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REVOLIUCINIS JUDĖJI
MAS OLANDIJOJ.

Lietuvių kariumenė
kad Olandijoj
sumušė Bolševikus.
varo smarkią

Sakoma,
SAKO, REMIA REVOLIU
"bolševikai"
CIONIERIUS PRIEŠ
agitaciją už visuotiną strei
LENKŲ BUR
ką. Valdžia bijanti, kad ru
ŽUAZIJĄ.

Ties Košedarais "baltoji
gvardija” paėmusi 6,500
belaisvių.
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True translation filed with the post- True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on January
master at Boston, Mass, on January 29, 1919, as reąuired by the Act of October 6, 1917.
29, 1919, as reouired by the Act of
October 6, 1917.

REIKALAUJA GRĄŽINTI
KARIUMENŲ Iš RUSIJOS
Senatorius Johnson vėl pro
testuoja prieš intervenciją
ir laužymą įstatymų.

Bolševikai muša sąjungininkus
KAREIVIAI KANADOJ
DARO POGROMUS.

i

____

i

AMERIKONAI VOS TIK
IŠTRUKO Iš KILPŲ.

Washington. — Californi- Išardė socialistų mitingą ir- Didelės maisto sąkroyos ir
Apskelbta protesto streikas
sai belaisviai tenai neužpul
įos senatorius Johnson, kal išdraskė darbininkų tarybos
daug kanuolių paliko
prieš spartakų vadų
Vokiečiai duodą bolševi tų ir neišgrobtų ginklų ir abėdamas apie taikos konfe
bolševikams.
butą.
kams ginklų ir maisto ir
žudymą.
municijos, kuri laikoma ”ci- Iš Paryžiaus 24 sausio pra rencijos nutarimą pakviesti
Iš Archangelsko pranešaRusijos atstovus į pa- • Pereitoj nedėlioj VinipeBerlino "Lokal Anzeiger" trukdą lenkams apsigynimą. vilei apsaugai." Roterda nešama :
sitarimo
konferenciją,
paKanadoj,
gauja
sugrįžuma,
kad bolševikai1 tenai
Žiūrint
lenkų
buržuazijos
me jau ištisą sąvaitę kariu Iš Kauno čia gauta žinių,
praneša, kad visas Bremeno
sakė, kad iš to da ne- s* į® karės kareivių padarė pradėjo dideli ofensvvą
o
miestas randasi darbininkų akimis, Lenkijos padėjimas menė saugoja ginklų sande kad netoli Košedarių, pu matvt,
kad
Amerikos
kariusocialistų
pogromą/
Ji
išarprieš
keturias
sąjungininkų
dabar
labai
sunkus.
Sakoma,
siaukelėj*
tarp
*
Vilniaus
ir
lirankose. Jie užėmė kazarkad
rytuose
vokiečių
kariu

Sakoma, kad revoliucinei Kauno, lietuvių kariumenė menė butų iš Rusijos ištrau- dė du socialistų susirinkimu, kolumnas, kurios buvo išėjumes, miesto valdybos namą,
o paskui užpuolė ant darbi- jsios i«
iš Archangelsko
užša-
A
anodui™ ne
telefonų centrą, visus ban menė traukiasi atgal, ati propagandai Olandijon įvež skaudžiai sumušė bolševi kta, o žinios tuo” tarpu pra- nninkų
tarybos buto ir veik Tusiais miškais ir balomis į
kus ir sustatė atvirose vieto duodama bolševikams gink ta keli milionai markių. kus. Negana kad bolševi neša, kad tarp rusų ir ame visai jį
sunaikino. Rakan- pietus.
se kulkasvaidžius. Kareivius lus ir neleisdama lenkams Taipgi esanti gabenama ru kams pridaryta didelių nuo rikonų eina mūšiai.
dai
tapo
langai Pereitoj subatoj jie turėjo
kazarmėse darbininkai nu nuo bolševikų ginties. Be to sų ir vokiečių revoliucinė li stolių, da 6,500 jų paimta ne "Man neapeina nei bolše išdaužyti, sulaužyti,
raudona vėliava!greitai bėgti iš Šenkursko,
sakoma, kad vokiečių kariu teratūra, Ant rubežiaus ji laisvėn. Lietuvių kariume vikų valdžia, nei jokios caginklavo.
ir
daugybė
literatūros sude- kurį bolševikai buvo jau ap
Reinscheide tapo apskelb menė siunčiama prieš lenkus konfinskuojama ir naikina nė dabar eina ant Vilniaus. ristų frakcijos, kurias mes ginta. Daug
žmonių buvo supę iš trijų pusių. Per
remiame," jis sako. "Man atas generalis streikas dėl nu ir iš Vokietijos. Tuo tarpu ma, bet vis dėlto daug jos
sumušta.
Kaip
rodos, poli- nakti sąjungininkai pasiapie
30,000
rusinu
Galicijoj
pralįsta ir žmonės jos LIETUVIAI (?) J IEŠKO neina tik Amerikos vyrai,
žudymo Liebknechto ir Ro
cija
piktadarių
neareštavo,
traukė net 30 mylių į šiaurę.
kurie buvo paimti karėn su
GINKLŲ.
žės Luksemburg. Dirbtuvės atakuoja lenkus apie Lvovą. į gauna.
Bolševikai tuojaus užėmė
----- -—
Vokietija, o tai karei pasi
tapo uždarytos ir visas judė Manoma, kad rusinai nori a- Odenzaalo policija suėmu
__________
__________
I timti iš lenkų tą miestą pa-/.
si vieną
vokietį,
kurio ke- Premjeras su ministeriais baigus, tapo nusiųsti Rusi VARŠAVOJ AREŠTUOTA į Šankurską.
jimas mieste sustojo.
Sąjungininkų hedkvodekol taikos konferencija da purės pamušale buvo paslėp- nori gintis ,nuo bolševikų jon. Aš reikalauju, kad šitie 1,000 REVOLIUCIONIE
ris praneša, kad amerikonų
BERLINE PASIBAIGĖ
RIŲ.
nėra nutarus, kam jis turi ta 60,000 markių, skiriamų
vyrai butų tuojaus parvežti
.J
įsivėržinio.
DU STREIKAI.
prigulėti: lenkams ar rusi- Davidui Wynkoopui, ’ u^ey Iš Kopenhagos pereitoj są namo. Liaukimės nors sykį Iš Varšavos pranešama, batalijonas ir kitos sąjungi
rkontroliuojąs Olandijoj
kariavę laužant savo įstaty kad pereitoj sąvaitėj tenai ninkų spėkos ištruko iš tų
Iš Berlino pranešama, kad nams.
vaitėj
atėjo
šitokia
telegra

mus ir konstituciją; atšauki susekta "bolševikų suokal- kilpų tik ačiū gudrybei. Bol
elektros darbininkų streikas MAITINS RUSUS VOKIE-į voliucinę propagandą. Wyn- ma:
I koop yra Amsterdamo socia
me savo kareivius iš Rusijos bis’/nuversti dabartinę val ševikai buvo jau apsupę jų
kuris buvo paskandinęs mie
TIJOJ.
Vakar
vakare
atvyko
čio

listas ir sakoma, kad bandy
namo.”
džią, kurios galva yra atža pozicijas iš pietų, rytų ir va
stą tamson ir suparaližiavęs
nai
i§
Liepojaus
Lietuvos
Iš Paryžiaus pranešama, mas andai sukelti Olandijoj
gareivis Paderewskis. Areš karų, ir nusiuntė pasėtinų
visą judėjimą, jau pasibaigė. kad
premjeras
Ullmann
su
kitais
spėkų ant vieškelio į šiaurę,
Amerikos
Raudonasis
Hotelių ir pasilinksminimo Kryžius tuojaus pradėsiąs revoliuciją tai buvęs jo dar Lietuvos kabineto ministe GINČAI TARP BOLŠEVI tuota 1,000 "bolševikų,” kon atkirsdami tuo budu kelią
bas. Sakoma, kad revoliuci
KŲ IR ŠVEICARIJOS
fiskuota keli tūkstančiai ka
vietų patarnautojų streikas
riais. Jie pabėgo iš Lieposiųsti
maisto
rusams
belais

ja
tuomet
nenusisekė
dau

VALDŽIOS.
rabinų, daugybę kulkasvai- sąjungininkų pabėgimui. Ataipgi pasibaigė.
viams Vokietijoj, kurių esą giausia dėlto, kad jai buvo Ijaus dėlto, kad bolševikai
Šitokią merikonai tai pajutę, spru
Iš Stokholmo pranešama, džių ir bombų.
vokiečiaTorganizuo- tenai dar 1,500.000. Daug pi priešingi Romos katalikai, • užplūdo Lietuvą.
"tvarką" padaryta dėlto, ko į šoną ir pabėgo retai
kad
bolševikų
valdžia
keti

nigų tam tikslui esą surink kurie labai stiprus esą Ra- Premjeras Ullmann sako,
JA FRONTĄ PRIEŠ
kad laike rinkimų į Steigia vartojamais keliais per bananti
neišleisti
iš
kalėjimo
kad
Liepojaus
bolševikai
da
ta įvairių rusų draugijų banto ir Limburgo provin
BOLŠEVIZMĄ.
mąjį Seimą butų ramu • ir, las.
Šveicarijos
valdinių
patol,
neužėmė
ir
laikinos
Lietu

Bolševikai paėmė didelį
"Die Neue Berliner Zei- Prancūzijoj ir Skandinavi cijose. Todėl Wvnkoop, ku
pakol Šveicarijos valdžia ne- žinoma, kad socialistai sėdė sandėlį maisto, kurio ameri
vos
vyriausybės
būklė
tenai
________
ris esąs labai inteligentiškas
tung” praneša, kad vokiečių joj.
pripažinsianti Sovietų val dami kalėjime negalėtų bal konai negalėjo sudegint, nes
dar
pasilieka.
Tečiaus
bolše

ir
mokytas
žmogus,
dabar
didžiumos socialistai nuta VOKIEIJOJ BUS VYKI
džios paskirto atstovo Švei suoti.
nenorėjo parodyt ženklo,
rė organizuoti rytuose fron NAMAS PILNAS SOCIA atkreipęs savo propagandos vikų spėkos esančios jau ne carijoj.
toli
ir
jos
galinčios
pasiekti
kad
jie rengiasi trauktis.
, mašineriją į tas provincijas,
tą prieš Rusijos bolševikus,
Ginčai tarp bolševikų ir BOLŠEVIKAI PAĖMĘ Visos kanuolės tapo arba iš
LIZMAS.
Liepojų
dviejų
savaičių
bė

kad patraukus revoliucijos
kurie ateinantį pavasarį ke
ORENBURGĄ.
gyje. Ar galės Liepojus Šveicarijos valdžios prasidė
gabentos, arba sugadintos ir
tina pradėt veržtis Vokieti Pilypas Šeidemanas pasa pusėn katalikus.
jo nuo to laiko, kaip Šveica Londone gauta žinių, kad paliko bolševikams.
kė,
kad
nors
Vokietijos
rin

nrieš
juos
atsilaikyti,
tai
pri

jon. Tuo tikslu reikalinga
rijos valdžia areštavo bolše bolševikai paėmę gubernijos
busianti nauja armija ir kimai ir nedavė social-demo- I MONARCHISTŲ REVO klausysią nuo to, kiek lietu vikų atstovus Šveicarijoj, o miestą Orenburgą, kuris Bolševikai gvriasi, kad iki
manoma, kad Steigiamas kratams absoliučios balsų LIUCIJA PORTUGALIJOJ viai gaus pagalbos iš užsie bolševikai neleido išvažiuoti stovi prie Uralo upės, apie kovo mėnesio jie suvarysią
sąjungininkus į Baltąsias
nio ir kiek prieš bolševikus
NUSLOPINTA.
Seimas tokią armiją užgir- didžiumos, tečiaus jie visuo
iš
Rusijos
Šveicarijos
pa250
mylių
Į
šiaurę
nuo
siąs. Laikraštis priduria, met bus sprendžiamoji spė Monarchistai Portugalijoj norės kariauti esanti Liepo- siuntininiams. Ženevos žinia Juodųjų jūrių. Jeigu šita jūres.
kad rubežiaus apsaugojimas ka valdžioje. Jisai daleidžia, buvo palcėlę revoliuciją, kad ju.ie vokiečių kariumenė. 14 sausio sakė, kad bolševi žinia teisinga, tai Sibiro ar
prieš rusų įsiveržimą busiąs kad kai-kuriuose klausimuo panaikinus respubliką, o į- "Mums reikia ginklų,amuni kų valdžia pranešusi Šveica mijos susisiekimas su gen. BOLŠEVIKAI PRIEŠINGI
pavestas generolui von Hin- se social-demokratai galės steigus monarchiją. Bet at cijos ir kareivių, ir tuo tikslu rijos valdžiai, kad jeigu iki Denikino kariumene bus la KONFERENCIJAI ANT
eiti su buržuazijos demokra I
mes čionai atvykome,” pasa
denburgui.
SALŲ.
tais išvieno, bet vyriausis žagareivių maištas tapo nu kė Lietuvos ministerių pir 1 vasario 30 bolševikų nebus bai sunkus. Orenburgo paė
Bolševikų užsienio komi
UINDENBURGAS GINS Steigiamojo Seimo uždavi slopintas. Oporto ir Dra mininkas. "Mes taipgi nori iš Šveicarijos kalėjimo pa- mimas taipgi reikštų didelį
ngos
apskričiuose
respublikos
liuosuota,
tai
30
Šveicarijos
pavojų
anglų
kariumenei
nys
bus
įstatyti
tikrai
demo

me
susinešti
su
Suvienyto

saras
čičerin telegrafavo
DANZIGĄ.
kariumenė
monarchistus
vi
piliečių
Petrograde
busią
su

Užkaukazėj.
mis Valstijomis ir prašyti jų
Sovietų atstovui Švedijoj
Vokiečių bevielis telegra kratinę konstituciją, pritai
Užgniaužtas
šaudyta
be
jokio
teismo.
kant
ją
prie
naujų
sąlygų,
ir
sai
sumušė.
__
maisto.
’
’
klausdamas,
ar tai tiesa, kad
fas praneša, kad Hindenburir
LĖNIWILSONAS
ARBA
padaryti
vietos
įvykinimui
monarchistų
judėjimas
i
sąjungininkai kviečia Rusi
go būklė tapo perkelta jau į
’Lizbonoj, kur pereitoj sere- Kaip matot, žinia aiškiai BOLŠEVIKAI PLENUOJA
NAS.
jos frakcijų atstovus konfeKolbergą, Pomeraranijon. pilno socializmo.
doj jų kariumenė buvo užėREVOLIUCIJĄ AZIJOJ.
Jis darysiąs viską, kad apgy TAUTINIAI LIBERALAI mus jau Monsanto ir Duque kalba apie lietuvius ir Lietu
Francuzijos socialistai turi rencijon ant Princų salų.
Londonas.
—
Rusijos
bol

vą. Tečiaus tas faktas, kad
nus Vokietijos rytų frontą ir
pasirinkti vieną arba kitą. čičerin priešingas, kad to
NEIŠRINKO
NEI
VIENOS
fortus
ir
iškėlus
karališką
ševikų
valdžia
nuo
senai
jau
Danzigą, kurį lenkai nori
šita "vyriausybė’ yra iš Lie
Paryžius. — Francuzijos kia konferencija butų ant
MOTERIES.
vėliavą.
organizuojanti
propagandą
salų, atskirta nuo pasaulio ir
pasisavinti.
Iš visų vokiečių partijų
Valdžios kariumenė. ju- pojaus, parodo, jog kalba revoliucijai Kynuošė, Indijoj socialistai turi pasirinkti! aDsupta slaptumu. Jis stebi
čia eina apie latvius, o ne aarba prezidentą Wilsoną. ar
SAKO. 500.000 ŽMONIŲ t.ik vieni tautiniai liberalai rininkai ir civiliai žmonės, pie lietuvius, nes Liepojus ir Persijoj ir ji esanti jau ba Rusijos premjerą Leniną. si, kad sąjungininkai daro
MIRĖ BADU DĖL SĄJUN neišrinko į Steigiamąjį Sei- gindami respubliką, narsiai yra Latvijos miestas ir jo pasirngusi prie pirmos pro Taip pasakė pereitoj nedė tokį pasiūlymą kaip tik da
GININKŲ BLOKADOS. mą nei vienos moteries. Di- monarchistus atakavo ir pe- kios lietuvių "valdžios" te gos siųsti tenai savo ugentų lioj francuzų socialistų su bar, kuomet vidujinius savo
Vokiečių valdžia paskelbė I džiumos socialistai išrinko reitos pėtnyčios naktį Lizbo- nai negali būt. Premjero su pinigais.
sirinkime Loriot. Kada at reikalus Sovietai sutvarkė
15
moterų,
nepriklausomieji
noj
jie
pasidavė.
Iš
Lizbonos
Dabar
didžiausia
kliūtis
oficialių žinių, kiek Vokieti
pavardė taipgi parodo, kad
sistojo kalbėti Thomas, Re- ir savo priešus apgalėjo. Bet
socialistai
3,
demokratai
5,
valdžios
kariumenė
dabar
revoliuciniems
bolševikų
jos žmonių mirė badu dėl
jis ne lietuvis. Ullmann yra
naudel ir Longuet, jie buvo vis dėlto, jis sako, šitą pa
pienams
esanti
Omsko
"val

sąjungininkų blokados nuo klerikalai 7, konservatisti 4. traukia į šiaurę.
latviška pavardė. Žinių aužrėkti ir turėjo atsisėsti. siūlymą Sovietų valdžia
I
džios"
armija,
kuri
laiko
rimtai apsvarstysianti.
1916 metų rudens iki 1918 kotavVrinkimiis vol ŠVEDUA LIEPIA B0LŠE- genturos, matomai, neatski
Loriot
tuomet
pasakė:
"Pre

užtvėrus kelią per Uralus į zidentas Wilsonas yra ga
metų pabaigos. Tyrinėji KOTAXOjKINKIMtS v O- VIKAMS IŠSIKRAUSTYT. ria latvių nuo lietuvių.
Aziją.
Tečiaus jeigu šita bus žmogus, kuris stengiasi
mas parodė, kad skaitlinė yWILSONAS BUSIĄS TAU
ra kur-kas didesnė, negu Iš Londono pranešama, Iš Stokholmo pranešama, SOVIETAI PRADĖJO LEI Kolčako kariumenė susilp- išgelbėt buržuaziją, bet męs TŲ LYGOS PIRMININKU.
nės arba dėl stokos paramos paskui jį sekti negalim. Atė
pirma buvo manoma. Dau kad lenkai ir danai Vokieti kad Švedijos valdžia įteikusi
STI "VELNIĄ.”
visai pakriks, tai bolševikų jo laikas, kada pasirinkimą Paryžiaus
laikraštis
giau kaip 500,000 žmonių jos rinkimuose į Steigiamąjį tenai bolševikų atstovybei
mirė tiesiog dėl prasto mais Seimą nedalyvavę. Pozna- reikalavimą, kad iki 25 sau Sovietai pradėjo leisti Pet pienai butų didelis Azijai reikia daryti tarp jo ir I^e- i "Echo de Paris" sako, kad
to arba nedavalgvmo. Šitą niuje iš 1,250,000 lenkų bal sio ji apleistų Švediją.
rograde naują laikrašti, ku "pavojus.”
.tautų lygos pirmininku bunino."
skaitlinę sudaro vien tik ci suotojų vos tik 129,000 tebal- • Gruodžio
Įsiąs
veikiausia prezidentas
švediris
vadinasi
"Velnias.
”
Laik

pradžioje
Švedi

iv 5 • •
Y
i
Wilsonas.
viliai žmonės ir jeigu tame savę.
ja atšaukė iš Petrogrado sa-' raščio tikslu yra kovoti su LENKAI JAU IR SU ČE
AREŠTAVO STREIKO
KAIS MUŠASI,
yra kokia klaida, tai ta, kad
vo pasiuntinius ir pranešė popais ir klerikalizmu. PirVADUS.
šitas skaičius da nepilnas. GELEŽINKELIŲ- STREI bolševikų atstovui Vorovs-'mam numeryje telpa švieti- čekai davė jiems į kailį ir
atėmė miestą.
Kansas City, Mo., sustrei
Skaitomi buvo tiktai tokie KAS VOKIETIJOJ LAI kiui Stokholme, kad jis ne- mo komisaro Lunačarskio
kavo
gatvekarių darbinin
Iš Amsterdamo praneša
MĖTAS.
atsitikimai, kur aiškiai pa
tenka diplomato privilegijų, straipsnis, kuris pataria užtirta, kad žmogus mirė nuo Geležinkelių darbininkų bet iš Stokholmo jis, matyt,1 daryti Petrograde 50 baž- ma, kad tarp čekų ir lenkų kai. Kad streiką sulaužius, kuris mokėtų abelną
bado. Valdžia ketina pa streikas Vokietijoj pasibai delto neišvažiavo. Kaip ro- nyčių. Vyriausybė ketina kariuomenės prasidėjo jau kapitalisai areštavo 20 uni spaustsuvės darbą arba
skelbti visą medžiagą, kokią gė darbininkų laimėjimu. dos, tai pastaruoju laiku te- apdėti bažnyčių lankytojus mūšiai. Po atkaklios ir kru jos viršininkų ir visus strei statyt ant mašinos. At
tyrinėjimas yra davęs, kad TaiK) prašalinti visi geležin nai apsigyveno ir Litvino- tam tikrais mokesčiais. Ti- vinos kovos čekai lenkus su ko vadus, kaltindami juos sisaukt tuojaus į "Ke
suparali- leivio’’ Redakciją.
parodžius, "jog tai nėra pro keliu viršininkai, kuriems vas, buvęs bolševikų atsto- kėjimo^ išguldymas bažny- mušė ir paėmė Oderbergo "konspiracijoj"
žiuoti miesto judėjimą.
paganda, bet tiesiog faktai.”' streikieriai buvo priešingi. vas T/mdone.
čiose uždraustas.
miestelį.
I

Reikalingas Zeceris

KELEIVIS.

t

senai jau rašė, f Nereikia nei aiškinti, kad
visus $15,000.00 sugauta šitaip meluojant ir
"diplomatijos” priversta savo žodžius sury
Dabar gi jis ti. "Laisvė” labai susinerva
da $20,000.00. vo ir iniršo. Todėl veiki
nuslapi ji pašventė užsipuo Pas lietuvius socialistus kad vokiečių tautos reikalai Į darosi. Sulyg musų "kai
tasską, kuoveikiausini atšau
SKANDALAS "LIETU
"vargas, kad pinigu iš Tau- limams ant "Keleivio." Bet labai Įnėjo madon pravar- yra toli ne tas pats, kas Pru-1 riųjų,” visa tai yra "socialVIŠKOJ DIPLOMATIJOJ" ktą.’’
tos Fondo nesuiaukiame. Juk visi tie užsipuolimai yra džiuotis "social-patriotais.” sų dinastijos reikalai, prieš patriotizmas,” o sulyg Mar
EINA DIDYN.
Kas gi per viena ta Šveica lapkričio 19 d. pasiunčiau A- taip pat nepamatuoti, kaip Šitas epitetas taikoma kiek- kuriuos reikia kovoti,
kso — progresas!
rijos
politikierių
klika,su
ku

merikos
Liet.
Tarybai
VVashinir
pirmutinis
jos
šmeižtas.
vienam socialistui, kuris tik 3. Reikia kovoti prieš Taigi neužsimoka taip
Pereitam "Keleivio” nu
meryje mes jau rašėm, kad ria susisebravo Amerikos gtonan, telegramą, prašyda Kritikuoti visas jos nesąmo pasako, kad mums privalo kiekvieną pasikėsinimą už- drąsiai šaukt ant "socialmusų tautininkų ir klerika klerikalų delegatai? "Lie mas §20.000 Taikos Kongre nes nėra jokio reikalo, nes ir rupėti nevien tik darbinin- griebti ir prijungti Alzas- patriotų” ir girtis savo ”resui ir milicijai Lietuvoje. Tyli, ji pati prirodė, kad jos žodis ’ Jkų reikalai,„bet
______
ir________
šalies rei- Į Lorainą ar kitą koki francu voliucinumu” neturint apie
lų ”diplomatijoj” kilo dide tuva" sako:
"Yra nurodymu, kad tai yra kaip žemę pardavę."
neturi jokios vertės.
tai gero supratimo. Gal ir
kalai, kur tie darbininkai zų kraštą.
lis skandalas. Dabar gi
Ginčų
su
"Laisvės
’
žmo

ne
kas
kitas,
kaip
Šveicarijoj
Tas reiškia, kad tų $15,gyvena.
4. Kaip tik Francuzijoj yra kur socialistų nukrypu
pasirodo, kad tas skandalas
yra da didesnis, negu pirma esanti taip vadinama Lausar.- 000.00 jau nėra. Jie jau iš nėmis mes daugiau neveši Kadangi Karolius Mark susidarys demokratinė val sių nuo tikrojo socializmo,
išrodė. Net patįs tautinin nos Taryba, i kurią inėjo apart leisti. Labai galimas daik me. Mes jų anarcho-sindi-j sas "Komunistų Manifeste” džia — geistina butų, kad bet pas mus jų nėra. Taip
kai nusigando, pamatę ko pirmiaus minėtu ypatų ir visi tas. kad klerikalai išsiuntė kalistiško "kairumo nekliu- vra pasakęs, jog "darbinin tenai Įvyktų respublika — vadinami musų ”social-patkia nešvari politika yra ve Amerikos lietuvių katalikų sro ir tuos $20.000.00. kurių Pa dom, ir norėtume, kad jie kai neturi tėvynės,” ir ka partija tuojaus privalo rei riotai” nėra jokie patriotai
dama už tuos pinigus, ku vės pasiųsti delegatai: kun. kštas reikalavo 19 lapkričio. nekliudytų mus.
dangi jisai tvirtai stovėjo kalauti teisingos taikos su ir laikas butų liautis taip
Bartuška.
kun.
Dobužis
ir
pp.
savo draugus pravardžia
Jeigu jie išsiuntė, tai Į
riuos jie rinko su klerikalais
už tarptautinę darbininkų jaPASIDARBAVO...
vus. Aš esu giliai Įsitiki
5.
Būtinai
reikia
stengties,
"išgavimui Lietuvai lais Pakštas ir Mastauskas. P-as trumpą laiką jie bus jau iš
vienybę, tai tūli socialistai,
Mastauskas,
kaip
mums
nuro

