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REAKCIJOS SPĖKOS RU
SIJOJ ATREMTOS.

STEIGIA PENKIAS DI DEPORTUOJA 54 1WW.
DELES VALSTYBES.
NARIŲ.
Sąjungininkai kuria Čeko

Vasario 11 d. atgabenta
Nevv Yorkan...............
54 IWW unijos
slovakiją, Lenkiją, Jugo- --Slaviją, didesnę Rumuniją ■ nariai, kurie buvo areštuoti
ir didesnę Graikiją.
i Vakaruose už organizavi.
ima darbininku prieš kapitaNaujas Europos pienas,
yluos deportuos
kur; dabar svarsto taikosiRusijon.
Rusiion Vežant
Vežant juos nu0
nuo
konferencija, uzbnezva pen Hobokeno stoties ant Ellis
kias dideles sąjungininkams Island, Įvyko susirėmimas
prielankias valstybes. Viena su pone
policija. Keliatą žmonių
bus Lenkija su keliu prie jū j policija
* ’ i sumušė lazdomis.
rių; antra bus Čeko-Slovakija, susidedanti iš Čekijos RUSIJOS REAKCININ
kaipo branduolio, ir tų Ven KAI DARO SUOKALBĮ
grijos parubežių, kurie ap
SU JAPONIJA.
gyventi slovakų; trečia bus
didžioji Rumunija; penkta Žinios iš Vladivostoko sa
bus padidinta pietų slavų ka ko, kad admirolas Kolčakas,
ralija, kurios valdonu bus aršiausio tipo reakcionie
Serbijos karalius, o penkta rius ir mirtinas demokratybės priešas, priėmęs Japoni
bus didžioji Graikija.
Austrija ir Vengrija bus jos pasiūlymą pinigų ir ginnetiktai sumažintos, bet ne kuų kovai su Rusijos Sovie
teks ir savų jūrių pakraščių. tų valdžia.
Tečiaus kaip Lenkijai, taip Šitą suokalbi Kolčakas pa
joms turi būt duotas kelias> daręs dėlto, kad sąjunginin
prie jūrių per svetimas že kai ketina savo kariumenę
mes, nes kitaip negali Jiut iš Sibiro atšaukti ir gali pri
pažinti bolševikų valdžią.
tvirtos taikos.
Kaipo atlyginimą už šitą
ANGLIJOS~KOLONIJOS pagelbą Kolčakas apsiėmęs
NORI PASILIUOSUOTI. duoti Japonijai geležies ir
Kanada, Australija ir Nau anglies kasyklų Priamuro
joji Zelandija ketina pasta srityje.
tyti taikos konferencijai rei
BEDARBĖ DIDINAS.
kalavimą, kad jos butų pri
Bedarbė Amerikoj kas
imtos Į tautų lygą kaipo sa
dieną
vis eina didyn. Convistovios valstybės, bet ne
kaipo Anglijos kolonijos. To neetieut valstijoj veik visuo
patjes reikalausianti ir pie se miestuose tūkstančiai
tų Afrika. Visos jos reika žmonių vaikščioja be darbo.
lausiančios, kad Anglija pri Tas pats Maine ir Massa
pažintų joms teisę pačioms chusetts valstijose. Clevelande 70,000 žmonių be dar
tvarkyti savo reikalus.
bo, Pittsburge 10,000, BufSERBAI PROTESTUOJA faloj 18,000, Detroite 35,000.
PRIEŠ SLAPTAS SUTAR Milwaukee H,000,San Fran
TIS.
ci sco 10,000. Be to da tūk
Serbijos ir Rumunijos pre stančiai darbininkų įvai
mjerai kreipėsi i vyriausią riuose miestuose streikuoja.
taikos konferencijos tarybą
su skundu, kuris paliečia ly HINDENBURGAS ORGA
NIZUOJA ARMIJĄ.
giai Rumuniją ir Serbiją.
Mat išėjo aikštėn, kad rugNepriklausomųjų sociali
piučio mėnesyje, 1916 metu, stų vadas Hugo Haase sako,
buvo padaryta kita slapta kad Hindenburgas organi
sutartis: už prisidėjimą Ru zuoja 600,000 kareivių ar
munijos prie karės, sąjungi miją, su kurios pagelba jun
ninkai prižadėjo duoti jai keriai gali kėsintis sugrą
naujų žemių; bet prižadėtos žinti kaizeri ant sosto.
Rumunijai žemės yra serbų
apgyventos ir Serbija dabar
VIENNOJ RIAUŠĖS.
prieš ta; protestuoja.
Austrijos sostinėj Viennoj
namų savininkams rendas ir
ANGLIJA NEPALEIDŽIA plėšia krautuves. Pereitoj
SINNFEINERIŲ Iš KA subatoj tūkstančiai žmonių
LĖJIMO.
Įtaisė demonstraciją ir nuėjo
Izindono
pranešama,
pas parliamento rumus. Po
Jš
kad Anglijos valdžia neke licija demonstrantus išvai
tina paleisti Airijos revo kė.
liucionierių iš kalėjimo, ku
riuos Airijos žmonės išrin ATSIDARĖ NAUJAS AN
ko savo atstovais i parlia- GLIJOS PARLIAMENmentą.
TAS.
Pereitoj savaitėj Anglijoj
I)E VALERA PABĖGO Iš atsidarė naujas liaudies at
ANGLIJOS KALĖJIMO. stovų butas, kuris buvo išDubline gauta žinių, kad rinkts pereitą gruodžio mė
airių vadas profesorius De nesi.
Valera ir du kitu sinfeineriu, kuriuos airiai išrinko PATARIA TVERTI DAR
savo atstovais i parlamenta, BININKŲ IR KAREIVIŲ
TARYBĄ.
liet kuriuos Anglijos val
džia laikė I/ncolno kalėji Phoeniv, Ariz. — Unijų
me. paliego iš nelaisvės ir tarybos čia išleido atsišauki
dasigavę prie laivo plaukia mą. patardamos tverti Dar
bininku• ir Kareiviuk Tarvba.
Airijon.
*’
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Rusų reakcininkų spėkos,
kurios e;na šiaurės Rusijoj
prieš Sovietų Valdžią, pereitoj nedėlioi bandė atakuoti
Pinegos fronte bolševikų
kariumenę, bet tas bandy
mas nenusisekė.
Užpuoli
kai tapo atremti ir turėjo
trauktis keliatą varstų at
gal.
Artilerija ir patroliai vei
kia visuose frontuose. Vie
nas
amerikonų
orlaivis
bombordavo bolševikų pozi
cijas prie Vagos upės.
.!!■■■

■

įt

SPARTAKAI BREMENE
SUMUŠTI.

_________ Metai XIV.
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Vokiečių karinmene ^ąEa s^uNGt Bolševikai važiuoja į Taikos
NINKUS GAZAIS.
Lietuvoje Bolševiku Associated
Press praneša konferenciją su Sąjungininkais
iš Archangelsko, kad pereirankose.
tą ketvergą bolševikai pada-

Lenku atstovybe Pary. smarkl< užpuolimą TIES NARVA SIAUČIA
BAISUS MUŠIS.
žiuie gavo žinių; kad vy- ant ^Jungininkų pozicijų
riausybė vokiečiu armijos,
t™,h??r P1?'erte
kuri užima dalį Lietuvos ir J"08!™ktis*tenai40 my- Bolšvikai atakuoja estų bur
žuazijos tvirtovę.
Estonjjos, padarė su bolše Jių. Naujas pozicijas sąjun
vikais sutarti, sulyg kurios gininkai Įsitaisė Srednakre- Helsingfors. — Trockis atvyko Jamburgo - Narvos
bolševikai apsiima parvežti ngos kaime.
Prieš
užpuolant
raudonoji
frontan
su didelėmis jurivokiečių armiją iš Ukrainos
gvardija
smarkiai
bombarninku
spėkomis
ir stipria ar
Briansko-Kauno geležinke
liu, kuris dabar randasi bol davo sąjungininkų pozicijas tilerija. Jis |sakė pradėt ant
is kanuolių, vartodama šrap- Narvos generališką užpuoševikų kontrolėj.
Ta pati žinia sako, kad de- neles, uždegamąsias, smar-limą, kuris prasidėjo su pa* ~“
"ų armija, ku- kiai sprogstančias ir gazo. šėlusių smarkumu pereitoj
šimtoji
o ir Gardino bombas. Tai buvo dar pir-1 nedėlioj. Estų generalis
ri užima K
tvirtoves, yrii valdoma Ka mas sykis, kad Šiaurės Rusi- ■ štabas tikisi prieš bolševikų
reivų Tarybos, kurios vadu jos karėj buvo pavartoti ga- ataką atsilaikyti, nors jo pai dėjimas yra labai sunkus ir
vra spartakų lyderis Werle. za*Bombos
buvo
vartojamos
’ pavojingas, nes bolševikai
Tos armijos generalis šta
vokiečių
tipo.
Dabar
sužino' gali padaryti smarkų ūž
bas susideda IŠ bolševikų.Sata,
kad
bolševikai
atidarė
puolin^ą ant dešiniojo estų
koma, kad šita ar
mija Iprivertiisi ir lenkų ka Maskvoje mokyklas,kur mo- armijos sparno nuo Rygos
j pusės.
riumenę pasitraukti iš Vil kinama gazus vartoti.
BoEevikai taipgi prisiblniaus ir atiduoti ginklus, JANKUI ATMUŠ6 BOLkad estu buržuazijai j pakuomet lenkai norėjo pakel
,
.
.
gelbą
pribuvo būrys sąjunti prieš bolsėvikus karę.
N u vare juos nuo kaimo ir ginjnkų kariumenės.

