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TANUI MOONEY
PALIUOSUOTI.

Karolius Liebknechtas ir
Kalbėdamas apie
’
'laivyno veikimą karčs metu,I
Rožė Luksemburg nužudyti.
lordas Geddes
ANGLAI SUĖMĖ 15,000
LAIVŲ.

Anglijos

I jūrių žinybos

!P^o1914 iki 1917 metu !lIEBKNĮECHTĄ NUŠOVĖ
BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ
cionierių pagiežos sąjungi Telegramos iš Paryžiaus
KURLIANDIJOS
ninkų intervencijai nusise sako, kad vyriausia taikos 4 LIEPOS VISOS ŠALIES Dešimtoji Skraiduolių Ėst
SOSTINĘ.
LUXEMBURG
NULINkus, — stato tokiai inter konferencijos taryba panekadra laikė savo kontrolėj
DARBININKAI TURI
ČIAVO
JUODA

vencijai nepergalimų kliu- • dėlį jau pradėjo svarstyti
,800 mylių palšųjų jūrių nuo
MESTI DARBĄ.
Baltoji Gvardija Rygoj nu
ŠIMČIAI.
Rusijos klausimą. Rusijos
i čių.
šiaurės
Škotijos
iki
Islandi

ginkluota.
Kodėl tųdviejų valstybių '
Paryžiuje šiandien atsida- i padėjimui paaiškinti buvo Taip nutarė Visuotinas Dar jos. Šitose vandenyse jie su Už tą biaurų darbą socialis
nuomonės taip skirtingos? i rė Taikos Konferencijos po- pakviestas buvęs Francuziėmė išviso 15,000 laivų, kurie tai kaltina dabartinę Vokie Pereitoj subatoj bolševi
bininkų Kongresas
kai užėmė Kurliandijos sos
jos
ambasadorius
Rusijoj
i vežė musų priešams pre
Konservativiškas Bostono 1 sėdžiai. Šita konferencija
tijos valdžią.
Chieagoj.
tinę Mintaują. Vokiečių ka
kių.”
"Globė” išspausdino puikų i tikisi įvykinti pasaulyje tai Noulens, kuris nesenai su
riumenė pasitraukdama pa
Karolis
Liebknechtas
ir
grąžo
iš
Archangelsko.
Kitas
ką.
Rusija
sudaro
beveik
Visuotinas
Darbininkų
straipsnį,
nušviesdamas
liko tenai daug kanuolių,
Rosa
Luxemburg,
kuriedu
klausimą, kodėl Francuzija vieną penktadalį viso apgy tarybos posėdis atsidarė u- Kongresas Chicagoj nutarė AUSTRIJA SUGRĄŽINO
buvo kairiųjų Vokietijos so milžinišką galybę amunici
$300,000,000 ITALIJAI.
taip iniršus ant Rusijos Ta vento pasaulio. Tokio ploto ' taminke, 21 sausio, 1:30 va kad jeigu Mooney ir Billingcialistų
siela ir viltis, tapo jos ir 850,000 kvortų alko
landą
po
pietų.
J
šitą
posėdį
negalima ignoruoti. Be to,
Iš Romos pranešama, kad
rybų valdžios. Jis rašo:
užmušti.
Liebknechtą nu holio.
Anglijos valdžia patarė šitas plotas nuolatos vis ple ‘buvo pakviestas buvęs Pet SO ]negalima bus paliuosuoti : Austrija sugrąžino $300,priimti Taikos Konferenci čiasi į vakarus. Bolševikų rograde Danijos ministeris nei federalės valdžios inter- i 000,000, kuriuos austrai bu- šovė veždami kalėjiman val Vokiečiams pasitraukus,
‘ vencija, nei kitokiais budais, !vo išvežę iš Italijos bankų džios kareiviai, o jo padėjė latviai su bolševikais tuojon ir bolševikų valdžią. i kariumenė atsiima Baltijos ; Seavenius.
ją Rosą Luxemburg nulin- iaus užėmė ir Rygą. Balto
tai 4 liepos ateinančią vasa : karės pradžioje.
Francuzijos valdžia tam provincijas.
I
ji Gvardija Rygoje tuojaus
čiavo minia.
rą turi būt apskelbtas geneŠitie dalykai Anglijos val
priešinga.
buvo
nuginkluota ir jos va
BREŠKOVSKAJA
Kuomet
sužinota,
kad
ralis streikas, kad suparaliKodėl Anglijos valdžia da džiai, matomai, daug pasa
MILIQNIERIAI
SKUNDŽIA
das
sušaudytas.
spartakų vadai randasi Ede
ro tokį radikalį pasiūlymą? ko: su vėjo malūnais ji ne JAU AMERIKOJ. žiavus visą šalies industriją.
no
Hotelyje, susirinko aplin
Suorganizavimui visuoti
Kodėl franeuzų valdžia taip kovoja. Paprastai ji gerai
VALDŽIĄ.
_______
kui
juodašimčių minia ir VOKIETIJOS RINKIMŲ
no streiko ir paliuosavimui
atkakliai tam priešinasi? numano, kas yra galima, o
PASEKMĖS.
Bolševikų "užmušta” revo- darbininkų vadų kongresas
pradėjo hotelį šturmuoti.
laikraščiai
paskelbė,
kad
Todėl, kad Francuzijos pi kas ne. Ir jeigu Anglijos
liuciniorė atvyko į
isteigė $1,000,000
fondą. keliatas Amerikos milionie- Sakoma, kad kareiviai norė Daugiausia atstovų į Steinigų Rusijoj yra daug dau valdžia dabar pataria kvies
Seattle,
Wash.
ti bolševikų atstovus Taikos
Tuos pinigus manoma su rių traukia teisman Suvie ję Rosą Luxemburg išgelbėt, ąriamąjį Seimą išrinko di
giau, negu Anglijos.
bet minia pagavusi ją ir priIstorija apie tai prasideda Konferencijon, tai reikia■Į Senelė Breškovskienė, ku- rinkti uždedant ant organi nytų Valstijų valdžią už ap inušusi pusiau negyvai. Pas džiumos socialistai, kitaip
nuo 1871 metų, kuomet pru manyti, kad ji turi tam tvir ! rią Amerikos kapitalistų zuotų šalies darbininkų po krovimą jų turtų "perdide- kui užpuolikai įvertę ją au- žinomi kaipo dešinieji soci
alistai, kurie kontroliuoja
'spauda buvo apskelbus bo 50 centų mokesties metams. liais” mokesčiais. Morga
sai sumušė franeuzus. Vo to pamato.
tomobiliun
ir
norėję
nuvež

dabartinę Vokietijos val
Koks-gi tas pamatas galė lševikų "nužudyta,” pereitoj Suvažiavimas, kuris tęsėsi nas reikalaująs sugrąžinti
kietijos militarizmas priver
ti
kalėjiman,
bet
pakelėj
au

tų
būt?
4
dienas
ir
pasibaigė
17
sau

i savaitėj atplaukė per Japo
"permokėtų”
mokesčių tomobilius tapo sulaikytas ir džią. Štai skaitlinės, kiek
tė franeuzų respubliką da
sio, priėmė taipgi keliatą re $346,866.
Charles Pratt įšokęs koks tai chuliganas kuri partija gavo balsų:
ryti su caru nepaprastą su Reikia atsiminti, kad Ang niją j Seattle, Wash.
Didžiumos
socialistai
sivienijimą dėl apsigynimo. lijos valdžia žino apie bol Kuomet japonų garlaivis zoliucijų šalies , politikos $5,057, o Herbert Pratt, Ha- peršovęs jai galvą. Minia 2,603,422.
ševikų
spėkas
ir
veiklumą
klausimu.
Viena
rezoliuci

i"Kamo Maru” įnėjo prieFraneuzų paskolos tuomet
rold Pratt ir James Pratt
daug
geriau,
negu
mes,
aplaukon, Breškovskienei pa ja reikalauja, kad Rusijos ir po $2,022. Visi šitie Prattai tuomet nuvilkusi jos kūną Neprigulmingi socialistai
sustiprino caro valdžią. Ši
būrelis Vokietijos žmonėms butų priguli prie aliejaus trusto. gatve ir manoma, kad įme 101,187.
ta vienybė buvo labai kenks mėrikiečiai. Bet vis dėlto ir sitikti susirinko
tusi jį kanalan.
Demokratai
(buržuazi-.
minga kaip franeuzų, taip Amerikon prasisunkia žinių draugų, tų tarpe ir Helena leista patiems savo likimą rolei Pratt ir Pames Pratt Tuo tarpu kariumenės oniai)
1,234,041.
ir rusų liaudims. Ji užvilko per cenzūros koštuvą. Pasi Stuart Dudley, kuri tyčia nuspręsti ir kad Amerikos
ficieriai paėmę Liebknechtą
1.110,137.
Rusijos revoliuciją. Kuo rodo, kad pas bolševikus yra nuvažiavo tenai iš Bostono, kariumenė tuojaus butų at DIDELĖS RIAUŠĖS VO nuvežė kitu automobilium Klerikalai
Liaudininkai
266,157.
daug
daugiau
talento
pra

kad padėjus "Revoliucijos kaukta iš Rusijos; kita rezo
met 1905 metų revoliucija
KIETIJOJ PER
i
kitą
kalėjimą.
Važiuojant
Konservatistai 467,367.
Rusijoj tapo nuslopinta, ir monei ir visuomenei organi s Močiutei” pervažiuoti iš va liucija reikalauja, kad poli
RINKIMUS.
jiems
per
parką,
pagedęs
Šitos žinios da nepilnos.
zuoti,
negu
jų
priešai
jiems
tikos
ir
pramonės
kaliniai
karinio Amerikos pakraščio
tai daugiausia ačiū franeu
Pereitoj nedėlioj Vokieti automobilius.
Oficierius
Spartakai,
matomai, rinki
pripažįsta.
Negana
to.
jie
butų skaitomi kaipo karės joj buvo rinkiniai Į Steigia
Į rytus.
zų paskoloms carui, revoliu
lieoes
Liebknechtui
išlipti
ir
cionieriai perspėjo Pary turi nemažą armiją, kuri ga Pasjvažinėjus po miestą. belaisviai, nes jie areštuoja mąjį Seimą ir per tuos rin paklausęs, ar galės jis nuei mus boikotavo, kad jų visai
nėra.
Breškovskienė buvo palydė mi klesų kovoje su savo iš kimus po visą šalį ėjo riau
žiaus bankierius, kad kuo li kariauti ir kariauja.
ti
iki
gatvės
pajieškoti
kito
met caras bus nuverstas, tai Ačiū sąjungininkų inter ta į viešbutį. Laikraščių re naudotojais.
šės. I^eipcige apskelbta vi automobiliaus.
Liebkne
PRAŠOSI
tų paskolų Rusijos liaudis vencijai, prie bolševikų pri-! porteriai tuojaus apspito ją
suotinas streikas ir miestas chtas buvo visas kruvinas, BOLŠEVIKAI
TAIKOS
KONFEREN

sidėjo ir tokios partijos, ku ir pradėjo klausinėti, ar ji 1.000.000 RUSŲ MIRĖ VO likos be gazo ir vandens. nes minioje kaž-kas lazda
nemokės.
CIJOM,
Caras puolė. Užtrauktos rios pirma buvo jiems prie žino ką nors apie "bolševi KIEČIŲ NELAISVĖJ. Berlino ”Lokal Anzeiger" pramušė jam galvą, tečiaus
žada sustabdyti agitaciją,
jo paskolos tapo’ panaikin šingos. Tas nušvelnins — o kų" pienus Amerikoje.
Londono ”Moming Post” sako, kad Eberto-Scheide- jis pasakė galėsiąs eiti. Ei jeigu sąjungininkai priims
”
Jųs
klausiat
apie
bolševi

gal
jau
ir
švelnina
—
bolše

tos. Tai buvo baisus smūgis
sako, kad iš 2,000,000 rusų manno valdžia nutarusi nant jis pastūmęs kareivį į
kus,
kurie
kovoja
prieš
šios
juos j taikos derybas.
Francuzijos kapitalui. Fran vikų valdžios aštrumą.
Steigiamojo Seimo jau ne šalį ir laidęsis bėgti. Karei
i
belaisvių,
kurie
buvo
išskirsKopenhagos
laikraštis
cuzijos valdžia pradėjo rei Kad taip yra, tai parodė šalies valdžią?” nusistebėjo yti po įvairias kempes Vo bešaukti.
vis šovė. Kulipka pataikė "Socialdemokraten
Breškovskienė.
"Jus
turbut
” prane
jau
neviena
žinia
iš
Tarybų
kalauti ginkluoto Įsiveržimo
tarp
pečių
ir
Liebknechtas
I
kietijoj
ir
Austrijoj,
1,000,nežinot,
kas
yra
bolševikai
ša, kad Rusijos bolševikai
Rusijon, kad atsiėmus sko Rusijos. Pavyzdžiui, plačiai --------- , — „----------------- )00 vyrų mirė. Sugrįžę da SPARTAKŲ SUKILIMAS krito ant vietos negyvas.
išbubnyta
”
Šv.
BaltramieAmerikoj
gali
būt
tiktai
už

siūlo sąjungininkų vald
las.
VISAI NUSLOPINTAS.
bar
iš
Vokietijos
anglai
beNepriklausomųjų
socialis

žioms
didelių nusileidimų.
jaus
Naktis,
”
per
kurią
buk
jaučiančių
bolševikams,
bet
Kuomet siautė karė, tai
200 žmonių riaušėse užmuš
’
aisviai
pasakoja,
kad
rusai
tų
organas
”
Die
Freiheit
”
Buvęs Londone jų ambasa
įsiveržimą Rusijon galima tai turėjo būt išskersti visi ne tikrų bolševikų,
ta ir 1,000 sužeista.
belaisviai tenai buvo vaiši
sako:
”
Tai
Eberto,
Scheideapšviesti
žmonės,
virto
paL
”
Aš
atvažiavau
Amerikon
dorius
Litvinovas
mušęs
buvo perstatyti kaipo reika
Iš Berlino pranešama, kad
nami
nežmoniškai.
Tą
patį
manno
ir
Landsbergo
prie

prezidentui
Wilsonui
tele
liuosavimu
visų
politinių
kajieškoti
karštų
širdžių,
kulingą žingsnį prieš Vokieti
spartakų sukilimas, kuris
sakė
andai
ir
Tarptautinio
vartos
politikos
vaisiai.
Tai
"
riog pasigailėtų 4,000,000
gramą. prašydamas, kad
ją. Bet ir tuomet nevisi są i linių.
buvęs įkvėptas iš Maskvos,
Raudono
Kryžiaus
delega

vaisiai
besąžiniškų
kursty

bolševikų
valdžia apsiima
Jeigu
spėka
nuslopinti
Tanašlaičių
Rusijoj.
Šitam
jungininkai tokiai interven
esąs visai nuslopintas. Ap
tai,
kurie
tyrinėjo
belaisvių
mu
’
Vorwaertso!
ir
jo
buržu

sustabdyti
visą
savo propacijai pritarė. Ekspedicijos i rybų Rusiją negalima, tat darbui aš esu pasiryžusi pa padėjimą^ V okietijoj.
skaitoma, kad tose riaušėse
~andą'pasaulyje,
zpasaulyje, jeigu są
są-
per Archangelską ir Vladi-1 daužiau nieko nelieka, kaip švęsti visą savo gyvenimą,
200 žmonių buvo užmušta ir azinių padėjėjų. Tai yra ęrandą
Sulyg
šitų
žinių,
vokiečiai
Gustavo
Noskes
ir
jo
kari

jungininkai
sutiks
priimti
vostoką buvo remiamos ne tik nusileisti. Anglijos vai- "Rusijoj nebeliko jau nei
apie 1,000 sužeista.
nio padėiėio Reinhardo dar j taikos konferencijon bolše
demokratinių Rusijos ele džia matomai yra įsitikinus, fabrikų, nei kasyklų, nei elgėsi su rusais belaisviais
baisiai
žiauriai.
Jie
netik
bas. Vokietijos proletaria vikų atstovus.
mentu, bet vien tik cariškų kad taip ir reikia^padaryti, dirbtuvių. Nėra net popie- versdavo dirbti sunkiausius,
NUTEISĖ 43 IWW.
tas
išduos jiems teisingą
reakcininkų, ir vietoj nu ' Kiek žinia, tai bolševikai su- ros, ant kurios galima butų
ŽMONES.
nešvariausius
ir
pažeminan

nuosprendį
už šitą piktada
silpninti bolševikų viešpata tinka ir iš savo pusės nusi- išspausdinti tiems bėdiSacramento, Cal. — Pe
čius
darbus,
bet
da
marinda

ŠVEDŲ KARIŪMENE
vimą, tik sustiprino ji.
I leisti. Dabar jau išeina aik- njems vaikams abėcėlę. Ru- vo juos badu ir mušdavo be reitoj sąvaitėj čia pasibaigė rystę?
O karei pasibaigus inter štėn, kad jie norėjo atmesti jaj dabar reikia mokytojų,
46 IWW. unijos narių byla,
SIUNCZIAMA LIETUVON.
vencija nebeteko karės su ir Krest Litovsko taiką, jei- amatninkų, dailvdžių ir ma jokio pasigailėjimo. Apie kurioj jie buvo kaltinami už PAI)EREWSKIS PREM
JERAS.
Vokietija prasmės ir virto gu sąjungininkai butų davę šinįstų. Pirma negu mes į- 800.0M rusų belaisviu tebė vartojima "terorizmo ir sa
Iš Stokholmo pranešama,
ra
da
Vokietijoj.
atvira karė prieš Rusijos iiems pagalbos. Sakoma, steigsime pramonę, mes tubotažo.” per ką-buvę pada Paderewskis susitaikė su kad tenai atvykusi iš Lietu
Tarybų
Valstybę. Kaipo kad jie žadėjo net užmokėti rime išmokti daiktus dirbti,
ryta Califomijos kapitalis Pilsudskiu ir liko Lenkijos vos komisija prašyti švedų
AMERIKA NETEKO
tokiai, sąjungininkai da la tokias caro valdžios skolas, q §jtų mokytojų mes lautams
$3,500,000 blėdies. Pri- premjeru. Jis jau padarė valdžios, kad ši nusiųstų
211,003 KAREIVIŲ.
biau negali visi pritarti.
kurios buvo užtrauktos nuo kiam iš Amerikos,n
saikintųjų suolas pripažino ”koalicijos” ministeriją, į
Paskelbti iki šiol Ameri visus juos kaltais ir 43 jų li kurią, kaip rodos, darbinin Lietuvon liuosnorių kariuNuversti bolševikų vald paprastų Francuzijos žmo
kos kariumenės nuostoliai kos nuteisti nuo 1 iki 10 me kų atstovai socialistai visai mene prieš bolševikus. Pir
žią spėka yra labai sunku. nių.
mutinis švedų skyrius iš
Milžiniškas šalies platumas ; Visa bėda su Rusija buvo BALTGUDIJA PRISIDĖJO sudaro išviso 211,003 vyrus. tų kalėjimo. Trįs pareikala neina.
plauksiąs Liepojun šioje sąPRIE SOVIETŲ
Šita skaitlinė
dalijama vo naujos bylos ir bausmė
klimato šiurkštumas: armi- tame,
• v* kad mes
— gaudavom
v• •
••tik
vaitėje.
RUSIJOS.
šiaip:
jų nuo karės pavargimas ir iš vienos pusės žinių apie ją,
jiems nepaskelbta.
■
LAWRENCE’O AUDĖJAI
reikalavimas demobilizaci-! o ta pusė buvo nelabai tei- Iš Kijevo pranešama, kad Užmuštų
30,388
STREIKUOSIĄ.
IŠVARĖ BOLŠEVIKUS Iš
Mirė nuo žaizdų 12,586 KIJEVAS BOLŠEVIKŲ
jos; namieje žmonių pro- singa.
Padarytas' dabar
r1-1—- Baltgudija paskelbė, jog ji
DORPATO.
leidžiamas Bostone italų
RANKOSE.
testai prieš tolimesnę karę Anglijos pasiūlymas atida*
atida iĮ prisidėsianti prie Rusijos Nuo ligų.
18,136
Nuo nelaimių
su Rusija, ir, pagalios, nuo- ro langą ir įleidžią į trošku Sovietų Respublikos.
2,546 Ženevoj gauta iš Pragos sąvaitinis laikraštis "Gazet- Iš Stokholmo pranešamai
Sužeistų
lat stiprėjanti parama, ko- gyvenimą šviežio oro. Tai Didelė dalis baltgudžių,
133,973 žinių, kad "buvusi Ukraini- te dėl Massachusetts” sako, kad estų kariumenės spaud
kurių išviso yra apie 5,000,- Prapuolė
kia Rusijos žmonės duoda reikalinga permaina,
13,374 jos valdžia likos nuversta ir kad italai audėjai Lawrence žiami, bolševikai pasitrau
Kijevą užėmė bolševikų spė- ir kituose miestuose nutarę kė iš Dorpato, palikdami
bolševikų valdžiai, bijoda? Slėpti teisybę dabar jau 000, gyvena Lietuvoje, kurią
daug gerybių.
streikuoti.
Išviso
miesi cariškų kontr-revoliu-j nėra jokio reikalo. Mes no- nesenai užėmė bolševikai.
211,003
ANGLIJA PATARIA BOI
ŠEVIKUS PAKVIESTI,
FRANCUZIJA PRIEŠI
NASI.
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Pagalios rašytojas baigia,
?avo straipsnį šitokiais žo
džiais:

nas Lenkus, pas Latvius ir
atgal. Kokia iš to nauda
PASTABELES
(ar geirau sakant blėdis)
Jus patįs galite suprasti...
"Kokią teisę mes turim eiti
tuodu jūsų diplomatai vi "Laisvės" redaktorius V.
ir šaudyt tuos
nelaimingus
sai iš vėžių išėjo ir lyg Paukštys, d. Grigaičio paI žmones, jeigu jie ir butų klai
True translation fiied wi*h the puM-1 darbininkams pagalbą. Musvaros nustoję vien ken šauktas atsakomybėn už
master at Boston, Aiass., on January !
°
dinami? Ką jie yra padarę
PENKI KUNIGAI SU |tų $15,000.00 aukų, kuriuos
15, 1919, as reęuired by the Act of sų "kairieji" tam pasiprie
kia
Lietuvių klausimui šmeižtus, džiaugiasi,
bloga
Suvienytoms
Valstijoms,
October 6. 1917.
šino. Jie paskelbė "laisvėj”, kad mes turėtume juos žudyti GABRIU BUVO APSI i jie su savim pasiėmė, jau musų vidujinius ginčus vaikas geležėlę radęs, kąį
ir
SKELBĘ LIE1TT VOS ; beveik viskas išėjo "politi
vilkdami į I^enkų ir Lat tą savo džiaugsmą savo re
"BALTOJI GVARDIJA” kad toks suvažiavimas butų arba diktuoti jiems? Kas pa
škos reikalams” ir nukentė- vių tarpą.
"VALDŽIA.”
IŠSKERDĖ DARBININKŲ "darbininku klaidinimas." skyrė mus cenzoriais ant pa
daguojamame
laikraštyje
! jusiems nuo karės žmonėms
Bet
štai,
neišėjo
kelios
są”5. Nei kun. Dobužis, skelbia, kad Grigaitis pa
TARYBĄ VILNIUJE.
saulio valdžių?"
Kada šitas pienas nenusise turbut nieko neliksią.
vaitės, o telegramos jau pa
nei p. Pakštas neprisidė siuntė jam savo reikalavi
Associated Press telegra rodo, kad mes sakėm teisy Suvienytų Valstijų sena kė, amerikiečių delegatai
Gavę tokių žinių, Ameri dami prie jokių musų or mą,
bet nepasirašęs po juo.
ma iš Varsavos 8 sausio pra bę.
Pirmutinė Lietuvos toriai Johnson, Borah, La- rezignavo: Kun. Dobužis su ikos klerikalai su •tautinin ganizacijų... bet prieten- Na, tai iš kur Paukštys
neša šitokių žinių:
Darbininkų Taryba jau iš folette ir kiti taipgi reika- Pakštu apleido Šveicariją, o kais nusigando. Ant ryto tuodami visur kištis, ke žino, kad tai Grigaičio ulti
"Vilnių paėmė bolševikų ar žudyta.
iauja atšaukimo Amerikos Mastauskas nuėjęs dirbti jaus jie mušė savo "diploma lia tik anarchiją musų gy-, matumas? Jeigu gi žino,
miją
kuri susideda iš kelių
lenkams.
kariumenės iš Rusijos.
tams" Šveicarijoj telegra venime, neturėdami ele- tai nėra reikalo iš džiaugs
True translation filed with the posttūkstančių kareivių. Ji išvijo master at Bostor., Mass., on January
mą, paaiškindami, kad —
mentario takto.
mo šokinėti, nes visviena
lenkų miliciją ir tuojaus pra 15, 1919. as required by the Aet of "SOPULINGA LlETUVIš- SUDĖTI AMERIKIEČIU
"abiejų
tarybų
bendras
”
6.
Atsižvelgiant
į
visą
October 6, 1917.
tuomi nuo teismo neišsisuk
PINIGAI KAIP BALON
KOS DIPLOMATIJOS
dėjo skersti civilius žmones,
posėdis New Yorke prašė viršminėtą aš skaitau at si.
NUMESTI.
VIETA.”
daugiausia dėlto, kad lenkai ANGLIJA JAU TRAUKIA
alijantų ir Suv. Valstijų kreipti jūsų domą į tai,
SI Iš RUSIJOS; KADA
statė pasipriešinimą, o taipgi
Ar žiiyit, kas tai per vie Klerikalų spauda šitas ži
valdžių pripažinti Lietu kad panašių delegatų dip "Laisvė” sako, kad ”LiePASITRAUKS AME
areštavo ir sušaudė vietos bol
ta? Tai Šveicarija, kur nias slepia nuo katalikų.
vos valdžią, o ne juos. Jie lomatų brangus užlaiky tuva” turėtų žinoti, jog laik
RIKA?
ševiku komiteto narius.
Gabrys užlaiko "informaci Netikėtai pasikėlė nuo kle- turi tiktai padėti Lietu mas be jokios naudos Eu raštis iš šėrininkų niekad
"Lenkų kariumenė, kuriai
Šitokį klausimą stato jų biurą,” kur susispietė rįįalu
. 1—1 j "diplomatijos" už vos valdžiai, bet niekad ropoj už kruviną skatiką negali užsilaikyti.
vadovavo gen. Veitko, neturė "Boston American” 8 sau būrys pabėgusių iš Lietuvos danga ir pasirodė visas "Eil
ne būti patįs Lietuvos val darbininko yra sunkus Pasakė šventą teisybę, nes
jo kanuolių ir tik po kelis pat sio numeryje Arthur Bris kunigų, dvarininkų ir kito gėjaus tvartas."
džia.
”
Pasirodė,
"Laisvė" tame yra iš prak
prasikaltimas.
ronus ant karabino. Išvaryta bane, vienas žymiausių A- kių dykaduonių. Neturėda kad toj "diplomatijoj" daro
Jie buvo nusiuntę kun.
"Taigi aš patariu abudu tikos patyrusi
iš Vilniaus,
ji
pasitraukė i merikos laikraštininkų. Jis mi ką veikti, tie ponai veda si didžiausių politinių šule- Baltušką tos "laisvės" jieš
viršminėtu delegatu kuoLandvaravą, kur vokiečiai ją sako:
"lietuvišką diplomatiją.”
rysčių. Išėjo aikštėn, kad koti; bet vietoj laisvės jis j greičiau atšaukti.
Kapsukas, būdamas Ame
nuginklavo ir nusiuntė Baltatrado,
kad
Lietuvai
reika-|
Šitą
intrigantų
centrą
J.
Gabrys.
”
nusiųsti
Amerikos
klerikalų
rikoje,
diktavo sąjungie
"Anglija jau nebesiųs dau
stogėn. Tenai ji buvo visai vo
Chicagiškė
"Lietuva
”
vadi