eikvoję $35,000.00!
vės.” Tautininkų dienraštis
"Naujienų” koresponden kurie Markso mokslo nėra kad tarp Vokietijos ir Fran- nęs, kad tie musų "dešinieji”
Bet ateis laikas, kada tas praneša, kad J. Stilso studijavę. Įsivaizdino sau, cuzijos darbininkų tuomet yra daug nuoseklesni ir tik
"Lietuva” 10-tam savo nu doma, esąs sykiu su p. Gabriu
vienas iš viršiausių tos Tary žmonės pareikalaus iš tų nas, lietuvių "kairiųjų" so
meryje rašo:
kad jis visai atmeta tautas butų užmėgsta vienybė ir resni socialistai, negu tie,
bos
’
bosų.
’
kurie vadina save "kairiai
juodų politikierių atskaitos cialistų vadas, sugriovė Chi- ir tautumą. šitaip Markso solidarumas.
"Lietuvių politikoj pradeda
”Lausannos Taryba gyvuoja už sudėtus savo centus! cagoje Soc.
siais.
”
6.
Nuolatos
reikia
turėti
kilti triukšmas, kokio iki Šio
Propagandos mokslą Įsivaizdinę, jie mano,
jau
nuo
kelių
metų.
Kokios
Sunku
bus
juodvarniams
tą
Marksistas.
lei dar nėra buvę. Sprendžiant
Mokyklą. Dienraščio ben kad ir kiti socialistai negali domoj tą pavojų, kuris gręorganizacijos,
ar kokios ypa- atskaitą išduoti!
pagal tas žinias, kokios iki šio
dradarbis rašo:
pripažinti tautų nei tautu- sia mums ant politikos lauko
tos,
apart
pirmiau
paminėtųjų,
lei pasiekė Amerikos lietuvius,
"Taigi, 'draugas’ Joseph V. mo. O jei kas toki dalyką iš Rusijos pusės.
"LAISVĖ^PRISIPAŽĮSTA
Lietuvių Ukesų Kliubas at
ją
sudaro.
—
apie
tai
Ameri

dalykas eina nei-mažiau-nei
Stilsonas ir visas tas ’bunčius’ pripažįsta, tai, jų suprati
Kaip
matot,
pas
Marksą
PRIE
"KLAIDOS."
daugiau kaip tik apie tai, ar kos lietuviai neturi pilnai aiš
lietuvišku aidoblistų, su ku mu, tas jau nėra tikras so
metė Tautos Fondo prašymą
Brooklyno "Laisvė”, ko- riais jisai dabar 'veikia,’ gali cialistas; tas yra "social- "social-patriotizmo” daug
nekurie lietuvių veikėjai ne ve kaus supratimo, žinoma, vie
daugiau, negu pas koki nors
da tyčia, ar netyčia tokios po nok tas, kad vienu iš jos vadų liodama tuos žmones, kurie pasidžiaugti.
Jie atliko dar patriotas” ir su tokiu "tik lietuvi "social-patriotą.” Ji
Brooklyno Lietuvių Ukėlitikos, kuri pasitarnautų len ir gal vyriausių, buvo p. Gab pataria šaukti pažangių A- vieną 'revoliucingą darbą’ — ri” socialistai privalo kovo sai tiesiog liepia darbinin
sų
Kliubas prisiuntė "Kelei
kams ir privestų prie jų troški rys ir joje buvo susispietę dau merikos lietuvių darbininkų suardė Soc. Propagandos Mo ti.
kams
ginti
savo
šalį
ir
tau

viui
” sekanti savo nutarimo išsipildymo, t. y. prijungi giausia lietuvių kunigai, einan suvažiavimą, 103-čiam savo kyklą. kurios mokytojum bu-i Toks tarptautinio socializ tos reikalus; jisai atvirai re
mą:
tieji mokslus Šveicarijos mo numeryje paleido
šitokių vo d. P. Grigaitis. Savo begė mo supratimas yra visai klai
mo Lietuvos prie Lenkijos.”
mia
karę,
jeigu
tos
karės
pa

"Mes Amerikos Lietuvių
ir, berods, nekurie Lie šmeižtų:
dyste jie nuėjo taip toli, kad dingas.
Šitą sunkų klerikalu ap kyklose
Kas
taip
socializ

sekmėj
galima
tikėtis
laimė

Ukėsų Kliubas, susidedantis
”Jei 'Keleivis’ nori eit su
tuvos dvarponiai, nepasižymėkaltinimą paremia ir atėju jusie ligšiol avo lietuviškumu.” 'Naujienomis.’ tegul eina. Jie visokie Įrankiai. kurie vedė mą supranta, tas nepažįsta jimo demokratijai, o pas iš 401 nariu, savo metinia
prie didesnio apšmeižimo d. P. nei Markso, nei jo mokslo. mus da nei vienas socialistas me susirinkime, laikytame
si iš Varšavos pereitoj sa
visviena nieko nepeš ir darbi
vaitėj telegrama, kuri sako, Tai ve, kaip išrodo tas ninkų paskui savęs nenusives. Grigaičio asmens, jiems pasi Nes ir tas pats "Komunistų nėra taip aiškiai ir drąsiai svetainėj po numeriu 803
kad Lietuvos "prezidentas ”A.ugėjaus tvartas," kaip Su išdavikais tarptautinio so darė leistini. Kitokio išėjimo Manifestas,” kur sakoma, tokių dalykų skelbęs.
Driggs avė., Brooklyn, N.
prašė Lenkijos valdžios, kad Šliupas tą "diplomatų” lizdą cializmo ir su imperialistinių nebuvo, ir d. P. Grigaitis vakar kad "darbininkai neturi tė Taigi aišku, kad tie žmo Y. Sausio 4 d., 1919 metais,
ji paimtų Lietuvos adminis yra pavadinęs. Tai ve. kas demokratijų bernais darbinin rezignavo; rezignavo kaipo vynės,” parodo, jog Marksas nės, kurie šmeižia marksi- apsvarstę Tautos Fondo pa
Soc. Propagandos Mokyklos tikėjo Į sveiką ir prakilnų
traciją Į savo rankas.” Kas darosi klerikalų abaze! O kai nieko bendro neturi!”
nius socialistus už jų "social- kvietimą paaukauti Lietu
vedėjas-mokytojas.
Išdėstęs tautumą.
tas "prezidentas” per vie reikia atsiminti, kad i tą po
Datriotizmą” ir tuo pačiu vos laisvės reikalams, priė
šmeižimą priežastis, kurios ji privertė
Amerikos Prieš šitokį
nas, telegramoj nepasakyta, litišką tvartą
Marksas buvo nepermal laiku vadina save "revoliu jome prie sekančio nuo
bet galima dasiprotėti, kad lietuvių katalikai darbinin "Keleivis” užprotestavo ir rezignuoti, d. Grigaitis atsi daujamas prūsiško milita- ciniais marksininkais,” kal sprendžio:
tai bus buvusios vilniškės kai sukišo tūkstančius dole pareikalavo, kad "Laisvė” sveikino su savo mokiniais ir rizmo ir autokratijos prie ba didžiausią nesąmonę. "Kadangi dabartinis sro
Tarybos pirmininkas Sme rių! Jie nenorėjo klausyti prirodytų, kame "Keleivis” išėjo.”
šas, bet tuo pačiu laiku jis Aišku, kad jie nepažįsta nei vinis aukų rinkimas neatne
socialistų teisingų perser yra pardavęs tarptautinio
tona, klerikalų ideologas.
Kaip
rodos.
Stilsonas
pats
buvo ir karštas vokiečių tau Markso, nei jo mokslo.
ša pageidaujamų rezultatų,
Jie klausė savo socializmo reikalus ir kame mano užimti "mokytojo" tos apgynėjas. Visų pirma
Klerikalai nori prijungti gėjimu.
vien
tik suirutes ir nesuti
jis
yra
"bernavęs
imperiali

Jią kur-nors perskaitė ar
Lietuvą prie Lenkijos tuo "dvasiškų tėvelių” ir dėjo
vietą,
bet
mokiniai
tokio
jis
stovėjo
už
Vokietijos
vie

kimus,
Markso žodžius
išrokavimu, kad tuomet jų delmonan šimtinėmis. stinei demokratijai,” pri 'mokytojo” nenori ir reika- nybę. Kuomet Franko-Sar- nugirdo
durdamas,
kad
tarptautiniu
'darbininkai
neturi tėvy "Todėl išvengimui to blo
Dabar
ne
vienas
katalikas
jiems lengviau butų kovoti
aują sugrąžinimo pinigų, dinijos karėj dėl italų nepri
socializmu
mes
skaitome
tą
nės,” ir jau mano, kad dar go, mes reikalaujame iš Tasu revoliuciniu darbininkų graudinsis, kad neklausė so
kuriuos
jie
Įstodami
mokykklausomybės
Lasalis
ir
kiti
judėjimu, nes revoliucija cialistų, bet bus jau pervėlu ’ proletariato judėjimą, apie on buvo Įmokėję. Reporte vokiečiu radikalai pradėjo bininkai neprivalo tėvynės rvbu ir vadovu, kad kai»
kurį kalba Komunistų Mani
ginti.' Kas nori ją ginti, tas Lietuvos laisvės reikalas yra
jiems yra daug baisesnis
sakyti,
kad
Vokietija
turėtų
ris
sako:
festas, o "imperialistine de
vra
”social-patriotas,” bendras, taip turi būt ben
LIETUVOS ŽMONĖS
daiktas, negu lenkų politi
leisti
sutriuškinti
Austriją,
"Faktiškai
Soc.
Propagandos
dras tam reikalui politiškas
mokratija” — karini despo
RENKA SOCIALIS
ka; paėmus revoliucijai vir
visai ■'tarptautinio socializmo iš fondas.
Mokykla griuvo. Jos iau nė tai Marksas užėmė
tizmą.
davikas,” "darbininkų mul
TUS.
šų, klerikalų viešpatavimas
ra.
Jeigu oficialiai ji ir gy priešingą poziciją, nes jis kintojas” ir tokį reikia iš
"Pakol tas nebus padary
"Laisvė
”
pasijuto
prispir

Lietuvoj pasibaigtų, o susi Amerikos klerikalų "dip ta prie sienos. Ji pamatė, vuos. kaipo VIII raj. Įstaiga, buvo Įsitikinęs, kad karė
mesti iš socialistų organiza ta, mes atsisakome duoti au
dėjus su atžagareiviška Len lomatas” Pakštas savo laiš
jeigu joje ir bandys 'mokyto prieš Austriją buvo niekas cijos. /
kų. Duosime jų tik tuomet,
kad
ji
perdaug
paleido
savo
kija. jų dvarai butų apsau ke. rašytam 10 gruodžio iš burną. Pamatė, kad to, ką ji jauti' tokie Stilsonai ar Gele daugiau, kaip tik RusijosTuo tarpu Marksas dar kada lietuviai Lietuvos klau
goti. jų Yčai ir Smetonos ga Šveicarijos, sako:
žėlės. tai ji bus visa kas, tik ne Francuziios suokalbis nu bininkų parti jai sdko: "Par sime veiks bendrai.
103-čiam
savo
numeryje
pri

lėtų būti Lietuvos ministe"Gruodžio antroje pusėje pliauškė, ji prirodyt negali. socialistu mokykla. Pagalios, silpninti Vokietiją.
tija privalo eiti sn tautiniu "Šiuomi mes kreipiamės Į
riais. Juodvarnis juodvar- Taryba šaukia Vilniun konfe- Todėl ji pradėjo jau gintis patis mokiniai, kurie iki šiol
rrancuPrūsų
karėj
su
judėjimu patol, pakol tas visuomenę, kad ji bendrai
niui nekirs akin.
renciją, išrinktą nuo visų gy kad "Keleivio” ji visai ne- lankė Soc. Propagandos Mo zija 1870 metais Marksas judėjimas vedamas šalies pareikalautų iš vadovų, iŠitai negražiai politikai ventojų teisėtu demokratišku šmeižusi. Paskutiniam (4) kyklą. nieko bendra nenori tu
dant jie liautųsi skirstė mus,
klerikalai naudoja tas au- balsavimu. Toje konferenci .savo numeryj ji sako, kad rėti su ta mokykla, kurioj ’mo- vėl pasirodė esąs karštas apgynimui.”
savo"
tautos
apgynėjas.
Nors
tik
vestų prie vienybės. Ne
Ar
neaiškiai
pasakyta,
kas, kurias jie rinko ir da te- joje busianti išnaujo perrink tasai šmeižtas "buvo adre kytojautų’ tokie Stilsonai ir
jis
buvo
didžiausis
Bismar

są
tik
vienybėje būdami ga
kad
darbininkai
privalo
sa

betenka neva "išgavimui ta visa Taryba. Spėjama, suotas ne 'Keleiviui,’
bet Geležėlės. Iš apie 50 moki ko priešas ir energingai vo tėvynę ginti? Aiškiau lėsime atsiekti pageidajamą
Lietuvai laisvės.” Už šitas kad naujon Tarybon pateks taip vadinamos Tarybos’ ir nių. kurie buvo atsilankę klau
aukas jie pasiuntė Šveicari daug socialistų ir bolševikų, 'Naujienų’ šului.” Pagalios sytis d. P. Grigaičio lekcijos, smerkdavo provokacinę jo to pasakyt jau negalima. O tikslą, tai yrą Lietuvos nejon apie pusę tuzino savo de nes vokiečių kariumenės sovie ji prisipažįsta, kad jos esan 45 pareikalavo, kad butų išmo politiką, tečiaus kuomet ka juk taip sako Marksas, pats prigulmybę.
rė prasidėjo, jis ragino tą socializmo mokslo Įsteigėjas.
V. šibunauSkas, pirm.,
legatų, o tie delegatai susi tai jiems prigelbsti agitaciją ti "kaltė.”*
kėta jų pinigai, kuriuos jie Į- kąra remti.
J. J. Sedauskas, sekr.,
Taigi
ir
vėl
prieinam
prie
dėjo tenai su Gabrio ' biuru” varyti.
Bet "Laisvė” meluoja sa mokėjo Įstodami Į jų mokyklą. Buvusieji tuomet šiaurės konkiiuzijos, kad musų ”reAug. Zukys, ižd.”
ir veikia lenkų
naudai.
"Mokiniai, pareikalavę savo Vokietijos parliamente soci voliuciniai
"Gardino gubernijos ir Nau kydama, buk ji šmeižusi tik
marksininkai
”
Daugiausia tame yra kalti garduko apskričio (Minsko vieną "Naujienų”’ "šulą.' Įmokėtų pinigų, tečiaus nuta alistų atstovai Bebelis ir se
Markso mokslo nepažįsta ir
translation filed with tire postnamas Amerikos klerikalų gub.) sugudėję lietuviai (se Tegul ji perskaito
savo rė tęsti lavinimosi darbą. Nu nis Liebknechtas, skyrėsi darbininkų klesos reikalų True
master at Boston. Mass., on .Tanuary
"diplomatas” Mastauskas, nieji jotvingiai) atsiuntė 6 at šmeižtą dar syki, o ji pama tarta perorganizuoti mokyklą savo nuomonėmis vienas
22, įeis, as required by the Act of
nesupranta.
October 6, 1917.
bet "Lietuva” sako, kad —
ir
mokinties
ne
po
Aštunto
stovus, išrinktus teisėtu bal tys, kad ji tenai šmeižia ne
nuo kito, o Marksas,vėl sky
"Sykiu su juo yra Įmaišyta savimu. Jų diduma buk esan kokį nors "šulą,” bet, du Rajono firma. Tuo tikslu iš
rėsi nuo judviejų abiejų. Be Bet jeigu Marksas taip SOCIALISTŲ LAIKRAŠČIO
ir visa Amerikos lietuvių taip ti socialistai.
"Jei rinkta specialė komisija, kuri belis nesutiko balsuoti prieš aiškiai liepia darbininkams
Jie atstovauja laikraščiu. Ji sako:
vadinama ’katalikų’ delegacija, 1,200.000 gyventojų.”
'Keleivis’ nori eit su 'Nau sutvarkys visus einamosios va karės kreditus, nes tai butu ginti savo tėvynę, tai ką ‘FIASSES’ REDAKTORIAI
o apart jų p. Gabrys, kun. Alpasakyti
’ tegul eina. Jie vi- landos reikalus ir paskelbs, ka reiškę stoti Napoleono III tuomet reiškia
Ar šita konferencija Įvy jienomis,
PAUUOSOVTI.
šauskas, kun. Purickas, kun.
viena nieko nepeš... Su iš da bus atnaujinta lekcijos.”
pusėj. Iš kitos vėl pusės, "Komunistų Manifeste” jo
Bartuška ir kun. Staponavi- ko, nežinia. Vienas daly-* davikais tarptautinio socia
 žodžiai: "darbininkai neturi
Vadinasi, Stilsonas pasi balsuoti už kreditus, reikš
čius, kurie sudaro, ar stovi arti kas tečiaus aiškus, o tai tas, lizmo, su imperialistinių de
New Yorke likos paliuoTodelt^
’nės?”
taip vadinamos Lausannos Ta kad Lietuvos žmonės dau mokratijų bernais darbinin darbavo socializmo "labui." tų ramti Bismarką.
suoti
nuo teismo penki soci
Bebelis
nuo
balsavimo
visai
Aišku,
kad
jie
visai
ne
tą
giausia
pasitiki
socialistais.
rybos Šveicarijoj.”
kai nieko bendra neturi.”
susilaikė. Liebknechtas gi reiškia, ką musų "kairieji” alistų magazino ”The MasTo
jau
negali
užslėpti
nei
Tautininkų organas sako,
Ar-gi neaišku, kad šitie Redakcijos Atsakymai. norėjo balsuoti prieš kredi nori iš jų padaryti. Sakyda ses” redaktoriai ir bendra
klerikalų
"diplomatas.
”
Ir
kad klerikalų politika pasi
"Jie,” "išdavikai” ir "ber
tus. Marksas tuo tarpu mas, kad darbininkai neturi darbiai. kurie buvo patrauk
rodė Lietuvai tokia pavo šitas faktas parodo, kad kle nai” čia yra "Keleivis” ii
V. J. Chuladai. — Talpin sakė, kad karę reikia vesti tėvynės, Marksas norėjo tik ti tieson už peržengimą esrikalai
neturi
teisės
kalbėti
jinga, kad tautininkų Tary
"Naujienos?”
dami straipsni d. Kuzbors- patol, pakol Napoleonas bus pasakyti, kad darbininkai pionažo Įstatymo. Kaltina
Lietuvos
vardu,
nes
žmonės
ba, kuri buvo davusi kleri
Ir jeigu "Laisvė” dabai kio, kaipo neinteresuoto ta- sumuštas ir Francuzijoj kils neturi tokios laisvės, tokių mi buvo Max Eastman,
jų
nepripažįsta.
kalų "misijai" ir savo Įgalio
užsigina nuo to, kas jos yra me ginče asmens, jūsų atsa- demokratija. Jis buvo tos teisių, kokias žmogus priva Floyd Deli, C. M. Goders.
jimą, dabar sušaukė Baltijuodu ant balto parašyta kymo p. Laisvamaniui ne- nuomonės, kad karės pasė lo savo tėvynėj turėti. Ir to Arthur Young ir John Reed.
DA
§20.000.00
"DIPLO

morės Hotelyje New Yorke
tai tas tik parodo, kaip nepa dėsime, nors jame ir yra kmėje ir Vokietija susivie- kioj prasmėj tą sakini reikia Jie buvo jau du syk teisiami
MATIJAI.
”
susirinkimą ir pareikalavo,
matuotas ir žioplas buvo jos , pasakyta tokių dalykų, apie nvs ir Francuzija sudemo- suprasti. Tai yra alegorija, ir abudu syk prisaikintųjų
negalėjo dėl jų kaltu
kad Mastauskas butų tuo Skaitytojai jau žino, kad šmeižtas.
išreiškimas vieno supratimo suolas
, kuriuos d. Kuzborskis nemi- kratės.
mo
susitaikyt.
Prokuroro
jaus atšauktas. Priimta tuo klerikalų
"diplomatai” —
Mes reikalavom prirody ,ni. Tikimės, kad d. Kuz- Kada vokiečių partijos kitu.
padėjėjas
Barnes,
patarda
reikalu tautininkų rezoliu kun. Dobužis, Pakštas ir mo, kame "Keleivis” yra borskio straipsnis užtekti-^pildomasis komitetas krei- Ant galo reikia pasakyti,
cija tarp kitako Sako:
Mastauskas (pan Mostows- prasižengęs prieš Komunis nai nušviečia Laisvamanio pėsi Į Marksą, kad jis paaiš- kad Marksas permatė ir da mas paliuosuoti juos nuo to
"...būdami tuom tarpu ben ki), kuris dabar jau dirbąs tų Manifestą, kur Marksas
limesnio teismo, pasakė:
melagystes.
kintų,
kokios
taktikos
šitam
bartinę
karę.
Redaguoja

drame politikos darbe su kata su Gabriu lenkų naudai. — su Engelsu yra išdėstę tarp
J. E. Bižentui. — Ginčytis klausime turėtų
laikytis mam savo laikraštyje "Die "Reikia atsiminti, kad ka
likų sriove, mes skaitome sau išvažiuodami andai iš Ame tautinio socializmo princi
, per spaudą už tai, kad vieni Partija, tai jis išdėstė savo Neue Ęheinische Zeitung,” rė jau pasibaigė, kad armi
už priedermę nurodyti katali rikos pasiėmė §15,000.00. Iš pus. "Laisvė” atsako, kad
inesikelia marselietę giedant, nuomonę sekančiais princi- sausio mėnesyje, 1849 metų ja jau demobilizuojama, kad
kų sriovei, jogei jų pasiųstojo tos sumos $5,000.00 buvo apie Komunistų Manifestą
rašė: "Sekanti
pasaulinė
kiti nesikelia Lietuvos him- pais:
...jis
----------------- r—
--------- du prisaikintųjų suolai ne
delegato p. B. Mastausko vei skiriama jų pačių reikalams, ji visai nenorinti kalbėti,
nui pagerbti, nematome rei-i 1. Partija privalo eiti su j karė nušluos netik reakcines galėjo dėl jų kaltumo susikimas Europoje yra pavojin o $10,000 jie turėjo perduot Tuo ji vėl prisipažįsta, kad kalo leisti, nes ir viena ir ki- tautiniu judėjimu patol. pa-^klesas ir dinastijas, bet taiptaikvti, ir kad valdžia netu
gas Lietuvos liuosvbės reika nukentė.iusiems nuo karės, ji negali prirodyt "Kelei- ta pusė savo kerštavimu pa-, kol tas judėjimas vedamas' gi ištisas reakcines šalis,
ri daugiau prirodymų, ku
lams, ir todėl griežtai reikalau Lietuvos žmonėms. Bet da- viui” tarptautinio socializ- rodo tik vaikiškumą.
savo šalies apgynimui, o ne'Tas taipgi bus progresas.” riais remianties butų gali
jame nuo kataliku Amerikos bar išrodo, kad iš tų pinigų mo reikalų pardavimo, ir da
’iąsBj luinpjps
pautiusd■ užpuolimui ant kitų tautų. | Marksas senai jau guli ka- ma manyti,, jog trečias teis
Lietuvių Tarybos, idant ji sa nukentėjusieji
nuo karės sykį parodo, kad ji nedorai
’duiEfo(>qE tnūnjmnS. 2. Žmonėms turėtų būt punše, bet mes dabai* ma- mas duos kitokių pasekmių,
vo delegatą Europoje, p. Mas- žmonės negavo nei skatiko,'musų laikraštį aplojo.
•u° hRP aidy —-»aoz T* aiškiai išdėstytas faktas, tom, kad ištikrujų taip ir kaip pirmutiniai?’
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.nes Pakštas
kad reikėsią
sunaudot
reikalams,
reikalauja
Girdi:

K. Marksas ir‘Socialpatriotizmas’
I

KELEIVIS.
H

Kas nieko neveikia
Ta niekas nepeikia
PH-ILADELPHIA, PA.
Darbininkų judėjimas.

□

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

I A beinąs darbininkų judėji- kinčiųjų žmonelių paėmus ■
pinigus tamsios klerikalų;
mas.

3

"

6

DETROIT, MICH
Klerikalų prakalbos.