Iš Kopenhagos praneša
ma. kad vokiečių valdžios
kari u menė įsiveržė Į Breme
ną,kuris buvo spartakų ran
kose, ir po smarkaus mūšio
su spartakais užėmė miesto
valdybos rūmą ;r biržą.
Spartakai pasitraukė Į Groepsingeną.
Pirm įsiveržimo į Breme
ną valdžios kariumenė bom
bardavo miestą iš kanuolių.
Daug žmonių laike bombar RAUDONAS „PAVOJUS”
davimo buvo užmušta- Sa UŽLIEJO UKRAINĄ.
koma, kad Bremeno sparta
kams Į pagelbą skubinasi Visi svarbiausi centrai jau
bolševikų rankose
ginkluoti spartakai iŠ Eisenacho ir Gotos.
Iš Helsingforso praneša
Londone gauta žinių, kad ma, kad Ukrainos padėji
bombarduojant valdžios ka- mas yra "kritiškas”. Bolše
riumenei Bremeną daug I vikams tenai labai sekasi ir
triobų buvo visiškai su I jie jau užėmė veik visą rytų
griauta, o birža, rotuŽė ir Ukrainą. Jų rankse jau esenoji katedra pusėtinai ap są veik visi didesni šalies
griautos.
centrai, kaip antai Charko
vas, Poltava, EkaterinoslaRUMUNIJOJ SIAUČIA vas ir Dono kasyklų sritis.
REVOLIUCIJA.
Petrogrado bolševikų or
ganas
”Krasnaja Gazeta"
Iš Budapešto pranešama,
sako,
kad
Charkove įsikūrė
kad visoj Rumunijoj siaučia
revoliucija. Kova prasidėjo jau Ukrainos sovietų val
subatoj, kuomet sugrižę iš džia, kurios pirmininku mikarės lauko kareiviai susirė nisterių esąs socialistas Ra
mė su reguliare armija. Ke kėvskij, buvęs bolševikų de
liuose miestuose įvyko kru legacijos Brest Litovske na
vinų mušiu, kurie tęsėsi per rys ir artimas Lenino drau
.
nedėldienj. Prie revoliucio gas.
nierių prisidėjo ir socialde Ukrainos bolševikų kariumenei, kuri dabar eina prieš
mokratai.
Petliurą ant Kijevo, vado
ANGLIJA DEPORTUOJA vauja buvęs jurininkų komi
saras.
BOLŠEVIKUS.
Ukrainos bolševikai ofici
Londono laikraštis ”Daily aliai paskelbę, kad užėmus
Sketch” sako, kad valdžia jiems Ekaterinoslavą ir
tylomis gaudo ir deportuoja Charkovą tenai sušaudyta
visu8 nepageidaujamus jai daugiau kaip 300 politinių
žmones, kuriuos ji skaito asmenų, konfiskuota bankai
bolševikiškų idėjų platinto ir pramonės įstaigos.
jais. šiomis dienomis iš Rakevskij telegrafavęs,
tremta keliatas gana žymių kad pirmutinis Uk
įmonių, tų tarpe rusas smui rainos Sovietų
kininkas Soermus, turtingo Vadžios darbas busiąs nu
Rusijos dvarininko sūnūs. siųsti Maskvon ir Petrogradan daug kviečių, cukraus
BOLŠEVIKAI PASITRAU ir anglies iš Ukrainos, taip
KĘ Iš VILNIAUS.
kad sustiprinus tenai bolše
vikų
poziciją.
Šveicarijoj gauta iš Kau
no žinių, kad akyvaizdoj
Jietuvių kariumenės pasise BOLŠEVIKAI PAĖMĖ
kimų ir finų su estais besiUFĄ.
artinimo, bolševikai pasi ceko-slovakus nugrūdo 140
traukę iš Vilniaus.
mylių atgal.

_______
Associated Press praneša BOŠEVIKAI ŠAUKIA VIiš Arcangelsko, kad praėju- SUS VYRUS NUO 29 IKI
s| utarninką amerikonų ka45 METŲ,
paėmė daug nelaisvių.

RUSAI APSIIMA ATMO
KĖTI SKOLAS.

O sąjungininkai ketina at
šaukti savo kariumenę iš
Rusijos ir duoti Sovie
tams pagelbą.

Rusų Sovietų valdžia Dranešė bevieliu telegrafu, Kad
ji nori pradėti su sąjungi
ninkais derybas tikslu per
traukti dabartinius mušius
ir susitaikyt. Ji užreiškia,
kad ji sutiks ir skolas sąjun
gininkų žmonėms atmokėti.
Šitoks pranešimas buvo iš
siųstas Rusijos užsienio ministerio čičerino iš Mask
vos. Prižadėdama užmokė
ti skolas, Sovietų valdžia da
gvarantuoja, kad ji galės
da ir palūkanas užmokėti,
duodama
sąjungininkams
žalios medžiagos.
Bolševikų valdžia taipgi
sutinka duoti sąjunginin
kams koncesijų miškais, ka
syklomis ir tt., jeigu tos
koncesijos „nelies socialės
nei- ekonominės Sovietų val
džios tvarkos.”
Vyriausia sąjungininku
taryba, gavusi žinių, kad
bolševikai priima pakvieti
mą į konferenciją, tuojaus
nutarė paskirt nuo kiekvie
nos valstybės po du delega
tu, kurie susitiks su Rusijos
Sovietii atstovais ant Pnncų Salų.
Išpradžių paskirtas kon
ferencijai laikas 15 vasario
bus turbut pakeistas, kad
davus delegatams laiko pri
būti ant salų.
Rusijos atžagareivių par
tijos atsisako su bolševikais
vienoj konferencijoj daly
vauti, taigi su sąjunginin
kais tarsis tik vieni Sovietų
valdžios atstovai. Bolševi
kams tas gali išeiti tiktai
ant sveikatos.
United Press praneša iš
Paryžiaus, kad už kelių die
nų sąjungininkai paskelbsiu,
jog Į Rusijos reikalus jie vi
sai nesimaišys ir atšauks iš
tenai savo kariumenę taip
greitai, kaip galima.

