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Socialė Revoliucija Anglijoj
išgazdino taikos konferenciją

VOKIEČIŲ KAREIVIAI
PRIEŠ OFICIERIUS

Vokiečių jurininkų centŠiomis dienomis Omske į^alis komitetas Hamburge AMERIKA GRĄSINA RU NORĖJO IŠNAIKINTI
vyko žemietijų ir miestijų
pareikalavo, kad butų areš SIJOS REAKCININKAMS BOLŠEVIZMĄ RUSIJOJ/,
Vienas sąjungininkų or atstovų konferencija. Posė
Į SĄVAITŲ LAIKO
tuoti vokiečių laivyno admi ATŠAUKIMU KARIUME TUO TARPU "BOLŠEVIZ
MAS” KĮLA NAMIE.
NUVARĖ 75 MYLIAS. laivių perskrido vakar per džius atidarant Vladivosto Iš Berlino pranešama, kad rolas Schroeder ir kapitonai
NĖS.
Šenkurską, kuri sąjunginin ko tvirtovės komendantas vokiečių valdžia
Koester
ir
Regner.
Juos,
pasiuntė
Be to da raudonieji paėmė kai anąsyk apleido. Pasiro pulk. Butenko perskaitė į- kariumenę į Bremeną
kaltina nužudyme dviejųį Washington. — Suvieny i Streikai suparaližavo visą
prieš
sakymą,
kad
apie
politiką
Kauną, Gardiną, Liepoją, dė,kad pabėgėliai netiesą sa
jurininkų, kurie sulyg am-Į tos Valstijom grasina Rusijos Britaniją; darbininkai orspartakus,
kurie
užėmė
te

Ufą, Kijevą ir Ekaterino- kė, buk bolševikai tą kaimą konferencijoj nieko nebūtų
nestijos turėjo būt paliuo-l frakcijoms atšaukimu savo nizuoja jau pramones so
nai
miestą
ir
visą
valdžią
pa

kariumenės, jeigu jos nepri vietus.”
kalbama.
Manoma,
kad
tas
slavą.
sudegino.
■ suoti.
ėmė
į
savo
rankas.
Valdžios
Įsakymas
buvo
išleistas
ad
ims
Wilsono pasiūlymo suva
United Press sako, kad Šegovarsko kaimą, iš kurio mirolo Kolčako ir konfe kariumenė traukia abiem
žiuoti visoms frakcijoms su Streikų teroras suspaudė
Londone gauta iš Rusijos o- kelios dienos atgal sąjungi- rencijoj kilo dėl jo karštų Weser upės pakraščiais ir ANGLIJAI KARĖ LĖšA- bolševikais ir sąjungininkų Anglijos pramonę kaip gelefieialių žinių, jog visuose nikai priversti buvo pasi kalbų. Irkutsko miesto de apie panedėlį turėjo jau pa
VO $40,000,000,000.
atstovais ir užbaigti dabar. žinėm^s replėmis.
frontuose bolševikų kariu traukti, dabar užėmė bolše legatas Jakušev pasakė: siekti Bremeną.
Šaukdami "nemokėti rentinius nesutikimus Rusijoj.
menė daro didelių laimėji vikų pėstininkai ir kavaleri "Konservatyviški atsitiki Spartakai tuotarpu orga Anglijos valdininkas Sir Amerika ketina atšaukti*, dų ne mokesčių, pakol musų
E. H. Holden praneša, kad
ja su penkiomis kanuolėmis.
mų.
' '
stiprų
miesto
apgymai Omske parodo, kad de- nizuoja
„ -e
__
.
_______
Anglijai
karė lėšavo $40,- ;savo kariumenę iš Archan. reikalavimai nebus išpildy
- —
"Archangelsko apielinkėj
mokratvbės viltis jau žųva. nimą. Jie taiso kulkasvai- 640,000,000. Iš tos sumos gelsko ir Sibiro, sustabdyti ti," 28 sausio 175,000 darbimes paėmėm keletą kaimų”, BOLŠEVIKAI
linkų metė darbą ir buvo sa
PAĖMĖ KIJEVĄ. Atga;vinti ją gali vien tik- džiams lizdus ir stiprina ap- $5,535,000,000 buvo pasko į siuntimą Vladivostokan ir
sako rusų pranešimas. "Ketai žemietijų veikimas.” sigvnimą prie laivų statymo linta kitiems sąjunginin- Archangelskan medžiagiš koma, kad už 48 valandų ki
turiasdešimts varstų Į šiau Iš Varšavos pranešama, Manoma, kad šito inci-dirbtuvių. Jie taipgi stato
kos pašelpos ir atšaukti pri ta tiek išeis streikan.
, kams.
rę nuo Plasetzkos mes pris-! kad Ukrainos bolševikai pa dento pasekmėje
Omsko
stiprių
<
\ kulkasvaidžių spėkų Vokietijai karė lėšavo pažinimą, kuris dabar yra Darbininkai reikalauja supvrėm priešininką prie Nar ėmė Kijevą. Generolo Pet "valdžiai” pradės jau ir bur- pakelėse įi Bremeną,
Bremeną, kad wjau ; $38,750,000,000, iš kurių duotas kadetų diplomatams rumpinimo darbo sąvaitės
vos upės Įtakos (prie Finų liuros kariumenė, kuri turė žuazija priešinties.
už miesto užkirtus kelią val $2,250,000,000 buvo pasko i Washingtone. Šitoks žings įuo 47 valandų iki 40.
jo miestą ginti, prisidėjo
užlajos).
džios kariumenei.
nis butų skaudžiausis smū Belfaste, kur daugiau kaip
linta jos talkininkėms.
"Vakarų fronte mes pa prie bolševikų.
Sakoma,
kad
Bremene
__________
gis Rusijos reakcininkams. 100,000 darbininkų metė
SIBIRO KONTR-REVO
ėmėm Gardiną.
LIUCIONIERIAI NUSI spartakai užėmė jau miesto
Tokį pat žingsnį ketina da darbą, užsidarė veik visos
"Pietų fronte i musų ran KAUNAS IR LIEPOJUS
valdybos
rūmą
ir
kitų
svar

GANDŲ.
ryt Anglija, Francuzija, Ita dirbtuvės. Mieste nėra nei
kas pateko Markovka ir Mi- BOLŠEVIKŲ RANKOSE.
lija ir Japonija, palikdamos šviesos, nei gazo ir sustojo
Iš Vladivostoko praneša- bių triobų. Didžiumos sotrofanovka.
I cialistai, kurie dirbo laivų
vieniems rusams "išsifaituo- vaikščioję karai.
Valstybės departamentas
"Permė fronte mes paė Washingtone gavo pereitoj ma, kad pasklydęs gandas, įstatymo dirbtuvėse
Londone 18,000 laivų sta
ti tarp savęs."
mėm kelis kaimus ant kai sąvaitėj žinių, kad Kaunas jog ateinatį pavasari ar va kaipo darbininkai ir klerkai,
tytojų
metė darbą reikalau
sarą sąjungininkai ištrauk
riojo Karnos kranto.
dami 15 šilingų daugiau al
UŽDRAUDĖ LENKAMS
ir Lapojus jau bolševikų sią iš Sibiro visą savo kariu visi iš tenai pasitraukė.
"Iš generolo Petliuros ran rankose.
gos
sąvaitėi.
ORGANIZUOTI KARIU
menę, labai išgąsdinęs tenai
Pereitą
panedėlį
Amerikoj
kų tapo atimtas Ekaterino20,000
inžinierių Clyde lai
BREMENO DARBININ
MENĘ AMERIKOJ.
tas
partijas,
kurios
stengia

prasidėjo dideli audėjų strei
slavas."
vų dirbtuvėse reikalauja 40
KAI KOVOJA.
SOVIETO KARIUMENE
kai. Lawrence sustreikavo Wastington. — Amerikoj valandų darbo sąvaitėj.
Associated Press telegra SUMUŠĖ GEN. PETLIU si nuversti Sovietų valdžią.
Bremeno darbiniiikai nu 35,000 darbininkų, Lowellyj lenkai daugiau jau nebeorSibiro laikraščiai esą pilni
ma y Archangelsko 28 sau
tarė iki paskutinių
ginti apie 4,000, New Yorke apie ganizuos kariumenės Lenki Edinburghe taipgi strei
KĄ.
straipsnių
ir
pranašavimų,
sio sako:
Inžinieriai.
miestą nuo valdžios kariu
reikalams. Suvienytų kuoja
Amerikonų ir kitų sąjun Ixmdone gauta iš Rusijos kad sąjungininkams pasi menės, kuri esanti siunčia 40,000, Pavvtucket, R. I., 20, jos
Laivų
statymo darbininkai
Valstijų
valdžia
pareikala

traukus
tenai
tikrai
prasi

bevieliu
telegrafu
šitokia
000.
Visi
jie
reikalauja
48
streikuoja Leith, Blythe,
gininkų kariumenė, kuri vei
dės skerdynės, kurios turės ma prieš juos iš Berlino. Ti valandų darbo savaitei, o 54 vo, kad naujokų rinkimas Manchesteryje ir Salorde.
kė Archangelsko pietuose, žinia:
pasibaigti arba bolševikų, kimasi didelių musių.
valandų mokesties. Pater- butų pertrauktas ir lenkų Laukiama streiko pietų Vavakar apleido Šegovarską ir "Po atkaklaus mūšio Uk arba
"augštesnių
klesų
”
iš

sone ketina st neduoti, o gal ! komisija Paryžiuje telegra lijoj.
pasitraukė 10 mylių Į šiaurę. rainos Sovieto kariumenė
PRŪSŲ
PARLIAMENTA
jau ir streikuoja 20,000 šilko favo savo tautiečiams Ame
Bolševikai vis bombarduoja sulaužė generolo Petliuros naikinimu.
Streikieriai sako, kad jų
VALDYS SOCIALIS
rikoj, kad jie tą darbą tuo tikslas
audėjų.
amerikonų ir sąjungininkų spėkų pasipriešinimą ir už ŠAUKS MASKVOJ REVO
yra "reorganizuoti
TAI.
jaus
sustabdytų.
ėmė
Ekaterinoslavo
mies

Apskaitoma, kad išviso
treid unijizmą” ir įvesti "tie
pozicijas Tarasevoj ir TulRinkimai Į Prūsų parlia- streikuoja apie 700,000 audė Pastaruoju laiku lietuvių sioginį veikimą,"tokį kaip
tą, paimdama kartu daug LIUCINĮ KONGRESĄ.
gase.
| vyčiai irgi pradėjo "vaVską"
Šegovarskas guli už 65 kanuolių, kulkasvaidžių ir Sulyg Ciuricho žinių, ko mentą davė da didesnių so jų, nes tiek narių turi United organizuoti. Valdžia to tur dabartinis streikas.
laimėji ;Textile Workers unija, kuri
mylių Į šiaurę nuo Ust Pa- kitokių daiktų. Priešas bėga munistų suvažiavimas Mas cialdemokratams
"Manchester Guardian"
kvoje
nutaręs
šaukti
tarp

mų, negu rinkimai Į Stei apskelbė šitą streiką. Tiesa,! but da nežino.dengos, kur sąjungininkai betvarkėj linkui Dniepro.”
korespondentas ;š Belfasto
tautinį revoliucini kongresą giamąjį Seimą. Renkant vietomis fabrikantai unijos
praneša, kad tenai streiko
stovėjo vos tik sąvaitė atgal.
tenai.
Komunistų suvažia atstovus j Prūsų parliamen- reikalavimus tuojaus išpildė EKSPLIOZIJA NUNEŠĖ 8 komitetas Įgijo didelės galy
Pasitraukę 10 mylių da už UKRAINOS RINKIMUO
Šegovarsko, sąjungininkai SE LAIMĖJO SOCIAL- vimas išleidęs manifestą, tą Scheidemanno partijos ir darbininkams streikuot NAMUS IR UŽMUŠĖ 8 bės ir priešais valdžios norą
ŽMONES.
nurodydamas, kad tarptau- balsai nupuolė, bet užtai la tenai nereikėjo; bet iš kitos
REVOLIUCIONIE
apsistojo Vistarkos ir Ust
pasiėmė ant savęs "Pramo
tautinio revoliucinio kon bai pakilo nepriklausomųjų i vėl pusės prie streiko prisi-i Bigheart miestelyje, Okla- nės Sovieto” pareigas. Ji
RIAI.
Sama kaimuose, kurių vie
nas stovi vienoj Vagos upės Ukrainoj yra šaukiamas greso programas turi remtis socialdemokratų. Manoma, dėjo daug tokių audėjų, ku-į homoje, įvyko anądien baisi sai dabar valdo visą miestą.
pusėj, kitas— antroj. Nau darbo žmonių kongresas. Vokietijos spartakų ir Rusi kad kairiųjų socialdemokra-. rie prie tos unijos da nepri- eksplilozija, kuri sugriovė 8 Bostono "Evening Transnamus, užmušė 8 žmones ir cript” korespondentas pra
jos pozicijos yra apsaugo Rinkimuose į kongresą dau jos bolševikų bei komunistų tų laimėjimas priguli nuo
nuo tos agitacijos, kokia Iš Lavvrence o musų korės-. kelis desėtkus sužeidė. Ka neša iš Paryžiaus, kad išsi
tos miškais, per kuriuos žie giausia laimėjo Ukrainos partijų platformomis.
tastrofa atsitiko vežant ga veržimas Anglijoj socialio
Tarptautini
socialistų
ir
mos laiku kelio arti nėra.
socialrevoliucionierių parti darbininkų kongresą, kuris prasidėjo prieš dešiniuosius pondentas rašo:
Liebknechto ir Rožės Streikas eina gerai. Strei- tve vežimą nitroglicerino į bruzdėjimo labai nugąsdinęs
Bolševikų artilerija smar ja. Bolševikai ir kairieji sokiai šaudo ant Dvinos, o va cialrevoliucionSeriai bus ma dabar yra šaukiamas Švei Luksemburg nužudymo. Ir klaužju nedaug. Tvirtai lai- torpedų fabriką. Dėl neži taikos konferenciją ir todėl
carijoj, Rusijos bolševikai
kad. klerikalų parti įkosi lietuviai, italai ir lenkai,; nomos priežažsties nitrogli- ji norinti kuogreičiausiai už
kar ir Kadišo apielinkėj pra- žumoje.
.
j 1 • boikotuoja.
ja šituose rinkimuose taipgi nors pastaruosius kunigas cerina^ sprogo ir atsivėrė baigti Rusijos klausimą.
dėjo veikti. Priešo patroliai
Harriso Darbininkų suklimas Angli
nupuolė.
Rinkimuose į gąsdina išrišimo neduosiąs tikras pragaras.
buvo jau prisiartinę ir prie RUSIJOS KONTRREVO
namas,
ties
kuriuo
atsitiko joj ir Airijoj turįs aiškiai
TAŠKENTE
BALTOJI
Steigiamąjį Seimą ji stovė už streiką. Tik sunku dar-.
Vagos, kur sąjungininkai i- LIUCIONIERIAI ATSISA
GVARDIJA IšPIOVĖ
jo antroj vietoj po dešiniųjų bininkamį kad miesto val ekspliozija, likos kaip šluota į sindikalistišką pobūdį ir įsitaisė naujas pozicijas, bet KO NUO KONFEREN
BOLŠEVIKUS.
socialistų; dabar ji nudribo džia eina su fabrikantais. nušluotas nuo žemės pavir ! kvėpimo imąs daugiausiai iš
pradėjus
saiungininkams
CIJOS.
t rečion vieton.
Rinkimų Ji nutarė neįleisti streiko va-j šiaus. Aplinkui sugriuvo bolševikiško judėjimo. Dau
šaudyt, jie pasitraukė.
Washingtone gauta
Sausio 30 Associated Press J sąjungininkų pakvieti Omsko žinių, kad Taškento pasekmės parodo, kad Prū dų iš kitur. Negana to, pri dar 7 triobos. Langai ;£bi- gelyje vietų Anglijoj kairiejau šitokių žinių paduoda iš mą rusų konferencijon atė mieste, rusų Turkestane, sų parliamente socialistai varė pilną miestą "tvarkda rėjo visam miestelyj. Žemė į ji turį savo organizacijas ir
Šiau baltoji gvardija apgalėjo turės absoliutę balsų di riu”, kurie jau iš pirmos die sudrebėjo per kelis šimtus ; vedimui fabrikų ir kitos prai jo jau du atsakymai.
Archangelsko:
nos suskaldė keliems darbi jardų aplinkui. Telefonų i monės jie turį jau paskyrę
Tarpe Vologdos geležin rė' Rusijos "valdžia" visai bolševikus ir išskerdė visus džiumą.
Šiuos žo stulpai tapo nulaužyti, vie (savo agentus.
kelio ir Vagos upės bolševi atsisako su bolševikais tar bolševikų komisarus.
i ninkams galvas.
VOKIEČIAI LUPA LEN džius rašančiam teko matyt, los nutraukytos ir visa ko
kai pradėjo koncentruoti tis. Kolčako "valdžia" Om
ske
nors
netaip
griežtai
pa

KUS.
kaip ant Common gatvės vie munikacija pertraukta. Ir | ČEKAI MUŠA LENKUS
LENKŲ KOMITETAI
daug kariumenės, matomai
vežime buvo tik dvi kvortos
SILEZIJOJ.
AREŠTUOTI MASKtuo tikslu, kad apsupus čio kvietimą atmeta, bet vis dėl
ls Ciuricho pranešama, nas mėlinsiulis pagriebė ra nitroglicerino! Kokia tai
to
nesutinka
su
bolševikais
VO.J.
nai sąjungininkų kolumną,
kad rytų fronte keliose vie mia5 stovinčiam darbininkui baisi pajiega! Du vežėjai,
Iš Amsterdamo praneša
tartis.
arba prasilaužus atkirsti ją.
Lenkų valdžia nusiuntė tose vokiečiai užpuolė len už gerklės, o kitas užsimojęs kurie sėdėjo ant vežimo, li ma, kad jx) smarkaus mūšio
Čia yra daug žieminių kelių
juos. buože puolė mušt. Dar lai kos taip sudraskyti, kad jų su lenkų kariumene čekai
Rusijos sovietų valdžiai pro- kus ir pusėtinai
___aplupo
„________
ir sąjungininkų žvalgai pra VISA AMERIKA BUS
testą, kam bolševikai arešta- Vokiečiai paėmė Grunthal, mė, kad pirmasis antrąjį su ir pėdsakų neliko.
užėmė rytų Sileziją (Sląz"SAUSA.
”
neša, kad šitais keliais bol
vo Lenkijos atstovybę Mas- unschein, GrosmoklĮ ir laikė. Tai tik pirmos dienos
ką).
ševikams nuolatos plaukia AVashington. — Laikinas kvoje ir lenkų belaisvių ko- kitus miestelius, podraug vaizdelis.
ESTAI SU FINAIS I’Asustiprinimų.
valstybės sekretorius Polk mitetą. Sovieto valdžia at- atimdami iš lenkų visas jų Bet darbminkai neprivalo
ĖMĖ VALKĄ.
INDIJOJ MIRĖ TŪKS
Apie 1,000 priešininko ka formaliai paskelbė, kad vi sakė, kad lenkai tapo arės- armotas ir kulkasvaidžius. nusiminti. Sykį jau streikan Estonijos valdžia praneša, TANČIAI ŽMONIŲ NUO
išėjus, reikia laikytis vieny kad finų ir estų kariumenė
reivių 3:15 valandą iš ryto suotinos blaivybės priedas tuoti už išskerdimą boiševi—------BADO IR LIGŲ.
vakar pradėjo atakuoti Ta- prie Suvienytų Valstijų kų Raudonojo Kryžiaus na- TRIS PLĖŠIKAI NUTEIS- bėj iki galo, o streikas turi paėmusi Valką ir traukian
Amerikos presbiterionų
būt laimėtas. Reikia tik už ti į pietus.
rasevo pietuose anglų ir ru konstitucijos tapo valstijų rių Lenkijoj. Lenkijos vaiTI MIRIOP.
misija
praneša iš Indijos,
sų pozicijas, ir atakavo su didžiumos
________ užgirtas.
_._o____ __
Sulyg džia sako, kad už tuos žudy- New Yorke likos pasmer- silaikyti ramiai, nekelti triu
tokiu pašėlimu, kad sujungi-’to priedo, nuo liepos mėne- mus ji neima ant savęs at- kti miriop trĮs plėšikai: Ja- kšmo, nes tas nieko negelbės, Prancūzijos valdžia pata- kad nuo bado ir influenzos
tūkstančiai
dabartinę tenai išmirė
ninkai turėjo pasitraukti iš’šio Amerika ant visados sakomvbės, tečiaus liepė da- mes Cassidy,Charles Laugh- o tik priešams duos progos na pripažinti1
žmonių.
Finliandijos
valdžią.
ant darbininkų užpulti.
f
’”
Aleksiejcvkos kaimo.
• tampa "sausa" šalis.
lyką ištirti.
hn ir Joseph Milano.

Dideli audėjų
streikai.

t

f

KELEIVI"

treciųjų teisman ii'
mano, kad bovietų valdžia
selaitis iš VVacerbuno
tikrai atsiųs savo atstovais
rio geras vardas
taipgi
buvo
i konferencijon.
..v
” Skjl_
į Reakcijos agentams tas
”Yra svarbu, kad visuomenė apjuodintas "I^isyčs
tise. "Laisvė” atsisakę sto
i reiškia didelį smūgį.
---- —----------------------------- 1 iš jo išklampotų kuogreiėiau- ti ir į šitą teismą. Netik at
"Tai ne toks pienas, kokio
siai, nes anoj pusėj to purvyno
True translaiiu.. filed with the post
mes TVnorėjom,
master at Boston, Mass., on January mas apie konferencijos pro-i ją laukia daug svarbesni reika sisako stoti teisman, bet dar 1 ruc translation filed with the post• • 1 ” vpasakė
• ••• vie>
29, 1919, as reouired by the Act of grąmą, pasakė: >
įa-a
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d.
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reika
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”
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"Musų konferencija yra ad lai, negu kad tuščias braidžioji lavimą "didžiausia nesąmo-; OctoUr ’6,ai9K.qUirfcd
** °f bus priimtiniausis.
Įži.n ar jis nusiseks. Bolševimas po šito skandalo purvyną.
UŽBAIGĖ KALBAS APIE hoc (dapildantis) suvažiavi
svar
____
T _delegatus.
____ _
kams tas pataikyta svarKviečia
rusų
"Partijos, arba bent nekurie ne.” Girdi:
PRIPAŽĮSTA REVOLIU
mas. Tai yra naturalė sąjun
INTERVENCIJĄ.
» i’Šitokioj dvasioj ir šito- gausioj valandoj.* Juos ka
jų karštesni šalininkai.
gal
"Redakcija negali imti at CIJA IR KONTR-REVOgininkų socialistų konferenci
Valstybių vadai susirinko jos pasekmė.
Omsko
mėgins tą purvyną maišyti sakomybės už tuos rastus, ku
LIUCUAI JOKIOS PA klais tikslais jie nutarė pa-l^k sumušė estai.
Todėl klaida
taikos konferencijoj ir po butų manyti, kad jos tikslas daugiaus negu kad tas reikėtų. rie yra Sąjungos reikalais tal
daryti šitokį žingsnį:_____ (valdžios armija išvijo juos iš
GALBOS NEDUOS.
kelių dienų diskusijų apie yra perbūdavote senąjį Inter O reikėtų jis maišyti šiuo lai pinami ir dagi eina per Sąjun
” ’Jie kviečia kiekvieną or- Į Permės ir varo da toliaus į
Rusijos klausimą priėjo nacionalą. Daugelis laukiamų ku kuomažiausiai todėl, kad bc- gos sekretoriatą.
Stipino Kviečia bolševikų ir kitų ganizuotą grupę, kuri tik' pietus. Juos sumušė Deniprie sutarties. Jie priėmė delegatų niekad nėra buvę to maišant partijini purvyną, ja straipsnis kaip tik buvo pasiųs partijų atstovus Į speciaię stengiasi Įsteigti politinę |hino liuosnorių armija Dono
me kartais nežlugtų
ir pats tas Sąjungos sekretoriui ir nuo
savo vyriausybę arba mili-|srNtyje. Vėliausios zžinios
prezidento Wilsono pieną, Internacionalo nariais.
konferenciją 15
tarę
kontrolę
kur
nors
Sibi!
praneša
apie
didelius
_jn_
tautos
reikalas.
Tą
mintį
visi
kuris savo prasme yra toks
drg. J. Stilsono gautas iaiskas,
vasario.
"Musų uždaviniu bus nusta
pat kaip ir Anglijos* premje tyti poziciją linkui busimos musų veikėjai, trokštantieji kad tą straipsni talpinti. Tuo
re ar europinės Rusijos ru- nuostolius šiaurės Rusijoj ir
ro Lloyd George’o pasiūly tautų lygos, taip kaip mes ją I.ietuvai laisvės, nežiūrinti, pačiu sykiu jis dėjo prie jo sa Rusijos klausimas, kuri bežiuose, taip kaip jie sto- telegramos sako, kad Trocmas, kurį Francuzija buvo suprantame, ir Įvesti darbinin prie kokios partijos jie pri vo prierašą. Vadinasi, d. Pru- vyriausia taikos taryba Pa vėjo prieš dabar tik pasibai--kis jau rengiasi su savo
klausytų, — privalo visuomet selaitis reikalauja, kad redakci ryžiuje svarstė ištisą sąvai gusia kare, išskvros vieną!raudonąja gvardija krausatmetus.
kų istatymdavystėn tarptauti
Taigi
pirmiausioj eilėj prieš savo a- ja atsakytų už Sąjungos reika tę, tapo galų-gale išrištas. tik Finliandiją, atsiųsti anties Ą Petrogrado..
m ~
Sulyg šito pieno, visos Ru ni pobūdi.
sąjungininkų
ir
Amerikos
Sąjuiigininkai
priėmė
prezi