lingas
"svetimo
kraujo
ka-į
delegatai susibičiuoliavo su
čiams rezoliucijas prieš tuos
giau kariumenės Rusijon.
kiečių apiplėšta ir išėjo lenkti
Prisiėjo . tuomet! Kaip matot, pats Gabrys socialistus, kurie pripažįsta
"sopulinga lietuviškos Gabriu, susiuostė su kitais ralius”.
’Tie 20,000 kareiviu, kurie na
kad . užlaikymas tėvynės gynimą.
žemėn.”
j ’! pripažįsta,
. .
vieta." Ket kunigais ir padarė suokalbį Baltuškos išsižadėti, o j*o
dabar tenai randasi, bus iš diplomatijos
K
T L I
virtam savo numeryje ji sa nuversti buvusią Lietuvos vieton nusiųsti kun. Dobužį,; tokiu dykaduonių be jokios
Kapsukas gina Vil
traukti
taip
greit,
kaip
galima.
Kaip sakėm, šita žinia pa
; naudos už kruvinus darbi- niųJeigu
Pakštą
ir
Mastaūską.
Tie
ko:
nuo
lenkų legijonų, tai
Tarybą
ir
paimti
valdžią
į
eina iš lenkų sostinės, todėl Apie tai praneša pati Anglijos
! ninko skatikus yra sunkus jis mindžioja
išeikvojo
$15,000.00
ir
pri

"šiame
numeryje
telpa
laiš

sąjungiečių
savo rankas.
savaimi suprantama, kad valdžia.
darė da didesnių intrigų. ; prasižengimas. Prie to rei- rezoliuciją apie tėvynės gy
kas kun. Vilimavičiaus iš Pa
Faktai
apie
šitą
skandalą
”
O
ką-gi
veikia
musų
karei

lenkus ji turi teisinti, o bol
Galų gale jie ir tarp savęs :kia tik pridėti, kad užlaiky- nimą. Sąjungiečiai turėtų
ševikus kaltinti. Bet nežiū viai Rusijoj? Kam jie tenai ryžiaus, Įdomiausia jame ži- telpa 2-ram "Vienybės Lie susipešė.
Kunigui Dobu ■ mas tokio Gabrio ir viso jo apskelbti jį social-patriotu.
nia
jeigu tokias žinia gali- tuvninkų" numeryje. Sulyg
rint to, ji visgi negali pa laikomi ?
žiui ir Pakštui Gabrys davė Į "štabo” už kruvinus darbi
J. P. Raulinaitis.
"Amerika buvo apskelbus ma įdomiomis vadinti — yra tautininkų laikraščio, buvo
slėpti
lenkų buržuazijos
ninko skatikus yra taip pat
kiką,
o
Mastauskas
pasiliko
apie
būrį
kokių
lietuvių,
Jcurie
taip:
Pakol
Lietuva
buvo
uniekšysčių. Ji pati pasako, karę Vokietijai, šita karė da
Užtai Gabrys sunkus prasižengimas.
gyvendami užrubežyje, esą in žimta vokiečių, patoi buvu prie Gabrio.
Klerikalai ilgai skelbė,
kad "lenkų milicija,” tai yra bar pasibaigė.
Šitas žinias Amerikos kle kad socializmas, tai tik sva
ir
giria
Mastaūską.
kad
tai
trigavo
ir
intriguoja
—
nei
ma

si
Vilniuje
Lietuvos
Taryba
i rikalai slepia nuo katalikų.
"Tai kodel-gi Amerikos ka
Lietuvos dvarininkų ir bur
žiau, nei daugiau — kaip tik turėję būti prielanki vokie geras "diplomatas."
jonė. Dabar gi vienas mo
reiviai
šaudo
kitus
ir
patįs
yra
žuazijos sudaryta "baltoji
Bet "Vienybė Lietuvnin Nors šitą laišką Gabrys ra kyčiausių kunigų ir pačių
. su ginkluota pajiega nuversti čiams.
Į
tokią
Tarybą,
ži

šaudomi
Rusijos
snieguose?
gvardija” Vilniuje, "arešta
kų” sako, kad Mastauskas šė tiesiog klerikalų Tarybos klerikalų lyderis prof. kun.
"Amerikai nepatinka Rusi Lietuvos valdžią ir valdymo noma, sąjungininkai žiurėjo
vo ir sušaudė vietos bolševi
dirbąs lenkų naudai, ir pri pirmininkui, bet iki šiol jie 'Bučys "Drauge"
rašo:
jos bolševikų valdžia, o Rusijos vadžias pagriebti i savo rankas. šnairiai ir nenorėjo jos pri
kų komiteto narius.”
jo nepaskelbė.
"Nors
tai
bėda,
bet
socializ
Lietuvos valdžia. duria:
bolševikams nepatinka Ameri Vadinasi, rengiamas yra Que- pažinti
Šitas laiškas parodo, kad mas įvyks ir jisai gyvuos
Kelios dienos pirm to ži kos valdžia. Mes vadinam jų d’etat, pilnoj prasmėj to žo Todėl vokiečiams pasitrau
"Čia nereikia užmiršti,
nios sakė, kad Vilniun atva tvarką pakvaišimu. Jie vadina džio, — jeigu tikėti tam prane kus nutarta tą tarybą per kad p. Mastauskas yra ki klerikalų "diplomatija" pri 200 metų, o paskui pražydėprie baisiausių skanda sianti krikščionybė.”
žiavęs Kapsukas su dide musų tvarką kapitalizmu.
šimui.
organizuoti, taip kad sąjun lęs iš tarpo lenkų, visuo ėjo
liu štabu savo pagelbininkų.
met su jais ryšius turėjo lų. Jie parodo, kaip nedorai Argi kun. Bučys nebytina
"Dalykas išrodo tiesiog ne gininkai galėtų ją pripažin
"Tečiaus Rusija nesiunčia
eikvoja susrinktus žmo pranašą Jeremiją?
Paskui
buvo
sakoma, savo kariumenės Amerikon, įtikėtinas.
ti. Tuo tikslu Amerikos ir tik pastaraisiais metais jie
nių
pinigus. Jis parodo,
kad Vilniuje susidariu nešaudo musų farmerių Maine.
Mastauskas virto lietuviu,
"Rašytojas savo laiške nei klerikalų ir tautininkų tary
si Darbininkų Taryba, o da Illinojuje ar Nebraskoje, ne neįvardija nieko, nei jokių pri bų pildomasai komitetas
irsidraugauja su Gabriu kokią purviną politiką jie Socializmas yra ekonomi
vėliaus atėjo žinių, kad len verčia mus steigti tokią val rodymų savo tvirtinimo parė Washingtone mušė Šveicari ir kitais šveicariečiais veda tais pinigais. Nevel jos mokslas, christianizmas
tui šitą intrigantų lizdą Šliu yra svajonė apie pomirtini
kai pradėję organizuoti ko džią, kokia rusams patiktų.
mimui nepaduoda.
jos Tarybai telegramą, kad lenkams ant naudos.”
‘"Eugėja'us gyvenimą.
mitetą Vilniui "ginti” ir pra
Tai, ye, kaip musų "diplo pas pavadino
"Kaip žmonės privalo į to ii padėtų Lietuvos Tarybai
"O ką musų kariumenė daro
tvartu.
”
Jie
jau
patįs sau Sapnas išnyksta rytui iš
šę vokiečių generblo ginklų. tenai ? Kokį mes biznį turime kius dalykus žiūrėti? Vieni gal kuogreičiausia persiorgani matai” "liuosuoja Lietuvą!"
pradeda
apkaltinimus
Lenkai skundėsi, kad vokie kištis į ju valdvmosi reikalus ?" tikės, kiti gal ne. Pasekmėje zuoti. Bet reikia žinoti, sa
Ką dabar pasakys savo
aušus, krikščionybės svajo
rašyti.
Jie
jau
patįs
prisi

čių generolas atsisakęs gink
kunigams
katalikai,
kurie
gali iš panašios rūšies išeit tik ko "Vienvbė Lietuvninku,”
nės išnyksta žmonijai apsilų jiems duoti ir užreiškęs. Toliaus Šitas rašytojas didelė žmonių demoralizacija. kad—
šimtines jiems dėjo išgavi pažįsta, kad taip eikvoti Švietus.. Žmonijos švietiniokruvinus žmonių pinigus y- si nesulaikys nei pranašas
kad miestą jis pavešiąs nurodo, kad amerikiečių į- Tokios misterijos Lietuvos po
"Lauzannos ( Šveicari mui "Lietuvai laisvės?"
ra sunkus prasižengimas.
į Darbininkų Tarybos ran siveržimas Rusijon ir šau litikai negali išeiti ant sveika joj) Taryba susideda iš p.
Bet kunigai apie tai tyli ir Bučys.
dymas gali privesti prie tik tos. — tai aišku,
kas.
Katalikai darbininkai iš
J. Gabrio,- kun. Purickio, Šita telegrama suardė vi ir
vis da daugiau renka au tuštino savo kišenius, ati
Taigi šitą Darbininkų Ta ros karės, ir sako:
sus
pienus
Šveicarijos
"dip

t "Pastebėtinas dar vienas da
kun. Bartuškos ir dar po
rybą lenkai matomai ir va « "Mes jau skaitome žinių.*■ lykas, kad visų tų misterijų uduodami pinigėlius klerika
ros kunigų, kurie jau sa lomatams”. Jie pamatė, kad kų "Lietuvos laisvei.”
dina "bolševikų komitetu,” j kad rusu kareiviai labai nedo peliai, kaip rodosi, plaukia iš ve vadina... kunigaikš taip dalykams stovint, sun
lams.
Klerikalai-diplomakurio narius jie areštavo ir rai elgiasi su Amerikos karei vieno šaltinio — iš Šveicarijos. čiais, viskontais ir kito ku bus gauti daugiau pinigų
nors prieš galą, palė
Redakcijas Atsakymai. tai,
sušaudė.
viais. Tokie dalykai gali pri
baus, katalikams gavėnia
"Lietuvių Komitetai Šveica
kiais tituluočiais. Ji visą iš Amerikos. Gabrys ir ke
Jeigu taip, tai reiškia, kad vesti prie kitos karės. O karė rijoj daug yra pasidarbavę, bet laiką lošė Į vokiečių ran turi kunigai pradėjo kaltin J. čečėtai. — •r"Keleivio" ateina.
jie išskerdė Darbininkų Ta su Rusija galėtų tverti labai podraug ten ir'įvairių intrigų kas, darbavosi, kad Lietu ti Amerikos klerikalų atsto redakcija kaip galėdama
Lukšių Juozas.
vus kun. Dobužį ir Pakštą. vengia ginčų, kurie dabar ei
rybos narius. Jeigu Kapsu ilgai, jeigu mes norėtume ją yra gimę. Atsimename perei voje butų karalius..."
kas buvo prie tos Tarybos vesti iki pat galo.
tų metų sunkų skundą, mestą
Lapkričio 23 atėjo iš Švei Kilo peštynės. Dobužiui ir na sąjungiečių tarpe. Mes True translation filed with the postprisidėjęs, tai gali būt, kad
"Jeigu žinios apie rusų pasi ar.t kun. Viskonto, apkaltinto carijos atsakymas, kad vis Pakštui "pasidarė taip kar
at Eost.cn, Mass., on January
tokios nuomonės, ir master
15, 1919. as required by the Act of
ir jo jau nėra gyvo. O jis elgimą su amerikiečiais yra išdavystėje. Kun. Vilimavi kas jau padaryta.
šta." kad sukišę į tas intri esame
jos laikomės, kad October C, 1017.
turėjo prie jos prigulėti, nes, teisingos, tai tas pasielgimas čiaus pranešimas kvepia tokios Amerikos lietuviu "diplo-Į gas tūkstančius dolerių tu drūčiai
darbininkams reikia taiky
fe .
» •__
kaip rodosi, tai jis ją ir su ištiesų yra biaurus. F>et jeigu pačios rųšies sensacija.
matai” nudžiugo ir pradėto; vėjo iš Šveicarijos tarybos tis ir vienytis, o ne kovoti NEVV YORKE ESĄ 500,000
"BOLŠEVIKŲ.”
organizavo.
rusai užsimanytų mus mokyti,
"Kas nors Šveicarijos šalti- jau prašyti, kad šios šalies i "rezignuoti.’
tarp savęs. O kadangi pri
Lenkų milicija, kuri atliko spėka pakeisti musų valdžią ir nyj nėra taip, kaip turėtų būti. valdžia "perorganizuotą” Kokie pasidarė tarp Jų siųstoji Člevelando draugu
New Yorke justicijos de
šitą kruviną darbą, nebuvo įsiveržę čionai pradėtų šaudyt. Reikėtų daugiaus šviesos mesti Lietuvos Tarybą pripažintų santikiai, tai parodo Gabrio rezoliucija negesina dabar partamento agentai susekę
atvykusi iš Lenkijos kariu musų žmones, tai kaip jus ma į tą sopulingą Lietuviškos dip kaipo tikrą Lietuvos val laiškas, kurį jis rašė Ameri tinių vaidų, bet veda prie di penkias grupes "bolševikų.”
menė.
Tai- buvo Lietuvos not musų gyventojai su jais lomatijos vietą.”
džią. Tuo tarpu pasirodo, kos klerikalų tarybos pirmi desnės kovos, tai, musų ma Valdžia jau pripažįsta, kad
ninkui, pranešdamos:
buržuazijos, kunigų ir dva pasielgtu, jeigu jiems pasisek
kad —
nymu, 'daug geriau butų jos bolševizmas tenai "baisiai”
"1.
Kad
parinkimas
jū

rininkų suorganizuota "bal tų kur keliatą užpuolikų su- D-ras Šliupas tą "politi
"Lauzanr.os ta konservisai neskelbus. Tokius da platinasi.
toji gvardija.” Tai buvo dar , čiupti? Ar ne žiauriai jie su kierių” lizdą vadina "Eugė- vatyvė taryba jau pati no sų delegatų Europon iš lykus reikėtų išrišti savo
Generalio prokuroro įga
jaus tvartu.”
skiriant
p.
Mastaūską
yra
bas tų pačių judošių, kurie jais apsieitų?"
liotinis
Becker sakosi suse
tarpe, konfidencialiai, bet
Gražių turi būt dalykėlių ri pasilikti augščiausia nepavykęs.
buvo apskelbę
Lietuvą
Lietuvos valdžia. .Jau jon
ne laikraščiuose spausdinti; kęs, kad New Yorkan priva
”
2.
Kad
nei
kun,
Dobu

"kriščioniškai - konservaty- •Ponas Brisbane protes "lietuviškoj diplomatijoj,”
buvo Įstoję ir iš Amerikos
nes viešai juos skelbdami žiavo Lenino ir Trockio ave” monarchija ir pasikvie tuoja prieš laikymą Ameri jeigu patįs "diplomatai” taip nusiųsti katalikų atstovai žis. nei p. Pakštas, netu mes duodame savo klesi- gentų, kurie atsivežę apie
tę kaizerio junkerį von U- kos kariumenės Rusijoj ir apie ją kalba!
p. Pakštas ir kun. Dobu- rėdami tam tikro visuo niems priešams medegos, iš 8500,000 propagandos rei
klausia:
rachą į Lietuvos karalius.
žis. Jie jau pradeda lai meninio išlavinimo, nepa kurios jie paskui darosi sau kalams.
True translation filed with the post"Koki atsakymą mes galime i master at Eoston, Mass., on January
žindami nei prancūzų nei amuniciją mus visus atakuo Justicijos departamentas
Tai yra tos pačios juodos
kyti Lietuvos valdžią už
1
15,
1919,
as
iequired
by
the
Act
of
duoti
Rusijos
kaimiečiams,
anglu kalbos, nepratę bu ti Mes manom, kad su tuo turis surašęs 2,000 "raudo
spėkos, kurių sustiprinimui
niek ir patįs ją nori pasi
October 6, 1917.
voti
augštesnėj draugijoj, sutiks ir Člevelando drau nų” agitatorių, kurie varo
ir Amerikos klerikalai dabar kurie sako:
imti. Jie, įstojus kun. DoGORKIS
TAPO
SOVIETO
”
'Kuomet
mus
spaudė
caras,
—
fiziškai
negali atlikti
renka aukas.
bužiui ir Pakštui, deda
gai.
,______________ _ agitaciją New Yorke, Chi
NARYS.
didkunigaikščiai
ir
dvarinin

ant
ju
uždėtos
priedermės.
Kad ta "lenkų milicija” ne
cagoj, Phiadelphijoj, Det
pamatan Amerikos lietu
”3. Vienintelis p. Mas EKSPLIOZIJA PARAKO roite, Bostone ir kitose vie
Lenkijos buvo armija, tai kai tai jus neatėjote šaudyt Zuriche gauta iš Rusijos vius. Ir, jie vietoje kad
parodo ir jos "generolo” musų engėjų. Bet dabar, žinių, kad Maksim Gorkis, prigelbėti Lietuvos val tauskas, puikiai kalbėda
DIRBTUVĖJE.
tose. Visi tie žmonės uoliai
.vardas. Veitko yra niekas kuomet mes pradėjom patįs pagarsėjęs rusų rašytojas ir džiai. jau 28 lapkričio mas angliškai ir pratęs Wilmington, Dėl. Pereitoj saugojami.
daugiau, kaip tik iškraipy valdytis, kuomet mes su pagal revoliucionierius,likos išrin gautoje Washingtone ka- buvoti augštesnėse sfero pėtnyčioj vienoj Du Pont Pačtos viršininkai daboja
se, tepateko į diplomatų parako dirbtuvėj čia įvyko tins revoliueinius laikraš
tas Vaitkus, grynai lietuviš ba revoliucijos nuvertėm savo ktas į Petrogrado Sovietą.
blegramoie su parašu Pka pavardė. Taigi, aišku, carą, tai kaip jus amerikiečiai Per nekurį laiką Gorkis Pakšto reikalauja, kad A- tarpą tiek pirma čia Švei ekspliozija, kuri 3 darbinin čius: Bostono "Revolutionakad čia turime reikalą su ko- atsikratė! nuo savo karaliaus, buvo bolševikams priešin merikos lietuviai I^auza- carijoj, tiek paskui išva kus užmušė, 1 sužeidė. Po rv Age” ir New Yorko ”No*kiu nors Lietuvos dvarinin tai jus atėjot ir šaudot mus. gas, bet padarius sąjungi nos Tarybą, kuri susidėjo žiavęs Paryžiun. Vien ekspliozijos kilo gaisras.
vyj Krai” ir ”Worker and
ku ar šiaip kokiu senos tvar Pasakykit, kodėl jus taip da ninkams ant Rusijos užpuo iš 5 kunigų ir Gabrio su jo veikimas yra pozityvus
Peasant.”
rot?’ ”
kos apgynėju.
limą, jisai stojo bolševikų I Pakštu, pripažintu kaipo ir naudingas Lietuvai, EKSPLIOZIJA UŽMUŠĖ
Nors didžiuma tų agitato
8
ŽMONES.
nors
jis
vra
daugiau
Yan"Keleivis” pirmutinis per Vien ta aplinkybė, sako p. pusėn.
rių
esą "foreigneriai” ir juos
Augščiausia Lietuvos val
kee, negu lietuvis.
Pittsburge po No. 804 Pen- galima deportuoti, tečiaus
sergėjo Amerikos lietuvių Brisbane, kad mes neken-!
džią. Nei pamatų, nei
”
4.
Kitu
du
jūsų
delega

nsylvania
avė. iš nežinomos bijomasi, kad jų deportavi
darbininkus,kad juodos spė čiame bolševikų valdžios,1 SOCIALISTŲ KONGRE
principų, nei nieko nepra
SAS
ATIDĖTAS.
tu
kun.
Dobužis
Ir
p.
K.
priežasties
įvyko baisi eks mas da daugiau nesusistipkos rengia Lietuvoj skerdv- dar toli gražu neduoda|
nešė, jie turi būti valdinin
Pakštas negalėdamu nei pliozija. kuri išardė namo rintų boševikų agitacijos.
nę.
Mes
sakėm,
kad mums teisės šaudyt Rusijos; Iš Ženevos (Šveicarijoj) kai ir gana."
dar žmones. Mes nekęsdavom • pranešama, kad tarptauti Apie tai pranešė, kaip ro susikalbėti nei neprieida sienas ir pridarė už $1,000,- Vienam tik New Yorke esą
Amerikos lietuvių
bininkai turi greitai šau ir caro valdžios, jis sako, oi nis socialstų kongresas tenai dos, Amerikos klerikalų mi prie tikrų diplomatų, 000 blėdies. Be to da 8 daugiau kaip 500,000 bolše
kti
visuotiną suvažiavi betgi mes nesiuntėm prieš į likos atidėtas nuo 13 iki "diplomatijos” sekretorius turi pasitenkinti ’pletkų’ žmonės likos užmušti ir 18 vizmo pasekėjų.
The Boston Herald.
mą ir organizuoti Lietuvos ją savo .kariumenės.
20 sausio.
Pakštas, kuris rašė, kad iš nešiojimu nuo Lietuvių sužęista.
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Baisus Skandalas
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Pirmutinis
"kalbėtojų" nams, kovojantiems prieš
NORVVOOD, MASS.
kailį išperti per laikraščius, tamsiuose kvailiuose.. Dau WATERBURY, CONN.
o paskui nariai supratę jųjų guma vietos lietuvių netiki Klerikalai vis tebemulkina. buvo kun. Stručkus. Pripa bolševikus. Mūsiškiai kleri Parapijonįs nepaklausė
klastas, nesidavė už nosių i kunigiškus burtus ir jei da Sausio 5 d. čionai vėl buvo sakojo visokių nesąmonių, kalai suaukavo tiems neaiš
kunigo.
Gruodžio 29 d. čionai buvo vedžioti.
eina bažnyčion, tai daugiau vietos klerikalų surengtos vyriausia jų bus jo užreiš- kiems tikslams apie 300 do
Delei
tos
priežasLietuvos Sūnų' Draugijos ities daug susirinkimų tapo iš baimės, kad draugystė ne
Sausio 4 d. vakare, pobažprakalbos. Kalbėjo du ku kimas: "Jeigu jus nesudė- lerių.
parengtos prakalbos. Kalbė uždaryta jų neužbaigus.
išmestų iš savo narių tarpo. nigai ir vienas svietiškasai site penkių tūkstančių dole Dabar tie patįs klerikalai nytiniame skiepe turėjo būt
jo "Keleivio” redaktorius S.
Nors "Keleivis" buvo L. Visos tos aplinkybės suside jų tarnas. Apie jų pasakas rių, tai ne lietuviai busi patyrę iš "Keleivio” apie prakalbos su kokiais ten paMichelsonas.
Turbut ne
D. organu, bet komitetas da tam, kad iš dr-stės Įstatų neverta nei minėti, nes tai te.—” Na, o kas dabar jie, klerikalų atstovų nepriėmi marginimais.
Turiu pastebėti, kad pirm M.
prašalinus
inkvizicijos
lie

kada
nesudėjo
tų
5
tūkstan

kunigo
buvo
rengiamos
tos
mą
Į
taikos
konferenciją,
anieko nesistengė rašinėti Į
butų bereikaiingas kartoji čių?
to čionai buvo kerikalų, pas organą, nei apie draugijos kanas.
pie klerikalų atstovų biuro prakalbos, nes jis atėjęs pra
kui tautininkų prakalbos. reikalus, nei šiaip ką. Užtai Da nesenai kunigas nuo mai Jie mat, vis nesiliauja Tęsdamas toliaus jis sakė: uždarymą Washingtone — dėjo vaikyt susirinkusius
Kaip vienų, taip ir kitų kal jie rašinėdavo Į Člevelando vietos lietuvių susirinkdavo žmones mulkinę, nežiūrint Jeigu bučiau žinojęs, kad jaučiasi labai nusiminę ir lauk. Susirinkę parapojobėtojai apart melų ir nesą "Dirvą." Na, ir žinoma, vi mėnesinių mokesčių virš taip aiškiai musų visuome jus tik 2 tūkstančius sudėsi graudinasi, kad klerikalams nĮs pasišiaušė ir geruoju nei
monių nieko gero žmonėms sus gabesnius veikėjus bei šimto dolerių, gi pereitais nei matomų faktų, parodan te, pats bučiau ant tiek pa pinigus aukavę.
Juozas. na. Kunigas pradeda vienąčių, kas ištikrųjų klerika
nepasakė nei nepaaiškino. progresyviškesnius
rašęs
čeki
ir
visai
nevažia

kitą už rankovės pasigavęs
lietu metais jau pakako dešimčio. lams rupi. Jie vis šaukia,
Klerikalams kalbėjo kun. vius darbininkus išvadinda
vęs.
”
Klausimas
dabar,
ai
tempti
lauk.
Bet tie stovi
INDIANA
HARBOR,
IND.
Taip lietuviams progre "duokit pinigų, pinigų, pi
Petraitis iš Atholio. Jis net vo žydais, triukšmadariais,
tasai
didžturtis,
kuris
če

