartoja daugiau
kaip 3,000 naaeų.

People’s Exchange

I

Paklausk jūsų pardavėjo
jums Perfection.

parodyt

STANDARD OIL COMPANY
Of NEW YORK

ERFECnO
011 Heaters

Adams Ten, 10c.
STRAIGH ADAMS

2 už 25c.

Rankų darbo Unijos Cigarai
Siunčiu po visą Ameriką ir
į kitas šalis iš kur tik gaunu
užsakymus per C.OJ).
Baksai prasideda nuo 25c.
iki tūkstančio cigarų
IŠDIRBĖJAS

ADAMSABUUS
233 Broadway
SU. BOSTON, MASS.

Nuga-Tone
PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,
8TIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,
TVIRTUS VYRUS IR MOTKRES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-'
damas neaišką miatę ir nusilpnėtą kūną; pasibedis
imant vaistus dėl padidinama veiklumo ir vaistus svaieinančtaa. bandyk Nuen-Ton* ir persi tik rik kaip trreito laiku jauseui visai nauju imoru! Devynes ii deiimtes visa žmocaus
tokiu kaip bioeas apetitas, nngruomulavimas viduriu, trasai
išpūtimai, užketčjimas skilves. tuHinis. anemia. kankinimai r
matiamo. skausmai galvos, neurabna. štokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieffuoti. paeina nuo stoka nervu
pajieeos. skisto vaadeniuoto kraujo ir neužtektinioo eirkulaeijos
kraujo.
Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiate ant nervu pajierau.
kurios didžiausei'užlaiką keram stoviuje pilv^ jaknas. inkštus ir
jrrobua. iirdea plakimo, kraujo cirkulavirto. Nuca-Tone yra labai
protingas trydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abeln. sučaikiaiaaa
kūno. KodH? Todėl kad jie yra sutaisyti iė aitoniu branriu.
sveikata dundančiu Sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu
psr irarsincus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geleže ir
Fosforu-maistus Sel Kraujo ir Nervu.
Nmta-Toae priduoda iryvybt jaknoms. pastaprin arobus teip.
jo* je tuitinase raaulariškai. Atsrauvia inkitus. ik vara lankai
auodinias a&natas. Niera dauriaus sazu ir suputimu. niera snsirdaačšo kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuea-Tsne duos Jums stebukline*
apetite, {tiarą KruomnJavims, tvirtus nervus ir kieta pastiprinto mieo.
Nuna Tone .*u stipria kraujo ir pagerina cirkuiavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir iibuma akiems! Nusa-Tone padam tvirtos, rastus
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes motore*. N ura-Tone netalpte savyj jokia
daromu paprott vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum,
skoni <r vartuoti jradema ba jokio neparanukumo. Bandyk juos. Kekomenduosi
sava prekei ome.
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCUA: Prekė Nuca-Teae yra vienas (*1.00)
už bonkute. Kodas bonkute talpina devynios dešimtys (00) piliuht. arba visas
gydymo. Galite pirkti šešes boekutes. arba isiios menesius gydyme už s
dilerAis
hnk Nss«a-Tmse par dvidešimt (30) diena ir jeigu no bosi ai
sakmių, sagrpiltsk boukate ir pitsus, O mes urnai sugrąžisūne juau pis
prapuldyti viena centą. Mes imame rišiko.
MISIUSK SAVA PASTELtAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 21—537 South Dearbom St.. Chicago. III.
Gerbiamieji: įdedu čionai s *........................ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.
Vardas