kis
laikyti.
sijoj esančios valdžios arba
Princų
salų Marmoros
lus. Mes tokį reikalavimą va
"Mes tikimės, kad šituose
"Kiekvienas skandalas yra diname didžiausia nesąmone.” dento Wilsono pieną. Ame juroj savo atstovus, nedau pasiūlymas ateina kaip ti:<
kariaujančios tarp savęs svarbiuose klausimuose mums
rikos laikraščiams pranešta giau kaip po 3 nuo kiekvie tuo laiku, kuomet bolševi
gropės, išskyros tik vieną pasiseks padaryti Į taikos kon savo rųšies trukusi ant visuo
Vadinasi,
jeigu
koks
Sti

apie tai šitokių smulkmenų: nos grupės, kur juos pasitiks kams daugiausia reikalin
Finliandiją, turi pertraukti ferencijos nutarimus Įtekmę. menės kūno votis. Išmintingas
pinas
”
parašys,
kad
tu
už

savitarpinę kovą ir nusiųsti Važiuodamas per Paryžių aš žmogus niekuomet jos pūlių
"Suvienytų Valstijų pre sąjungininkų atstovai, jeigu gas atsikvėpimas ir todėl nė
mušei
žmogų,
o
Sąjungos
neteplios
po
visa
kūną,
neigi
jis
po tris savo atstovus Į spe kalbėįausi su p. I loyd George'u
zidentas Wilsonas ir susi tarp pakviestųjų partijų ra abejonės, kad jie tą pa
sekretorius
pasakys
Lais

cialu konferenciją su sąjun ir jis man prižadėjo, kad tai leis tiems pūliams lašais iš tos
bendravusiu
valstybių tuo tarpu bus pertraukti siūlymą priims. Reikia atsi
gininkų atstovais. Vieta kos konferencija Paryžiuje pri- voties varvėti. Tas tik dau- vės” redakcijai tą šmeižtą premjerai ir užsienio minis- mūšiai ir visos ginkluotos minti, kad per Brest-Litovstokiai konferencijai skiria imsianti musu suvažiavimo de giaus vočių priveista užnuody išspausdinti, tai pasiteisini teriai, podraug su Japonijos spėkos, pasiųstos ar atkreip Jco derybas jie pasakė, jog
ma ant salos Marmoros ju legaciją ir priimsianti jos pata damas tokiu budu vi^ didesnę mo iš jos jau nereikalauk, atstovais, susirinko šiandien tos prieš koki nors kraštą ar jie ir su pačiu liuciperium
ir didesnę dali kūno. To joks iš nes tai bus "(įidžiausia nesą (22 sausio) tarp 3 ir 5:30 va jo gyventojus europinės Ru tartųsi, jeigu tik jie matytų
roj, o laikas — 15 vasario.
rimus.
mintingas žmogus neleis, idant monė.”
landų po pietų Į Quai d’Or- sijos rubežiuose, taip kaip iš to naudos revoliucijai, ku
"Socialistų
konferencija
Tas užsibaigia tuo tarpu
Šitokių
dalykų
laikraštyĮvyktų. Vieton to jis išsyk iš
sav ir užgyrė prezidento jie stovėjo prieš tik ką pase rią jie nori nešti į visą pa
visas kalbas apie sąjungi svarstys taipgi, klausimą, ko spaus
visus polius, apiplaus vi- j jos istorijoj da niekas ne Wilsono pasiūlymą^ kuris gusią karę, o taipgi prieš saulį.”
ninkų intervenciją Rusijoj, kia poziciją geriausia butų ūžė sas suterštas vietas, apriš'ir girdėjo. Už nuplėšimą žmo
__.............
Finliandiją ar _
kokią
nors_.... Paryžiuje susipiefę Rusi
skamba taip:
o tiesia pamatą susitaiky mus linkui Rusijos bolševizmo. darys
nta
tauta,
kurios
savistovus
b0? ^Žagareiviai taip pat
viską, idant tokia votis gui šlovės visuomet atsako
Ir tik šituos klausimus išrišu-’
mui geruoju.
”
'Svarstydami
Rusijos
________
užgytų —ne
todėl, laikraščio redakcija, o ne
veikimas ~Įneina
14-kos pun | priešingi Jbolsevikų pakvieKonferencijos tikslas yra konferencija gal būt svarstys greičiau
klausimą,
susidraugavusių
tas,
kas
šmeižtą"
jai
prisiun

kad jis votį mylėtų, bet todėl,
ktų mintin, ant kurios pa įtimui. Buvęs caro činovninsuvesti- krūvon visas Rusijos apie atstatymą Internaciona idant
valstybių
atstovai
turėjo
sa

suliegusis kūnas greičiau tė. Jeigu telpa kriminališmato vedamos dabartinės kas Sazanovas pasakė, kad
frakcijas, neišskiriant nei lo.”
galėtų vėl pasveikti.” [Visur kas straipsnis ar korespon vo omenėj tik vieną tikslą, taikos derybos, bus atšauk jis su "galvažudžiais’? prie
bolševikų, ir suderinti visus Iš Rusijos revoliucinių so musų pabraukta. — "Kel.” dencija. valdžia ne kores būtent, pagelbėti Rusijos
us ir kariumenės užpuoli vieno stalo nesėdėsiąs.
jų nesutikimus, taip kad liū cialistų konferencijoj daly- Red.].
žmonėms,
bet
ne
trukdyti
pondento įieško, bet redak
Sazanovas, kuris prie caro
tų galima prieiti prie sutar vavausią Cereteii ir Čcheidjuos kokiu nors budu ir ne mai sustabdyti.
torių
kalėjiman
sodina.
Ar
valdžios
buvo užsienio mities ir kad sąjungininkai ga ze, kuriedu atvyks iš Kau "Purvynas," "votis," ”pu- jau "Laisvė” tą užmiršo? sikišti Į jų teisę tvarkyti sa-1 ” ’šitie atstovai yra kvie
lėtų atšaukti savo kariume kazo, o Akselrodas'ir Rusa- iai” — tai ve, koks gražus
!vo reikalus kaip jiems pa- čiami konferencijon su są nisteriu, o dabar atstovau
kontr-revoliucionierių
palyginimas
lietuviškai
"di
nę iš Rusijos.
jungininkų atstovais tuo ja
novas iš Paryžiaus.
i tinka.
True
translation
filed
with
the
post"valdžią
” Ekaterinodare ir
Konferencija aiškiai už- Vokietijos socialistai taip plomatijai’” Ir tokį palygi niaster af Boston, Mass.. on January
” ’Jie žiuri i Rusijos žmo ikslu, kad laisvai ir aiškiai monarchisto
Kolčako "val
reiškia. kad ji nenorinti nei gi dalyvaus konferencijoj. nimą daro ne socialistai, ku 29, 1919, as reouired by the Act of nes kaip Į savo draugus, c pasikalbėjus, ar negalima
October
6,
1917.
džią"
Omske,
per
rie
visuomet
ja
kritikuodavo
bolševikų valdžios versti že Tik Amerikos valdžia ne
ne priešus, ir yra pasiryžę patenkinti visų Rusijos da- laikraštį "Echo pranešė
de
Paris,"
mėn, nei su kitomis frakci duoda savo socialistams pas
“'KOMUNIZMO PLEKAS NESI remti juos visokiais budais ’ių gyventojų norų ir ar ne kad į šaukiamą konferenci
jomis kariauti, bet vien tik pirtų.
kokiais tik jie nori būt re galima prieiti prie kokios
"aip kalba apie ją pačių tau
Įvykinti tvarką, kad galima
SEKA, SAKO LENINAS. miami. Jie gerai supranta lors sutarties, per kurią ją tarpe sąjungininkų ir Ru
True transk.tion filed with the post rininkų organas. Balučio re
frakcijų atstovų jis
butų duoti Rusijai ekonomi master
kad Rusijos žmonių varga: Rusija galėtų pastatyt sau sijos
at Boston, Mass., on Januarnevažiuosiąs. Jis pridūrė,
aguojamas laikraštis — to
29, 1919, as reouired by the Act o
nės pagalbos.
i ir bėdos^tolyn eis vis didyn tikslą, užmegsti gerus san- kad
Helsingforsas.
—
Paskuti

October
6,
1917.
toj konferencijoj vei
laties Balučio, kuris už*_Jeigu Rusijoj bus paliūobadas ir visokie kentėjimai tikius tarp savo gyventojų kiausia taipgi nedalyvausią
niame
Sovietų
Kongrese
suotas ekonominis spaudi SAKO. GALI BŪT DVI Gabrį ir jo politika visuo ' Maskvoje Leninas ir Troc- kas sykis darysis vis sunkes r su kitomis pasaulio tauto
nei Kolčako, nei gen. Denimet galvą guldė.
mas ir užtikrinta pagalba,
TAUTŲ LYGOS.
tkis savo prakalbose aiškiai ni ir sunkesni, kas sykis jie mis.
ko atstovai, nes jie žiną "kas
jei prie to da bus duotas Hearsto laikraščių ben
vis daugiau ir daugiau plė Reikalauja greito atsakymo. yra balševikai.”
.
parodė,
kad
komunizmas
"LAISVĖS” REDAKTO- *
prižadėjimas nekliųdyt bol dradarbis- Brisbane rašo:
" T šitą pakvietimą rei
tosis ir pagalba darysis vis
Kunigaikštis Lvovas, ki
RIUS
BIJOSI TREČIŲJŲ arba ekonominė bolševikų daugiau ir daugiau negali kalaujamas greitas atsaky
ševikų Įvestos žemės refor
.tvarka
eina
prie
bankroto,
"Vienas žymiausių Suvieny
tas
mirtinas žmonių val
TEISMO.
mos, tai ištiesų rusai gali
ypač fabrikų išdirbystėj, fi ma, jeigu betvarkė nebus mas. Atstovų kelionei, Į- džios priešas, taipgi apsi
tų Valstijų vyrų, ir tikrai ga
prieiti prie sutarties ir su
"Naujienų” redaktorius d. nansų ir maisto klausiniuo prašalinta ir normalės dar >kaitant perplaukimą per
daryti tokią valdžią, kuri bus vyras, pasakė man aną Grigaitis buvo pašaukęs se. Leninas pasakęs, kad no- bo, pramonės ir transporta- Tuodasias jūres, sąjunginin verkė krokodilio ašaromis,
dien: 'Laimingas bus pasaulis
kada išgirdo apie taikos ta
atstovaus visas partijas.
Sovietams cijos sąlygos iš naujo Įvy kai parūpins viską, kas tik rybos nutarimą.
jeigu jame neatsiras dvi tautu "Laisvės” redaktorių Pauk roms-nenoroms
Jeigu šaukiamoj konferen lygos. Ištiesų gražiai ir ramiai šti trečiųjų teisman už ap prisieina kviesti į talką bur kintos, todėl jie ir nori su bus reikalinga. Atstovui bus
"Mes niekados nesitikėcijoj pasisektų prie to pri išrodvtų musų žemelė, jeigu šmeižimą "Naujienų” ir Lie žuazijos ekspertus, nes be rasti būdą, kuriuo butų gali 'aukiama paskirtoj vietoj
jom," sako tas reakcionie
P?
eiti, tai Rusija tuomet bus amerikonai ir sąjungininkai tuvių Darbininkų Tarybos. mokytų žmonių valstybės! ma padėti Rusijos žmonėm? 15 vasario, 1919 metų.’
Įn
pakviesta Taikos Kongre- sudarytų ant jos vieną tautu ; "Laisvės” redaktorius, pa reikalų vesti negalima. Pa prieiti prie tvarkos.
"Šitas pakvietimas buvo rius, "kad konferencija ge
san ir padaryta taika apims lyga vienos rūšies taikai pa siaiškinęs, kodėl jis ”Nau- našus pakvietimas išleista Į ” ’Jie pripažįsta Rusijos šsiuntinės bevieliu telegra lėtų prasidėti atnaujinimui
santikių su musų tironais...
visą Europą.
laikyti, o Vokietija, Rusija iienas” ir lietuvių Darbi inteligentus, kurie nesikiša žmonėms*
neaprubežiuotą fu visoms interesuotoms Pasirodo, kad Paryžiuje bol
Be to, kas pasakyta pa Austrija, Bulgarija ir Turkija ninkų Tarybą šmeižė, sako: Į dabartinę naminę karę Ru teisę tvarkyti ir ves^i save partijoms.”
skelbtam pasiūlyme, jungti sudarytų kitą tautų lygą kitoj
Princų salos
randasi ševikai laimėjo didžiausią
"Toks yra mano politiniai sijoj.
reikalus be jokio Įsikišimi
nė sąjungininkų komisija rūšies taikai palaikyti. Vargas visuomeniškas Įsitikinimas, o. O Trockis, kalbėdamas a- ir diktavimo iš lauko. Jie Marmoros juroj, tarp 10 iki pergalę... Toks tarybos nu
pastatysianti rusams ketu butų, kuomet tos dvi lygos su dėl politiniu įsitikinimu ir prin- pie užsienio politiką, paša- Į nenori jokiu būdu Rusijos 15 mylių nuo Konstantino tarimas yra pavojingas ne
tik mums, bet ir visam pa
rias būtinas išlygas, kurio siremtų I”
cipti negali būti trečiųjų teis-,kė, kad prie tam tikrų saly- ekspluatuoti ar naudotis ja polio. Jų yra išviso devv- sauliui.
Jis priduoda naujos
mis turi remtis sutartis. Tos Tai labai galimas daiktas mo.99
lios. Didžiausios jų vadi’gų Sovietų valdžia sutiktų
gyvybės
anarchijai.”
išlygos busiančios tokios:
.tuo m tarpu išsižadėti tarp Kontr-revoliucijai neduos lasi Prinkipo ir Chalki. Ant
Bet taipgi galimas daiktas
Vadinasi, nuo trečiųjų
_
jokios paramos. Pripažįsta įastarosios yra laivyno akaParyžiaus buržuazijos or
1. Visur turi būt taika.
kad ir be tautų lygų prisi teismo Paukštys atsisako. tautinių savo tikslų, o dirb
revoliuciją.
ganas
"Temps" irgi nepa
iemija ir graikų teologijos
2. Turi būt panaikintos eis dar muštis. Tas pats ra Dėl šito atsisakymo d. Gri tų tik savo tėvynės labui, iš
tenkintas
bolševikų pakvie
keldama naują obalsĮ: "Ru " ’Jie be jokio slėpimosi nokykla. Iš viso ant tų sa
visos ekonominės sienos, ku šytojas sako:
gaitis
"Naujienose
”
rašo:
pripažįsta revoliuciją ir už li yra apie 10,000 gyvento timu. Girdi, vyriausios ta
sija rusams.”
"Ar Įvyks Europoje taika b<?
rios varžo liuosą maisto cir
"Šioje
vietoje
turiu
užreikšreiškia, kad joks bandymas jų, kurie susideda iš turkų, rybos pasielgimas "stato ant
kuliaciją ir kitokių reikme mušio ?
vienos papėdės ištikimus ru
ti, kad 'Laisvės’ redaktorius,
PRANAŠAI J A SI 7SIŽI- sukelti kontr-revoliuciją ne graikų ir armėnų.
"Turbut ne.
nų mainą tarpe frakcinių
sus su išdavikais, kurie iš
mėgindamas
išsisukti
nuo
atsa

gaus
iš
jų
jokios
pagalbos
NOJIMĄ SU KITAIS
”Jugo-slavai
suorganizavo
sneii/ ir išlaukinio pasaulio.
traukė
Rusiją iš karės ir vi
komybės.
visai
iškreipia
daly

nei padrąsinimo.
PASAULIAIS
3. Turi būt apskelbti vi jau 200.000 kareivių ir stovi
WASBINGTOME
MANOMA,
sas Vokietijos spėkas palei
suotini rinkimai atstovybės pasiryžę užpulti ant italų ar ką. Už V. Paukščio 'principus’ Bevielio telegrafo išradė " ’Jie neturi nei noro nei
do ant Francuzijos.”
ir
'persitikrinimus
’
niekas
ne

mierio
užtarti
arba
remt
;
mijos. Jugo-slavai reikalauja
pamatais.
KAD
RUSAI
PAKVIETIMĄ
jas
Markoni
sako,
jog
ateis
Bet Amerikos ir Anglijos
nors rytinio Adrijos jūrių pakraš ketino ji teisti. Trečiųjų teis tas laikas, kada mes galėsi katrą nors organizuotų gru
4. Nustatyti kaip
man
jisai
buvo
šaukiamas
visai
PRIIMS.
pių
prieš
kitas,
kurios
ka

atstovai
sako, kad kitokio
čio, kuris atskieistų visą italų
skolų atmokėjimą.
me susižinoti su kitomis
už
ką
kita:
už
tam
tikrą
jo
riama tarp savęs už vadoviišėjimo nebuvo.
Taikos taryba išsireiškė, pajūrį užpuolimui. O italai
planetomis.
Reakcininkai
labai
nepaten

darbą
—
už
apšmeižimą.
mą
Rusijoj.
Vienintelis
ir
Surinktos
sąjungininkų
sako,
kad
jugo-slavams
jie
tos
kad jeigu šitas pasiūlymas
Žinoma,
mums
nesinori
"Šmeižimas
yra
melas,
skel

kinti,
kad
konferencijon
karščiausis
jų
troškimas
yra
informacijos
parodančios,
butų atmestas, tai prieš pa žemės neduosią. Išrodo, kad
tam
tikėti.
Bet
kas
galėjo
tapo
pakviesti
biamas
tikslu
diskredituoti
kądaryti viską, kas tiktai gali
kad bolševikai turį stiprią
sauli ji butų teisi ir tas jau be karės neapsieis.”
pirma
tikėti, kad be jokių ma, kad padėjus Rusijai
nors
visuomenės
akyse.
Ir
jisai
bolševikai.
armiją
ir palaiką joje stip
tiestų kelią tokiam jos žing Lenkų šovinistai tuo tarpu
negali būt pateisintas tuo. kad vielų žmogus Amerikoj ga prieiti prie taikos ir davus
Washingtono
valdininkai
rią discipliną. Akvvaizdoj
sniui, koki ji paskui pati jau mušasi su Galicijos rošmeižikas turįs kitokių Įsitiki lėtų susikalbėti su kitu žmo jai progos išbristi iš dabar nano. jog sąjungininkų pa šitokių žinių, vienas premje
sinais ir grūmoja kare če
matytų tinkamesnių.
nimų negu jo apšmeižtasai as gumi Europoj? O Markoni tinių vargų.
kvietimas visų Rusijos frak ras pasakė, kad bolševikams
Pilnas taikos tarybos j kams.
muo, laikraštis arba organiza surado būdą tokiam susi
” 'Susibendravusios vals cijų, neišskiriant nei bolše apgalėti reikėtų didelės są
pranešimas telpa šiame j
kalbėjimui.
Ir
jeigu
jis
sa

"Keleivio” numeryje kitoj LIETUVIŠKA "DIPLOMĄ cija. Apkaltintajam šmeiži ko, kad su laiku mes galėsi tybės dabar paėmė ant sa vikų. Į tam tikrą konferen jungininkų armijos, kurią
mu. kuomet diskredituojantis
vęs rimto ir atsakomingi ciją bus priimtas.
tuojaus reikėtų tenai siųsti.
vietoj.
TU A” VIRSTA Į TIKRĄ
me
susikalbėti
su
kitais
pa

skelbimai jo nusėje yra neuždarbo
vykinti
Europoje
ii
Tečiaus
Rusijos
buržuazi

PURVYNĄ.
ginčinamas faktas, yra tiktai sauliais, tai jis turbut turi visam pasaulyje taiką, o jos jos atstovai, kurie susispie
True translation filed vith the postPatįs lietuviški "diploma vienas pasiteisinimo būdas: tam pamato.
master at Boston. Mass.. on Januaiy
aiškiai mato, kad pasaulyje tę Washingtone senai jau Redakcijos
29, 1919, as reouired by the Act of tai" pripažįsta, kad ių "dip prirodyt. kad tas, ką jisai skel
Tik klausimas, ar yra ant negali būt taikos, jeigu darbuojasi, kad bolševikų J. Skriabiui. — Jūsų ko
October 6. 1917.
lomatija” yra tikras "pur bė. yra tiesa, o we metas."
kitų planetų žmonių? O jei-: jos nebus Rusijoj. Jie valdžią sugriovus, šituo pa respondenciją parašyta ne
TARPTAUTINĖ SOCIALI vynas." Taip ve tautininkų
"Jeigu tad V. Paukštys atsi gu yra, tai kokią jie vartoja skaito savo pareiga ir tą kvietimu labai nepatenkinti. blogai; tik rašydami kitą
STŲ KONFERENCIJA. "Lietuva,” kuri visuomet sako stoti Į teismą, tai nėra kalbą? Jeigu, pavyzdžiui, pareigą ant savęs pasiima Jiems nepatinka, kam vy syk, rašykite ant vienos po
Panedėlyje ar utarninke buvo "diplomatijos” šalinin kitokios priežasties, kaip tiktai ant musų žemės kaimvno kad Rusiją reikia gelbė' riausia taikos taryba nuta pieros pusės. Jeigu norit ša
ta, kad jisai bijo, jogei teismas j Marso vra civilizuotų ’gy-l taip gausiai, taip draugiš rė kviesti kartu su kitomis lia korespondencijos para
šioje savaitėje turėjo atsi kė, 17 savo numeryje rašo:
"Kilusis ’Gabrio-Mastausko- pripažintų jį kaltu. Ir jisai pats
daryti Berne (Šveicarijoj)
ventojų, tai kaip jie supras kai, taip rūpestingai ir taip partijomis bolševikus. Nors šyti redakcijai da kokių pa
tarptautinė socialistų kon Pakšto Skandalas’ — mes ne išduoda savo baimę pasakyda musų mintį, jeigu iie nesu- nuoširdžiai, kaip kad jie bolševikai Washingtone ne aiškinimų, tai patartina pa
savo turi nei vieno atstovo, kuris rašyti laiškelį ant atskiro
ferencija, kuri ketino tęstis žinome, kokiu kitokiu vardu jį mas, kad jam esąs nepageidau i pranta musų kalbos?
I tarnautų kiekvienai
jamas
’
bepartyvis
nuospren

pavadinti
—
jau
pats
savaimi
Bet ką mes čia paisomi draugei ir sąjungininkei, ir galėtų pasakyti, kaip jie j lakšto popieros ir įdėti su
dvi ar tris sąvaites. Arthur
„Juk
.. .........
..... vistiek su jais nesi- jie yra gatavi duoti tą pa šitą pakvietimą žiūrės, te korespondenciją į tą patį
Henderson, Anglijos Darbo yra gilus ir tirštas purvynas, dis.’ ”
mes
•r
per
kurį
Amerikos
Lietuvių
viLaisvės" redakciją šaukė kalbėsim.
tarnavimą tokioj formoj, čiaus Amerikos valdininkai konvertą.
Partijos delegatas, kalbeda-

i APŽVALGA

suomenė —ar ji nori, ar neno
ri — turi klampoti patol, pakol
iš jo išklampos.

ALIJANTAI SUSIAIKE
RUSIJOS KLAUSIMU.
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KELEIVIS.

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
WATERBURY, CONN. augštumą.
Gi tuo pačiu Reikia patėmyt e Providenlaiku
pragvvenimo
brangu ce’o publikai, kad*laike loši
Iš W. P«_D. Konf. veikimo.
mas nei kiek nesimažina, mų ir abelnai. viešuose susi
, Sausio 12 d. čionai buvo tai darbininkų padėjimas rinkimuose, užsilaikytu ra
W. P. D. Konf. surengtos neužvydėtinas.
miau. Negana, kad vaikai
prakalbos. Kalbėjo d. S. Karės metais darbams ge kelia visokias orgijas, bet ir
Michelsonas temoje kaip rai einant, fabrikantai pri- dideli nuo jų neatsilieka.
klerikalai ir tautininkai sisamdė daug moterų. Nors
Vėputis.

CHESTER, PA.
i prakalbas,
rinko
_• i •
• •• aukas "Jie- ję. Nieks musu negali pasiOesterio lietuvių gyveni- jtuviškai laisvei” su pagalba t’eisint tuomi, kad nėr kas
mas.
svetimos šalies kariumenės. veikti bei negalima veikti.

ANSONIA, CONN.
Klerikalų vakaras.