šis
bei
tas
iš
musų
ir
beina.
Vienas
tokių at
po keliatą kartų atkartoti- "bolševikais” ir kitokiais.' suojant vietos kunigas par nigų Lietuvos laisvės atpir kius gali rašyti ant $2,000,
kampelio.
siliepė, bet kunigas suriko:
nai išvadino judošiais tuos, o "Dirva” užtai jų paveiks sitraukė lietuvi kunigą, ko kimui.”
davė
pats
bent
1
doleri?
Nors šičionai lietuvių gy "Tylėk! aš esu čia bosas!”
kurie neaukauja pinigų ku lus patalpino ir parašė, kad kį ten "Broli Alfonsą" (Ju Auka Apsigynimo Fondui.
Tas kunigo užreiškimas su
nigijos ir atžagareivių poli jie labai "mokyti vyrai" ir lijona Adomavičių) kad at Sausio 5 dieną vietos mo Po jo išeina Bielskis, apsi vena, rodos, apie 700 asme kiršino parapijonus. Iš visų
tikai. Tokia kunigo "pra tt. Tie visi jų darbai prive verstų "bedievius" ant "do terų draugija "Rūta” savo džiaugia skaitlingu susirin nų, savo visuomenišku vei pusių pradėjo piltis kunigui
kimu ir sako, kad kiekvienas kimu negalima pasigirti.
kalba” net ir geri katalikai dė LMD. narius prie to, kad ros kelio”.
atsakymai: "Pats tylėk ir iš.
susirinkime
perskaičius
L.
Prieš atvyksiant tam Al
duosiąs mažiausiai po 25 do- Pastaruoju laiku buvo eik,
pasipiktino.
nes čia musų, o ne tavo
i šių metų komitetą jau iš fonsui, pats klebonas vaikš S. S. Apsigynimo Fondo at ’erius. Girdi, duokite pini renkamos LSS. Apsigynimo
Negeresni Įspūdi padarė rinko daug naujų: du svar čiojo nuo stubos prie stubos sišaukimą iš savo iždo pa gų ir neklauskite, kur mes fondan aukos. Surinkta iš savastis.” Kunigas nepaiso
ir Įniršęs jau tempia už ran
ir tautininkų agitatorius.
biausiu "tautiškų” intrigan ir apsakinėjo lietuviams skyrė $5.00, o draugės suau tuos pinigus padėsime. Sa viso 22 doleriai.
Visai kas kita buvo dabar tų (abu sekretoriai) gavo "linksmą naujieną,” kad 14 kavo $11.21. Varde teisia ko, pasiųsime diplomatus Į Lietuvos Laisvės Fondan, kovių bei sprandan kumš
su d. Michelsono prakalba. "kiką," o jų vieton išrinkta dieną gruodžio, 1918 bus to mųjų draugų aukavusioms Washingconą, Paryžių, Lon kas šiuo momentu mums vi čiuodamas stumia lauk, ži
tamsus musų dzūkai
Kalbėtojas taip teisingai ir nauji, nežiūrint jųjų "siste- "brolio Alfonso” misijos.
tariu nuoširdų ačiū.
doną — tai pinigų daug rei siems yra svarbiausiu, nieks noma,
vaizdžiai nušvietė dabartini matiškos" agitacijos. Orga
Tą pačią dieną "Šviesos”
čia aukų nebando parinkti. "šventai asabai" priešintis
Pasirodė, kad didelės ku draugija surinko iš savo na kia. Girdi, jei koks svetim Prasta, kad mūsiškiai pir bijo. Vienas jų štai ve kaip
Lietuvos padėjimą ir jos o- nu išrinkta "Keleivis” ant
tautis pasirodo priešingas
piausius reikalus taip gerai 1919 metų didele didžiuma nigo svajonės ir paliko sva rių $7.18 tam pačiam rei mums, tai mes tuoj jam tūk meiviai tarsi sužiniai leidžia pasakoja apie šitą susirėmi
mą: "Vai brolyc-i, aš ciek
atvaizdino, kad visiems pali balsų, o "Dirva,” už kurią jonėmis. Alfonsas menkas kalui.
stanti i gerklę — ir ans tyli. mūsiškiai juodajai gvardijai nusigandau,
kalbėtojas,
prastas
teologas,
kad nežinojau
ko aišku, kas ištikrųjų už jie verkdami agitavo, gąvo
Arba kas pamatytų pas mus dėti ant Lietuvos vergijos nei kų darve, nei
Vietos
policiją
valdo
savo
pamokslais
klausyto

kur dzinkc.
Lietuvos laisvę kovoja, o kas vos 8 balsus!
ką negera, tai tam šimtine jungą ir negelbsti savo tau Užsiglaudžiau už stulpo kap
kunigai.
žmonių vergiją stengiasi pa Tai kaip musų "ponai dip juose jokio Įspūdžio nepali
tos darbininkams jų sunkioj
akis užlipiname.
ko. negut ironiją. Tasai mižurkė už kopūsto, kad cik
Sausio 4 dieną LDLD ko Na, ar da aiškesnio pasi klesų kovoj.
laikyti.
lomatai" nusigyveno!
nykas
po
priedanga
didelio
"Opiausiu Lietuvos žmo
misija kreipėsi policijos vir- sakymo reikia už tą. koki Keletas dienų tam atgal, nekliudzytų. Tik Dzievui
Didžiausių
tautininkų
nių reikalu dabartiniu lai darbu buvo rinkimas pinigų kryžiaus, kuri atsivežė ir vi šininkan, kad gavus permi oadarė Bielskis? Jis paro mūsiškis "dvasiškas tėvelis" dzėkui atajo vargomistras,
ku,” sako kalbėtojas,
"tai — kaip jie aiškino — nu- sokių dievų ir dievaičių, ku ną tos draugijos rengia dė šlykščiausią šulėrystę. iš kažinkur parėjo taip pa kunigėlį pasiprašė dėl kokio
duona, drabužis ir pastogė.’’ nirkimui "Lietuvai laisvės.” rių atgabeno pardavojimui. moms prakalboms. Polici kokia vargiai buvo ir pas ca vargęs, kad nepajiegė nei ti reikalo bažnytėlanr Už
Kad gelbėjus Lietuvos žmo Čia jie nemažai žmonių pasi skelbė tik kapitalistu moks jos viršininkas kaip papras ro činovninkus. Ir vargšai namo pareiti; pargriuvo ša- kiek laiko kunigėlis vėl acėnes, kalbėtojas nurodė ir gavo; keletas draugijų au lą, kas darbo žmonėms gerai tai užklausė: "Ar jus lanko tamsus žmonės šitokiems lygatvėj. Mielaširdingi dė jo ir sako: ’Gal aš kaltas, už
musu reikalą, kuris yra kavo po gerą sumą pinigų. žinoma, ką tas mokslas reiš tės bažnyčion." Vadinasi, tikslams aukauja savo sun dės vargšą nugabeno per- tai pasimelskit už mani,’ o
svarbiausiu, o juomi yra mu Daug žiųonių jau gailisi, kia. Jis tai padalino čia lie tas ponas viršininkas tar kiai uždirbtus skatikus. Oi nakvidinti ten, kur visi tie, parapijonis jam atšauna:
sų prisirengimas duot Lie kad jiems pinigus davė, nes tuvius i tris klesas: "prakei nauja ne miestui, ne valsti tu žmonių tamsume! Nejau kam galva kojų nevaldo, ’Mes uždyką už tavi nesituvos žmonėms * pagalbos matosi iš laikraščių, kad pi kti cicilikai," kurie kunigus jai, o kunigams., Ištikrųjų, gi da ilgai žmonės dėl save nakvoja. Ir tai ne pirmu melsime. Gali sau sveikas
keliauc!’ ”
taip greit, kaip tik bus ga nigai negalės būt suvartoti ir ponus žudo ir už tai jiems tai paniekinimas Amerikos tamsumo penės savo išnau syk taip atsitinka.
brolis
Alfonsas
paskyrė
pek

lima.
Tam tikslui reikia kam juos žmonės skyrė.
institucijų, kurios nieko
Šiuo laiku ir pas mus dar
Taigi kunigas užreiškė,
lą. Prie antros klesos pri bendra su bažnyčia neturi. dotojus ir apgaudinėtojus^ bai jau apsistoja. Amunici
rinkti drabužių ir pinigų,
kad jis daugiaus čia nebu
Nežiūrint šitokios Biels
Nesenai čia kalbėjo Liut- skyrė visus tuos, kurie tik
Z.'Ramanauskas.
ka-d bent vieną dideli laivą
jos dirbtuves uždarinėja, siąs. Ir ištikrųjų ant ryt
kio
reveliacijos,tamsus
žmo

su maistu ir drabužiais pa kauskas. Jo kalba žmonėms retkarčiais atsilanko Į baž
bažnyčion neatėjo. Pamal
nelės suaukavo 2,000 dole darbininkus atleidžia.
patiko, mat jis stengėsi ne nyčią, bet myli liuosvbę ir
siuntus.
BINGHAMTON, N. Y.
Darbininkai
čionai
daudas atlaikė airių kunigas.
rių.
Ėglis.
Kalbėtojas išparodė, kiek užgauti laisvamanių nei so skaito bedieviškus raštus. LMPS. 23 kuopos vakaras.
riausiai susiorganizavę Į A.
Ištikrųjų, sunku pasakyti
naudos Lietuvai yra iš tų cialistų. tarkavo tik kuni Tiems . paskyrė vietą šveis- Gruodžio 13 dieną čionai MIDDLEBORO, MASS. Darbo Federaciją. Dabar
gus.
Matyt
buvo
painfor

tykloj,
iš
kurios
visgi
neiš

tikrą
šito susirėmimo prie
klerikalų ir tautininkų dip
kuomet bedarbių skaitlius
buvo LMPS. 23 kuopos su-'
Iš
musų
judėjimo.
muotas,
kad
publikoj
randa

eisią
be
gausių
aukų.
Trežastį.
Kunigas nenorėjęs
lomatijų, kurioms išleista
auga, tai ir darbininkai pra
rengtas
vakara.?.
Scenoje
į
si
daug
"raudonųjų,"
tat
čion kleson žinoma Įneina
Šiuomi laiku musų visuo deda smarkiai rašytis Į uni bul^ kad be jo vadovavimo
jau tūkstančiai dolerių ir vis
>tatė
didplį
veikalą
"Farma‘
pasirodė
didelių
"demokra

visos
davatkos
ir
tamsus
fa

: meniškame judėjime dau- ją. Tas pagirtina. Norin parapijonįs po bažnyčia su
da tebeleidžiama.
zonai.
”
Veikalas
geras
i:
tu"
ir
net
"revoliucionie

natikai.
Tie
tai
musų
Alfon

; rišusiai veikia LSS. kuopa: tiems prisirašyti, unijos ofi sirinkimus daro. Sako, buk
Kada d. Michelsono išparodvti faktai pradėjo svilint rium”, kėlė klerikalų slap sui yra geistiniausi ir tik artistai savo roles atliko ga kas nedėldienis ji rengia dis sas visuomet atidaras. Ofi jis negalėjęs bažnyčioje
akis besiklausantiems kleri tas diplomatijas Į viršų, ku riausi bažnyčios sūnus. Va na gerai. Vienas tik didelis kusijų susirinkimus. Dis- sas randasi Auditorium na žmonių "spaviedoti," kada
skiepe beldėsi. Tas tečiaus
kalams ir tautininkams, jie rias pats nesenai sykiu su dinasi, pasturlakais jie did trukumas tame veikale bu ve Įkusuojama visi musų visuo me, mažojoj svetainėj.
—
tai
nepritaikytas
aktorių
klerikalais
slėpė.
žiuojasi
ir
pageidauja,
kad
i
menės
gyvenime
apsireišnegalėjo nusėdėt ant vietos.
Mašinistas. negalėjo būt priežasčia to
apsitaisymas
;
labai
keista
:
čia
augęs.
visi
tokiais
butų.
kio griežto parapijonų atsij kiantis dalykai bei klausi
Bandė save pateisint, bet jų
atrodo,
kada
polidstas
loši?
Thomaso
mainierys.
priešinimo ir nepaklusnumo.
argumentus kalbėtojas su
amai. Diskusijos gali turėt’
LUKE. MD.
eivilėm
paprastom
drapa
THOMAS:
W.
VA.
■ nemaža naudos. Diskusuo- Kapitalistu mielaširdingu- Matomai, kad yra svarbes
varė ožio ragan taip, kad ir
nom.
Taipgi
ir
grimas
buvo
nių priežasčių, dėl kurių
ST. CLAIR, PA.
mažai su politika apsipaži• darni draugai lavinasi kalIš musų gyvenimo.
mas.
netikęs
—
motina
atrodė
žmonės pradėjo nebegerbt
nusiems žmonėms paliko aiš
sbėjime
ir
dalyvautojai
susi

Prakalbos.
Šiame musų nedideliame
Lad užslopinus darbinin savo "dvasišką asabą." Tūli
jaunesnė
už
savo
dukteris.
ku, kaip tautininkai ir kle mainerių kaime lietuvių gy Gruodžio 30 d. čionai bu
pažįsta su visuomenės rei
teisėtu* reikalavimus ka pasakoja,
kad
"tėvelis”
rikalai žmones apgaudinė vena pusėtinas būrelis. Pa vo parengtos prakalbos. žmonių vakaran atsilanko kalais bei uždaviniais. Gei ku
pitalistai paprastai mėgsta mėgdavęs išsigert.
Kiek
ja, viliodami iš jų pinigus staraisiais keliais metais Kalbėjo d. J. Jukelis, iš New- nemažai. Rodos, kad rengė stina, kad diskusantai vi lošti
labdarių
roles.
Mat
jos
turės
ir
pelno
keletą
do

žinoma,
kunigas
nebuvo
gražių obalsių pagalba.
suomet keltų musų judėji gali prisiplėšti iš darbinin
daugelis pradėjo skaityt Yorko, apie Lietuvos laisvę
Geistina, kad tokių pra knygas ir laikraščius, taigi ir kokios laisvės mes darbi lerių.
mo klausimus ir diskusijas ko tūkstančius, o paskui iš- girtuokliu. Nesigilinant Į
Choro koncertas.
visas tas priežastis, gana to,
kalbų butų kuodaugiausiai. ir čia tuo budu atsirado ”ci- ninkai pageidaujame. Ant
darytų vis rimtesnėmis.
tų
tūkstančių
numest
jam
Juodvarniams veik liktų cilikai” ir "bedieviai," kaip ru atveju kalbėjo apie pro Gruodžio 25 d. čionai bu Vietos lietuviai turi susi trupinėli, tuonri užsipeinyt kad norwoodiečiai parapijo
vo Aušros choro surengtas
ms negeistinam savo tėve
sausi metai.
paprastai tamsus katalikai gresyvių moterų susivieniji koncertas su šokiais. Šokiai tvėrę sau kooperatyvišką sau dideles pagyras spaudo liui visgi atidarė duris, o ne
P. J. M. apsišvietusius žmones vadi
draugiją valgomųjų daiktu je kaipo filiantropas ir tuo
mą.
prasidėjo nuo 3 vai. po pietų krautuvei
užlaikyti. Koo pačiu laiku Įgyti skriaudžia jis jiems. Tas rodo žmonių
Prakalba
padarė
gana
ge

na.
ir tęsėsi iki 7 vai. vakaro peracija gerai
PITTSBURGH. PA.
gyvuoja. Tik mo darbininko dėkingumą. susipratimo augimą.
Seniausia lietuvių organi rą Įspūdi i šios vietos žmo Vakaro programas bu ve
Bevardis.
Tautininkai smunka.
oas
tulus
šėrininkus
yra
blo
zacija čia yra Šv. Jono Krik nes. Girdisi žmonės kal gražus.
Taip
ir
čianykštes
West
'
gas paprotys, kuris nelei Virginia Pulp and Paper
Kaip visur, taip ir čia gy štytojo vardu užsivadinusi bant, girdi, buvau durnas,
Mažiems
vaikams
buve
LAVVRENCE, MASS.
vuoja tris srovės. Seniaus pašalpinė draugystė, Įsteig kad daviau kunigui penkinę. parengta Kalėdų eglikė. Vi džia kooperacijai pelnytą Co. firmos kompanai daro
čia buvo žinoma tiktai dvi ta prieš 23 metus. Šita drau Kad bučiau žinojęs, kokią sų pirmiausiai pasirodė Ka pelną paversti nuosavos są- panašią mielaširdvstę dar Atžagareiviai subruzdo.
srovi — klerikalų ir sočia gystė dabar jau tiek pažen laisvę Lietuvai kunigai ren lėdų senelis su dovanomis. krovos pastatymui. Pas bininkams. Sulaukus Kalė Kadangi žinios skelbia,
pelnas
paprastai dų darbininkams duoda do jog bolševikai užėmę Lietu
lįstų, neš visi laisvamaniai gus pirmyn, kad rengiasi iš gia, nebūčiau davęs nei ska Vaikučiam, buvo daug džiau mus
būna
išdalinamas
tarp
šėri- vanas. Tie. kurie be mur vą, tai klerikalai su tautinin
tiko.
savo
konstitucijos
išmesti
bei šiaip progresyvė dalis
gsmo.
Po
to
sekė
dainos
eidavo išvien su socialistais, priverstinos. narių išpažin Po prakalbų susitvėrė L Pirmiausiai vyrų choras, ve ninkų proporcionališkai. Iš mėjimo išdirbo metus laiko, kais subruzdo protestuoti
M. P. S. kuopai Vardus pa
tų dividentų atskirai imant gavo po $20; kurie pusę prieš juos.
dar ir dabar didžiumoje jie ties paragrafą.
Kodėl? Todėl,
damas
d.
J.
įlankėlio
sudai

davė
7
moteris.
Linkėtina
šėrininkas
nedaugiausiai — po $10; kiti po $5.
pritaria socialistams. Tau Pora, mėnesių tam atgal
kad bolševikai, užėmę Lietu
navo
pasveikinimo
daina
ir
tininkai aiškiai pasirodė a- siaučiant epidemiškai influ- musų progresystėms pradėt "Sugrįžk”. Po to sekė miš naudos teturi, bet sudėjus Well, visgi pigiau duot do vą, be abejonės socializuos
krūvon jau butų keletas tūk vanas, negu pripažint dar žemę ir fabrikas. Lietuvos
pie pusę metų tam atgal; enzai susirgo taipgi ir Fra darbuotis.
raus
choro,
duetų
ir
kvarte

Gruodžio 31 d. rūpesčiu tų dainos.
daugiausia jų pridarė Biru nas Dargužis, kuris likosi
stančių dolerių, už kuriuos bininkams 8 valandų darbo dvarininkams ir fabrikan
tės choras, kuris ^susidėjo nugabentas ligonbutin. Jam St. Clairės ir Minersvillės
buvo galima pastatyti na diena.
tams tas, žinoma, reikštų di
Publikos
susirinko
daug
♦
♦
♦
draugų
buvo
surengtos
pra

mirštant
buvo
pašauktas
daugiausia iš bažnytinių
mas
ir
Įsteigti
savo
name
at

deli smūgį. Užtat ir čionai
vakaras visais atžvilgiais sakančią sąkrovą. Dabar
dainorių bei pabėgusių iš kunigas. Kunigui klausiant kalbos New Philadelphijoj.' ir
"Keleivio" 1 num. kores jų draugai sujudo, čionai
nusisekė.
apie ligonio prisirengimą Nors ilgai laukta, bet susi
daug pinigų išleidžiama pondencijoj iš Westemport, tie gaivalai rengia protesto
ten.
Klerikalų
prakalbos.
Sandaros kuopa gyvavo keliaut anan svietan, tasai rinko tik 23 vyrai ir 3 mote
Md. yra Įsiskverbusi maža prakalbas ant 19 sausio.
randai.
nuo pereitų metų, bet dabar jam atkirto: "Netikiu i vel ris. Lietuvių čia gyvena a- Gruodžio 26 buvo klerika Gruodžio 29 buvo pareng klaida. Pasakyta, kad nak
visai apmirus. Po Šliupo nius ir kunigo patarnavimai pie 1,000 šeimynų. Šitas atsi lų Tautos Fondo surengtos tos LSS. 139 kuopos prakal tinis šiptas tęsiasi 13 valan Susipratę lietuviai darbi
prakalbų, kurios čia buvo man nereikalingi.” Jam mi tikimas parodo, kaip šito prakalbos. Kalbėjo J. Biel bos. Kalbėjo d. P. Balsys dų, o užmokėt gauni tik už ninkai prie tų prakalbų čio
pereitą vasarą, tautininkai rus, velionio moteris pasiun miestelio lietuviai atsilikę skis ir kun. Stručkus. Be tu iš Montellos, aiškindamas 2 valandas. Turėti! būt iš nai neprisidės. Bet yra žmo
"nutarė” apskelbti visiems tė pas kunigą mergaitę, kad nuo darbininkiško judėjimo. da buvo tūlas J. W. Johnson bėgančius gyvenimo nuoti- dirbus 13 valandų gauni už nių, kurie atžagareivių poli
"baltąjį terorą” (gal juos nupirktų žvakių. Kunigas Tamsumo ir girtuokliavimu ir kiti.
kius. Prie kuopos prisirašė mokėt už 15 vai., t y. 2 va tikos tikslų nežino. Tuos
klerikalai gali suklaidinti.
tą pamokino jų tėvas šliu atsisakė parduot žvakių ir už tai nemaža. Apgailėtini Vietos kun. Ambrozaitis 3 nauji nariai, kiti žadėjo landas prideda viršaus.
Užtai-gi
darbininkai
turi
M. L. Balchonas.
pas). Tas jųjų "teroras” velioni nepriėmė i Rymo ka žmonelės. Kada jie nubus. atidar < >amas susirinkimą prisirašyti.
būt
atsargus
ir
neklausyti
apsireiškė pirmiausia L. M. talikiškas kapines. Mat at- Draugas Jukelis susirin anglų kalba paaiškino jo tik Tos įsčios dienos vakare
Lietuvos
Draugijoj; komitetas beveik sikeršijo. Davatkos pridarė kusiems pasakė gražią pra- slą. Bet tą jo "kalba" vargu kalbėjo tūlas Ramanauskas. "Kairumas" Įnėjo madon, atbulakalnierių.
darbininkai
gal
su
džiaugs
susidėjo iš vienų tautininkų, Įvairiausių plepalų, pradėjo kalhėlę, o moterjs iš Miners bau ka- suprasti galėjo. Ma- Sako jis apsilankė pas mus kaip anais metais pas mote
todėl jie ir darė viską, kas skelbti, kad bedievis iš kapų villės sudainavo. Ar tas pa- tvt, kad da nesuspėjo išmok biznio reikalais. Rinko pini ris siauručiai sijonai, kurie mu priėmė bolševikus, tik
tik jiems buvo galima. Bet atsikėlęs vaikščioja ir tam liks geistinas pasekmes, ti angį-kai žodi ištarti, ne gus "Lietuvos naudai." Tūli nelaimingąsias pančiodavo kunigai ir ponai jiems prie
šingi.
tas neilgai traukėsi. Pir panašių nesąmonių. Bet tie ninku spėti.
kalbam. apie sakinio suriši pasakoja, kad aukos buvo •r strikinėt versdavo.
Kuopos korespondentas.
Lukšių
Juozas.
miausia jie gavo
puikiai plepalai randa pritarimo tik
J. Mikalauskas. mą.
renkamos Lenkų legijo
GARDNER, MASS.
Įdomios prakalbos.