ir

pavard*

»• • • • •• •• • • •

KELEIVIO
PARSIDUODA AUTOMOBILIUS.
M i te heli, 6 cilinderių, 1917 m., 7
oasažierių. Mažai važinėtas. Išrado
Mokestis gera.
<aip naujas, parduosim labai pigiai. Darba*
Uar®M ant
,nt visado.
V1MM
Rengiuos važiuoti Lietuvon, todėl noAtaižaukit pas:
riu greitai parduoti. Matyt galimą
Palmer and Parker Co.
subatomis po pietą ir nedaliomis ir
šiaip vakarai nuo 6 vai. vakare. (?)
Tai priimkite mano patarimą ir
103 Medford st Charlestown vartok šv. Bernardo gydančią arba
FRANAS BRAZD1S
—
i,
—
tą. Aš kentėjau nuo pilvo skaudėji
190 Atheas Str, So. Brmtrr, Mara.
mo ir kataro per penkioliką metų.
Aš gydžiaus pas keletą daktarų ir
bandžiau visokius vaistus, bet niekas
MEILI m
man nepagelbėjo, iki aš pradėjau varDAILI
— NUO 16 IKI 40 METŲ - tot Šv. Bernardo Gydančią Arbatą,
kuri išgydė mane. Ji tari priimnų
skonj ir veikia greitai, Pabandykite.
REIKALINGOS
Prisiųskit $1.12 uv
$5.00 už šešis pakart
PRIE LENGVO DARBO. adreso: Saint Bernard Garde , D-13,
New Orleans, La. Pinigai bus Jums
sugrąžinti, jeigu toji arbata Jums
Atsiiaukitj
nepagelbės.
Reikalauk jos šian
dien.
(44)

CAMBRIDGE. MASS.
Svarbios prakalbos.

Bostono Centralinė Unija iš Lietuvių socialistų mitingas.
sirinko naujus viršininkus.
Ateinantį nedėldiėnį, 11

Medžių Krovėjai AR NORIT BŪT

Vietinės Žinios tonoPareitą
nedėldienį Bos- vai. ryto Lietuvių Salėje pėtnyčioj 24 spaliu nuo
Centralinė Darbo Uni- (apatinėj) bus lietuvių —
_>17.30
----- vakare»’ svetainėje 7
soSOCIALISTAI NEPALAIDOJAMI.
Komunistams nesiseka.
Lietuvių Socialistų 60-ta
kuopa smarkiai auga.

.4

£

M

i

>

ja išrinko į savo prezidentus cialistu mitingas. Visi seni
prisirašiusieji
per ----perei*' 
bartenderių unijos atstovą'ir
1*----s—X1—*‘ " —
Richardą W. Garrity. Iki tas prakalbas nariai teiksis
šiol tos unijos prezidentu būtinai atsilankyti, nes bus
buvo elevatorių konstruk renkama nauja kuopos val
torių unijos narys John C. dyba ir reikės nutarti daug
McDonald. Jis kandidata kitų reikalų.
Laikina Valdyba.
vo ir vėl, bet gavo tik 17Q
balsų, o jo oponentas Garri
ty gavb 190 balsų. Į prezi Lynno karpenteriai reika
lauja $1.00 valandai.
dento padėjėjus kandidata
vo typografistas unijos pre Lynno Karpenterių uni
zidentas Sylvester J. McBri- jos susirinkimas pereitą ne
de, ir pieno išvažiotojų uni dėldienį nutarė šaukti 6 d.
jos narys Jeremiah F. Dri- lapkričio specialį susirinki
§colL McBride gavo 140 mą, kad pastačius naujų rei
balsų, o Driscold 199. Taip kalavimų kontraktoriams.
reikalauja,
gi išrinkta ir kitus unijai Karpenteriai
kad jiems butų mokama po
reikalingus viršininkus.
Šitie rinkimai parodė, kad $1 už valandą darbo, vie
Centralinė Darbo Unija lai toje 80c., kaip dabar yra
kosi konservatizmo ir labai mokama.
mažai pažangos daro.