riumenė prie Vagos upės at-. Iš Helsingforso praneša
rėmusi bolševikus nuo Vis- ma, kad Centralis Sovietas
tavkos kaimo su dideliais i Maskvoje pašaukė kariumenuostoliais. Amerikonų tar į 45 amžiaus. Sovietai
pe penki buvo užmušti ir ke nėn visus vyrus tarpe 29 ir
liolika sužeistų. Ameriko pradėsią didelę karę prieš
nai paėmė „daug” bolševi buržuaziją, jeigu pienuoja
kų nelaisvėn.
i ma dabar konferencija ant
Bolševikai pradėjo bom Prinkipo salos nenusisektų.
barduoti amerikonų pozici
jas iš lengvų ir sunkių ka JANKIAI NETEKO RU
nuolių anksti rytą, o apie 3 SIJOJ 409 KAREIVIŲ.
valandą po pietų, kuomet
čia šiaurėje apie tą laSką Washingtone gauta iš Ar
truputi prašvinta, jų pėsti changelsko žinių, kad iki 31
ninkai po šrapnelių ir pom gausio amerikonų kariumepom ugnies priedanga leido nė tenai neteko 409 vyrų, iš
si atakomis. Amerikonų ka kurių 180 buvo užmušta, o
reiviai, kurie pasitraukę Ss 229 sužeista.
Šenkursko buvo jau pasilsė
RESPUBLIKOJ
ję ir Įsitaisę stiprią pozici CHILI
REVOLIUCIJA.
ją. pradėjo pilti į atakuojan
Iš Chili pranešama, (kad
čius bolševikus iš kanuolių
tenai
dedasi „baisių” daly
ir kulkasva;džių. Bolševikų
eilės tuomet pakriko ir pa kų, nes Antofagastoj pasi
rodęs „bolševizmas.” Dar
bėgo Į girią.
bininkai pareikalavo naujos
SAKO. BOLŠEVIKAI PA valdžios.
KARTŲ GOMPERSĄ.
Maj. Emery,kuris buvo nu DERYBOS JAU PRASI
DĖJO.
PETROGRADE SIAUČIA
važiavęs su amerikonų misi
ŠILTINĖ.
ja Rusijon ir pateko vokie Paryžius, 11 vasario. —
Derybos
tarp
sąjungininkų
čių nelaisvėn, dabar sugr|žo
Oficialis Petrogrado bol
Bostonan ir anądien saky ir bolševikų jau prasidėjo. ševikų organas ”Krasnaja
damas prakalbą pasakė, kad Pirma, negu |vyks ant Prin Gazeta” sako,kad Petrogra
jeigu Amerikoje Įvyktų bol cų Salų konferencija, nori de siaučia šiltinės epidemi
ševizmas. tai visųpirma bol ma visuose sąjungininkų ja. Serga desėtkai tūkstan
ševikai pakartii Gompersą. frontuose Rusijoj pertrauk čių žmonių.
Jis sako, kad sulvg I^enino ir ti mušius su bolševikais.
su bolševi PORTUGALIJA UŽDARĖ
jo pasekėjų. Gompersas yra Kariaujnčios
didžiausia darbininkų išda kais partijos šitai konferen-|
UOSTUS.
cijai priešingos, bet ameri
vikas.
Portugalijos valdžva pa
konai Paryžiuje neatkreipia
skelbė,
kad tarpe Avero ir
BOLŠEVIKAI paėmė Į tai jokios domos, nes bolše
vikų priešai neturi spėkų. Cominso ji uždaro visus uo
VINDAVĄ.
ir svetimi laivai nega
Amsterdame
gauta iš Svarbiausis amerikonų tik- stus
lės
tenai
Oporto uo
Liepojaus žinių, kad bolševi islas yra kuogreičiausia iš stas esąs įeiti.
monarchistų ran
kai paėmė jau ir Vindavą traukti iš Rusijos savo ka kose.
Iš Vladivostoko praneša (Kurliandijoj), svarbiausi riumenę, o užimta dabar
BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ
bolševikų pozicija užtikrina,
UKMERGĖS MIESTĄ. ma. kad bolševikai paėmė Baltijos jūrių uostą po Lie kad tas galima bus padaryti. KRYLENKO AREŠTUO
jau ii* Ufą. čeko-slovakai, pojaus.
TAS.
Kopenhegoj gauta iš Vil kurie gynė tą miestą, likos
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ žlBolševikų generolas Kryniaus žinių, kad eidami nuo nugrūsti jau iki Zlatousto,
MIESTAS MAITINA
TOMIRĄ.
lenko,
kuris įsirašė genero
Dvinsko bolševikai paėmė 140 mylių atgal. TokĮ smū
300.000.
Kopenhagoj gauta žinių, lo Denikino armijon tikslu
Lietuvoj Ukmergės m;estą. gi ceko-slovakai turėję nu Sulvg oficialių žinių, Pe
Ukmergė yra pavietavas kentėti dėlto, kad jiems ne trogrado miesto valgyklos kad bolševikai paėmė jau ir platint tenai bolševikų pro
miestas Kauno guli., 45 my atėję is Madivostoko gink- maitina daugiau kaip 300, Žitomirą. vyriausi Voly- pagandą, Rostove tapo are
štuotas.
niaus gubernijos miestą.
lias i šiaurę nuo Vilniaus. lų.
000 žmonių.
i
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tuoti, ar dalvbauti jame? ’ Kas moka skaityti ir logis.tuose, kur per 30 metų sto ■ir patol mušdavosi, pakol
kai
protauti,
tas
jokios
agi-1
vienas ar Kitas jų nekrisdaIK
Jeigu jie jį boikotuos, tai
vėjo 3,000 jaučių.
LAUSIMAI
vo. Jeigu vienas tapdavo
tautininkai turės progą pra taeijos” prieš apsigvnimo
Kadangi dažnai tenka gir sužeistas i r pakeldavo pirštą,
-irvesti tenai visus savo nuta Fondą čia nesuras. Čia nei
dėti musų klerikalų ir tauti- kaipo ženklą, kad jis jau pa
rimus. Amerikos lietuvių vardas to fondo neoai-mė
ATSAKYMAI
1
ninku tvirtinimus, jog jokia siduoda, tai jo gyvastis ar
vardu tuomet bus duota Lie tas.
True tran laūon filed with the poet garietis, Cichovskis ir kitu
tuvos atžagareiviams didelė Tečiaus Jankauskas pa ką REIŠKIA "AUGĖ- : valdžią negali pagerint uki- mirtis tuomet jau prigulė
inas - at Eo»ton, Mas&. on Februarj
Inrikų gyvenimo sąlygų, tai davo nuo prezidento. Jeigu
5,1
as requtred by the Act vf Prie tos valdžios taipgi pri moralė parama.
daro iš to "nešvarią agitaci
October 6. 1917.
JO TVARTAS?”
sidėję žydų ir baltgudžių Bet jeigu socialistai daly ją" Ko "Keleivyje” visai
meldžiu man paaiškinti, prezidentas pakeldavo pirš
komunistai.
LIETUVOS MINISTERIS
vaus. tai jie galės tautininkų nebuvo pasakyta, tai jU Laikraščiuose tankiai ma- kiek tokiuose jų tvirtinimuo tą augštyn, sužeistam gla
Pasak "Laisvės,” 20 gruo politiką sukritikuoti ir pa-, pats prirašė ir sako, kau tai Lvt palyginimas klerikalų se yra teisybės.
APIE BOLŠEVIKUS.
diatoriui gyvastis būdavo
džio numeryje ta pati "Sie- kreipti suvažiavimą visai ’Keleivio" šmeižtas.
K.
Maziliauskas.
dovanota,
o jeigu jis palenk
politikos Šveicarijoj prie
Lietuvos "užsienio ministe- vemaja Komuna” jau pra
davo
pirštą
žemyn, tai per
kiton pusėn. Tas padaryti Kokiu tikslu Jankauskas Augėjo tvarto.” Gal ger Atsakymas:
rio padėjėjas" Rozenbaum, neša, kad —
butų visai nesunku, nes di taip klaidina "Laisvės” skai biamoji "Keleivio” Redakci Jokia valdžia, kuri nepri galėtojas turėdavo sužeistą
kuris šiomis dienomis atvy
"Vilniuj Įvyko iškilmingas džiuma tokiuose suvažiavi tytojus, mes nežinome.
ja paaiškintų man, ką tas pažįsta sucialrimo, ūkininkų jį gladiatorių pribaigti. Per
ko Paryžiun, suteikė sąjun atidaryiras posėdžių darbinin
gininkų spaudai gana įdo kų atstovu taryl;os. Nuo kiek muose visuomet būna beša Jisai užtyli visą straipsnį, Augėjo tvartas” reiškia? gyvenimo sąlygų pagerint galėtojas gi būdavo paliuomių žinių apie Rusijos bol- vienų 50 darbininkų išrinkta liški žmonės, kuruos visuo tik paima kelis atskirus žod- Manau, kad tas bus įdomu ij negali. Tautininkai ir kle suojamas iš vergijos.
* daro
’
’ i ju savo ne tik man, bet ir kitiems.
paskui
šerijius. Tos žinios Įdomios po vieną atstovą. Išviso dar met greičiau pertikrins soči-; žilis ir
rikalai tokias valdžias turė Gladiatoriai susidėdavo iš
K. M.
tuo, kad jos, matomai, visai bininkų taryba susideda iš 2-50 alisiai. negu darbininkų kle- ’ išvadžiojimus, kurią i Ke
dami omenėj sako pilniausią paimtų karėse nelaisvių ir iš
ist
jovergti, kuriuos ponai tam
sos
priešai.
leivio
”
editoriaiu
sui
bešališkos ir teisingos. Ro- narių. Didesnė jų pusė komu
teisybę.
Paaiškinimas.
KeleiKaslink socialdemokratų tikslui parduodavo.
zenbaums nenori bolševikų nistai (bolševikai) ir jų prita Taigi, musų numanymu, kiu budu negalima,
Augėjas,
tai
pasakiškas
nei girti, nei smerkti. Jis rėjai. Yra 4 bundiečiai (žydų jeigu toks seimas bus šau vis” tenai tiktai kritiprogramo žemės klausimu, Taigi i tokių gladiatorių
graikų
karaliaus
vardas.
lų
taktiką,
kiamas.
socialistai
būtinai
kavo tų sociali
pasakoja apie juos taip, kaip socialistų organizacijos na-„
tai galima butų plačiai at eiles buvo parduotas ir
privalo jame dalyvauti, kad kurie šalinasi nuo pa Tųjų Sulyg graikų mitologijos, sakyti, bet šiame klausime Spartakas. Bet būdamas
ištikrkųjų ir gali būti.
riai).”
dešinieji negalėtų visų Ame minių," nurodydamas, kad pas karalių Augėją buvo mes pasinaudosime Rusijos vergijoj jis susikalbėjo su
Tarp kita ko jis sako:
Šauliuose (Kauno gub.) ir rikos lietuvių vardu užduoti be tų "palšųjų minių” pagal 3,000 jaučių, kurie stovėjo socialdemokratų (menševi kitais vergais pabėgti ir pa
"Kiekviena Rusijos dalis, Naujamiestyje
per 30 metų vienam tvarte
(Suvalkų
net kiekvienas kaimas turi vi gubJ darbininka; ir ūkinin Lietuvos darbininkų vald- bos negalima ir dviejų są- ir per visą tą laiką tvartas ku) platformos 3 skyriumi, kelti prieš Romą karę. Ka
žiai moralio smūgio.
Jungiečin apgint, o Jankaus
užvardintu "Agraris klausi da šitas suokalbis tapo su
sišką neprigulmybę ir laisvę. kai taipgi atsimetę
nei karto nebuvo išmėžtas. mas”, kuris žodis žodin ve sektas, Spartakas pabėgo
nuo
kas
rėkia,
kad
"Keleivis
”
Bolševikų iiega yra tame, kad ”tautos tarybos." o nutarę
DRG. GRIGAITIS PASIT agitavęs prieš Apsigynimo Tenai prisirinko tiek mėšlo, kaip skamba:
tik su 70 savo pasekėjų, su
kiekvieno miesto ir kaimo gy kurti Darbininkų Tarybą.
tiek
n
’
ešvarumo.
kad
išvaly