J
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KELEIVIS.

Lyga negali nusisekti, nesi viduje, yra dar keblesnė pro
blema. Tečiaus tikrai de
žmonės jaja neužsitiki.
Taip
kaip visuotinas
Ly-• mokratiškos pa rliamen ta
,
•__ • _____
__*
.
fos principų priėmimas turi rės Lygos įstaigos, užtikri
uti prieš rubežių nustaty- nant kokį nors išreiškinų,
True translation filed wit> the posl- temimo teisės neprigulmin- mą,taip ir ji pati turi būt su- mažumos nuomonės, tam
ir kad naudojama
taip, kad visi bumaster at Boston. Mass., on January
Boston. M.«u on January ir
“ ūkininkų
f“*1* valdžia,
vairia, ir
TT„H
15, 1919, as reęuired by the Act of goms valstijoms spręsti, kas daryta pirma negu bus ban- pat ir pilną viešumą, bus tik is. 1919, as required by the Act of kapitalistai,
______ y pramones
___
_ _patenkinti1 ir laimhigi,
savitų
October 6, 1917.
'ninbai
kad k<
geriau jų valstijai tiktų — doma sumažinti apsiginkla- ras nubaidymas, jei ne pil ctober 6. 1917.
ninkai, notuvatu
neturėtų vnlrlainip
valdžioje1 VlAtni
vietoj kad
keli dvarininkai,
nas
užtikrinimas
prieš
ne

,
vimą.
Pirmas
Lygos
žings

laisva
ar
apribota
pirklyba.
Sąjungos Principai.
Vienas Amerikos darbi i jokio balso. Visi vyrai ir darytų milžiniškus pelnus, o
moterįs turi būti naudingais, tūkstančiai butų skurde paAmerikoj susidarė drau (b) Valstijos, turinčios sa nis turi būti ne nusiginklavi- žmonišką apsiėjimą su ma ninkų laikraštis rašo:
žuma
viduje
Lygon
įneinanmas,
bet
ginklų
sujungimas;
gija, kurios tikslas yra pla vo globoje teritorijas, nepri
Rusija šiandien yra di darbininkais; jeigu sveikas skendę.
Tarybų valdžia įvedė dar
tinti idėją apie Tautų Lygą, valo naudotis tąja gale, kad turi būti padaryta sutartis, čių valstybių.
džiausia pasaulio problema. žmogus nieko naudingo ne
kaip
jie
galėtų
būti
vartoja

bininkų
kontrolę pramonėn.
šita organizacija vadinasi išgavus ypatingų palengvi
Amerikos politikos pasi Darbininkus ji paliečia dau dirba, tai toks yra skaito
mi
išvien
visų
apsigynimui.
Tautų Lygos Draugija. Ši nimų vien tik savo pilie
sekimui yra reikalingi se- giau negu visi kiti pasaulio mas parazitu ir jis negali Tas reiškia, kad ne bosas te
tame straipsnyje išdėstoma, čiams; tose teritorijose tur (Nuo ko? Red.) Tautų Ly kantįs dalykai:
klausimai. Ji paliečia jų valdžioje dalyvauti. Ir taip nai jau bosas, bet darbinin
ga
nepakeičia
spėkos
varto

kokie turėtų būt Tautų Ly tai turi būti prieinami lygiai
Visuotinas tautų susi gyvenimą, jų reikalus ir jų kapitalistų respublika virto kai.
Štai kokiu budu šita siste
gos principai.
darbininkų respublika.
visiems žmonėms; piliečiai jimą, bet ji vra organizaci draugavimas, paremtas ant siekius.
ma
veikia:
Tokie dalykai, kaip Belgi tų tautų, kurios neturi to ja, kad pasekmingai tą spė to principo, kad kiekvieno
Tarybų
Respublika
yra
Laikraščiai Rusiją šmei
ką
panaudoti
visų
apsau

Visi fabrikos darbininkai
jos, Serbijos, Lenkijos, Če kių teritorijų, privalo turė
saugumas priguli nuo visų, žia. Jie meluoja apie ją. Jie pilna ir nuodugni demokra
išsirenka
Dirbtuvės Komite
kijos ir kitų tautų paliuosa- ti tas pačias teises, kaip ir gai. (Nuo ko? Red.)
tybė
—
demokratybė
val

pasiryžusių užlaikyti tarp stengiasi jus įtikinti, kad
tą. Šitas Dirbtuvės Komite
vimas ir jų apsaugojimas Į piliečiai tų tautų, kurios val Jei tautoms bus galima tautinę tvarką, suteikian revoliucinė Rusija yra jūsų džioje ir pramonėje.
» nuo užpuolimų, o taipgi, ir do dideles imperijas. Kapi prirodyti, kad jos ištikrųjų čią lygybę politinėse teisėse priešas. Bet Rusija nėra ju- Kapitalistinė respublika, tas veda fabrikos reikalus—
pačios Amerikos ateitis pri talo indėjimas ir įvairus pa gali žiūrėti į Lyg^ kaip į ir ekonomijoje. Susidrau sn priešas. Revoliucinė Ru tokia kaip buvo Rusijoj prie ne savininkas. -Viskas, kas
guli nuo tarptautinės tvar lengvinimai šalyse turi būti svarbiausi politinio ir eko gavimas turi būti paremtas sija kiekvienam darbininkui Kerenskio, duoda žmonėms tik yra daroma, turi būt už
kos, kurios kampiniu ak paimta į tarptautinę kontro- nominio gyvenimo užtikrini demokratine konstitucija, yra draugė. Rusijos darbi tiktai politinės demokraty- tvirtinta Dirbtuvės Komite
meniu turi būti Tautų Ly
mą, kad ekonominiam pleto- su centrale taryba arba par- ninkai ir ūkininkai kųvoja. bės — tai yra. politikos rei to.
(c) Valstijos, neprieinan jimuisi nėra reikalo laikyti liamentu su tikriausia, kiek kenčia ir miršta nevien tik kaluose jus turit šiokią tokią Kiekvienas Dirbtuvės Ko
gaTokios Lygos uždaviniu čios prie vandenų, turi turė savo kontrolėj uostus arba galima, atstovybe visų poli už savo reikalus, bet už viso laisvę, galit dalyvauti rinki mitetas renka delegatą Į ap
turėtų būti rūpintis, kad vi ti užtikrintą kelią prie jūrių pavergtas provincijas kaipo tiškų partijų iš Lygą suda pasaulio darbininkų labą.
muose, turit teisę politikos skričio Darbininkų Kontro
soms liaudims atsiekus:
per kitas valstybes ir nau darbo spėkų ir žalios mede- rančių tautų. Susidraugavi- Laikraščiai meluoja apie klausimuose balsuoti: bet lės Organą, kuris reguliuoja
dotis
uostais.
gos šaltinius, tai pavergtų man priimama kiekviena Rusiją, bet taip darydam jus neturit teisės balsuoti pramonę užbriežtame a}>1. Saugumą:
tinkamą
bus tauta, kurios valdžia turi at jie podraug ir parodo, kad pramonės klausimuose; ne skrityje. Paskui šitie ap
valstybinio gyvenimo ap Pirmiausis Tautų Lygos tautų paliuosavimui
darbas savo pobūdžiu yra prašalinta viena didžiausių sakomybę prieš žmones. To revoliucinė Rusija yra dide turit teisės balsuoti dirbtu skričio organai sudaro cent
saugą.
kliūčių, Lenkijos, Alzas-Lolis daiktas. Jie prisipažįsta, vėse, kur jus dirbat; jus ne rą, Visos Rusijos Darbinin
2. Ekonominio vystymosi legislatyvis. Jo užduotim raino, Čekijos ir Jugosla kio susidraugavimo Nudary kad
Rusijos revoliucija yra turit ekonominės demokra- kų Kontrolės Tarybą, kuri
yra prašalinti priežastis, ku
mas turi būti neatskirtina
lygybę.
rios veda prie karės. Neuž vijos savotiškų klausimų iš taikos derybų ir teritorijų pavojus kapitalistams ir tybės. O ekonomija, pramo reguliuoja visos Rusijos
Kad tuos tikslus pa tenka
įsteigti arbitracijos rišimas, kaip lygiai Turkijos klausimo rišimo dalis. Ji pramonės tironams visam nė,yra pamatas viso musų pramonę.
siekus, reikalinga permai
Kontrolės Organai nu
ir Rusijos tautų apsispren
gyvenimo — nuo pramonės
na dvasioje ir principuose, teismus arba išleisti Įstaty dimas bus labai palengvinti. turi užginti tvėrimąsį ma pasaulyje: o tas jau reiškia nriklauso visas pasaulis. Ir sprendžia, kiek darbininkai
žesnių lygų ar ypatingų su kad darbininkams, kurie
kurie nuo senai jau tarptau mus senais pamatais. Tai
pasirodė
neužtektina
iš
pri

Praktiškojo
internacio

tarčių, ypatingų ekonominių nuo tų kapitalistų ir pramo ieigu jus neturit demokraty- turi gauti algos, kaip ilgas
tinėj tvarkoj yra įsigyvenę. tyrimo.
nalizmo administratyvė ma susijungimų, boikotų ar iš nės tironijos visur kenčia, bes pramonėj, jus esat kapi valandas jie turi dirbti, kiek
Iki šiol buvo įsigyvenus min
Rusijos
revoliucija yra talo vergai. Politinė demo- pe'no turi būt palikta fabri
tis. jog tautos saugumas ir Aišku, kad kiekvienas pla šinerija savo pradinėje for skyrimų. Lygos narių tar draugė.
žo
kratybė be ekonominės de- kos savininkui — vienu žopasisekimas priguli vien tik nas, suteikiantis tautai už moje jau ir dabar' randas. pe nesutikimai turi būti pa
Rusijos revoliucija reiš mokratybės yra apgavystė. džiu, darbininkai per savo
ir ekonominės Tarptautinėms
įstaigoms, vesti jos teismiškoms įstai
nuo jos pačios galybės ir tikrinimą
progos lygybę, susiaurins kurios yra įsteigtos kariau goms.
Jos administracija kia senojo kapitalistinio pa Tarybų valdžia vykina to įgaliotus atstovus kontro
turto. Ta mintis pateisinda tautų
sauvalumą. Tas ir yra jančiųjų ta'kininkų (tų įs privalo būti sudaryta iš saulio pabaigą, o naujo, so kią tvarką, kur demokraty liuoja pramonę, reguliuoja
vo politikos veikėjus, ku
svarbiausis dalykas, kuriam taigų daugiau, kai dvide įstaigų, kurias dabar turi cialistinio pasaulio pradžią. bė yra industrijoj, tai yra ją ir nustato išlygas kokio
riems, kuomet jie ką nors įvykinti
Lygai reikės atlikti šimt) tvarkant militares a- talkininkai, tik jas pakei Tai yra didžiausis atsitiki tokią tvarką, kur pramonę mis jie turi dirbti. Tai yra
paskaitę už svarbiausi daly "negirdėtus
” apie ’ijantų išgales, laivyną ir čiant j tarptautines įstaigas, mas pasaulio istorijoje, di kontroliuoja patis darbinin oirmutinė pramonės demo
ką tautos saugumui, didino !,kuriuos kalbadarbus,
prezidentas transportaciją, maistą, ne praplėčiant jų veikimą ir su- desnis negu francuzų revo- kai, o ne samdytojai, kapi kratybė. pirmutinė pasaulio
tautės galybę ir turtą, būti Wilsonas. Valstijos,
turin apdirbtą medžiagą ir pini demokratizuojant jų atsto iucija. Nes da pirmu syk talistai. Valdžia tenai yra istorijoj.
nai reikalaudami strategiš
Joks bosas dabar negali
uostus, kurie yra gam gus, buvo suteikta milžiniš vybę. Vykinimui ir palai Dasaulyje paprasti žmonės, organizuoti darbininkai
»
kų rubežių. žemių su žalią čios
ir ūkininkai, pa Tarybų valdžia yra tikrodarbininkui pasakyti:
ja medžiaga, priėjimo prie tos ke’iais už jų gyvenan kos galės. Daugelis tų vei kymui Lygos nutarimų tu darbininkai
ėmė
savo
kontrolėn
šalį,
šatiems
žmonėms,
gal
manys,
ji
demokratybė.
Ūkininkai)
Eik
P?™0;. tau nėrar
kimų
—
ypatingai
tų,
kurie
rėtų būt vartojama ne vien
jūrių, nežiūrint net, kad jų
r
—
nėra kas dirbti,
į,
kuri
turi
160,000,000
gy

jog
tai
yra
žiaurus
pasikėsi

rbo
pasielgimas ardytų kitų tau nimas ant jų neprigulmybės, Kečia tarptautinį neapdirb tik jungtinė karinė spėka, ventojų, ir įsteigė tokią val susirenka savo kaimuo-;,kuomet
milionams
žmonių
tos medžiagos ir laivyno bet ir toks naudojimas eko
se,
darbininkai
savo
tu saugumą ir pasisekimą.
džią, kuri tarnauja darbo dirbtuvėse, ir išsirenka dele . visko stinga! Joks bosas ne
Kiekvienoje sistemoje, kur jei ju valia ant tų uostų nėra kontroliavimą, turės būti ve nominės pasaulio kontrolės, žmonėms
ir rūpinasi viso gatus į vietos Tarybą. Kas gali pasakyti rusui darbinin
visišką bet aprybota, ver dama dar po karės per ge kad valstybei butų naudinapsigynimas prik’auso nuo čianti
būtinai leisti jais nau roką demobilizacijos ir re 71 au eiti su Lyga, negu prieš pasaulio darbininkų likimu. tris mėnesiai šitos Tary bos kui: ”Jei tau perilgos darbo
didesnės spėkos, vienos tau dotis svetimiems,
gal da ir konstrukcijos laiką. Demo
Tai ve, kodėl šitie laikraš renka iš savo tarpo delega valandos pas mane, arba
tos saugumas pastato kitą
žmo bilizacijos ir civilio samdy
kurie gina plėšriojo ka tus į visuotiną Rusijos Ta Dermaža alga, tai eik lau
Visi šie principai yra tik čiai,
1
pavojun ir visuomet verčia j lenktiniuojantiems
Valstijos, turinčios mo problemas rišant reikės praplatinimas tų principų, pitalo reikalus, taip mehio- rybų Kongresą, kuris susi kan; tavo vieton aš galiu
siekti stiprybės ir žemių už nėms.
gaut kitą.” Rusas darbinin
griebimo. Tas gimdo ra tritorijų Afrikoj, kuriose darbininkų ir plačiai laisvę kurie buvo įausti i musų pa- . a apie Rusijos revoliuciją, renka Maskvoje. Šitas Vi kas dabar jau nebe vergas:
dar nevisai civilizuo suprantančių sluogsnių at čių valstybinį gyvenimą.
Kongresas,
<apie bolševikus, apie Tarybų sos Rusijos
mybės pavojų ir veda prie gyvena
ti žmonės, ligšiol manydavo, stovybės įvairiose valstybė
Respubliką.
Jus
neturėtu

renkamas kas trįs mėne rusas darbininkas yra lais
kariu.
jog
jos
turi
teisę
tose
terito

se. Su tarptautinėmis komi True transla<H». filed vith the post mėt šitiems melams tikėti, siai. vra augščiausis Rusijos vas pilnoj to žodžio prasmėj.
Tokioje lenktiniavimos,bet
at Boston. Mass., on January nes šitie melai yra leidžiami valdžios autoritetas. Jisai ■O jus ar turite pramonėj
ne kooperacijos sistemoje rijose statyti savo industri sijomis, prisilaikant tokios -naste<15.’ 1919, as required by the Act of lygiai prieš jūsų reikalus, renka Liaudies Komisariatą balsą? Ar turite jus savo
ir pirklyba pirmoje vie oat kontrolės ant pasaulio October
mažosios tautos, kaip belgai, ją
6. 1917.
kaito ir prie Rusijos darbi arba ministeriją, kuri vra dirbtuvėj žodį?
pietų slavai, lenkai, ar kiti toje. Stambus kapitalas to ekonominių turtų, tvirta
susilauks konkurencijos, torntautiškoji valdžia bus
ninkų reikalus.
Dildomuoju valdžios organu, Tarybų valdžia yrą darbi
negalėtų išsilaikyti, jei jie dėl
tautinė didybė turės užtikrinta.
Nesiduokit apgaut. Žino •r Centralį Tarybų Komite-: ninkų valdžia; viskas, kas
turėtų remtis vien tik savo tuomet
suparaližiuota, todėl bus Tarptautiškąjai mašineri
dami teisybę — teisybę apie tą. kuris sėdi Maskvoje nuo’ tik yra daroma, daroma dar
galybe. Turi būti koks nors būt
SVETIMTAUČIŲ
ĮVAŽIA

bininkų labui. Tai yra dar
tarptautinis
susitarimas. tokių ša’ių, kur politinės jai reikės demokratijos, taip VIMAS IR IŠVAŽIAVI Rusijos ^darbininkų revoliu vieno Kongreso susirinkimo bininkų respublika, o ne
kaip ir progresyvio paskirs
ciją — ir jus galėsit grei iki kita. Leninas, Trockis
Kad užlaikyti tautą čielybė- partijos tam priešinsis.
MAS Iš AMERIKOS
kapitalistų ir
Tečiaus,
jei
po
karės
tūlos
tymo.
Kad
Tautų
Lyga
ne

čiau
pasiliuosuoti.
t kiti, tų tarpe ir Centralis dvarponių,
je, reikia tarptautumo.
TEBĖRA
SUVARŽY

valstijos negaus kelio prie išaugtų į didelę biurokratiš
Svarbiausis dalykas, kurį Komitetas, išduoda Visos i' darbininkų prakaito išnauTAS.
Užtvirtinimas ir teisių ap jūrių, jei sparčiai augantis ką valdžių sąjungą, vietoj
reikia apie Rusiją žinoti, yra Rusijos Kongresui raportą;Į dotojų.
sauga prigulės nuo Lygos gyventojų skaičius pasijus kad
’
būti demokratiška žmo (Released bv the Committe tas. kad nuo kovo mėnesio iš savo veikimo; jeigu pasi Ir dėlto, kad Rusijoj pratvirtumo, pasižadėjusios su- atkirstas nuo žalios medžia- nių sąjunga, būtinai turi bū on Public Information.)
1917 metų tenai buvo dvi rodo, kad jie savo pareigas i dėta vykinti socializmo tvartartinai remtį .tarptautinę gr0S būtinai jų gerovei rei- ti:
Daugelis žmonių mano, revoliucijos, ir kad tos revo nildo gerai. Kongresas ren 1 ka, visi pasaulio reakcinin
tyai ką. užtikrinant teisingą kalingos, jei palengvinimai
(a) pilnas veikimo viešu kad karei pasibaigus atsida liucijos buvo visai skirtingo ka juos ant toliaus; jeigu ne, kai sukilo prieš Darbininkų
elgimąsi su visais.. Tai yra jr pirmenybės, kuriomis ma'5, ir
iuos išmeta ir renka naujus Tarybų Respubliką.
rė visi keliai ir Euroiion ga pobūdžio.
Dėlto ir šios šalies kapita
Tautų Lygos pamatinis naudojasi valstijos su prie(b) tikra žmonių atstovy lima jau važiuoti. Tai yra
Pirmutinė revoliucija bu žmones ju vieton.
listų
spauda reikalauja in
principas.
1 marinėmis
teritorijomis, bė.
klaidinga nuomonė. Kad tą vo revoliucija prieš carą. Ca Ar tai despotizmas? Tai
Pirmas Tautų Lygos dar įvestų
silpnesnes
vals
Pirmasis jų yra supran- nuomonę atitaisius, Valsty ras it- kruvinoji jo valdžia vra tikra demokratybė — tervencijos Rusijoj, kad gin
bai’ yra surasti, kaip viskas tijas į neparankumą, tai vėl tahias prinaipe, kuri taip ai bės Departamentas praneša, nuversta. Sudaryta nauja patįs darbininkai sudaro klo spėka sutriuškinus dar
turėtų būti sutvarkyta, ko prasidėtų varžytinės, kurios škiai prezidentas Wilsonas kad visi įstatymai ir taisyk valdžia, respublikos valdžia, valdžią. Ačiū tokiai vald bininkų respubliką.
kie tarptautiniai įstatai už neišvengiamu keliu vestų pabriežė, jog ateityje neturi lės link atkeliavimo ir iške buržuazinės
respublikos, žiai, darbininkai gali naudo True translation filed with the posttikrintų teises visiems; kaip prie naujų karių ir silpnes būti slaptosios diplomatijos. liavimo svetimtaučiu tebėra kur vietoj caro činovninkų tis laisve, pramonės demo- master at Boston. Mass., on .Januarv
1919, as required by the Act of
senieji tarptautiniai įstatai nių tautų pavergimo. Todėl Antrasis gali būti invykdin- galėję. Jokiame atsitikime šalį pradėjo va’dyti kapita kratvbe ir gali tvarkyti sa 15,
October 6. 19 i 7.
turėtų būti pertaisyti, kad ir prezidentas Wilsonas ir tas tiktai kokia nors žmonių svetimtaučiams nelaidžiama listai ir darbininkų išnaudo vo gyvenimą taip kaip jiems
SOCIALISTŲ PARTIJOS
tai atsiekus. Visam svie lordas Grey reikalauja, kad atstovybe, kuri galėtų da atvažiuoti ar išvažiuoti iš tojai.
I
patiems patinka.
VIRŠININKAI PRIPA
tui turi rūpėti, kad kiekvie Tautų Lygos sudarymas būt ryti įstatymus tarptautiš- Suvienytų Valstijų, jei tas
Valdžia persimainė, bet Tarybų Respublika ūkinin
ŽINTI KALTAIS.
na tauta gautų progos aug išrištas taikos konferenci kais reikalais, Į kurį turėtų nesutinka su tomis taisyklė viskas kita pasiliko po seno kams davė žemės, o darbi
Prisaikintųjų
suolas Chiti ekonomiškai, nekliudant joj. ~Juodu
________
užreiškė,, kad jei ineiti mažumų elementai ir mis. Yra manoma, jog ke vės. Ūkininkai kontrolės ninkams pavedė fabrikas.
pripažino, kad visi
kitų tautų panašiam augi- jj nebus sudaryta laike tų kuris butų atskiru kunu nuo lias ateiviams bus uždarytas ant žemės negavo. Miestų Privatinė žemės nuosavy i cagoj
penki
Socialistų Partijos
mui. To atsiekimas priguli derybų, tai gali būti, jog ir Lygą sudarančių valstijų pakol taika nebus paskelbta, darbininkai balso pramonės bė Rusijoj likos panaikinta. i viršininkai,
kurie buvo kalnuo plėtojimosi laisvos savy- vį?aj neįsisteigs,
vyriausybių. Yra tai prin o gal ir ilgiau.
reikaluose nagavo. žodžiu Žemė prigulės visiems ūki i tinami už peržengimą espiotarpės vertelgystės ir iš to
Priežastis aiški. Jei Ivga cipas, kuris apsireiškė Ame Niekas neturi teisės kal rakant. revoliucija buvo vien ninkams ir kiekvienas žmo
paeinančių ekonominių su nebus likusi politine tikre rikos susivienijime ir visai binti žmogų važiuoti arba tik politinė, bet ne ekonomi gus, kuris tik gali dirbti, ga- nažo įstatymo, yra kalti.
tarčių. Pav., jei norima nybe, kuomet reikės kalbėti skirtingas nuo Valstijų Fe mti iš jo pinigus už šifkor- nė: caro ir didžiūnų teisės i gauti žemės tiek, kiek tik Teisiami buvo partijos sek
ką nors nuveikti lygybei e- apie rubežių nustatymą; jei deracijos Vokietijos Impe ę, sakydamas, kad jis išrei tapo panaikintos, o Įsteigtos is gali apdirbti. Bet nie retorius Germer, partijos
organo redaktorius Enghkonominiame tautų augime, tautos po senovės turės rem rijoje. Jei Suvienytų Vals kalausiąs leidimą iškeliauti kapitalistų teisės. Darbinin kas negali žemės pasisavin-^^^
jaunųjy socialistų lynustatant santikins tarp di tis daugiau ant savo pajiegų tijų valdžia susidėtų tik iš iš Su v. Valstijų. Tik Valsti kai pramonėj, jokių teisių .1, nes ji priguli visuomenei;j g0S organo
redaktorius
džiųjų ir mažųjų, tvirtųjų ir ir ištekliaus, tai jos vardan atstovų nuo keturiasdešimts jos Departamento pastaty negavo; jie kaip buvo algos taipgi niekas negali naudoti (Kreuz, rašytojas ir kalbėtosilpnųjų, visiems lygiai turi savo šalies apgynimo neiš- aštuonių valstijų, susivieni ti valdininkai gali duoti lei vergais, taip ir pasiliko.
ant žemės samdytų darbi-,
7^^ įr dabar išrinkbūti užtikrinta:
i vengiamu budu reikalaus jimas nestovėtų ant demo dimą, bet ir tai jokio užtik Tuomet Rusijoj kilo kita unkų. Ūkininkai susirenį kongresą Bergeris.
(a) Nė viena valstija ne- strategiškų rubežių ir že kratiškų pamatų. Ant lai rinimo negali būti, kad apli revoliucija — ekonominė re <a į vietos Tarybą ir įssiren- Bausmė da nepaskirta.
" duos vienai savo kaimynei mių su gamtos turtais nepai mės. jis taip-pat susideda iš kaciją padavus bus suteik voliucija prieš kapitalistus <a Žemės Komitetą. Šitas,
--------- 2-----tokių pirmenybių, kurių ji sydamos ar kitoms tautoms atstovų nbo šimto milionų tas leidimai
ir darbininkų išnaudotojus. komitetas prižiūri savo ap- ŠNIPAI JIEšKO LAWnesuteiktų kitoms savo kai kas liks, ar ne. Potam nu žmonių. Naujoji tarptautiš- Aplikantai turi kreiptis į Darbininkai ir ūkininkai su skrityje žemės padalinimą ir RENCE IWW. UNIJOS.
mynėms.. To principo turi kentėjusieji nuo tokio plėši koii valdžia turi taip-pat pa agentą arčiausiai prie savo siorganizavo į Tarybas, prie . os apdirbimą. Tai yra ūki-j Lavrence, Mass. Slaptobūti laikomasi
kaip per mo butų priešingi Tautų sielgti ir pasistengti prižiū namų, bet ne į uostą, iš ku kurių joks kapitalistas ar ninkų kooperacijos organas sios policijos agentai čionai
kant žaliąją medžiagą, taip Lygai, nes ji užgirtų jų rėti,kad visos didžiosios par rio nori iškeliauti. Jie ne turto savininkas negalėjo — visi dirba bendrai. Visa tyrinėja, kiek audėjų priguir rinkų reikaluose.
Eko , skriaudą. O toks pasiprieši tijos ir kiekvienos valstijos privalo iš mamų važiuoti tol Drigulėti. Šitos Tarybos 7 žemė (įskaitant kasyklas, Ii prie IWW. unijos, kuri lai
nominė lygybė nereiškia nimas tuojaus duotu pamato grunės butų atstovaujamos. kol negaus leidimo iškeliau ’apkričio 1917'metų nutarė, kinas ir tt.) Rusijoj pri- ke 1912 metų streiko šitam
muitų panaikinimą, arba a- kitiems sakyti, kad Tautų Užtikrinimas politinių, ci- ti iš Suv. Valstijų.
kad jos turi likti darbininkų klauso visiems žmonėms ir mieste buvo labai išaugus.
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apsivedimui merginas,
merginos, i Pajieškau apsivedimui merginos,
Vyriausybės gyvenimą pa- NEW BRITA1N, CONN. i nuoPajieškau
17 iki
T?.®**
e-’U nuo 20 iki 30 metų amžiaus, turi būti
24 «netų. Meldžiu atsišaukti su pir- ( katalikė.
..........Aš esu 35 metų, geltonais
skirto atidėliojimas SteigiaFĖRAL
Aku prisiunėiant savo paveik- plaukais, mėlynų akių. Geistina, kad
mu laišku
■mojo Seimo, kuris butų ga-^ R
. _
~ Lietuvis- slą. -----Atsakymą
ir platesnes žinias ' mergina butų tamsiais plaukais, link.-