Kad mūsiškių komunistė
džiaugsmas iš palaidojimo
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos buvo perankstybas ir
yra labai žioplas, tatai paro
dė pereitą nedėldienį komu
nistų ir socialistų vieši su
sirinkimai Bostone.
Bostono komunistai (įvai
rių tautų) turėjo savo viešą
susirinkimą New • Intemational salėj, Roxbury. Jie
parsitraukė daug komunis
tiškos literatūros iš New
Yorko, pasikvietė kelis kal
bėtojus, tečiaus publikos susurinko apie 90 ypatų. Au
kų lėšoms padengti surinkta
$7.10.
1200 expresmonų nutarė
Tą pačią dieną vakare
streikuoti.
Lietuvių salėj, So. Bostone,
buvo perorganizuotos LSS. Brotherhood of Railway
60-tos kuopos * surengtos Clerks unijos ižvažiuotojų
prakalbos. Publikos susi skyrius pereitą nedėldienį
rinko, kiek tik į salę galėjo savo specialiame susirinki
sutilpti. Kalbėj*o drg. St me vienbalsiai nutarė strei
Michelsonas,
išparodyda- kuoti. . Streikan rengiasi vi
mas priežastis komunistų si expresmonai visame kraš
atsiradimo Amerikoj, kam te. Jei streikas Įvyks, tai
jie ištikrujų savo darbais sustreikuosią daugiau kaip
patarnauja ir ar veikiant 350 tūkstančių expresmonų.
sulyg jų priimto prograriio Bostono expresmonai stovi
darbininkai gali laukti sau už visuotiną streiką.
bent kokios naudos^ Kriti Susigrąžina muzikininką
kuojančiam 'komunistus pu
Kreislerį.
blika entuziastiškai plojo.
Karei prasidėjus patriotų
Kad darbinjnkai brangina šovinizmas taip pakilo, kad
socializmą, remia socialisti jie net dailininkus, paeinan
nį judėjimą ir gina jį nuo čius iš Centralinių valstybių
krikdytojų, tai parodo tas Davarė šalin nuo pagrindų.
faktas, kad aukų sumetė Tarpe kitų buvo uždrausta
$22.50, literatūros parduota koncertai ir garsingam muuž 10 dol. su viršum ir prie zikininkui smuikonui Krei
LSS. 60-tos kuopos prisirašė ceriui, neš jis Austrijos pi
16 naujų narių. Perorgani lietis. Darbar vėl buržuazi
zuota kuopa jau turi naują ja jį sugrąžino ir po 2 metų
čarterį, suvirš 40 narių u? pirmas jo koncertas buvo
rengiasi stropiai ir rimtai uereitą nedėldienį Symfoniveikti. Vadinasi,' komunis įos salėj. Jis save muzika
tai socialistų graboriais vis tiesiog užburia klausytojus.
gi nesusilauks būti. Jie išsi
kasė sau duobę. Reporteris.
Dailės paroda.
Praėjusį utamiką S. Bos
Nieks -neima streikuojančių
tono moterų progresysčių
policmanų, vietų.
kuopos rupesniu buvo su
Bostono policijos departa ruošta dailės paroda Lietumento komisionierius ir gu vių Salėje.
bernatorius, nepripažindami Daugiausia gražių darbų
policmanaiDš teisės priklau išstatė- M. Ambrozaitienė,
syt darbininkų organizaci Likienė,
Malilionienė, M.
jai, nusprendė sustreikavu Michelsoniėnė, Ruplienė, J.
siems ponemanams ant visa Bender, čeikuvienė ir kitos,
dos atimti vietas. Jie palei kurių pavardžių neteko su
do darban visas spėkas, kad žinoti.
surekrutavus naujas polic Iš vyriškų darbų parodoj
manų eiles. Tečiaus nieks buvo išstatyta keliatas alie
neima siūlomų vietų. Kas jiniais dažais pieštų J. B.
dien siūloma policmanų vie Smelstoriaus paveikslų ir
tas kareiviams, bet tie nei Malilionio rankų darbo dai
ma jų. Jieškoma kandidatų gos medinės kurpės.
į policmanus po visą valsti Buvo prisiųsta gražių daly
ją, bet iki šiol tik keletas kų ir iš kitų miestų. Ypač
priėmė siūlomas vietas.
daug domos traukė saviespi
Antras nepasisekimas — moteriška apykaklė, kūną
tai tas, kad organizuoti dar orisiuntė M. šaukevičienė iš
bininkai rubsiuviai visoj Shenandoahrio. Gražus da
Amerikoj’ atsisako siut nau lykai buvo ir M. Vitkauskie
jiems policmanams unifor nės, taip-pat iš Shenandoah
mą. Policijos departamen rio. Buvo dailių darbelių ir
tas da raminasi tuo. kad iš New Yorko.
nauja uniforma visgi kur- Vienu žodžiu, paroda bu
nors bus pasiūta, o ta uni vo įdomi ir artistiškai gyvo
forma padarysianti tokį mis gėlėmis išpuošta. Apie
efektą, jog vyrai pulsis prie dailę kalbėjo drg. Ambrozaijos ir policmanų streikas tis ir Smelstorius. Gaila tik,
bus sulaužytas.
kad suėję "komunistai” pas
kui sugadino vakaro ūpą.
Sustreikavo skerdyklų
■Tie
pradėjo kelti triukšmą,
darbininkai.
kad kalbėtojai buvo pak
Bostonas ir Worcesteris viesti ne jų plauko. Dau
likosi paliestas skerdyklų giausia karščiavosi N. Ja
darbininkų streiko, kuris nuška,
kuriam net patįs
manoma prasilplėsiąs nuo "komunistai” Brooklyno su
Columbia distrikto iki Ban- važiavime buvo suspendavę
gor miesto Main’o valstijoj. balsą už koliojimąsi. Išro
2,000 darbininkų jau metė do, kad tie žmonės daugiau
darua. Samervillėj, Bosto nieko nežino, kaip tik kelti
trįs mėsos triukšmus ir ramybę ardyti.
no pritmiestyj
i
gamintu
vės
Trintuvės likos uždarytos, Komunistų nekulturingumu
sustreikavus 1,200 darbinin publika labai pasipiktino.
kų. 800 mėsos pakuotojų
Reporteris.
Worcesteryj taipgi sustrei
kavo. Reikalaujama, kad Bus socialistų prakalbos.
skerdyklose butų leista dirb Ateinančią seredą, 29 spa
ti tik unijistains, ir kad bu lių, Apatinėj Lietuvių Salėj
tų pakelta darbininkams bus socialistų prakalbos.
mokestis.
Pradžia 7130 vai. vakare.