čiaus perdaug vaikiška. Ne-iSo. bostoniečių, o antrą savo
DETROIT, MICH.
užlipino akių nei burnų pagamintą. Davus publi Detroito "prosperity" puola.
tikslams.
Sausio 6 pobažnytinėj sve tiems, kurie skandalą išvil kai tą dalyką apkalbėti, pa Fordas pakėlė darbinin
Retkarčiais "Keleivyje" Išgyvenau čionai jau pusę politikos
Kadangi
tų
atliekamų
tainėj vietos klerikalai turė ko į aikštę ir musų katali aiškėjo, kad lenkai nesiver kams algas. H. Fordas ^pu
telpa žinių iš Philadelphijos, metų, bet iš abelno darbinin
bet apie šios vietos darbinin kų judėjimo jokio indomes- penkinių ne visi turėjo, tai jo prakalbas. Kalbėjo Dr. kiškos visuomenės vadovus žia i Vilnių, kaip yra sako
si liuosa vo.”
kų judėjimą labai mažai pa nio apsireišikmo neteko pa ir kunigui biznis su "die Bielskis — lietuviškai-kata- trečiu kartu stato prieš vi ma proteste, tik Kapsukas
aplankyti vais" nekaip ėjo. Žmonėms likiškas diplomatas iš Wa- suomenės teismą. Kuomgi su bolševikais paėmė Vilnių. Nuo karės pradžios, Detsakoma.
Manau pravartu stebėti. Teko
roit'o miestas pagarsėjo ge
bus plačiau parašyti apie daugeli darbininkiškų šlu dievų nebeperkant, kunigas shingtono. Publikos prisi tie žmonės dabar pasiteisins Musų tautininkams ir kleri rais
uždarbiais, o per pasku
perpykęs
iškoliojo
bažny

ir
kaip
prirodys,
kad
jų
iš
kalams
iš
baimės
dabar
dre

belių. Tiesiog neįtikėtina,
tai.
rinko nedaug sulyg katalikų
tinius
du metu ir ištikro bu
čioje
tuos,
kurie
nenešė
jam
Tarpe lietuvių darbininkų kad XX-tame šimtmetyje penkinių, išvadindamas be skaitliaus. Mat vietos kata žmonių išvilioti pinigai Lie ba kinkos, kad Kapsukas vo neblogi
uždarbiai. Nes
judėjimo priešakyje turėtų butų šitoks darbo žmonių dieviais, šliuptarniais ir likai pešasi su savo kunigu. tuvos laisvės reikalui ma neišplatintų bolševizmą Lie valdiški užsakymai
dėl ka
žiausios
naudos
neatnešė,
tuvoje.
Atžagareiviai
var

stovėti LSS. 1 kp. Ji turi gyvenimas, dagi šalyje, kuri šiaudiniais katalikais.
Pasirodžius kalbėtojui, vi vien penėjo dykaduonius dan lenkų veržimosi j Vilnių rės žymiai padidėjo, taip
apie 200 narių. Tečiaus ju skaitosi civilizuočiausia pa
Tie šiaudiniai katalikai si katalikai džiaugėsi, kad gabrius ir jų kompaniją. protestuoja ir reikalauja kad 1918 m. Detroito įvai
dėjime jos tarsi nesimato; ji saulyje. Sulūžusios, <susliu- dabar
rengiasi šiaudinėmis jau šitas kalbėtojas visą Pasakojo, kad jis inteikęs talkininkų užsistoti už Lie rios firmos gavo kariški)
gusios lūšnos, kuriose ir die
mažai ką viešo beveikia.
šluotomis pasveikinti dievų Lietuvos praeitį ir ateities gerai žinomam Amerikos tuvą. tai reiškia, kad talki užsakymų apie už $2,000.Teko būti tos kuopos susi- nomis žiburys reikia degin kupčių,
kada jis ateis pas pienus jiems atskleis. Pasa atžagareiviui
senatoriui ninkai su savo ginkluota 000,000. Todėl ir* darbai
sirinkimuose. Noroms ne- ti, kad apyčiupomis nereikė juos kalėdodamas.
koja
kaip
Lietuva
buvo
pri

Lodge 100 puslapių brošiūrą spėka išvaikytų iš Lietuvos ėjo ir uždarbiai pakilo. Bet
noroms reikia pasakyti, kad tų vaikščiot, nekalbant jau
spausta
po
caro
valdžia,
karės pasibaigimu pasi
lai ne socialistų susirinki apie švarumą ir oro prieina LSS. V-tas rajonas suren kaip "mes katalikiškos vi ’Lithuanian case of Inde- lietuvius social-demokratus. su
baigė
ir taip vadinamas
Kad
priėjo
prie
išnešimo
re

mai, veikiau kokių tai triuk mumą. Ar galima stebėtis, gė d. Jukelio prakalbų mar suomenės vadovai ėjome oendence." Tam p . Lodge
"geriaikis.
” Dabar su 1919
tiek rupi Lietuvos laisvė, zoliucijos, tai pasirodė 93
šmadarių, savvtarpyje ve kad epidemijos tokiuose šrutą.
prie
šviečiančios
žvaigždės,
surengtos
kiek Bielskiui rupi Lietuvos balsai už rezoliuciją, o prieš metais darbininkai kartu
dančių atkakliausią kovą, slumsuose turi gausias piu- prakalbos Buvo
—
tai
yra
prie
laisvės,
kovo

maršuoja liuosi. Tūlos fir
ir
pas
mus
Girardarbo žmonės. Apie Gabrį 137.
jeigu tas paikas nepamatuo tis?
dami
su
Rusijos
carizmu.
”
mos žada net ir moteris at
dvillėj.
Tų
prakalbų
pa

Bielskis irgi pasakė, kad jis
Tečiaus pradėk šitiems
tas peštynes, užsivarinėjiPrakalbos.
Ar
ištikrųjų
taip
buvo?
Ži

leisti iš dirbtuvių, kad da
garsinimo lapelius rengė
mus, pravardžiavimus ir kapitalizmo vergams kalbė jams dalinant ties bažnyčia, noma, kad 1905 metais ki vis tebelandžioja po žymių
Sausio
5
d.
vakare
LSS
17
vus vyrams kiek padirbėt.
rėkavimus galima kova pa ti apie geresni gyvenimą, a- vienas parapijonas pranešė lus Rusijoj revoliucijai, mu žmonių priemenes, dėlto pi kuopos įvyko parengtos pra Veik visos dirbtuvės (išsky
vadinti. Apkaltinimui nepa pie švietimosi reikalą, tai apie tai tam dievų pardavi- sų katalikiškos visuomenės nigų reikia ir duokite jų. kalbos. Kalbėjo d. K. žiu- rus Ford Motor Co.), atlei
Ir katalikai davė. Biesltinkamo nario dokumentų- gausi tokiu atsakymų, kad kui.
vadovai — kunigija ir atža kis užreiškė, kad tie, kurie rinskas iš Norwoodo, apie dinėja senuosius darbinin
Kunigas
išbėgęs
gat

ir
neišdinkis
ausis
užsikim

prirodvmų nereikia. Užten
vėn, pribėgo prie dalinto- gareiviai, ne tik kad ne ko davė dešimkę, turi da pridė bėgančius reikalus. Suau- kus, pakeisdamos naujais ir
ka "argumento,” kad anas šęs.
kauta lėšų
padengimui (vidutiniškai 10c. valandai)
pagriebia plakatus, iš vojo taip kaip Lietuvos so ti, kad gautų štampas.
nedirba ir turi iš ko gyvent. Šitokie tamsus žmonės ar jaus,
cialistai
ir
pažangesni
žmo

$7.80.
už
ką
ačiū.
pigesniais darbininkais.
traukia
iš
rankų
ir
numeta
Tai reiškia jis yra šnipas! gi gali ką-nors išmanyti a- i purvyną. Mat tėvelis nu nės, kad paliuosavus Lietu Klausimų negalima buvo LSS. 17 kuopos valdyba iš
Šitokiu budu išsivaiko nuo pie darbininkišką judėjimą, sigando, kad socialistų kal vą iš po caro valdžios, bet duoti, nes kalbėtojas pabai rinkta 1919 metams yra se Ford Motor Co. paskehė,
apie darbininkų organizaci
gęs savo "prakalbą" kuokad su pirma diena sausio,
sakesnius veikėjus.
kaip
tik
priešingai
—
gelbė

kanti:
organizatorius
—
B.
bėtojas
nepasakytų
žmo

Draugui J. Stilsonui išva jos reikalingumą, apie nau nėms, kaip musų tėvelis Sha- jo "kramolą” malšinti. Tai veikiausiai dingo nuo pa Bubliauskienė. prot. sekr. — 1919 metų, pakels algas vi
grindų.
siems tiems darbininkams,
žiavus tie musų bolševikuo- ją visuomenės tvarką?
J. Pakaušis, fin. sekr. — J. kurie
ve, kaip jie kovojo už Lietu
mokino
mieste
Dauitrio-RoDetroito
lietuvis.
mažiau
kaip
jantįs rėksniai apgailestau Juos pirma reik šviest, kad man saliune gavo antausių. vos laisvę. Ir šiandien tu
Vitis. iždininkas—J. Ustu- $6.00; gavo
o kurie pirma gavo
ja. kad dabar neteko pasku jie vėliaus nebūtų didžiau Bet galėjo perskaityt plaka rėdami ant savo sąžinės tuos
pas, o knygius — J. Vaitekū $6.00 arba
daugiau, tiems
MONTELLO, MASS.
tinio savo veikėjo. Tečiaus sia kliūtim naujos tvarkos tą ir persitikrinti, kad soci įudošiškus darbus, jie be
nas. .
tos
pačios.
Hm... geras
'pasakyk, kad jie darbinin vvkinimui.
Musų "kairie alistams svarbesni, visuo gėdiškai giriasi kovoję prieš Iš musų veikimo šis bei tas.
Liet. Tautiško
Namo1 daiktas. Bet darbininkų
kų judėjimą neremia, va ji” draugai visa to nemato.
carizmą. Ne kas kitas, kaip Gruodžio 25 d. (Kalėdų Draugovės fėrai nusisekė
je. tai tuomet pakils didžiau Jie apie žmones pagal save menės reikalai rupi, o ne ko tik tos katalikiškos visuome dienoj) T. R. Viesulą LSS. gerai. Pelno atnešė $941.21. mažai beliko, nebus kam ir
ten tėvelio privatiniai
džiaugtis.
sia audra. Jie mat kairie sprendžia ir save gražiomis kie
Pasaulio pilietis.
skandalai.
Apie tuos skan nės vadovai vyskupas Kare 17 kuopos naudai vaidino
Henry Ford, pagarsėjęs
ji, jie vieninteliai tikri dar iliuzijomis vilioja. Jie ve
vičius su savo kompanija keturių
aktu drama "Krvdalus
ir
davatkos
moka
pa

v
•
J
J
"darbininkų
draugas." su
bininkų liuosuotojai, jie da save ir kitus prie aiš
važinėjo prašyti pas kaizeri zius.
pasakot.
Socialistai
ren

BRIDGEPORT,
CONN.
1-ma diena sausio atsistaty
tikri kovotojai—jie ir jie ir kiausių apsivylimų. Laukt,
Lietuvai naujo karaliaus, Žmonių prisirinko daug.
gė
prakalbas,
kad
paaiški

Gana
jau
tų
mulkinimų.
dino
nuo prezidentystės toj
jie. Atsižvelgus rimtai Į kol badas tas plačiasias tam
kada caras nusivertė. Rei Ketvirtą aktą baigiant pas
nus
žmonėms
Lietuvos
pa

firmoj,
užleisdamas vietą
juos, ištikrujų manai, kad sias minias išjudins, tai reiš dėjimą ir darbo žmonių rei kia būti begėdžiu, kad aky- didžiąsias svetainės duris Sausio 13 d. čionai buvo
savo sunui E-dsel Ford. Edjie yra darbininkiškam judė kia vesti prie didžiausių
vaizdoie tų faktų pasakojus, pasigirdo balsas: "Apačioje atsibaladojęs tūlas škaplei- sel Ford dar yra jaunas, 24
kalus.
jimui kliūtis — jie tikra ne kraujo praliejimų, iš ko pa Į minėtas prakalbas, ne jog katalikiškos visuomenės yra ugnis!" Žmonės greit ninkas iš So. Bostono, pasi
metų amžiaus. Algos jis
laimė! Patis neveikia, prieš sekmės paprastai būna men
žili? i it kad kunigas jų ir ne vadovai kovojo už Lietuvos pradėjo bėgti, bet kai-kurie skelbęs klerikalų "Darbinin- ims į metus 870,000.00!
O
visokį veikimą, sustiprinan kos.
LSS. Narys. pageidavo, žmonių susirin naliuosavimą.
draugai publiką nuramino, ■ ko" administratorium. Jis kur jo dividentai! Šiemet
tį darbininkišką judėjimą,
ko skaitlingai. Visi žingei Toliaus Bielskis sako:"Da- kad nebėgtų, nes nėra pavo į čia surengė sau ir prakal ta firma paskelbė išmokė
piestu stoja.
Dangstosi
GIRARDVILLE, PA.
džiai klausėsi, tik du tam bar musų tėvynė turi tris gus. Gaisras pasidarė skle- bas. Apie tas jo prakalbas sianti šėrininkams $4.000,kairiųjų vardu, bet savo tak
suoliu triukšmadariu reikė priešus: lenkai, vokiečiai ir oe pas džėnitorių Petkuną. : rašyti nėra verta, gaila po- 000. Įdėtas kapitalas i šią
Kunigo pasielgimai.
tika kaip tik neša naudą
iš svetainės prašalinti.
rečias —; tai jau baisiausiai Ugnagesiai gaisrą greit už ' pieros. Tiek tik reikia pa- firmą nešė 200 procentų
darbininkų judėjitaio prie Kaip žinoma, pas lietu jo Prakalba
Nuostolio padarė, į sakyti, kad šito veikėjo nuo- pereitais 1918 metais.
girardvilliečiam — bolševizmas, kurio visas gesino.
vius katalikus yra papro
šams.
j mone darbininkams apsipasaulis bijos. Su lenkais sako, apie 1.200 dolerių.
Štai nesenai ėjo tarimas, tys Kalėdų išvakarėse tu patiko.
beskelbdami, tai mes lengvai galėsime ap T. R. Viesulos šėpa su dra Į saugot nuo bedarbės, nelai Lietuviai parapijonįs daro
kad neleidus privatiškiems rėt ypatingą vakarienę, ku- kadKlerikalai
"socialistai vištas va sidirbti, tik duokite pinigų panomis ir kitkas sudegė: mių, ligų ir net mirties — ofenzyvą prieš kun. Skripką.
agentams platinti .literatū čia vadinamą. Ta vakarienė
vertė apie S2CK). LSS. 17 • tai Švento Juozapo Sąjunga.
rą viešuose susirinkimuose. pradėdama valgymu "plot gia” tuomi savo melavimu iš nes dar Lietuvai reikia apit kuopos šėpos su knygomis Ištikrujų dabar suprantu, Parapijonai eina atakom
savus katalikus nak 5200,000, o kaip turėsime
prieš kun.
Skripką, bet
Leidimas turi būt tik LSS. melių.” Tų plotkelių vargo mokino
ir kitkuo apie $100.00. Dže- .’kodėl ta klerikalų draugija Skripka eina kontratakom
timis
svetimus
vištininkus
pinigų
užtektinai,
tai
tiems
nininkai
prikepa
ir
paskui
1 kuopos oficialiam agentui.
nitoriui Petkunui kambaris vadinama ščestlvvos smerVadinasi, privatiškas kuo nešioja po žmones, palieka lankyti. Ypatingai čia pas polakams penkinėmis ir de su rakandais ir kur buvo ties susaidė. Prigulint prie prieš parapijonus, apskelb
mus katalikai šitos medžiok šimtinėmis užlipinsim ausis
luos biznis pastatoma svar ir gauna pagal šeimininkų lės
jos "Darbininko" adminis damas juos "socialistais.” O
spaustuvės
mašina,
popiera
išmoko.
Vieną
jau
tų
akis
ir
burną
užkimšime
Skripkos "komitetas” susi
besniu už žmonių švietimą. duosnumą atlyginimą, ka lapučių pagavo.
F. J. L. kad jie nemeluotų apie Lie ir kit-kas apkainuojama ant tratoriaus nuomone, gali ap- dedąs iš tokių katalikų, ku
Negana to, parengus II-ram lėda vadinamą.
sisaugot ir nuo mirties 1
tuvą. Su Vokietija bėdos keleto šimtų.
Šiemet Girardvillėj ir
rajonui d. J. Jukelio prakal
Kurijozas. Gana, jau gana rie savo gyvenime nėra baž
nėra.
Talkininkai
ją
ap

nyčioje buvę. Kariauja!
Koncertas ir šokiai.
ROCHESTER, N. Y.
bų maršrutą, pačioj Phila- Gilbertone delei tų plotkelių
tokiu mulkinimu!
saugos.''
Nuleido
galvą
ii
galima
sakyt
net
ir
skanda

Jackaus,
padėk jiems!
delphijoj buvo trejos prakal
Gruodžio 28 dieną "Liuo- i Iš šitos privestos nuomošis bei tas iš musų
palūkėjęs
sako:
"Mes
nori

»
C
❖
las
kilo.
Vargonininkas
bos. Kiek tas LSS. 1 kuo
judėjimo.
sybės" choras,vedamas d. A. ;nės nesunku suprasti kokio
me
Lietuvos
laisvos
ir
dirba

pos agentas tos literatūros prikepė jų ir tikėjosi susiBačiulio. turėjo surengtą Į išmanymo esama pas tą
išplatino? Žiuriu, tuose su kalėdos sau keletą dolerių. Sausio 12 d. čionai buvo me dėl ios jau tris meti, < koncertą ir šokius. Koncer- j; škaplerninką. Toks tai žiop LSS. 116 kp. 5 dieną sau
sirinkimuose d. St. Reikaus- Bet kunigas plotkeles nuo LSS. 7 kuopos surengtos bolševikai gali ją pavergti tas įdomus. "Liusvbės” cho lys nesigėdija ir socializmą sio, 1919 m., padėjo į šalį lai
kas pardavinėja "Moterų vargonininko pasiėmė ir pa prakalbos. Kalbėjo M. Du nes jau Vilnių paėmė ir 'vis ras sudainavo keliatą gra-;J kritikuoti, neturėdamas apie šką nuo "Politiškų prasi
Kalbėjo nuoskeliai dar toliaus veržiasi tų raz- žiu dainų: dainavo taipgi i iį mažiausio supratimo, kaltėlių liuosavimo komite
Balsą" ir "savo literatūrą.” skelbė, kad kas aukaus ne seika.
ir
prakalba
visiems patiko. baininkų gauja. Razbainin- kvartetai ir duetas. Pas-!į Mat socializmas yra moks to," kuris kvietė 116 kuopą
Reikauskas nėra LSS. 1 kuo mažiau 5 dolerių į klerikalų
pos nariu. Be to d. S. Gri- Tautos fondą, tam duos plot Net ir katalikai pasakoja, kai, razbaininkai, plėšikai kiau buvo šokiai. Vakaras las, tai kaip tokiam škap- prisidėt prie bendro darbo,
ciunas ir d. J. Bulovą plati kelių, o kas ne, tas ir plotke kad "kalbėtojas sakė šventą tie bolševikai ir musu cicili- pavyko gerai. Žmonių at leminkui apie ji išmanyti. idant kuogreičiausiai pateisybę." Publikos svetai kai tokie patis. Čicilikai silankė nemažai.
na "Laisvę" — jiedu irgi nė lių negaus.
Tasai plepalų skelbėjas pa liuosavus E. Debsą ir kitus
šiušius
vogė
iš
dirbtuvės."
nė
buvo
pilna.
Apšviestesniam
žmogui,
prasikeltėlius.
ra kuopos agentais.
Toji
sakojo, kad dabar Rusijoj politiškus
M.
Duseika
dabar
Rochesžiburėlio vakaras.
Tai. vadinas, "Dr.” Biels
kuopos drausmė — tarimas žinoma, tos plotkelės gal
socialistai merginas par Bet 116 kp. be diskusijų ati
jų neliečia. Mat jie neplati neturi jokios vertės. Jos terio apielinkėje organizuo kio prakalba, šitokiom sa Sausio 1 dieną. Naujų Me duoda, kad buvo nustatę dėjo tą laišką. Turbut lauks
na "Keleivį". Toks kuopos tik yra lig priminimu, kaip ja kriaučius i A. C. W. o f vo begėdiškom nesąmonėmis tų dieną Žiburėlio draugija kainą 100 rublių, bet nieks ką "dėdė-papa" palieps da
Kiek girdisi, — ir šmeižtais tie musų katali turėjo surengtą vakarą. tiek neduoda, tai nusileido ryt su juom. Mat, "revoliu
tarimas yra nieks kitas kaip senovės krikščioniškieji ko A. uniją.
kiškos visuomenės vadovai Drg. K. Norkus
boikotas prieš "Keleivį” ir munistai dalindavosi surin pasekmės geros.
pasakė ant 25 rublių. Kągi pro cionieriai," mus niekas už
Nuo
7
sausio
d.
čionai
kta
duona.
To
atminimui
mulkina lengvatikius kata trumpą prakalbėlę. Kon taujantis ir skaitantis laik nosių "nevedžioja!” Tie pa
"Naujienas". Tai ve, ką
reiškia tas kuopos nutari krikščionįs kalėdų išvaka streikuoja narių statyto likus, neskaitančius laikraš certą išpildė patįs Žiburėlio raščius žmogus gali sakyti tįs "revoliucionieriai," kurie
vakarienėj
dalinasi jai ir elektros darbininkai. čių ir nežinančius Dasaulinio draugijos nariai vaikučiai. tokius davatkas plepalus nesenai patarė išmest iš
mas. Pagal musų kairiųjų rių
partijos "buržuaziškąjį" d.
tarimą gali ir ne kuopos a- plotkelėm ir tuomi išreiškia Reikalauja algos pakėlimo judėjimo faktų. Jie iš tų Žiburėlio choras sudainavo girdint?
10'7,
o
čia
kaip
tik
iš
visų
Grigaitį.
Hm., čion kas nors
savo
draugiškumus
ir
linkė

žmonelių
viliodavo
pinigus,
gentai platinti tą literatūrą,
keletą dainų vadovaujant Tasai pliuškis taipgi pa
kitų
dirbtuvių
darbininkus
jimus.
Bet
mūsiškiams
tokio
nepaprasta..
O gal
bet kaip dabar jie pažvelgs Alb. Stonkui. Buvo ir de sakojo. kad Amerikos lietu
kuri sėja darbininkų tarpe
demoralizacija, dezorgani katalikams nei tas nėra ži- atleidžia ir algas sumažina. tiems patiems žmonėms a- klamacijų, smuikos ir piano viai darbininkai neturi nei perdidelis "kairumas” neiš
zaciją ir slopina darbinin noma: jie visiškai neišma- Nedaug tėra vilties streikui kvsna, kada baisus skanda muzikos. Monikiutė ir Sku- vieno sccialistiško-darbinin- lavintose smegenyse?
kiška judėjimą, plūstant ir no nei apie savo religijos laimėti.
las — ių pasibjaurėtinos čiutė dainavo solo. Paskui kiško laikraščio.
Girdi,
išniekinant tuos darbinin reiškimą, nei jos istorijos Miesto administracija pa šulerystės išėjo į aikšte ir buvo vaikučių lietuviški šo "Keleivi" leidžia vienas Ge Anglai socialistai reikalau
kiško judėjimo pionierius nežino. Jiems yra įpasako skelbė, kad čia jau apie 20,- visų apgaviscių dabar'jau kiai.
gužis, daro biznį ir žmones ja politiškų kalinių pa
liuosavimo.
ir vadovus, kurie stovi ant ta, kad plonytis miltų iškep 000 darbininkų liko be dar nepaslėpri net ir nuo tu pa žmonių atsilankė daug. išnaudoja. "Naujienos" ir
tiesaus kelio ir sako, kad ne tas lakštelis yra dievu. To bo. Šita skaitlinė gali būt to čių mažai ką žinančių kata Manau, kad vakaro rengė "Laisvė" — tai korporaci Sausio 5, š. m., anglai so
užtenka rėkavimo, bet rei kius dievus jiems duodama li nepilna. Kas bus toliaus, likų.
jams bus gero pelno, ir ži jos. irgi darbininkus Išnau cialistai laikė mass mitingą,
kia darbo, pozityvaus dafr- valgyt po išpažinties, tai jie nežinia.
Kokiu begėdžiu turi būt burėlio draugijos Iždas su doja. "Vienatinis darbinirt- kad reikalaut, idant valdžia
mano, kad ir plotkelės yra M. Duseikos teismas turė tas p. Bielskis, parodo kad stiprėjo.
kiškas laikraštis — yra atšauktų kariumenę iš Ru
bo.
•
Pora svkių man teko Ko- .dievais — tik daug dides- jo būt 14 d. sausio, bet liko ir tas faktas, jog gerai žino
'Darbininkas!’ " Na, pataikė sijos ir paskelbtų amnesti
vos” spaustuvėje paklaust niais. Jie paprastai ir va- si atidėtas iki gegužės mė damas Šveicarijos skandala, Bolševikai sumušė tautinin kai pirštu į aki.
ją visiems politikos kali
kus ir klerikalus.
"Keleivio,
"Keleivio."” gavau atsakymą dina tas plotkeles "dievais." nesio. Tūli klerikalai, ku jis visgi da ir dabar išdrįsta
Patarčiau "Darbininko" niams. Tam tikslui buvo pa
— geriau skaityk "Saulę." Neturėti tų "dievų” kalėdų rie skųsdami Duseiką patįs iš žmonių pinigus vilioti — Sausio 5 dieną kaip 2 vai. administratoriui Antanukui, gamintos rezoliucijos, ku
Ką-gi protaujantis darbi vakarienei tamsiam prieta įsiklampojo, dabar renka gal-but ir teisingai sakyda po pietų Įvyko tautininkų jeigu neturi ką veikti, iš rios pasiųsta į Washingną
ninkas į šitokį "patarimą” ringam musų katalikui labai parašus A. C. W. unijoj, mas, kad tais pinigais lipvs i protesto mitingas prieš I^en- mokt skaitvt ir paskui pasi prezidentui ir kongresui.
sunku. Taigi šitą musų ka kad prašalinus Duseiką nuo akis, burnas ir užkamšys au Ikų
gali pasakyti!
veržimąsi Lietuvon. mokinti išmintingiau pro Kalbėjo drg. James Maurer,
Tai ve, kaip musų draugai talikų tikybinį jausmą iš organizatoriaus vietos. Nie sis tiems kurie jų šulerys- | Kalbėjo K. Norkus ir inži- tauti. Su tokiu protu ge Pennsvlvanijos valstijos le"kairieji" veikia darbinin naudodamas kunigas ir pa kas į jų ubagavimą nekrei tes gali visuomenei
atskleis
 nierius Žuris perskaitė dvi riau lai publikai nesirodo. ;gislaturos narys.
• OiT
------sinaudojo
proga,
kaip
iš
tipia
domos.
Senas
Kareivis.
ti. loji
...... Bielskio viltis te- protesto rezoliucijas: viena
kiškam judėjime.
J. M. B.
W. Milvidas.
•
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’tus čia kentėjai, bet už savo' apie kalbėtoją tik sulyg to,
žioplumą ir fanatizmą. Ta- prie kokios partijos jis pnvo pasielgimas parodo, kad guli, o ką jis kalba, tai tau
tu savo proto visai nevarto- visai nesvarbu. Nuo fanaji, bet vaduojiesi jausmais, tizmo, tėve, reikia stengtis
Socialistui tu plojai vien tik pasiliuosuoti. Jausmų niedelto, kad tu manei, jog jis kados nereikia klausyti. \ iyra tavo partijos žmogus; o sados reikia vaduotis protu.
Ikleriką tu iškoliojai dėlto, Ir teisėjas davė tau mėnesį
kad jis tau pasirodė bedie- šaltosios, kad tu pradėtum
viu. Vadinasi, tu sprendi šalčiau protauti.