gražius
?7?18 M 25
_ žuazija bijojosi šaukti SteiTrue translation filed with the post- ^akad SiTvaMžios t'm- ir 27 dienose, 1919 metų, Liemaster at Boston, Mass., on January
t
t, tuvių Svetainėje, 354 Park
15, 1919, as re-juired by the Act of
October 6. 1917.
valdžia bus sociaiistiška.'^8.- ,^e.w- ?rita*n,-. (įonn'
Audringomis
jūrėmis Bet lirilrai atidėliodama1 V1S1 vietmial ir apielinkmių
plaukia milžiniškas laivas. buržuazija iššaukė da griež miestelių užprašomi atsi
Įžanga 15 centų
Prie jo vairo stovi keliatas tesnę socializmo formą, ne lankyti,
ypatai.
viršininkų. Tie viršininkai gu Steigiamas Seimas butų I
Komitetas.
klauso tik pirmosios ir ant priėmęs.
rosios klesų pasažierių, ku
Panašiai susideda padėji
rie skaito save laivo savi mas ir Vokietijoj. Kaip Ke
ninkais. Gi trečioji klesa renskio, taip ir Eberto kabi
ir laivo darbininkai turi netas graibosi jieškodamas
Pajieškau savo žmonos Viktorijos
klausyti viršininkų paliepi sau tvirtos paramos. Ta i Bukauskienės,
kuri 27 gruodžio 1918
išvažiavo, palikdama mane
mų...
parama turi būt žmonės. metuos
su dviems vaikais, ir paimdama pini
Viršininkai, klausydami Bet prie valdžios siekia dvi gų 1130 dolerių. Ji yra 38 metų. Jos
pirmosios klesos pasažierių, vadovaujamos grupės.
suka laivą razbaininkų ke Viena nori, kad pamatą
liais. Laivas atsiduria Į jai padėtų Steigiamas Sei
toki padėjimą, kur vargas mas, atstovaująs visas klepasidaro didesnis, negu bai sas: junkerius, buržuaziją
mė prieš vyriausybę. Lai ir darbininkus.
vo darbininkai ir trečioji
Kita grupė reikalauja,
klesa, padedami is dalies kad tuojaus butų vykinama
antrosios klesos pasažierių, vienos visuomenės klesos
sukila ir sumeta viršininkus tvarka, tai yra darbininkų
Į jūres. Tai yra tas pats klesos tvarka, kur kiekvie
atsitikimas, ką mes vadina nas sveikas žmogus turėtų
me revoliucija.
dirbti, o ne iš svetimo darbo
Tuojaus kjla klausimas: gyventų.
”Kas dabar yra kapitonas?” Prie pirmos grupės prigu
”Mes,” atsako pirmoji ir li dešinieji socialistai, bur
žuazija ir junkeriai. ? r tro
antroji klesos.
”Mes,” sako laivo darbi li grupė susideda iš nepri
klausomųjų socialistų.
ir
ninkai ir trečioji klesa.
meldžiu sugrįžti ir susitaikyti
taip vadinamų ‘‘spartakų”, pačios
ir kas ją žino malonės pranešti už ką
Šitie ginčai Rusijos revo- kuriems vadovauja didžiau- bus atlyginta.
(5»
Bukauskas.
liuocijoj užėmė aštuonis sis junkerių priešas Dr. K. 322 Kazimieras
Pine str..
Eiizabeth, N. J.
mėnesius laiko. Dabar dėl ši Liebknecht.
<to* klausimo eina kova Vo Pirmoji grupė nori, kad Pajieškau sesers sunaus Juozapo
* •>
iš Dememtonų kaimo. 'Va?
kietijoj.
Buržuazija, di Steigiamas Seimas butų su Olšausko,
ioklių parap., Vilkmergės pav Kau ■
džiumos socialistai, nepri šauktas pirma negu Vokie ..o gub. Jo paties ar kas jį žino
neldžiu atsišaukti, nes turiu svarbų
klausomieji socialistai ir tijoj hus Įvesta socializmo reikalą.
Pcter Spurgis.
taip vadinami spartakai ko sistema. Tuo tarpu antroji
lrons, Mich.
voja už Revoliucijos Laivo grupė reikalauja, kad visų R F D No. 1,
vairą. Mes žiūrim iš šalies Į pirma išdirbystė butų soeia- P;jieškau uošvio Petro Slabačauso. Suvalkų "ub., Kalvarijos miesto,
tas kariaujančias frakcijas lizuota ir šalies laikrodis pa ’pora
metų alįfal gyveno Luzerne. Pa.,
ir stebimės, kodėl jos tarp varytas tiek toli pirmyn, n dsbar nežinau kur. Meldžiu atsišau
(-1)
savęs nesusitaiko ir nepra kad Steigiamas Seimas, jei kti šiuo adresu:
Joseph St ūk inis.
deda ko nors veikti. Bet gu jis paskui ir susirinktų, 21 Vj Barcley str., Worcester, Mass.
mes užmirštam, kad tik per jau nebegalėtų atsukti tą Pajieškau Jono Jasinsko, apie S
netus gyveno Clinton, Ind.
Kauno
tokią kovą gali išsiaiškinti laikrodi atgal.
Surviliškio vals.. Bučioniu -oklausimas, koks ištikrujų Bėgančios žinios parodo, gub..
los ir Tamošiaus Pikšrio aoie 12 me
kapitonas jiems yra tinka- kad kol kas da viršų tenai u atgal taipgi gvveno Clinton. Ind.
Pakrosčių kaimo, Kauno gub. Jie pamiausis.
ima pirmoji grupė, tai yra js lai atsišaukia arba kas apie iuo
Ebęrto kabinetas yra vi dešinieji socialistai ir jų rė ino malonėkit' pranešti, turiu svarbu
(41
siškai be galios, išskyrus tą mėjai. Rinkimuose i Stei cikalą. Joe Bairunas.
Clinton. Ind
silpnutę paramą, kokia jis giamąjį Seimą jie visur gau R R 2, BOX 286,
diena iš dienos naudojasi; na didžiumą balsų ir jų di Pajieškau brolio Povilo Petronio-,
bet ir ta pati parama labai džiuma buvo net Darbinin taipgi Antano Petronies. abu iš Anyk
valsčiaus, Vilkmergės pav., Kau
neužtikrinta, nes ji kas die kų ir Kareivių Tarybų Kon ščių
no gub.
Jų pačių meldžiu atsišauk
na svyruoja. Keli prūsų re- grese, kuris buvo susirinkęs ti ar kas žino malonės pranešti.
Jonas Petronis,
i 11
gimentai pasirodo ties Bran andai Berlyne.
858 Jackson str.,
denburgo Vartais po senos Tečiaus yra da ir kitas ke
Grand Rapids, Mich.
valdžios vėliava, ir buržua lias prie galybės, ne vien tik Pajieškau Frano Lesčiaus, iš Mazija tuojaus Įgauna drąsos. politiškas. Tas kelias yra e- I ilių sodžiaus, Skamonių parapijos
pav., Kauno gub. Jo pa
Už kelių dienu susirenka konomiškas. Tr paskuti Vilkmergės
ties atsišaukti ar kas žino meldžiu
Darbininkų ir Kareivių Ta nės žinios iš Vokietijos paro pranešti.
•J IvOpOČJtH
rybų Kongresas, ir
ant do, kad Berlyne ir Hambur 2341 Russell
str., * Detroit. Mich.
Brandenburgo Vartų vėl ge, o gali būt ir kitur, dar
Jono žebrio. jis visuoplesdena raudona vėliava. bininkai ingnoruoja politi metPajieškau
dirbo anglių kasyklose, taipcri
Kabinetas nežino, ar sekama ni veikimą, o ima industriją Jurg:o ir Antano Babickų. gyveno
Washington, L. I. N. Y. Jų pademonstracija suteiks jam savo kontrolėn su pagalba n’iųortmeldžiu
atsišaukti ar kas juos ži
diktatūros galę, ar palieps streikų. Paskutiniai Berly- no malonės pranešti, už ką busiu dė
kingas.
(4)
apleisti savo vietą.
,no streikai tik tuo tikslu ir
A. Žebris,
3814 10-tli avė., So. Seattle. Wash
Priežastis šitų sumišimų buvo vedami. Sakoma, kad
yra tame, kad senas autori vienam Berlyno priemiesty Pajieškau Zofijos Medalicnės, A•nelijos ir Antano Dabrovolskių, gy
tetas iš viršaus nugriuvo, o je. kur gyvena apie 300,000 veno
apie New Yorką. Jų pačių at
naujas autoritetas kįla iš a- žmonių, darbininkai paėmė sišaukti ar kas žino meldžiu pranešti.
Gertrūda Dobrovoslkaitė.
pačios.
*i savo
. • rankas
. • - i visas
• . dirbtu____ r 1
45 27 So. Wood str., Chicago. III.
ves
ir
Įsteigė
kaip
ir
nepri-i
_
Tas pats buvo ir Rusijoj,
Jr--’
x—( resPa’ieškau Onos Liudžiukės, iš Plokkuomet Karenskis buvo klausoma išdirbystės
sčni kaimo, Naumiesčio pav. Suvalkų
premjeru. Žiūrėtojai iš ša publiką. ‘ Tas labai prime gub Jos pačios atsišaukti ar kas
meldžiu pranešti.
lies stebėjosi, kodei jis ne na Petrogrado fabrikų prie ,ią žinoAntanas
Plaushinatis,
nuslopina savo priešininkų miesti Vyborgą, kur buvo 1206 Leech avė
Sioux City. la.
spėka, kaip tai yra papratu- kilęs bolševikų judėjimas. Pajieškau M. šukšdinio iš Platelių
sios daryti senai nusistovė Gi Hamburgo .jurininkai, paiap., Mariampoičs pav.. Suvalkų
Gyveno apie Seattle, Wash.
jusios valdžios. Karenskis kurie reikalauja sau kontro gub.
Jo paties ar kas jį žino meldžiu at
negalėjo to padaryti, nes jo lės ant pirklvbos laivyno, ei siliepti.
.
(5)
J. Galinskas.
karinės spėkos da nebuvo na kaip tik Kron štato juri 613 Vinetvood
avė., Detroit, Mir’n.
jam atsidavusios. Ir jos ninkų pėdomis, kurie buvo
Pajieškau pusbrolio S. Ginočio ir
jam
neatsidavė. Tiesiog Rusijos proletariato sukili pusseserės
Marės Ginotaitės,
abu
juokinga buvo žiūrėti, kaip mo tiesiąją ranka.
_____
Mestų sodos, Telšių rpav.,
Kauno gub.
pačių atsišaukti ar kas juos žino,
Laikinoji Vyriausybė vieną Taigi dabartiniu laiku Vo-,j Jų
meldžiu pranešti,, už ką busiu labai
dieną savo oponentus areš kietijos revoliucija panaši i ’ė! inga.
(4)
P. N. Razgiutė.
tuodavo. o kitą dieną jau tu ram laivui, ant kurio pirmo-I1 2335 So.
Hoyne avė.. Chicago. III.
rėdavo juos paleisti. Ji taip ji ir antroji klesos mušasi
giminių ir pažįstamų aš
elgėsi dėlto, kad neturėjo su jurininkais ir trečiąją 'suPajieškau
iš i plaišių kaimo, Viekšnių pa
jiegu suimtus savo priešus klesa už pirmenybę. Tai yra rap. Šiaulių pav. Kauno gub.
kelėjime laikyti, nes kariu kova tarp Steigiamojo Sei Meldžiu atsišaukti.
Vincas Jašniontas
menė, kuri prie senosios val mo ir darbininkų klesos Ta 1853 AVahansia
avė., Chicago. III.
džios tokius prasikaltėlius rybos.
Pajieškau Antano Akelio, turiu
šaudydavo ir areštuodavo, Tikėtis, kad Eberto kabi labai
svarbų reikalą ir meldžiu jo
dabar reikalavo jų paliuosa- netas galės numalšinti dar paties atsišaukti ar kas apie jį žino
pranešti.
vimo. Menševikų pulkai, bininkų klesa spėka, butų malonėsMarijona
Anskaitienė.
Shelton, Ct
nusiųsti bolševikams malšin vistiek, kaip tikėtis, kad lai 120 Ix>ughill avė.,
ti, patis virsdavo bolševi vo kapitonas su valdys laivą
kais; kazokai, nusiųsti men be vairo. Vairo gi jis netu True translation filed with the nostševikams nubausti, susibro- ri, nes senas išmestas šiukš- master at Boston, Mass., on Sept.
11. 1918, as repuired by the Act of
Ivnan, o naujas dabar tik October
liuodavo su jais...
6. 191".
Bet galutinai Laikinosios kalamas.

Pajieškojimai

Pajutau apsivedimui merginos
arba našlės be vaikų, ne senesnės 35
metų, be skirtumo tikėjimo, mylin
čios gražų gyvenimą, aš esu 37 me
tą, iš amato staliorius, statau namus
suteiksiu laišku.
smo
budo,
--—.................
Platesnes žinias suteik- ir kitus darbus moku. Turiu 3,000
M. T. Banadektis.
siu laišku,
Meldžiu kreiptis šiuo vertės turtą. Meldžiu atsišaukti At
114 Puyallup avė., Tacoma, Mash. adresu:
sakymą duosiu kiekvienai
Charles M.
(5)
Adam Urbonas.
Pajieškau apsivedimui merginos,
Noko mis. Iii.
BOX 223
Ladd, Iii.

arba našlės be vaikų, ne senesnės 2-i
metų, be skirtumo pažiūrų. Aš esu
01 metų ir turiu nuosavyb.- $10,Otri
vertės.
Mergina turėtų būt pasitu
rinti mylinti gražų gyvenimą ir tin
žinias
kama prie biznio. Platesnes
™
(5)
suteiksiu.
N. M.
Naugatuck, Conn.
BOX 436,

Pajieškau apsivedimui merginos,
nuo 21 iki 29 metų amžiaus, mylin
čios gražu gyvenimą. Aš esu 25 me
tų, nevartoju svaigalų.- Meldžiu at
sišaukti. prisiunėiant savo paveiks
lą. Atsakymą duosiu kiekvienai, pa
veikslus gražinsiu.
J. B.
: 826 Brayton str., S. W.

Pajieškru apsivedimui merginos,
nuo 18 iki 22 metų amžiaus, aš esu
23 metų, nevartoju svaigalų ir turiu
gerą užsiėmimą. Doros lietuvaitės
malonės atsišaukti prisiunėiant savo
paveikslus. Atsakymą duosiu kiek
vienai.
(4)
S. Racio.
1850 E 17-th st., Cleveland, Ohio.

Cleveland Ohio.
Pajieškau apsivedimui merginos,
nuo 22 iki 30 metų amžiaus, mylinčios
Pajieškau apsivedimui merginos,
dorą gyvenimą, mokančios rašyti, pa
Pajieškau apsivedimui merginos, nuo 25 iki 30 metų amžiaus, turi ge
einančios iš Raseinių, Šiaulių bei Tel arba našlės, nuo 20 iki 30 metų am rai kalbėti lietuviškai ir angliškai.
šių pavietų.
Aš esu 33 metų. Mel žiaus, be skirtumo tikėjimo. Aš esu Platesnių žinių meldžiu kreiptis At
džiu atsišaukti. Atsakymą ir pla-Į 27 metų. Meldžiu atsišaukti su pir sakymą duosiu kiekvienai.
(7)
Jjcsnes žinias suteiksiu.
(5) mu laišku prisiunėiant savo paveiks
Joe Daugaitis,
J. E.
lą.
Atsakymą duosiu kiekvienai.
23 W. Commenee str.,
Towner, N. D.
BOK 161,
S. S..
(4)
Youngstown, Ohio.
184 Grand str.,
Brooklyn. N. Y.
Pajieškau apsivedimui merginos,
-1
Pajieškau apsivedimui merginos,
ne jaunesnės 30 ir nesenesnės 45 me
Pajieškau merginos arba našlės arba našlės, nuo 24 iki 32 metų am
tų, gali būt ir našlė su vienu vaiku. be vaikų nuo 2g iki 35 metų, apsives žiaus, laisvų pažiūrų, doro pasivedi
Aš esu 45 metų jaunikis. Meldžiu ti. as turiu 39 m., moku getą amatą, mo, jeigu r.ašlė turi būt pasiturinti
atsišaukti, kad tik nebūtų rauplėta; su pirmu laišku meldžiu prisiųsti ir ir ramaus budo. Aš esu 31 metų, pa
veidas.
paveikslą. Paveikslą sugrąžinsiu kiek siturintis, ramaus budo.
J. S.,
(3) vienai.
T. l'-as,
K. A. K..
1408 River st.r,
Rockford, III.
229 Joseph avė.,
Rochester, N Y
BOX 49.
Ansonia. Conn.

Rengia nuosavą dirbtuvę uždėti išdirbimui avaly (Shoe)

Lig dirbtuvė atsidarys reikia surinkti $40,000.
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PRAMONEN ĮDĖTI PINIGAI NEŠA DIDELI NUOŠIMTĮ

AVALL KRAUTUVIŲ SAVININKAI DEKITE SAVO

»

PINIGUS IŠDIRBYSTEN!

SIAČIAI JUNKITĖS IŠDIRBYSTEN!

Pajieškau apsivedimui merginos,
lietuvaitės nuo 2o iki 26 metų am
žiaus, be skirtumo tikėjimo, mylinčios
dorą gyvenimą. Aš esu 27 metų. Su
pirmu laišku meldžius prisiųsti savo
paveiksią. Vvrų meidžiu nerašinėti.
A. W. L..
(3)
219 *» Russell str.,
Detroit, Mich.

REIKALAVIMAI.

i

REIKALINGAS Lietuvis Partneris
pelningan biznin.
Turi kalbėti ang
Reiliškai, kad galėtų vesti biznį,
kalinga įnešti $3,000 pinigais, Platesnių žinių kreipkitės:
T. Variey.
31 Houghton str., Somerville, Mass.

NEPRALEISKIT PROGOS PELNINGON VIETON

REIKALINGA kiek apsišvietusi
moteris ar mergina prie gerų namu
už GASPADINE. turėtų būt nuo 35
iki 40 metų. Gera vieta ir užtikrintas
gyvenimas dėl geros, išmintingos ir
teisingos moteries, kuri geroje tvar
koje užlaikytų namus, mažame mies
te Illinojaus valstijoj. Klauskit šiuo
adresu:
(6)

»

PINIGUS ĮDĖTI!

♦

k Pajieškau apsivedimui merginos,
nuo 25 iki 35 metų amžiaus, mylin
čios gražų šeimynišką gyvenimą. Aš
esu 33 metų, 5 pėdų, 7 colių augšėio,
geras amatninkas. Meldžiu atsišau
kti, atsakymą ir platesnes žinias su
teiksiu kiekvienai.
(3)
P. J,
7916 E. St Clair avė.,
Cleveland, Ohio.

I

ir jis jau darbuojasi Montelloje, Mass.

i

Pajieškau apsivedimui merginos be
skirtumo tikėjimo, sutinkančios imti
civilišką šliubą, nuo 25 iki 28 metų
amžiaus, aš esu 28 metu. Meldžiu atsišaukti. Platesnes žinias suteiksiu
laišku.
Jos. Valis,
(3)
409 Edcvards str.,
Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui doros ir
iaisvos merginos arba našlės be vai
kų, ne senesnės 30 metų, mylinčios
ūkio gyvenimą, arti didėlio ir gra
žaus miesto. Geistina, kad ii mergi
na turėtų kiek turto.
(
(3)
P Z^
1012 So. Main str., Rockford. III.

Jau surinkta $20,000.03

’ Fabriką orgarizuoja LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE;
darbo vedimui pakviestas inžinierius-chemikas P. J. Žiuris, B. S.

Pajieškau apsivedimui merginos,
nuo 20 iki 28 metų amžiaus as esu
28 metų, 5 pėdų, 7 colių augšėio, iš
amato staliorius. Meldžiu atsišaukti.
Platesnes žinias suteiksiu.
A. Z. SL,
(3)
51 New York avė., Newark, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos,
nuo 17 iki 27 metų amžiaus, mokan
čios anglu kalbą.
Platesnių
žinių
meldžiu kreiptis šiuo adresu:
(3)
John Sherman,
26 Miil str.,
DEKTER, ME.

INKORPORUOTA ANT $100,003 DOLAKIŲ

Serai $100; galima pirkti ne daugiau desimti seru vienam žmogui.

Pajieškau apsivedimui merginos,
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, laisvų
pažiūrų, mylinčios gražų gyvenimą ir
apšvietą, geistina, kad butų kiek pa
simokinus. Meldžiu atsišaukti, prisiunčiant savo paveikslą. Platesnes
žinias suteiksiu per laišką. Paveiks
lus grąžinsiu.
M. V.
47 Roosevelt avė.,
Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos,
lietuvaitės, nuo 18 iki 28 metų am
žiaus, nevartojančios svaiginančių
gėrimų, be skirtumo tikėjimo. Pla
tesnes žinias suteiksiu laišku. Meldžiu
kreipties šiuo adresu:
K. C.
<•»>
309 Chicago str.,
Kenosha, Wis.