Kliaučiai ruošasi į savo me
tinį suvažiavimą.

Amalgamatec^ Clothting
AVorkers unija pereitą ne
dėldienį turėjo savo susirin
kimą, kame dalyvavo tos
unijos centralinio sekreto
riaus asistentas J. S Potovski iš New Yorko. Buvo
apkalbama kriaučių suva
žiavimo reikalas. Suvažia
vimas įvyksiąs 10 d. gegužės
1920. Tikimasi 400 delega
tų atstovaujančių 150 tūk
stančių kriaučių. Paimta
suvažiavimui Ford salė.

Bostono policijos depar
tamentas jieško giminių Er
nesto Suttce, 38 metų am
žiaus nevedusio vyro, kurį
atrasta pereitą nedėldienį
namuose po num. 433 Shawmut avenue gazu užtroškintą. Kambaryje buvo atsuk
tas gazas ir langai uždary
ti, matomai, kad vyriškis
nusižudė. Lavonas paimta
Į South mortuary lavoniną.
L. S. ir D. Dr-stė.
--------------- 1----------

»

Cambridge’aus draugijų ir
kuopų žiniai.
Lietuvos Dukterų ir Sūnų
dr-stė rengia balių 1 Sausio,
1920 m. Todėl malonėkit ki
tos dr-jos bei kuopos ant
tos dienos panašių pramogų
nerengti.

SVEIKAS?

Burleigh st, Lietuvių So
cialistų Sąjungos 71 kp. bus
žymios prakalbos.
studentė Z. Puišiutė. visi
darbininkai ' pasistengkita
atsilankyti.
,
Kviečia LSS. 71 kp.

Merginos ir Moterys

Cambridgečiu žiniai.

LSS. 71 kuopos atidaryta
po num. 79 Moore st. lietu
vių kalbos mokykla iš ketvergų likosi perkelta i pėtnyčios vakarus delei to, kad
ketvargais daugelis lanko
angliškas vakarines mokykt
ias*
L. Paulauskas.

UNITED DRUC co.