RAUKĖ
NUO
"NAUJIE

Fondą!
"Kad laisvai galėtų plėto kuriais jis pasislėpė apie
ventojų dauguma priėmė bol
ti jį žmogaus spėkomis bu tis žemdirbystė ir ekonomi Vezuvijaus vulkaną. Tenai
Telegrafo agentūra "Kos
NŲ.
”
Kur
sensas
ir
logika?
ševikų pažiūras. Tos pažiū ta” praneša iš Dvinsko 16 d.
•> vo beveik negalimas diktas.
Drg. Grigaitis praneša Kaip tik tame "Keleivio Tečiaus didvyris Herkulis niai santikiai sodžiuje, ir prie jų prisidėjo daugiau
ros yra komunistiškas social gruodžio, kad tenai buvo
kad ūkininkai p;lnai pasi- pabėgusių vergų, jie gavo
izmas. Iki šiol buvo kova ne Lietuvos socialistų liaudv per "Naujienas,” kad jis numeryje tilpo atsišaukimas jį išvalė.
i
darbininkus,
kad
aukautų
liucsuotų nuo dvarininkų ginklų ir pradėjo ruoštis Į
turinčių su turinčiais, netu ninkų konferencija, kurioj nuo dienraščio redagavimo
Apri
tai
yra
tokia
istorija.
viešpatavimo, socialdemo- kovą. Iš Capua miesto buvo
rinčių buvo daugiau negu tu dalyvavo 30 organizacijų. pasitraukiąs, o jo vietą uži Į Apsigynimo Fondą. Kaip
Herkulis buvo dievo Zeu- kratai reikalaus išleisti že nusiųsta 3,000 kareivių ar
tik
tame
numeryje
"Kelei

rinčių. Delio užėjus daugu Konferencijos priimta plat mąs drg. Lalis.
so ir Alkmenės sūnūs. Jis ymos valdžiai, turintieji nete forma sako: Visa Lietuvos Apie pasitraukimą prieža vis” reikalavo, kad socialis ra daugiausia pagarsėjęs mės įstatymą, kuris perves mija po generolo Klodijo va
tai nesišalintų nuo k;tų dar
visas valdiškas ir karališkas dovyste, kad Sartako spė
ko nuosavybės.”
valdžia Darbininkų Tary stį drg. Grigaitis rašo taip: bininkų. nes tuomet ir apsi didvyriškais darbais. Jisai žemes į žmonių nuosavybę, kas išvaikyti. Bet Sparta
Kaip matot, ponas Rozen- boms!
"Nemalonu man yra skir
dar kūdikiu būdamas pa ir pagal kurį bus konfiskuo kas tą armiją sumušė ir už
ginti bus lengviau. /
baumas pripažįsta, kad di Socialistų
ties
su
darbu,
kuri
dirbau
per
liaudininkų
Ir nežiūrint tų faktų Jan smaugė du žalčiu, kurie jam ta ir pervesta visuomenės griebė daug ginklų. Jo var
džiuma gyventojų sutinka konferencija
išsireiškusi penkerius metus, bet mano kauskas nesigėdi riešai me miegant buvo apsisukę apie nuosavybėn klioštorių, baž das tuojaus'pagarsėjo. Ver
su bolševikų tvarka ir kad prieš Steigiamąjį Seimą. Ji asmeniniai reikalai neleidža
jo kūną.
bolševikų pozicija labai sti oriėmusi rezoliuciją reika man ilgiaus pasilikti prie jo. luoti, buk "Keleivis" agituo Tečiaus kada.jis užaugo, nyčių ir stambiųjų žemės sa gai ir kiti prispausti žmo
jąs orieš Apsigynimo Fon
vininkų žemės, išskiriant nės pradėjo bėgti iš visų pu
pri.
laujančią " kuogreičiausia . Laikraščio redagavimas pa dą!
jį pavergė Mykėnos kara smulkiųjų savininkų žemes. sių ir dėtis prie Spartako,
Toliaus jis sako, kad —
šaukti Lietuvos tarybų (so imdavo visas mano jiegas Mes tiesiog nesuprantam, lius Euristėjus
(Euryst"Kalbos apie
bolševikų vietų ) valdžios
"Smulkioji žemės nuosa kaipo paliuosuotojo. Vieš
(kiekvienas gali numanyti,
Įgaliotinių
heus),
kurį
Juna
pasodino
ką
tie
žmonės
nori
tokiais
žiaurumus arba terorą yra suvažiavimą.
vybė. kaip paveldėtoji, taip pataujanti klesa nusigando.
kokiose sąlygose yra privers
ant
sosto
vietoj
Herkulio.
.melais atsiekti.
perdėtos, nes jie visgi remia
r Įsigytoji turi pasilikt jos Prieš Spartaką buvo nusiųs
Bet, kas svarbiausis, šita tas gyvuoti socialistiškas lie
Bijodamas,
kad
Herkulis
ta didesnė armija, bet jis ir
si dauguma. Bet yra ir tie konferencija, kurioj dalyvavaldytojų rankose. —
tuvių dienraštis); per keletą NUTARĖ NEBESIŲSTI į
neatsiimtų
iš
jo
šito
sosto,
sos tose kalbose, nes bolševi vo 30 organizac’jų, užreiš"Socialdemokratai reika tą sumušė. Ir tari jis ėjo
metų aš neturėjau laiko nei
TAUTOS FONDĄ
Euristėjus uždavė jam 12 laus Įstatymų, apginančių nuo vienos pergalės prie ki
kiškoji dauguma varu verčia kusi, kad Lietuva turi būt
rengties prie tos profesijos,
AUKŲ.
sunkiausių
darbų, manyda-, sodžiaus darbininkus nuo tos, ir imdamas vieną mies
mažuma priimti jos teikiamą federatyvės rusų sovietų
kurios mokinausi, nei užsiim
mas
jį
tokiu
budu pražudyti. samdytojų išnaudojimo,stos tą paskui kitą perėjo veik
Binghamtono
kataikai,
tvarką.”
ti kokiomis - nors studijomis.
respublikos dalis.
kurie sudaro klerikalų Tau Tie darbai buvo tokie: visą pietų Italiją. Jo armija
Apie Trockį p. Rozenbau- Tai šitaip
__ ______
kalba Lietuvos Toks savęs eikvojimas nega tos Fondo 127-tą skyrių, ma 1. Pasmaugti baisųjį liūtą, už tai. kad prie jų butų pri išaugo iki 100,000 kareivių.
taikomi visi darbo apsaugo-i _ .
mas sako:
lėjo amžinai tęsties; nes tu
liaudis — pati Lietuva!
tydami.
kad dešiniųjų politir kuris siautė Nemes klonyje. jimo Įstatymai.”
-J21
verjpi armija.
"Pats Trockis yra didelės
O ką daro lietuviški "di riu pareigų ir prieš save, ir koj kįla didžiausių skandalų,
2.
Užmušti
devyngalvę
Vadinasi, socialdemokra- j Spartakui ' ado\ augant, šita
valios žmogus, tikras realis plomatai?”
prieš kitus asmenis.
Lemos hydrą.
nutarė
nebesiųsti
daugiau
tinė
valdžia gali pagerinti
n:,rPP% kovą
tas... Jis, kaip Bismarkis, ži
"Apleisdamas redaktoriaus
Jie šliaužioja po savo po
3.
Pagauti
Arkadijos
brie