'

Šiame mieste prie Delava- Surinko 500.00 dol. Žinoma, Vien tik musų pasyvišku Vietos klebonas 5 sausio
re upės yra du "Ship Var ta suma buvo sudėta kleri- mas ir susnudimas neleidžia buvo surengęs po bažnyčia
mums suprasti momento teatrą ir prakalbas. Priva
dai," didžiuma lietuvių dir kališkų biznierių.
žiavo iš Waterburio Sau Ju
Buvo
duodami
ir
klausi

svarbumo.
ba prie laivų statymo. Ka
saičio
"sorkininkų," kurie ir
rės laiku daugumas lietuvių mai. Nemalonus klerikališ- Kiek tamsume da pas mus
liuosuoja Lietuvą.
jos ir dirbo vyriškus dar
kaip ir kitų tautų darbinin kam kalbėtojui dalykas už- tebėra, parodo kad ir tai, pradėjo "lošt teatrą," šmeiž
Gerbiamas kalbėtojas iš- bus, bet vyrams buvo moka PHILADELPHIA, PA. kai uždirbo dideles "pėdės.” sibaigė taip, kad didžiumai jog daugelis vietos lietuvių ti socialistų laikraščius ir
parodęs klerikalų ir atžaga- ma už tuos pat darbus 40c.,
Dirbdami viršlaikius, neku- publikas išėjo lauk neužbai-j bijosi paties laikraščio var girti savo kromelį. Choras
reiviškų tautininkų politi gi moterims tik po 25c. va Susitvėrė 3-čia LSS. kuop: rie uždirbo nuo $30 iki $80 gus prakalbii.
do.
Pavyzdžiui,
vienas po vadovyste AVaterburio
kos pragaištingumą* išparo- landai. Dabar jau vyrams Viename
paskutiniųjų i savaitė. Uždirbdami tiek
Korespondentas. žmogelis laimėjo dovanai vargonininko dainavo tokias
dęs jų vilčių ir aspiracijų mokama nuo 25 iki 35c. va LSS. 1-mos kuopos susirin pinigų, suprantama, kad jau
"Keleivi,” tai net Į rankas dainas, kokias vaikai Lietu
paikumą, nurodė ir mu landai. Darbininkams zur- kimų nekurie nariai iš daugiau nieko nereikia, nė
bijojo paimti ir paskui tiek voj kiaules ganydami dai
WAUKEGAN, ILL.
šu lietuviškų bolševikų tak zant prieš šitokį algų apkar- reiškė pageidavimą,
kad socializmo, nė unijonizmo.
vargo turėjo, kad pasiliuo- nuoja. O jau tas vargoni
Iš musų gyvenimo.
tikos pragaištingumą, bū pimą tuojaus išgirsti: "Ka South miesto dalyje sutveri Bet toji "nelaiminga” tai
savus nuo to baisaus jam ninkas vesdamas taktą taip
tent, kad kuomet darbo rės melu jus buvot bosais, ( ar atgaivint?) LSS. kuo ka viską sugadino.
Šios kolonijos lietuviai pa laikraščio. Panašių žmonių rangėsi ir lankstėsi, kad net
žmonėms atėjo valanda su dabar mes jais esam. Neno pą. Po trumpam apkalbėji Ba?dwino
koktu žiūrėti. Paskui daina
Locomotive sigiri] gali daugumu savo čionai gana daug.
organizacijų,
sitarti ir bendromis jiego- ri dirbt, gali sveikas išeiti.” mui vienbalsiai
Pašalinių Yra čia LSS. kuopa, bet vo mažos mergaitės: tų dai
nutarta, Works net mokestis apkar
mis stoti kovon prieš mūsiš Vargas ir skurdas žiuri Į kad sutveri. Tai bus jau pė: seniaus dirbo 10 valandų draugijų pagal čion gvve- delei mažo narių skaitliaus, nos išėjo gerai. Neprasčiau
kius reakcininkus, tai tie akis. Baisu.
3-čia LSS. kuopa šiame mie i dieną, gaudavo už 11 vai. nančių lietuvių skaitlių tai silpnai gyvuoja ir veikt ne- sia taipgi išėjo ir vyčių
musų "bolševikai" stoja
"gimnastika.”
ste, Tam tikslui 1-ma kuo mokėt; dabar tik už 10 vai. net ir perdaug, Tik savo pajiegia.
Iš
LSS.
119
kuopos
veikimo.
prieš darbininkų vienybę,
veikimu
tos
draugijos
nega

pa surengė prakalbas, ku
Broliškos pašalpos draugi Paskui L. D. S. sekreto
stoja prieš darbo žmonių su Gruodžio 29 d. LSS. 119 rios įvyko nedėlioję, 12 die temoka.
li
pasigirti,
išskiriant
LSS.
ja
"Sietynas” gruodžio 31 d. rius pradėjo sakyt neva pra
Prasidėjo kalbos apie orvažiavimą. Tuomi jie patar kuopa savo susirinkime nu na sausio, Tautiškoj svetai ganizavimąsi i unijas, tik ne kuopą, kuri pagal savo išga turėjo parengus pasilinks kalbą, aiškindamas, kad jo
nauja klerikalams ir atžaga tarė laikyti susirinkimus nėj. Kalbėtojum buvo d. J. Balthvine; čion nė kalbos lę darbuojasi,
rengdama minimo vakarą. Vakaras susaidė rūpinasi tik darbi
kas antrą nedėldienį. Pir Bekampis.
reiviams.
bent
prakalbas.
negali būt, nes visas darbas Beje yra čia ir L. T. D. pusėtinai pavyko. Laike ba ninkų reikalais. Bet kaip
Kalbėtojas ragino, kad mas susirinkimas bus lavini
išdalintas ant visokių kon- Draugija, kuri Uždaviniu liaus buvo skrajojanti kra ir prirodymui, kad tai ne
darbininkai blaivai
pro mosi susirinkimu, antras — Prakalbosna žmonių pri traktierių
ir boselių. Pati sau pasistatė kultūros dar sa. Dovanas už daugiausiai tiesa, jis tuojaus pradėjo
reikalams sirinko apie 500. Kalbėjo
tautų ir rengtųsi suvažiavi- organizacijos
Per Companija nieko neturi su bą. Pirma toji L. T. D. D. gautų laiškelių gavo: A. Ve- šmeižti "Keleivi," •"Naujie
man, kuris būtinai reikalin svarstyti. Taipgi nutarta i- dviejuose atvejuose.
ličkiutė — aukso žiedą; ant nas” ir kitus darbininkiškus
gas. Taipgi ragino organi steigt mokyklą, kur butų traukoj 1-mos kp. choras darbininkais. "Ship Vardų” buvo gana veikli. Rengda ra dovaną — gražų laikro laikraščius, o gyrė ir liepė
darbininkai pradėjo Į unijas vo vakarus, vaidindavo sce
zuotis ir tverti darbininkiš mokinama lietuvių kalbos sudainavo 3 dainas.
di — laimėjo Podžiuniutė. skaityt tik klerikalų orga
Pirmoj savo prakalboj d. rašytis, bet vistiek prie se nos veikalus ir budindavo Draugijai balius davė pelno nus, kurie palaiko dabartinę
gramatika ir kitkas.
kas tarybas.
"pėdžių” nesugrižš, rei darbininkus iš jų snudurio.
Taipgi buvo renkamos Lie Mokytojaus apsiėmė d. Juo Bekampis pa’pasakojo, kaip nų
apie oO dolerių.
Sietynas. tvarką ir darbininkų išnau
kia
apkarpyt ir gėrimą. Už-1
tuvos Laisvės Fondan au do num. 801 First avė. Lek Rusijojos carų valdžia per
Pastaruoju laiku betgi ir
dojimą. Ir taip tas Romos
cijos būna kožną nedėldienį sekiodavo revoliucionierius, dirbant daug, o supratimo a- toji apnyko.
kos. Surinkta $82.90.
agentėlis sumušė pats save
LAMRENCE,
MASS.
Aukavo: Stasys Senkus nuo 9 vai. ryto iki 11:30 vai. ir kaip revoliucionieriai, tuo pie Šviesesni rytojų neturė Priežastis to — tai viduji
ant vietos.
$10.00; A. Maciauskas ir P. Mokytojau! apsiiėmė d. Juo pačiu atsimokėdami, perse dami, tai nors gėrė kiek no niai vaidai tarpe vadovų. Policija išvaikė klerikalų
Po jo kalbėjo New Haveno
kiojo valdžią, nužudydavo rėjo ir dar pinigų buvo. Vis Priėjo prie to, kad draugij? mitingą prieš bolševikus. kunigas, ragindamas katali
Palopis — po $5.00; Izido- zas Demaniis.
. rius Bokas $2.00; P. Motie- Kuopa rengiasi statyt sce tai šen, tai ten įvairius caro kas persimainė. Edd.vstone pasidalino i dvi priešingas Sandariečiai su klerikalais kus būti katalikais. Išeina,
?ia susisėbravo delei Lietu
čius, S. Griškevičia, I. Aidu- noj veikalą. Vakaras įvyks bernus ir net patį carą Alek "Munition Works" išdirbys- viena kitai puses.
tė visai užsidarė, neteko Pasistačius vietos lietu vos reikalų. Kartą buvo ir kad dabar katalikai nėra ka
sandrą II.
kas, Krupinskas, F. Kerutis, vasario mėnesyje.
talikais. Jis liepė visus pi
darbo apie 11,000 darbinin
K. Jusaitis, J. Smeckus, J. Miesto valdžia socialistų
Antroj kalboj nurodinėjo, kų. Prasidėjo išvažinėj! viams svetainę, visos pažan socialistus pasikvietę rengti nigus aukauti i klerikalų
Bokas, F. Boguža, B. A. Akaip Lietuvos kunigija su mas Į kitur. Mat darbinin giųjų žmonių draugijos pe bendrai prakalbas ir rinkti fondą, o ne i tautininkų. -Jis
rankose.
domaitis.M. Adomaitienė,M.
Seinų vyskupu persekiojo ir kai buvo suplaukę iš visų pu- rėjo naujon svetainėn. Bu aukas Lietuvos "atpirki liepė*net atsiimti iš tautinin
Nuo
naujų
metų
miesto
Mažytis, J. Meškauskas, A.
vo pakviesta ir teatralė mui.” Socialistai nuėję nu kų fondo aukas, jeigu kurie
išdavinėjo valdžiai tuos >ių.
valdžia
patenka
vėl
į
socia

Žvtis, Chas Bendnėris, F.
draugija. Joje besipešan rodė, kad negali būt vieny yra tenai aukavę.
žmones, kurie kovojo už pri
Treinis, A. Treinis,
S. listų rankas. Šiais paskuti spaustąją liaudį, kaip dva Čion gyvuoja LSS. 68 kuo- čios tarp savęs frakcijos bės tarp socialistų ir kleri Paskui kalbėjo neva ofir?.
Stramskis, V. Verseckas, J. niais rinkimais socialistų siškija niekur nestojo už •:a, kuri per tūlą laiką buve dėlto kėlimosi naujon sve kalų su tautininkais, ką ir cierius (lietuvis), kuris taip
Žukauskas, V. Bulota, K. kandidatai sumušė balsais j darbininkus, bet atbulai — nasižimėjus neveikimu, be: tainėn irgi nesutiko. Aiškin pats kun. Vermauskas pri gi ragino aukauti, bet nepa
Valiūnas, K. Bendleris, J. ir republikonus ir demokra-|I visad eidavo sykiu su dar- pradeda atsigauti ir, kai} ta ir manyta, kad laisvos pažino.
Į koki fondą.
atrodo, pradeda veikti. Tu draugijos parems teatralę
Vėliaus socialistus kvie sakė
Maikaitis, K. Urbonienė, A. tus. Nors vieno miesto so- į bininkų skriaudėjais.
Ant
galo pradėjo kaž-ką
rėjo balių, kuris pavyko ne draugiją bent tuo, kad su tė prie bendro protesto
Kelpša, K. Gudas, J. Velič cialistiškai valdžiai ir labai
aiškinti vietos klebonas; bet
ka, J. Stankus, J. Valavičius, sunku ką-nors gero darbi • žodžiu sakant, prakalbos, blogai. Surengė prakalbas teiks vietos susirinkimams prieš "lenkus" Lietuvoje. ką jis norėjo pasakyt, tai
F. Švereckis, K. Juknevičius, ninkams nuveikti, tečiaus i kaip šiuo momentu, buvo. 29 d. Gruodžio. Kalbėjo drg ir repeticijoms. Jos ir ža Mat, klerikalai manė, kad turbut ir "viernos” avelės jo
geros.
Kalbėtojas L Bekampis, tai buvo, gali dėjo. Kiti aiškino, kad joms socialistai jų tikslo nesupras
Trečiokas, F. Pavalkis, Šer nedarbui užeinant darbinin . gana
nesuprato. Vieni pradėjo
nas. J. Bonža, Ručinskienė kai visgi nors miesto pagal į nors ir ilgas prakalbas pa- ma sakyt, pirmas išbandy reikia tik musų piano. Su ir duosis pasikinkyt kaip eiti namo, kiti miegojo sėdė
ir J. Smetona — po $1.00; ba galės šiek-tiek pasitikėti. įsakė, vienok neužsiminė a- mas, kaip publika atsineša sikrausčius naujon svetai kad tautininkai.
T. M-as.
;pie "dešiniuosius,” bei "kai linkui socialistų. Pasirodo, nėn veik pasirodė, kad ištik Ir štai 19 sausio klerika dami.
M. Liubinskienė, A. Povilai
Ansonictis.
riuosius,” nei pravardžiavo kaip tokiam Chesteryje, i imųjų taip ir yra, kaip tų pe lai su sandariečiais surengė
tis, K. Baliunas, F. Dabužis,
PROVIDENCE, R. I.
Į "socialpatriotais" ir kito socialistų prakalbas atsilan simistų buvo manoma. Ne> protesto mitingą prieš bol
J. Mikolaičiutė, St. Kretavičia, S. Knapkevičius. J. Kir Pavyzdingas "Aušros” cho kiais vardais tų socialistų, kė apie 200 ypatos (skait tos laisvos draugijos tuojaus ševikus. Kalba kun. Ver SPRINGFIELD, HHASS.
kurie nešoka pagal Stilsono lius lietuvių siekia apie 500 ) užgiedojo mums naują dai mauskas, kaipo pirminin Kur pasidėjo klerikalų ir
ro vakaras5.
velis, K. J. Mečius, P. Šiarir pasirodo, kad publika su- ną^ būtent, kad gali mum; kas. Antras iš eilės kalba tautininkų surinktos aukos?
•
Šukio
ir Co. muziką.
ras, Meškinas, A. Morkeliu- Šioji lietuvių kolonija be
nas ir J. Valinavičius — po veik iki šiolei neturėjo nei Po prakalbų naujon kuo- prarita, atjaučia socialistu duot svetainę tik už doleri Ramanauskutis iš Bostono. Tūlas laikas atgal klerika
50c. Viso labo suaukauta jokios draugijos, kuri butų ,pon įsirašė 22 nariai. Aukų veikimą. Kaip kitur, taip ii ne kitaip. Į metus laiko iš Tauškia jis apie "vienybę,’’ lai su tautininkais buvo pa
Lietuvos
<82 doleriai 90 centų. Auka galėjusi užsiimti dailės me lėšų padengimui surinkta čia atsilankė keletas kleri- mokėta už svetainę 24 dole kad pergalėjus
kališkų
tautininkų,
kurie
48
dol.
su
centais.
"priešus,"
ir
sykiu
pašiepia rengę čia prakalbas, kuriose
vusiems tariame ačiū. (Ku nu. Nors ir gyvuoja čia trįs-f *
liūs, o bet nei susirinkimo
buvo pasirengę savo klausi nei repeticijų kaip reikiant sandariečius už bedievišku- kalbėjo koks tai VVestvillierių vardai per klaidą neuž pašaipinės draugystės, bet
Didelis
gaisras
ant
vandens.
I .
mais "sumušti” kalbėtoją ii negalima buvo nei sykį at ną. Po to atsiprašant kal- tis vargonininkas. Tose pra
rašyti, malonės atleisti.)
jos
tokiais
dalykais
nei
ne-Į
Sausio
16,
7
vai.
ryte,
kilo
patraukt publiką savo pu laikyti. Vis.reikia laukt pa bėtojaus pliauškalo, kalba kalbose buvo renkamos au
Taigi prakalbos buvo pa
.
: didelis gaisras... ant upės. sėn. Buvo ir juoko iš tų I kol svetainė bus tuščia, kac sandarietis K. Norkus. Jisai kos, už kurias, kaip kalbėto
sekmingos. Kaip matosi iš tų nori užsiimti.
Pereitą pavasari į čia at-į kuris pridarė daug nuosto- smarkuolių. Mat, pas juos mes ją savo repeticijom ai .išreiškia, kad kas bus prie jas sakė, busianti perkama
aukų, jos padarė į žmones važiavo
p. Rr. Valaitis, ge-hjUe
neprigulmybė.
daugiau drąsos negu proto. susirinkimams galėtumėm šingas "šiai Revoliucijai”, Lietuvos
gerą įspūdį. Publikos buvo
žmonės
suaukavo
apie $60.
rai pažįstantis muziką, ir| feUvo taip. Krašte miesto Vienas klerikališkas "veikė gaut. Tai ve, kodėl teatra tai tas — judošius! Kleri
apie 400.
Providence’uj-jant Delevare upės stovėjo jas” prirodymui bolševikiš lė draugija neveikia, nes to kalams tas labai patiko; bet Tie pinigai buvo pavesti tū
P. Plečkaitis. apsigyveno
Neilgai trukus suorganiza-tos
........................................
..... kų žiaurumų pasakė, "kad kiose apvstovose, kuomet d<> kuomet kalbėtojas prisimi- lam p. J. Čiurlianiui, kad jis
laivai prikrauti bačkų
vo chorą po vardu "Aušra." su aliejum. Viename laive jis turis laišką nuo savo mo ir viduje nesutikimas vieš įė apie jų darbelius, tai jie pasiųstų juos Į NeprigulinyMILWAUKEE, MIS.
Susirašė apie 30 ypatų, vi kilo gaisras. Kuomet gaisras čiutės iš Nižni-Nowgorod, ir
-ujudo ir Ramanauskutis su bės Fondą, bet iki šiai dienai
Bedarbių skaičius auga.
sai nesuprantančių apie dai patėmyta, buvo jau pervėlu. ii rašo, kad neturėjo Vely patauja, veikimas nėra ga Vermausku bandė p. Norkų apie juos nieko negirdėt. Bu
vo sakyta, kad visų aukavu
Musų lietuviškoj spaudoj nas. Daug vargo p. Rr. Va Darbininkai, kurie dirbo ant koms nė marginto kiauši limas.
Išvargus šitokiose apysto- nutraukt už skverno nuo siųjų
vardai bus paskelbti
laičiui
reikėjo
padėt,
kolei
iš šio miesto labai retai ma
to laivo, nešdinosi lauk, bet nio.” Pamislykit, koks žiau vose apie trejus metus, galų- pagrindų. Publikoj pakilo
laikraščiuose,
bet ir to nie
pralavino.
tosi žinių. Gal-but, kas ma
tuo tarpu jau pradėjo eks- rumas tų bolševiku! Apie gale L. T. D. D. nutarė pasi- didelis triukšmas. Vermau
no,- kad mes čia puikiai sali Dabar chorui jau pradėjo plioduot aliejaus bačkos. kitus kritikantus nėr kas ir [ieškoti sau patogesnės vie skas bando susirinkimą nu kas nematė. Taigi klausi
gyvenam ir joks veikimas geriau sektis, nes jau išmo Akimirksnyje visas laivas sakyti, gaila popieros. Abel tos. Nuo šių metų L. T. D ramint, bet iš publikos jam mas. kur tos aukos pasidėjo:
darbininkiško
judėjimo ko apie pustuzinį \ visokių apsiliejo degančiu aliejum ir nai, prakalbos gana nusise D. nekliudys niekam. Bet kaž-kas šaukia: "sėsk, čigo ar joą nusiųstos, ar da ne?
Ponas J. Čiurliams turi vie
stiprinimui mums nereika dainų, ir* progai pasitai juodi durnai aptemdė visą kė; aukų surinkta $22.69. kaip ten nebūtų, o visg’ ne!”
šai
apie tai paaiškinti.
kius
sudainuoja.
lingas. Gal kada tokia
pakraštį. Apie penkiolika Kuopa pasižimėjo ir au energija teatrininkams jau
Po to triukšmo apleidžia
mintis ir galėjo rastis kai- Sausio 18 d. buvo Aušros darbininkų tapo aplieti de komis. Aukavo LSS. Apsi atimta, ačiū musų pirmeivių svetainę Norkus ir publika. Sausio 15 čia buvo atva
kurių mihvaukiečių darbi choro vakaras (teatrėlis su gančiu aliejum. Kad išgel gynimo Fondan $12.00, L S. atsinešimui link L, T. D. Lieka tik keliatas žmonių. žiavęs kitas kalbėtojas, p.
ninkų galvoje, tik ne dabar. šokiais).Buvo sulošta "Ame bėjus gyvastj, jie šoko nuo S. Agitacijos Fondan .*30: Draugijos.
Klerikalai manė, kad šie yra Marius. Jis taip-pat ragino
Bedarbių skaitlius su rikoniškos Vestuvės” ir su laivo upėn, bet ir upės pavir- Tarno Mooney gynimo fon
kiek kas
Felix Sprindis. jų pritarėjai. Bet kur tau! žmones aukauti,
kiekviena diena didinasi. dainuota pora dainų. Tai šis palei laivą buvo apdeng dan $5.75. Kuopa rengia ir
gali,
sakydamas,
jog
be au
Kuomet rezoliuciją leido
Suvažiavusių iš kitur darbi dar bene pirmas Providen- tas liepsnojančiu aliejum ir daugiau parengimų.
balsavimui, tai vėl kilo triu kų Lietuvos negalima esą
TERE HAUTE, IND.
ninkų minios netekusios da ce tokis pavyzdingas pasi žmonės turėjo pasinei! po Yra čia keletas pašalpinių
kšmas
ir salės "dženitorius" paliuosuot. Nuo ko ar iš P°.
Snaudimas.
bar darbo vaikščioja gatvė linksminimo vakaras; ypa vandeniu, kad užgesinus ant draugijų, tarp ju vyriausią
su policistais išvarė visus ko tie žmonės nori Lietuvą
mis galvas nuleidę. Jie kas tingai jis pasižymėjo dviem savęs degančias drapanas. vietą užima L. U. Kliubas, Šiame mieste lietuvių gy laukan. Bet ant rytojaus liuosut, jie nepasako. Jis
dien jieškosi darbo, tik jo vertais pagyrimo dalykais: Įšokę upėn, kurie mokėjo ge turis nuosavus namus, tik vena apie 60 šeimynų ir apie vietiniam "Evening Tribū tik sakė, kad reikia lietu
nėra. Dirbantiems darbi viena, kad sutraukė daugeli rai plaukt, ar kurie mažiau veikimu da nepasižymėjo; tiek pat pavienių. Turi pa- ne” vistiek tilpo varde "vi viams užlaikyti visokių iruninkams Allis Chalmers Co., lietuvių, tokių, kurie nieka buvo apdeginti, išsikėlė vir užlaiko knygyną išvien su šalpinę draugiją, "Sietyną’ sų” lietuvių rezoliucija prieš formacijos biurų,o tas bran
Intemational
Harvester dos nesirodo į susirinkimus, šun, o 11 ten ir pasiliko... 68 kuopa.
ir SLA. kuopą. taij)gi LSS. bolševikus, vokiečius ir... giai atsieina. Bet kokia nau
Co., Plankinton Packing o antra, kad buvo be svaigi Sakoma, kad žuvo da dau Chesterio lietuviai neturė 169 kuopą.
lenkus su parašais "John da Lietuvos darbininkams iš
Co., Gender, Paeschkc and nančių gėrimų, kas kaip giau, bet tikrai da nesužino jo bėdos, tai užsimanė orga Mes lietuviai neturime čia Sekevičius, chairman" ir tų biurų, p. Marius nepaaiš
Frev Co. ir kitos firmos <am čionai, rodos, negalimu ta. Nuo to laivo ugnis pa nizuot parapiją. Tam pasi savo buržuazijos, visi gali "Anna Sider, sekr."
kino.
algas numažino. Darbinin daiktu. Štai čia tankiai siekė kita ten stovintį, o pas priešino
Phiiadelphijos me prisiskaitvt prie prole Ne nuostabu, kad klerika Sausio 18 Birutės Choras
kai noroms-nenoroms turi rengiama baliai su svaiga- kui ir trečią. Pusėtinai ap Kaulakis ir Chesterio itali- tarų klesos.
lai gina Lietuvos dvarpo buvo parengęs koncertą.
nusileisti, nes bedarbių mi ais ir koks iš to laimėjimas? degė ir pakraštis ("dokai”) jonų kunigas, kurie iki šiol Taigi, kuomet pasaulio nius ir biznierius, bet nuos- 1Choras butų gana puikus,
nios tik ir laukia vietos. Va 20 — 30 dol. o, tankiausiai ties tais laivais. Degė visa apkarpė lietuvių katalikų proletariatas kovoja už dar tabu ir sykiu juokinga kaip itik bėda, kad merginų nėra.
dinasi darbininkų konku būna prakišta. Nusistebė dieną.
vilnas. Nors jau kelintą sy bo žmonių išsiliuosavimą iš jie tuos varkšus tautininkus Po koncerto buvo šokiai.
rencija darbo spėkos pasiū site, kaip pasakysiu, kad šis Laivai su aliejum už kelių ki organizuojįa parapiją, bet po buržuazijos viešpatavi vedžioja už nosies ir visur !Žmonių atsilankė apsčiai ir
vakaras davė dienų turėjo išeit Europon. vistiek negali suorganizuct. mo, mes čionai vis da tebe- stato ant pajuokos.
lyme atima iš darbininkų be
_svaigalų
--------------------1vakaras nusisekė gerai.
galę apginti pirmesni algos apie šimtinę pelno!
Vietinis.
Rep.
K p. koresp.
Klerikalai buvo surengę snaudžiame rankas susidė
4
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