I

Ar žmogus turi Siela

Žmogaus kūnas yra gaba-' nergijoj, jos išdavose, sakylas medegos. Jis yra sūdė- kime, tokį ”daiktą,” ką pa- True translation iile<l with tire po.-ttinis kūnas, tai yra susideda prastai vadiname siela? A- master at Boston. Mass., on January
22. 1919, as required by the Act of
įs daugelio elementų. Iš viso naiptol ne!
October 6, 1917.
į žmogaus kūną įneina net; Taigi ot, jieškokime sielos
penkiolika elementų. C__
Štai1 medegoj,
kuri sudaro žmo (Mes čia perspausdinant ištrau
toblitėlė, parodanti žmogaus gaus kūną, jieškojome ener- ką iš Karolio Kautskio straips
True translation filed with the post- master at Boston. Mass., on January kūno sudėtinius:
Sijoj, kurią talpina ir išduo- nio, kur paduodama keliūtas į22, 1919, as reąuired by the Act of October 6. 1917.
Begis ...............
65% a žmogaus organizmas, o domių istorinių faktų, kaip kiek
vienas kariumenės laimėjimas
Anglis .............
10% jos kaip nėra, taip nėra.
sustiprina valdžios poziciją ir
♦
♦
Vandendaris ..
10%
apsunkina
socialistų judėjimą
Nitrogenas ....
• ••• 3%
Žmogaus kūne betgi sle- namieje. Jis nurodo, kad prie
[Trockį dabar seka visas pa- Į liuosuotas aš ir vėl ėmiausi
Kalis ...............
2% pįasi šis-tas da ir apart mesaulis. Politikieriai ir vaMinin- revoliucijos darbo, tai aš li
karei kairieji socia
Fosforas
..........
1% degos ir energijos. Tai vra šindamiesi
kai svarsto kiekvieną pasakytą kau, Ikaip Rusijos valdžia
listai
kartais
gali visai netekti
Kalis ............... .. 0.35% sąmonė, sakysime, protas.
jo žodį, pora metų atgal apie sakydavo,, ”nelegalis žmoSiera ............... .. 0.25G Bet proto šaltiniu, kaip ži žmonių paramos. Kautskis yra
Trockį niekas nežinojo.
šian- gus” ip turėjau gyventi po
skaitomas giliausiu socializmo
Katras ........... .. 0.15% nome, yra smegenys.
dien jis yra Rusijos ministeriu. svetima pavarde. Aš pasimokslo žinovu ir laike šios ka
Chlioras .......... ... 0.15%
Kas gi tas Trockis per vienas? savinau Trockio pavardę.
Protas
surado
sudėtinius
rės prigulėjo prie nepriklauso
Magnis .. ......... .. 0.05
Kokia jo praeitis? Atsakymą į taip kaip vadinosi pirm utižmogaus
kūno;
protas
su

mųjų
socialistų, kurie ėjo prieš
Geležis ........... .. 0.004N
mos klausimus duoda pats Troc- nis mano kalėjimo sargas,
rado
priežastis
gaminimo
ir
karę. — Red.].
Jodos ............. pėdsakiai
kis, kuris išvažiuodamas iš New- (Tikra Trockio pavardė yra
palaikymo
energijos
kūne
;
99
Flioro...............
Yorko į Rusiją parašę tam tikrą Braunštein. Red.).
jr, pagaliaus, protas surado, Nei vienas žmogus Vokie
99
Titnagio
...........
straipsnį.
Dėl skaity tojų žinKuomet 1905 metais Rukad, ačiū medegai ir energi
nebuvo taip žmonių ne
Elementų, sudarančių že jai, smegenys gauna reika tijoj
geidumo mes šitą straipsnį čio-1 sijoj kilo revoliucija ir Petkenčiamas,
kaip Bismarkas
mę,
vandenį
ir
orą,
priskainai perspausdiname. — Red.].
rograde susitvėrė pirmuti
lingą peną sutvėrimui ir pa prasidėjus Prūsų karei prieš
nė Darbininkų ir Kareivių toma apie 82. Tarp jų, su laikymui sąmonės.
Austriją 1866 metais. Nei
Leonas Trockis rašo:
prantama,
randasi
ir
augšProtas,
ištiesų,
yra
augšAš gimiau 38 metai atgal Taryba, aš buvau paskirtas
karė nebuvo iššaukus
minėtieji, ką sudaro tesnis, galingesnis net už pa viena
nedidelėj žydų kolonijoj pie- jos pirmininku ir išbuvau čiaus
okio
žmonių
protesto, kaip
čią medegą ir energiją. Pro ta. Jeigu Prūsų armija ne
tų Rusijoj, Cnersono guber- juo iki revoliucija likos nu- žmogaus kūną.
Pasakymas, kad žmogaus tas valdo energiją. Protas būtų Austrijojs apgalėjus,
aš %
buvau
nijoj. Būdamas apie 14 slopinta. Tuomet %
----metų amžiaus aš įstojaus areštuotas ir
' ištremtas
"
Si“ kūnas paeina iš žemės ir vė paliepia energijai, esančiai tai be jokios abejonės Prū
Man pasisekė iš te- lei pavirsta į žemę, todėl yra žmogaus kūne, judinti pirš suose tuomet butų kilus re
Černigovo gimnazijon ir, biran. ?'
‘ • aš apsigvve- labai teisingas. Juk tie patįs tą, ranką ar koją, taip kaip voliucija, kuri tikrai butų
kaip daugelis Rusijos jauni- nai pabėgti* ir
e’ementai, kurie randasi že jis nori. Protas pasijungia sugriovus Bismarko tvar
—Tegul bus pagarbintas, veik po kožno jo sakinio. kaičių, pradėjau indomauti nau Šveicarijoj,
Maike.
Man jau net rankos pradėjo revoliuciniu judėjimu. Čia, i Šveicarijoj aš įsteigiau so- mėj, vandenyj ir ore, yra ir energiją net elektros, garo, ką, o įsteigus tikrai parliamentarinę valdžią. Bet Prū
—O, sveikas gyvas, tėve! skaudėt, ale vistiek ploju. Amerikoj, didžiuma moki- cialistišką laikraštį "Prav- žmogaus kūne. Štai ve jau vėjo, etc.
matome,
kad
degio
žmogaus
Kaip
matome,
protas
nė

nių
praleidžia
savo
laiką
dą,
”
kuris
buvo
spausdinasų kariumenė Austriją su
Senai jau tavęs nemačiau. Už savo vierą, sakau, rei
kūne
randasi
net
65%,
vanKur-gi tu buvai prapuolęs ? kia plot, o rankos ne vyžos, sportams, beizbolei ir fut- mas rusų ir vokiečių kalbo- dendario 10%, nitrogeno ra nei medega, nei energi mušė, o su pirmutine perga
ja. Protas nėra nei apčiuo le persikeitė ir žmonių ūpas.
suorganiza
Ale žiuriu, kad bolei. Rusijoj gi mokiniai mis. Aš taipgi suorganiza—Sarmata ir sakyt, vaike. nenuplyš.
3%,
etc.
Ir
iš
tų
pačių
ele

liuosu
laiku
skaito
tokius
vaus
tarptautinę
žinių
agenpiamas, nei jaučiamas, nei Žmonės pradėjo karštai
—Saliune grindis plovei? musų ščestlyvos smerties
mentų
susideda
žemė,
van

—Ne, vaike; džėloi sėdė susaidės prezidentas sėdi ir raštus, kaip Buckle’io ”Ci-(turą rinkimui teisingų žinių duo ir oras. Vanduo turi gi pats savaimi atliekąs dar Bismarko politiką remti.
neploja. Aš jam barkšt su vilizacijos Istorija,” Markso [apie politinius ir revoliuci- savyje 8-9 dalis degio. Uuo- bą. Protas, tarytum augš- Visiems yra žinomas fak
jau !
čiausis komanduotojas ka tas, kad prieš apskelbi mą
—Tai jau vėl susipešei vy šoble į kuprą — ”kodel tu ”Kapitalas,” Kautskio ”So- nius atsitikimus Rusijoj,
los
jo
turi
savyje
net
pusę,
reivių, kurie nei mato, nei
eialė
Revoliucija
”
ir
savų
di!
1910
metais
aš
nuvykau
neploji?” sakau. 0 jis man
čių krikštvuose.
karės Bismarkas
t.
y.
50
nuošimčių.
Augme

jaučia,
nei girdi jį, tečiaus Austrijai
džiujų
rašytojų
klesinius;
Vokietijon,
kur
mano
buvi—Ne per vyčius, vaike, ale sako: "Kaip plosiu, kad čia
išvaikė
Prūsų
parliamentą.
nis ir gy vūnai taip-pat turi
per cicilistus į belangę pate cicilistas kalba!” Ar tu veikaitts, kurie persisunkę mas labai nepatiko Prūsų didelį nuošimtį degio. Oras mūšio laukan eina.
nes
tame
parliamente
buvo
kau. Aš jiems už tai da pa- šiur. sakau, kad jis cicilis revoliucijos dvasia. Pasi-Į valdžiai ir ji mane arešta- gi susideda iš 78% nitroge Daleiskime, mes matome 241 priešingų valdžiai libe
ant žmogaus veido šypsą ar ralų, o tik 111 jos šalininkų.
i tas? Šiur, kad cicilistas, jis linksminimo
laiką Rusijos vo. Tečiaus man pasisekė
i
fiksysiu!..
no,
21
nuošimčio
degio
ir
1
rūstybę. Juk tai žinome, Liberalai tuo nelabai nusi
—Sakai, socialistai patup sako. Girdi, katalikai turi studentai praleidžia dau iš kalėjimo pabėgti. Trim, nuoš. kitų elementų.
kad
jis turėjo pamislyti pir minė. Jie buvo tvirtai įsi
dienom
prieš
išsiveržimą
da

giausiai
slaptuose
mitinguo

du kalbėtoju, ir cicilistai du;
dė tave į šaltąją?
Dabar,
žinodami
iš
kokių
ma,
negu
jis galėjo tą išraiš tikinę, kad sekančiais rinki
dabar kalba pirmas cicilis se ir platindami tarpe mies bartinės karės aš buvau jau
—Jessa!
elementų
susideda
žmogaus
ką savo veidu parodyti. Ži mais jiems pasiseks da dau
to darbininkų ir sodžiaus Vienoj. Austrų socialistų
—Tai turbut
padarei tas.
kūnas,
bandykime
surasti
nome ir tai, kad kuomet mes giau sėdynių parliamente
vadui
Dr.
Adleriui
pata

—Ir tu, tėve, plojai jam ūkininkų agitaciją.
jiems kokią šunybę.
tarp
tų
elementų
taip
vadi

buvome maži, musų kojos užkariauti. Tečiaus kaip
Nekitoks buvau ir aš. Re riant, aš apleidau Austro—Ne aš jiems, ale jie man [visą laiką su savo vyčiais!
namą
sielą
arba
dūšią.
To

nebuvo
įpratę taip automa tik pasklydo žinios apie Prū
Vengriją
ir
išvažiavau
Servoliucinis
judėjimas
pagavo
—Jes, vaikė, dabar aš pa
padarė šunybę.
kio
”
daikto
”
jokiu
budu
ne

tiškai
žingsniuoti,
kaip kad sų kariumenės laimėjimus,
bijon.
Aš
pribuvau
tenai
—Kaip gi tas atsitiko? mačiau, kokią aš durnystę mane da jaunam būnant ir
surasime.
Vėl
turi
būti
aiš

—Buvo taip, vaike. Vie padariau. Ir tas, vaike, pa daugiau jau nepaleido. Dar kaip tik tuo laiku, kuomet ku, kad siela nėra medega, šiandien. Tada mes turėjo liberalai tuojaus pradėjo ne
me pirma pamislyti, o tik tekti savo pozicijų. Jeigu
kariumenė
ną vakarą buvo musų vy darė man visą trobelį. Ši bo buvo be galo daug. Aš austro-vengrų
vadinasi,
nei
matomas,
nei
paskui koją kelti.
čiu maniebrai šnapsaucko taip apsigavęs, aš pastana- buvau tik biskį daugiau kaip pradėjo veržtis serbų že apčiuopiamas daiktas.
rinkimai į parliamentą bu
saliune. Mokinomės iš ar- ; vijau tam cicilikui atkeršyt, 20 metu amžiaus, kaip Ru mėn. ir buvau serbų Skupš- Ar tai reiškia, kad žmo Taigi ve, mes matome ir tų įvykę tuojaus po Prūsų
žinome, kad protas veikia. [armijos pergalės ties Koei Taigi sukamandavojau vy sijoj užliepsnavo revoliucija. činoj (parliamente), kuomet
motų šaudyt bolševikus.
gus
sielos
neturi?
Taip,
—Ar tik nemeluoji, tėve! čiams užstoti duris, kad jis Didžiuma Rusijos jaunuo buvo balsuojamas pirmuti žiūrint materialistiniu žvil- Tečiaus kas yra protas arba ningsgratzu, liberalai ir nrosąmonė?
Mes nežinoma gresistai butų buvę visai su
Kaipgi jus galėjot saliune nepabėgtų, o pats leidausi menės. kuri tik turėjo kokio ni' karės kreditas.
gsniu,
jis
jos
neturi.
Bet
ar
dėlto
reikia protą ki mušti. Bet ir 1867 metų
Iš
tenai
aš
vėl
sugrįžau
amunicijos jieškot
jieškot. Gavau nors išsilavinimo, stojo į at
” šaudyt iš armotų?
[amunicijos
S
♦
♦
taip vadinti, daleiskime,
—Mes, vaike, vietoj armo- pusę tuzino minkštų raugin virą kovą su nepakenčiama Šveicarijon, iš kur vėliau
rinkimuose, nežiūrint kad
Visi
žinome,
betgi,
kad
’
’dušia,” jeigu mes nežino dėl
carizmo
tvarka,
pasiryžusi
j
buvau
pakviestas
Paryžiun
tos čia juzinom bačkutę su tų agurkų ir apgraužtą šolužgriebtų nuo Austrijos
alum. o kai nuvažiuosim į deri. Pakol sugrįžau,
sugiižau, ant Dadaryti galą toms skriau I redaguoti tenai rusų socia žmogaus kūnas turi savyje me, kas jis yra? Visai ne. provincijų atstovų skaičius
seną krajų, tai įsitaisvsim steičiaus kalbėjo Jau kitas doms, kokių ji darė Rusijos listu laikraštį. Kuomet ru daugiau ar mažiau pajiegos. Juk mes nežinome, kas yra į parliamentą pakilo iki 433,
sų divizijos kareiviai Fran- Žmogaus kūnas, matote, elektra; argi dėlto privalo liberalai ir progresistai ga
regli kanuolę, ir šaudysim kalbėtojas. Padalinau vy liaudžiai.
čiams amuniciją ir pradė- Aš turėjau pertraukti uni cuzijoj sukilo ir užmlišė sa- taip jau sutaisytas, kaip ko me elektrą vadinti ne elekt vo vos tik 86 vietas. Gi 1870
su paraku.
—Tai reiškia, vietoj ma- jau klausyt, apie ką tas kal- versiteto mokslą, nes reikė , vo generolą, aš parašiau kis mechanizmas, gaminan ra, bet kitaip? Permainy metų rinkimuose liberalų at
nevrų, jus čia susirinkę bač- kėtojas kalba. Iš pradžios jo pasinerti agitacijos dar- [francuzų ministeriui socia- tis šilumą ir energiją. Pil mas vardo nieku budu nepa stovu skaičius nupuolė net
jis kalbėjo apie atsiradimą ban ir kitokiems reikalams j listu i Guesdeui laišką, ašt- vas. kraujagyslės, plaučiai aiškins mums elektros slap iki 50.
kūtes tuštinat.
vis dėlto i riai kritikuodamas Francu- ir širdis nuolatos dirba, kad tybių. Taip lygiai permai
j _
—-Tęs, vaike. Turim du- žmogaus ir monkės, o pas- laiko nebuvo, Ret
Beveik tokį pat efektą pa
beltavą pažitką: ir bavars- kui kaip ims varyti apie aš nesilioviau studijavęs so [ziios valdžią, kad ji perdaug pagaminus žmogaus kunui nymas proto vardo nepaaiš
atsakančią
ir
pastovią
šilu

kins mums proto slaptybių. darė ant Vokietijos žmonių
ko atsigeriam, ir prie šau- šventą Juozapą ir paneles ciologiją, politikos ekonomi žiauriai baudžia rusų kareimos
ir
energijos
dožą.
Reiškia, vadinimas žmo ir dabartinė karė, kuomet
ją
ir
istoriją,
ir
greitu
laiku
i
vius.
Francuzu
valdžiai
tas
dvmo priprantam. ba švie- švenčiausios nekaltą prasiBerods,
žinome,
kad
vidu

gaus
sąmonės siela yra visai vokiečių armijos pradėjo
žia bavarsko bačkutė šauna dėjimą, tai man net baisu ualikau marksiniu socialis j nepatiko ir ji liepė man iš
daryti didelių laimėjimų ry
kaip regli armota. kada at- pasidarė, Supratau, kad tu. Kuomet Rusijos social F rančų z i jos i šsi kraustyt. jiniai žmogaus kūno orga bereikalingas.
nai
turi
be
paliovos
dirbti,
lų fronte. Užpereitą vasa
Esame,
todėl,
prie
išvedi

demokratija
dėl
taktikos
Aš vėl sugrįžau Šveicarijon,
tai kitas šliuptarnis išjuo
muši špuntą.
idant
palaikyti
pastovią
ši

mo, kad sielos žmogus netu rą žymi Vokietijos žmonių
—Na. gerai, tėve, bet tas kia musų vierą. Todėl pasi klausimo skilo į bolševikus bet Šveicarija, nenorėdama
da neparodo, kaip tu iš tų lipau ant krėslo ir sušukau: ir menševikus, aš nestojau nusidėti prieš caro valdžią, lumą, 98.4 laipsnius F. Šitam ri. Peržiūrėjome medegą, didžiuma rėmė mažumos
"manevrų” patekai į belan ”Meluoji, durniau!” O vy nei vienų nei kitų pusėj, bet neisileido manęs. Tuomet aš darbui reikalingi elementai iš kurios žmogaus kūnas su (kairiųjų) socialistų takti
čiai tuo tarpu kaip paleis dirbau bendram socialistų leidausi Ispanijon. Ispanija ir jų susijungiYnas. Tiktai sideda; perveizėjome ener ką. Tą parodė ir Reichsta
gę.
—Į belangę, vaike, aš pa agurkais, tai akuliorius jam tikslui: kuogreičiausia nu taipgi nenorėjo manęs pri elementų chemiškas besi- giją, kurią žmogaus kūnas gas, kuomet jis didžiuma
tekau šitokiu spasabu. Kada numušė. Pasidarė baisus versti caro valdžią. Ka imti. Barcelonoj mane su jungimas gamina šilumą ir turi; pagalios, neapsilenkėm halsų priėmė taikos obalsi
mes baigėm tuštint jau tre lemiąs. Davatkos ėmė rėkt, dangi Partijos skilimas Įvy laikė. o iš tenai ketino siųsti energiją. Taip ve žmogus ir su protu, o sielos visgi ne "taika be užgriebimų ir su
čią bačkutę, atėjo vienas vy kad bedieviai bombarduoja ko ne dėl pamatinių princi ant Kubos, kur aš neturėjau bekvėpuodamas ima degį iš suradome. Sielos nėra nei tautų apsisprendimo teise.”
čių staršas ir apznaimino, klerika. Aš ir nemačiau, pu. bet vien dėl nuomonių i nei vieno pažįstamo ir bu oro. Gerdamas vandenį, i- medegoj, nei energijoj, nei Bet vėliaus dalykai visai
persimainė. Kaip Reichsta
kad ant kitos aiės eina dis- kad salėj butą policmanų. skirtumo, kokiu keliu leng čiau taip kaip ant tuščios sa ma iš jo degį ir vandendarį. sąmonėj.
go
politikieriai, taip ir žmo
Vartodamas
maistą,
jis
ima
Jeigu
nori
žmogus
turėti
Bet paskui Ispanijos
kucijos katalikų su cicilis- Jie mane tuojaus už spran viau galima prieiti prie to los.
tais. Sako, kunigas liepė do ir nutarabanijo į šaltąją. paties tikslo, tai aš dėjau vi valdžia sutiko leisti mane kitokių elementų sąjungas, sielą, jis turi sutverti ją sa nės pamatė, kad Vokietijos
į tas dickucijas nueiti vi Ant rytojaus buvo sūdąs ir sas iiegas, kad abudu spar kur aš noriu, kad tik išva dažniausiai anglies, vanden- vo vaidentuvėj; turi, vadi armija stovi geroj pozicijoj.
oluvviau iš
1C, Ispanijos. Eur>u- dario. degio, nitrogeno, sie nasi, įsivaizdinti. Bet įsi- Jiems visai negalvoj, kodėl
siems vyčiams, ir kada kal aš pamačiau, kad tas kalbė nu išnaujo suvienijus. A> žiuočiau
vaizdinimas pasilieka įsivai- Vokietijos armija taip gerai
bės katalikų kalbėtojas, tai tojas ištikro buvo klerikas; pats linkau prie radikališ- j ro poj kiekviena šalis man ros, fosforo, etc.
Pasidėkavojant
šilumai
ir
zdinimu. Bandymas imagi- atsistojo. Jie tik žiurėjo
ploti, o kada atsistos cicilis- ir mane nusudijo užtai ant kesnės pusės. Kitaip sa buvo uždaryta, tai aš atkrei
mėnesio
džėlon. kant. aš stovėjau kairiam piau akis i Ameriką, ir energijai, ką vidujiniai žmo nacija sutverti nieką iš nie pirmyn ir džiaugėsi, kad da
• tas, tai visiems rėkti ir stau viso
gti. Kaip įsakyta, taip pa Ką tu. vaike, ant to pasaky menševiku sparne, netoli de gruodžio pabaigoje, 1916 m., gaus kūno organai pagami ko, pasilieka nieku. Vadina rant taiką Vokietija galė
na iš viršminėtų elementų ir si, tai yra tik pilstymas iš sianti daug laimėti, o kokios
šiniųjų bolševikų.
atvykau ant Ellis Island.
daryta. Sukamandavojau vi si?
bus to pasekmės, jiems ne
Mano gabumas kalbėti ir
Apsistojęs New Yorke. aš jų sąjungų, žmogus gali ju tuščio į sausą.
sus sustot į glitą, paskui na —Aš tau pasakysiu, tėve,
svarbu.
Jie matė tik laimė
dinti
savo
rankas,
kojas,
lie