pinigų
i
Tautos
Fondą
ir
ki

gyvenimo
sąlygas
tų
ukininp
k
?
ai
.
\iespataujanciai
kleno ko nori ir moka naudotis etiškąjį purvyną ir jieško
kėdę, aš sutikau ir toliaus
dį.
kuris
turėjo
aukso
ragus
lus
skvrius
ragina
nesiųsti
kų, kurie žemę patįs apdir- į
psieips žmonių kraujo
aplinkybėmis."
Yčo-Smetonos
"valdžiai” kiek galėdamas padėti "Nau patol,
ir
misingines
kojas.
I
ba ir nesisamdo darbinin-įsl^?’D:Kan?®- .
. . ,.,
Koks da’oartinėj Rusijoj paramos.
jienoms" savo raštais. Nau
4. Sugauti ErymantosI, kus. Dvarininkams gi a p- • Bet susidarius tokiai dide"pakol musų Tautos (kata
darbininkų sutikimas ir so Jie reklamuoja tą "val jasis dienraščio vedėjas, nea
šerną.
sunkina gavima pigaus dar- iei. armtiab reikėjo daug
lidarumas, tai galima supra džią” kaip Įmanydami.
bejoju, sugebės palaikyti jj likų) Taryba \Vashin<?tone ne
5.
Išmėžti
į
vieną
dieną;
- - - ir
- tuo -budu
- privermaisto. Negalėdamas iš viepaduos
smulkių
ir
tefcinsru
at

bininko
sti iš sekamų p. Rozenbau.Bet kad Lietuva šitų sa- prideramoje augštumoje kaip
karaliaus
Augėjo
tvartus,
os gyventojų gauti pakanmo žodžių:
mozvancų nepripažįsta, kad principialiu, taip ir literati- skaitą — Įplauką ir išplaukti, kuriuose per 30 metų stove-i c>ia juos pačius dirbti arba J-karnai
maisto,Spartakas pa
ir
pakol
nedažinosime
kiek
mes
"Bolševizmas yra panašus Į Lietuvoj Įsikūrė jau tikra
atiduoti žemę visuomenės
niu žvilgsniu,
Skaitančioji
jo 3,000 jaučių.
juto pavojų ir pradėjo kal
vapsvų lizdą: kiekviena vap valdžia, pačių žmonių, vald
nuosavybėn.
musų visuomenė nuo senai turime Washingtone apmoka
6.
Išnaikinti
Stemfalijoj
j
binti
savo armiją traukti į
sva tenai daro sau kas jai pa žia, tai musų "diplomatai”
pažįsta drg. A. LalĮ, kaipo mų darbininku ir kokios jų al jūrių paukščius, kurie ryda
šiaurę, į Alpų kalnus ir te
tinka, jeigu niekas lizdo ne tyli kaip nebyliai.
rimtą ir talentingą rašytoją, gos; nes laikraščiai rašydami vo žmones.
nai
pasiskirstyt po savo gim
apie
’
stenografistes,
’
'sekreto

kliudo. Bet jeigu kas iš lau
ir tikiuosi, rems jo redaguo
ŠAUKIA
SUVAŽIAVIMĄ.
7.
Sugauti
ant
Kretos
sa

tinęs
apielinkes. Bet jo arko užpuola, visas lizdas sukįla
jamas 'Naujienas’ taip-pat, rius’ ir kitus, klaidina visuome los pasiutusį bulių.
ir pradeda gintis.”
Tautininkų spauda prade kaip ji rėmė jas, būnant jų nę. 0 žmonės, apie tą užklau 8. Išgaudyt ir išvesti iš Rusijos kairieji socialistai mija, pergalėmis apsvaigu
vadinasi "bolševikais,” kas si. nematė nieko daugiau,
sti. nieko nežinodami, negali
Ir taip kalba apie bolševi da agituoti už visuotiną A- redaktorium man.
Mykėnos
laukines
Dioniedo
rusu kalboj reiškia "didžiu- kaio laimėjimus ir visos Itakišką Rusiją žmogus, kuris merikos lietuvių suvažiavi"Džiaugiuosi ir didžiuojuos apginti Tautos Fondo reikalų kumeles, kurios ėsdavo žmo Imiečiai.”
.--------- Vokietijos gi soči- Iijos užkariavimą; ji reikanėra bolševikas.
ną. Su’vg "Tėvynės,” su tuo. kad turėjau progos ir užmetinėjimų ant jo.”
nes.
kurie laikosi tokios Tavo tęsti karę toliaus. Novažiavimas šioje valandoje prisidėti prie 'Naujienų' su Binghamtoniečiai katali 9. Nuimti nuo amazonų lalistai,
■
pat
taktikos,
vadinasi roms nenoroms Spartakas
DARBININKŲ VALDŽIA reikalingas šiems dalykams:
tvėrimo ir išauginimo j toki kai sako, kad surinktus sa karalienės Ipolitos juostą, i "spartakais.”
Ką reiškia turėjo tęsti karę toliaus ir
LIETUVOJ.
stipru laikrašti, kokiuo jos vo pinigus jie vėliaus nusių kurią jai Aras buvo dovano- žodis "Spartakas,” ne visi
1. — Dar kartą, daug galin
ačiū savo gabumui, triuški
Klerikalu ;-r tautininkų di giau. negu ikišiol, užreikšti pa yra dabar. Nuoširdžiai lin stą Lietuvos valdžiai, kuri ięs.
,
žino, todėl šiame straipsny* no vymą Romos armiją po
plomatai Europoje nuolatos sauliui. jog Amerikos lietuviai kiu, kad jos ir ateityje taip- bus visų Lietuvos gyvento
10.
Sugaudyt
raudonuo'
je
paaiškinsime.
kitos. Bet galų gale Romos
praneša savo sėbrams Ame stojo ir stoja už visišką Lietu pat augtų. užkariaudamos jų pripažinta.
sius
Gerijono
jaučius,
ku-į
Apie
73
metai
prieš
Kris*
generolas Crassus, surin
rikoje žinių iš Lietuvos, ir vos neprigulmybę. su demokra simpatijas ir pripažinimą Taigi pradeda jau ir kata riuos saugojo milžinas Eu- raus gimimą Romoj buvo di- kęs didelių spėkų, privertė
tose žiniose jie nuolatos re tinės respublikos valdžios for tarpe protaujančių lietuviu likai protauti.
ricijonas ir dvigalvis šuo delis
’ ” vergų sukilimas. Tam Spartako kariumenę trauk
darbininkų.”
klamuoja Liet, "valdžią’, ma.
Ortus.
sukilimui vadovavo žmogus tis į siaurą Regium pussaiį.
2. — Reikalauti, kad kitos
Drg. Lalis, užimdamas ŽMONES DIRBA
kurią sudarė klerikalai. Bet
11. Pavogti aukso obuo kuris vadinosi Spartacus. Rodėsi, kad Spartakui bus
niekados tie juodvarniai ne valstybės’ — suprantama, atj "Naujienų” vedėjo rietą,
lius, kuriuos Rėja buvo do Nuo jo paeina ir Vokietijos jau galas; bet vis dėlto . jis
praneša, ką veikia Lietuvos autu valstybės — pripažintų prižada rūpintis ir toliaus žmonės dirba, žmonės varg- vanojusi Junai ir kuriuos "spartakų” vardas. *
prasimušė per romėnų eiles,
darbininkai, kaip jie Į tą Lietuvos nepriklausmybę ir palaikyti socialistų dienraš
sta.
saugojo siaubūnas Ladonas. Sulyg savo kilimo Romos pors daug jo kariumenės
dabartinę Lietuvos proviziona- ti tokioj augštumoj, kokioj Visą amžiaus laiką,
yčinę "valdžią” žiuri.
12. Pagriebti ir atnešti iš Spartakas buvo traktietis. čia žuvo ir daug buvo paim
Lietuvos darbininkai, ka\p lę valdžią, išrinktą žmonių iki jis buvo iki šiol.
apatinio pasaulio trigalvį Iš pradžių jis buvo avių ga ta nelaisvėn.
Be atilsio ir be turto
dabar pasirodo, "kramolos tam laikui, kada Steigiamasis
Nėr jiems maisto sveiko... šunį’ Kerberą, kuris saugo nytojas, o paskui liko plėši Matydamas,kad toliau ka
malšintojų” autoriteto visai Seimas nustatys Lietuvos val- KLAIDINA VISUOMENĘ. Kur tu neitum, apsitotum,
jo Hado vartus po žeme.
kų gaujos vadu. Plėšikau riauti butų pavojus. Sparta
nepripažįsta. Kaip tik priešo dymosi tvarką.
Joks žmogus nebūtų galė jant jis tapo sugautas ir kas leidosi su likusiais savo
LSS. Apsigynimo Fondo Skurdo našta seka...
3. — Protestuoti prieš musų
kariumenė pradėjo iš Lietu
sekretorius A. Jankauskas Tarp beširdžių, apgaviku — jęs tu darbų atlikti ir Eu- parduotas Capua mieste pasekėjais į Brunduziją, ti
kaimynų
pastangas prijungti
vos trauktis, darb-ninkai
Turi .siaurą taką.
ristijus manė, kad Herkulis vergijon.
Tenai jis buvo kėdamasis užgriebti tenai
"Laisvėj” rašo:
tuojaus pradėjo tenai orga Lietuvą prie vienos kurios-nors
taip pat negalės jų atlikti. lavinamas Į. gladiatorius.
"Pastaruoju laiku ’Keleivis’ Darbininkas viską tveria,
laivus ir perplaukti kiton Anizuoti savo tarybas ir kurti kaimynių valstybių. — kaip pradėjo viešą ir nešvarią agi- Sau nieko neturi:
O už neišpildymą užduoto Gladiatoriais senovės Ro drijos jūrių pusėn. Bet Ro
revoliucinę valdžią. Petro kad skelbiama, jog vieni remia taciją vesti prieš LSS. Apsi- Štai jo turtas tik ant kūno: darbo Herkuliui butų reikė moj vadinosi tam tikra žmo mos kariumenės vadas Lugrado laikraštis "Sievemaja sumanymą prijungti Lietuvą gynimo Fondą. Būdamas mi- Sermėga, kepurė,
ję mirti.
nių klesa, kurios užsiėmimu cullus pastojo jam kelią.
Komuna,” kaip rašo "Lais prie I^enkijos, kiti prie Rusijos. nimo Fondo sekretorium, ne- Pasižvelgkim tik i miestą:
Tečiaus Herkulis, kaipo buvo linksminti minias kru Spartakas tuomet pasitrau
vė,” 19 gruodžio numeryje Vadinasi,
suvažiavimas galiu užtylėti prieš tą 'Ke Augšti namai, bonx>s!
didvvris ir dievo sūnūs, at vinomis muštynėmis, nelygi kė prie Silaro upės, kur jį
paduoda apie tai šitokių ži norima šaukti, kad visų A- leivio’ vedamą agitaciją."
Čia gudriuoliai viso pilni — liko viską į vieną dieną. nant kaip Amerikoj kumšti vėl užklupo Crassus su savo
merikos
lietuvių
vardu
pa