čių savą, ne svetimą žemę papildyti Valstybės tarybos
dirbti.
Laisvoj Lietuvoje sudėtį.
Bukite pasirengę, Valsty
taip būti neprivalo. Musų
Steigiamasis Seimas turės bės Tarybai pašaukus, eiti
pasirūpinti, kad Lietuvoj ten, kur reikės, musų bran
žemdirbiai, kurie nori ir su gios tėvų žemės — Lietuvos
geba žemę dirbti, gautų jos ginti!
pakankamai. Jo bus dar Pasirašo:
bas, kad nebereikėtų Lietu Valstybės Tarybos prezi
vos žmonėms iš savo krašto dentas A. Smetona.
gabentis ir jieškoti duonos
Valstybės Taryb. Vicesvetur. Lietuvos Vyriausy Prezidentai: Dr. J. šaulys,
bė paruoš visa, kas bus rei Kun. J. Staugaitis.
kalinga Steigiamajam Sei
Ministerių Tar. Pirm, ir
mui žemės reformai padary Užs. reik. min. Prof. A. Val
demaras.
ti.
Finansų, prek. ir pram.
6. Lietuvos Vyriausybė
rūpinsis, kad miesto ir so ministeris M. Yčas.
džiaus darbininkai turėtų Vid. reik, minist. V. Leo
darbo ir uždarbio ir kad jie nas.
Žemės ūkio ir valst. turtų
butų saugojami nuo išnau
ministeris
J. Tūbelis.
dojimo.
Šviet.
minist.
J. Yčas.
Lietuvos Piliečiai!
' Einant į darbą
daug
Didėji karė, kuri per ket mums reikia patvaros ir
verius metus žudė Lietuvą, stiprybės, nes turime dau- True translation filed with the postmaster at Boston. Mass., on Januarv
baigiasi. Jai baigiantis tu geli priešu, ir mums tenka 22,
1919, as required by the Act of
ri nukristi pančiai, metų me-; gintis vieniems, nelaukiant October
6, 1917.
■ ■ ■talkininkų. Yra
tus varžę Lietuvos kraštą. ir
■ iš niekur
Kovai dar ne galas, bet jau žmonių, tykojančių užgrobteka mums laisvės saulė, itj“ijetuvor'ženie.'' 'išplėšti
Ik' paskutines valandos Lietuvai jos girdi - Vilnių,
nebuvo leidžiama Lietuvos Jįe -nklu ruošiasi nlus už.
Valstybes Tarybai su savo; )ti Yra žmoniu> kurie
krašto žmonėmis .susisiekti 5an tvdamies mažiais de. Ištraukos Iš Įstatymo Apie
Įneigų Takasas.
^^■’T.Timokratizmo vardais ir žoPittsburgho Lietuvių Mo- dabar yra: žemė -$2,21)9.78;
—
Dėl
manęs,
tėve
galėtų
jos žingsnis i
—Koman, Maike, pasikalFabrikuose ir kitose dar- kslo Draugija susitvėrė, ro- Namas—$35,714.62; Rakan
džiais,
nori
suardyti
musų
bėsiva apie lietuvišką pali- nebūt nei vieno klerikalo. mas. Ištisi,metai Valstybės i pačių tarpe vienybę.
bavietfee dabar yra renka-JgoTmetais“
dai—$2,078.99: stakas kliutikę. Aš noriu, vaike, kad tu Pasaulis nuo to nesugriųtų. Tarybai nevalia buvo pasa Norėdama atsiremti prieš mi darbininkų parašai, r~;
L^.
»r| Po kiek laiko L. M. Dr-ja be $1,526.90. Viso labo L. M.
man išvirozytum. koks yra —Oi, vaike, galėtų su kyti liuoso žodžio savo žmo visus musų priešus. Valsty jie ketina Amerikoj pasilik- jsįgįj0 mažą medinį namelį Dr-jos turto vertė $42,530.difrensas tarp k. -rtkalų ir griūti! Jeigu nebūtų kam nėms.
palaikyti vieros, tai bedie Dabar tos kliūtys pradeda bės Taryba drauge su josios ri’ ar gnzti senon tėvynėn, rj ]aikuį bėgant padidino. 29. Vadinasi, turtas viršikatalikų.
paskirtaisiais ministeriais Daug zrponių klausinėja, įšok metais kilo sumany-į na skolą $26,358.79.
—Gerai, tėve aš tau galiu viai kaip matai apverstų nykti. Senosios vokiečių I.praneša
jums, kas reikia 2,ai.n.^be. P3rasaL/enkam,’,mas statyt dideli atsakantį) Bėgiu 1918 metų naujų
svietą augštyn kojomis. vyresnybės nebėra, ir tiktai
paaiškinti.
Taig1 čionai paaiškinam.
Inarna. Savu pinigu draugija narių L. M. Dr-jon prisira
daryti.
—Tik neaiškink vaike, Žmonės tuojaus pradėtų ne šiandien galima imtis staty tuojaus
Parašai
renkami
dėl
takiždg turėjo $12,549.80. Už) šė 45. Išbraukta 18 narių
Negaišindami nei dienos,
bedieviškai, ba tu žinai, kad beiti bažnyčion, niekas nebe ti laisvos Lietuvos gyveni kiekvienoje
parapijoje susi sų. Sulyg naujo įstatymo, tokia suma didelio namo ne-i Mirė 2. Abelnai narių pasi
duotu ant mišių, visi ištvirk mą. Jau atėjo darbo valan
aš esu geras katalikas.
Kad su daugino ant 25.
(Beje, iš
rinkite visi vyresnieji, be kiekvienas nepilietis kuns galima paštatyt
tų ir kunigų neklausytų.
da.
ir
Valstybės
Taryba
tiki

tik
nemano
šioje
salyje
apmanymas
vykinti
gyveni-' brauktųjų dauguma gal
—Tu sakaisi esąs geras —Na. tai kas?
kalbos
ir
tikybos
skirtumo,
Lietuvos ir išrinkite Parapijos Komi sigvventi, turi mokėti pa-|man nutarta kreipties prie greitu laiku vėl sugrįžšs}.
katalikas, tėve. Taigi nuo —Tai kas! Ogi Dievas ga si, kad jus visi
vyrai
ir
moterįs
—
mokate tetą iš penkių arba septynių skirtą mokesti uz savo SLA. su prašymu paskolos, Dabar iš viso LMD. nariu
tavęs aš ir padėsiu. Kada tu lėtų visą pasauliį nukoroti.
kalbi poterius, arba atsisė —Tain, tėve, visos davat ne tik dėl laisvės kovoti, bet žmonių. Tšrinktasai Komi įpla uk as.
_
Į SLA.
paskolino
namui turi 280. *
Taigi kas nėra pilietis ir $15,000. Draugijos nariai I Šiems 1919 metams LMD.
dęs prie bačkutės giedi ka- kos protauja. Bet ką da ir iškovotąją laisvę stipriai tetas turi tuojau paimti į
runką ”Kas nori panai Ma vatkos mano, tas neturi jo laikyti.
savo rankas tvarkyti apy pasirasys, kad jis nori griz- sudėjo $7>248. A p L A 7 i valdybon išrinkti sekantis
Nuo
šios
dienos
mes
patys
rijai služyt,’’ tai tu esi kata kios svarbos. Jos tikėjo, kad
linkės gyvenimą. Tasai Ko ti Lietuvon, tas turės mokė- puona paskolino $3.000; D. asmenis:
Pirmininku —
nuo savo algos mokesčius,
į( Gedemino
Dr-ja — į-Juozas Moskeliunas; pagellikas, tėve. Kada tu nuėjęs caras buvo pateptas valdo imsime Lietuvą valdyti. Val mitetas tuojau turi pasi
bažnyčion meldiesi prieš sa nas ir kad jo niekas negali stybės Taryba rūpinsis ly- kviesti stiprius ištikimus vy Valdžios komitetas visuome $1,000: Lietuvių Kooperaty bininku — Jonas Pociūnas;
vo vienvardi šventą Jurgi, nuversti. O betgi revoliuci 1 sriai visais Lietuvos pilie rus ir sudaryti iš jų miliciją. nei informuoti paduoda apie ve Dr-ja — $50<). Viso labo j sekretorium — Povilas Slie
arba parpuolęs bučiuoji pur jos šluota jų nušlavė ir pa čiais. neskirdama nei kalbos, Milicijos darbas yra saugoti tai šitokių informacijų:
tokiu budu susidarė $39,327. kas; finansų sękrt. — Jonas
vinas bažnyčios grindis, tai saulis dėlto nesugriuvo. Pas nei tikybos, nei lyties. Da ramins žmones nuo visokių
<80
suma.
ĮTJrlakis ir kasininku Karo
įneigų taksos Įstatymas
tu taipgi elgiesi katalikiš kui carą dabar šluojami iš bar ji jau kuria savąją val grobikų ir užpuolikų ir pa reikalauja,
Namas
nutarta
statyt
už
blius
Varašius. Kasos glo
kad darbdaviai
džia. kuri sudarys valstybės
kai.
laikyti
viešąją
tvarką.
Rusijos ir klerikalai laukan.
užlaikytų du
nuošimčiu 40 tūkstančių dolerių, bet bėjais: Aleks Vainorius ir
—Šarap, aš purvinos pad- Ir tu pamatysi, tėve, kad įstaigas ir sutvarkys krašto
savivaldybę. Darbo tik pra Komitetai tegu susižino su (procentu) visų įneigų už .atsiėjo visas jo pastatymas Izidorius Kvederis. Direk
iagos niekad nebučiuoju!
juos iš tenai iššluos, bet džia; dar veik visa valdžia kaimynių parapijų komite 1918 metus nuo samdinių, '$35,714.62. Už rakandus į toriais: Jonas Blažaitis; An—O kodėl galas tavo no- svietas vistiek nesugrius.
vokiečių rankose; daug dar tais ir bendrai teįsteigia kurie nėra piliečiai ir nema namą užmokėta $2,078.99. i tanas Žvirblis, Povilas Stasies purvinas, tėve?
i —Palauk, vaike, palauk! laukia mus rupesnių.
Apskričių (Kreizų) Komite no šioj šalyj gyventi. Kiek Taigi su visais įtaisymais i nišauskas ir Ai. Vestertas.
—Maike, tu, mano , nosies. Da panelė švenčiausia gali
namas atsiėjo $37,793.61. Maršalka — W. Gutauskas.
nekritikuok, ba mudu tuoj stebuklą parodyt. Už nu Imdamies darbo pasisako tus. Šitiej i teužmezga nuo vienas asmuo, kuris laikinai Pabaigoje 1917 metų namas Gaspadorium — Kaz. Gukokie yra musų pirmie latinius ryšius su Lietuvos šioj šalyj gyvena. įneina Į
susipiksiva.
vertima caro visi cicilistai me,
buvo gatavas.
1 tauskas. Salės auditorium
tą gyventojų rųšį.
Vyriausybe.
ji rūpesniai:
—Na, tiek to. tėve: tegul gali būt i ožius paversti!
Kiekvienas asmuo, ku Bėgiu 1918 metų L. M. — -Juozas Virbickas, (jo gy
Valstybės Taryba drauge
tavo nosis pasilieka ramy —Pakol tu to stebuklo su L Per ketverius metus su savo ministeriais rūpin riam reikia mokėti taksas Dr-ja atmokėjo skolos S. L. venimo vieta 149 Moultrie
bėj. Eikime prie dalyko. silauksi. tėve, tai ant žemės 'paudė mus didžiausi karės sis. kad niekas nekliudyti nuo įneigų ir kuris nepri- A. $9,000. Kariams, kurie st.. priešais salę. Norintieji
Taigi, kada tu rūpiniesi apie nebeliks jau nei vieno kara vargai: Netekdavom pieno jūsų išrinktiemsiems Para iuoda savo apskaitliavimo reikalavo, atmokėta $1,606.- pasisamdyt salę privalo
savo dusios išganymą, tai liaus. Revoliucija visus juos savo kūdikiams. Stikdavome pijų ir Apskričiu Komite ki 1 kovo dienai kiekvienų 50. Tokiu budu vienais kreiptis prie jo viršnurodviuonos, svetimus bešerdami.
tuomet niekas negali pasa- i iššluos į šiukšlyną.
tams darbo dirbti. Jinai metų, užsitraukia baudos metais atmokėta skolos tu antrašu).
Lie'uvos
Vyriausybė
rūpin

kvti ant tavęs, kad tu esi —Vaike, tu taip nekalbėk.
rūpinsis taip pat. kad jūsų 50' ž nuo sumos, taksoms $10,606.50. Taipgi atmokė
klerikalas. Bet kada tu or J ba tas užgauna mano stoną. ais. kad nei vienas grūdas, sudarytajai milicijai butų priklausančios. Tikrenybėje ta visiems skolintojams pro LMD. neatsisako duot
savo svetainę bent kokios
ganizuoji vyčių vaiskų; ka Tu žinai, kad aš esu lietuviš nei vienas kiaušinis be jos pristatyta ginklų.
centu $5.00 nuo šimto.
bauda
negali
būti
mažesnė,
rengi amam
da tu darai saliunuose ma- ko vaisko generolas ir revo žinios nebūtų imamas iš Rinkdami Komitetus ir kaip $20.00 ir nedidesnė, L. M. Dr-ja da yra skolin organi zaci jos
nievrus ir pienuoji užpuoli liucijos nemyliu. Kaip tik krašto.
ga SLA. $6,000; Nariams — susirinkimui bei vakarui.
kaip
$1,000.00.
Kiekvienas
steigdami
milicija,
kiauskiSilpnai finansiškai sto
mus ant socialistų prakalbų, 'nradės vaikščiot į Lietuvą 2. Ketverių metų karė su- tės. kai bus reikalo, ir tar asmuo, kuris sudeda mela $5.671.50; A. P. L. A. 7 kuovinčiom
SLA. 40 kuopai ir
tai tuomet tu esi klerikalas. šipai, aš tuojaus važiuosiu į ardė musų ukius. Mūšiai, f- aitės su vienintele visos Lie gingą apskaitliavimą. užsi- oai — $3.000; D. L. K. Ge
Taip pat yra ir su kunigais, seną savo krajų ir runysiu ję Lietuvos žemėje, pelenais tuvos atstovybe — Valsty taukia baudos $2.000.00 ir demino Dr-jai — $1,000 ir TMD. 9 kuopai LM. Dr-ja
navertė musu trobesius. Ka
tėve. Kada kunigas mokina ant Lietuvos karaliaus,
L. Koop. Dr-jai — $500. Vi svetainę duoda susirinki
vienus
metus
kalėjimo.
bės
Taryba
ir
padėtąja
jo

žmones doros;
kada jisai | —Yra. tėve, be tavęs kan- rės nuostoliai turės būti Lie sios Vyriausybe. Ji siunti Svetimšaliai, kurie neiš- so labo skolos yra $16,171.- mams laikyti už dyką.
skelbia Kristaus mokslą ir didatų i Lietuvos karalius, tuvai atlyginti. Vyriausybė nės savo įgaliotinius, kurie reiškė noro šioj šalyj apsi 50.
Juozas Virbickas,
meilę artimo, tai tuomet , Yra Gabrys, vra Yčas, yra tuojaus imsis daryti visų tų aiškins ir patars, kaip tat gyventi. reikalaujami užsi L. M. Dr-jos turto vertė
buvęs sekretorius.
mes sakom, kad jis yra tik- vyskupas Karevičius, yra nuostolių sąrašus.
mokėti 1G visų savo įneigų
geriau padaryti.
ras katalikas. Bet kada kunigas Laukaitis ir visa ei- 3. Lietuvos Vyriausybė
už 1913 metus, pradedant
jis pradeda per pamokslą lė kitu ’’kramolos malšinto- rūpinsis, kad tuoj butų pa Vyriausias dabar darbas, kovo 1 d., už visus 1914-1915 nvtose Valstijose, kaip čia to badaujantiems Euroj>os
keikti socialistus ir jų laik- jų.” Visi jie norėtų būti Lie- leisti ir galėtų grįžti visi ka didžiausioji Lietuvos pilie- metus, ir 2% už 1917-1918 gimę, taip ir ateiviai. Nerei žmonėms.
kia mokėti tik tiems, kurie Kiekvienas, kuris turi mo
pareiga — palaikyti
raščius; kada jis pradeda išjuvos karaliais ir jeigu tik rės pabėgėliai ir visi iš Lie ei ų
taksoms
deramus
metus.
tikėjimo daryti politiką: ka-'butų galima juo likti, tai jie tuvos ištremtieji dėl politi krašte vienybę, ramybę ir To bus reikalauiama kiek pavieniai uždirba mažiau, kėti nuo įneigų taksas, tui
da jis pradeda skelbti, jog patįs ta proga pasinaudotų, kos nusidėjimų karės metu. tvarką. Tegu eina Lietuvos vienais metais, kol įstaty kaip $1,000. (apie $19.25 są- po prisiega išpildyti raštus.
vaitėje) ir vedę, kurių mo Tam reikalui blankus gau
caro valdžia paeina nuo Tu. tėve, kaipo ištikimas Ji nori tik apsaugot Lietuvą jaunimas, kurio krutinėję mas nebus pakeistas.
terįs ir nepilnamečiai vai namos bankose, k rasos sto
Dievo, kaip tai darydavo;klerikalu tarnas galėtum nuo suiručių ir privesti šalį plaka narsi lietuvio širdis į
Prirengk
savo
įneigų
apkai
podraug su tėvu uždirba tyse ir pas įneigų rinkėjus
Lietuvos kunigai, tai tuo- >'-mti ”’džiab?f
džiabg’ jų virtuvėj ’igi visų žmonių Renkamo milicijos eiles, tesimokina skaitiavimą taksų kolekto
nedaugiau
kai $2,000 (apie (Collectors of Intemal RcSteigiamojo Lietuvos Seimo. ginklą vartoti, bet tevartoja
met mes jau sakom, kad to- tiktai indus plauti.
riui,
kuris
atsilankys,
t
y.
$38.50 sąvaitėje).
venue) bei jų įgaliotinius.
kis kunigas yra klerikalas.i —Kad aš tau žiebsiu per Valdžios tikslas greičiausiai iį tik šventu reikalu musų pasakyk savo
uždarbiu?
Sunkiausioji našta, kuri Valdžia užaiko kiekvieno
Ar dabar tau bus aišku, te-'ausį už tokią kalbą, Maike, sušaukti Steigiamąjį Sei tėvynei ginti.
kiekvienais metais nuo 1913 gula ant valdžios. — tai ka je šalies sekcijoj įneigų tak
Žinokite
visi
Lietuvos
pi

mą
visuotinu,
lygiu,
slaptu
ve, koks yra skirtumas tarp iai tau net žvaigždės akjse
metu, taipgi kur dirbai visu rės išlaidos. Visi karei sų instruktorius. Rinkėjai
pasirodys! Kaip gali atsi- ir teisiu balsavimu. Jisai ga liečiai, kad Valstybės Tary tuo laikotarpiu.
klerikalo ir kataliko?
viai turi būti parvežti iš Eu neis jieškoti taksų mokėto
—Suprantu, vaike. Kada vožyt sakyt, kad lietuviško lutinai nutars, kaip turi mu ba remsis jūsų išrinktaisiais
aš užsidedu švento Pranciš vaisko generolas eis dišių sų kraštas valdytis. Jisai nu Parapijų ir Apskričių Ko TAKSAI NUO ĮNEIGŲ. ropos ir tinkamai prižiūri jų, bet turės stotis, kurios
mi. Reikia laivų, kad juos bus lengvai surandamos. Pa
statys santykius Lietuvos mitetais ir drauge su jumis
kaus brostvas su zupelnais plauti!
Su
v.
Valstijų
valdžia
da

saugiai
namon sugrąžinti. tarimai ir pagelba jų ofise
ves
Lietuvą
į
laisvę,
laimę
ir
su
kaimynais.
Jisai
įstatys
—
Nesikarščiuok,
tėve.
atlaidais, tai aš esu katali
bar
renka
taksus
nuo
gerovę.
Kareiviai
ir jurininkai, ku bus gaunama veltui.
kas: o kada aš apsivelku Tau tų indų plauti nereikės, ir nuolatinę Lietuvos Val
Netrukus, dar šiais me įneigų už 1918 metus. Kon rie yra sužeisti ir sergantis, Tie. kurie uždirbo perėju
lietuviško generolo mandie- nes nei Yčas, nei Gabrys, džią.
5.
Žemės
valdyme
iki
šiol
tais,
tam tikru įstatymu gresas išleido įstatymą. Tiri būti kuogreičiausiai pri siais metais tiek, kad jiems
rą ir prjsikabinu tautišką nei joks kitas klerikalas Lie
rreikia mokėti taksas ir bus
šoblę, tai tada aš esu jau tuvos karalium nebus. Lie buvo Lietuvoje daug netei Valstvb. Taryba pasikvies Su v. Valstijų Pinigvnui gau žiūrimi.
ti
pinigų,
kad
užlaikyti
kaIš
sumokėtų
taksom
pini

neišpildė
po prisiega tų po
sybės.
Greta
didžiausiu
že

jusu
išrinktuosius
atstovus
tuvą
valdys
veikiausia
pa

klerikalas.
riumerię,
laivyną
ir
tt.
gu
imami
ir
tie
$100,000,pierų
ir
neįdavę
kur reika
ris žmonės, o ne karalius. mės plotų savininkų, skur i Vilnių bendrąjar Valsty
—Taip, tėve.
—Bet ar tu mislini, vaike, Karaliaus šalininkams vie do šimtai bežemių ir maža bės Tarybos Konferencijai. Įneigų taksas turi mokėti 000. už kuriuos prezidentas laujama, bus sunkiai baud
< žemių, norinčių ir sugehian- Šitoji Konferencija turės visi, kurie tik gyvena Suvie- Wilsonas prašo pirkti maiš žiami.
kad klerikalai nereikalingi? tos tenai nebus.
[Lietuvos klerikalą organas
"Tėvynės Sargas.*’ kurio kelin
tas numeriu dabar gauta Ame
rikoj. paduoda Lietuvos Tary
bos atsišaukimą, išleistą į Lie
tuvos piliečius raginant juos
tverti miliciją. Iš atsišaukimo
matyt, kad vyriausiu tos milici
jos tikslu statoma palaikymas
Smetonos-Yčo valdžios. Nors at
sišaukimas buvo rašytas 11 lap
kričio ir, kaip rodos, toji "val
džia” iš Lietuvos jau pabėgo,
bet vis dėlto amerikiečiams žingeidu bus išgirsti, kaip sumanin
gai atžagareiviai pienavo pa
griebti Lietuvą savo kontrolėn,
kaip gudriai jie kalbėjo Į žmo
nių jausmus.
Paduodant čia
tą ju atsišaukimą ištisai. —
Red.].
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Pajieškau giminaitės.
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ka.mo Butri,nonių vals4iš-f GrnkoTrakų
■
,
P
av
-,
V
ilniaus
gub,
gyveno
PittsburGEBI AUSIS DARBO ĮMONIŲ
. ,
<<7__
z.
, , . '
Turiu svarbų reikalą ir melLAURAITIS.
PajM-skau savo sesers Unas Luksy- diiu jos pacios atsišaukti ar kas žino
True translation filed with the post- tės. is Bliviskių kaimo, Gnskabu-1 maknį-s pranešti.
PRENUMERATO8 KAINA
(5)
Aaerikoj*:
master at Boston. Ma«s, on January džio parap, Naumiesčio pav. Su-.
.. r Juliana
. ..
---'
Mrs
Pilipanieuė,
Me tam s
UL78
.....
:Z9, 1^19, *s reuuired by the Act of valkų gub, gyveno Cleveland, Ohio. | 18 Factory str., Hyde Park, Mass.
Pusei metų ......................
LM 2a-kių salių darbininkų at- October 6. 1917.
• • •
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu jos i
Kanadoj ir UžrobežioMo:
pačios ar kas ją žino atsišaukti
Pajieškau Jono Sutkaičio ir Agnės
stovai
jau
suvažiavo.
Metams ........................... H2S
AMERIKA TURĖJO DAU
J. Lukšis.
Gvildukės abu iš Naumiesčio pav,
Pusei metų ........................ 1J5
Panedėlį Šveicarijos mies GIAU KAREIVIŲ, NEGU 1116 Kishwaukee st, Rockford, Iii. Suvalkų gub. Moteris prasišalino iš
Su visokiai reikalais ataikrsi- te Berne atsidarė tarptauti
Virginia, Minn, 27 lapkričio, 1917 m.
ANGLIJA.
piant j Redakcijų, rašykit kitokį
Pajieškau draugo Antano Genzbi- I Ji buvo nėščia ir pasiėmė su savim
adresų:
nė socialistų ir darbininkų
Kauno gub, Šiaulių pav. Veiks vienų metų vaiką. Meldžiu jos pačios
Karės baigimo dienoj A- gel,
"KELEIVIS*
nių’ vals, Laižuvos parap, Auksudės atsišaukti ar žinančių pranešti už ką
konferencija.
Tarp
susirin

$55 Broadway, So. Basto*. Mm*.
Kas apie jį žino malonėkit bus atlyginta.
(?)
kusių atstovų kilo didelis merika turėjo Francuzijoj kaimo.
pranešti arba pats lai atsišaukia.
George Preikšas.
daugiau
kareivių,
negu
An

August Bundorius,
BOX ĮSI,
Virginia, Minn.
True translation filed with the post- nepasitenkinimas, kad Ame255 Broadway,
So. Boston, Mass.
glija.
Štai
skaitlinės,
kiek
Bo8ton-.Ma“-.«« January rikos vadžia neleido AmePajieškau Antano, Emilijos ir Zo29. 1919, as reriuired by the Art of
atstovams kuri armija turėjo vyrų:
Pajieškau M. Tairošaiėiutės, iš lijos Dobrovolskiu, Zofija po vyru
October C, 1017.
I rikos socialistų
2,559,000 ^garinių kaimo, Šventaženo parap , Medalione. Visi išIS Užvenčio parap,
ir 1 • ••
.važiuot Camille Huysman, Francuzų
Taipgi Antano Paltana Šiaulių pav, Kauno gub. Jų pačių at
Amerikonų
1,950,100 Suvalkų
vičiaus meldžiu atsišaukti.
(6) sišaukti ar kas žino meldžiu pranešti.
Gertrūda Doprovolskaitė,
(u)
Franas Miliūnas,
kretorius, aštriai kritikavo Anglų ir portugalų 1,718,000 23 Congress
452“ So. \VooJ st,
Chicago, J11.
avė, Waterbury. Conn.
Belgų ir italų
200,000

“KELEIVIS”

Amerika neleidžia savo ŽINIOS 1$ VISUR,
socialistų į konferenciją

!