107 Foraythe St, Roxbary.

Dr. L. J. Podder

Gera žinia Lietuviams
Šiuomi prnešame gerbiamai visuo
menei, kad Lietuvių Mechanikų ir
Mašinistų Bendrovė. South Bostone
tapo inkorporuota vietinėjvalstijoje
ant šimto tūkstančių dolerių ir_ jau
parduoda šėrus. Šerai yra po įoO.OO
kiekvienas ir jų gali piršti viena ypata net už penkis šimtus dolerių.
Še
rus gali pirkti kaip amatninkai, taip
ir darbininkai be s: irtumo lyties ir
srovės,
šėrininku gali būti gyven
damas Amerikoje. Lietuvoje ar kitoje
kokioje šalyje. Bendrove siųs savo
šėrir.inkams atskaitas ir dividentus
bei uždarbį ten, kur jie gyvens, kas
šeši mėnesiai.
Ši bendrovė mano ^-teigti dirbtuves
visokioms išdirbystėrns Amerikoje ir
Lietuvoje. Jau turi padariusi _ suo
kalbius su savininkais vienos didelės
dirbtuvės South Bostone, kame ma
no trumpoje ateityje atidaryti labai
didelį ”Garadžių” su skyriumi taisy
mo automobilių ir visokios rusies
mašinerijų, įrankių ir padarų. Išdirbystės bus plėtojamos Kartu su au
gančia kapitalu ir skaičiumi šėrininkų.
.. .
, .
Jau susispietė gana didelis skaičius
lietuvių, mokančių amato ir turinčių
visokių patentuotų išradimų, kaip
tai: puikiausių užraktų, mašinų pa
dirbimui sutvirtinančių kampų (Ang
les), drėkymo skrynelių, įvairių ma
šinerijų ir Lietuvoje reikalingų ūkio
išdirbimui padargu, mašinų įrankių.
Tarpe musų išradėju yra gerai žino
mas p. Jonas Karpavičius, Jonas Gir
dvainis ir daug kitu.
Mums reikia daug netik amatninkų, bet ir paprastų darbininku, o prie
to ir kapitalo, kad pasekmingai už
vesti biznį, kuris neštų pelną šėrininkams, o podraug ir naudą visai
Lietuvai. Todėl nuoširdžiai kviečia
me visus lietuvius ir lietuvaites kuoveikiausiai prisidėti prie musų bend
rovės.
Norintieji pirkti serus ar gauti
informacijas kaslink musų bendrovės,
malonėkite kreiptis ypatiškai ar per
laiškus į musų raštinę, kuri randasi
musų finansų sekretorių,
Lietuvių
po num. 332 BROADKAY BOSTON,
MASS. Y'isokias informacijas sutei
kiame kaip žodžiu, taip ir per laiš
kus.
Musų raštinė yra atvira nuo
7:30 iki 10 vai. vakarais
(?)

$7

A.L.KAPOCIUS

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 sunkiai ir
reikalauja ligonbučio gydymo ir
priežiūros, užtikrinam, kad gaus
geriausią priežiūrą, gąrą valgi
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 che
nrikališkų analizacijų Kraujo,
Šlapumų ir Pilvo ligų.
įsteigta 23 metai!

4M Narltemfh Stnet
(Netoli Maasachusetts Avė.)

Severa’s
(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar
pūslės uždegimo, susilaikymo ar
pertiršto šlapumo, skausmingo šla
pinimosi, geltligės ir skilvio rūgštu
mo. ištinysių kojų ir skausmo strė
nose paeinančių nuo inkstų betvar
kių. Parsiduoda visur aptiekose.
Kainos: 75 et. ir 5 cL taksų, arba
$1.25 ir 5 et. taksų.

Lietuvių Mechanikų ir Maši
nistų Kooperac., iš So. Bostono,
rengia žymias prakalbas nedėlio
ję, 26 Spaliu-Oct_ 1919, po num.

27 Main st., Hudson, Mass. Kalt

P. Bartkevičia,

(43)

877 Cambridge Str.•>

"E. Cambridge, Mass.