THE PROGRESS SHOE
MANUFACTURING CO.

s

Pajieškau lapsi vedimu i mergoms,
nuo 20 iki 25 metų amžiaus, aš esu
25 metų, tunu gerą darbą. Platesnių
Atžinių meldžiu kreiptis laišku,
sakymą duosiu kiekviesai.
(I)
S. D,
Massena, N Y
58 Willow str..

Informacijų klauskite ir pinigus siųskite, o
Krautuvninkai galite jau duoti užsakymus šiuo adresu:

S. Z.,

REIKALINGAS Earberis. Mokes
tis 20 dol. savaitei. Darbo valandos
— nuo 8 ryto ligi 8 vakare. Panedėliais po piet liuoslaikis. I^reipkitcs
šiuo adresu:
(3)

THE PROGRESS SHOE MFG. CO

A. C. Paulėkas.

Montello, Mass

58 Ames Street,

132 West str., Westville, III.

P. O. BOK 448

t

Terryville, Conn.

PRANEŠIMAI

arba:

Lietuvos Atstatymo Bendrove
(Lithuanian Devclopment Corporation)

NEW YORK, N. Y

FIFTH AVENUE,

Pajieškau pusbrolių Izidoriaus ir
Pajieškau kaimynų ir pažįstamu,
Pajieškau brolio .Simono Jusčiaus,
iš esu iš Liaudiškių kaimo, Rad vili š-i Kauno gub. Rosc-inių pav.. Eržvilkio Antano Galinauskų, paeina iš Viduk
cės parap., Šiaulių pav., Kauno gub.; parap.. Kartupių sodos; girdėjau gy- lės, Kauno gub., ir švogerio Vincento
iš .Pajiekonių, Gaurė?
palS,
----■- r-Zigmas Sakalauskas,
Į včno Argentinoje po segančiu auresu. Karčiausko -Chicago III. Ecla
I.os
Talleres
F.
C.
S..
Galle
Roma
rap..
Kauno
gub.
Jie
gyvena
Amenko1833 tVabansia avė., C.i.c-ii
_
___ ___
* •
>4
l m
linuVn Innoc f.olinancLac ir
ariNo. 1736, Buenos Aires, Rep. Argen- ije. Jieško Jonas Galinauskas ir Mari
jona
Galinauskienė-Karčiauskaitė.
ina.
Turiu
svarbų
reikalą
ir
norePajieškau švogerio Jono Lukošiaus,
atsišaukti šiuo adresu:
(o)
iš Triškių parap., Šiaulių pav., Kau ia su iuom susižinoti, todėl jis pats Meldžiu John
Galinauskas
ii atsišaukia, arba kas apie jį žino
įo gub. Jis yra vedęs Izabelę Dau
1252 E 59-th str.. Cleveland, Ohio.
(6)
lalonės pranešti šiuo adresu:
girdukę, gyveno Philadelphijoj. Mel
JONAS JUSCIUS
Jziu atsišaukti.
Pajieškau pusbrolių: Povilo Tan745 W. 39-th str..
Chicago, III.
J. Daugirdą.
kevičiaus ir Jono Marcinkaus. Kauno
i Spokana str., So. Seattle, Wast
Pajieškau seserų Onos ir Elzbietos gub., Vilkmergės pav., Kupiškio pa
Pajieškau pusbrolio Vinco Yuškos >o vyru Žemaitienė, abi iš Ja’-iam- rapijos, Divatvario viensėdijos. Mei
iš Panemunio parap.. Naųmiesči* >olės parapijos, Suvalkų gub. Jų pa- džiu atsišaukti, nes turiu svarbu rei
Antanas Tankevičius.
(3)
pav.. Suvalkų gub.
Jo paties atsi ių meldžiu atsišaukti ar kas jas žino kalą.
563 Grand avė,
Kenosha, Wis.
šaukti ar kas žino meldžiu pranešt na'onės pranešti, nes turiu svarbų
eikalą.
(3)
J. Dundulis.
Pajieškau savo pusbrolio Dominin
John Kisse!
27 Dean str.,
Norvood, Mass.
ko Sidabro, iš Rekečių sodžiaus. Vie351 Magnus avė.,
\Vinnipeg. Manitobs, Canada. kšnos parapijos. Šiaulių pav_ Kauno
Pajieškau brolio Simono Švelniu,
gub. Jo paties atsišaukti ar Kas žino
iš šakių miestelio, Naumiesčio pav.,
(5)
Paiieškau giminių ir pažįstamų, meldžiu pranešti.
taip, i Motiejaus Strutskausko, is
August Silver,
Krok»*:aukio dvaro, Kalvarijos pav. š Papilės parapijos, Dumbin sodž.,
Winchester, Wis.
Visų ma P O
Suvalkų gub.
Jieško
pusseserė Šiaulių pav.. Kauno gub.
te pažįstančių meldžiu atsišaukti.
Morta ir brolis.
Pajieškau švogerio Kazimiero MaJuozas Narbutas.
(D
Juozapas Shvelnis,
telionio
ir pusbrolio Mikolo Ozalio,
449
Grand
str.,
Brooklyn,
X
147 Relmont st, DIKON, CITY. PA.
abu Kauno gub., Panevėžio Dav., Lin
Pirmiau gyveno
Pajieškau
pusbrolio
Benedikto kuvos valsčiaus.
Pajieškau brolio Ksavero L. BalYorke. malonėkite atsišaukti ar
čiun<. pneš 8 metus jis buve Cnica- Skuraus. Vištienų kaimo, taipgi pus New
pranešti.
(3)
goj. Susirgus jam proto liga, buvo seserės Kasiulės Viršilaitės. Mižuikų ba kas žino
Antanas Jurevičia.
atidi as ligonbutin Duning, III. 1914 kaimo. Telšių pav., Kauno gub. Ju
2923 Emerald avė.,
Chicago, III
metai- jis iš ten pabėgo.
Jo paties naciu atsišaukti ar kas žino mddž'u
I’’)
nelčžiu atsišaukti, ar kas jį žino ma pranešti.
Mane pažįstančios moterį s --r mei
Klemensas Viršilas.
lonė- pranešti.
ginos,
iš Lukšių, Šakių bei Sintautii
797 Bank str..
Waterburv, Conn.
M. L. Baichonas.
apielinkių paeinančios, malonėkite
P O BOK 42.
B< x 125«
LUKE. MD.
atsišaukti.
Aš esu Lukšietis; kat
ros atsimenat buvusį giesmininką,
Pa.iieškau
sunaus
Jono
Indrijauskn,
Pajieškau Petronėlės Vaitkaitės, ji
malonėkit atsišaukti.
Tūrių svar
gyveno 260 »*
•
Bushanan
str.. Detroit. iš Silvestrų sodos. I-atikuvos parap.. bų reikalą, dabar gvvenu Amerikoj.
Mich
Jos pačios meldžiu atsišaukti Telšių pav.. Kauno gub. Jo paties ar Kreipkitės šiuo adresu:
ar ka- ją žino pranešti.
(4) kas įį žino meldžiu atsiliepti.
Lukšietis.
(4)
Leonas Indrijauskas,
Jos Gailius,
23 Dean str.,
Norcvood. Mass.
Daisvt-ovn, Pa.
G< • Delivery.
ROK 333,
lietini t. Mich
v

y

ADOMAS TULUPAS. apie 34 metų
amžiaus, tamsiai žilų plaukų ir var
toja plaukų pentą. šviesiai mėlynos
akys, šviesau's čysto veido, iš Lietu
vos paeina iš Gardino gub., Druski
ninkų valsčiaus, Ratničios parap^,
Švendubrės kaimo; myli tankiai išsi
gerti ir išsigėręs vartoja tankiai prie
žodį šermukšnėlis, gvaizdikėlis ir tan
kiai atkartoja. Seniau gyveso Pittsburge. Pa., o paskutinį laiką apie 4
metus Pkiladelphijoj. 1 dieną gruo
džio jis išėjo į bažnyčią ir daugiau
nebegrįžo.
Jis paėmė mano 1,00)
doleriu, visi popieriniai po 100 dole
rių. Kas patėmyjęs tokią ypatą pir
mas man praneš, skiria $50.00 ir iš
aukšto tariu ačiū.
(4)
Nastazija Ručinskienė.
1238 Necterine sir..
Philadelphia, Pa.

ai

DUQUESNE, PA.
DIDELI^ TEATRAS.
Pirmi Žin
gsniai. drama 4 veikmėse, perstatys
Liet. Teatrališka Dr-ja "Varpas,” Subatoje, 18 sausio. 1919, Camegie Librarv salėje.
Tikietai 35, 50 ir 75c^
kurie turit nusipirkę iš seniau, bus
geri tie
patys.
Tarpais dainuos
Birutės Choras iš Pittsburgo. Visi apielinkės lietuviai malonėkit atsilan
kyti.
Komitetas.

NUSIPIRK MOSTIES
TII BUSI GR AŽUS! Ja išdirba
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus,
o padarys veidą tyru ir skaisčiu balta.
Toji mostis išima plėtmus raudonus,
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00.
Pinigus galit siųst
ir štampomis.
(6)
J. RIMKUS.
P. O. BOK 36.
Holbroak, Mass.

Vortok ta mostį, ji Dadarvs viedą
TYRU. SKAISTŲ 't BALTA. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido.
Padaro minkštą ir balta odą. Kaina
dėžutės 75c. ir S1.00. Pinigus galite
siųst popierinį dolerį arba stampomis.
(5)
DISTRIBUTOR WILBERT CO.
1». O. BOK 772, WATERBURY, CT.

Pinigai turi būt padėti
bankon LLK. Dr-jos vardu,
pasirašant komitetui iš 7

PROTOKOLAS

lietuvių Laisvą Kapinių
Dr-jos susirinkimo, buvusio ypatų.
gruod. 29, 1918 m., L. M. D. I Suma viršijanti 83€K).O0 t
|’*checking account” turi bur
svetainėje, 142 Orr sU
į padėta Į ”saving account.”
Pittsburgh, Pa.

Ii

&

$

4h

Siutus, Overkotus
ir kitokius Rubus

Severos Lietuviškas Kalendorius .1919 M.

DOVANAI!

o ....
.,
Nutarta, kad iždininkas
Nepamiršk gauti savo aptiekoje ši Kalendorių — almanac. Dalinamas dovanai.
Susirinkimą atidarė laiki- neturi teisės išmokėti didesJeigu jūsų aptiekorius negali Jums jo suteikti, rašyk tiesiai mums. Pasakyk
nasai pirmininkas J. Maske- nės kaip $25 sumos be leidivisiems savo draugams apie ji. Norime, kad kiekvienas turėtų ši Kalendorių.
Iiunas, 2:o0 po pietų, paais- mo įęįtu komiteto narių vien
kindamas susirinkimo tiks-jįjį sekretoriui reikalaujant.
W. F. SEVERĄ CO„ CEDAR RAPIDS, 10WA.
, . ... ... .J Sekretorius pagal LLK. ■>
Po tam pakvietė laikinąjį Dr-jos nutarimą turi užsisekretonų K Varąsių, per- statyti $500 kaucijos,
skaityti protokolą is praeito Draugijai pilnai susiorga ?
susirinkimo, buvusio 25 die-’ nizavus serų kaina turi būt
ną rugpiučio, 1918 m.
810.00; nieks negal daugiau G
Perskaitytas protokolas per 50 Šerų (už 8500) nusiMostis dėl Ž»U2.du kuri greitai gydo ne tik
Kosulys ir Sloga tai kasdieniniai dabartiniai
žaizdas, bet ir skausmus, r.usišutinimą, apdegimų,
likosi priimtas. Pirm, paskvsvečiai. Dėl atsigynimo ir apsisaugojimo nuo ki
nutrynimą ir sužeidimą, yra pageidaujamu sve
tokių
painumų,
imk
Severa
’
s
Balsam
for
Lungs
rė Jos. I Alesi ir F. Savicką jsteigtos kapinė3 nega!i
čiu kiekviename name. Mėgink Severa’s Healing
(Severos Baisamas Plaučiams), kuris yra šaunus
perziureti draugijų jgalio- prjg-dĮėt kokiai nors partijai
Ointment (Severas Gydanti mostis). Tai yra gei"a
vaistas nuo kosulio. Kaina 25 ir 50 centų.
jimus (manaatus). Perziu- ar
tjjęvįjnej sektai;
sektai; pilna
pilna
mostis. Kaina 25 centai.
4
ar tikybinei
rojus mandatus pasirodė, ka infu lajsvė turi b p
Nemalimas ligoni silpnina, suteikia užkietėji
kad pribuvo atstovai nuo rantuota visiems
- ■
Geras Apetitas reiškia abclną sveikatą. Gaut
mą ir dispedsiją. Severa’s Baisum of Life (Seve
lietuviams. s
sekančiu draugijų:
,
.
ir turėt gerą apetitą imk Severa’s Ste mach Bitras Gyvasties Baisumas) prigelbsti nuvyti tas
Nuo APL. 1 kp/V. Kukas, ,LLK- Dr]J°s šio suvaziaters (Severos Skilvius Bitteris).
Kaitas nuo
negales.
Sustiprina visą organizmą ir regukarto imama doza veikia puikiai net ir sveikai
liuoja žarnų veikimą. Kaina -85 centai.
M, Kartanas, J. A. Riukas, vimo protokalą
“ “ nutarta pa
ypatai. Kaina 75 ir $1.50 centų.
J. česnevičia, W. Bagdonas. skelbti bent 3 laikraščiuose.
Netyras Kritujas yra priežastimi vočių,
Nuo Liet. Sūnų Draugys Sekantis suvažiavimas nu
Silpni Nervai priežastimi nemiegojimo, histebėrimų, skausmų, spuogų ir karbunkulų, kurie tu
tės, N. S. Pittsburgh, Pa.,— tarta laikyt 26 sausio, 1919'
rijos, nuovargio ir nerviškumo. Jeigu nori visą
ri būt gydomi valyme kraujo. Severa’s Blood Bu
nervą sistemą sustiprinti imk Severa’s Ner-.-oian
Jos. L Alexis, J. Jokubaus- metuose, McKees Kocks, P? t
APLA. 2 kuopos svetainėj. U ri fier (Severos Kraujo Valytojas) tą atlieka grei
(Severos Nervotonas).
Tai šaunus būdas nervų
kas, P. Dargis.
tai ir sąžiniškai. Kaina $1.25.
sustiprinimui.
Kaina
$1.25
centai.
J. P. Rasinskas, Sękr.
Nuo A. P. L. A. 12 kuopos
— B. Gramba.
Linimeni. turi būt vartojamas įvairiuose reu
Niežtanti Išbėrimai Žinomi kaipo niežai, ekmatizmo apsireiškimuose, neuralgijoje, visuose
Nuo A. P. L. A. 2 kuopos
zema, dedirvinč, pastrupas, sal rheum, spuogai ir
RAGINE. WIS.
skausmuose,
taipgi
ir
strėnų
gėlynie.
Severa
’
s
išbėrimu: nuo karščio, greitai pranyks jeigu Seve
— M. Navickas, A. B. ŠatPrakalbos
ir
kitkas.
Gothard
Oi!
(Severos
Gothardiskas
Aliejus)
yra
rai
Skin Ointment (Severos Odinė Mestis), bus
kus, P. Samulionis.
puikiu vaistu atsitikimuose.
Kaina 30 ir 50
atsakančiai
vartojama. Kaina 50c.
Nuo A. P. L. A. 7 kuopos Gruodžio 30 d. čionai buvo
centų.
Izd. Kvederis. Kaz. Tvaska, vietos LSS. 124 kuopos suSkausmas Strenuose tankiausia paeina nuo
rengtoS-prakalbs. Kalbėjo
F. Tevlavičia.
suirimo inkstuose. .Tuomet rasi, kad Severa’s
Galvos skaudėjimas reikalauja skubios paLSS.
centro
sekretorius
d-.
J.
Kidney and l.iver Remedy (Severos Gyduolė nuo
Nuo L. D. K. M. Uriakys,
.srelbos. Atsitikime, imk vieną ar dvi Severa’s
inkstų
ir Kepenų) yra gera gyduolė dėl paleng
tVafers
for
Headaęhe
and
Neuralgia
(Severos
A. Paulėka, P. Stanišaus- V. Stilsonas.. Aiškino apie
vinimo
ir susuprinūno. Kaina 75 ir ši.25 centai.
Proškos
nuo
galvos
skaudėjimo.)
Kaina
25c.
dabartini Rusijos padėjimą
kas
X
*
Viso su dr-jų Įgaliojimais ir apie laikraščius,, kurie
Moters
»r
Merginos
tankiai
kenčia
skausmą
Užkietėjimas tankiausia apsireiškia nr.o ap
pribuvo 18 atstovų, nuo 6 skelbia melus apie Rusijos
ir nereeuliariskumą suteikianti joms nuovargį ir
kvaitimo, piktumo, geltligės ir kitų nesmagumų
organizacijų. Pirmininkas valdžią.
neatlikimą savo dieninio darbo. Severa’s Regukepenų, kurie lengvai gali būt prašalinama var
paaiškino, kad pagal praei-i Prakalba publikai patiko,
iator (Severos Reguliatorius) širdingai rekomen
tojime Severa’s Liver Pilis i Severos Pigulkos
duojamas dėl vartojimo ir atgavimo spėkų. Kai
to mitingo tarimą pavieniai i Aukų lėšoms padengti suKepenims) veikia greitai ir atsakančiai. Kaina
na ši.25 centai.
25 centai.
žmonės norintis tapti drau- aukauta 16 dolerių, už kugijos nariais turi užsimokėti riuos varde kuopos reikia
po 81.00 priduodant savo tart aukavusiems ačiū,
Severos Naminės Gyduolės parsiduoda kiekvienoje apuekoje. Klausk ju pas savo aj^
pavardes. Tokie nariai taip- Į Gruodžio 31 buvo vietos
tiekorių. jeigu negalima bus gauti Jūsų aplinkinėje, siųsk užsakymą '"orderi” su pinigais
gi turi sprendžiamą baisa, j Birutės choro parengtas patiesiai pas mus.
Tokių pavienių narių ta-: silinksminimo vakaras. Pa
ine susirinkime prisirašė 49, sirodė, kad tai ne pasilinkskurie Įmokėjo $74.00.
į minimo vakaras, o lietuvišPinigu suma didesnė dėl-.k°s politikos susirinkimas.j
3E
to, kad nekurie mokėjo dau- Į
giau negu po $1.00. Sykiu < kl™l Lietuvos himnu, pirdraugijų atstovu ir ”pavie- .Alininkas perstato chęro ve-. Lietuvą yra pavojuj ir tt.
NESIŲSKIT MUMS PINIGŲ.
nių” prisirašiusių narių su- . eJų P- P.
kalbėti. SiSjg,,^ man nerUpį kokia valsirinkime. dalyvavo 59.
| išniekina socialistus uz sten-. ^ia Lietuvoj bus, ar socialiKRUTOMŲ PAVEISTEBĖTINA
Seka rinkimas. Išrinkta
sugriaut jo chorą.
ar liberališka, ar kaKŠLU KAMERA!
pirmininku J. Maskeliūnas, $lnkus matomai, pasiėmęs: talikiška,, man tik rupi išNAUJIENA
pagalbininku — J. A. Riu-į°au^' aJlt drąsos, perdaug įgauti Lietuvos neprigulmykas.
; drąsiai nesąmones pasakojo, -bė, o žmonės patįs išsirinks
Delei sutaisvmo dieno-;buk
dieno-!buk socialistai sugriovę są- i
valdžią,
- -...................
kokia jiems pa
tvarkio posėdis pertraukta ■ vaĮl ęhorą, oabar nori su- tj^g
rgriauti
10-čiai minučių.
griauti jų (tautininkų) cho- Hudsono
Hudsono lietuviai
lietuviai gerai
gerai
Paduotas
dienotvarkis
Ir kaip. Nagi, jie visą pažįsta, klerikalus ir jų sėbliekasi priimtas ir posėdis
ėję praktikuot, o sian-įrus todėl suaukavo 91 cenprasidėjo.
jdien neatėjo dainuot
. ta.
Paduota
apsvarstymui Reikia pasakyti, kad blai-p
Hudsonietis
vardo klausimas.
"
I ™ P™tu Sinkus žinotų, mg I
TIKTAI 84.50 KAMERA IR FILMOS.
d" ^ apyskaita auku gaų
Su šia Kamera jus galite rodyt kratomus paveikslus

DUOKIT PASIŪT MUMS.

užtikrinam, kad Jųi sučėdyait piaifi
ir turėkite GRAŽIUS RUBUS. K
mat imam materiją iš gerųjų firmų ir pri
mieruejam rūbą p.tga1 žmogų, todėl
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko
gacs išvaizdos ir būna tvirtesni.
įį?
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OYER X
KOTUS PASIUVAM PIGIAI JR GERAL*
TAIPGI IŠVALOM IR 1ŠPROSINAM
VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbas gersa ir užtikrintas. Kaina
prieinama.
Tikras Jusę broBs Betaria

Užtikrinta Gyduole Šeimynai.

I

Ant. Januška
122 W. BR0ADWAY,
80. BOSTON, MASS.

—--------- —

vviic

III T)

KARE IR LIGOS!
KARE, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

Karė padaro žmogų, o ypač tą, kurio vai
kas, giminaitis ar draugas randasi kovos
lauke bei rengiasi prie kariavimo, susirupinusiu, o tas trukdo reguliariškam
valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų
pabrangimo, delko paprastai žmonės
bei darbininkai turi permainyti jiems
priprastus valgius, kitais arba sumažinti
jų sunaudojamą laiką.
Tas viskas prisideda prie išsivystymo
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Aptiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu
tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA

—

-

-
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’atrinK-*? TV PILDOMOJO TARYBŲ
------socidiste.
e,KOMrrETO IRI 2 DiENAj
^oro. nes vietoje prakSAUSIO, 1919.
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229 BEDFORD AVENUE,
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BROOKLYN, N. Y.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.75.

UŽMUŠK SAVO
Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkškia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir
prietaisų. Rašykit tuojaus. ’ (?)

FISHLEIGH & CO.. Dept. 924,
CHICAGO, ILL.
Valst. rubežių kaina $2., pi
būt prisiųsti iškalno.

savo locnuose namuose. Tas nereikalinga, kad jus bū
tumėte ekspertu, kad operuoti ją, nes ir vaikas gali sv
Už Suv.
ją dirbti. Kameros lempa taip pritaisyta, kad šviesa nigai turi
yra stipresnė negu elektriką. Ji neužima daug vietos ir
galima padėti beveik bile kur. Lempos pritaikomos —
kad Jus galite rodyti didelius ir mažus paveikslus. Visi
:eikaiingi daiktai ir lempa taipgi 19 filmų su 500 pavei
kslų duodami dykai.
Fiimos duodamos prie kameros yra tos pačios kurios
rodomos k ru tam uju paveiksiu vietose. Ir jus galite tnat.ti t-ios pačius aktorius ir scenerijų jūsų pačių namuose.
Mos atkartojame, kad ši kamera yra parodymui tų pa
1
čią kratomųjų paveikslų. Su kiekviena kamera duoda
ma spausdinti nurodymai.