PflllCSKOlinifll
|
v j. aese* a

Pajieškau apsivedimui merginos ne
senesnės 3o metų, laisvu - pažiūrų,
mylinčios gražų šeimynišką gyvėnimą, be skirtumo tautos bei tikėjimo.
Atsišaukvsiom duosiu
atsakymą
kiekvienai. Su pirmu laišku prašau
prisiųsti savo paveikslą. Platesnes
žinias suteiksiu. Aš esu 30 metų.
J. Wo—liūs.
(6)
181 Hatbough are, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos ne
jaunesnės kaip 22 metų ir ne senesnės
kaip 26 metu, amžiaus.
Geistina,
kad butų atvažiavus iš Lietuvos. Aš
esu 27 metų. Su pirmu laišku meldžiu
prisiųsti ir paveikslą kori, sugrąžin
siu su atsakymu.
(6)
J. A-kua,
Mulcahy Mine,
Shullsburg, Wis.

Pajieškau apsivedinrai
mergino <,
•r našlės be vaikų, nuo 25 iki 35 metų
amžiaus. Aš esu 40 metų nevedei i-.,
5 pėdų, 6 colių augščio. padoraus pa
sivedimo. Meldžiu kreiptis šiuo ad
resu:
Petras Goberis
(( »)
BOX 61,
Bernice, I’a.

PHILADELPHIA, PA.
Niekšiškas šmeižimo būdas.
Tūlas niekšas ar niekše norėdami

mano vardo garbei pakenkti paskelbė
"Keleivyje” mano vardu pajieškojimą
apsivedimui vaikino.
Toji niekingo charakterio
ypatų
mane tuomi išstatė ant juoko, tik ncpamąstė, kad teisybė gali būt taipgi
paskelbta ir toks "šposas” protinga
skaitytojų pripažintas niekšišku dar
bu. Niekšiškus darbus tik niekšai ne
sidrovi atlikti.
Taigi šiuomi pranešu, kad aš že
miau pasirašiusi niekad pajieškojimų
neskelbiau ir prašau vaikinų, kurie
patikėjo melui, kad man jokių laišku
nerašinėtų,
nei patis nevažinėtų,
kad su manim susipažinti. Prisiųstus
man laiškus ir paveikslus grąžinu, neimdama jokios atsakomybės už ap
vylimą.
Ona GrigaHatė,
218 Tasker str..
Philadelphia. Pa.
Nuo Administracijos. — Esame dė
kingi p-lei Onai Grigaliutei, kad nie
kingą melagių sudemaskavo. Tilpusį
oaj’eškojimą esame gavę nuo ypatos
iasira.;insios "Ona Grigali’jtė” ir
>adavusios 218 Tasker st. antrašą,
šito! ius "šposus” mes kuosmarkiausiai pasmerkiame.

Pajieškau apsivedimui megrinos
arba našlės su vienu vaiku. Aš esu 35
metų našlys su 4 vaikais, pasiturintis.
Turiu gera darba. Platesnių žinių
meldžiu kreiptis laišku. Atsakymą
luošiu kiekvienai.
(7)
K.
Bartkus.
valstybės
departamentą
213 N. Fourth str, Duquesne, Pa.
Pajieškau
pusbrolio
Benedikto
Pajieškau drauge Antano BrazdWashingtone, kuris atsisaSkuriaus,
Vištienų
kaimo,
taipgi
pus

iš Tulur.ų sodžiaus, Panevėžio
Pajieškau apsivedimui merginos,
; kė duoti Amerikos darbinin- NENORI PRIIMTI BER žiaus,
nav./Kauno gub. Pastaruoju laiku seserės Kaziulės Viršilaitės, Mižuikų nuo 20 iki 26 metų amžiaus, mylinčios
kaimo.
Telšių
pav,
Kauno
gub.
Jų
GERIO
J
KONGRESĄ.
gyvenęs
Mihvaukee,
Wis.
Jo
paties
Įkų atstovams pasportus.
pačių atsišaukti ar kas žino meldžiu šeimynišką gyvenimą. Aš e»u 28 me
atsišaukti ar kas žino, meldžiu pra pranešti.
(5) tų. Meldžiu atsisaukt:, su pirmu
J Kuomet buvo nurodyta,
Massachusetts valstijos nešti.
turiu svarbų reikalą.
laišku prisiunčiant savo paveikslą,
Klemensas
Viršilas,
Rinkimai į Steigiamąjį kad Francuzijoj dabar ran- kongresmanas Gillet, repub
A S.
797 Bank str, Materburv, Conn. ktsakymą duosiu kiekvienai.
9(19
Elm
str.
Kavine,
M
is.
<6)
Antanas Savickas,
Seimą Vokietijoj pasibaigė, dasi buvę Amerikos socialis- likonas, pasakė, kad naujas
P O BOX 42,
79 Yeomens avė,
Žinios iš 27-nių rinkiminių tai Walling ir Russeli, Huvs- Kongresas neprivalo Įsileisti Pajieškau brolio Domininko Vabalo, Pajieškau pusbrolių Izidoriaus ir
(Hamtramck) Detroit. Mich.
apskričių parodo, kad i Sei- man atsakė: ”Jie nėra A- socialistą Bergeri, kuri Wis- š I’alunu kaimo, Veisėjų parap, S :- Antano
Galinauskų,
paeina
iš
Viduk
pav, ’ Suvalkų gub, gyveno S’nePajieškau apsivedimui merginos,
Kauno gub, ir švogerio Vincento
mą išrinkta 421 delegatas, iš merikos socialistų atstovai, consino darbininkai išrinko nu
landoah. Pa. Jo patie> nmlnžiu atsi lės.
įuo 25 i’-i 30 metu amžiaus, turi geKarčiausko
iš
Pajiekonių,
Gaurės
pa
ar kas žino malonės pranešti. rap, Kauno gub. Jie gyvena Ameriko ai kalbėti lietuviškai ir angliškai.
kurių 164 yra didžiumos so- nes jie išstojo iš Partijos.” savo kongresmanu, ir kuris šaukti
Antanina Vabaliutė-Tolubienė (8> je.
Jonas Galinauskas ir Mari Platesnių žinių meldžiu kreiptis Atcialistai, kitaip žinomi kaipo I Iki šiol konferencijon pri- dabar likos nuteistas už per 317
PRANEŠIMAI
River str,
Plymouth. Pa. jonaJieško
(7)
Galinauskienė-Karčiauskaitė. -akymą duosiu kiekvienai.
desinieji socialistai,
kurie buvo atstovai jau iš Angli- žengimą espionažo Įstaty
Joe Daugaitis,
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:
(5)
M. J. SHILEIKIS Liemenėlio vien
23 W. Commerce str,
Pajieškau draugų: Augusto ir AJohn Galinauskas
remia dabartinę Eberto ir jos, Francuzijos, Rusijos, mo.
sėdijos.
N’ovoalcksandrovsko pav,
-Youngstęwn, Ohio.
domo Miluševiėių, gyveno Eingham1252 E 59-th str, Cleveland, Ohio
t
Kauno guh„ Salaku parap.. apturėjau
Scheidemanno valdžią.
!Vokietijos, Ukrainijos, Eston, N. Y., dabar bent Monteilo. Mas».
Jų pačių meldžiu atsišaukti ar kas
Pajieškau gero pažįstamo MečesPajieškau apsivedimui merginos, iš Lietuvos dvi žiuias. todėl meldi'u
Po didžiumos socialistų tonijos, Latvijos, Georgijos BOLŠEVIKŲ LAIVYNAS žino
malonės pranešti.
lovo Balkau.-ko. su kuriuom tarna- lietuvaitės nuo 20 iki 26 metų am- savo giminių ir pažįstamų kaimynų
daugiausia vietų Steigia (ant Kaukazo Ų Finliandi- ESĄS PASKANDINTAS.
P. Pag:egala.
vom drauge viename pulke Rusijos -iaus. be skirtumo tikėjimo, mylin atsišaukti. Aš grižšiu į Lietuvą taip
7
Hazel
str,
Binghanito:-,
N.
Y.
kariumenėj Vladivosto’-e nuo
ltš)7 čios dorą gyvenimą. Aš esu 27 metų. greit, kaip bus galima.
mam Seime turės klerika jos, Lenkijos, Austrijos, Če
Slikolas J. Shileikis.
Iš Londono pranešama,
iki 1910 m. Vilniaus gub, Trakų pav, Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti sa
lai.
Nepriklausomieji ar kijos, Vengrijos, Belgijos, kad bo’ševikų laivynas no Pajieškau savo vyro Antano Ulozo ■Junėionių sodos, Pivašiūnų parapijos. vo paveiksią. Vyrų meldžiu nerašinė 255 Broadway, So. Boston, Mass.
kad ’is dabar yra Amerikoj ti.
ba viduriniai socialistai tu Švedijos, Italijos, Danijos, rėjęs bombarduoti Reveli, (angiiš’tū vadinasi Anton Loųisej Girdėjau,
ROCKFORD. 1LL.
A. W. L,
(6)
18 metu amžiaus. 5 pėdų 2 colių aug Bostono apielinkėje. Kas žinote apie
rės 24 atstoMis. o kairieji Norvegijos, Graikijos, Švei bet visi jo laivai tapo pas ščio, mėlynų akių, gelsvų plauku, pa ji malonėkt pranešti arba pats lai at 2190 ks Russeli
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr-jos
str, Detroit, Mich
susirinkimas įvyks 2 vasario (Feb.>
(n)
arba "spartakai” — nei vie carijos, Argentinos, Armė kandinti. Kas juos paskandi eina iš Kašcilionių kaimo, Rumšiškių sišaukia.
•Juozapas Jankauskas iš Rudiškių
Vega svetainėj. Susirinkimas visų
oarap, Kauno gub. Jis išvažiavo spaPajieškau
apsivedimui
merginos
no.
nijos, Ispanijos, Portugali no ir kada tai buvo, žinia :ių 14 d. 1915 metais, palikdamas 189 Ne'vton st, \Valtham, Mass. arba našlės, nuo 20iki 37metų am- svarbiausias ir visi nariai privalo
mane su 8 vaikais dideliame varge.
Štai surašąs, kiek kurios jos ir Bulgarijos.
žiaus,aš esu 39 metų. Mylinčios gy auti.
nesako.
J. W. Daškevičius.
Paiieškau to žmogaus, kuris gar vent ant ūkės malonės atsišaukti
Jis paprastai dirbo ant Kanai BnuU>.
partijos išrinkta žmonių: j Laukiama draugų da iš
girdėjau gyvena Philadelnhijoj. Pas si nosi laikraščiuose kad galima pada Vyrų prašaus nerašinėti.
NANTICOKE. PA.
gorčių degtinės už maža kainą.
Karolius Davidavičia,
(6)
Didžiumos socialistų 164 Australijos, Naujos Zelandi- PARYŽIAUS STREIKAS kui dirbo ant laivų New York Trans- ■Tryt
■Hirtation Co. Kas praneš teisinga jo ’’s pats lai atsišaukia arba kas apie
PRANEŠIMAS. Lapkričio 3 dieną
BOX 31,
Sauble, Mich.
Klerikalų
88 jos. Serbijos, Pietų Afrikos
ji žino meldžiu pranešti.
(5)
antraša gaus $5.<Ki atlyginimo.
Ha mirė Mikolo Lauko žmona, o Lap
UŽGNIAUŽTAS.
Auburn. III.
Mrs Barbora Ulozienė
(6> S. D, BOX 368.
Demokratų
77 ir Rumunijos, bet dei kelioPajieškau apsavedi|nui merginos, kričio 8 d. mirė ir jis pars, palikda
sustreikavo 26 E. 21-st str, Bavonne. N. J.
našlės be vaikų, nuo 20 iki 35 mi 6 našlaičius. Minėti našlaičiai ta
Tautininkų
34 nes keblumų, o kaikurie dėl Paryžiuje
Pajieškau brolio Adomo Švilpos, arba
metų
amžiaus, mylinčios dora ir blai po atiduoti i si ratų namą. Laukas
gub., Panevėžio pav.. Pakrojo vų gyvenimą.
Nepriklausomų sočiai. 24 pasportų negavimo, jie var- gatvekarių, automobilių, po Pajieškau brolio Adomo Naskausko Kauno
Su pirmu laišku mel- ženijosi Bostone. Kas norėtų dau
■>arap, Preicunų sodos. Kas apie jį ižiu prisiųsti savo
žeminių
geležinkelių
ir
kito

’
š
Kauno
gub.
ir
pavieto.
Januvos
Plates giau žinių apie velionis Laukus arba
Liaudininkų
23 giai galės pribūti.
žino malonėkit pranešti arba pats lai nes žinias suteiksiu paveikslą.
valsčiaus,
Batiga
’
os
kaimo,
turiu
la

laišku.
(6) :ų likusius našlaičius Kreipkitės šiuo
•■tsišaukia šiuo adresu, nes labai svar
adresu:
Guelfu
4, P. S. Šita žinia buvo jau kio susisiekimo darbininkai. bai svarbų reikalą meldžiu atsišaukti bų
P.
Grinevičia.
reikalą turiu.
(8)
Maižiešius Diksa.
36
’
2
9
Wallace
str..
Chicago.
III.
Bavarijos ūkininkų
4 parašyta, kaip atėjo iš Pa- Valdžia tuojaus visus karus kuogrėičiausiai.
Chas švilpa.
1211 So. Prospect str, Nanticoke, Pa.
Andrius
N
’
askauskas.
ir
P. O. BOK 116,
VVurtembergo buržuaz. 2 ryžiaus telegrama, kad tarp- ir vežimus rekvizavo
2219 Gold avė,
Scranton. Pa.
Pajicškau apsivedimui .merginos,
Drumheller. Altą. Canada.
streiką
užgniaužė.
•arba našlės, laisvų pažiūrų, mylinčios
Uk. darb. dern. lygos
1 tautinė socialistų konferenREIKALAVIMAI
Pajieškau brolio Tado Grigolo. iš
apšvietą.
Aš esu 29 metų. 5 pe
Pajieškau
M.
šukšdinio
iš
Platelių
---- /-ija likos atidėta da iki 3 d.
Rietavos kaimo, Raseinių pav. Kau
lų. 7 colių augščio, tamsiais plau
REIKALINGA MERGINA ARBA
BEDARBIS NUSIŽUDĖ. lo gub, gyveno- Chicagoj. Jo paties parap, Marianipolės pav, Suvalkų kais, meilaus budo, blaivas ir mylin MOTERIS,
421; vasario.
Viso
kuri norėtų apsiimt sta
gub.
Gyveno
apie
Seattle,
Wash.
atsišaukti ar kas žino malonės pra Jo paties ar kas jį žino meldžiu at tis mokslą. Meldžiu atsišaukti, ku bo* darbą.
Mokestis $5 sąvaitėje ir
Lawrence, Mass. — Čia nu- nešti.
Premjeras Ebertas su
Jonas Lesulis.
(7) siliepti.
pirmu
rios myli gražu gyvenimą. Su
valgis.
Reikia apžiūrėti tik <lu
(5) laišku
prisiųst savo paveikslą, Atsa- žmonės, todėl darbas labai lengvas.
sušovė nakvynėje tūlas Os- 142 20-th str, S. S. Pittsburgh, Pa.
Scheidemannu išvažiavo į
J. Galinslcas,
kyma duosiu kiekvienai.
Jos. S..
(6)
34
metų
613
Vinewood
avė,
Detroit,
Mirh.
car
Hammeling,
Veimarą apžiūrėti, kaip bu
B. Miller,
(5) P. 0. BOK 211.
Pajieškau pusbrolio Antano VabnBelle Valley, Ohio
amžiaus žmogus, Jis buvo 'iaus, taipgi pusseserė* Antosės Va- Pajieškau savo žmonos Viktorijos BOX 136 Goodrich str Sta
tų geriau tenai perdirbus
Akron. Ohio.
’inciutės iš šiukaičių kaimo. Eržvil > Bukauskienės, kuri 27 gruodžio 1918
REIKALINGAS KRIALČILS ar
be
darbo.
karališkaji teatrą, kur-Stei
ko narap,. Raseinių pav., Kauno gub. ’ metuos išvažiavo, palikdama mane
ba pusininkas kriaučiskam bizniui.
Pajieškau
apsivedimui
merginos
ryvena bene Chicagoje. Turiu svar su dviems vaikais, ir paimdama pini
giamas Seimas turės susi
Turi mokėti dirbti naujas drapanas,
bų reikalą ir meldžiu jų pačių ar kas gų 1130 dolerių. Ji yra 38 metų. Jos linksmaus budo, ne piktos ir ne tingi- taisyt ir prosyt senas. Platesnių ži
SUSTREIKAVO 45.000
rinkti.
■ inksmaus budo, nep'ktos ir netingi nių meldžiu kreiptis.
juos žino atsišaukti.
(6)
"Kuomet kariumene bus
nės.
Aš esu 33 metų, 6 pėdų, blai
LAIVŲ STATYTOJŲ.
Petras Yurgaitis
<6)
Pirmutinis Seimo uždavi paleista namo, tai apie 1 ge
Simonas Yaškevičius,
vas ir gero pasivedime.
Norinčių
Waterbuiy, Conn
2707 Washington avė.,
nys bus paskirti laikiną ša gužės kiekvienam pramonės Pereitoj sąvaitėj sustrei 41 Alder str,
gaut gerą draugą meldžiu atsišaukti,
Saginaw. Mich.
prisiunčiant savo paveiksią.
lies vyriausybę, o paskui ap mieste Amerikoj mes turėsi kavo apie 30,000 darbininkų Pajieškau žmogaus, kuris i no ma
T. Tarnus
(5)
tęs atpirktų du $20 vertės "Naujie
REIKALINGA kiek
apsišvietusi
svarstyti konstitucijos pie me steigti bedarbiams mai Seattle ir apie 15,000 Taco- nų
1739 So. Halsted str.. Chicago, 111. moteris ar mergina prie gerų namų
” Bendrovės Šeru. Šerai išmokėti
ną. Manoma, kad šitas dar tinimo punktus.’’ Taip pa mos laivų dirbtuvėse. Jie ir parsiduoda tik už $16.00: $4.00 nuuž GASPADIN’E, turėtu būt nuo 35
Noriu susipažinti su mergina ne iki 40 metų. Gera vieta ir užtikrintas
eidžiu.
Kreipkitės
pei
laišką
sekan

reikalauja pakėlimo algą, čiu adresu:
bas • užims visą* vasario mė- . sakė kongreso
senesne 21 metų ir ne jaunesne 16. gyvenimas dėl geros, išmintingos ir
(6)
imigracijos
—--------------J”'”'
Iš esu jaunas turtingas vaikinas. teisingos moteries, kuri geroje tvar
J. V. Žilinskas.
būtent:
mechanikams
po
38
ne^l-.
....
.. v. 'komitetui Frank Morrison,
Meldžiu rašyt šiuo adresu:
1517
E
47-th
str,
Cleveland.
Ohio
koje užlaikytų namus, mažame mies(5
Joe Smilgis.
, ,^aiV
i Amerikos darbo Federaci- Į dieną, amatninkams po $7,
e Illinojaus valstijoj. Klauskit šiuo
7c W. Berg.
darbinin Pajieškau Stanislovo Musono iš
įdresu:
(6)
laikrastis Freineit sočia-.jog cekretorius. Po 1 gegu- o paprastiems
179-th
str,
821
E
šviraičių kaimo, aš esu iš Ubiškės
C Z..
132 Mest str, Mestville. III.
kams
po
$6.
Bronx,
New
Y
’
ork,
City.
istai dabar ga\ę 10 milionų —g jįg tikisi darbai pradėmiestelio. Šiaulių pav, Kauno gub.
•leidžiu
jieškoniojo ir visų kitų savo
balsų. kuomet paskutiniais
g
į
a
e
jĮį
geriau,
•
•
v
PARDAVIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos,
oažįstamų atsišaukti.
rinkimais atstovų Į
__
35,000
DARBININKŲ
įuo 20 iki 30 metų amžiaus, aš esu
I Morrison prašė uždrausti
Joscph Ycnkits.
("i
26 metų.
Meldžiu atsišaukti. PI:IcA*
stagą socialistų partija ga keturiems metams atevystę. PENNSYLVANIJOJ NU 143 Market str, Portsmouth, N. H.
BARGENAS’
esnes žinias suteiksiu laišku.
Parsiduoda
pigiai už pinigus 70 akTARĖ STREIKUOTI.
vusi išviso tik 4,250,000 bal Vėliausios žinios parodo, jis
(5) •ų ūkio Wisconsine;
T. Bori«.
Pajieškau pusbrolio
Kazimiero
visa žemė dirbi
Statė
Normai
School,
nutarė Huteliuno, taipgi Mikolo Ozalo, abu
sų.
na. skyrium ganyklos. Puikus 6 ruisako, kad dabartiniu laiku Pennsylvanijoj
Frantingham
Mass
š Seikišėnų kaimo. Laukuvos parap,
nų namas ir kiti visi reikalingi buAmerikoj yra tūkstančiai streikuoti 35,000 darbinin Panevėžio pav, Kauno gub, gyveno
linkai. Gyvuliai geri, karvės, ark
Pajieškau
apsivedimui
merginos
"KRISTAUS SŪNŪS" NU žmonių be darbo. Jis paduo kų, kurie dirba ant geležin Jrooklyne. .Jų pačių atsišaukti ar kas
lai. kiaulės, vyštos, žemė labai gera,
nuo
22
iki
30
metų
amžiaus,
mylinčios
ino meldžiu pranešti.
(6)
luga viskas. Parsiduoda su visais įŠOVĖ KETURIS
kelių
bėgių.
Jie
reikalauja
iorą
gyvenimą,
mokančios
rašyti,
pada ir surašą miestų, parody
Kazimieras Jurevičius.
Klauskit pas:
jinančios iš Raseinių. Šiaulių bei Tel ankiais ir C.mašinomis.
ŽMONES.
Z. I RNICK.
(7)
damas. kur kiek randasi be daugiau algos ir pripažini 3437 Livvingston st,
pačios
meldžiu
sugrįžti
ir
susitaikyti
šių
pavietų.
Aš
esu
33
metų.
MelPhiladelphia. Pa. -- ka« ia žino malonės pranešti už ką
4542 So. Wood str.,
Chicago, 111.
mo
unijos.
ižiu
atsišaukti.
Atsakymą
ir
pla

Pereitą panedėlį Philadel- darbių, būtent:
(5)
(5) tesnes žinias suteiksiu.
Pajieškau pusseserės Domicėlės Pa- bus atlyginta.
AR ŽINOTE. KAD aš padarau
650
Cliffton, Ariz.
phijoj buvo toks atsitikimas.
ivazimieras Bukauskas.
J. E.
ięrskiutės
iš
Gaigalų
sodžiaus,
Šimo

100 dailiausiu su jūsų fotografija
AREŠTAVO
KUNIGĄ
Towner,
N.
D.
322
Pine
str,
Elizabeth,
N.
J.
EOX
161,
8 000
Los Angeles
Nuo didelio tikėjimo tūlas
nių valsčiaus. Vilkmergės pav, Kaupaveikslėlių tik už $1.40? Reikalau
PRIE ALTORIAUS.
“ ‘
no gub, gyveno Roehester,
N. Y .Jos
prabos pasiųsdami už 3c. k rašo s
New Britain, Conn. 2,000
žmogus išėjo iš proto ir pasiPajieškau Juozapo Stapulionio, iŠ
Pajieškau apsivedimui merginos, kite
pačios
ar
kas
ją
žino
meldžiu
ats:ženklelį.
(81
Pereitoj
Murray, Kv.
Nausėdžių sodo.-. Saločių parap, Pa nuo 18 iki 24 metų amžiaus, aš esu
75.000
męs Į kiekvieną ranką po Chicago, III.
šaukti.
THE GEORGE PHOTOGRAPHER
nevėžio
pav,
Kauno
gub.
Jo
paties
ar
25
metų.
Meldžiu
lietuvaičių
atsi

Povilas Davainis,
200 nedėlioj čia prie altoriaus 480 Euclid
revolveri pradėjo šaudyt Rockford. III.
šaukti, su pirmu laišku prisiunčiant 609 N. Rivcrside str.. Materburv, Ct.
meldžiu atsišaukti.
avė,
Akron. Ohio. kas jį žino
buvo
areštuotas
kunigas
H.
Ona Stapulionaitė.
(5) savo paveikslą. Platesnes žinias su
350
Fort Wayne. Ind.
žmones/ įbėgęs Į elektros
PAGELBA SLENKANT
3211 Limo str,
Chicago, III. teiksiu laišku.
Pajieškau Antano Sakalausko gi
Ixniisville. Kv.
2,900 B. Tailor. Dėl siaučiančios minių
stoti jis sušuko, kad jis atė
Mikas Knseckis,
(5)
PLAUKAMS.
ir
pažįstamų,
girdėjau,
kad
tu20,000 čia influenzos valdžia buvo i brolį Petrą ir seserį ištekėjusią, Pajieškau brolio Simono Jusciaus, Statė Normai School,
jęs sustabdyti visą elektros New Orleans
Kam
tiktai
slenka plaukai ar
Kauno gub, Raseinių pav, Eržvilkio
Franmingham. Mass.
20,000 Įsakius visas bažnyčias už gyvenančią Bostone. Paeina nuo parap,
Boston.
pajiegą, idant paliuosavus
Kartupiu
sodos;
girdėjau
gy

pleiskanų yra galvoje, atsišauki
Kalvarijos, gyeno Rudelių kaime, veno Argentinoje po sekančiu adresu:
apsivedimui .merginos,
5,000 daryti . bet šitas tėvelis ne Rudaminos
Kristų* Kada darbininkai
Grand Rapids
parapijoj. Giminės ar pa Ecla l.os Talleres F. C. S, Calle Roma nuoPaj18ieškau
te greitai pas mus, prisiunčiant
iki
28
metų
amžiaus,
aš
esu
žįstami ar kas apie juos žino malones No. 1736, Ruenos Aires, Rep. Argen 28 metų. 5 pėdų 9 coliu augščio, mel
8,000 norėjo klausyti ir užtai ji atsiliepti.
norėjo jį prašalinti, jis du St. Paul
už 3c. štampą atsakymui, o ap
Y"ra svarbus reikalas.
tina.
Turiu svarbų reikalą ir norė- džiu platesnių žinių kreiptis laišku,
15,000 areštavo.
nušovė. Bėgant jam iš tenai St. Louis
Ona Sakalauskienė.
(8) ėia su iuom susižinoti, todėl jis pats prisiunčiant savo paveikslą. Vyrų turėsite greitą ir gerą pagelbą.
3ll£ Warwick str. Netark, N. T. lai atsišaukia, arba kas apie jį žino prašau nerašinėti.
2,000
Kansas City
]X)licmanas norėjo užstoti
(6) CLASSICAL BARBER SHOP.
malonės
pranešti
šiuo
adresu:
(6)
G.
C.
S.
12,000 35,000 SIUVĖJŲ IŠĖJO
jam kelią. Jis patiesė ir tą. Ir Paterson, N. J.
Pajieškau savo giminių ir pažįsta
102 Millbury str„
(13)
JONAS JUSČIUS
R R 5, Cannau st,
Rockford, III.
STREIKAM.
mų, aš paeinu iš Kybartų, VilKavišsio
2,500
pakol ji paėmė, jis keturis Trenton
745 W. 39-th str,
Chicago, III.
VVORCESTER, MASS.
pav,
Suvalkų
gub.
Visų
mane
pažįs