nių:
Sunkiausis tečiaus darbas ninkai daro.
Jų dienos malonios ...
Skirtumas spėkomis. Spartakas su sau"Vileikoj (tai pavieto mies rėmus Lietuyos atžagarei Ir kad parodžius šitą "agi
buvo išvalyti Augėjo tvar tik tame, kad čia žmonės jale savo šalininkų narsiai
Nors
varguolių
pagamintas
telis netoli Vilniaus) Įsikūrė vius, kurie stengiasi nuvers taciją,” jisai cituoja "Kelei Auksas ir sidabras,
tus. Kada Herkulis pama daužo vienas kitam nosis kovojo, bet jo kariumenė ta
laikinoji revoliucinė Lietuvos ti Lietuvos darbininkų val vį,” kur buvo pasakyta:
Bet turtuoliai ti,k vartoja, tė, jog išmėžti jų negalima, liuosu noru, dėl pinigų, ir po iškirsta ir jis pats krito.
darbininkų valdžia, kuri krei džią.
”...Ir tuo pačiu laiku musų Vargšui spatas, žabras.
jisai paleido į juos dvi upes mušas' tuščiomis rankomis, Tai tokia Spartako istori
pėsi su manifestu Į Lietuvos
Pritarimas suvažiavimui laikraščiuose telpa jų atsišau Pilni "storai", magazinai, ir vanduo išplovė visą ne o senovės Romos gladiato ja.
proletariatą paskelbdama, jog šiandien musų
visuomenėj kimai Į tas minias, kad duotų Gėrybėms užgrūsta:
svarumų.
riai turėjo muštis kaipo Kadangi Spartakas buvo
vokiečių okupacinė valdžia ir yra didesnis negu kada nors,| aukų Stilsono - Šukio gyni
Taigi,
palyginimas
Gabrio
vergai, ir mušdavosi gink žmogus, kuris norėjo paliuoMėsinyčioj ir valgykloj
valdžia lietuvių tarybos panai ir jeigu tautininkai jį šauks, Į mui. Tik du sąjungiečiu ta
"biuro” ir visos klerikalų lais iki mirties. Vieta, kur suoti vergus, tai ir vokiečių
Perdaug
maisto,
—
pusta!...
kinama (rusiškai ’nezložena’). visuomenė jiems pritars.
po areštuotu ir jau vienos Są O tvėrėjas viso labo
politikos
prie "Augėjo gladiatoriai kaudavosi, va kairiųjų socialistų frakcija
Visa valdžia pereina į rankas
Ką gi tokiam atsitikime jungos neužtenka jiems ap Per dienas badauja,
tvarto,” reiškia, kad toj po dinosi arena. Aplinkui su pasivadino "Spartako gru
darbininkų ir kareivių tarybų." turi daryti sociaistai, darbi-i ginti. Tik advokatą reikia pa
litikoj yra tokia pat betvar sėsdavo tūkstančiai laisvų pe,” kas turi re;kšti, kad ir
Nes iš savo menko pelno
Ton valdžion inėję Kapsu- ninku vadai? Ar jie pri-; samdyti ir jau reikalinga Gal pirkt likčių saują.
kė ,ir tiek pat nešvarumo, Romos piliečių, o vidurin iš 'ji kovoja už pavergtų žmo
kas-Mickevičius. Aleksa-An- valo tą suvažiavimą boiko- 'palšųjų’ minių pagelba.”
kiek to buvo Augėjo tvar- eidavo du vergu-gladiatoriu nių paliuosavimą.
A. A. Jokūbaitis.
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Kas skaito ir rato
Tas duonos neprašo

, žmoniškai terjojo kovojan-I
HUDSON, MASS.
smerkiu tuos, kurie stengia
SCRANTON, PA.
LINCOLN, N. H.
nė perėjo per publiką su ke
'
čius
darbininkus,
paskui
si pakenkti Tautiškam Na
Įdomios prakalbos.
Lietuvių Tautos Bažnyčios pure renkam auku. Surin Žmonės neduoda klerika
"Socialistai kalti.”
1,200 darbininkų (1917 me
mui
ir
sunaikinti
bendro
kta $6.47.
reikalais.
lams pinigu.
Sausio 26 d. čionai buvo tais) ištrėmė i New Mexco
Aną nedėldieni nuėjau darbo vaisius. Tų niekingų
Vėliaus
peabodiečiai
lietu