Po trumpo apkalbėjimo
nirma propezicija liekasi už- tįkos oamavime, paprastai
1. Anksčiau, iki JO d. gruo
girta 22 balsais; - antroji cįoro. susirinkimuose prakdžio,
1918, apturėta 81991.50 *
proi»zicija gavo 10 balsu, tikuojama, kas greičiau bonTaigi vardas liekasi Lieta- k? ^tustina. Be tų dviejų 2. Gruodžio 12,
viy Laisvos Kapinės.
.moterų choras galėjo dai- i prisiuntė „Lietuvos”
! redakcija, Chicago,
Nutarta, kad varda ver- nu.°l: Je,Su J1S.
čiant anglų kalbon "žodžių *?' cia Jai ne socialistai kal-l'iii. surinkta per KaŠį Kamera parduodama po $10.00 ir daugiau; nuo mus
i ralio Kodžio dukters
prasmė nefeutų perkeista.
tu„
,
gausite ją už $4.50 ir priedu jus gausite 10 filmas su
$40.00
Nutarta varyti agitacijų ' Kaslink socialistų choro krikštynas
500 paveikslų L""!---.
DYKAI, Mes duodame filmas skirtingu
n tokias kaip meiliškas, liūdnas, juokingas, iš kapaveikslų,
prakalbomis, atsišaukimais sugnuvimo,. tai ne sociahs- 3. A. «Slavicko iš
■ • • rūšies,
--t“. Reikale jeigu jus panorėtui’ės ir daug įvairios
$25.00
i įvairias lietuviu draugijas tai J! sugriovė, tik stoka Thorp, Wis., auka
mėt daugiau filmų. jųš visuomet gausit jas nuo musų,
ir"kuopas ir kitais bodais, [atsakančio vedėjo pre-tau- 4. Gruodžio 15, J.
kadangi mes turim jų 1,000 skir
KUPONAS
Lietuviu Laisvu Kapinių .iąntiems socialistams paša- Lusausko iš Custer
tingos rūšies, mes nereikalaujame
Royal Sales Co.,
Dept 115
Dr-jos“vakiyton’išrinkta“šS
ka<!,nėl"a reikalo veltui Mich., auka
$10.00 pinigų iškalno — iškirpkite ši ku
Chicago, III.
26,
kantjs asmenjs:
i®’™ Jaikį eikvoti. Kad bi- 5. Gruodžio
Please send me the moving picponą, išpildykite ir prisiųskite jį
ture camera together vnth all
Pirmininku J. Meškeliu- rutieciai šito nesupranti', ir Teatr. Sim. Dauk.
mums, pinigus $4.5o užmokėsite
the implements and 10 films with
nas, (26 balsais);
500 pietures. On delivery I will
kuomet atsiųs. Tik laike 3 mėne
balsais); ipagelbi- eikvo.ia savo laiką, o paren- jaun. KIiubo, Chicapay $4.50 and i n '’asc of dissatisninkuJ. A. Riukas (Ubai.);
.vakar? n.e^h PV’^ą1 go, III., prisiuntė K.
sių mes parduosime sias kameras,
faction you wi!l refund my mo$100.00 todėl neatidėliokite, bet atsiųskite
sekretorium J. I. Aleris (33 pasirodyt, tai taipgi tik aciu Meškauskas
ney.
Vardas f............................................
«
6.
B.
Vaišnoras,
pagelbininku
J.
P.
netikusiam
vedėjui.
kuponą tuojaus.
bal.); i1 V. < i
Tai
va
btin
tiVr<i
Tai
ve,
Lai
p
tikrai
yra.
Pittsburg, Pa. TauGatvė ................................................
Rasinskas (11 bal.): iždinin
ROYAL SALES CO.. Dept. 115
Ten
buvęs.
•tos
Fondo
iždininMiestas .........................................
ku K. Varašius (vienbal
1015 W. Huron str„ Chicage, III.
į kas, Vidr.-Europos
siai) : iždo globėjais: A. Šat-;
HUDSON, MASS.
(reikalams atlygino $500.00
kus (34 balsais); M. Uria
I
Meskite netikusias gyduoles! Jeigu turite
^uicną
-anait,
7. GrUOdŽlO 31, d.
kys (26 bals.) ir M. N avie-' Gruodžio 23 dieną vakare
i «0 DIENŲ IŠBAN
dusulį,
reumatizmą, neuralgiją, paraližių,
i
buvo čia prakalbos, tautiniu- Music Hali, Philakas (15 bals.).
DYMUI DYKAI.
nerviškumą, slogos, bronchito, silpnumą
Išrinkta komisija, kuri kų Nepr. Fondo surengtos, delphia, Pa., pripečių, silpnumą, užkietėjimą ir daugybą ki
pasitarus su valdyba paga Kalbėjo p. Martus apie Lie-’siuntė 8 Laisvės Patų ilgų, arba skausmą bile kur. PrisiųskiPrisiųsk
20c.
dabar.
$800.00
mins LLK. Dr-jai Įstatus. tuvos išgelbėjimą. Pripasa-1 skolos^ Bondsus
te 20c. dėl vyriško diržo arba 30c. dėl mo
8.
Sausio
2,
Šv.
teriško diržo, idant pagelbėti užmokėti priKomisijon Įnėjo sekanųs as kojo visokių nesąmonių ir ’ ~
siunthno kaštus. I keliatą valandų mano
menis: J. Kvederis, J. Kaz nebūtų dalyką, sakydamas, Martyno Teatralės
stebuklingas diržas rasis jūsų pačte. Už
______
lauskas,' A. Vestartas, F. kad jei mes šiame svarbiame Draugijos, Chicago,
mokėkite rankpinigių $3.98.
Užsidėkite
$100.00
Tevlavičia, A, Ambrazaitis momente ”nesukrusim visi III. pinigais
tuojaas ir nešiokite kožną dieną pagal nu
ir J. Balčius.
Į gelbėti Lietuvą, tai gal jau Prisiuntė Ižd. Pu
rodymų per du mėnesius, tada bėgyje 60
$200:00
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugrąžin
Nutarta, kad iždininkas daugiau neatsitiks ant vi- žauskas bondsais
kite diržą atgal o ai sugrąžinsiu jūsų $3.98
butų po tokia kaucija, kokia sados.” Ir ragino visus heNereftia laukti, pilnas užganėdinimas. Ad
• $3,766.50
aukauti,
nes
ateityj bus reikalinga. Da- skirtumo
resuokite:
• Sausio 6, 19)9.
ka
bar iždininko kaucija yra sako, dabar• nėra
New York, N. Y.
A. P. OWENS, Dept. 5« E. 152 W. H th te.
T. Naruševičius.
$1,000.00.
<da žiūrėti partijų, ^kuomet
—

♦

Telefonas: So. Boston—2161*

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

outac
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REUMATIZMĄ.
Ir praskirk

sau kelią

sveikatom

Jei šitas reumatizmas padaro jūsų
gyvenimą apgailėtinu, jei turite perei
ti baisias kankynes — pasistengkite
gaut bonką OPA. Tas yra užtikrinta,
kad užmuša skausmą ir jau išgelbėjo
tūkstančius kenčiančių.

OPA
Yra stebėtinas europinis vaistas.
Jis likosi išrastas garsaus Danu

gydytojaus Dr. Akkerboom, plačiai žijiiomo visoj Europoj.
Jei daugelis kitų vaistų nepagelbė
jo, nenusiminkite, tik pamėginkit
OPA, kuris užmuš reumatizmą ir
suteiks naujas gyvenimui spėkas.
Pasekmingas, moksPrisiųsk $1.00 pinigais ar Money
Užkas gydymas dykai
Orderį.
{2)
dėl vyru ir moterių.
Ar slinka jums plauMAX DUWE & CO. Ine. Dept. 56
Ar pražilo jusu plau- 2521 V.'ehstcr avc„ New York. N. Y.
kai nuo metu?
Ar

JUS GALETE IŠAUGU!

PLAUKUS
\
•

KgMaA

užkrėsti kOkias nors ne
sveikumais ir limpanti
niežas

plinki.

dedi
Ar kenkia kas 13
PrieJ gydymą “aukščiau pasakytu li
gų. tai stenkitės ,'psauguoli jos. fžsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:
• TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Paražita europos gar
bingo specialtsto. kuri
oje randas Įvairios ži
luos:
Gražybe plauku.—su
liejimas plauko ir odos
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas
—Kaip užlaikyti svei
katą ir Išauginti plau
kus.—Ir kaip tai I penkh)s savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dėkavones nuo užganėdintu
kliętu.
Ketvirtoje savaite.
GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pcrt1krentl kiekviena, kad
gyduoles CAI.VACURA
sulaiko slinkfmę. plau
ku prašialina plaiskotes
ir augina gražius plau
kus l'ž 10 centu arba
krasos markėms prisP
ilsimi sykiu su Jusu
antrašu. Męs išsiufekfekvienam doler
ine dėžulė Calvacura—
os N. i ir knygine
-Teisybe Apie Plau
kus.” Bpiaukete f.cMM,..
T’NTON TABOKA TORY, Bos HM, Vnion.
N. Y.
UNION LABORATORY,
Box iM. Unlon. N. Y.
Rinčių i flednmnr
centu tiri apmo
kėjimo kaStn persiutimo. meldžiu >š: iu
sti man tojaus Juru dolerine dėžutė Calvacura N. 1 ir knyv'tte “Teisybe Apie
Plaukiu.” (Pasiusk c t e sykiu kuponą a"
Jusu antrašu.)

Įdomi Knyga.
Šiomis dienomis išėjo iš
spaudos knyga vardu:

Kokius Dievus žnones
garbino se oveje?
' Panašaus veikalo iki šiol
da nebuvo nei lietuvių, nei
kitose kalbose. Jo parašy
mui padėta daug laiko ir
triūso. Surinkimui reika
lingu faktų perkratyta di
džiausi knygynai ir perskai
tyta daugybė Įvairių kalbų
knygų. Ir surinkta medega
taip aiškiai sutvarkyta, taip
lengva ir gyva kalba viskas
aprašyta, kad pradėjęs skai
tyti, nepabaigęs nepadėsi.
Knyga turi arti 300 pusla
pių ir joje aprašyta apie
150 Įvairių dievų. Kaina jos
$1.00, o gražiais apdarais —
$1.25. Gaunama „Keleivio”

ištiesų nelabai mums ir naudinga, Taigi VYSKUPAS MICKEVI
Antai
ČIUS NUMESTAS.
leidomės kelionėn toliau.
akmens
Mainieriai. mechanikai, uudejai. f«brik«>| ir siap visokie
Lawrence’o ”Daily Eagle”
Vėl praslinko 24 valandos laiko ir ture- aneša_ kad
Rymoskaj darbininkai, dirbanti \iuuj ir iuukr, yla amžini draugai
GsUkeVo laikro
dis sriubelių už
jom už savęs jau apie 130 kilometrų kelio. uliku bažnyčios metropoli-[
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(Rankraštis parašytas ant mėnulio ir ! Saulė pakilo jau ant 28 %virs horizonto ir tas numetė vyskupą A|icke20 metų auksuo
5 Jan suvirs penkias dešimtys metu
■
tas su išrašytais
i karštis nuolat didinosi. Prie to da patėmi- j ričių nuo vyskupystės. Nu
kxip šita pitiki gyduole yra var«
nušautas žemėn.)
vfrtaiiMbmjR pasekdubeltavats vir
utruis. išgydymui r u ui at i z tuo,
jom įdomų apsireiškimą. Kuomet musų ve mestasis vyskupas esąs kal
iais. Labai tei
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>-ki>u>L.u
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binamas
už
nešvarų
ir
nesingas, ypatingai
menyse.
iivura'giC'»s.
sirenų
diežimo siena apšviesta saulės spinduliais buvo morahšką gyvenimą, už gir
gelžkeliu važiuojantiems- žmonėms,
kuriems reikia visuomet tikras lai
taip
Įkaitus,
jog
deginte
degino,
kita
siena,
(Tąsa.)
tuokliavimą ir melegystes.
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiūlysimas. Mes iš
Buvom jau beveik visi tikri, kad randa atkreipta nuo saulės, buvo taip šalta, kaip Dabar jis esąs apie Scrantosiųsime šj laikrodėlį ant kiekvieno ad
ledas.
Šaltį
pradėjom
jausti
kas-sykis
dau

ną, Pa.
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo
mas kokioj nors kitoj mėnulio apielinkėj, ne
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt.
giau,
kuomet
įvažiavom
kokios
tai
uolos
paSinus Medijpj. Reikėjo padaryt apskaitliaJei busi neužganėdintas, nemokėk nė
T1KRASAI
TURTAS.
cento.
Atsiminkite jus užmokėtuvijnas, kokioj mėnulio platumos ir ilgumos uksnėn, kurių užtikdavom pakeliui kas kar ''Tikiuos, kad visas šis
mėt už tokį pat laikrodėli apie $25.00
tas vis daugiau. Priežastimi tų griežtų pe
jei pirktumėt kitur.
Puikus auk
nigins vu>tnr, didelėse hnnkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi
vietoj esame.
Naujas Metas, teiks jums Neapsigauk pirkdamas
rsi<krink ar ra IK AKA. vaisbaženklis ant b&siuko. 35 centai ir 65 centai už
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su
rėjimų šalčio ir karščio yra stoka atmosfe į gausingai tikrojo turto, ku Pain-Espeller, p*bonkutę.
Gaunamos visose aptiekose, ar tiesiog is labortorijos.
kiekvienu laikrodėliu.
(?)
Tuojaus ėmėmės už darbo. Petras nu ros, kuri ant žemės nors ir. mažina saulės
F AO. RICHTuR et CO., 74—80 Vv’ashingtoū St., New York, N. Y.
lis ne iš aukso, neigi iš bur
EXCELSIOR WATCH CO.
statė atstronoiniškus instrumentus. Žemės spindulių spėką, bet užtai pati įšildama iš to džiaugsmais išplaukia,
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILL
skritulio viduris buvo palinkęs nuo zenito skirstų šilumą lygiomis ir neleidžia jai taip tik iš sveikatos!” Daugelis
ant 6 į rytus ir ant 2 į šiaurės; taigi bu greitai išsieikvoti.
Naujų Metų pasveikinimo Ruptura užmuša 7000 kas metai
vom 6’ vakarų ilgumos ir 2 pietų platu
Ai, Alena Kostovska, pasiro
laiškelių panašiai skamba.
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos),
Iš
tos
pat
priežasties
kiekvienoj
paukIr nėra mažiausios abejonės,
tai priparvdo laidotuvių paliudymui. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai
mos ant mėnulio, kas reiškia Sinus Medijos
dau visai publikai akyse.
neatkreipė gre tos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai?
snėj
čia
yra
naktis.
Šviesa
be
atmosferos
kad
sveikata
yra
tikriausiu
pakraštyje, šalia Mostingo ugnaduobės. AAr jus nepasitikit patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba
kaip jus ją nejJavadintumėt? Teisinga? sakant, tą naštą žmonės patįs
pie tai negalėjo būt abejonės; apskaitliavi prieina tik tenai, kur siekia saulės spindulių turtu. Skaitykit laišką, ku
palaiko — paremdami Ją kaipo griūvančią sieną — paduodami jai ne
šviesa. Jeigū ne atsimušimas saulės spin ilį parašė Mrs Agnės Vanek,
teisingą pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir ių trynimas
niai buvo labai tikri.
Ėager pi., Baltimore, Md.
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios
dulių
nuo
apšviestų
kalnų
ir
žemės
skritu

priežiūros.
Nutarėm tad leistis toliau, nemainydagruodžio
20
d.
1918
m.:
lio, tai kiekvieną sykį įvažiuodami pauks- "Kentėjau per ilgus metus
Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia
mi pakraipos.
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą,
kurią turi PLAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokią
Jau rengėmės leistis kelionėn, kaip Va- nėn butume priversti žibinti elektriškas delei blogo ūpo ir nieks ma
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.
lempas.
,
ne
nelinksmino
iki
Trinerio
radolis sušuko:
PLAPAO PADUŠKAITĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno
Pervažiavom tą palinkusią lygumą ir Amerikoniškas Kartaus Vy
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali
—0 musų patranka! Patranką paliko
trinti nė gnaibyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir
pradėjome sukti jau į vakarus, kad aplen no Elixeris nepataisė mano
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių
me!
sveikatos. Dabar jaučiuosi,
diržu, sagčių arba sprendžinų.
kus
tą
menamąjį
Mostingo
ugnakąlnį.
Kas
Ištikrųjų, dabar atsiininėm, jog musų
Išmok; uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visalyg
atgimusi.
”
Blogas
ūpas,
dos sveiku. Trisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO
kanuolė, tas vienintelis susižinojimo iran- kartas kelias darėsi sunkesnis ir tik su dide galvos skaudėjimas, nerviš
COMPANY Block -105S, St. Louis, Mo., o jie Jums prisius PLapao ir
Kas* mane išgelbėjo nuo varginan
nurodymus DYKAI ant išbandymo.
kis su žemės gyventojais, paliko su visu šo liu vargu'ir labai pova'liai galėjome šliaužti kumas ir tt. yra paprastai
čių ligų? Salutaras Bitteria.
Ai
pirmyn.
e
pasekmėmis skilvio betvar
viniu prie O’Tamoro grabo. Jo mirtis ir
per praeitus 4 metus buvau vos tik
gyva.
Aš kentėjau nuo nevirinimo
Atsidūrėm kalnuotoj ir neišpasakytai kės.
šitokiuose atsitiki
f
palaidojimas mus taip sumaišė, jog užmir
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
muose Trinerio Amerikoniš
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
šom pasiimti taip reikalingą sau patranką. šiurkščioj apielinkėj. Paviršius nė kiek ne kas Elixeris teikia neabejo
teikdavo daug man nesmagumo—atbuvo
panašus
į
Alpų
paviršių
ant
žemės.
Te

DIDŽIAUSIA
ir
TEISINGIAUSIA
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas,
Tai buvo nepavaduejamas nuostolis, o juo
tiną pagalbą. Visose aptiegargimas vidurių. Diegliai suimda
labiausia, kad pertraukus telegrafinį susi nai tarp kalnų viršūnių eina slėnįs, per tūk kose kaina $1.10. Nuo nuvo po krutinę, šonuose ir strėnuose.
LAIKRODŽIŲ
KRAUTUVE
Niekur aš negavau pageltos dėl savo
nėsimą, buvo tai vienintelis siūlas, kuris stančius metų vandenų išgraužtos; čia gi nė sišaldymo, nikstelėjimo, iš
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
So. Bostone.
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
jungė mus su žeme. Pasijutom taip apvie- pėdsako to visko. Dirva čia visa sustulpuo- tinimo, reumatizmo, neu
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
ta
ir
augšta,
užklota
daugybe
nesusieinan

ralgijos,
strėnų
gėlimo
ir
tt.
Pirmiau, negu pirksi Laikrodį kišeninį, sieninį arba kitokį, klausk
jau gerai jausties, gerai valgyti ir
nėję, kaip kad toj valandoj butume da už
yra pasekmingiausias vais kainos pas mus. Mes prisiusime Jums aprašymą kiekvieno laikrodžio dirbti, pasidarė smagu viskas. Per
ir jo vertę, o tada Jus galėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite,
šimtų tūkstančių kilometrų atsitolinę nuo_ čių tarp savęs gilių daubų su augštai iškilu tas Trinerio Linimentas.
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
kad męs parduodame viską daug pigiau :r už viską gvarantuojame.
siais
kraštais.
Pakalnėse
vėla
gilus
plyšiai,
liu pažint ir palikau laiminga naudo
žemės, kuri už šimtų tūkstančių kilometrų
Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
Kaina
aptiekose.35
ir
65c.,
dama
Salutaras Bitteria. Kaina $1.25.
kurie traukiasi po kelias mylias ir panašus
tų pirkti ir darbą gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius
Galima gauti geresnėse aptiekei, o
atitolinta jau yra.
išsirašant
—
45 ir 75c. -Jodaiktus perliejame per naują arba išmainome ant nauju. Padarom vi
kur negalima gauti, kreipkis pas:
į milžiniško kirvio kirtimą, kuris tiesiai seph Triner Co., 1333 — 1343 sokius
ženklus Draugystėms ir kuopoms už prieinamiausią kainą.
SALUTARAS CHKMICAL INBT.
Kilo mintis grįžti atgal ir pasiimti pa perskėlė dirvą ir esančius ant jos kalnus.
kair.ų ir reikalaudami nurodymą Įdėkit krasos ženklelį at
Žolės nuo visokių bloguma.
So. Ashland avė., Chicago, Klausdami
sakymui.
liktą kanuolę. Ypač reikalavo to Wood- Nė kiek neabejoju, kad tai yra suskilimai, Illinois.
J. BALTRĖNAS, Prof.
P. VALUKONIS,
179? S. Halai ed Si, Tel. Canal C417.
bell, aiškindamas, jog būtinai turime susi pasidarę auštant ir besiraukšlėjant mėnulio
Chicago, IR.
255 Broadway,
So. Boston, Mass.
Bitą apgarsinimą turėtų per įkalty)
PAGELBA SLENKANT
nešti su žeme, kad persergėjus žmones nuo plutai.
kiakvtanaa. iArirut ir pasitikt.
PLAUKAMS.
tolimesnių ekspedicijų, kol nepranešime,
Beto, čia niekur neradom nė pėdsako
"KELEIVIO” SKAITYTO-! SUMAŽINK BRANGŲ
jog čia radome atsakančias gyvenimui są vandens, taip gausios erozijos ant žemės. Kam tiktai slenka plaukai ar
pragyvenimą:
JŲ ŽINIAI.
pleiskanų yra galvoje, atsišauki
lygas.
Nebiik
be cukraus. Mes prisiusime
Todėl sprendžiu, jog šis kraštas niekados te greitai pas mus, prisiunčiant Su’yg naujų pačios taisyklių mes :
tris
svarus
chemiško cukraus, su kuturime
mokei!
pačiai
už
visokius
pa>
—Jeigu jau mes turėsime žūti—sakė jis ! nėra turėjęs nė oro, nė vandens.
už 3c. štampą atsakymui, ov ap skelbimus daug brangiau negu už-1 riuom pasaldysite daugiau kavos,
— tai kam da žūti kitiems? Juk žinot, kad
turėsite greitą ir gerą pagelbą. skaitvma ir žinias, todėl nors ir • kaip kad su 75 svarais paprasto cukMinėtas paveikslas parodo , kaip
Taigi
stebėjomės
iš
pradžios,
iš
kur
čia
CLASSICAL BARBĖK SHOP, "Keleivio” skaitytojams apgarsini raus, kurį perkate krautuvėse. Che
tenai,ant žemės,Remognėrų broliai yra pasi
mus talpyt dykai negalime. Už viso miškas cukrus yra 25 kartus saldes- nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
galėtų būt tokia daugybė palaidų akmenų: 102 Millbury str^
Kevoliucijonie(13) kius pagarsinimus mes skaitėme po ! nis kaip kad bent koks nors cukrus sitraukt nuo sosto.
rengę kelionėn. Laukia nuo mus tiktai ži
pasaulyje, jis yra išdirbtas chetniš- riai aplinkui apsupę su raudonomis
2c.
už
žodį
pirmą
sykį.
Jeigu
tą
patį
išmėtytų ant uolinio pagrindo. Bet kada
VVORCESTER, MASS. apgarsinimą nori patalpini kelis _sy- j; kai iš tikro maisto su paslaptingu vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
nios telegrafu, o musų aparatas sugedo.
Prisiųsk vieną popierinį veikslas spalvuotas ir gerai atrodo.
kius. tad už sekančius sykius skaito-! procesu,
kaitra pakilo iki neapsakomo laipsnio, tai
me žodį po i ’/jc.
i dolerį uuž tris svarus. Atmink, kad Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime
Reikia juos persergėti.
BALTOJI
VERGIJA
irai yra lygus 75 svarams pa jums paveiksi^- Galite suvyniot 25c.
priežastis tų akmenų atsiradimo išsiaiškino
Tcdel. kurie siunčiate kokį nors ap- ; trjs sva:
arba
*
garsinimą, į laikraštį jeigu norite. ]prasto cukraus, tas nėra apgavystė, i popierą ir pasiųst prastame laiške
Bet nelengva buvo grįžti. Visų pir pati savaimi. Važiuojant mums palei augši Jeigu neužsiganėdinsite mes grąžin- užrašydami aiškiai adresą.
tokis moterų pavergimas, kad apgarsinimas greitai tilptų laik-,
miausia, atsiminus tą milžinišką kelionę, tą uolą, iš akmens labai panašaus į mūsiški
(?)
raštyje. kartu su apgarsinimu . P«d-!
P'.n:^s"Keleivis”
kuris padaro jas profesiona siųskite ir mokestį, tad apgarsinimas
JOHN H. RICKVICH,
kokią turim priešai save, kiekviena valan marmorą, staiga priešai musų akių nuo jos lėmis prostitutėmis.
P. O. EOX 401,
Auburn, Wash. *255 Broadway, So. Boston.
tilps arty miausiame numeryje.
dą buvo mums brangi, nes gali išsisemti viršūnės nutruko didelis gabalas ir nugriu
šita knyga mylinčiam skai
musų atsargoj maistas ir oras, o tuomet vo į prapultį, sutyždamas į stambias skevel- tymą yra geriausia; mylin
mus lauktų jau neišvengiama mirtis. Ir j dras. Atsitiko tatai baisioj tylyj. Dėl oro čiam mokslą—naudingiausia;
t
taip jau dėl O’Tamoro ligos turėjome daug stokos negirdėjome jokio balso, tik dirva po mylinčiam diskusijas—paran
laiko sugaišti, o žinom, kad šaltis arba musų kojomis sudrebėjo, tartum visas mė kiausia prisirinkti faktų; no
rinčiam žinoti paleistuvybės
★
<
karštis da sulaikys mus kelionėj ne vienai: nulis susiubavo.
pradžią ir visas jos baisybes
i•W
dešimčiai valandų. Kitas vėl dalykas, kasi
—
atsakančiausia;
norinčiam
★
Tai piktas saulės dantis nukando tą ga
gi iš mus galėjo užtikrinti, jog pataikysim
rei♦
balą akmens. Uuolos, suspaustos nakties pažinti lytiškas ligas
sugrįžt ton vieton, kur musų patranka pa
kalingiausia, nes nurodo tų li
šalčiu kaip geležiniu lanku, laike baisaus gų symptomus; turinčiam ly
liko?
įdienos karščio pradeda skėstis apšviestoj tiškų ligų — neišvengtina,
*
Varadolis stengėsi Tarno skrupulas pa- sauiės spinduliais pusėj. Pauksnėj gi vi- nes nurodo, kaip reikia saugo
givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam 7
šalinti. <Juk broliai Remogneriai, sakė ji- į suomet šalta; taigi dėl nevienodo skėtimo- tis šundaktarių ir kaip, tik
Malariįa viešpatauja.
Nuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir
sai, nesileis kelionėn, negavę nuo mus ži-l si uolos turi sprogti ir trupėti.
pas gerus daktarus einant,
lt
Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu,
galima nuo šių ligų pasiliuo★
padara viduriavimo liuosą ir regularišką. priduoda
nios. Pagalios, kas gali užtikrini. kad iš-1
Ir tos aštrios skeveldros, kuriomis už
naujo veiklumo visiems šamanams kūno. Suteika
šauta kulipka nukris ant žemės tokioj vie kloti čieli plotai, pridarė mums daug nesma suoti.
★
sveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduemo
KNYGOS KAINA 50c.
krau
jo
į
visas
dalis
kttno,
priduoti
a
Šviežą
ramluonutoj, kad ją galės ka^nors rasti? Taigi la gumo. Užeidavom tokių vietų, kur musų
mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.
reikalaukite pas:
(?)
bai lengvai žinia gali nepasiekti tų rankų, vežimas ant ratų visai negalėjo ristis. Te
A. L. MARGERIS,
kurioms bus skiriama.
2023 Si. Paul Avė.,
nai uždėdavom "letenas”, veikiančias prie
♦
Chicago. III.
Prisiminė mums da ir ta aplinkybė, kad vežimo taip, kaip pas gyvulius kojos, ir to
Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant NugaTone. ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devyniosiš patrankos padarytos šaudymui stačiai Į ki uo budu mėtomi šuoliais grumėmės per arba 'KELEIVIO” knygyne,
dešimtvs (M) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.0b)
So. Bo-mn, Mass.
doleris.' arba šeši mėnesci gydymo, šešes ton kūtes už penkius .$5.00) dolerius.
viršų, galime naudotis tik arti mėnulio skri krūvas akmenų.
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
tulio vidurio, kur žemė randasi tiesiog virš
Nežiūrint visokių bandymų, kokius tik
ti pasekmių, sugrąžikite lyktus pilės ir tonkutė, o mes betarpiškai sugrąžisme
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai
musų galvų. Šaujant iš kitos mėnulio vie darėme ant žemės su šoviniu-vežimu, apie
ne bus pasekmingi. Mes imamė visą riziką ant savęs. Mes negalėtume
♦
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone
tos neužteks šūvio pajiegos, o kad ir užtek panašios kelionės sunkumą neturėjome su
padary s viską, ką čionais tvirtiname.
Nuia-Tone
tų, tai nenustatysim taip patrankos, kžĮd pratimo. Jeigu mėnulio traukimas, taigi ii
»
Skaitykite ka tte ftaaeMs apka apie Nupa-Tone.
šovinys, lėkdamas lenkta linija, pa taikytų Į musų sunkumas, butų nors kita tiek dides Tokiu atcralvin dabar išėjo iš spau
NATTONAL LABORATORY, Chicago. IR.
E!wood City. P*.
knyp tė. Joje aprašyti tie pa
s
tikslą — žemę. Taigi jei ir pasisektų vienu j nis, tai tikras esu, jog turėtume žūti čia dos
tierCaTau'iuvq luJka ir Nusa-Tone
ir turiu pasakyti,
evu visai užganėdintas jūsų
garsėję Ix>wellio debatai. Vuriuo*e
klerikalų
debatoriai
"kolegijos
stu