New Yorke išėjo ant strei tančių meldžiu atsišaukti.
Pajieškau apsivedimui .merginos,
20,000
New York
žmones nušovė, o 5 sužeidė.
>
Jono
Skabeikio,
nuo
25 iki 35 metų amžiaus, as turiu
Pajieškau
brolio
Elijošius Arminas,
(7)
5.000 ko 35.000 moteriškų drapa
Galų-gale jis tapo pats per Cincinnati
Merginos norinčios gerai
iš Ožleiknių sodos, Viekšnių parap, savo ūkę.
1621
Pennsylvania,
avė,
Kauno gub, gyveno j gyventi ant farmos malonėkit atsi40,000 nų siuvėjų. Streikieriai, ku
Šiaulių
pav,
Cleveland
šautas. Nuvežtas ligonbuGary, Ind.
Turiu
(5)
Orient. III.
------ svarbu reikalą. ir
.. įšaukti.
.
9,000 rie susideda daugiausia iš
Portlan, Ore.
tin iis nasissakė esąs "Ome
meldžiu
jo
paties
atsišaukti
ar
kas
i
J. Gedminas.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba
• •Pajieškau savo Vyro Boleslavo S>- žino malonės pranešti.
Ha.nlet, Ore.
(5)
17,000 merginų ir moterų, reika ieravičiaus,
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult
ga. Kristaus sūnūs.” Jo na Toledo
kuris gyveno du metai
Marė Skabeikiutė-Liaudauskienė
štepk veidą mosčia per kelis vakarus,
5.000 lauja 44 valandų darbo sa atgal Rochestcr, N Y Kas man apie 222
mie rado daugybę malda Youngstovvn, O.
N.
4-th
str,
Easton,
Pa.
Pajieškau
apsivedimui
merginos,
o
padarys veidą tyru ir skaisčiu bahn.
gaus dovanų $5.00
(C.)
arba našlės be vaikų, ne senesnės 26 Toji mostis išima plėtmus raudonus,
600 vaitei ir leidimo unijos virši jį praneš,Juzė
McKeesport, Pa.
knygių ir visokių brostvu.
Siderevičienč.
metų, be skirtumo pažiūrų. Aš esu juodus arba šlakus ir prašalina viso
200 ninkams kas savaitė apžiū 287 Oliver str,, Neuark. N. T.
Scranton, Pa.
Pripažinta, kad nuo tikejiAPSIVED1MAI.
31 metų ir turiu nuosavybę $10,00') kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
vertės.
Mergina turėtų būt pasitu tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst
3,000 rėti dirbtuves, ar jos nepa Pajieškau savo pusbrolio Dominin
mo jis gavo proto sumišimą. Aberdeen, Wash.
(6)
Pajieškau apsiv-Ml:, m:i _ merginos, rinti mylinti gražų gyvenimą ir tin ir štampomis.
750 vojingos darbininkų sveika ko Sidabro, iš Rekečių sodžiaus, Vie- arba
Wheeling, W. Va.
J. RIMKUS.
našlės, nuo 26 iki "5 m'-tų a’n- kama prie biznio. Platesnes žinias
kšnos
parapijos.
Šiaulių
pav,
Kauno
7.000 tai. Streikas ketina būt il ’ub. Jo paties atsišaukti ar xas žino žiaus, geistina, kad paeitu iš Kauno suteiksiu.
(5) P. O. BOX 36.
Hoibrook. Mass.
Mihvaukee
IŠVAIKĖ BEDARBIŲ
meld*
:
u
gubernijos.
Platesnių
ziniu
BOX
<«.
X
fiu
750 gas.
meldžiu pranešti.
(5)
Superior, Wis.
MITINGĄ.
(6)
kreiptis.
August
Silver,
Paliuosuoti iš kariumenės Newarke ant vieno darbo
T A. Laukis.
P O
Winchester, Wis.
Pajieškau apsivedimui merginos
Arthiir Piant,
Garfield. Utah.
PRASIDĖJO KUNIGO
jurininkai ir kareiviai buvo esą penki darbininkai. Morarba našlės be vaikų, ne senesnės 35 Vortok ta mostį, ji padarys riedą
Aš Antanina Sabaiiauskiutė BvrneHA1.L BYLA.
metų, be skirtumo tikėjimo, mylin TYRŲ. SKAISTU ir BALTA, Prasušaukę Ne\v Yorke mitin rison sako, kad darbininkų
Pajieškau apsivedimui i’e*trva»t
įiene pajieškau brolio Juozo Saba
čios
gyvenimą, aš esu 37 me salina šlakus ir spuogus nuo veido.
>uo
iki
!'.o
Saco miestelyje. Maine liausko, iš Girininkų kaimo. Veiverių merginos arba nas-ės. ka 1 ir iš Ka- tų, išgražų
gą, kad apkalbėjus, kas da perviršių pagamino dau
amato
staliorioa, statau namus Padaro minkštu ir balta odų. Kaina
valsčiaus. Mariampolės pav, Suval metų amžiaus, gaii l-<it
ir kitus darbus moku. Turiu 3.000 dėžutės 75c. ir Sl.OO. Pinigus galite
ir mėsos valstijoj, 28 sausio prasidėjo kų
ryti akyvaizdoje bedarbės. giausiai plieno
rm-tų
geneamntnados.
Aš
esu
35
m<tų
gfragub. Jo paties atsišaukti ar kas
turtą. Meldžiu atsišaukti. At siųst popierinį doleri arba įtampo
< 7) rnnkas ttiriu savo farmą. MeMžiu at- vertės
Policija su laivyno rezervo- j kompanijos, kurios prigabe- kunigo Hali byla, kurioj jis žino meldžiu pranešti.
mis.
(5)
sakymą
duosiu kiekvienai
šiuo adresu
(•» I
sišaukt. --------A. Bumelis,
niSTRTBl’TOR MII.BERT CO.
Charles M.
(5)
mis užpuolė ant to mitingo no daug pigių darbininkų j yrai kaltinamas nužudyme 55 Porthanais
Garden
City
Hotel.
ROX
21.
str,
BOK 22:’.
La.ki, III. P. O HO\ 772. U ATERP.l RY, CT.
W Vau Iairt-ii str, Cliieago, UI
ir išvaikė jį.
iš užsienio.
I! moteriškės.
.... t
Monl r< .ii, < nu;><l.i.

Vokietijos Rinkunnese “į '“S
laimėjo Didžiumos
Socialistai.

Tūkstančiai žmonių
be darbo.

t

•

'

vili

JdvA.

NUSIPIRK MOSTIES

Į
Veidrodis.
Geras pripratimas.
Žemaites Raštai ! GAISRO PALIESTU
Pas vieną poną tarnavo Sugautą valkatą nugaben
už lekajų koks dzūkas nuo ta į teismą. Teisėjas, jį ap
KarSs Metu.
TAVORŲ IŠPARDAVIMAS.
kaltindamas,
taip
atsiliepė:
Lazdijų. Kartą ji ponas pa--------------'
------ /___________
A, jagamastie! Aš ma-( Yra tai graži knvga pa-! Gaisro paliestų tavorų išpardavimas!
j sišaukęs klausė, ką jis jo šu
A OLF COHEN & CO.
niui darąs, kad tas kasdien tau, kas tu esi! Tavo veidas1 puošta autorės fotografija
— WASHINGTON ST.. — 2073
taip nesvietiškai kaukia, lyg parodo paskutinį niekšą!” ir kitais įdomiais paveiks ?t)73
1‘roga visam gyvenimui pasimokintu
"Ištiesų, jūsų didybe!” at lais. Minėtus Raštus išleido
pjaunamas.
oO.OUO krovi
nys drapanos vy
"Aš jam nieko, ponuli, nei sakė sugautasis; "aš iki šiol• Lietuvos Šelpimo Fondas ir
rams ir jaunuo
pirštu nedalyciu,” teisinosi i nežinojau, kad mano veidas; visas nuo jų pelnas eis suliams,
vyriškų
papuoėaių, avali
yra
veidrodžiu."
dzūkas.
"Aš
turu
širdzį
ir
šelpimui
nukentėjusiems
nės,
\Vj
k ofarelių,
niekandu jokį
gyvulėlį,
valyzų ir tašų
nuo karės lietuviams. Kas
bus
išparduota
Jeigu...
bromboža, nenukrividzinu,
nusipirks tą knygą, tas ne
10 — 30 nuoš piale kad ponas man liepė nu- —Matei musų viršininko tik papuoš savo namus ir
gian tikros
t
kainos.
Ispardavįpjauc jam. vuodegeiį, tai aš dukterį? Daili merga, ką? • padidins knygyną, bet kar
mas
. _____
prasideda
gailėjausi ir kazdzien pjo- —Taip! Kaip tik pama tu ir badaujančius žmones
šiandien ir tęsis
per 15 uiem: šiveu cik po vienų šmotukų, čiau, tuojaus pamislinau
tie tavorai yra
kad biednas gyvulėlis lang- sau: jeigu bučiau neženotas, Raštų kaina tik 50 centų.
vertesni 6 kartas daugiau neveu priprastų.”
jeigu bučiau bent 10 metų Žemaitės Raštus galima
gu
jų kair.os.
Netikėtai.
sekančiose vietose:
Štai yra
tikrai
jaunesnis, jeigu mokėčiau gaut
jų vertė:
Kvailas
dalykas.
"Keleivio"
Redakcijoj
255
dailiai
apsieiti,
jeigu
turė

Pas merginą netikėtai
VYRU OVER
KOTAI ir SIU
Naujai pasamdytas tar čiau daug pinigų, jeigu mo Broadvav, S. Boston, Mass.,
Radau eiles paaukuotas,
TAI.
Vyrams
šauniai
šokti, J. Neviackas, 149 Millbury
nas atnešė ponui apsiauti kėčiau
Ją lankydavo poetai,
Rankom- daryti
Overkotai ir Siu
Štai, jų stylius imituotas: porą čebatų, bet vieno čeba- jeigu bučiau už visus vyrus st. Worcester, Mass., K.
tai. verti nuo
Gugis,
127
N.
Dearborn
st.
to aulas buvo augštas. o ki gražiausis, jeigu galėčiau
$15 iki $45 Jabar parduodami
--------- 1 po; $3.9S, $7.75,
ją prie savęs kaip nors pri Chicago, Ilk, Mrs M. M. Ri- $9.75,
"Jei .brangioji tavo kūnas to žemas.
f"
.510.95. $12.50. $15.00, $18.00.
ee-Herman
25
Van
Carlear
traukti
ir
jeigu
ji
manęs
no

"Kaip tas atsitiko, kad tie
"Iš kvietkelio pražydėjo,
Keiinės^vyriškos $3. ir $6. dabar nuo
98
ik: $3.39. Vyriški ir moteriški $7,
pi.
New
York,
N.
Y.
rėtų
—
tuojaus
apsiženyčiau.
debatai
nelygus,
Jurgi?"
"Tai kokiem velniam per
čęverykai dabar $1.3? ir $2.98. Vvrišimą
klausė ponas.
Agentams, kurie
kūnas
:r moteriški $20 Rainkstai dabar
\ aikams siutai ir overkoMinkšta vilna.
daug ant sykio platinimui, po $2.98.
"Aš negaliu suprasti, po
"širdį akmenio įdėjo?...”
P° $1.39 iki $:;.98. Vaikų, mergaine,” atsakė tarpas; "bet kas "Man sako, kad tu aną die pagal nutarimų LŠF. Pild.
jf. kūdikių če\erykai nuo 98c. ir
\ yriškos 86. kietos ir mink
man nesuprantamiausia, tai ną vogei medžius iš girios. Kom. nuo dabar bus duoda augsčiau.
Gali būt, jisai ištyrė
štos skrybėlės po 49 ir 98c iki $1.39.
Kas mergos yra širdyje, tas, kad ir kitame kambary Tai netiesa, ar ne, Petrai?” mas 25 nuošimtis.
Kepurės po 39c. pirštinės 15c. iki 98c.
Flaneliniai marškiniai po 49 ir 98c.
Kad tik kūną jos pagyrė, je yra kita, lygiai tokia jau, tarė teisėjas į žmogų, ap Todėl kiekvienas, kuris Sveteriai
$5 ir JO dol. vertės.— po
atjaučiat vargus nukentėju
Pamaniau savo mintyje. pora čebatų-.”
skųstą už vogimą medžių.
>r 83.98.. Vyriški apatiniai dra
i
bužiai atskiri po 39c. Visų rūšių žie
"Ne, pons sudžia,” atsakė sių nuo karės musų giminių, miniai
apatiniai drabužiai, pirštinės,
Gabus
šuo.
brolių
ir
draugų,
pasistenVežėjas iekajum.
kepurės, sveteriai, reinkotai. darbiniai
žmogus.
ir šventai dienai ceve^ykai, visokie
Atsilankius netikėtiems Vienas Paryžiaus artistas "Bet sargas sako, kad jis gkit patįs nusipirkt tą kny roberiai, $6.00 tašęs (bags) ir valy
— po 69c., $2.98. $l(i ir $25 Kufasvečiams, neužteko tarnų, nupiešė kunigaikštienės por rado medžius pas tavo trio- gą ir platint tarpe savo tos
rai (trunks) po £1.98 ir $7»95 ir daug
draugų,
nes
kaip
jau
minė

tretą,
bet
visi
jos
draugai
bą.
Tai
negalimas
daiktas,
todėl patarnavimui prie pie
kitako. Atsilankykit pas mus pa
jom visas pelnas nuo tų raš da
sižiūrėti pirma, negu nueisit kur kitur
a?: ”
tų reikėjo pakviesti vežėją nusprendė, kad jis visai į ją a
tų skiriamas nekentėju pirkti.
(furmoną). Tarpe svečių nepanašus. Tepliorius vie "Ne, pons sudžia.”
WOLF. COHN & CO„
"Na. Petrai, aš paskiriu slėms nuo karės Lietuvoje. ♦ą-3 _ Vv’ASHlNGTON Si\ — 2073
buvo viena, labai kurčia po nok buvo persitikrinęs, kad
i3 minutės ėjimo nuo Dudley L. stania. Vežėjas, išdalindamas portretas yra nusisekęs. Ne tau šešias savaites už gro
ticr.o kamp. Sterling str., Atidaryta
valgius, prisiartino prie mi susitaikant nuomonėms, ant tų. Tai nėra daug, ar ne?" Draugijų Reikalai nuo 8 ryto iki 12 naktį.
galo buvo nuspręsta paveik "Ne, pons sudžia.”
nėtos ponios ir užklausė:
slą
parodyti kunigaikštienės
BALTOJI VERGIJA
"Žirnių, ponia?"
LIETUVIŲ
MOKSLO
DRSTftS
i
Šunyčiui:
jei
šunytis
jame
Už ką-gi jas taip koliot?
arba
Bet atsakymo negavo.
VALDYBA.
pažins
savo
pone,
tai
portre

—
Mamvt,
mamvt,
žiūrėk
Pittsburgh.
Pa.
J,Žimių, ponia?” garsiau
tokis moterų pavergimas,
tas yra geras. Antrvt artis kokios dailios avis!
Juozas Maskeliūnas, —
užklausė.
kuris padaro jas profesiona
2025 Colwall Street.
Vistiek senoji nieko ne tas portretą nusinešė į vieš —Tai ne avis, vaikeli, ale
pagelb. Povilas Kavaliauskas lėmis prostitutėmis.
i
2131 Forbes st..
atsakė, tik prie ausies pri butį, kur buvo susirinkęs bū kiaulės.
šita knyga mylinčiam skai
statė triubelę ir atsuko tie- rys žingendaujančių tuo —Kiaulės, sakai?... Tai ką'Prot. Sekr Juozas149Virbickas,
tymą
yra geriausia; mylin
Moultrie Street,
bandymu.
Pašaukė
Šunytį
:
jos
bloga
padarė?
’
Fin.
Sekr.
Pranas
Urlakis,
siog i vežėją.
čiam mokslą—naudingiausia;
1525 Penn. avė.,
Vežėjas, pamatęs prie au- tasai, kaip tik pamatė por
mylinčiam
diskusijas--paran
a,_ .
ą Kasierius Karalius Varašius,
ARI * I I
Ali Nation Dep. Bank S. S.
sies pristatytą triubelę, nu- tretą. tuojaus puolėsi prie jo
kiausia prisirinkti faktu; no
ir visą perdėm laižė, rody
akrui ji rtc 21303 globėjai:
sistebėjo.
aKlllCila Kastantas Šimkūnas ir Ant. Macai- rinčiam žinoti paleistuvybės
damas
neapsakomą
links

"TĮk jau nesvietiškas išsiGelžkelio laikro- tis. Direktoriai: Jonas Blažaitis, Ado- pradžią ir visas jos baisybes
d;a sriubelių už- mas Kardonas Jonas Pociūnas -ir Pov
mišlijimas!... Bet jeigu ji i mybę. Piešėjo laimėjimas
— a įsakančia usia; norinčiam
sukamas, vyriš- Stanišauskas.
-t—
buvo
užtikrintas
ir
visi
nu

taip nori, tai kas man gal
pažinti lytiškas ligas — rei
ko didumo, ant Maršalka: Aleks. Kivinskas.
tarė, kad jis tąjį portretą
20 metų auksuo
voj.”
kalingiausia.
nes nurodo tu li
—
tas su išrašytais t
nakčia
pertepliojo.
Tai
buvo
Tai pasakęs, tik — šust,
gų symptomus; turinčiam ly
dubeltavais vir
GRAND RAPIDS. MICH.
iais. Labai tei Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos
ir suvertė visus žirnius bo tiesa: piešėjas ant paveikslo
tiškų ligų — neišvengtina,
singas, ypatingai
adresai:
užtepliojo eilę riebalų. Šuns
bai i ausį.
nes nurodo, kaip reikia saugo
važiuojantiems žmonėms,
nosis buvo geresnė, kaip kri gelžkeliu
Adomavičius,
tis šundaktarių ir kaip, tik
kuriems reikia visuomet tikras lai Pimšedis B.1213
avė., N. W.
Ji žino!
tikų akis.
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me j Pirm, pagelb , J.Eiizabeth
pas gerus daktarus einant,
P. Arminas,
tų. Ypatingas pasinlyjimas. Mes iš
450
W.
Leonard
str.
"Mare, prieš vaiko maudy i
galima nuo šių ligų pasiliuosiųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad į Prot. sekretorius, J. Arminas.
i
Kopustagalvis.
reso až $5.95 C. O. D. ir persiuntimo
mą pertikrink vandenį su
1056 Quarry avė., N. W. suoti.
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. Iždo sekretorius, K. Rasikas,
termometru, kad butii atsa
KNYGOS KAINA 50c.
Ponas Jeronimas Klimau- Jei
busi neužganėdintas, nemokėk nė
450 W. Leonard str.
cento.
Atsiminkite
jus
užmokėtukančiai -šiltas,” mokino šei ckis buvo didelis kopustagal(?)
reikalaukite pas:
| Iždininkas, V. K. Liurnas,
Met už tokį pat laikrodėlį apie $25.00
1030 Muskegcn avė.. N. W.
mininkė savo naują tarnai-vis.
A.
L.
MARGERIS,
,. ū. Kartą pas jį atvažiavo jei
pirktumėt kitur. Puikus auk
rast, ir organo prižiūrėtojas
2023 St. Paul Avė.,
•svečių,
taigi jis nuėjo .i kitą suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su Teismo
tę1
—A. B. Teivčėnas,
<
kiekvienu
laikrodėliu.
(?)
1066
Elizabeth
avė.,
N.
W.
Chicago. III.
"Kun uns termetrs tink, kambarį apsiviktų šventaEYCELSIOR WATCH CO.
Su Draugijos reikalais malonėkite
arba "KELEIVIO” knygyne,
puoni," atsakė žemaitė: "a-'dieniniais drabužiais.
Bet I 906 Athenaeum
Bdg. CHICAGO. ILL kreiptis virš nurodytu adresu.
ša tyk beplovusi, jogia iš kada nusirengė, tai jam paSo. Boston, Mass.
tuola sugiebiau a' uns par- si rodė, kad dabar naktis ir MOTERIMS PLAUTIS
DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS
karšta, a’ paršalts. Kap va-, jis atėjo gulti. Tarnas, atėČIRKŠLĖ $1.75.
VALDYBA STEGER. ILL.
kas buv rauduons, ta undu: jęs jam pasakyti, kad jo svePirmininkas Jonas Dambrauskas, Paparkaršts, vo kap uns pa-, čiai laukia, rado jį gardžiai
gelbininkas Ant. Snlasevičius, Prot.
miels, tą paršalts i’ dauges- miegantį.
Raštininkas Ant. Urbonas, Finansų
Rašt. Izid. Petreikis, Iždininkas Vin
nia nyka nebrak.”
Ne namie.
cas Stoškus.
Susirinkimai atsibuna
"Tai tu sakai, kad panelė
Jono Dambrausko svetainėje.
A. Urbonas sekretorius,
Labai juokinga.
Kliebr.icka ne namie ?" klau Šita čirkšlę tūkstančiai moterų su BOK 475.
STEGER, ILL.
pasitenkinimu
rekomenduoja.
Pada

"Ištiesų", pasakojo Burkis sė ponas Maslenckis ties du ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš”tai buvo neapsakomai juo rimis.
ST CHARLES. ILLINOIS.
kia
plačiai j šalis, taip kad plauja vi
D. L. K. VYTAUTO D-STĖS
kinga, kada asilas pradėjo "Taip, pone, taip kaip sa sas dalis vietos. Pasiusk $1.75 su
- Vataįy bos antrašai:
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis
juoktis. Aš taip juokiausi, kau." atsakė pasipūtęs tar dėl
apmokėjimo
persiuntimo.
Turi

A.
Montvilas,
pirmininkas
nas.
kad net ašaros bėgo.”
me daugybe tiems panašių dalykų ir
R. F. 1, BOX 3, St. Charles,
(?) A. Urpolis — pagclbininkas,
Pamatęs, kad visi klausy "Ar ne galėčiau dažinoti, prietaisų. Rašykit tuojaus.
58 — 2-nd str, St Charles.
FISHLEIGH
&
CO..
Dept.
924,
kada
ji
sugrįžš?
”
tojai i jį pažiūrėję, gardžiai
K. Tamašiunas. Protokolų Rast.,
CHICAGO,
ILL.
NAUJAS GYDYMAS, KU
73 W. Illinois str.. St Charles, III.
nusišypsojo, suprato, ką jie "Nežinau, jionas; bet aš Už Suv. Valst. rubežių kaina $2., pi Turto
RIS PRAŠALINA
Raštininkas,
F.
Siliunas,
mano, ir perpykęs išėjo lau ffaliu jos paklausti, jei ponas nigai turi būt prisiųsti iškalno.
44 W. 6-th st., St. Charles,' Iii.
REUMATIZMĄ.
čia palauksi.”
M. Lukas Kasierius. —
kan.
c VERTES DĖŽUTĖ DYKAI KOŽ560 4-th str., St Charles. III.
NA.M. KAS KENČIA.
LIETUVIŠKAS į LIET. DARB. BR. PAS. DR-STĖ Syracuse,
Ką varpai primena.
Jeigu verkt, tai su išrokaviN. Y., mieste atrasta nau
Courtney, Pa.
Kušlys turėjo piktumą ant
jas ’ būdas reumatizmui gydyti, apie
mu.
Valdybos adresai:
Kuri jau tūkstančiai žmonių sako,
^erelio. Taigi vieną kartą
—pirm.
IŠRADĖJAS. Į’ Mikas Nakutis,
kad tai stebuklingas. Blogiausiuose
Vyras: — Ir vėl nori eit ąutikęs, taip jį užkalbino:
_ BOK 410, Courtney, Pa. reumatizmo ’igos apsireiškimuose,
i!
<(
teatran... ant tos tragedi
j i D. Ijikavičius,—pirm, pagelb.,
kur jokie vaistai negelbėjo, naujas
"Klausyk, šereli! Kada
BOX 138, Courtney, Pa. gydymo būdas padarė stebuklų. Pa
jos? Tiktai apsiverksi ir pamatai špitolninką varpi- 9(jį Tokiu vardu išleidome naują i) Ant. Bresenskis
—Fin. rašt,
sirodo kad neutralizuojant uric-acid
< ; knygute
Knygutę dėl išradėju, joj yra 20 i )
Lnc to
P.
O.
BOK
64, Courtney, Pa. rakšties ir kalkinių druskų indelius
pyčioje traukiantį virves ir (( paveiksi.
paveikslu ir iliustracijų, visokių į. VL Gamulis Prot. rašt,
kraujuje galima sunaikinti visas nuo
Pati:—Bet jeigu neleisi ei skambinantį, ar tau tie bal ; ; išradėju ir išradimu, su aprašy- į() , o
Courtney, Pa. dingas organizmui substancijas ir li
j
į
mais
ir
paveikslais
miesto
Newėj
St Be m o tovicia—kasier..
ti, tai taipgi verksiu.
ga greit prašalinti.
Atviros opos,
sai neprimena ko?”
i . Yorko ir IVashingtono.
O. BOX 23, Courtney, Pa. siausmai, ištinimai, raumenų sukietė
Vyras:—Namie verkt vis "Balsai man nieko nepri j | Ta brangią knygutę, mes iš- Į Į Visi. P.nanai.kurie
gyvena toliau, jimas greitai prašalinama..
kiekvienam ant parei- j j malonėkite pnsiųst visas
gi geresnis išrokavimas, nes mena.” atsakė Šerelis: "bet j( Į siunčiame
užvilktas
Naujas gydymo būdas pirmiausiai
kalavimo.
mokestis, kad nenustoti tiesų ir pa Mr Deia.no perstatytas pasirodė labai
tas nieko nekaštuoja, o į te virvės man primena tavo ga i
šalpos.
. ......
i
geni.
’r
dabar
visur vartoja
atrą reikia tikietą pirkti. lą."
DYKAI.
mas. Kas turi kenčiančių savo pa

HDHORISTIKA.