surengtos LDLD. 103 kuo i tyrlaukiuos ir pora sąvai- Sausįo 12 d. čionai buvo
bažnyčion, kad pasiklausyti,
Pakol miestuose darbai ė. ko musų tėvelis žmones mo žmonių aš neįvardinau, tai pos prakalbos.
Kalbėjo cių laikė nelaisvėj. Atminti Lietuvių Tautos Bažnyčios viai turėjo susirinkamą, ka jo, čia darbininkų labai tru
gi geriau, vyručiai,sėskite ir "Keleivio” redaktorius d. S.
me suav.kauta tam pačiam
kina.
ni darbininkams taipgi Lui reikalais metinis susirinki tikslui $9.00. Viso pasida ko. Dabar ir čia darbas
nesirodykite
publikai,
kad
Michelsonas.
Ištikųjų verta buvo pasi
sunku gauti. Popieros dir
Montana bei Washing- mas. Iš finansinių rapor ro $15.47.
esate.”
Turiu pastebėti, kad pirm I te,
tų
pasirodė,
kad
parapija
klausyti. Kunigas Kaulakis jusPojais
btuvės darbininkai priguli
šių prakalbų daugelis to čionai buvo klerĮkalų, pa ton valstijos grių darbinin laikosi gerai.
Sausio 11 d. tie pinigai li prie International Brothervisai tėviškai išbarė visus jau užsimokėjo
duok nkui tautininkų prakalbos. kų streikai. Per 7 metus Išrinkta naujas parapijos kosi pasiųsti per R. Kostan- hood Paper Mill Workers
nevedėlius už neapsivedimą, les ir naujų nariųsavo
kuone visas
prie drau J Kaip vieni, taip kiti kalbė išvažinėjau
tinavičių Tarno Mooney gy unijos. Dirbama po 8-9 va
o ženočius už nedauginimą govės rašosi.
valstijas ir Įsitikinau, kad komitetas. Pirmininku iš nimo komitetui.
šeimynų. Kodėl tėveliui ši Antroj dalyj savo kalbos tojai apart melų ir nesąmo darbininkų padėjimas visur rinkta Kazys Janušaitis, jo
landas Į dieną, mokestis nuo
R. Kostantinavičius.
tokie privatiški žmonių rei kalbėtojas kalbėjo apie Lie nių nieko žmonėms nepasa yra tas pats, dagi aršesnis padėjėju — Andrius Rusiac41 iki 62c. valandai. Pragy
kalai taip rupi, nesunku su tuvą ir laikos konferenciją, kė. Visai kas k;ta buvo da- vakarinėse valstijose, negu kas: sekretoriais išrinkta
venimas $5.50 i sąvaitę.
; bar, su d. Michelsono pra- rytinėse, kur bent gyveni- tie natįs — Antanas Čelkis GRAND RAPIDS, MICH. Vienas klerikalas bandė
prasti. Mat, mažai šliubų. aSšikndamas,
kad jeigu tai ■ kalba.
ir Jonas Palionis. Kasinin Lietuvos Sūnų Draugija. rinkti aukų klerikalų "dip
aiškiai mes nėra taip laukinis.
mažai krikštynų, mažai ir kos konferencija
užgirsian- 1 nušvietė Kalbėtojas
Lietuvos praeitį,
tėveliui dolerių. Dėl savo ti prez. Wilsono pieną kasApie 9 meta; tam atgal, lomatijai,” bet niekas neau
P. Martinkaitis. ku — Fr. Stravinskas; ka
sos globėjais — Juozas Ži susitvėrusi Lietuvos Sūnų kavo nei cento. Mes žino
biznio, žinoma, jis turi agi link Tautų Liigos, tai gali-i1 kokių vargų- turėjo pergvlvitis ir Jonas Valadka. Draugija savo narių skai me, kokios "laisves" klerika
tuot už ženijimąsi ?r daugi ma bus laukti pasaulio susi iventi musų žmonės, kas tų
LOWELL, MASS.
Duobkas’ti — A. Ališauskas. čiumi ir turtu taip smarkiai lai Lietuvai nori. Klerikalai
nimą šeimynų. .Jam v;sai tas tvarkymo, kitaip daug var • vargų buvo priežastis ir kas
nerupi ar ekonominės sąly gų ir nelaimių žmonijai- da i palaikė musų žmones tam- Apsivedė d. R. Chuteda.
Apkalbant kunigo klausi augo, kad i keturis metus nori kad vėl butų cariška
Sausio
18
d.
civilišku
šliuįsybėje.
Kad
iš
tų
vargų
iš

gos žmonėms leidžia tverti
mą. įnešta, kad vyskupas vėliaus jau Įsisteigė už tvarka Lietuvoj. Turbut nė
bridus, kalbėtojas ragino vi bu apsįvedė d. R. Chulada M ickevičius
šeimynas ir tas šeimynas pergyvent reikės.
pasitrauktų. 16,000 dolerių puikią svetai ra pasaulyje didesnių begė
su
drauge
M.
Eidukevičiute.
sus
šviestis
ir
rašytis
prie
dauginti. Jam nė galvoj, kad /
Koncertas.
Jis sutiko ir išvažiavo iš nę, kuri likosi patogiausia džių, kaip kunigai. Jie kal
Abudu
priguii
prie
LSS.
203
LDLD.,
prie
kurios
ir
prisi

tamsių katalikų priperėtų Sausio H d. Jaunuomenės
prieglauda Įvairioms musų ba apie žmonių laisvę, o
Scrantono.
kuopos.
vaiki] būriai auga be reika Dailės Ratelis turėjo pirmą rašė keli nariai.
Sausio 18 d. atvyko nau organizacijoms, rengian patįs didžiausi priešai lais
lingos priežiūros, mokslo ir savo koncertą, kuris pavyko Pertraukoj buvo deklama Jaunavedžiams linkėtina jas kunigas Tautas, kuris 19 čioms Įvairias pramogas, vės ! Kunigai žino, kad jei
auklėjimo; jam visai tas ne neblogai. Po koncerto buvo cijų ir dainų, kurias puikiai kuolaimingiausio gyvenimo. sausio laikė pirmas pamal susirinkimus, prakalbas ir gu ne jų bus kontroliuoja
apeina, kad skurdS gimusie šokiai.
atliko panelė A. Mickevičiū Malonu yra pastebėti, kad das. Po pamaldų kun. Tau-, pasilavinimo vakarus.
ma Lietuva, tai jiems muži
tarpe lietuvių vis daugiau ir tas po pamokslui pasakė e- Vėliaus draugija pateko kai nebučiuos skvernų ir ne
ji kūdikiai miršta, nes, tas Ratelis susideda iš mylin tė.
jam da ir geistina, nes dau čių dailę mokinių. Tie mu
Kalbėdamas antru atveju daugiau atsiranda žmonių, sąs pasiryžęs dėti visas savo vadovaviman dviejų pas atiduos paskutinį kąsnį duo
giau būna laidotuvių, dau sų dailės mokiniai nesykj kalbėtojas plačiai aiškino a- kurie pertraukia ryšius su jiegas, kad sustiprinus pa kutinių jos pirmininkų, ku nos. Todėl jie stengiasi pa
giau būna kunigui dolerių. jau yra patarnavę musų p’e Lietuvos padėjimą, išpa burtų skelbikais ir savo gy rapiją dvasiškai ir medegiš- rie nupuldino draugijos var imti Lietuvos valdžią Į savo
Protaujančiam
žmogui progresyvėms
organizaci rodė klerikalų ir tautininkų venimo reikalus atlieka be kai. Linkėtina, kad taip ir dą ir pačią draugiją. Vienas kontrolę ir tam tikslui ren
ir kitas jų buvę socialistų ka aukas.
nieko indomaus tokioj kuni joms. Dabar gi susidėję Į nešvarius darbus ir jų poli tų ilgaskvernių tarpinįnkys- butų.
Lietuvių Tautinės Kapi kuopos nariais-pabėgėliais. Čia randasi geras būrys
giškoj politikoj nei nebūtų; Dailės Rateli jie tikisi, kad tiką; nurodė, kas kovoja už tės.
senai žinoma, kad tie mul da daugiau galės patarnau Lietuvos laisvę, o kas sten LSS. 203 kp. koncertas. nės likos atskirtos nuo baž Jie bekerštaudami pirmes- mažarusių ir veik visi jie
kintojai žmonių tikėjimą ti musų kultūrai ir dailei. giasi palaikyt žmonių vergi " Sausio 19 d. čionai buvo nyčios; kunigas jokios tei njems savo draugams pa priguli prie socialistų sąjun
ją. Suprato klausytojai, ko LSS. 203 kuopos parengtas sės neturi link kapinių. Pir kenkė nemaža ir draugijai. gos.
ir evangelijas išnaudoja sa
"Kryžius"
antru
kartu.
kia "nauda” yra ;š klerikalų koncertas. Programas su ma buvo taip, kad reikėda Paskutinis tų L. S. D. pir Taigi ir mums, lietuviams,
vo biznio labui. Tečiaus tas
mulkintojas nepasitenkino
surinktų
aukų ir kokia'mau- sidėjo iš LSS. 64 kp. choro vo kunigui mokėti už žeme mininkas J. Bielskis, kuo reikėtų sukrusti ir suorga
Sausio 12 d. Teatraiis Ra
vien žmonių tikėjimu ir e- telis Viesulą antru kartu da” yra Lietuvai iš klerikalų dainų ir atvaidinimo dviejų kapinėse. Dabar kapinės met Į jo vietą likosi išrink nizuoti socialistų kuopą ir
vangelijomis.Už neapsivedi- statė scenoje veikalą "Kry ir tautininkų diplomatijų, veikalėlių: "Knarkia palie bus laisvos ir laisvaniams tas tinkamesnis pirminin veikti su kitais musų bro
mus ir negimdvmus vaikų žius.” Mat, kaip jau "Kelei kurioms išleista jau tukstan pus” ir "Jaunavedžių nak bei socialistams taipgi ne- kas B. Adomavičius, neno liais socialistais darbininkų
Kapinių rei- rėdamas pasitraukt iš pir naudai.
jisai apkaltino ne sunkų e- vio” skaitytojams žinoma, čiai dolerių ir vis dar tebe tis.” Komedijos atvaidinta draustinos.
Pranas žilaitis.
konomini žmonių padėjimą, tą veikalą vaidinant per Ka leidžiama daugiau. Kad už labai gerai ir publika gar kalus ves pats parapijos mininko vietos, užgriebė L.
komitetas.
S. D. čarteri ir kitus doku
bet — socialistus! Girdi, tai lėdas, Tautiško Namo apa tikrinus publiką faktais, d. džiai prisijuokė. LawrenBačių Juozas. mentus, numaršavo pas ap
BROOKLYN, N. Y.
vis
socialistų — bedievių čioj kilo gaisras, kas ir lo Michelsonas perskaitė 1905 ce'o draugų choras taipgi
mokslas kaltas; žmonės pri šimą sudarkė.
m.
Lietuvių
Seimo
Vilniuj
skričio
prokurorą
ir
Įskun