Algirdas.
rašyti
tuojaus
įtraukė
mane
pasiėmiau Brony-e tris kam
pravo, na levo, sagom marš! kad tai buvo labai geras tau
jimus ir karštai ėmė remti
— ir numaršavom kaip reg pamokinimas. Jei aš bučiau į patį socialistu veikimo cen barius ir tenai apsigyvenau žuvį, žiotis, lupas, akis, etc.
tą politiką, kuri prie tokių
Ne
tiktai
judinti
gali,
bet
ir
N.
B.
Straipsnio
autorius
trą.
Aš
rašydavau
knygu

teisėjas,
tai
aš
bučiau
davęs
su savo žmona ir dviem kū
li vaiskas. Ateinam ant alaimėjimu
vedė.
pajiegos
turi,
gali
traukti,
supranta,
kad
tokios
sielos,
tes,
bendradarbiaudavau
dikiais, o darba gavau prie
lės, ogi dickucijos jau atida tau netik mėnesį belangės,
dienraščio ”Novyj stumti, spausti, sukti, etc. kaip kunigija mokina, žmo Pakol šitoks ūpas viešpa
rytos. Balsą turi kaž-koks bet bučiau liepęs da ir pen Partijos laikraščiams ir va rusu
riau
agitaciją
tarpe
miesto
Mir”. Tečiaus Amerikoj aš Žinome dabar, kad žmo gus neturi. Turime paste taus, mums, nepriklauso
jaunas vyras. Jis kalba kar kiasdešimts rykščių įkrėsti
darbininkų žodžiu.
nesitikiu ilgai būti, nes Ru gaus kūnas turi savyje ener bėti, kad pasekmė įspūdžių, miems socialistams, kiekvie
štai ir nublika jam labai plo ant magaryčių.
ja.
Pamislinau sau, kad —Ar tu pasiutai, Maike, Žinoma, aš negalėjau iš sijoj artinasi revoliucija ir gijos; žinome, kodėl ta ener kuriuos gauname per penkis nuose rinkimuose reikės lip
_____
tai
turi__
būt______________
koks nors kleri- ąrką!Kur gi čia teisybė, vengti paprasto Rusijos re kaip tik ji kils, aš tuojaus gija pasidaro: žinome išda kūno pajautimus, yra sąmo ti nrieš dideli kalną. Ir lai
kas, kad toks mokytas. Tai- kad už cicilistus katalikas voliucionierių likimo. Aš bu grįžšiu savo tėvynėn, kad vas tos energijos. Gerai, ar nė. Sąmonės gi veikmė su mėjimų nesitikėkime. Srovė
vau areštuotas ir
 padėjus dirbti Rusijos p& (mes galime surasti tos ener- daro musų dvasinę buitį, ku eina nrieš mus.
gi ir aš sukamandavojau eitų i džėlą?
*
.. pasodin
,—
»
(Pabaiga ant 5 pusi.)
I gijos šaltinuose, pačioje e- rią vadiname siela. Red.
vyčiams plot. Plojom be- —Tu, tėve, ne už socialis-' tas kalėjiman, o kadangi pa- iiuosavimo darbą.
I
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GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ
LAI KRAITIS.
PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje:
MeUmi ............................. $1.7k
Pusei metų ....................... 1.00
Kanadoj ir Užrubežiuoac:
Metams .............................
Pusei metų ....................... 1JJ
Su visokiai reikalais atsikrei
piant j Redakciją, rašykit šitokį
adresą:
"KELE1VI8*
Z55 Broadarąy, So. Boatoa. M-im
—
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i Pajieškau Jono Sutkaicio ir Agnė?
Pajieškau apsivedimui merginoj
APSIVEDIMAL
i Gvildukės abu iš Naumiesčiu pav.,
nuo 20 iki 3o metų amžiaus, as esu
26 metų.
Meldžiu atsišaukti. Pla
22, 1919, as requh-ed by the Act of BOSTONO PLĖŠIKAI bt -; Suvalkų gub. Moteris prasišalino iš
Pajieškau apsivedimui merginos, tesnes žinias suteiksiu laišku.
VT
v i
a
•
Virginia, Minn., 27 lapkričio, 1917 m.
October 6, 1917.
New Yorke tapo suimti 3 Ji buvo nėščia ir pasiėmė su savim arba našlės, laisvų pažiūrų, mylinčios
T. Bori*,
(5)
apšvietą.
Aš esu 29 metų, 5 pė
Štate Normai School,
plėšikai už išlaužimą tayo-(kj dų, 7 colių augščio, tamsiais plau
Framingham Mas*
(7) kais, meilaus budo, blaivas ir mylin
rinių vagonų ant geležinke bus atlyginta.
tis mokslą. Meldžiu atsišaukti, ku
lio. Manoma, kad tai bus tie BOX 181,George Preikšas
Pajiešl au apsivedimui merginos,
Virginia, Minn. rios myli gražu gyvenimą. Su pirmu
našlės, nuo 20 iki 30 metų am
patįs piktadariai, kurie an
laišku prisiųst savo paveikslą. Atsa arba
žiaus,
bo skirtumo tikėjime. Aš esu
(Tąsa nuo 4 pusi.)
dai netoli Bostono pašovė ir Pajieškau giminaitės Marijonos kymą duosiu B.kiekvienai.
27
metų.
Meldžiu atsišaukti su pir
Miller,
(5) mu laišku prisiunčiant savo paveiks
iš GreikoTaip buvo ir prusų-fran- apiplėšė General
Electirc Noreikiutės-Patinskienė-s,
BOX
136
Goodrieh
str
Sta
nių kaimo, Butrimonių vaisi., Trakų
lą.
Atsakymą duosiu kiekvienai.
Akron. Ohio.
euzų karės metu. Karės pra Co. kasierių Browna, atim pav., Vilniaus gub., gyveno PittsburS. S.
(4i
ge.
Turiu svarbų reikalą ir mel
184 Grand str.,
Brooklyn, N. Y.
džioje, kuomet parliamente dami iš jo $12,500, kuriuos džiu
jos pačios atsišaukti ar kas žino
Pajieškau apsivedimui merginos, i
................
1 ■
buvo balsuojami karės kre jisai vežė darbininkų al malonės pranešti.
(5) arba našlės be vaikų, ne senesnės
I Pajieškau apsivedimui merginos,
Mrs
Juliana
Pilipanienė,
ditai, Babelis ir Liebkne- goms.
pažiuro. Aš esu nuo 22 iki 30 metų ąmžiaos, mylinčios
metų, be skirtumo pažiūru.
18 Factory str., Hvde Park, Mass. 31 metų ir turiu nuosavybę $10,000 dorą gyvenimą, mokančios rašyti, pa
vertės.
Mergina turėtų būt pasitu einančios iš Raseinių, Šiaulių bei Tel
Aš esu 33 metų. Mel
ti. Bet vėliaus, kuomet
Pajieškau pusbrolių Antano. Pet rinti mylinti gražų gyvenimą ir tin šių pavietų.
kama prie biznio,
biznio. Platesnes žinias džiu atsišaukti. Atsakymą ir pla
ro ir Juozo Kisielių. Drieš i metus karna
ties
Sedanu
francuzų
(5)
(5) tesnes žinias suteiksiu.
gvveno Philadelphijoj.
Paeina iš suteiksiu.
armija likos sumušta ir Na
J. E..
N. M.
Klevėnų kaimo, Vilkmergės pav.,
BOK 161,
Teuner, N. D.
BOK 436,
Naugatuck, Conn.
poleonas III pasidavė, abid Pajieškau savo žmonos Viktorijos Kauno gub. Meldžiu atsišaukti.
Antanas Kisielius.
kuri 27 gruodžio 1918
vi tuomet Vokietijos social Bukauskienės,
Pajieškau apsivedimui merginos,
1U18 Hamilton avė.,
Pajieškau apsivedimui merginos
metuos išvažiavo, palikdama mane
Grand Rapids. Mich.
demokratų partijos, Lasalio su dviems vaikais, ir paimdama pini
iinksmaus budo, ne piktos ir ne tingi- ne senesnės 30 metų aš esu 32 metų,
Platesnių žinių
linksmaus budo, nepiktos ir netingi turiu gerą darbą.
ir Eisenacho, balsavo prieš gų 1130 dolerių. Ji yra 38 metų. Jos
meldžiu kreiptis laišku, prisiunčiant
nės.
Aš
esu
33
metų,
6
pėdų,
blai

Paiieškau Juozapo Stapulionio, iš
karės kreditus, prieš toli
Norinčių savo paveikslą. Atsakymą duosiu
Nausėdžių sodos. Saločių parap.. Pa vas ir gero pasivedime.
kiekvienai, paveikslus ant pareikala
nevėžio pav., Kauno gub. Jo paties ar "aut gerą draugą meldžiu atsišaukti, vimo gražinsiu.
mesnį karės tęsimą ir prieš
prisiunčiant
savo
paveikslą.
kas jį žino meldžiu atsišaukti.
S. Za-ki.
užgriebimą Alzas-Loraino.
T. Tarnus
(5)
Ona Stapnlionaitė.
(5)
960 W. Warren avė., Detroit, Mich
1739
So.
Haisted
str..
Chicago,
111.
3241 Lime str.,
Chicago, III.
Užėmus socialistams šitokia
Pajieškau apsivedimui mergino-:,
poziciją, žmonių ūpas kilo
Pajieškau pusseseru: Marijonos
Noriu susipažinti su mergina ne nuo 18 iki 24 metu amžiaus, aš esu
Narautoniukės ir Teklės Ambroziu- senesne 21 metų ir ne jaunesne 16. 25 metų.
prieš juos ir jie neteko veik
Meldžiu lietuvaičių atsi
kės. iš žižmarių parap.. Trakų pav. Aš esu jaunas turtingas vaikinas. šaukti, su pirmu laišku prisiunčiant
visų savo vietų parliamente.
Vilniaus gub. Turiu svarbų reikalą Meldžiu rašyt šiuo adresu:
savo paveikslą. Platesnes žinias su
ir meldžiu jų pačių atsišaukti ar kas
Po 1871 metų rinkimų tik
Joe Smilgis.
teiksiu laišku.
žino malonės pranešti.
%W. Berg,
Mikas Kraseckis.
(5)
vienas Bebelis tesugrįžo
Ignas Razulevičius.
821 E 1 >9-th str.,
Statė Normai School.
28 Cantillion st., Lavrence, Mass.
Reichstagą.
Bronx, New York,
Frantningham. Mass,
Trua translation filed with the post- (
mąster at Boston. Mass., on January j
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VOKIETIJOS SOCIALISTAI
IR DABARTINE KARE

Pajieškojimai

Pajieškau apsivedimui .merginus
nuo 13 iki 28 metų amžiaus, aš esu
28 metų, 5 pėdų 9 colių augščio, mel
džiu platesnių žinių kreiptis laišku,

prisiunčiant savo paveikslą. Vyri
prašau nerašinėti.
(6)
G. C. S.
R R 5, Cannau st.,
Rockford, UI.
Pajieškau apsivedimui merginos,
nuo 25 iki 35 metų amžiaus, as turiu
savo ūkę.
Merginos norinčios gerai
gyventi ant farmos malonėkit atsi
šaukti.
(5)
J. Gedminas,

Hamlet. Ore.

Pajįe.lkau apsivedimui merginos
arba našlės be vaikų, ne senesnės 35
metų, be skirtumo tikėjimo, mylin
čios gražų gyvenimą, aš esu 37 me
tų, iš amato staiiorius, statau namus
ir kitus darbus moku. Turiu 3,000
vertės turtą. Meldžiu atsišaukti. At
sakymą duosiu kiekvienai
Charles M.
(5)
BOX 223
Ladd, III.

Pajieškau apsivedimui merginos,
nuo 18 iki 22 metų amžiaus, aš esu
23 metų, nevartoju svaigalų ir turiu
gerą užsiėmimą. Doros lietuvaitės
malonės atsišaukti prisiunčiant savo
paveikslus. Atsakymą duosiu kiek
vienai.
(4)
S. Racio.
1850 E 17-th st., Cleveland, Ohio.
Pajieškau apsivedimuj merginos,
nuo 25 iki 30 metų amžiaus, turi ge
rai kalbėti lietuviškai ir angliškai.
Platesnių žinių meldžiu kreiptis At
sakymą duosiu kiekvienai.
(7)
Joe Daugaitis,
23 W. Commerce str.,
Youngstown, Ohio.
Pajieškau lapsivedimui mergjnos,
nuo 20 iki 25 metų amžiaus, aš esu
25 metų, turiu gerą darbą. Platesnių
Atžinių meldžiu kreiptis laišku,
sakymą duosiu kiekviesai.
(4)
S. D.
Massena, N Y
58 WiHow str.,

35.000 RUBSIUVIŲ NU
TARĖ STREIKUOTI.

Iš New Yorko pranešama,
Sausio 11 d. š. m. mirė įSad Tarptautinė Moteriškų
Pranas Milašauskas, apie 52 Drapanų Siuvėjų Unija, ku■ ri turi 35,000 narių, nutarė
metų amžiaus žmogus.
• - J--:-:.
REIKALĄ VIMAL
Nesurandant tarp velio šioj sąvaitėj apskelbti strei
REIKALINGA MERGINA ARB\
nio paliktų knygų ir raštų ką, jeigu darbdaviai neiš- pačios meldžiu sugrįžti ir susitaikyti
eOTERIS, kuri norėtų apsiimt stuar kas ją žino malonės pranešti už ką
pildvs
darbininkų
reikalavi

nieko tokio, kas nušviestų
s darbą.
Mokestis $5 sąvaitėje ir
bus atlyginta.
(5»
valgis.
Reikia apžiūrėti tik du
Kazimieras Bukauskas.
visą jo praeitį, kol-kas nėra mų, Unija reikalauja 15»•.
žmones, todėl darbas labai lengvas.
322 Pine str.,
Elizabeth, N. J.
tikrai žinoma net kur jis yra nuošimčiu daugiau algos i
Jos. S..
(6)
P. O. BOK 211,
Belle Valiey, Ohio
INKORPORUOTA
ANT
$100,000
DOLARIŲ
gimęs. Tiek tik žinoma iš 44 valandų darbo sąvaitei.
Pajieškau uošvio Petro Slabačausko, Suvalkų gub., Kalvarijos miesto,
jo pažįstamų papasakojimo,
REIKALINGAS KRIAUČIUS armetų atgkl gyveno Luzerne, Pa.,
ha pusininkas kriaučiskam bizniui.
Rengia nuosavą dirbtuvę uždėti išdirbimui avalų (Shoe)
kad paeinęs iš Kuršėnų LAWRENCE UŽSIDARĖ oporą
dabar nežinau kur. Meldžiu atsišau
Turi mokėti dirbti naujas drapanas,
AUDINYČIOS.
kti šiuo adresu:
(4)
miestelio, Amerikoj išgyve
taisyt ir prosyt senas. Platesnių ži
Joseph Stukonis.
30,000 darbininku neteko
Jau surinkta $25,000.00
nių meldžiu kreiptis.
(d)
no apie 18 metų.
21 'į Barcley str., Worcester, Mass.
Simonas Vaškevičius,
darbo.
Velionis nuo gana jaunų
2707 Washington avė.,
Lig dirbtuve atsidarys reikia surinkti $40,000.
neto- Pajieškau Jono Jasinsko, apie 8
Saginaw, Mich.
savo metų uoliai dirbo lie- .. Lawrence’ov „mieste,
_
metus
gyveno
Clinton,
Ind.
Kauno
tuviu švietimui. Už platini- -1 Dostono, uzsinare veik vi- gub.. Surviliškio, vals., Bučioniu so
Reikalauju metalinių ’Tiade Če
PRAMONEN ĮDĖTI PINIGAI NEŠA DIDELĮ NUOŠIMTĮ
kių,” apie penktuko didumo, kas tokių
mą Lietuvoj lietuviškų kny-'?os audinvcios ir apie 30,Orto dos ir Tamošiaus Pikšrio apie 12 me
turite ar mokate išdirbti be skirtumo
tų atgal taipgi gvveno Clinton. Ind.
gų jis daugel kartų buvo ca-, zm<>nių neteko darbo. Ka Pakrosčių
iš kokio metalo-vario. misingiu ar ki
kaimo, Kauno gub. Jie pa
AVALŲ KRAUTUVIŲ SAVININKAI DEKITE SAVO
tokio, malonėkit kreiptis šiuo adresu:
ro žandam suimtas. Keletą dangi kitokios įsdirbystes tįs lai atsišaukia arba kas apie juos
L. Kasper,
malonėkit pranešti, turiu svarbu
kartu buvo užtai laikomas ^nąi beveik nėra, tai jokio žino
121 Center str.,
Pittston, Pa.
PINIGUS IŠDIRBYSTEN!
reikalą.
(4)
kalėjime, bet vis pasisekė užsiėmimo darbininkai neJ«»e Bairunas.
REIKALINGA kiek
apsišvietusi
Clinton. Ind.
jam išsisukti ir išvengti Si- ^uri n* pradedamaznioti į ki R R 2, BOK 286.
moteris ar mergina prie gerų namų
ŠIACIAI JUNKITĖS IŠDIRBYSTEN!
jtus miestus. Daug atvyko Pajieškau to žmogaus, kuris gar
už GASPADINĘ. turėtu būt nuo 35
biro.
iki 40 metų. Gera vieta ir užtikrintas
Bostonan.
Bet
ir
čia
nelensinos] laikraščiuose kad galima pada
Jis per visą savo gyveni-!
gyvenimas dėl geros, išmintingos ir
Serai
$100;
galima
pirkti
ne
daugiau
dešimti
šery
vienam
žmogui.
ryt gorčių degtinės už maža kainą.
teisingos moteries, kuri geroje tvar
ma vedė sistemačia tvlia ko- &ya užsiėmimas susijieskot. Jis
pats lai atsišaukia arba kas apie
koje užlaikytų namus, mažame mies
va' ir prieš kunigiją/ platin- Darbininkai sako, kad fab- ji žino meldžiu pranešti.
(5)
Fabriką organizuoja LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ;
te Illinojaus valstijoj. Klauskit šiuo
Auburn, III.
adresu:
(6)
damas laisvos minties litera- riką-tai uždare^ audmycias Š. D- BOK 368.
darbo vedimui pakviestas inžinierius-chemikas P. J. Žiūrįs, B. S.
S. Z.,
132 VVest str.. Westville, III.
Pajieškau
brolio
Adonio
Švilpos,
turą. Tai buvo turbut ma-A™3: *ad Humusus algas ir
Kauno gub., Panevėžio pav.. Pakrojo
ir jis jau darbuojasi Montelloje, Mass.
žiausiai pagarsėjęs lietuvių 'panaTkinus 8 \alandų dar- parap.,
PRANEŠIMAI
Preicunų sodos. Kas apie ji
f
švietėjas. -Jis ir Amerikoj • dieną. Jeigu kapitalistai iš žino malonėkit pranešti arba pats lai
ADOMAS TULUPAS. apie 34 metų
šiuo adresu, nes labai svar
gyvendamas tarsi slaptomis Desų paskui bandys įvesti atsišaukia
NEPRALEISKIT PROGOS PELNINGON VIETON
amžiaus, tamsiai žilų plaukų ir var
bų reikalą turiu.
(8)
- ■ numylėtą
------- dar
j— »ilgesnes darbo valandas ir
toja plaukų pentą. šviesiai mėlynos
Chas Švilpa.
varė tą savo
akys, šviesaus čysto veido, iš Lietu
I
’
.
O.
BOK
116,
PINIGUS
ĮDĖTI!
vos paeina iš Gardino gub.. Druski
bą. Pats yra parašęs kelia mažesnę algą, tai darbinin
Drumheller, Altą. Canada.
ninkų valsčiaus, Ratničios parap„
te stambesnių knygelių, ku kai ketina tuojaus apskelbti Pajieškau švogerių Leono ir Vinco
Švendubrės kaimo; myli tankiai išsi
Informacijų
klauskite
ir
pinigus
siuskite,
o
gerti ir išsigėręs vartoja tankiai prie
rių bene žymiausiomis bus streiką.
Pieleckių, iš Kobyliškių, Raseinių pav.
žodi šermukšnėlis, gvaizdikėlis ir tan
Kauno gub.
Ju pačių atsišaukti ar
’Tnkvizicija”, "Religija” ir
Krautuvninkai galite jau duoti užsakymus šiuo adresu
kiai atkartoja.
Seniau gyveso Pittskas žino meldžiu pranešti.
burge, Pa., o paskutinį laiką apie 1
kitos.
Aleks Dombauskas.
BRIGHTON, MASS.
metus Philadelphijoj. 1 dieną gruo
758 Edgeivood avė., Akron, Ohio.
Velionis gyveno tarsi visų
PUIKUS TEARAS IR
džio jis išėjo j bažnyčią ir daugiau
o. Mirė
nebegrįžo.
Jis paėmė mano 1,000
apleistas ir užmirštas.
Pajieškau pusbrolių Jono ir Kazi
ŠOKIAI!
dolerių, visi popieriniai po 100 dole
miero
Dundulių,
pastaruoju
laiku
jie
džiovos pakirstas.
Rengia LSS. 67 kuopa
rių. Kas patėmvjęs tokią ypatą pir
gyveno Sioux City. lova, taipgi An
I
mas man praneš, skiriu $50.00 ir iš
Renkama apie velionį pla Subatoie, 25 Sausio, 1919, tano ir Jono Klimauskų, jie gyveno
aukšto tariu ačiū.
(4)
Rochester. N Y. Ir kiti pažįstami ma
tesnių žinių.
KOOPERACIJOS SALĖJE lonėkit atsišaukti.
Nastazija Bučinskicnė,
Montello, Mass.
58 Ames Street,
1238 Necterinc str„
Turintieji bent kokį reika 26 Lincoln st., Brightone.
Jonas Dundulis.
Philadelphia. Pa.
i
Sta.
D
BOK
33.
Toledo,
Ohio.
lą link velionio, bei žinan Prasidės 7:45 vai. vak. ir!
arba:
tieji anie jį daugiau malo trauksis iki vėlai nakties.
Pajieškau brolio Povilo Pctronics,
PARDAVIMAI
taipgi Antano Pctronies. abu iš Anyk
nės kreiptis pas Antaną Bus sulošta ”N esi priešink” ščių
valsčiaus, Vilkmergės pav.. Kau
PARSIDUODA ŠTOKAS. 5 ruimų
Žvingilą, 26 Broad way, So. vieno veiksmo komedija. no gub. Jų pačių meldžiu atsišauk
namas ir šantč automobiliui padėt.
ti ar kas žino malonės pranešti.
Iz>tas palei kelią S5 pėdų platus ir 85
Boston. Mass.
Viršminėtas vaizdelis iš
Jonas Petronis,
(4)
pėdų ilgas.
Gera vieta bizniui ir
(Lithuanian
Development
Corporation)
dabar toj vietoj vedamas geras biz
bajorijos laikų viešpatavimo 858 Jackson str.,
Grand Rapids, Mich.
nis, Parsiduoda dėlto, kad likau naš
NEW YORK, N. Y.
16,000 ŽMONIŲ ŽŪVA I Lietuvoje, puikiai atvaizdi
320 FIFTH AVENUE,
lys. Kreipkitės šiuo adresu:
Jono Žebrio. jis visuo
na lietuvių liaudies padėji metPajieškau
Jonas 7nrlick.
NITO GAISRO KAS
dirbo anglių kasyklose, taipgi
P. O. BOK 254, Grcat Neck, L. I., N Y
i
mą
po
ponų
vergija.
|.Jurgio
ir
Antano
Babickų,
gyveno
METAI.
Po Teatro bus Lietuviški Port Washington. L. I. N. Y. Jų pa
PAGELBA SLENKANT
Sulyg ugnies aiidraudimo
čių meldžiu atsišaukti ar kas juos ži
šokiai.
PLAUKAMS.
no
malonės
pranešti,
už
ką
busiu
dė

kompanijų pranešimų,^ A(4)
Visus kviečia Komitetas. kingas.
Kam tiktai slenka plaukai ar
A. Ž.ehris.
nies žūva apie 16,000 žmo
pleiskanų yra galvoje, atsišauki
3814 10-th avė., So. Saattlc, Wąsh
Pajieškau savo pusbrolio Dominin
nių, daugiausia vaikų ir mo
Pajieškau Antano, Emilijos ir ZoPajieškau Petronėlės Vaitkaitčs, ji
ko
Sidabro, iš Rekečių sodžiaus, Vie- te greitai pas mus, prisiunčiant
gyveno
*'
ijos
Dobrovolskiu,
Zofija
po
vj
ru
260
Rushanan
str.,
Detroit.
HARTFORD, CONN.
terų.
Materialiai nuosto
Pajieškau M. šukšdinio iš Platelių
k.šnos
parapijos. Šiaulių pav., Kauno už 3c. štampą atsakymui, o ap
dedalionė.
Visi
iš
Užvenčio
parap.,
Mich.
•los
pačios
meldžiu
atsišaukti
parap.. Mariampolės pav.. Suvalkų
liai apskaitomi apskritai Į
(4) Šiaulių pav., Kauno gub. Jų pačių at- gub. Jo paties atsišaukti ar Kas žino
gub. Gyveno apie Scattle, Wash. ar ka> ja žino pranešti.
(5) turėsite greitą ir gerą pagelbą.
išaukti ar Kas žino meldžiu pranešti. meldžiu praneštu
Jos Gailius,
$250,000.000 kas metai,
Jo paties ar kas jį žino meldžiu at
Augu st Silver,
Gertrūda
Dobrovolskaitė,
(5)
Gen.
Dclivery,
Detroit
Mici
CLASSICAL BARBĖK SHOP.
siliepti.
(5)
Winchester, Wis.
merikoj kas metai nuo ug4527 So. VVood st..
Chicago. III. P O
J.
Gaiinskas,
Keturių veikmių, penkių ati 613 Vincivood avė., Detroit, Mirh. Pajieškau sunaus Jono Indrijausko,
102 Millbury str„
(13)
Aš Antanina Sabaliauskiutė RurnePajieškau
dėdės
A.
Petkevičiaus,
iš
iš
Silvestrų
sodos,
Laukuvos
parap.,
WORCESTER,
MASS.
darymų
drama
True translation filed with the postlienė pajieškau brolio Juozo Saba
' . I Pajieškau pusbrolio S. Ginočio ir Telšių pav., Kauno gub. Jo paties ar Pašilės parap.. Kauno gub., gyveno liausko, is Girininkų kaimo. Veiverių
master at Boston. Mass., on January Statome scenoje jau jienktu
Chicagoj.
Jo
paties
meldžiu
atsi