„ •

Filosofas.

—Mama, aš norėčiau ži
noti da vieną daiktą — tarė
mažas Vincukas eidamas lo
von gult.
—Na, o ką?
—Ogi kur pasidėjo tas
šmotas pančiakos, kur da
bar yra skylė?

Parašė teisybę.

•

“

‘ -

Jeigu Jus norite žinot, kiek tur
to žmonės prasigyveno su pagal
ba naudingų išradimų, tai rašyki
te tuojau* reikalaudami tos nau
dingos knygutės. Kaip žinovai
(ekspertai) natcnti’. — bandome
< išradimus DYKAI. Rašykite:

Kunigas: — Ar tai tu, lat
re, parašei ant lentos, kad i
raš esu asilas?
Mokinys: — Taip, tėveli
<
dvasiškas, prisipažįstu...
Kunigas: — Na, tai nie $
kis, dovanoju tau. nes pasa
I
kei teisybę.

AMERICAN EI ROPEAN
(6
PATENT OFFICE. Ine.
256 BR0ADWAY,
(Ks.)
NEW YORK, N. Y.

TERRE RAUTE, IND.
Draugybės "Sietynas” mėnesiniai
susirinkimai būna kožna pirmą mene
sio sereda, 7 valandų vakare, Socia
listų svetainėje, po num. 1120 6-th
ate., Terre Haute, Tnd. Norintieji įsto
ti į draugystę meldžiami atsilankyti į
susirinkimų. Mėnesini mokestis <:Oc
Pašalpos ligoje — $1.00 į .He'nų.
F. Urbonas, fin. sekrt.

SKAITYKIT IR PLATINKIT "KELEIVĮ.”
‘

žįstamų tepasirupina gaut 75c., ver
tės vaistų dėžutė ir persitikrina ne
mokėjęs nei cento. M r. Delano sako:
”Del prirodymo, kad Delino gydymas
tikrai pergali reumatizmų, nežiūrint,
kaip užsisenėjusiu jis butų, jeigu ne
sate vartoję šito gydymo budo, aš pa
siųsiu jum* pilno didumo 75c. vertės
pakeli visiškai dykai, gavęs iš jūsų
tik iškirptų šito apskelbimo, jūsų adr»sa ir 10c. apmokėjimui persiunti
mo lėšų.”
F- H- Del»n»».
Wood Bldg. 729 D. Syracuse. N. Y.
(Siunčiame dykai tik vienų pakelį
tam pačiam žmogui).

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE
So. Bostone.
Pirmiau, negu pirksi Laikrodį kišeninį, sieninį arba kitokį, klausk
kainos pas mus. Mes prisiusime Jums aprašymų lįiekvieno laikrodžio
ir jo vertę, o tada Jus galėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite,
kad męs parduodame viską daug pigiau ir už viską gvarantuojame.
Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
tų pirkti ir darbą gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius
daiktus periiejame per naują arba išmainome ant naujų. Padarom vi
sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms už prieinamiausią kainą.
Klausdami kainų ir reikalaudami nurodymų įdėkit krasos ženklelį at
sakymui.

P. VALUKONIS,

255 Broadway/

So. Boston, Mass.

KARE IR LIGOS!
KARS, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.
Karė padaro žmogų, o ypač tą, kurio vai
kas, giminaitis ar draugas randasi kovos
lauke bei rengiasi prie kariavimo, susirupinusiu, o tas trukdo r€guiiariškam
valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI

Karė yra priežastimi valgio produktų
pabrangimo, delko paprastai žmonės
bei darbininkai turi permainyti jiems
priprastus valgius, kitais arba sumažinti
jų sunaudojamą laiką.
Tas viskas prisideda prie išsivystymo
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Aptiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankou
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu
tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE,

BROOKLYN, N. Y.

Siutus, Overfcotus «(
<1
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS.
Mes ožtikrinsm. knd Jus sačėdyait piniguti
ir turėsite GRAŽIUS KUBUS.
Kadangi
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl muaų (įĮ
paaiuti siutai ar overkotai nesudarko žmo &
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER• (ft
KOTUS PAS1UVAM PIGIAI IR GERAI.*
TAIPGI IšVALOM IR IŠPROSINAM
VYRŲ IR -MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina
prieinama.
f
f
Tikras Jutų brolis lietuvis

Ant. Januška
222 W BROADWAY,
80. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston—21011

Jtokius S)ievus žmcnės
garbino dencoeie?

Senovės Lietuviu Zinyėia

Pats knygos vardas nušviečia jos turinį. Ypatingai dabartinės
krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų perskaityt, nes tik tada
galės aiškiai suprasti Dievo būtinumą.
Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina — $1.00; audi
mo viršeliais — $1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį arba
”Money Orderį.” Adresu užrašyt sekančiai;
"KELEIVIS"
255 Broadway.
SO. BOSTON. MASS.

n
: ■

-r*.

KEEĘIVlSy
■wjr

.

niB ijį

Įgančią musų orsargius, ištikrujų girdėjosi
Ruptura užmuša 7000 kas metai
i verksmas.
Maitiiertai. »»:»<• hruiikai. andrjri.
ir
vi«u»kie
Atsipeikėjęs pažiurėjau aplinkui. WoodSeptynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos),
tUrbinink*!. dūbauli
i- laakr. y4a amžiui dr:
tai priparodo laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai
bell, atsirėmęs pečiais i uolą, stovėjo išbalęs
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai?
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba
su nuleista galva; Varadolis, iš judėjimų
kaip jus ją nepavadintumėt? Teisingai sakant, tą naštą žmonės patįs
(Rankraštis parašytas ant mėnulio ir
.I
1-iviri
»« dešimtva io<-tu
palaiko — paremdami ją kaipo griūvančią sieną — paduodami jai ne
i panašus i pririštą laukinį žvėrį, vaikščiojo
.;*in kitu piuki ryduok- ; r- v®r
nušautas žemėn.)
teisingą pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas
tUojainn ►»! IfPHliUMotliM
neramus, kiek jam dirva ir dūdos ilgis tai
daugiau sunaikina nusiipnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios
ot«*inx.
r n ••• L t i z ui u,
*k;«u>Tiiu kruimejr.
ir rauJERZY ŽULAWSKI.
priežiūros.
leido, ir dairėsi aplinkui, lyg jieškodamas
įiienvM-. m* u ra įgijo*, atreac uleBet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia
-L.ir kosuliu.
i išėjimui kelio. Morta klūpojo ant žemės su
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą,
kurią turi PLAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokią
uit ’
(Tąsa.)
nulenkta iki kelių galva ir drebėjo nuo verk
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.
Žiūrėjom priešai save ir tylėjom, neži smo.
PLAPAO PADUŠKAITĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali
nodami ką daryti. Išvažiavus Lietų Juros
Neišpasakyto gailesčio paimtas, prisi
trinti nė gnaibyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir
pirios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių
lygumon, galėtume'smarkiai stumtis nir- artinau prie jos ir lengvai uždėjau ant jos
diržų, sagčių arba sprendžinų.
mvn; bet visas sunkumas buvo, kaip ant jos peties ranką. Tuomet ji su kūdikiškų nai
Išmok; uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiku. Prisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO
NV ; s _. k t .. kdatnr.F pigius
didelėse bonko**. Reikalauk geriausiu. Knouret pirksi
išvažiuoti? kaip nusileisti nuo tos 1,000 vumu pradėjo šaukti, kaip ir aną. neužmirš
n-Es; eller, persitikrink ar yra IKAR.V vaiftbsi^nkHs ant batonk«». 35 centai ir €5 centai už
COMPANY BHck 305S, St. Louis, Mo., o jie Jums prisius Tlapao ir
boukutę. Gaunamoa visose aptiektum. ar tiesiais ’abortorijos.
metru augštos stačios sienos?
nurodymus DYKAI ant išbandymo.
tiną naktį prieš O’Tamoro mirtį:
F. Al). RICMTER & CO., 74—80 Washingto» St., New York, N. Y.
Trumpai pasitarę, leidomės pėsti į pie
—Ant žemės! ant žemės!
Meskite netikusias gyduoles! Jeigu turite
tus su ta vilčia, kad rasime kelią nusileisti
60 DIENŲ IŠBAN
Jos balse buvo toks gilus, sujudinantis
dusulį, reumatizmą, neuralgiją, paraližiu,
FARMOS!
FARMOS!
"KELEIVIO
”
SKAITYTO-!
žemyn. Ėjome siauru taku, suspaustu tarp nusiminimas, jog negalėjau surasti žodžio,
DYMUI DYKAI.
nerviškumą, slogos, bronchito, silpnumą
Ar nori geresnio gyvenimo? Pirk.
J v ŽINIAI.
uolų ir prapulties, išeinančios į Mare Im kad ją suraminti. Pagalios, kaip tai pada Farma.
pečių,
silpnumą, užkietėjimą ir daugybę ki
ant savęs boso neturėsi, palik!
.
miestą biznius mesk fabriku darbus j bulyg naujų pactos taisyklių mes Prisiųsk 20c. dabar.
tų
ligų,
arba skausmą bile kur. Prisiųski
brikui. Vienoj vietoj kelias buvo taip siau
i didžiausią Amerikoje lie- turime mokėti pačtai už visokius pa- j
ryti? Musų padėjimas ištiesų buvo liūdnas. atvažiuok
te
20c.
dėl
vyriško diržo arba 30c. dėl mo
mes i skelbimus daug brangiau negu užtuvių farmerių ■koloniją, kurią
1
ras, kad norėjom jau grįžti atgal, nes abe Kreipiausi į Varadolį:
teriško
diržo,
idant pagelbėti užmokėti priapgvvenome su 438 lietuviais far- Į skaitymąir žinias, todėl nors ir
apgyvenome
siuntimo kaštus. I keliatą valandų mano
\is, kurie turi 3 ūkiškas draugvs- j "Keleivio" skaitytojams apgarsinijojom, kad galėsime juo pereiti. Ant lai
meriais,
—Kas dabar bus?
ir viena
katalikiška, mus talpyt dykai negalime. Už visostebuklingas diržas rasis jūsų pačte. Už
tęs, 2t vra
—laisvos
-------....
mės Morta, kuri ėjo su mumis, priminė, jog
~tūri lietuvišką
—* ’kunigą
- •
—-•  jkius pagarsinimus mes skaitome po
kuri
ir• lietuviš
mokėkite rankpinigių 53.9S.
Užsidėkite
Petras patraukė pečiais.
į
2c.
už
žodi
pirmą
sjkį.
Jeigu
tą
pati
kas kapines. Musų ta Nauja Lietu
turime minų, kuriomis lengvai bus galima
tuojaus
ir
nešiokite
kožna
dieną
pagal nu
yra puikiausia ir parankiausioj apgarsinimą nori patalpint kelis sy
—Nežinau... mirtis. Juk iš čia nenu- va
rodymų
per
du
mėnesius,
tada
bėgyje
60
kius,
tad
už
sekančius
sykius
skaito

vietoj
lietuviams
apsigyventi
ant
susprogdinti stovintį mums ant kelio nedi
farmų Amerikoje. Netoli nuo Chica me žodį po l’/zc.
lipsim.
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugrąžin
O'
’
*£■
delį uolos slenkstį. Bet aplenkėm jį ir nu- i
gos. Detroito ir Grand Rapids, palei
Todėl, kurie siunčiate kokį nors apkite diržą atgal o aš sugrąžinsiu jūsų $3.98
—0 kad sugrįžus, — patariau.
Miihigan ežerą, tarpe turgaunų mies I garsinimą, j laikraštį jeigu norite,
Nereikia laukti, pilnas užganėdinimas. Ad
ėjom toliau. Dabar viršukalnis buvo plokš- ■
tų
SČottville,
Michigan
ir
Ludington
kad apgarsinimas greitai tilptų laik
—O taip! grįžšim, grižšim! — verkė su laivų prieplauka. Kuriose yra, pro ; raštyje.
resuokite:
kartu su apgarsinimu pri
čias ir platus, tik laipsniškai ėjo vis augštyn.
duktų
fabrikai
ir
Druskos
Mainos.
siekite
ir
mokesti,
tad
apgarsinimas
Morta.
152 W. 14-th st.,
New York, N. Y.
Yra ir uždarbių lauka: gražus, ly
Ėjome vis į pietus; po dešinei ir po kairei
Varadolis nudavė, kad jos verksmo ne gus su daug upelių ir žuvingų ežerų, tilps artj iriausiame numeryje.
stovėjo milžiniškos Eratostheneso<iedo sie girdi. Valandėlę pažiurėjo tolumon, pas keliai žvvravoti puikiomis farmomis
apgyventa. Žemė molis su juodžemiu
nos.
arba molis su smėlžiamiu. Žemė der
kui į mane atsiliepė:
lingiausia dėl visokių javų, sodų, dar
Praslinkus dviem valandom nuo aplen
pievų ir gyvuliams ganyklų
—Sugrįžti?... turbut dėlto, kad sugai žovių,
Męs turime toj puikioj Lietuviškoj
kimo ano slenksčio, sustojom sulaikyti nau
šinus tiek brangaus laiko, ant kito keiio su Kolonijoj daug farmų pardavimui ne
ja prapultimi, kuri taip netikėtai po musų
mažų> ir didelių su bud'.nsitikt kitą panašią kliūtį. Žiūrėk! — paro brangiai;
kais, sodais su, apsėtais laukais kvie
kojomis atsivėrė, kad Petras, kuris ėjo pir
rugiais; turime su gyvuliais,
dė atsigrįžęs į nepermatomą Mare Imbriun? čiais,
mašinomis. Turime lanai pigių ne
ma ir pirmutinis užlipo ant slėpusio ją prieš
laukų ant pardavimo nuo
lygumą — jeigu tenai galėtume nusileisti, išdirbtų
S8 už akerį iki $18 už akeri. Mes vie
musų akimis slenksčio, sušukęs nuo išgąsčio!
turėtume lygų kelią prieš save. Bet tenai ninteliai lietuviai pardavėjai Ameri
atšoko atgal. Ir ištiesų sunku įsivaizdintj
koje, kurie parduodame ant lengviau
nenusileismise. Jei bent stačia galva...
sių išmokesčių Arklius; Karves, Maši
ką nors baisesnio už tą regyklą, kuri dabar i
nas padarus, sėklą ir farmas. Ir ma
Dirstelėjau nurodyton pusėn. Lygus, žai turinti pinigų pas mus gali įgyti
prieš mumis atsiskleidė...’ Po kairei ir po de-,
gerą farmą. tarpe savų žmonių, kur
šinei stovėjo suaižyti uolų čiukurai, vienas! apšviestas IJetų Juros paviršius rodėsi man jums ir justi šemynai bus gerai ir
linksma gyventi. Norinti platesnio
saulės šviesoje baitas, kitas pauksnėj visai rojumi, ypač sulyginus jį su Eratostheneso aprašymo, prisiųsk už € c. štampu,
farmu Kataliogą ir Kolonijos
beveik juodas, Prieš mumi gi... ne! kasgi nasrais. Prasideda, rodos, čia pat prie mu gausi
Žemlapį. Duodame $25 dovanų kožnam, kuris prisius mums Kostumerį
galės tai aprašyti! * prieš mumi skradžiai sų akių, užtenka tik šokti ir busim jau tenai, kuris
nupirktų farmą. kuris tik pirks
Kas mane išgelbėjo nuo varginan
skylė be dugno, daiktas stačiai neapsako-!i 0 vienok skyrė mus nuo tos gražios lygu- per mus farmą ketinam sugrąžinsime čių ligų? Salutaras Bitteris. Aa
Tikras per praeitus 4 metus buvau vos tik
geležinkelio tikiėto kaštus.
mas savo grąsos didybėj, taip baisus ir su-!' mos 1,000 metrų augščio stati uola!
Kolonijos adresas:
Aš kentėjau nuo nevirinimo
i gyva.
Susiglaudėm visi krūvelėn ir žiūrėjom Į
A. KIEdIs
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
drebinantis, kad dabar da per mano kūną
Statė Bank Building,
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
tą plotą. Nejautėm nė nuovagrio, nė sau Peoples SČOTTVILLE,
eina paraližiuojančios baimės šiurpuliai.
MICHIGAN. teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas,
• ' *............
~ ' •
Tai buvo Eratostheneso ugnakalnio nas lės karščio, kuri jau kaitino pusė savo skri-.
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose.
tūlio išsikišus iš uolos krašto.
rai.
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
Apie duobę ėjo uždarytu žiedu augšta
Petras prabilo*.
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
suaižyta uolos siena. Ugnaduobė turėjo
—Tenai nedasigausim.
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir
keliasdešimts kilometrų nuo krašto lig kraš
Atsakė jam baisus* spazmatiškas Mor Tokiu atgairių dabar išėjo iš spau- dirbti, pasidarė smagu viskas. Per
aš savo paveiksią nebega
to ir buvo turbut baisiausia, kokią tik žmo tos verksmas, kuri jau nebegalėjo ant savęs ios knygutė. Joje' aprašyti tie pa 6liumėnesius
pažint ir palikau laiminga naudo
garsėję
Lovvellio
debatai,
kuriuose
Salutaras Bitteria. Kaina $1.25.
gaus akis galėjo kada ners matyt. Keturių viešpatauti.
klerikalų debatoriaa "kolegijos stu dama
Galima gauti geresnėse aptieko.-e, o
’ socialistų buvo taip sumuš
tūkstančių augščio sienos krito į tą juodą
—Tylėk! — sušuko Varadolis, griebda dentai'
ti, kad palikę visus savo "forni- kur negalima gauti, kreipkis pas:
skylę beveik vertikališkai. Išrodė, kaip kad mas jai už peties — nes nutrenksiu tave nuo čius” turėjo bėgti iš svetainės.
SALUTARAS CHEMICAL INST.
Knygute turi 45 puslapius gryno
Žolės nuo visokių blogumą.
ton skradžion griūtų šokdamos sušalusios čia. Jau ir taip turim gana vargo, da ji čia! skaitymo
ir labai parankaus forma
J. BALTRĖNAS, Prof.
to kišeniuje nešiotis. Joje telpa visi 1707 S. Halsted St„ Tel. Canal 6417.
akmeninės uolos. Iš juodos skradžios dug
Tuomet prisiartino Tarnas:
geriausi klerikalų argumentai prieš
Chicago, IIL
visa jų išmintis, visas jų
no kyšojo keliatas čiukurų, kurie siekė iki
tltą apgarsinimą turėtų perskaityt
—Sustok! O tu neverk. Dasigausim ant socializmą,
"mokslas”, ir ten pat seka socialistų
3BEH
pusei apsupančių ją sienų. Iš poros tų čiu Mere Imbriunv Grįžkim vežimą pasiimt. atsakymai, kurie ant kiekvieno žod riakvienas, iškimt ir nasilirt.
žio sukerta tuos klerikalų argumen
kurų kartas nuo karto pūkšnojo debesėliai
Tiek buvo rimtumo ir įsitikinimo tuose tus ir visą jų "mokslą” į skutus.
Susipratę darbininkai turėtų pasi
tamsiai-pilkų durnų, kurie dol stokos oro jo~ žodžiuose, kad tuojaus pasikėlėm grįžti, rūpinti,
kad tos knygutės kuo dau
giausia paskleidus tarp tamsios mi
negalėjo kilti augštyn ir tuojaus klojosi ap nedrįsdami prieštarauti nė klausinėti.
nios. Gaunama "Keleivio” redakci
linkui, kaip pelenai. Nebuvo abejonės, jog
joj, kaina tik 10c.
Woodbell mus da sulaikė.
Suvyniok 10c. į popierą ir pasiųsk
turėjome prieš save da neužgesusius vul
prastam laiške. Norintiems daugiau
—Žiūrėkit, — sakė jis, rodydamas nu nnt duodame nuošimtį.
kanus.
"KELEIVIS”
O virš to visko per juodą, r.emirgančio- puolančią link Lietų Juros ugnakalnio sie 255 RROADWAY. SO. BOSTON.
★
mis žvaigždėmis nusėtą dangų ėjo bespin- ną. — matot tą klodą? Kiek galima iš čia
TIKRAS MOMENTAS.
spręsti,
nusileidžia
gana
švelniai.
Tenai
dulė saulė, kas sykis vis arčiau žemės, kuri
Padara Gaiva, Raudona Kraafa, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą
Vyriškumą ir Moteriškumą.
★
galėsime
nuvažiuot
žemyn.
Šiuo
laiku,
kuomet
skaito

švietėsi maršlia, šviesa, išlenkta į siaurą
Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam
—Bet iki to klodo bus da apie 50 metru me Suvienytų Valstijų Cen
smailų piautuvą, užkabintą ant šios pakal
nualsinto
kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, Malarija viešpatauja.
★
stačios sienos, — patėmiiau aš, — kaip nuo zo Biuro raportą, kad 46
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gvvinNuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir
nės, kabojo tarytum ženklas mirties.
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu,
didmiesčiuose
UJ588
ypatos
arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, padara viduriavimo liuesą ir neguiarišką, priduoda
Nenoroms suužė man ausvse
Dantės tos sienos nusileisti?
★ kraujo
mirė nuo influenzos perei
*
žudymo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika
—Niekai! Juk esame įpratę laipiot kal tais 1918 metais, mums ro
valgiui, skausmo pilve po valgiui,
užketejimo
žodžiai:
' .. tulžinio.
"
.’. - T
skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje, sveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono
★
nais.
Nulipsime...
Vežimą
nuteisime
pirm
dos,
kad
dabar
yra
tikras
Vero c che in su la nroda mi trovai
apdankto liežuvio,, sunkaus galvos skaudėjimo, kraujo į visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonuyra pasekmingi
neuralgijos. ?Nuga-Tone
““
_ vaistai dėl mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.
savęs ant virvių. Be to nereikia užmiršti, momentas sustiprinti musų
della vaite d’abisso deiorosa...
kūno atspirtį
jog esame ant mėnulio, kur daiktai yra še skaitytojų
Ir prisiminus tiems žodžiams mano pa- šis kartus lengvesni, o puolimas nuo 50 met prieš atakas ligos. Kūno
ilsusioj vaidentuvėj pradėjo vaidintis dan rų reiškia tiek, kiek ant žemės puolimas atspirties jiegą sunaikina
Mes tikrai gv*rantojame, jog busit® pilnai užganėdinti vartojant NugaTone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkute talpina dcvvntosbakterijos, teikiančios joms
tinio pragaro vizija, kuri tikrai negalėjo nuo 8 metru.
dcšimtvs fOO) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas
galę paskleisti savo pragaiš
doleris.'arba šeši mėnesci gydymo, seses bonkutes užaenkius ($5.00 ' dolenus.
būt baisesnė už šitą, ką turėjau prieš savo
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
tingą darbą. Geriausias kū
Pasielgėm
sulyg
Tarno
patarimo.
ti pasekmių, sugrąžikite lvktus pilės ir bonkutė. o mes betarpiškai sugrąžisme
akis. Besijudą ant milžiniško katilo dugno
no atspirties jiegos sustip
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti na siena centą, jeigu vaistai
Už 109 valandų nuo saulės užtekėjime rinimui vaistas yra Trinerio
durnai išrodė man būriais pasmerktųjų dva
ne bus pasekmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negalėtume
įstengti davimu jums tokios ąvarancijos jeigu nežinotume kad >uga-Tone
sių, besisukančių apie’ baisų Liuciperiaus pradėjom leistis nuo stataus Eratosthenesc Amerikoniško Kartaus Vy
Nuga-Tone
padarys viską, ką čionais tvirtiname.
pavidalą, kuriuo man pasirodė vienas vul šono, kad dasigavus ant Mare Imbrium b - no Elixeris, kuris teikia dvi
Skaitykite ką tie >■■■— saka a0e Nse^Toac.
kanų... Pilna dvasių, baisi pasmerktųjų pro gumos. Veik tris žemiškas paras užėmė gubą pagalbą: išvalo vidu
NATIONAL LABORATORY. Cbicuo. BL
City. Pa.
Gerbiamieji:—
_
.
M
» * .— .
cesija. Visur sukasi, kįla duobės sienomis, tasai nusileidimas į gulinčią čia pat, po mu pius ir tuo pačiu laiku su
Gavau tusu laišką ir Na<a-Ton« piltutcs ir tunu pasakė,
e^u vmi uzfM^lintaa Mą
stiprina visą kūno sistema.
vaistau. Meldi™ pnuueti dvi bonkute.
ptliuua. Ai ą«ij liku
v.*w
slenka kamuoliais žemyn, vartosi, spaudžia sų kojomis, klonį.
pretelių dėl pabandvma ir >am Ubai patiki Aš Rehuju nesi tortute de* ;x>. Phsiur.au
Kaina aptiekose $1.10. Kitas
Siuste vaistu, k*
si. Nekurie banda iškilti augštyn, ant sau
Vežimas ištikrujų reikėjo nuteisti anl vaistas, kuris turi rastis
n
lės, į šviesą, — nukrinta, čielais debesiais ir lynų nuo keliasdešimties metrų augščio. kiekvienuose namuose, yra
ateeaacdMk. Pa.
NATIONAL LABORATORY. Chicago, Lis.
Godotini Tamisuu:—
_
ne.
Esu
!»M
ivįka*
po
jura varto;u»e.
vėl puola kaip švino garai į amžinų kančių Jam tas nieko nekenkė, bet šunis jame už Trinerio Linimentas. Atsiti
Ai esu labu uicanedintaa nuo jūsų Nuą*-T«r.c.
,JOE DOMBROWSK1. 3X3 W. Coal St.
1
daryti labai susidaužė. Klodas nebuvo kime mkstelėjimo, ištinimo,
vietą...
Ir viskas darosi tokioj baisioj, šiurpu taip parankiu keliu, kaip iš viršaus ir ištolo reumatizmo, neuralgijos ar
kitų sausgėlų, šitas varstas
parankioje bon kūtėje. Jie j NATfONAL LABORATORY,
W. MadiaonSt., Chicago. UI.
liais perimančioj kurtumoj...
mums rodėsi, o juo labiau, kad vežimą turė ‘eikia greitą ir tikrą pagal
yra
apvilkti
su
cukni:
:
Gcrbiamje
j
i:
Pasiunčiu
$.
........
ir maMiiu prisiųsti man
¥
prnmno skoni; rame dėl j bonkutč Nuga-Tone.
Pasaulis pradėjo galvoj man suktis; jom vilkti su savim, arba teisti ji ant lynu bą. Štai dėl ko Trinerio Li
vartojimo;
ncatitrauka •
jaučiau, kad sąmonės tuoj neteksiu.
pirma savęs. Tankiai apimdavo mus nusi nimentas privalo būt visuo
nuo darbo ar linksmumo. : Vardas ir pavardė.........
Tuotarpu išgirdau verksmą. Buvau minimas. Woodbell tuomet, nors sužeistas, met po ranka. Kaina aptie
Bandykite. Jus roko- :
.f N<> „ R p D
menduosite
tuos
vaistus
;
taip sumišęs, kad išpradžios maniau, jog iš parodydavo daugiausia išminties ir valios kose 35 ir 65c. Išsirašant —
... VaUtiji
visiems sava pretclcms. : Miestas..........................
tikrujų girdžiu pasmerktųjų balsą. Bet tvirtumo. Jei dabar esame gyvi ir gyven 45 ir 75c. Joseph Tjiner
:
'
•
*1
Co., 1333 — 1343 So. Ashšiuo sykiu nebuvo tai vizija. Per dūdą, jun- sime, tai ačiū tiktai jam.
*
-k + * - * * * * * » » ♦ *
land avė., Chicago, III.
•

KAIP JIE GYVENO
ANT MENULIO.