veistai?. Meldžiu prisiųsti dvi bonkutts Nufa-Tone piliutiu. As daviau kialeta pikuliu sava
šuviu sulaikyti tolimesnes ekspedicijas, tai tarp šitų akmenynų, negalėdami pasijudin dentai” socialistų buvo taip sumuš
pretelių dėl p-ihandyma ir )«» labai patiks. JU stciiuju 'reaa boakntė dėl jio. AūiusUa <2.
*
&UM.U vaistu, b creioausri.
CASPAR BERSEK.
547.
ti, kad palikę visus savo "fornipasitraukę ant matomo nuo žemės mėnulio ti iš vietos.
čius” turi.io bėgti iš svetainės.
krašto da toliau, nebegalėtume jau prisi
Knygų?• turi 45 puslapius gryno
Nuo saulės užtekėjimo praslinko jau skaitymo
Sbenaedoah. P*.
NATIONAL LABORATORY. Chiaąo. Bis.
♦
labai parankaus forma
Godotini Tamisui:—
.
_
_ . . .
šaukti čionai sau draugų, jei rastume tenai trečia žemiška para, o per tą laiką vos 20 ki to kiseniujeir nešiotis.
Ai ;su labai uicanedlntas »uo ;usq N uja-Tenle.
t, Esu Ubai svtik»» po jojų vartojimo.
Joje telpa visi
JOE DOMBROVFSKL
W. Coal Su
kierikalų argumentai prieš
tinkamas gyvenimui sąlygas. Tokiu budu lometrų tepavažiavom pirmyn. Kaitra da geriausi
socializm:.. visa jų išmintis, visas jų
ir ten pat seka socialistų
¥
Nuga-Tone yra sudėti
butume pasmerkti čionai amžinai vienatvei. rėsi jau nebepakeliama. Dusliam ir įkaitu- "mokslas
SteUukttc
__
atsakymo kūne ant kiekvieno žodparankioje bonkuteje. Jie
*
NATIONAL
LABORATORY,
“
ORATORE 123 W. Madison St., Chicago. Ilk
Tuo tarpu gi jei broliai Remognerai nieko šiam vežimo ore, nuolat kratomas jo judė- r---žio■;-------suięrta
tuos kienkatą'ar^m^p*.
Mguuivnyra apvilkti su cukru;
Gerbiamieji: Prisiusiu $.......... ir meldžiu prisiųsti man
tus ir visa Ji’, mokslą" į skutus.
nepaisydami dabar čionai pribus, tai gal at jimais, Woodbell vėl gavo kairščio. Žaizdos,! tuSusiprt'-’/daSniŽ'ai‘ toSį^pasi-.
priimno skoni; rame dėl
bonkutč Nuga-Tone.
*
vartojimo;
neatitrauka
'
rūpinti,
lad
tos
knygutės
kuo
dau
siveža su savim stipresni telegrafo aparatą; gautos laike nupuolimo ant mėnulio, vėl giausiaį p. įleidus tara^mrios
d
mL
tarp tamsios mi
* nuo darbo ar linksmumo. Vardas ir pavardė........
nios. PGau:
ama Keleivio” redakci• 
tuomet susilauktume ir draugų ir Įrankį pradėjo ėtryties. Laimė da, kad mes tris joj,
'“ tik
Bandykite. Jus reko
b
kaina
10c.
Gatvė ir No. ar R. F. D.
menduosite
tuos vaistus
_ "
nuolatiniam susinėsimu! su žeme.
ir pasiusk
*
išlikome sveiki! Atsiminus tą baisų susi-jI Suvynios 10c. j popierą
Valstija
U3
visiems sava pretclems.
Miestas ...
prastam laiške. Norintiems daugiau
Visos šitos aplinkybės kalbėjo už tai, trenkimą, mane net šurpuliai ima!
♦
f
imt duodame nuošimtį.
*■
"KELEIVIS"
kad negaišinti laiko patrankai jieškoti, kuri
*
*
*
*
* * »»»*
♦
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Smagus vakaras.

Pereitos subatos vakare d
Dudley St. Opera House sa-.
Įėję buvo LSS. 71 kuopos su-'
Tautiškumas eina šalin, ,
vakaras. Vaidinta
Į
KARE BAIGIASI. APIE 500,000 LIETUVIU TROKŠTA GRĮŽTI Į IEVYNE.
|
kuomet eina apie biznį, i didelis veikalas — trijų ak
Rengia LSS. 60 kuopa
x
.
tų Komedija
komedija rarmazonai.
Farmazonai.
vn™
Veikalui siužetas paimtas į
Užtad kiekvienas, kuris nori apleisti šią šalį ir kuris nori, kad mes parų- |e
Subatoje, 18 Sausio-Jan., 1919
TrfcSfaSj8gyvenimo,vaiz- j
pintume atsakančią vietą ant laivo, privalo tuoj paduot savo vardą, pavar*
to■ d£S? daUgTtuviT^ din,a> akaip tU‘aS ""“M
dę, antrašą ir kada mano važiuoti, nes laivų, kurie vežš pasažierius, bus g
Pradžia 7:30 ir tęsis iki 12 vai. nakties.
neperdaug ir skaitlius vietų per didelę daugybę norinčių važiuoti bus apru- g
kurią veda tūlas musų tur-;“e’^?m?į ■
pasigiria,
kad
jis
priklausąs
priklausą;
1
bežiuotas.
H
tingas tautietis.
♦
L
■masonų draugijai, dagi ma- v
PIRKIT
RUBLIUS,
NES
KAINA
JŲ
BEVEIK
KASDIENĄ
KfLA.
||
Karės metų, kuomet dar šonų ložės mistru likęs. Mo-' v
ROXBURY, MASS.
bas šapų savininkams buvo teris
Perkame ir parduodame Suvienytų Valstijų Laisvės Bondsus (Liberty ffi
tuomi labai didžiuojasi, i 113 DUDLEY ST.
gerai apmokamas ir biznis j Jų duktė
Bonds) ir Karės Taupymo Markes (War-Sawings Stapms).
re
ištekėjus prašo sa-,?'
medum ir pienu tekėjo, šapų
Eleveitorium važiuojant reikia išlipt ant Di?l- |
Skoliname pinigus ant nejudinamo turto. Su visais dalykais kreipki- re
’
f
ivo
vyrą,
kad
ir
jis
prisirašysavininkai darbininkų rei
tės pas mus ir persitikrinkite, jog mes patarnaujame savo tautiečiams
lev street stoties.
t
prie masonų draugijos,
kalavimą pakelti jiems al"jtų
 tasai
kuomandagiausiai.
gi,
kad
pasiteisinus
sa-:£
gas išpildė be didelio prieši vo pačiai, pameluoja, jog jau; £ Svečiams bus parūpinta* nakvynė.
LSS. 60 kp. KOMITETAS. |
nimosi. Dabar gi, kuomet prisirašęs. Pagalios tėvai:a
I
užsakymai pradeda mažin- (uošviai) aplanko savo žen- x ynry*irirvrvrrw?rw>iirwi»r>w>>urri»ni
« * <*** * ** * *♦*»- |
JUOZAS KAVALIAUSKAS, PREZIDENTAS.
®
tis, tai tariamas musų tau to namus ir moterims besi-: ~
—===•-------- ----- —-------------- 'i
tietis pasirodė pirmutiniu, giriant savo vyrų prigulėji
32-34 CROSS STREET,
BOSTON, MASS. |
kuris paskelbė savo darbi mu prie masonų draugijos,'
ninkams, kad jie atsisakytų vyrai atsiduria kebliausia
nuo iškovoto algos augštu- me padėjime. Uošvis bijo
mo, kitaip, girdi, jis uždary ki, kad žefltas neišplepėtų,
L. L. D. KONCERTAS IR ŠOKIAI
siąs savo šapą ir visi jo dar jog jo uošvis nėra masonų
BENdAMIN MEIOELSOIK
bininkai turėsią darbo ne draugijos nariu, o žentas bi I Koncerto Programą išpildys L. Muzikos Konservatori
jos
mokiniai
ir
"Gabijos
”
Choras.
tekti.
uošvio, kurį mano ma
Kriaučiai dėl to jau laikė josi
ADVOKATAS
Atlieka visokius teismiškus reika
sonų
mistru esant. Da Subatoje, 18 Sausio-January, 1919
į*
kelis-savo susirinkimus. Iš lykai ložės
lus šioj šalyj ir Europoj. Suteikiu
Atlieka rusus teismiškus reikalus visur*
taip
pinasi,
melas
me

sąžiningus patarimus.
rinkę komisiją ištirtų ar tik lą kaip painioja, kad publi LIETUVIŲ SALĖJ, Kampas E ir Silver sts.. So. Boston. I
OFFICE:
93P932 Slater BIdg.
I
735-736 OM South Bldg.
OFFICE:
rai tariamo lietuvio šapa ne kai juokas seka paskui juoPrasidės
nuo
7:30
vai.
vakare.
294
Washington
sL,
332
Broadway,
390
Main
SL, Tel. Park 709
I
gali verstis. Pasirodė, kad Įko.
Boston,
Mass.
So.
Boston.
Mass.
Worcester, Mass.
tariamai šapai firma mo Begalo daug juoko daro Rengia "Gabijos” Draugija L. Labdarystės D-jos naudai I
Tel.: Port Kili 3424-1972.
Tel.: So. Boston 481-M.
!|
kanti brangiau už darbą ne labai dievuotos tarnaitės
.Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.
gu kitom šapom, vadinasi, baimė, kuri mananti maso I rue translation filed with the post Gubernatorius ragina ame- »
- . .......................................
at Boston. Mass., on -Januai"
jei tos kitos šapos gali vers nai su velniu draugauja. Ji master
1
r5. 1919, as required by the Act o
rikanizuoti.
tis, tai kodėl negali verstis nai pramena juos "farma- Oetober 6, 1917.
Tel. Havniarket 4154
Naujas Massachusetts gu- Gyvenimo TeL: Cambridge 6098.
musų tautininko šapa. kuri zonais” ir nuolat žengnojas
!
Iš Petrogrado.
Pienas kovai prieš
i
>ernatorius
Coolidge
pereilietuviams
darbininkams poteriauja ir baltomis žiuri
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR
"bolševizmą.”
o panedėlio vakare Mass. DR. AL FIDERKOICZ, |
moka už darbą lygiai tiek, į savo ponus.
DAKTARAS
MOTERŲ LIGAS.
I
‘
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas,
kaip ir kitos šapos savo dar Taipgi nemažiau juoko da- Massachusetts Chambei Press Ass’n sušauktame GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
i VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
Specialistas Slaptą ligą.
i •
bininkams; Akvvaizdoje to •*o Rudolfo (žento) draugas, cf Commence organizacijos Vendome hotelyj mitinge VALANDOS:
(10) 1
pirmininkas
Whitcher
šio|
iki 9 rak vakare.
I
akė prakalbą, kur jis dide- Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30
lietuviai kriaučiai nutarė kuris gelbėdamas Rudolfą
į
( Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42)
dienomis
išsiuntinėjo
įvaiės svarbos dėjo amerikaninepasiduoti.
nuo 10 iki 1.
i |
! ) 69 CHAMBER SK BOSTON
iš nemielo padėjimo persi i riems valstijos prainoninin- sacijos uždaviniui. Jis aiš Šventadieniais
81 CANAL ST, BOSTON.
J 401 Marlboruogh Street
Jeigu darbininkai musų dengia į merginą siuvėją ir
Telephone: Haymarket 3390.
I
Room 215 ir 216.
f
tautininko pasiūlymą pri nats Įsipainioja* į nemalo i kams keletą šimtų laiškų už- kino, kad valstijoje randasi
(Netoli Massachusetts avė.)
kviesdamas juos susivažiuo- 1,500,000 ateivių
tarpe rI
imtų, tai leistų ir kitų šapų niausi padėjimą,
Vienu žo-!q ateinančioj pėtnyčioj Bos 1,000,000 valstijos gyvento 1
savininkams pasekti jo pė ožiu, per visą veikalą
BOSTON,
MASS.
Telephone:
•
seka tonan, kur Boston City Club jų. Gubernatorius ragino !
I
P. and A. Phone,
domis. Unijos principai begalo linksmi juokai.
Richmond 1224-R
'alėj
bus
konferencija
ap

McKeea Ročka 22 W.
i
visus
amerikonus
dėtis
dar

darbininkams šito daryt ne
■
Veikalas
buvo
atvaidintas
dirbimui
pieno
kovai
prieš
Dr.
J.
MARCUS
I
VALANDOS:
Nuo
8
iki
11
ryte.
ban ir bendrai veikti, kad abeleidžia. Jeigu šapos sa
| Nuo 2 iki 5 po pietę, nuo 7 iki 9
vininkas dėl biznio nebepai- visai gerai. Nežiūrint ga- "bolševizmą.’’ Prakalbą ta nerikanizavus ateivius ir i Gydo chroniškas ir slaptas
| vakare.
me
susirinkime
pasakysiąs
a
darbininku,
tai|"
a
ša!
.
t
0
°™
Publikos
buvo
vyrų
ir
moterų
ligas.
I
tad kuoveikiausiai pagami
so lietuvių _
LIETUVIŠKA AGENTŪRA
r7
Hmirr iv vn L-nvoc į’nncraicmc
Į
(Šventadieniais ir nedėliomis
VALANDOS:
ir darbininkai neprivalo pai i daug ir vakaras rengėjams New York Guaranty Trust nus darbo vietų grįžtanLAIKRAŠČIŲ, KNYGŲ, GRA
<
tos pačios valandos.)
I
nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.
MOFONŲ, REKORDŲ, STUsyt, kad musų tautietis bus davė ir materialio pelno. Co. vice-nirmininkas Fran ■.iems kareiviams.
11 PARMENTER STR.,
SOMS POPIERŲ.
Verta
butų
veikalą
pastatyt
cis
H.
Sisson
"nušviesda

i
priverstas šapą parduoti.
GROSERNA IR BUČERNfc.
netoli nuo Hanover aL,
mas ekstremistų radikalų
LSS. 60 kuopos balius.
Šapa reikalinga ir ją užda ir antru kartu.
■
Bonu
už Perkaibėtoją viaokiuose
BOSTON. MASS.
duravimą Europoje." WhiiŠ
reikaluose arba teismuose. Su
rytą musų tautietis negalės
Bus
ateinančioj
subatoj,
»
teikiu visokias informacijas už-,
Sudegė amunicijos fabrikas. teher aiškina, kad pramoni
laikyti.
sausio
18
d..
Dudley
Opera
dyką.
LAUNDRY.
Reporteris. Pereitą nedėldienį amuni ninkams begalo svarbu su ■io 18 dieną. Dudley Opera
Ligoniai, kurie serga sunkiai ir
JONAS A. KATKUS,
APSISAUGOKITE NUO
reikalauja ligonbučio gydymo ir
cijos dirbtuvėje po num. 22 prasti gręsiantį bolšelvizmc House, 113 Dudley str., Bos
222 Sagamore SL, rittsbnrgh, Pa.
priežiūras, užtikrinam, kad gaus
Dr-gės Z. M. Puišiutės
—44 Damrell st., So. Bosto pavoju ir visa to psychologi- tone. Pradžia 7:30 vai. ir
INFLŪENZIJOS.
ją.
Girdi,
judėjimas
turi
geriausią
priežiūrą, gerą valgį ir
prakalba.
ne ištiko gaisras, kuris su
sęsis iki vėlai. Pelnas ski
būt
pradėtas
tuojaus
ir
pra

Jau ir vėl girdisi naujų kambarį, ir gerus patyrusius
Pereitos nedėlios vakare naikino fabriką, pridarant monininkai privalą susivie riamas Laisvės Gynimo
el.: Richmond 2957-M.
susirgimų
ta baisiaja epide daktarus visą laiką. Mano priapie
500,000
dol.
nuostolio.
Fondui.
Yra
užkviesta
Lietuvių salėj, So. Bostone,
nyti sistemačiam reiškimui
buvo LMPS. 13 kuopos su Gaisras ištiko darbinin nuomonės šiame svarbiame svečių iš kitų miestų. Minė- mija. Todėl patartina kiek vatiška Hospitalč ’yra aprūpinta
rengtos prakalbos. Kalbėjo kams bedirbant, sakoma, klausime kaip ve bolševiz .as fondas ant rytojaus soci- vienam apsisaugoti nuo tos su medikališkais ir Chirurgiš
d-rgė Z. M. Puišiutė. Pir buk iš fornaso kibirkštei Į- mas. Sako, jokios organi ilistų salėje, 376 Broadvvay, ligos pirmiau negu ji apsi kais skyriais, geriausia Labora
mu atveju kalbėtoja aiškino kritus į aliejaus tanką. Ka zacijos šiuo atveju nėra, to So. Bostone, turės savo me reiškia. Nelaukit pakol ap- torija dėl mikroskopiškų ir chešvietimosi
reikalingumą, dangi ta fabriko dalis buvo dėl paduodama sumany tinį suvažiavimą. Pradžia sirgsite, bet paimkite vartot mikališkų analizacijų Kraujo,
tuojaus Plotkeles dėl apsi šlapumų ir Pilvo ligų. Įsteigta
nuosakiai išparodydama bu medinė, aliejais persisun mas įsteigt bent $75,000 fon Pradžia 9 vai. ryte.
dus kaip reikia mokintis, kusiomis sienomis ir grindi dą ir pradėti kovą.
M. M. Plepys. saugojimo. Prekiuoja $5.00. 23 metai!
Taipgi turime visokių vaisvais
kad išmokus ne vien žo mis, tai liepsnos taip smar
P.
BARTKEVIČIA
perka
tų,
kokie
tik
vartojami
pa
džius, bet ir mintis skaityt, kiai apsiautė visą skyrių, Revoliucijos močiutė atva
Bondsus, Štampas ir rub- saulyje. Klausdami priKalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
kad išdirbus sau savistovias kad jame dirbantis darbi
Rusiškai.
žiuoja
Bostonan.
.ius.
Taipgi
perka
senus
siuskite
siųskite
krasos
ženklelį
atnuomones apie vieną ar ki ninkai vos išbėgt suspėjo.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP
TAS LIGAS.
tą dalyką ir išdirbus supra Darbininko Samuel Davis, Katarina Ereškovskaja. žiedus ir laikrodžius ir mo sakvmui.
ka
brangiau,
negu
kiti.
Sto

VALANDOS:
Rusijos
revoliucijos
močiu

timą apie teisybę. Prakal dirbančio prie furnaso, su
K. ŠIDLAUSKAS,
Nuo 8 iki lo ryto.
ro
adresas:
(7)
tė.
pranešė
savo
pažįsta

401 Marlborough Street
ba mąsantiems buvo vertin degė spintoj užrakinta visa
Provizorius,
Nuo 2 iki 3 dieną.
P. BARTKEVIČIA,
miems bostoniečiams, kad
Nuo
7 iki 8Akių
vakare.
eilė
drapanų
ir
pinigais
apie
226 Broadway,
. (Netoli Massachusetts avė.)
ga*
321
HANOVER
STREET,
apie
18
sausio
jinai
išeisianti
877 Cambridge str.,
Antru atveju kalbėtoja 50 dolerių. ‘ Turėjo sugrįžt
Specijalistas.
ŠO. BOSTON. MASS. į
BOSTON,
MASS.
I
aiškino neišvengtinumą bol namo be kepurės ir aliejuo- Seattlėj, iš kur atvyksianti
E. Cambridge. Mass.
UOSTOM, MASS.
S
Jinai
važiuojantais
darbiniais
drabužiais.
Bostonan.
ševizmo Amerikoj.
10 m. So. Bostone.
I
r. Bartkevičia perka Bondsus,
I
Pertraukoje pianu pa Kitame skyriuje ant antrų ti Paryžiun rei kalant sau Štampas
THE GOLDEN
399 Broadway,
ir rublius, Taipgi perka se..
skambino du gražios muzi lubų darbininką Henry Pe-. vietos taikos konferencijoj, nūs žiedus
I
ir laikrodžius
ir moka
SO. BOSTON, MASS.
brangiau, negu kiti. Storo adresas:
ROOSTER
kos gabalėliu dr-gė Ona ro liepsnos taip apsiautė,'
P. Bartkevičia,
(3)
kad nebuvo kaip iš jų išsi- Aprubežiuotos kainos pasi
Artistų, Tepliorių ir
Raulinaičiutė.
8,<
Cambridge
str.
Si
lieka ir ant toliaus.
Dailininkų Kliubas
Aukų lėšų padengimui su gauti. Jis nukrito per sky-1
DAKTARAS
!
E. Cambridge. Mass.
Rengia labai žymų vakarą
rinkta 14 dol. su centais. te žemutinin ruiman, taipgi
_ _ , Karės metu valdžia kont••
’
• liepsnų, fe- ' roliavusi maistą, kurą ir kai
Prie kuopos prisirašė 15 pilnan
durnų
ir
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas.
Sevęros Gyduoles užlaido
čiaus išsigelbėjo sveikas,
15 Sausio-daauary, 1919
šeimynos sveikata.
naujų narių.
nas.
Dabar šitokias kont
LIETUVYS DENTISTAS. '
Chieago, III.
Publikos buvo susirinkę į Tuojautės buvo pašauktos roliavimas likosi nuimtas
VALANDOS: Na* • Ori 13 tiesą.
BOSIMO OPEROS CHATEAU
3 kompanijos ugnagesių, bet nuo maisto, ir kuro. Nu
gana daug.
HUNTINGTON AVĖ,
Nno 1 U 9 rak.
esant dideliam šalčiui lieja- statytosios maksimum kai
BOSTON, MASS.
NEDALIOMIS į
Chelseas policija uždarė imas vanduo šalo Į kalnus nos tečiaus pasilieka tos pa
ĮŽANGA VIENAS DOLERIS.
vaikus ar suaugusius niekuomet
iki 1 ▼. po pietų.
taip greit,, kaip tik nupuolė čios ir ant toliaus. Kad ne P**
apie 50 krautuvių.
nereikia dėt: niekais. Tai yra žen
Tikietus galima gaut
x
...______ r____
degančios triobos. Vie leidus pelnagaudžiams nauklas šalčio dabartiniu iaiku ir reikia
|
Ofisas "Keleivio” narna.
j
Pereitą
nedėldjenį
Bosto"Keleivio” Offise.
pradėt gydyti* tuojaus. Niekuomet
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