kas
jį
žino
meldžiu
atsiliepti.
pusseserės Marės Ginotaitės, abu
22, 1919. as rcųuircd by the Act of
valsčiaus. Mariampolės pav., Su vai nas Indrijauskas.
(4) šaukti ar kas žino malonės pranešti. kų
kartu
Scenos Mestų sodos, Telšių pav., Kauno gub. BOX 1;^
tob<T 6.
Nariu New Bntaino
Diiiaiiiv ovvnua
October
6, 1917,
1917.
gub. Jo paties atsišaukti ar kas
W.
Petkevičia,
333,
Baisytown,
Pa.
'Ju pačių atsišaukti ar kas juos žino,
žino meldžiu pranešti.
(7)
55 Porthanais str.,
DIDELI KLERIKALŲ (Mylėtojų Dr-stės, su prita- meldžiu pranešti, už ką busiu labai
A. Bumelis,
Montreai.
Canada.
TAI BUSI GRAŽUS: Ja išdirba
Pajieškau
brolio
Jono
Skabeikio,
dėkinga.
(4)
LAiMĖĮIMAI KAVA,
-u SLA.ttlltp.
55 Porthanais str.,
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult
iš Ožlciknių sodos, Viekšnių parap.,
P. N. Razgiutė.
MentreaL Canada.
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus,
Pajieškau
pusbrolio
Benedikto
2335 So. Hoyne avė., Chicago. III. Šiaulių pav., Kauno gub., gyveno
RIJOJ.
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu.
Orient. III.
Turiu svarbu reikalą ir Skuriaus, Vištienų kaimo, taipgi pus
Pajieškau pusbrolių Stanislovo ir Toji mostis išima plėtmus raudonus,
Sulyc Kopenhagos žinių, NEDĖLIOJĘ. 26 SAUSIO* Pajieškau draugo Ernesto Varia- meldžiu jo paties atsišaukti ar kas jį seserės Kaziulės Viršilaitės, Mižuikų Antano
Sutkų, taipgi Antano ir Sta juodus arba šlakus ir prašalina viso
kairio, Telšių pav., Kauno gub. Jų
žino
malonės
pranešti.
<•>).
JANUARY,
1919.
I
oįo,
iš
žižonių
kaimo,
Vabalininkų
Bavarijoj (dalis Vokietijos)
nislovo Leckauskų ir jų sesers Teofi kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
oačių
atsišaukti
ar
kas
žino
meldžiu
Mare
Skabeikiutė-Liauciauskienė
Panevėžio pav., Kauno gub.
lės Lečkauskaitės.
Turiu
svarbų tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst
jjereitoi savaitėj buvo rinki CATHEDRAL LYCEUM parap.,
222 N’, i-th str.,
Kasto n. Pa. pranešti.
Meldžiu jo paties ar kas žino atsi
reikalą ir meldžiu jų pačių ar kas ži ir štampomis.
(6)
Klemensas Viršilas.
šaukti.
mai (turbut į Steigiamąjį
SALĖJE
J. RIMKUS.
797 Bank str.. Waterhu»y, Conn. no greit atsiliepti.
Pajieškau Jono Starkaus, iš Kritų
V. Atkočiūnas
Nastazija Dundulienė.
P. O. BOK 36.
Holbrook. Mass.
P O BOK 12.
Codo>. Kamajų parap., Kauno gub.
Seimą).
. .
prie 227 Lawrence str.,
27
Dean
str.,
Noraood. Mass
taipgi ir kitų savo pažįstamų ir gi
Pajieškau
Povilo
Šato.
Juozo
KunJeigu šitos žinios teisin
xoa
HARTFORD, CONN.
Pajieškau brolio Simono Jusciaus, ai *xjjąų3
co ir Juliaus Marcinkevičiaus, visi iš miniu. ypač Svedašinių meldžiu atsi
Kauno gub.. Raseinių pav., Eržvilkio
gos, tai klerikalų partija
šaukti.
i
Vabalininkų
miesto,
Panevėžio
pav.,
Pradžia 7 vai. vakare.
Pajieškau pusbrolių Izidoriaus ir
parap., Kartupių sodos; girdėjau gy
Juozapas Zovė.
Meldžiu atsišaukti.
Vortok ta mostį. ji padarys viedą
(centristai) išrinko dau Dėlto visus širdingai už- 1 Kauno gub.
kntano
Galinauskų, paeina iš Viduk
veno
Argentinoje
po
sekančiu
adresu:
BOX l-’*<
Stoughton, Mass.
Antanas Jakubonis.
TYRV.
SKAISTŲ ir BALTA, Pralės.
Kauno
gub..
ir
švogerio
Vincento
giausia atstovų, nes 54, kuo
16 Treiford pi., Toronto, Ont, Can.'--------- '
_--------- - ------------ Ecla Los Tallere< F. C. S.. Calle Roma Karčiausko iš Pajiekonių, Gaurė’ pa šalina šlakus ir spuogus nuo veido.
kviečiame
ir
tikimės,
kad
i Pajieškau pusbrolių Kazimiero ir No. 1736, Buenos Aires. Rep. Argen rap.. Kauno gub. Jie gyvena Ameriko- Tadaro minkštą ir balta odą. Kaina
met dešiniųjų socialistų iš
tina.
Turiu svarbų reikalu
reikalą ir
'r norėkiekvienas
atsilankęs busi Pajieškau giminių ir pažįstamų, Vinc" Ravaicių iš Raudėnų valsčiaus, čia
dėžutės 75c. ir $1.00. Pinigus galite
su juom susižinoti, todėl jis pats j je. .įieško Jonas Galinauskas ir Mari- siųst popierinį dolerį arba stamporinkta 50. kairiųjų socialis te užganėdintas.
iš Papilės parapijos, Dumblu sodž., taipgi drau'ių Juozo ir Jurgio MatioI
iona
Galinauskienė-Karčiauskaitė.
Šiaulių pav.. Kauno gub.
Visu ma šaičiu iš Ka va rijos apskričio, Suval lai atsišaukia, arba kas apie jį žino Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:
tų 4. demokratų (nauja bur
(5)
(5) mis.
malonės pranešti šiuo adresu:
(n)
kų gub.
'leidžiu atsišaukti.
Kviečia
visus,
Scen.
Myl.
ne pažįstančių meldžiu atsišaukti.
DlSTRIBl’TOR WII.RF.RT CO.
John Galinauskas
žuazijos partija) 20, ūkinin
JONAS
JUSLIUS
Jonas
Navikas,
Juozas Narbutas.
(I)
12-52 F 59 ih str., Cleveland, Ohio. P. O 1U>\ 772, \\ ATERBVRY, CT.
< ’hicag<»,
_ . ‘UI.
Draugystė. 119 Grand str., Brooklyn, N Y. 2i. l.alayelto 4v<„ Detroit, Mich 715 W. 39 th str.,
kų 1<8.
i
■i .

THE PROGRESS SHOE
MANUFACTURING CO
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THE PROGRESS SHOE MFG. CO.
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Lietuvos Atstatymo Bendrovė

DU BROLIU

NUSIPIRK N0ST1ES

------------------------------------- 1,
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Akvvaizdoje to, Tame susirinkime pirmi
TOLENKl R UtmU. Ett
kas dabar yra su ta neprau ninkas irgi nepaaiškino, kas

GAIŠK PALIESTIJ
TAVORŲ IŠPARDAVIMAS.

ar Chulada ir susirinkimą šaukė, pasakė
publika, ar tasai p. Laisva tik, kad kas buvo žadėta,bus
__ ____________ J
„Keleivio” skaitytojams manis., kuris smerkia žmo |ir padaryta. Balsuojant už I Yra tai graži knyga pa Gaisro paliestę tavoru išpardavimas!
U OLF COHEN &. CO.
jau yra žinoma, kad čia pas gų pats nebūdamas vertu protesto rezoliuciją prieš puošta autorės fotografija
lyginties
kiltume
su
smel

bolševikus
ir
lenkus,
suskai

073 ~ .w ashington sr„ — 2073
mus buvo trečiųjų teismas,
ir kitais Įdomiais paveiks f,Proga
KAltR, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.
l roj»a visam gyvenimui pasimokinti.
kiamuoju?
to
baisus
ir
pirmininkas
kad sutaikius p. Martu su d. Negana to, Laisvamanis
Minėtus
Raštus
išleido
50,UJU krovi
lais.
praneša, kad „čia yra 15
Karė padaro žmogų, o ypač tą, kurio vai
nys drapanos vy
V. J.Chulada,
-------*
tarp *'kurių
Lietuvos Šelpimo Fondas ir
rams ir Jaunuo
begėdiškai
meluoja
net
ir
abolševikų
”
.
Socialistai
mat,
kas, giminaitis ar draugas randasi kovos
buvo kilęs nesusipratimas pie trečiųjų teismo nuo
visas nuo jų pelnas eis suliams,
vyriškų
reikalavo,
kad
iš
protesto
lauke bei rengiasi prie kariavimo, sumpapuošalų,
avali

dėka p. Martaus pasigyrišelpimui
nukentėjusiems
nės,
kufarėlių,
sprendi.
To
teismo
nuo-,rezoliucijos
butų
išbrauktas
rupinusiu, o tas trukdo reguliaridkam
mui viešame susirinkime, sprendžio originalą pasili-įžodis „bolševikai.” Vyčiai nuo karės lietuviams. Kas
valyzų ir tašų
valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
bus
išparduotu
kad davęs teisėjui sočianusipirks tą knygą, tas ne
10 — 10 nuoš pi
kęs
sau
kišeniuje,
tarimą
iš;
pradeda
šaukt
ir
kalbėt
apie
Karė yra priežastimi valgio produktų
listų laikraščių adresus. Su
tik papuoš savo namus ir
giau tikros kai
kraipė,
užtempė
ant
šmeimušimą
bolše\
r
ikų.
Tokiu
nos,
Ispardavįpabrangimo, delko paprastai žmonis
prantama, kad tai galėjo būt
padidins knygyną, bet kar
mas
prasideda
žto
kurpalio
ir
melą
skelbia
budu
rezoliucija
be
pataibei darbininkai turi permainyti jiems
tik žioplas pasigyrimas, nes
šiandien ir tęsis
spaudoje. Teisingas nuo- svmo pervaryta? Vadinasi, tu ir badaujančius žmones
per 1” dienų
”
šipriprastus valgius, kitais arba sumažinti
tuos adresus visuomet val sprendis
tie tavorai yra
buvo
pasiustas
a1'5
balsų
buvo
prieš
ją
ir
pirjų sunaudojamą laiką.
džia žino ir gali pasiimti iš biejų srovių Iaikraščiuosna. mininkas apskelbė juos bol- Raštų kaina tik 50 centų.
vertesni 6 kartus
daugiau
_
nakrasos, kada tik jai jų rei
Tas viskas prisideda prie išsivystymo
jų
” ir tilpo, gi ”San- ševikų balsais. Taip susi- Žemaitės Raštus galima
.. kainos, I
kia. Chulada vienok už ši „Keleivyje
gaut sekančiose vietose:
Štai yra
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok
titrai
daroj” tik karikatūra. Ką rinkimas ir užbaigta,
jų verte:
tokį Martaus darbą pavadi pamanys
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap"Keleivio
”
Redakcijoj
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VYKU OVER
net pats p. M artus
V. J.
no ji šnipu.
Broadway,
S.
Boston,
Mass.,
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankae
KOTAI ir SIU
pamatęs toki faktų iškrai-1
TAI.
Vyrams
Kaip jau yra paskelbta, pymą „Sandaroj?” Vadina-i
J. Neviackas, 149 Millbury
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu
Rankon#® daryti
SHARON, PA.
paskirtasis tam reikalui tre si, Laisvamanis, norėdamas;
st. Worcester. Mass., K.
Overkotai ir Siu
tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
tai.
verti
nuo
čiųjų teismas atrado, kad išniekint socialistus, viešai
Kasdieniniai vargai.
Gugis, 127 N. Dearborn st. ,
laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
u
£15 iki $45 da- ii!
pasigyrimas buvo žioplas ir išniekino pats save ir savo
Oar
parduodaru
po:
$3.98.
$7.75,
Chicago,
IIL,
Mrs
M.
M.
Rit
leliais,
šiuo
adresu:
Karei pasibaigus žmoge
S’0.95. $12.5®. >15.00, $18.00.
p
d. Chulados žodis buvo Įžei srovės laikrašti pažemino liai buvo nudžiugę, tik neil ce-Herman 25 Van Carlear W.?5.
Kelinės vynškoo $3. ir 86. dabar nuo
dimu Martui. Abi pusės su visuomenės akyse.
98 iki $3.39. Vyriški ir moteriški
gam. Nadarbo šmėkla jau pi. New York, N. Yčevervkai dabar 81.3^ ir $2.9S. Vyriš
i
sitaikė, Martus su Chulada
Agentams,
kurie
ima
ir
ki ir moteriški $~9 liainkotai dabar
J. P. Kuzborskis. pradeda vis vaizdžiau
padavė kits kitam ranką ir
Aptiekorius,
siutai ir ocerkovaizdžiau apsireikšti. Dar daug ant sykio platinimui, tai po $1.39 \ikinikams
S3.i>8.
Vaikų,
merguidalykas užbaigtas. Teisti
bai vis mažinasi, darbininkų pagal nutarimų 1.ŠF. Pild-I *’*u T. žudikių ėeverykai nuo 98c. ir
229 BEDFORD AVENUE,
BROOKLYN, N. Y.
kam nors kitam vieną ar ki GRAND RAPIDS, MICH. vis daugiau iš darbo atlei Kom. nuo dabar bus duod;a- aukščiau. Vyriškos <6. kietos ir mink
štos skrybėlės »o 19 ir 9bc iki $1.39.
tą sutaikintųjų pusių jau nė Truputis apie Lietuvos džiama, o pragyvenimo mas 25 nuošimtis.
Kepurės po 39c. pirštinės 15c. iki 98c. i
ra reikalo.
Flaneliniai marškiniai po 49 ir 98c.
Sūnų Dr-ją.
brangumas vis tas pats pa Todėl kiekvienas, kuris Sveteriai
$5 ir 10 uol. vertės — po
atjaučiat
vargus
nukentėju

Tečiaus „Sandaros” num.
silieka.
Vargas
ir
badas
*.
r
Vyriškį apatiniai dra
Lietuvos Sūnų Draugij'a . .. . . ,.
sių nuo karės musų giminių, bužiai atskiri do :19c. Visų rusiu žie
2, tūlas tautininkas pasislė susitvėrė apie 9 metai tam ja^,z.lurJ - a .
- - brolių ir draugų, pasisten- miniai^ apatiniai drabužiai, pirštinės,
pęs po slapyvardžiu „Lais- atgal. Jinai vra daug jau- • Taip
kepurės, sveteriai, reinkotai, darbiniai
. - ,dalykai
, - , stovi
.. . pažvel.
x vamanis,” neiškenčia neda nesnė, negu kitos čianykštės •^us.l abelną daibimnkų gy- gklt patįs nusipirkt tą kny- ir šventai dienai čevervkai, visokie
ir platiniy • tarpe
savoj
vęs kumščia sprandan atras katalikiškos draugijos, bet yeni!Y^-. . Apart šitų vargų gą
i
•
•_ —
ii c—o i\uUJ
draugų,
nes
kaip
jau
minerai jtrunks), rpo $i.9s
;
,— ir
_ $7.95
,— ir dauig
ir
nelaimių,
išplaukiančių
iš
tajam „kaltu.” Galima butų visas jas ji pralenkė. Tik
Tik
da
kitako.
Atsilunkykic
pas
mus
pa

i
tarti, kad šitaip daro tik pastarais metais I.. S. Dr-ja j n.e)tlkusl0] ys«omenes su jom visas pelnas nuo tų raš sižiūrėti pirma, negu nueisit kur kitur
DUOKIT PASIŪT MUMS. į
tie, kurie patjs yra niekšais žadėjo pulti. Mat iš pra- re<ivm0-da.lr zmonl.V tam"u’ tų skinamas nekentėju- pirkti. VVOLF. CO1IN & CO..
siems
nuo
karės
Lietuvoje.
ir paprastai džiaugiasi kitų džhj draugijon rašėsi tik,
2073 — įVASHINGTON SI'.. — 2073
ne™.za. nesaT •',e!ns be’
(3 minutės ėjimo nuo Dudley L. stasuklupimu. Tečiaus šiame laisvu pažiūru žmonės. Kle- į“ ¥ nelaimių. Jų visų netiono kamp. Sterling str., Atidaryta
Mee užtikrinam, kad Jus aučėdyait pinigu Įr
atsitikime negaliu pasilikt rikalai kiek Įmanydami:ls™ku.0SL_.._._____
nuo 8 ryto iki 12 naktį.
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangiį|į
Draugijų Reikalai.
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri įtj
netaręs žodį apie to p. Lais šmeižė L. S. Dr-ją i.
ir vedė
___ i Y oriu vienok čia vieną nemieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musg u;
vamanio šmeižtus ir mela prieš ją atkaklią
laana kovą.
Kova. Visi
Visi malonų
raalon,J nuotiki skaitvtoBALTOJI VERGIJA
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo Į
LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS
gaus išvaizdos ir būna tvirteanL
f
gystes.
arba
VALDYBA.
šmeižtai ir 1persekiojimai L. ■!amls apsakyti ne dėlto, kad
VISOKIUS
VYRAMS
SIUTUS
IR
OVER
«
Pittsburgh, Pa.
’
tokis moterų pavergimas,
Tarp kita ko. tasai Laisva S. Dr-jai netik nepakenkė, -’iLbU^.
KOTUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAI t
vien
dėlto,
kad
parodžius,
Pirm.
Juozas
Maskeliūnas,
—
kuris padaro jas profesiona
manis sako: „Šmeižikas at bet dagi stiprino ją. Tie L.
TAIPGI IŠVAI.OM IR IŠPROSINAM |
2025 Colwall Street,
VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS S
siprašė p. A. Martaus — nes S. Dr-jos priešai vėliaus ir iog tokie nuotikiai yra žmo Pirm, pagelb. Povilas Kavaliauskas lėmis prostitutėmis.
nių
tamsumo
pasekme.
2131
Forbes
st,
Darbas
geras ir užtikrintas. Kaina
šita
knyga
mylinčiam
skai

mat tasai vietinis socialistas patis draugijon Įstojo.
Prot. Sekr Juozas Virbickas,
prieinama.
Štai tūlas musų žmogelis
Chulada pradėjo diskusijas,
149 Moultrie St-eet, tymą yra geriausia; mylin
Tikras
Jotą
brolis Uetsvls
1SKo
negalėjo
atsiekti
čiam mokslą—naudingiausia;
• sučiupęs pas savo pačią šeš- i Fin. Sekr. Pranas Urlakis.
o argumentų neturėdamas,
1525
Penn.
avė.,
ir
mylinčiam diskusijas—paran
j to dievo prisakymo laužyto Kasierius Karalius Varašius,
paleido savo nepraustą bur laukine kova, šmeižtais
nravardžiavimais,
inėję
Ali Nation Dep. Rauk S. S. kiausia prisirinkti faktų; no
ją. pašaukė ji teisman pasi-į Kasos globėjai:
ną, apšmeižė p. Martų, pa
draugijon
manė
veik
atsiek

Į aiškinti. Atsakomybėn pa- Kutenus “šlmkunas ir Ant Macai- rinčiam žinoti paleistuvybės
vadindamas šnipu.” Laisva
222 W. BROADWAY,
sią
ir
paversią
dr-ją
kleri: šauktasai atsiveda teisman tis. Direktoriai^ Jonas^Blažaitis, Ado- pradžią ir visas jos baisybes
manis pasakęs tiek jau ir iš80. BOSTON, MASS.
mas Kardonas Jonas Pociūnas ir Pov
— atsakančiausia; norinčiam
neSd. savo nuosprendį, kad kališka. Kol-kas ir viduri Į ir „advokatą” nemokanti Stanišauskas.
Telefonas: So. Boston—21013
pažinti lytiškas ligas — rei
„visuomet nekulturiški žmo nė ių kova ėjo niekais. So angliškai kalbėti, Skundi- Maršalka: Aleks. Kivinskas.
kalingiausia. nes nurodo tų li
nės keikia, kuomet iš saxro cialistai vis laikė dr-jos vai kas gi atsiveda uuž liudininrą
savo
rankose.
gų
symptomus; turinčiam ly
ką
savo
vaiką.
makaulių jokių argumentų
,
Į
GRAND RAPIDS. MICH.
tiškų
ligų
neišvengtina,
Štai pereitais metais, siau Skundžiamojo
”adxroka- Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos
nepajiegia išspaustu”
ųų>
.
adresai:
nes nurodo, kaip reikia saugo
Daktare, išgydyk pats sa čiant reakcijai, kuomet so Ii tas” pasakoja, ka moka... n. ... D ,
, , 1
. Pimsecis B. .Adomavičius,
I
tis
šundaktarių ir kaip, tik
cialistams
burnos
likosi
už

ve!
i Ausys
kaista beklausant.
__________
1213 Elizabeth avė., N. XV.
pas gerus daktarus einant,
llU- Pirm- Pagelb, J P Arminas,>
-J MA B A DabaigUS. -Skundiko
--- -----Kiekvienas,kas tose 8 die čiauptos, o klerikalams atsi j Jam
... — —. ‘'
J.450
-'<1 \\W. T Leonard str.
galima nuo šių ligų pasiliuodarė
visos
progos,
ta
juo

dininkas-vaikėzas atsikrei Prot. sekretorius, J. Arminas,
ną gruodžio buvusiose pra
suoti.
doji
spėka,
pasinaudodama
105C Quarrv avė., N. W.
pia Į teisėją ir sako: „Tasai Iždo sekretorius,
kalbose yra buvęs, žino, kad
K. Rasikas,
KNYGOS KAINA 50c.
progomis,
pradėjo
socialis

j kaltininko apgynėjas meluo-. . ...........
d. V. J. Chuladai pastačius
__ _ 450 W. Leonard str.
reikalaukite
pas:
(?)
tus
„naikinti.
”
1 ja, nes ir jis buvo ant ma- iždininkas,^’. K. Liumas,
Martui klausimą, Martus į
1030
Muskegcn
avė..
N.
W.
A.
L.
MARGERIS,
___ ” Jau šitokio ~ Teismo ra.št. ir organo prižiūrėtojas
nepajiegė duot atsakymo,' L. S. Dr-jos svetainėje lai- Ino m----2023 Si. Pa ui Avė.,
kydavo
savo
mitingus
visos.
kinio
ir kantriam teisėjui
—A. B. Telyčėnas,
ir pradėjo kolioti. Kieicvie-į
1066 Elizabeth avė., N. W.
Chicago. IH.
nei tįsiam taipgi
ta-n-i vra
vra!! Progresyvės organizacijos, ,’ouvo perdaug. Jis parau
nam girdėjusiam
Su
Draugijos
reikalais
malonėkite
arba "KELEIVIO" knygyne,
kadM'tik Maliui
be-į]^aip ve LSS kuopa, socialis- do ir sušuko: „Areštuot ir kreiptis virš nurodytu adresu.
žinoma, E
__ HMB
So. Boston. Mass.
j
tų
choras
ir
k.
Klerikalai
su
•ji!” Vaikėzas kai drūtas
sikoliojant Chulada pasakė:
L.
S.
D.
pirmininku
pasisten

rovė iš salės ir tiek ji tema DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS
"Martus pasigyrė išdavęs
socialistu laikraščių adre gė socialistus iš svetainės tė.
VALDYBA STEGER. 1LL.
Vadinasi, vieni purvai Pirmininkas Jonas Dambrauskas. Pasus. tai Al artus šnipas.” Kas- prašalint. Jie pervarė nuta
Ant. Salasevičius, Prot.
gi dabar čionai yra šmeiži rimą. kad visos kuopos už musų tamsių žmonių gyve gelbininkas
Raštininkas Ant Urbonas, Finansų
susirinkimus
mokėtų
svetai

nime.
Tuos
savo
purvus
kas: ar Chulada. kuris
i Rast. Izid. Petreikis, Iždininkas Vin
remdamasis paties Martaus nės savininkei L. S. Dr-jai jda A'elia i teismus ir vaikus cas Stoškus. Susirinkimai atsibuna
svetainėje.
pasigyrimu padarė tik išve do $1.00, o už repeticijas po įima už liudininkus. Tas nai Jono Dambrausko
A. Urbonas sekretorius,
50c.
Jeigu
.ei
tos
kuopos
ar
vus vaiko pasakymas netik BOX 475.
STEGER, ILL.
dimą iš to pasigyrimo, ar p.
choras
rengia
koki
vakarą,
atskleidžia teisybę apie do
laisvamanis, kuris sako,kad*
turi turėt iš miesto valdžios I rišką supuvimą sav7o gim
šmeižikas atsiprašė?
ST CHARLES. II.LINOIS.
leidimą, kitaip negali gaut I dytojų, jis taipgi atskleidžia
I). L. K. VYTAUTO D-STĖS
laisvamaniui, jeigu jis LSD. svetainės. Tokiu tai
Valdybos antrašai:
prakalbose yra buvęs, taipgi budu tie žmonės, kurie vra ir ta teisybę, kokiais pavyz A. Montvilas, pirmininkas
R. F. 1, BOX 3. St. Charles,
turi būt žinoma, kad Mar daugiausiai draugijos labui džiais yra auklėjami vaikai. A. Urpohs
— pagclbininkas;
58 — 2-nd str, St Charles.
tus rėkė areštuosiąs. Gal tai pasidarbavę, kurie ilgai bu Baisios pasekmės kunigiš
K. Tamašiunas, Protokolų Rašt.,
NAUJAS GYDYMAS, KU
butų ir padaręs, jeigu pub vo šmeižiami ir atakuojami, ko doros mokinimo.
73 XV. Illinois str., St Charles, III.
Viską
žinąs.
RIS PRAŠALINA
Turto Raštininkas, F. Siiiunas,
lika nebūtų vienbalsiai šau bet gynė dr-ją ir leido jai iš
44
XV.
C-th
st.,
St.
Charles,
III.
REUMATIZMĄ.
kus: „Atvažiavai čionai kal bujoti, dabar likosi išvaikyti
M. Lukas Kasteriąs, —
•
v
♦
560 4-th str., St Charles, III. 75c. VERTES DĖŽUTĖ DYK XI KOŽbėti, o ne žmones areštuoti. 1S JOS.
NAM, KAS KENČIA.
Negrąsink, tik kalbėk, arba Tai ve, kame L. S. Dr-jos ± LIETUVIŠKAS I LIET. DARB. BR. PAš. DR-STĖ
Syracuse,
N. Y., mieste atrasta nau
Courtney, Pa.
traukis šalin.”
puolimo priežastis.
b
jas būdas reumatizmui gydyti, apie
Valdybos adresai:
Iš kur Martus turi teisę be Tautininkai su klerikalais j |
kurį jau tūkstančiai žmonių sako,
Mikas Nakuti s, —pirm.
išradėjas
į
kad Ui stebuklingas. Blogiausiuose
H1
Biv,
vvarantų areštuoti žmones? užvaldė dr-ją; socialistai ir ji
BOX 410, Courtney, Pa. reumatizmo ligos apsireiškimuose,
■
M D. Lakavteius,
,s,—pirm.
pirm, pagelb.,
Tuo savo grąsinimu ir pa jiems pritariantis žmonės n
kur jokie vaistai negelbėjo, naujas
y,
bov
,00
BOX
138, Courtney, Pa. gydymo būdas padarė stebuklą. Pa
Tokiu
vardu
išleidome
naują
)
sigyrimu
jis
padarė
publi