PA1H-EXPELLER
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Debatai socialistų
su klerikalais.
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Nuga-Tone
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|lės jau vesti teismuose by-

Vietinės Žinios Į gočius
Advokato mokslą

IT E ATRAS

Žydai darbininkai apkaltina
lenkus.
Pereitą nedėldienį Ford
Hali svetainėj buvo masmitingas, sušauktas Žydų Dar
bininkų Tautinės Tarybos,
kad atsakius lenkams į jų
užginčijimą kaslink žydų
skerdynės Lenkijoj ir Gali
cijoj. Kalbėjo advokatas so
cialistas George E. Roewer,
Jr., Isaak Hourvvitch, iš Washingtono, rabinas L. M. Ep
štein, iš Roxbury, ir ukrai
nietis K. Wishla\vski. Žy
dų, maž-rusų ir anglų kalbo
se išparodyta faktus, kaip
lenkai, apkaltindami žydus
už simpatizavimą vokie
čiams ir bolševikams, rengė
skerdvnę; kadangi šita pra
manyta žydų kaltė nebuvo
užtektina, kad sukursčius
tamsias minias prieš žydus,
tai pasinaudota tų minių re
liginiu fanatizmu.
Kalbėtojams išparodžius
visa tai, pirmininkaujantis
garsiai pakvietė lenkus, kad
jeigu jie mano, kad kalbėto
jai neteisybę sako, lai ateina
ant pagrindų ir atmuša ap
kaltinimus. Tečiaus nieks iš
publikos neatsiliepė.

i
t
i
t
j.
itii
I

d. Ba
buvo pabaigęs jau
senai, bet dėl piktu žmonių
skundų jam buvo daroma
kliūčių prieiti prie baro.
Ofisą adv. Bagočius atida
rė „Keleivio” name, 253
Broadv ay, tai yra toj pačioj
vietoj, kur ir pirma buvo.

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvių kooperatyve
bendrovė.
Iš visų Cambridge'uj gy
vuojančių lietuviškų įstaigų
geriausiai išsivysto Lietuvių
kooperatyve bendrovė. Ne
žiūrint visų blogų apystovų,
kenkiančių bendrovės apy
vartai, ji visgi auga ir stip
rėja. Ir ji auga ir stiprėja
ne todėl, kad brangiau par
davinėtų savo prekes, bet to
dėl. kad jokia privatiškai ve
dama panaši krautuvė ne
turi tiek ėmėjų, kaip Lietu
vių kooperatyve bendrovė.
Pereitų metų jos apyvarta
pasiekė $90,101.90. Kooiieratyvės bendrovės turtas da
bar apkainuojamas ant
>12,180.11.
Keturi metai .tam atgal
bendrovė savo darbą pradė
jo su $1,500 kapitalo, vadi
nasi apie į keturis metus
bendrovės turtas pasidaugi
no apie 12 kartų.
Jeigu bendrovė turės ir
toliaus tokio pasisekimo, tai
ne užilgo Cambridge’aus lie
tuviai galės turėti netik vie
ną didžiausių sąkrovų, bet
avo nuosavą namą ir atsa
kančią svetainę. Linkėtina,
kad tas kuoveikiausiai išsi
pildytų.
Nežiūrint visa to, tečiaus
da randasi tokių lietuvių,
kurie nesupranta koopera
cijos reikalingumo ir netik
kad nesideda prie bendro
veikimo savo naudai, Jie da
mano pakenksią kooperatvvei bendrovei remdami pri
vačias žydeliu krautuves.
Laikas ir jiems susiprasti.
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ATYDAl TAUTIEČIŲ

I

DVI OPEREl 1

"ŠIENAPIUTĘ" "ADOMĄ ir JIEVĄ”
STATO “GABIJA."

8 VASARIO-FEBRUARY, 1919,

Dudiey Opera House
113 DUDLEY ST.,

PIRMIAU NEGU PARDUOSIT SAVO BONDSĄ. ATEIKIT PAS
MANE IR GAUKIT TIKRĄ DIENO3 KURSĄ.

J*
f

į

Aš moku už Bondsus daugiau negu visi kiti. Todėl ateikit pas mane, o
persitikrinsite patįs.

■ I

PIRKIT RUBLIUS, NES KAINA JŲ BEVEIK KASDIENĄ KĮLA.
Perkame ir parduodame Suvienytų Valstijų Laisvės Bondsus (Uberty
Bonds) ir Karės Taupymo Markes (War-Sawings Stapms).
Skoliname pinigus ant morgičių. Su visais dalykais kreipkitės pas mus
ir persitikrinkite, jog mes patarnaujame savo tautiečiams kuomandagiausiai.

BOSTON, MASS.

Prasidės 8 vai. vakare.
$
H Gerbiami Lietuviai!
Atminkite, Kad Gabijos choras jau galbna sakyti, yra proitsionališkai išmokytas, taigi ir šį Kartą Gabija sulos labai nuii.iai 'nucikahskus du veikalus. Bus didelė orchestra. "Šienapiutė” atvaizdina Lietu
je vos lanku šier.apjuvius. Pamatęs šį veikalą jausiesi kaip ir I.ietuvoHje ®sąs. "Adomas ir Jieva” tai mums, lietuviams jau yra žinoma, kad
. i labai svaibu matyti gyvenimą Rojuje ir kas buvo kaip, išvarė.
Nesivėluokite tikietus nusipirkti, nes šiuom kartu lala: na-ur.-.iai
š š sutvarkyta, sėdynės. Tikietų kainos $1.00. 75c. ir 50c. Tikietus ua ima
.'Į gauti "Sandaros” ofise, Jurgeliuno krautuvėje ir pas visus ^abijieėius.
L
Užprašo Gabija.
jį

i

gražų Baliu rengia 22
parodė, kad netik tos dir-; rio,Labai
Lietuvių Salėje So. Bo.-tone, Gevos yra užtiktinai, bet ir tai, demino Lietuvių L'kčsu Ih-stč. At
minkit, kad tai bus labai erazus bakad musų moteris sugebi toj liūs.
lietus.
dirvoj pasekmingai darbuo
PUIKŪS TEATRAS.
tis.
Ateinančioj nedėlioj, 2 d.
vasario,
rengia puikų per
O kasgi pasidarė Su
statymą Liet. Tautos Katali
Laisvės choru?
Kuomet visos kitos musų kų Bažnyčios choras po baž
progresyvės darbininkikš- nytinei salėj. 428 Broadway,
kos organizacijos randa sa S’. Bostone. Perstatys gravo veikimui plačią dirvą ir įžią komediją "Krankia Pa
gyvai darbuojasi, tai Lais liepus” ir bus daugelis dai
vės choras, kuris seniau bu nininkų iš kitų miestelių.
vo jau iškilęs ir net pagar Malonėkit atsilankyti visi.
Komitetas.
sėjęs, pastaruoju laiku kaž
kodėl visiškai susmuko.
REIKALINGAS pirmos
To Laisvės choro pakriki kesos barbens, gera mokes
mo priežastį visgi sunku iš tis ir geras uždarbis. Kreipaiškinti. Galima drąsiai sa , kitės šiuo adresu:
kyti, kad nei vienas visos a- 283 Broadv. ay.
pielinkės musų chorų tokių
So. Boston, Mass.
patogių savo gyvenimui apvstovų neturi, kaip Laisvės
choras. Kitur chorai vienok
gyvuoja, tik mūsiškis pakri Rengia Liet. Mot. Apšvietus Dr-ja
NEDĖLIOJĘ, 2 VASARIO. 1919
ko.
SALĖJE.
Matyt, kad tai pačių cho Kamp. ELIETUVIŲ
ir Siiver sts.. So. Bostone.
ristų apsileidimas yra prieTradzia 7:30 vai. vakare.
žasčia šito nemalonaus ap Gerb. Lietuvaitės ir Lietu’.lai:
Lietuvių Moterų Apšvietus Draugi
sireiškimo.
ja rengia antras prakaulias. šį kartą
Manoma, kad veiklesni kalbės geriausios kalbėtojos ir kal
dainininkai da sukrus ir ne bėtojai. Taipgi bus pu.kių pamargiant scenos žais ir dainuos jau
leis chorui išnykti. Jisai nimų:
nos merginos ir dalyvaus daug su
grįžusių iš Francijus lietuvių karei
mums labai reikalingas.
vių. Įsidėmėkite 2 d. vasario ir būti
Uranas.
nai ateikite į musų prakalbas. įstoji
Kų

CENTRAUS BENDRAS LIETUVIO BANKAS
JUOZAS KAVALIAUSKAS, PREZIDENTAS.

32-34 CROSS STREET,

jti

LSS. 60 kuopos vakaras.
Pereitos subatos vakare
Lietuviu salėj, So. Bostone,
buvo IjSS. 60-tos kuopos su
rengtas vakaras. Vaidinta
5 aktu drama "Dumblynė'’ ir
farsą ”OSS.”
Veikalas "Dumblynė'’ yra
įspūdingas, tik kaipo amatoriams lošėjams be gilaus
išstudijavimo jo dvasios ir
be reikalingo išsilavinimo
gana sunkus. Tečiaus atvai
dinta neprasčiausiai.
Farsa ”0. S. S.” prijuoki
no publiką no tų ašarų, ku
rias išspaudė ”Dumblynas,”
ir užtrynė atmintyje tuos Įsuudžius, kuriuos padarė
drama.
Publikos buvo nemažai ir
mo mokestis ta vakarą bus numažin
rengėjams vakaras davė ma- Iš LSS. 71 kuopos veikimo.
ta ant pusės. Visi ateikite į šias ne
ir puikias Liet. Mot. Ap
terialio pelno.
Sausio 21 d. buvo LSS. 71
RAUDONOJI SAVAITE. paprastas
lietos Draugijos prakalbas!
kuopos metinis susirinki
Kviečia Komitetas.
LSS. Vl-to rajono konfe mas, kame iš valdybos ir I Per visą šią savaite tęsias
įvairus parengimai Dudiey
rencija.
veikiančių komisijų raportų Opera 113 Dudiey st, BoPereitą nedėlciienį LSS. BO oasirodė, kad LSS. 71 kuo- ctone. Ypatingai bus grą
kuopos svetainėj buvo LSS. na. nežiūrint sunkių ^viso žu sekančiais vakarais:
VI-to rajono konferencija. kiam socialistų judėjimui) Ketverge, nuo 8 vakare,
J. Šimkus su L. Bayatt
Nieko įdomaus, nieko sąlygų, pereitais metais ne-1 bus gražus perstatymas
svarbaus ir nieko pozityvio snaudė. Buvo kuopos su ”William Tell,” latvių kal Taipgi dalyvaus dvi drutuolės mergi
nos M. OLIVER su R. TORENZ,
rengta 12 viešų susirinkimų, boje.
nenutarta.
Įvyks seredoje
Kamuotasi,
graibytas!, kuriuose kalbėjo dd. Michel- Pelnyčioj e, labai gražus
-onas,
Smelstorius,
J.
Neklaidžiota.bartasi apie 10 va
balius, bus Įvairių tautų; sa 29 SAUSIO-JANUARY, 1919
landų. Ir vienu pazityviau- vieckas, Z. Puišiutė ir Gri lė išpuošta kvietkomis, lat
LIETUVIU SALEJE,
sių nutarimu bene bus tas, gaitis. Daugiausiai čia pra vių orchestra. Įžanga 35c.
kalbų
pasakė
d.
IvlichelsoKamp.
E ir Siiver sts.. So. Bostone.
kad nutarta leisti "Rajono
Subatojc, Rusų-Ukrainieneperiodinį buletiną.” To nas.
čių vakaras, bus koncertas ir Duris atsidarys 7:30. Pradžia 8:15 v.
Re
to
buvo
surengta
ne

Tai bus žingeidžiausios rištinės, ko
buletino leidimui, redagavi
balius. Įžanga 35c.
mui ir ekspediavimui išrink mažai viešų diskusijų, susi Nedėlioję, nuo 2:30 po pie kias tik kas nors buvo matęs. Atsi
ta štabą iš 9 nariu, pavesta rinkimų, koncertu, pasilink tų didelis mass-mitingas, lankykite visi!
liuosai valiai naudotis tam sminimo vakarų ir piknikas. Grand Opera, kam. Dover
reikalui rajono iždu. Kas- Kuopa pastatė scenoje du ir Washington st., Bostone.
žin ar nebus ir daugiau to dideliu veikalu. Taipgi ir li kalbės rusiškai ir angliškai.
Amerikos Lietuvių Tautinės San
kių užmetimų, kokių pada teratūros nemaža išplatino. Įžanga dykai.
daros 7 kuopa rengia gražius šokius
ryta rajono organizatoriui Sekantiems 1919 metams Kurie mylit pasišokt ir pa S ubą toje,
1919 m. LIETUVIŲ
dėl nežinia kur pasiųstų tūlų išrinkta kuopos valdybon silinksmint, ateikit pėtny Į VASARIO.
kampas h ir Siiver gatvių,
veiklus
ir
energingi
draugai,
pinigų. Išreikšta pageidavi
Prasidės nuo 7:3o vaka
čios ir subatos vakare, nes >o. Bostone,
Bus puiki
Algirdo" orchestra
mas, kad Sąjungos kuopos kas duoda vilties, kad kuo bus daug įvairumo. Ant pra 4sre. Monteilos.
Bu> įvairumu ir daly
nebekviestų kalbėt "social- pos veiklumas nesusilpnės ir kalbų ateikit visi kas tik ga vaus daug jaunimo iš aplinkinių mie
visi.
patriotų.”
Užgirta ”Ap toliaus.
lit. Kviečia
Komitetas. stelių. AtsiianKyKite
Kviečia
Rengėjai.
žvalgos” apskelbimą "Nau Seniausias ir darbštus
jienų” nesocialistiniu laik kuopietis likosi išrinktas Ateinančio ketvergo vaSeveros Gyduoles užlaiko
raščiu. Užgirta P. K. rezo kuopos korespondentu. Ti karą, 30 sausio, socialistų
se>mynos sveikata.
liucija delei Am. Darbininkų kimasi. kad io pranešimai salėj bus diskusijos, temoj:
Tarybos šaukiamo Suvažia apie kuopos veikimą veikė "'Komunizmas ir Socializ
vimo ; nušluota nuo steičiaus jams irgi priduos energijos. mas.” Balsą galės gaut kiek
social-patriotus ir pastaty
vienas. Diskusijų pradžia 8
ta tokius revoliucionierius, Iš Progresisčių judėjimo. valandą. Įžanga visiems dy pas vaikus ar suaugusius niekuomet
nereikia dėti niekais. Tai yra žen
kaip K. žurinskas, skelbiąs
klas šalčio dabartiniu laiku ir reikia
LMPS. 27 kuopa gana kai.
pradėti gydytis tuojaus. Niekuomet
paskandysiąs visus dešiniuo smarkiai auga ir energingai
nesigailėsi imdamas
sius socialpatriotus jų pačių darbuojasi.
Prenešimas.
kraujuose, ir mokslininkes, Pereitais metais progre- LMPS. II-ras rajonas ren
Severa’s
kaip Bubliauskienė, užreiš- sistės buvo surengusios ke gia kostiumų balių 1 d. ko-|
Balsam for Lunys
kianti, kad "vadovai, kurie lias prakalbas ir pasilinks vo, 1919 m., So. Bostone Lie
mus mokina, dabar turi minimo vakarą. Jos turi sa tuvių svetainėje. Prašome
(Severos Balsamą Plaučiams) kurie
yra prnmniu vaistu nuo kosulio,
klausyti musų ’toriškų’ įsa vo vakarinę mokyklą, ku kitų kuopų bei draugijų mi- persišaldymo,
mėšiun^nio krupo,
kymų.”
užkimimo ir skaudamos gerklės.
rioje mokinasi gaminti val nėtoj dienoj nieko nerengti.
Jis yra iš širdies patariama* kūdi
Komisija.
kiams. vaikams ir suaugusiems.
gius ir šiaip kitų moteriškų
Kainos: 25 ir S0 centų visose apBagočius gavo advokato darbų. Mokyklą gana skait
tiekose._____
teises.
Reikalinga mergina prie Severoe Lietuviška, Fnl audriu*
lingai lanko.
1919 metams yra gatavas dalini
F. J. Bagočius, kuris šio Prieš keletą metų vargu namų darbo mažoj šeimy
mui aptiekose visur, arba gauna
mis dienomis sugrįžo iš ka bau kas galėjo tikėti, kad noj. Gražus namas ir gera
mas tiesiog iš
riumenės su infantei?jos motėm organizacija rastų mokestis. Atsišaukit 332
w. F. SEVERĄ CO.
lieutenanto ranga, dabar sau dirvos tarpe Cambrid- Broad\vav, S. Boston, Mass.
CEOAR RAPIDS. IOVVA
Tel.:
Roxbury
1238-M.
|
gc
’
aus
lietuvių.
Gyvenimas
gavo advokato teises ir ga-

.

OFFICE:
OFFICE:
735-736 Okl South Bldg.
332 Broadvvay,
>
294 AVashington st.,
Boston, Mass.
So. Breton, Mass.
Tel.: Port Kili 3424-1972.
Tel.: So. Boston 481-M.
Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 42-38-M.

Atlieka visokius teismiškus reika
lus šioj šalyj ir Europoj. Suteikia
sąžiningus patarimus.

931-932 Slater Bldg.
390 Main Si., Tel. Park 709
Worcester, Mass.
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|Dr. L. J. Podder
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PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKUS.
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lš Petrogrado.

I

I

Parašyta žinomos lytiškų daly
kų aiškintojos ponios M. H. SANGER. Ta knyga reikalinga vi
siems: merginoms, moterims ir
vyrams. Joje aprašoma lytiškų
organų išsivystymas, jų veikmė ir
svarba visame moteries ir vyro
gyvenime; a psi vaisinimas;
vai
siaus augimas; nėštumo bygiena.
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savižagystė ir daug kitų įdomių da
lykų.
Knyga turi 120 pusi, ir papuoš
ta paveikslais, kurie palengvina
aprašomus dalykus suprasti.
Kaina tik 50 centų.
Štampomis meldžiam nesiųst,
nes nepriimam.

!

i
A. F. Ch rišlia n iį

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR
MOTERŲ LIGAS.

DAKTARAS

i

Taipgi Kraujo ir Odos Ligų.
II VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
iį
iki 9 vai. vakare.
(I Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42)
69 CHAMBER ST, BOSTON
>
Telephone: Haymarket 3390.

I

401 Narlberuogh Street
(Netoli Massachusctts avė.)

BOSTON, MASS.

t

P. and A. Phone,
McKees Ročka 22 W.

I VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte.
| Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 9
| vakare.
J
(Šventadieniais ir nedėliomis
■
tos pačios valandos.)

MRS. F. STROPUS,
8 Loring str.,
So. Boston. Mass.

J. A. Katkus
LIETUVIŠKA AGENTŪRA
LAIKRAŠČIŲ. KNYGŲ, GRA
MOFONŲ, REKORDŲ, STUBOMS POPIERŲ.
GROSERNĖ IR BUČERNĖ.
Bunu už Perkaibėtoją visokiuose
reikaluose arba teismuose. Su
teikiu visokias informacijas už-,
dyką.
LAUNDRY.

i

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098. •

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

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

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

Room 215 ir 216.
Telephone:
Richmond 1224-R

t
I
i

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas
vyry ir motery ligas.
VALANDOS:
nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.

JONAS A. KATKUS,
222 Sagamore SL, Pittsburgh, Pa.

*Mee9tAtseAiAeeiei9eeiAiResiRe6«eie»e«ee^,
ei.: Richmond 2957-M.

i"

Dr. David W. Rosen h
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP
TAS LIGAS.
VALANDOS:
Nuo 8 iki lo ryto.
Nuo 2 iki 3 diena.
Nuo 7 iki 8 vakare.
321 HANOVER STREET,
BOSTON, MASS.

11 PARMENTER STR-,
netoli nuo Ilanover *L.

BOSTON, MASS.

APSISAUGOKITE NUO
INFLUENZIJOS.

PUIKUS ŠOKIAI.

c

ADVOKATAS

ADVOKATAS

Atlieka vusus teismiškus reikalus visur.

RISTYNES!

___

BENJAMIM MENDELSOHN

MORRIS KATZEFF

PRAKALBOS

i SaLEJE.

BOSTON, MASS

CL ~

Akių
Bpecijalistas.

(Netoli Massachusctts avė.)

Jau ir vėl girdisi naujų
susirgimų ta baisiaja epide
mija. Todėl patartina kiek
vienam apsisaugoti nuo tos
ligos pirmiau negu ji apsi
reiškia. Nelaukit pakol apsirgsite, bet paimkite vartot
tuojaus Plotkeles dėl apsi
saugojimo. Prekiuoja $5.00.
Taipgi turime visokių vais
tu, kokie tik vartojami pa
saulyje.
Klausdami
prisiųskite krasos ženklelį at
sakymui.
* K. ŠIDLAUSKAS,
Provizorius,
226 Broadway,
SO. BOSTON. MASS.
I

H. S. Stone, Opb.D.

401 Narlborough Street
BOSTON, MASS.

10 m. So. Bostone.

399 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTI8TA8.
VALANDOS: Nm I fti 11 te*.

Nuo S iki • vak.
NEDALIOMIS

iki 1 ▼. po pietų.
Ofisas "Keleivio" name.
251 Broadway, tarpo C ir D 84*.
80. BOSTON, MAS8.

"i

f
)

Dr. A. Montvid į
Lietuvis Chirurgas ir Gydytoja*.

Chieago, III.
Miesto offisas:
1553 W. Madison Street,
Suite 600—612
Valandos: 10-12 ryte.
Phone Haymarket 2563.
West Side offisas:
2225 So. Leavitt st
Valandos: 6-8 vakare.
Phone Canal 4626.
\
Nedėldieniais priima tik iškalno
susitarus.
Rezidencijos Teleph. Albany 5546.H

Telephone: Bsck B*y 42M

DAKTARAS

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
[•

(

F r. Matulaitis
gydo visokias ligas
PRITAIKO AKINIUS.

&

Valsndoe:
Nuo 1 iki 9 dieną.
Nuo 7 iki 9 vai vakare.
Saite 419, 420 ir 421.
Netoli didžiojo miesto knygyno, b

U BOSTON, MASS.
>

100 SALĖM ST„
%
t

419 BOYLSTON STR,

f;

;<

Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikit* i
ant 100 Salėm str, kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- 1
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu-JĮ
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plaučiu, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- H
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- G
terų. Dielių iš Lietuvos ir jvairių šaknų ir žolių. Mes jums palarnau- ffi
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už- JĮ
dyka. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad
ateikite į APTIEKĄ po numeriu
(1)

BOSTON, MASS.