SENYVAS VYRAS
Kuris norėtų gaut lengvą
darbą prie apvalymo namo
ir kurinimo pečių, gali atsi
šaukti tuojaus į "Keleivio”
krautuvę, 255 Broadway, S.
Boston, Mass.
REIKALINGI VYRAI, MOTERYS
IR MERGINOS dirbti Restorantuose,
Hoteliuoee ir faktorėse. Užtektinai
visokio darbo kiekvieną dieną, atsi
šaukti į:
(43)
GORALSKY’S OFFICE
52 Salėm st.,
Roston, Mass.
PIGIAI PARSIDUODA vežimukas
(keričfakas). Taip kaip naujas ir ma
žai naudotas. Atsišaukite po num.
41 Gatės Street.
So. Bostone
(ant antru lubų.)

r ***********************
Didžiausia Lietuviška

j

APTIEKA
Naujiena Visiems.
Pirmą siuntinį vaistų ii Euro
pos gavome ir dabar turime
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
saulyje vartuojamL
. - Jeigu negauni kitur, ateik pas
mus, męs turime. Receptas išpildome visokius, Amerikos ir
Europos daktarų.
Taipgi užlaikom visokių iidirbysčių ir patentuotų preparalų. Kadangi visokių vaistų
turime labai daug, todėl vardus
ir kainas tik kai-kurių >čia pa
duoda m.
Kraujo Valytojas . ............ $1.50
Nervų Ramintojas ............. $1.50
Nuo slinkimo plaukų ir
pleiskanų ....................... $1.25
Tikra Lietuviška Trajanka 50e.
Nuo niežų ir parkų........... $L25
Nuo saulės nudegimo .... 75e<
Nao Reumatizmo ..............$2.00'
Bobro Lašai ..t............... $1.00
D-ro. Kempe Kapsūlia .. $2.00
Perfumas visokių
g»ių 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 atsakymvk Adresuoki t šitaip:

K. ŠIDLAUSKAŠ
226 Broadway,
So. Boston, Mbsk

Tel.: Richmond 2957-M.

reikalauja pridabojimo, nes nepridabojimas ilgainiui priveda pne be
sitęsiančių ir įkyriusių l;gų. kurios
nelengvai gydymuisi pasiduoda.
Tad. nelauk ilgiau. Gydykis tuojaus
— išpradžių. Imk

Hudson, Mass.
DIDŽIAUSIOS PRAKALBOS.

pilnus $50 dolerių.
L. A. B-vės atstovas

.—
Chirurgas ir Gydytojas
Ofisas: 495 E. BROADWAY,
So. Boston, Mass.
i Valndos: nuo 9 iki U-tos iš ryto
i
nuo 7 iki 9-tos vakare.
»

5

Kidney and Liver Remedy

priima UŽ

i Dr. J. Jonikaitis

Inkstu Betvarkės

92 Warwick St Newark, N. J.

Bondsus

f

Iš Petrogrado.
i GYDO SLAPTAS VYRU IR
MOTERŲ LIGAS.
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
iki 9 vai. vakare.
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2)
69 CBAMBER ST, BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390
•OOOOOMOO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
Specialistas Slaptą ligą.
VALANDOS:
(10)
Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30
Šventadieniais nuo 10 iki 1.
81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

. ..............................................................

Strupas & Co.

Liberty

■ *

Gelžkeiio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ka didumo, adt r
Tel. So. Boston 506-W
20 metų auksuo
tas su išrašytais
DAKTARAS
dubsitavais vir
šau. - Labai tai. singas, ypatingai
gelzkeliu. važiuojantiems žmonėms,
kuriems reikia visuomet tikras lai
LIETUVIS DENT1STAS.
žąs žinoti. Gvarantuotaa' ant26^ me
9 iki 12 dieną.
tų Ypatingas pasiulijiuM,Mes iš
> Nuo 1 Iki 9 vak.
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad j,
reso už $7.45 C. O. D. ir jiermantimo
NKDKLI0MI8
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt.
M 1 T. K pietą.
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė
cento. Atsiminkite, jąs užmokėtu- »
Seredomis iki 12 dieną.
met už tokį pat laikrodėlį-aaią $25.60
Ofisas "Keleivio name
jei pirktumėt kitur. Paikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 2S1 Broadrray, tarpe C ir D Sta.
kiekvienu laikrodėliu.
. .
SO. BOSTON, MA88.
i
EXCELSIOR WATCH €0.
906 Athenaeum Bdg. CfifCAGO, ILL. »