’
Ant.
Bresenskis
—
n...
narni <<p kn—
......
apleidžia ją. Daugiau
i Jaugiau nanų
sirodo. kad neutralizuojant uric-acid
„ „> dėl išradėjų, joj yra 2W j ---- - _rrašt~,
Courtney,
koje aiškią nuomonę rapie
7“ l. g Dr-jos lyderiams nėra ų paveikslu
J Jt v, r,
64> Courtne
Y’ Pa. rakšties ir kalkinių druskų indelius
paveiksi,
ir
iliustracijų,
visokių
. _”
» - . " • ■•••"■
• • T» • ----- ’ i;- ____
r.
. u•* Vi. Gamulis Prot. rast
kraujuje galima sunaikinti visas nuo
savo neaiškumą. Ne viens
viens:g
g kur i^i.
imti. Progresyviai mais ir paveikslais miesto New- j b
_
BOX 400,
400. Courtney,
Courtney. Pa. dingas organizmui substancijas ir li
on»
t*o**f*tY
1
v
_
_
_
*
__
•
*•
_
•
t
gą greit prašalinti.
Atviros opos,
Chulada blogai apie Martų žmonės neužmirš apie L. S. Yorko ir \Vashingtono.
, > St Bernotoričia—kaster
Meskite netikusias gyduoles! Jeigu turite
____Pa. skausruai. ištinimai, raumenų sukietė 60 DIENŲ IŠBAN
iu. j>; ... . **• 928, Courtney,
Ta
brangią
knygutę,
mes
pamanė, bet jei ne visa, tai Dr-jos valdybos darbus re- ‘ kateriZ kickvienan’ ant Pa,ei‘4> m«lončkitenprisių^
dusulį,
reumatizmą, neuralgiją, paraližių,
j toliau,
___ jimas greitai prašalinama.
DYMUI DYKAI.
užvilktas
nerviškumą,
slogos, bronchito, silpnumą
didelė publikos didžiuma. akcijos metu.
Naujas
gydymo
būdas
pirmiausiai
i kalavimo.
KaiaMmo.
mokestis, kad nenustoti tiesu ir pa- Mr. Deiano perstatytas pasirodė labai
pečių,
silpnumą,
užkietėjimą ir daugybę ki
Vadinasi, už tokį manymą
" 1, šalnos.
šalpos.
peru, ir
dabar visur vartoja Prisiųsk 20c. dabar.
tų ligų, arba skausmą bile kur. Prisiųskičia jau ne Chulada yra kal Sausio 10 d. pasirodė pla- i
DYKAI.
mas. Kas turi kenčiančių savo pa
te 20c. dėl vyriško diržo arba 30c. dėl mo
žįstamų tepasirupina gaut 75c., ver
TERRE
H
AUTE,
IND.
tas, bet pats p. Martus.
Jus norite žinot, kiek tur
katai antgalviu: „Gelbėki- Į to Jeigu
teriško diržo, idant pagelbėti užmokėti pritės vaistų dėžutę ir persitikrina ne
žmonės prasigyveno su pagal
Draujrystes "Sietynas” mėnesiniai mokėjęs nei cento. Mr. Delano sako:
siuntimo kaštus. Į kelintą valandų mano
me
Vinių!
Lietuvos
sostinė
\
Ir pats p. Martus tai ne
ba naudingi? išradimų, tai rašyki
susirinkimai būna kozna pirma mėne ”Del prirodymo, kad Delano gydymas
stebuklingas
diržas rasis jūsų pačte. Už
te
tuojaus
reikalaudami
tos
nau

trukus suprato. Jis atva Vilnius, tai Lietuvos širdis. į dingos knygutes. Kaip žinovai sio sereda, 7 valanda vakare. Socia- tikrai pergali reumatizmą, nežiūrint,
mokėkite rankpinigių $3.98.
Užsidėkite
ahstų
-vetainėie,
po
num.
1120
6-th
kaip užsisenėįusiu jis butų, jeigu ne
žiavęs
pradėjo
maldaut Vilnių užpuola priešai” ir Į (ekspertai) patentų. — bandome
Terre Haute. Ind. Norintieji įsto- sate vartoję šito gydymo budo, aš pa
tuojaus ir nešiokite kožną dieną pagal au*■’ L
meldžiami atsilankyti į siųsiu jum* pilno didumo 75c. vertės
Chulados susitaikyt ir nelai- tt Šaukiama visuotinas su- < išradimus DYKAI. Rašykite:
rodvmų per du mėnesius, tada bėgyje 60
Mėnesinė mokestis
pakelį
visiškai
dykai,
gavęs
iš
jūsų
kyt jį už šnipą. Chulada su sirinkimas 11 d. sausio. Kas Į1 AMERICAN EUROPEAN (6 i FusinnKim^.
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NEW YORK, N. Y.
kai pataisė klaidą, kuriai nešus protestas prieš bolše- į
(Siunčiame dykai tik vieną pakelį
a. r. owens, r*pt. 5« E. 153 W. 14-th et.
New York, N. T.
5
tam pačiam žmogui).
įvykti pats Martus davė vikus ir lenkus.
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FARMOS! FARMOS!

Ant 21
drebėjau visu kunu. — Gal da pasiseks kaip Ar nori geresnio gyvenimo? Pirk
akmens
Farmų, ant savęs boso neturėsi, palik
nors išsigelbėti.
miestą, biznius mesk fabrikų darbus
Bodamas sveika, durte raol aampeų*
Gelžkelio laikro
į didžiausią Amerikoje lie
uepaUant kaip >ukas tas darbas batu.
dis sriubelių už
Ir tuojaus ėmės darbo, kad patikrinus atvažiuok
tuvių farmerių koloniją, kurių mes
sukamas, vyriš Kiekvieno priedorm* yr* »»aę<>t
nuo Mpi. Turint Mti ir nobnmtant
apgyvenome su 438 lietuviais farapskaitliavimą.
Šiuom
kartu
nebuvo
jau
ko didumo, ant ji prašalint, coli Hdvy**yt i pnvojiug* Iit*. M-ukiau-in nikatorojiuM
(Rankraštis parašytas ant mėnulio ir
meSiais, kurie turi 3 ūkiškas draugys
gult ve!i»u» būti labai pavojulfu. jeigu tuoj nebus prižiutneaa.
20 metų auksuomažiausios abejonės- Padarius reikalingus tes, 2 yra laisvos ir viena katalikiška,
nušautas žemėn.)
kuri turi lietuvišką kunigą ir lietuviš
133 80
čSS'cŽ?1' dubeltavais vir- PAIN - EZPEULEB
pataisymus pasirodė, jog nupuolėme ant kas kapines. Musų ta Nauja Lietu
šais. Labai tei tai užtikrinami namiue gyduole, kuri turirwti* kiefcrieno naJERZY ŽULAWSKL
va yra puikiausia ir parankiausioj
krutinėję, akaųsum šouoite ir niū
singas,
ypatinga: mnose. Išgydymui
Sinus Aestuum 7 35’ vakarų ilgumoj ir 13 vietoj
lietuviams apsigyventi ant
roje. rumatuui* ir neuralgiją, tr a naruti aalon? vi<oktn« skaus
Amerikoje. Netoli nuo Chica- gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, mus raumenyse ar ^nariuose Paiu-ExpeHtr iru geriauRc*.
8’ pietų platumoj. Visą laiką keliavome iš farmų
gos. Detroito ir Granų Rapids, palei kuriems reikia visuomet tikras lai !! Neapsigauk pirkdamas pigias vaistua di<lek-se Lonkme.
(Tąsa.)
Miihigan ežerų, terpe tuigaunų mies kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me Reikalauk geriausiu. Kuomet pirkai Pain-Esnelle r. persiVisų pirmiausia, da erdvėje, kurtus ilgai gana augštų kalnų palei milžinišką tų
ar yra IK AKA. v.aiabaženklis ant baksiuko. VISU
Scottville, Michigan ir Ludington tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš tikrink
KITOKIU’NEIMK. 35 centai ir 65 rentai nž tankmę.
DESTROYS ANY
siųsime
šį
laikrodėlį
ant
kiekvieno
ad

Eratosthenesą.
turėdami
priešakyje
nedi

su
iaivu
prieplauka,
kuriose
yra,
pro

Gaunamos
visose aptiekose ar tiesiog is laborav.rijau
sprogimas minų, pritaisytų apačioje nupuo
duktų fabrikai ir Druskos Mainos. reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo
F. AD. RICHTER & CO.
limo smarkumui sumažinti, paskui paspau delį, bet nepaprastai budrų bevardi ugna- Yra ir uždarbių laukai gražus, ly kaštus, su teise jums viską peržiūrėt.
gus su daug upelių ir žuvingų ežerų, Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė
74—8# Wasbin{tM St,
kalnį,
kuris
stūkso
jau
prasidedančiam
čio

dimu knypkio iškištos priešakiu apsaugos
keliai žvyravoti puikiomis farmomis cento.
Atsiminkite jus užmokėtuNew Yort.
apgyventa. Žemė molis su juodžemiu mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00
plieno rištavonės ir... Ne! tas aprašyt nesi nai Apenino liemenyje. Dabar buvome 11 ’ arba
molis su smėlžiamiu. Žemė der jei pirktumėt kitur. Puikus auk
dėl visokių javų, sodų, dar suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su
duos! Mačiau tik paskutiniam akies mirk vakarti ilgumoj ir 15 51’ pietų platumoj. lingiausia
žovių, pievų ir gyvuliams ganyklų kiekvienu laikrodėliu.
( ?) j
Susijieškojom tą. vietą ant mėnulio ma- Męs turime toj puikioj Lietuviškoj
snyje, kaip Morta prispaudė savo lupas orie
EXCELSIOR
M'ATCH
CO.
Kolonijoj daug, farmų pardavimui ne
Tarno lupų. O’Tamoras sušuko: ”štai jau pos. Sulyg mapos, pertvara, kurią turėjo brangiai; mažų ir didelių su budin- 906 Athenaeurn Bdg. CHICAGO, ILL '
me už kelių žingsnių priešai save, stovėjo kais, sodais su, apsėtais laukais kvie
DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA
esame!...” ir netekau sąmonės.
čiais, rugiais; turime su gyvuliais,
962
metrų
augščiau
Mare
Imbrium
pavir

mašinomis,
lurime
labai
pigių
ne
Kuomet atidariau akis, O’Tamoras gu
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE
išdirbtų laukų ant pardavimo nuo
S8 už akerį iki $18 už akeri. Mes vie
lėjo kraujuos, Woodbell kraujuos, o Wara- šiaus.
lietuviai pardavėjai Ameri
Stebėtinas tai dalykas, kad kuomet že ninteliai
So. Bostone.
dolis ir Morta apalpę. Iš sutrupintų plieno
koje, kurie parduodame ant lengviau
sių
išmokesčių
Arklius,
Karves,
Maši

Pirmiau, nepm pirksi Laikrodį kišeninį, sieninį arba kitokį, klausk
rištavonių padarėm paskui kryžių ant O’- mės astronomai ištolo, būdami nuo čia už nas padarus, sėklą ir farmas. Ir ma
kainos
pas mus. Mes prisiusime Jums aprašymą kiekvieno laikrodžio
šimtų tūkstančių kilometrų, lengvai gali ap- žai turinti pinigų pas mus gali įgyti
Tamoro kapo...
ir jo vertę, o tada Jus galėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite,
gerą farmų terpe savų žmonių, kur
kad męs parduodame viską daug pigiau ir už viską gvarantuojame.
Musų chronometrai rodė jau 98 valan skaitliuoti kiekvieno mėnulio kalno augšti, jums ir jūsų šemynai bus gerai ir
Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
linksma gyventi. Norinti platesnio
matuodami
teleskope
jų
šešėlį,
mes,
būdami
tų
pirkti
ir darbų gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius
das nuo saulės užtekėjimo, kai]) krisdami
aprašymo, prisiųsk už 6 c. štampu,
daiktus perliejanie per naują arba išmainome ant nauju. Padarom vi
gausi farmų Kataliogą ir Kolonijos
ant
to
kalno
turėjome
naudotis
padaryto

sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms už prieinamiausių kainų.
nuo karščio ir pailsio pamatėm pagalios, jog
Žemlapį. Duodame $25 dovanų KožKlausdami kainų ir reikalaudami nurodymų įdėkit krasos ženklelį at
mis
ant
žemės
mapomis,
kad
sužinojus
nam,
kuris
prisius
mums
Kostumeri
artinamės jau prie pat augštumos čiukurio,
sakymui.
kuris nupirktų farmų, kuris tik pirks
Dėl oro sto per mus farmų kožnam sugrąžinsime
P. VALUKONIS,
ant kurios lipome su tokiu vargu. Per tas kaip jis yra augštas.
geležinkelio tikieto kaštus.
Tikras
kos
negalima,
buvo
net
su
barometro
pagal

keturias žemiškas paras, tveriančias neką
255 Broadway,
So. Boston, Mass.
Kolonijos adresas:
ba
patirti,
kaip
augštai
mes
esame.
Gyvsi

A.
KIEDIS
daugiau kaip vieną ketvirtadalį mėnulio
Peoples Statė Bank BuiMing,
dienos, miegojome visai maža, taigi nuta dabris barometre taip nupuolė, kad susily
SCOTTVILLE, MICHIGAN.
gino
beveik
su
skysčio
paviršium
indelyje.
rėm ant tūlo laiko sustoti dėl pasilsio. Ypač
Kas mana išgelbėjo nuo varginan
Woodbell reikalingas buvo miego ir ramy Vadinas, toj augštumoj, kokioj mes stovėjo
čių ligų? Salutaras Bitteris.
Aš
per praeitus 4 metus buvau vos tik
i me, buvo beveik absoliute tuštuma.
bės.
gyva.
Aš kentėjau nuo nevirinimo
Neužilgo pabudo Tarnas ir Morta. Ne
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
Vežimą pastatėme uolos pauksnėj, kuri
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
saugojo mus nuo iškepimo gyvais nepane- galima buvo slėpti nuo jų tikrąjį musų pa Tokiu atgairių dabar išėjo iš spau teikdavo daug man nesmagumo—at
dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
skilvyj skausmai, rėžimas,
šamuose saulės spinduliuose, ir visi sugu dėjimą. Taipgi kuoatsargiausia išpasako garsėję Lowellio debatai, kuriuose siliepdavo
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
klerikalų debatoriai "kolegijos stu vo po krutinę, šonuose ir strėnuose.
lėm miegot. Po dviejų valandų pabudom jau jiems kaip dalykai stovi. Nepadarė tai dentai
” socialistų buvo taip sumuš Niekur aš negavau pagelbos dėl savo
kad palikę visus savo ”forni- sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
jau žymiai tvirtesni. Kiti da miegojo. Ne ant jų didelio įspūdžio. Tarnas tiktai susi ti,
čius” turėjo bėgti iš svetainės.
Viena ii didtiasaią lietuviškų ąnuatuTh)
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
norėdamas jų žadinti, užsidėjau orsargį raukė ir prikando lupas, o Morta, kiek galė Knygutė turi 45 puslapius gryno ras,
Amerikoj su uaujautiamia naaiinoiais
Regulatria, dėl moterų, pradė
skaitymo ir labai parankaus forma
gerai jausties, gerai valgyti ir
ir geriausiais įtaiąyzniaa
ir išėjau iš vežimo pažiūrėti apielinkės. Vos jau patėmyt iš jos užsilaikymo, negalėje ge to kišeniuje nešiotis. Joje telpa risi jau
dirbti, pasidarė smagu viskas-. Per
geriausi klerikalų argumentai prieš 6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
rai
suprasti,
kokį
tas
raiškia
pavojų.
tik išėjau iš pauksnės, pasijutau kaip kad
SPAUSDINAM:
socializmą, visa jų išmintis, visas jų liu pažint ir palikau laiminga naudo
—
Tai
kas,
—
atsiliepė
jinai,
—
kaip
iš

"mokslas”, ir ten pat seka socialistų dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25.
bučiau patekęs įkaitinton krosnin. Jau ne
KNYGAS,
atsakymai, kurie ant kiekvieno žod Galima gauti geresnėse aptieko-.-e, o
važiavom,
taip
ir
nuvažiuosim,
arba
grįžšim
žio sukerta tuos klerikalų argumen kur negalima gauti, kreipkis pas:
karštis, bet stačiai kaitra pylėsi iš dangaus;
KONSTITUCIJAS,
tus ir visų jų "mokslų” į skutus.
atgal.
PROGRAMUS,
SALUTARAS CHEMICAL INST.
dirva svilino man kojas net per storus oraSusipratę darbininkai turėtų pasi
Žolės nuo visokių blogumų.
Kaip
nuvažiavom,
tai
ir
nuvažiuosim!
rūpinti, kad tos knygutės kuo dau
APGARSINIMUS ir
sargio padus. Įtempiau visas valios spėkas,
J. BALTRĖNAS. Prof.
giausia prileidus tarp tamsios mi
VISOKIUS
SPAUDOS DARBUS.
Dieve mano! Juk pataikymas į šitą vietą nios. Gaunama "Keleivio” redakci 1707 S. Halsted St, Tel. Canal 6417.
kad negrįžus atgal į vežimą.
Chicago, IIL
joj,
kaina
tik
10c.
Reiškia, spausdiname visokius ipausdiniua
Sitų apgarsinimų turėtų pankaityl
Žiurėjau ant lauko, užkloto akmenais, buvo visai netikėtinu atsitikimu. O grįžti Suvyniok 10c. į popierų ir pasiųsk dekvienas.
nuo didžiausios knygos iki mažūaMO tiksėto.
iškirot ir pasilikt.
prastam laiške. Norintiems daugiau
Darbą atliekame
daubomis, plyšiais ir kalnų čiukuriais, ir | atgal — tiek vargo ir tiek sugaišintų valan <mt duodame nuošimtį.
dų?...
I
pats savo akims netikėjau, kad mes jį per
GRAŽIAI, PIGIAI Ir GREITAI.
455 BROADVVAY.
SO. BOSTON.
Galop
nutarėm
nuvykti
ant
tos
pertva

važiavom dideliu ir sunkiu savo vežimu.
Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
ros
pažiūrėti,
ar
nebus
galima
kartais
nuo
TAI
NETUŠČIA
PASAKA.
gystėms
Konstitucijas ir šiaip vieokius jų
Ant žemės, prie 6 kartus didesnio sun
reikalams
spausdinius. Todėl iu visokiais
jos
nusileisti
ant
Mare
Imbrium
lygumos.
PAVEIKSLAS
Jeigu jus reikalaujate pri
kumo, tas butų visai negalimu daiktu.
spaudos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO”
Paleidom vežimą ir užkeliolikos minutų gulinčio vaisto savo skilvio
Minėtas paveikslas parodo , kaip
Tuotarpu pajutau, kad mane kas tai
spaustuvę, o visados gausit teoingą ir gerą
nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
silpnumams, nevirškinimui, sitraukt nuo sosto. Revoliucijoniepatarnavimą.
judina. Apsidairiau: už manęs.stovėjo Va- buvom jau ant krašto prapulties.
riai
aplinkui
apsupę
su
raudonomis
galvos
skaudėjimui
ir
ner

Persigandom išvydę regyklą, kuri neti
radolis ir nusiminęs rodė kokius tai ženklus.
apskelbia Laisvę. Pa
viškumui prašalinti, tai I vėliavomis
“KELEIVIS”
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo.
kėtai
prieš
mumi
atsidarė.
Po
musų
kojo

Išėjo, kaip ir aš, orasargyje, bet nepaėmė.
reikalaukit iš savo aptieko- Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime
paveikslą. Galite suvyniot 25c.
255 Bnndvay, St. Boston Mass.
kalbamos dūdos, todėl negalėjom viens ki mis uola baigėsi veik stačia siena, o ten pa riaus Trinerio Amerikoniš įjums
popierų ir pasiust prastame laiške
kalnėj,
tūkstantis
metrų
žemiau,
kaip
akis
ko Kartaus Vyno Elixerio. užrašydami aiškiai adresą.
tą suprasti. Mačiau tiktai, kad buvo išba
gali
pasiekti,
traukėsi
nepermatoma
Mare
Šitas
vaistas pats savaimi
lęs ir didžiai susijudinęs. Maniau, kad Ta
"Keleivis”
priparodė
savo
verte
tar

Imbrium
lyguma,
su
retai,
išmėtytais
ant
1255 Broadway, So. Boston.:
rnui pasidarė blogiau ir bėgte nubėgau į ve
1QE»
naudamas žmonių sveikatai
jos
čiukurais.
Dėl
oro
stokos
net
tolimiausi
žimą. Jis sekė paskui.
daugiau kaip per 30 metų.
Vos tik įnėję vežiman nusimetėm orsar- ■ kalnai, atsimušdami blizgančiu savo baltu ■Jis išvalo vidurius, jų nesil
gius, kaip Varadolis pasilenkęs prie manęs mu nuo žvaigždėto dangaus juodojo dugno, pnindamas, ir sustiprina vi
aiškiai metėsi musų akįsna. Tikrai užbur są sistemą. Paėmus to
tarė:
—Nežadink jų ir klausyk:. atsitiko bai- tas reginys; buvom pamiršę net baisų savo vaisto tuojaus jaučiama pa
lengvinimas.
Tai ne tuš
padėjimą.
sus dalykas, aš padariau klaidą.
čia
pasaka,
skaityk
laišką:
Ant tos neišmatuotos lygumos, kaip sa
—Ką? — sušukau, negalėdamas da su
★
la viduryj jūrių, stovėjo prieš mumi išdidus ’Hubard, Ohio, Sausio 1 d.,
prasti kame dalykas.
1919m.
—
Apie
penki
metai
★
—Mes nupuolėm ne ant Sinus \VIedijos. ugnakalnis Timocharis, už 400 kilometrų kaip aš vartoju jūsų garsin
Padara Gaivą, Raudoną Kraują, Stiprus Nuatatlnias Nervus ir Tvirtą
i nuo mus atstu, o 7,000 pėdų augštas.
gą vaistą Amerikoniško
★
—Tai kurgi mes esame?
Vyriškumą Ir Moteriškumą.
Matomai
iš
tolo
ant
žemės
kainai,
dėl
oKartaus
Vyno
Elixeri,
ir
aš
—Po Eratosthenesu. ant pertvaros, kuStebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam ★
nualsinto
kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, Malarija viešpatauja.
esmi
tikrai
geriausioj
svei

ri atskiria šitą ugnakalnį nuo mėnulio Apc- ro sluogsnio, turi melsvą spalvą; čia gi tas
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvinNuga-Tone suteika Sveikatą. Stiprumą ir
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono Spėkas. Padidina apetitu ir gruomulavimo viduriu, ★
čiukuras prieš saulę išrodė kaip baitai įkai katoj. Patariu šitą vaistą
nino.
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, padara viduriavimo liuosą ir regulariškų. priduo<la
vartoti kiekvienam mano
žudymo kūno, negniomulavimo viduriu, išpūtimo po
Mano akįse sutemo. Iš mėnulio foto tintas plienas, su storais juodų šešėlių ruo sąntaučiui, norinčiam būti
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketęjimo naujo veikiamo visiems saniariams kūno. Suteika ★
skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje, sveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono
grafijų, traukiamų ant žemės, gerai žino žais. Iš vakarų pusės ąplinkregis buvo už Jiuosu nuo ligos. — John
apdankto
liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, kraujo į visas dalis kūno, priduoda šviežų rauduonujau, kad ši kalnų nugara, ant kurios Vara- tvertas smulkesniais kalnais, kurie jungia Skruch.” Visose aptiekose
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl mą išblyškusiam veidui ir žibumų akims.
♦
kaina
$1.10.
Nušalimas,
si
su
mėnulio
Karpatais,
aptveriančiais
tą
dolio nuomone mes dabar randamės, į va
In
nikstaiėjimas, ištinimas reu
♦
karus, kur guli milžiniška Mare Imbrium lygumą iš pietų pusės.
matizmas,
neuralgija
ir
ki

Už šito retežio, kaip tik žmogaus akis
lyguma, baigiasi beveik stačia siena.
Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant Nugatos sausgėlos greičiausiai
Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kaina bonkutė talpina devyniaa_ Kaipgi mes nuo čia nusileisime! — gali siekti, stūkso čiukurai Koperniko, vieno prašalinamos Trinerio Linidešimtys f90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($!.••)
doleris,' arba šeši mėnesei gydymo, šešea bonkutės už penktus (SS.te) dolerius.
iš augščiausių kalnų ant mėnulio. Jeigu pa mentu. Kaina šito pasek
sušukau persigandęs.
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (2») dieną nebusite pilnai užganėdin
♦
ti pasekmių, sugrąžikite Ivktus pilės ir bonkatė. e mes betarpiškai sugrąžisme
—Mano kaltė. Nupuolėm ant Sinus sakiau, kad Timocharis šviečia kaip įkaitin mingo vaisto aptiekose 35 ir
Jums pinigus. Matote, jog negalit* prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai
tas plienas, tai nebežinau jau su kuo suly- 65c. Išsirašant — 45 ir 75c,
ne bus pasekmingi. Mes imamė visą riziką ant savęs. Mes negalėtum*
Aestuum. Žiūrėk...
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone
Ir pakišo man mapą ir skaitlinėmis už gint šviesą, kuri mušė iš kelių šimtų kilo Joseph Triner Co. 1333 —
padarys viską, ką čionais tvirtiname.
1343
So.
Ashland
avė.,
Chi

metrų atstumo nuo šito kalno viršūnių.
rašytas korteles.
cago. Ilk
I
Šiauryčiuose stovėjo milžiniški čiuku
*—Ar tik neklysti? — atsiliepiau...
NATIONAL LABORATORY. Chtate. DL
Ehrood Cfcy. Fa.
G<TG»vau’)u^ taillc* ir Nue*-Twre piRutr* V taria RM«kyti. ja* erų visai uZgaaoHatas
_ Deja, šiuo sykiu neklystu. Ir anie ma rai plataus Arei medej o cirko. Iš rytų ir MOTERIMS PLAUTIS
vaiMJus. Meldžiu priaiuUi dvj boakata N-u»a-T<mv mkutic. M 4aviaa ldaFrta ptlhftiu u»a
(IRKšLĖ $1.75.
tavimai buvo teisingi, tiktai pamiršau, jog pietų ši regykla buvo uždaryta iš vienos pu
pn-telių dėl pabandyma ė
labai patik*. Ai etebuju vm>a kaokuti dU jio. Pnuuotiu S2.
Si«kiU vaistu, kaąmtemk
OaSPAR BERSSK. »« 547.
žemė tuomet negalėjo būt zenite, stačiai ties sės dangų siekiančiu mėnulio Apeninų, o iš
mėnulio skritulio viduriu. Juk žinai, kad kitos — prapultingu Eratosthenesu, kuriuo
NATTONAL LABORATORY. Chicaso. IBa.
gWiin»ih, fe
♦
Godotini TatniU*i:—
‘
_____ ..
laike sukimosi apie savo ašį mėnulis pasi du jungia ta pati pertvara, ant kurios mes
■a
duoda svyravimams taip vadinoms vibraci dabar stovėjome.
šitų
čirkšlę
tūkstančiai
moterų
su
Nuga-Tone
yra
sudėti
SteUuldtc vaistas
O šitose rėmose — Lietų Jura. Kokia pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
joms, per ką žemė neišrodo visai nejtidoma
parankioje bonkuteje. Jie NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madivon St., Chfcago, III.
ant dangaus, bet apibriežia nedidelę elipsę. baisia ironija rodėsi mums tasai vardas, že ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
yra apvilkti su cukra; Gerbiamieji: Prisiunčiu $.......... it maldžiu primoti man
na savyje 8 uncijas vandens, čirkšpriimno skoni; rame dd bonkutė Nuga-Tone.
Taigi aš pamiršau padaryti pataisymą iš to mės astronomų pramanytas! Baisi dykuma, kia plačiai i salis, taip kad plauja 59*
vartojimo; neatitrauka
sas
daiO
vietos.
Pasiųsk
$1.75
su
jos nukrypimo nuo zenito ir dėlto sulyg jos sausa, šaltai-pilka, visa plyšiais išarta ir pa savo antrašu, taipgi 15c. stampomis
nuo darbo ar linksmumo. Vardas ir pavardė................................................................................
apmokėjimo persiuntimo. Turi
padėjimo klaidingai pažymėjau mėnulio il ilgomis gaubomis išpusta. Gyvybės niekur dėl
Bandykite. Jus reko
*
Gatvė ir No. ar R. F. D.............. .......................................................
me daugybę tiems panašių dalykų rr
menduosite
tuos vaistus
gumą ir platumą toj vietoj, kurioj dariau nė ženklo, žalumo ne trupučio! Tik saulėje prietaisų.
Rašykit
tuojaus
f’
l
nSHLEIGB * CO, D.V ttų, ( )
Valstija
visiems sava pretclems.
U
Miestas...
♦
apskaitliavimus. Dabar visi galime už tai kur-nekur pakalnėse švietėsi kokie tai ruo
,
CHICAGO. ILL.
Ui Suv. Xalst. rūtelių kaina $2., pižai geltonos, raudonos ir melsvos spalvos. nigai
užmokėti gyvastimi.
turi būt pnsiųsti iikatno.

KAIP JIE GYVENO
ANT MENULIO.

ŠALIN SKAUSMAS!
mvo

Debatai socialistą
su klerikalais.

SPAUSTUVE

Rasiiss Revfeijos

Nuga-Tone

DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Musu Absoliutiška Gvarandja.

*

*

*
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Gabijos koncertas davė Lab- X
darystės Draugijai 50 dol. A

£
Pereitos subatos vakare
Vietinės Žinios j Lietuvių
salėj buvo

TEATRAS

I£I
&£
i

I

ATYDAI TAUTIEČIŲ I

"Gabi- T*
g
„ v. . .
,
jos” parengtas Labdarystės į>
bssms
Rengiu LSS. 60 kuopa
Vyčiai užpuolė žmogų. Į or-jos naudai koncertas. lį
KARE BAI6IASI. APIE 500,000 LIETUVIŲ TROKŠTA GR|2TI | TĖVYNĘ.
Aleksandras Sebeika iš Kadangi tą patį vakarą bu-J Subatoje, 25 Sausio-Jan, 1919
J:
Maldeno buvo atsilankęs vo lr LSS. 60 kuopos parenUžtad kiekvienas, kuris nori apleisti šią sali ir kuris nori, kad mes parū
T
"Keleivio” redakcijon ir pa-:pj Dudley Opera House sa- į
pintume
atsakančią vietą ant laivo, privalo tuoj paduot savo vardą, pavar
pasakojo šitokį atsitikimą: lėj šokiai, tai koncertan at
dę,
antrašą
ir kada mano važiuoti, nes laivų, kurie vežš pasažierius, bus
silankė
neperdaugiausiai
Kampas E ir Silver Sts.,
So. Boston, Mass.
Būdamas aną vakarą .So. i žmonių, tečiaus visgi kon
neperdaug ir skaitlius vietų per didelę daugybę norinčių važiuoti bus apruBus perstatyta ‘‘DUMBLYNE” 5 aktų drama ir
Bostone ir norėdamas išmai certas davė pelno apie 50 dobežiuotas.
nyti 10• * t dolerių, aš užėjau
į
“OSS.” arba “ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ” 1 akto farea
PIRKIT RUBLIUS, NES KAINA JŲ BEVEIK KASDIENĄ KĮLA.
T _ 1 ant
.L |“pįo
lietuvišką gėrimu olseli
as susidėjo iš soLošimas prasidės nuo 8 vai. vakare.
Perkame ir parduodame Suvienytų Valstijų Laisvės Bondsus (Liberty
Broadway nusipirkti paintę įlįstų, duetų ir choro damų,
Bonds)
ir Karės Taupymo Markes (War-Sawings Stapms).
romo. Krautuvėj buvo po taipgi ir iš muzikos.
Draugės ir Draugai: —
Skoliname
pinigus ant nejudinamo turto. Su visais dalykais kreipki
Malonėkit atsilankyti j šį vakarą ir pamatykit puikų veikalą ilum- <6
ra patarnautojų ir du paša P-lė Gruzinskaitė, Liet.
į į blyne.” kuris atvaizdina tamsių Lietuvos žmonių gyveni.iu;. šitam veitės pas mus ir persitikrinkite, jog mes patarnaujame savo tautiečiams
liniu vyru. Vienas jų pama Konservatorijos
Į į kalu: scenos yra tikri atsitikimai iš Lietuvos žmonių gyvenimo.
. . <£
mokinė, f*
kuomandagiausiai.
gyvi
paveikslai
parodo
pasibaisėtinus
nuotikius,
kaip
rudavo
visokie
tęs mano kišeniuje laikraštį pirmu kartu pasirodžiusi
ponpalaikiai šunadvokačiai išnaudodavo ir naikindavo nelaimingus muužklausė: "Kokią čia gazie- scenoj kaipo soprano dainin- sų kaimiečius.
<g
tą turi? Ar ne bolševikiš kė solistė, sukėlė gana dide ’• Taipgi bus sulošta juokinga komedija "O. S. S. aiba sfiubinė Iskil- ->
Kviečia
Komitetas. J
ką?” Aš jam mandagiai at lio entuziazmo, sudainuoda Į ’ mė,” kuri pridaro daug juoko.
JUOZAS KAVALIAUSKAS, PREZIDENTAS.
sakiau, kad tai ne jo daly ma "Naujoji Gadynė.”
i
kas, kokį aš laikraštį skai Rokas Miraza — "Inter
32-34 CROSS STREET,
BOSTON, MASS.
tau. Tuomet vienas išjų su nacionalą”, . P V
Cvirka
|T,
“e translat
i°n f«:ed
with
po<tSvarbios
Diskusijos.
Ųr.K“
'"aster
at Boston.
Mass,
on the
January
OVdiuiysi/ia
J
keikė: "Kad juos perkūnas "Laivyne'" ir P. Šarkaite su 22, 1919, as required bv the Art of Ateinančio ket\ergo iaišmuštų, tuos bolševikus!” Kalinauskaite duetą sudai Uctcber6,1917.
j^are (£3 sausio) LSS. (50-tos
Aš jam juokais atsakiau, navo gerai. Kitų solistų dai Sako, Liebknechtas pats bu- kuopos svetainėje bus svarkad pakol perkūnas bolševi rios išėjo prasčiau. Galop siąs ir kalbėsiąs Bostone bios diskusijos. Kviečiama
BENJAMIN MENDELSOHN
kus išmuš, tai vyčiai ir patįs Gabijos choras sudainavo
2 vasario
^L-nUlirirroi rlalvVOll• publika skaitlingai
dalyvau
ADVOKATAS
išnyks. Šitokia pastaba vy tris naujas dainas.
ti.
ADVOKATAS
Pereitą
nedėldienj
Grand
Atlieka visokius teismiškus reika
čiams labai nepatiko ir jie Po koncerto buvo šokiai.
lus šioj šalyj ir Europoj. Suteikia
Opera
teatro
salėj
buvo
Atlieka
vusus
teismiškus
reikalus
visur.
pradėjo griežti dantimis.
sąžiningus patarimus.
LINKSMUS ŠOKIAI.
OFFICE:
mas-mitingas sušauktas La931-932 Slater Bldg.
Rengia LSS. 67 kp.,
735-736 Old South Bldg.
OFFICE:
Paskui aš išėjau ir atsisė N. A. Laisvės Gynimo Fon bor Defence Conference or
294 Washington st,
332
Broadway,
390
Main
SL, Tel. Park 709
Prieš Washingtono gimi
dęs i gatvekarį nuvažiavau do metinė konferencija. ganizacijos.
Boston. Mass.
So. Boston, Mass.
Worcester, Mass.
ant Washington ir Dover
Žmonių susirinko apie mo dieną Pėtnyčioje, 21 \ aTel.: rort Kili 3424-1972.
Tel.: So. Boston 481-M.
Pereitą
nedėldienj
LSS.
60
gatvių. Žiuriu, kad paskui
Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.
2,000.
Pagerbimui Karo- sario. 1919,
manęs seka ir tie vyčiai. Aš kuopos svetainėje buvo N. liaus Liebkneschto ir Rožės 26 Lincoln str.. Brightone.
išlipau iš karo, ir jie išlipo, A. L. G. F. metinė konferen Luksemburg atminties pub
Pradžia 8 vai. vakare.
Komitetas. Patarmės Merginoms apie
bet jau ne du, o tris ar ketu cija.
lika sustojo ir rusų kalba
Nuo
44
prigulinčių
prie
ri. Matydamas, kad jie turi
atgiedota gedulių giesmę.
Iš Petrogrado,
Lyties Dalykus.
j
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR
nedorų tikslų, aš Įnėjau sa- minimos organizacijos kuo Kalbėjo socialistas E. Mc- LAWRENCE, MASSParašyta žinomos lytišku dalyku
liunan. Paskui manęs įnėjo pų konferencijon pribuvo Alpine, Pat Quinlan, kuris Paminėjimo kares užbaigos aiškintojos
DAKTARAS
f
MOTERŲ LIGAS,
ponios M. H. SANGER.
49
delegatai.
Ta
knyga
reikalinga
visiems:
mer

j
Taipgi Kraujo ir Odos Liga*.
ir jie. Aš priėjęs prie baro
už Patersono audėjų streiką
moterims ir vyrams. Joje
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
paprašiau šilto gėrimo. Jie Svarbiausiais konferenci buvo nuteistas 7 metams ka- KONCERTAS SU ginoms,
aprašoma lytiškų organų išsivysty
iki 9 vai. vakare.
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
priėję reikalauja, kad ir jos nutarimais yra šie: kiek lėjiman; J. E. d. Morgan,
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42)
teries
ir
vyro
gyvenime;
apsivaisinijiems "užfundyt.”
Atsa vienos kolonijos draugijos, Mooney gynimo atstovas PRAKALBOMIS mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy69 CHAMBER ST, BOSTON
motinystė ir jos hygiena. Taip
401
Narlboruogh
Street
kiau, kad aš jų visai nepa prigulinčios prie N. A. L. G. Rytuose; H. W. Dana ir pir Rengia viet. Lietuvos šelpimo Fondas giena;
Telephone: Haymarket 3390.
gi aprašoma iytiškos ligos, savižagysžįstu ir neturiu reikalo "fun- Fondo, turi išrinkt savo ben mininkaujantis J. W. AVill- j Nedėlioję. 26 Sausii-January. 1919 m. tė
ir daug kitų įdomių dalykų.
(Netoli Massachusetts avė.)
Knyga turi 120 pusi, ir papuošta
dyt.” Tuomet jie pasitraukė drus komitetus, kurie bend iams.
Koncerto pradžia 7:15 vakare.
paveikslais, kurie palengvina apra
į šalį ir pradėjo tarp savęs rai veiks su centraliniu N. Susirinkimas priėmė rezo Svetainė utsidarvs nuo 6 vakare.
BOSTON, MASS.
šomus dalykus suprasti.
Kaina tik 50c.
P. and A. Phoae,
pašnabždomis kalbėtis. Kaip A. L. G. F. komitetu. Buvo liuciją, reikalaujančią pa- LENKU TAUTIŠKAM KAME.
i
McKees Ročka 22 W.
paduotas
sumanymas,
kad
tik aš pakėliau stiklą gerti,
Mrs. F. STOPUS,
liuosavimo visų politikos Ant Brook st, (Naujojo svetainėj)
| VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte.
jie man kirto iš užpakalio N. A. L. G. F. susivienijus prasikaltėlių. Nutarta re
LAM RENCE. M ASS.
8 Loring st..
su
LSS.
Apsigynimo
Fondu.
Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 9
kokiu tai įrankiu į galvą. Aš
So. Boston, Mass.
zoliucijos kopijas pasiųsti KONCERTO PROGRAMĄ IŠPILDYS
vakare.
Įnešimas
atmesta.
Iš
iždo
kraujais apsipylęs parpuo
prez. Wilsonui, Suv. Valsti I. P. M. Choras bažnytinis.
LIETU VI AK A AGENTŪRA
I
(Šventadieniais ir nedėliomis
Tel. Haymarket 4154
I
liau, o užpuolikai tuomet nutarta paaukauti LSS. Ap jų senato raštininkui, kon II. Socialistų Choras.
LAIKRAŠČIŲ,
KNYGŲ, GRA
tos pačios valandos.)
Lawreiice‘o Jaunuomenės
Gvvenimo Tel.: Cambridge 6098.
Ii
MOFONŲ, REKORDŲ, STUant manęs. Kaip ten toliaus sigynimo Fondan 50 dol. d. gresui, viršiausiam teismui, III.Choras.
BOMS POPIERŲ.
buvo, aš jau nebežinau, nes rigvnimo Fondan 50 dol., o taikos konferencijos sekre IV. Garsu-; solistai, vietiniai.
GROSERNA IR BUČERNfc.
DR.
AL
F1DERKOICZ,
V.
Pianistai
vietiniai,
vadovaujant
I
sumuštas netekau
žado. - 25 dol.
toriui ir Įvairių šalių darbi
Bunu už Perkaibčtoją visokiuose
P. Navidauskui.
IR CHIRURGAS.
reikaluose arba teismuose. Su
Bartenderiai sako, kad jie Priimtos keturios rezoliu ninkų organizacijų Pildo Taipgi bus gaisus kalbėtojas apie GYDYTOJAS
■
Specialistas Slaptų ligų.
teikiu visokias informacijas už-,
cijos
bus
paskelbtos
spaudo

.
Lietuvos
reikalus
nukentėjusios
karės
iššokę iš už baro mane ap
miems Komitetams.
dyką.
LAUNDRY.
(10)
! metu. Lawrence’o visuomenė! Kurie VALANDOS:
gynę. kad užpuolikai ne je.
Ligoniai, kurie serga sunkiai ir
Dėl išreiškimo simpatijos norit išgirst gražių dainų ir muzikos, Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30
JONAS A. KATKUS,
Šventadieniais nuo 10 iki 1.
reikalauja ligonbučio gydymo ir
atimtų pinigų, ir pašaukę Valdybon šiems metams Vokietijos spartakams nu visi atsilank;. kit.
222 Sagamore St, Pittsburgh, Pa.
81 CANAL ST, BOSTON.
Chorai dainuos keletą dainelių su
priežiūros, užtikrinam, kad gaus
policiją. Kada mane atgaivi išrinkta: d. Pakaušis pirmi tarta sušaukt mas-mitingas vienytom
spėtom.
Todėl
nepraleiskit
Room 215 ir 216.
ninku,
d.
Tamošiūnas
sekre

geriausią priežiūrą, gerą valgį ir
no, policmanai surašė proto
2 d. vasario Grand Operos progos.
kambarį, ir gerus
patyrusius
kolą ir sakė, kad 2 piktada torium. d. K. Žiurinskas ka teatre. Pirmininkas išreik Įžanga ypatai 2">c.
i
daktarus
visą
laiką.
Mano priTelephon*:
riu areštavę, o kiti pabėgę. sininku. Pildomajan Komi- šdamas savo abejonę apie
Kviečia
Komitetas.
tetan — Smelstorius, d. Bal nužudymą Liebknechto už
Richmond 1224-R
* vatiška Hospitalė yra aprūpinta
LAWREN( E. MASS.
I
sys ir-d. Sarapienė.
su medikališkais ir Chirurgiš
reiškė. kad iki tai dienai
DIDELĖ NELAIMĖ.
Dr.
J.
MARCUS
I
Konferencijoj viešpatavo pats Liebknectas atvyksiąs
s kais skyriais, geriausia Labora
Gydo chroniškas ir slaptas
15 žmonių užmušta, 60 su sutikimas.
■ torija dėl mikroskopiškų ir cheBostonan
ir
pasakysiąs
susi

vyry ir moterų ligas.
žeista.
■ mikališkų analizaciju
Kraujo,
rinkime prakalbą.
VALANDOS:
I
Šlapumų
ir
Pilvo
ligų.
Įsteigta
Sausio 15 apie 1 vai. po True translation filed with the postnuo 9 iš ryto iki 9 vakare.
Rengia LMPS. 8 Kp..
at Boston. Mass., on -Janaary
23 metai!
pietų nežinia delko sprogo master
Areštavo
52
vyra.
11
PARMENTER
STR.,
12, 1919. as required by the Act of
■
netoli nuo Hanover *U
didelė moleso tanka, buvusi October 6, 1917.
Pereitą nedėldienį Camb- SUBATOJE, SAUSIO 25,1919
BOSTON, MASS. i
po num. 529 Commercial st. Pirma bedarbiu demonstra ridge'uj policija netikėtai Lenkų šv. Mikolo Svetainėje.
I
North Ende. Tankoje butą
11 HARVARD ST.
cija Bostone.
užpuolus ant namų po num.
apie 3 milionai galionų mo Pereitą subatą po piet 59 School st. rado susirinku Prasidės 7-tą vai. vakare ir
leso. Sprogimas buvo taip daugiau kaip 300 darbinin- sių ir belosiančių iš pinigų
tęsis iki 12 nakties.
APSISAUGOKITE NUO
smarkus, kad suplėšytų ge kų,
“Motor daug vyrų. Pajutę poli- Bus skrajojanti krasa, ir kas
dirbusių
ležinių Stoni tankos sienų Transportation Corps” ka- rijos užpuolimą gembleriai
401 Marllnrougli Street
INFLUENZUOS
daugiau
gaus
atviručiu,
bus
duoskeveldros išlėkė oran ir di riumenės departamente, pa- puolėsi kur kam matėsi ga
(Netoli Massachusetts avė.)
Jau ir vėl girdisi ‘ naujų
deliu oro sukrėtimu sugrio liuosuoti nuo darbo, idant lima pabėgti, bet pasirodė, dama praisai.
susirgimu ta baisiaja epide
vė bei suardė daug aplink leist jų vietas užimti karei kad iš visų pusių jie apsup- Todėl kviečiam visus kaip jau mija. Toidel patartina kiek >
BOSTON, MASSB
stovinčių triobų. Didžiausia viams, dėl išreiškimo pro ti. Kaikurie pabėgo ir pa nus taip ir senus, kaip iš Lavv- vienam apsisaugoti nuo tos i
lipnaus moleso upė pasiliejo testo padarė demonstraciją sislėpė skiepe, bet juos ir rence’o taip ir iš visu kitų mies- ligos pirmiau negu ji apsi t
i visas puses, užliejant nesunesu ir atėję miesto rotužės kie ten surasta. Viens įpuolęs tų atsilankyti. Nepraleiskite reiškia. Nelaukit pakol ap- I
spėjančius pabėgti ~žmones. man pareikalavo iš majoro i miegamąjį kambarį, kur progos, nes potam gailėsitės.
bet paimkite vartot
15 žmonių žuvo ant vietos; Peters’o pagalbos. Nors ir serganti moteris gulėjo lo Įžanga 2oc. Karės taksų 3c. sirgsite,
tuojaus Plotkeles dėl apsi 4E3K
sužeisapie 60 likosi visaip
KOMITETAS. saugojimo. Prekiuoja $5100.
DAKTARAS
buvo pašaukta policijos at voj, palindo po lova, bet mo
tais. Da manoma, kad po sarga pagalbon dabojančiai teries kliksmas išdavė palin
Taipgi turime visokių vais
i
i
greit sutiretėjusiu moiesu rotužę policijai,
Severos Gyduoles užlaiko
dusi po lova ir jx>licistai išsi
tų,
kokie
tik
vartojami
pa

tečiaus
ir Gydytoja*.
> Lietaria Chirorfu
randasi žmonių, kurių jieš- riaušių nebuvo. Majoras Pe- traukė už kojų iš po lovos ir
šeimynos sveikata
LIETUVYS DENTI8TAS.
saulyje.
Klausdami
priChicago, III.
koma. Griuvėsių skeveldras, ters tuojaus mušė telegramą šitą didvyrį. Suėmė 52 vy
Miesto offisas:
siųskite krasos ženklelį at VALANDOS: No* 9 iki U «i*a«.
1553 W. Madison Streot,
suklijuotas molesu, išdras federaliam karės sekreto ru.
Suite 600—612
sakymui.
Nu© 2 iki S vok.
kyt nelabai lengva, dėlto riui Rakeriui. kad tariami
Valandos: 10-12 ryte.
’ K. ŠIDLAUSKAS,
NEDtLIOMIS
Phone Haymarket 2563.
darbas pamažu eina pirmyn. valdžios
Progresisčių atvdai.
samdomi darbinin
West Side offisas:
pas vaikus ar suaugusius niekuomet
Provizorius,
iki 1 ▼. po pietą.
Šitas sprogimas padarė kai pavargti nuo darbo be Pirmas LMPS. 13 kuopos
2225 So. Leavitt st.
nereikia dėti niekais. Tai yra žen
Valandos: 6-8 vakare.
226 Broadway,
klas šalčio dabartin u laiku ir reikia
blėdies apie ant miliono do jokio apie tai pranešimo lavinimosi vakaras įvyks
Ofi*** ”K*l*irio” aam*.
Phone Canal 4626.
pradėti gydytis tuojau*. Niekuomet
SO. BOSTON. MASS. 251 Bro*dw*y, tarp* C ir D SU.
lerių.
Nedėldieniais priima tik iškalno
nesigailės: imdamas
jiems
iškalno. Majoras rei pėtnyčioi. 24 d. sausio, Lie
susitarus.
„
Sprogimas taipgi nugrio kalauja, kad šitokie pasiel tuvių Salėje, kampas E ir
80. BOSTON, MASS.
Rezidencijos Teleph. Albany 5546.
Severa
’
s
vė ties ta vieta einantį ele- gimai
Tdephonc: Back Bay 42M
su valdžios samdo- Silver str., kambaryj No. 2.
Balsam for Lungs
darbininkais nebūty Visos progresistės malonės
DAKTARAS
rhas ka Gk ybuvo priėjęs lleistini ir kad šitaS P3*®1*1- atsilankyti.
(Severos Ba samą Plaučiam*) kuris
kada Srogimas atsiffii-™^
tu0»s at!hus>Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
yra priimn u vaistu nuo kosulio,

Lietuviu Svetainėje
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CENTRALIS BENDRAS LIETUVĄ BANKAS
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MORRIS KATZEFF

Dr. L. J. Podderl

I

A. F. Christian

*

■

J. A. Katkus
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A.L. KAPOČIUS

taip nelaimė butų būvius da tas>
_______
didesnė.
Dainos.
Sprogimo priežastį ištyrusieji valdiški ekspertai- Pėtnyčios vakare 8 vai.,
chemikai mano, kad eksplio-,24 d. sausio, Birutės Kanklių
zija įvyko nuo prisirinkusių choras turės savo repeticiją,
molese gazų, tečiaus kiti liet. soc.-svetainėj, todėl vimano, kad tanka sprogo si choristai susirinkit ir naunuo i>erdidclio prilodavimo, jų atsivesk it.

P. BARTKEVIČIA perka

Bondsus, Štampas ir rub
lius. Taipgi perka senus
žiedus ir laikrodžius ir mo
ka brangiau, negu kiti. Sto
ro adresas:
(7)
P. BARTKEVIČIA,
<877 Cambridge str.M
E. Cambridge, Mass.

persišaldymo, mėšlunginio krupo,
užkimimo ir skaudamoe gerki**,’
Jis yra iš širdies patariama* kūdi
kiams, vaikams ir suaugusiems,
t^kosc 85 r 60 CenU1 T,S0** BP~

Severos Lietuviškas Kalenderi««
191S metams yra gatava* dalinimui aptiekose visur, arba gauna
ma* tiesiog iš
w F- SEVERĄ CO
CEDAR RAPios IO*4

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGA8
PRITAIKO AKINIU8.

Valandos:
Nuo 1 iki S dieną.
Nuo 7 iki 9 vai vakare. N

419 BOYLSTON STR. I
Suite 419, 420 ir 421,
Netoli didžiojo miesto knygyno, n

BOSTON, MA88.

į

I

Dr. A. Montvid

Jeigu norite teisingą vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite
ant 100 Salėm str, kur rasite visokiu naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu-.'K
rematizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li *
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną uždyka. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad
ateikite į APTIEK A P<> numeriu
(1)<
v

100 SALĖM ST^

BOSTON, MASS.

j