Severos Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikata.
______________________ c

šita knyga bus išsiuntinėta Į
visas dalis Lietuvos taip, kad
Lietuvoje tavo giminės ir pažįs
tami atvers šitą antrašų knygą
ii- žinos kur jus gyvenat, ir to
kiu budu galės susinešti su ju
mis.
Reikalaukite visų informaci
jų. Atsakymui indėkite už 2c.
pašto ženklelį.
(?)

bes advokotai Bagočius, Kali
nauskas ir kiti.
Prasidės 7:30
vakare. Visus lietuvius ir lietu
vaites kviečiam atsilankyti.

Ant SI
akmens

Lietuvių Mechanikų ir Mašinistų
Bendrovės Vaidyba.

NUSIŲSK SAVO ANTRAŠĄ
Amerikos Lietuvių antrašų
knygai.

DR. AL FIDEMflENICZ,

•OeOOOOMOMMOO

■

TeL Haymartet 4154
Gyvenimo TeL: Cambridge $098.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIOS, IOWA

I

I

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų ? Salutaras Bitteria Aš per
praeitus 4 metus buvau vos tik įjivĄ.
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt
ir suvalgytas maistas suteikdavo
daug man nesmagumo — atsiliepdavo
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas
lidurių. Diegliai suimdavo po krutinę,
šonuose ir strėnose. Niekur aš
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras
Bitteris ir SalutarM Regulatna dėl
moterų, pradėjau g?rai jausties, gerai
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą
nebegaliu pažint ir palikau laiminga
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina
$1.25. Galima gaut geresnėse aptieko
se. o kur negalima gaut, kreipkis
SALUTARAS CHEMICAL INST.
Žolės nuo visokią Marumą.
J. BALTRĖNAS, Prof.
1707 Halsted St,
CHICAGO, ILL.
šitą apgarsinimą turėtų perskaityt
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

“Lietivilus išradėjas
Šituo vardu knygutė pa
rodys Jums kiek žmonės
pelno padarė ir kiek dar
gali padaryti per išradi
mus.
T$
brangią
knygutę
siunčiame kiekvienam ant
pareikalavimo

Dr. David W. Rosei
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA
PTAS LIGAS.
VALANDOS:
Nuo 8 iki 10 ryt©.
Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakare.
321 H ANOVER ST.
BOSTON. MASS.

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

LIETUVIS

DENTISTA8

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)
42S BR0ADWAY, SO. BOSTON
Tel. So Boston 27
Ofiso valandos:
9:30 to 12
1
” 5
6:30 ” 9
Sundays 1 to 3

TELEFONAS: SO. BOSTON ».

F. J. Bagočius
===== ADVOKATAS

—

VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE.
Ofisas adaras vakarais iki 8.

253 BROADWAY

KADA ĘS NOKHUTE "

SO. BOSTON, MASS.

Vienus trepus anfštai.

kūdikius virti
Pasakykit Jiems kafl

WILLIAMS’
TYRAS

Šataisj mas, Prieskonių ir Maisto Produktas

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS
Atlieka ruM tdamišku reikalas
OFFICE:
OFFICE:
735-736 Old South B*,dg.
332 Broadvrav,
294 Washington st,
Boston, Mase.
___________
Tel.: So. Boston 481-M.
Tel.: Fort. Uill
3424-1972.
Gyvenimo vietos telsphono: Rozbory 4288-M.

turėtą bot visados varto*
jamas. Jie turi būt pageidaujami de
lei jų tyrumo, sudėstymo ir rerų re
zultatą. Geros jtaspadinės visado©
luri ją prie rankų ir daugelis graše
lių parduoda juos ir tekomenduoja.

The WiUiains A Carleton Co.

/