Taigi nu
Paminėjimas kruvinojo nepuikiai sudainavo daug dai-j
PITTSBURG, PA.
siklauso ir elgiasi kaip jiems tarta antru kartu pastatyt nutarimą ir judoš;škus kle nų, padarydamas publikoje]
dė L. S. Draugiją, buk ta;
dėldienio.
bedieviai pataria. Jeigu iš- scenoje. Šiuo kartu veika rikalų pienus iš "Darbinin kuogeriausiu Įspūdžiu.
Birutės choro koncertas. bolševikų-anarchistų orga Sausio 22 d. buvo čia ap
tikrųjų taip ir butų, kaip ta las atvaidinta pagirtinai. ko.” Išparodyti d. Michtlso- Varde LSS.‘ 203 kp. akto-; Sausio 25 d. buvo LMD. nizacija, nepaisanti valsti vaikščiojama paminėjimas
sai grašgaudis pasakoja, tai Publikos buvo pilna svetai no faktai taip pradėjo svi riams ir choristams tariu j Birutės choro surengtas jos Įstatymų ir tt. Prokuro kruvinojo nedėldienio. Apkas iš to išeina? Ugi ta; nė. ir matomai buvo paten linti besiklausantiems kleri nuoširdų ačiū už tą draugiš-j koncertas, kuris visais at- ras pakvietė naująjį L. S. D. vaikščiojimą surengė vietos
pirmininką ir prigąsdino, lietuvių rubsiuvių unijos 54
kad gyvenimas verčia ir kinti visi.
kalams akiSį kad jie negalė ką pagelbą, kurios davė kon- ’ žvilgiais nusisekė.
tuos tamsius žmones, ku- Aukų padengimui lėšų su jo net nusėdėt ant vietos. .erto rengėjams.
; Koncerto programas su- kad je; "viskas bus veikia ir 58 skyriai
riems apie socialistus pri- rinkta $17.30 Aukavusiems Drg. Michelsono kalbos pu Koncertas visais ;atžvil-; sidėjo jš choro dainų, poros ma nelegališkai, tai draugi Kalbėtojais buvo d. J. Be
pasakojama didžiausių me- ačiū.
blika klausėsi tykiai,tik jam giais nusisekė ir kuopai da • solo ir vaidinuno komedijos jai bus atimtas čarteris it kampis ir rusas d. Miller.
lų, ]pradėti pro tauri' taip,
pati draugija sunaikinta.’’ Pirmas kalbėtojas d. Be
Pasaulio pilietis. užbaigus ji lydėjo garsus a- vė keletu dolerių pelno.
•"Nepadėjus nėr ko kasti.
kaip ir tie socialistai pro
plodismentai. Geistina, kad
Pinavijos žiedas.
Komedija atvaidinta ge Draugija nutarė dėlto kampis išparodė caro vieš
tauja. Ir nereikės ilgai lau
tokių
prakalbų
butų
kuotanROCHESTER, N. Y
rai. Publika turėjo gardaus šaukti ekstra savo susirin patavimo gadynės žiaury
kti/kad tos ilgai mulkintos
kiausia.
PAINSDALE,
MICH.
ktą 6 vasario vakare, kad bes ir kaip ta;.$ savo žiauru
juoko
iki sočiai.
Prakalbos.
mįnios, kurias kapitalizmo
Hudsonictis.
Puikiai solo sudainavo šituos niekingus Bielskio mais, priespaudomis ir tyPriverstinoji blaivybė.
apginėjai stūmė i skurdą ir Sausio 18 d. čionai buvo
• p-lė Jieva Marcikoniutė ir melus valdžiai prirodžius. ranija jis pats sau surengė
naikino, galų-gal'et susipras LSS. 7 kuopos surengtos CLARKDALE, OREGON. Jau nesykj "Keleivyje” bu p-lė Marė Juozevičiutė, pia- Kadangi kitkas apie L. S. galą.
zvo rašyta, kiek žmonėms y- 1
Kalbėjo d. J.
ir tuomet vargas tiems, ku prakalbos.
Nedarbas prasiplečia.
priverstinos ™
5 gedant p-lei Birutei D. jau buvo aprašyta "Ke Antras kalbėtojas rusų
rie jų nelaimių priežasčia Jukelis, iš New Yorko, te Oregon valstijoje stam ra naudos iš nrive-rrtinn?.
leivio” 4 numeryje, tai ne kalba kalbėjo apie bolševi
‘
blaivybės, kuomet svaigalai Kazlauskiutei.
'
moje "Lietuvos pramonija.”
buvo.
! Sekantis Birutės c’no- kartojant visa to, turiu pa kus ir kaip jie elgiasi su
A. A. Garliauskas. Kalbėtojas savo ilgoj kalboj biausia pramonė •— tai vario vra daromi ir slaptomis par įro koncertas bus sakyti, kad nors draugijai darbininkais.
atvaizdino Lietuvos gyveni kasyklos. Taipgi yra auk davinėjami.
ir bandoma pakenkti, vis- Dėl pagerbimo atminties
mą, jos turtingumą ir pra so ir kitų naugių kasyk Tas pats galima pasakyti į n e d ė 1 i o j , 9 d. vasario, viena ji pataikys apsivalyti žuvusių
MONTELLO, MASS.
dd. Liebknechto,
L. M. D-jos svetainėj. Be
Taipgi išparodė los, tik tos nesudaro stam ir apie musų vietą, kuri, va <; choro
Tautiško Namo Draugovės monę.
nuo
tokių
negeistinų
ele

Rožės
Luxemburg
ir kitų
dainų
ir
solo,
bus
atLietuvos nupuolimo priežis- bios pramonė^ Tūla nedide dinama ” s a u s a ’ ’, bet ! vaidinta komedija "Aptieko- mentų kaip t;e buvusieji jos laisvės karžygių publika su
vakaras.
tį ir ant galo dabartinių mu lę valstijos dali užima far nėra tos s t ūbos,
pirmininkai ir jiems pana stojo.
Sausio 10 d. Tautiško Na sų klerikalų ;r tautininkų mos.
kad nebūtų perdaug šlapia i rius.”
Koncerte buvęs. šus.
Puikiai sudeklamavo ei
mo Draugovė surengė pra pragaištingą politiką.
Vyriausioj vastijos pra nuo gėralų, o nesvki ir nuo I
A.
B.
Telyčėnas.
les
maža Urbaičių mergaitė.
kalbas su pamarginimais.
Aido choras sudainavo monėj — vario kasyklose — ašarų už tą uždraustąjį vai i ‘ PEABODY, MASS.
Prakalbos padarė gilaus
Publikos prisirinko daug. tris darbininkiškas dainas. jau prasideda nedarbas. U- sių.
GEORGETOWN.
ILL.
įspūdžio.
Liuosybės choras, vedamas Aukų lėšoms padengti su riited Verde Copper Co. ir Iš lietuvių jau net keli bu i Lietuvos Sūnų ir Dukterų
Uniji^tas.
Už briežiuką laimėjo mer
drg. Antano Balučio, sudai rinkta $16.44. Varde LSS. United Verde Extension vo areštuoti už gabenimą iš
Draugijos vakaras.
giną.
navo tris gražias dainas. 7 kuopos aukavusiems tariu Copper Co. kasyklos šiomis kitur svaiginančių gėrimų. Sausio 4 čionai buvo Lie
PORTSMOUTH, N. H.
Kalbėjo J. B. Smelstorius. ačiū.
dienomis atleido iš darbo Kiekvienas areštuotojų tu tuvos Simų ir Dukterų pr- Sausio 19 d. iš Chicagos at
Iš musų padangės.
*
*
*
Pirmą dalį savo prakalbos
700 darbininkų. Globė apie- pėjo užsimokėt po 100 dole jos surengtas vakarėlis:Vai važiavo pas savo gamines
kalbėtojas* pašventė T. N.
Sausio 19 d. buvo LMPS. linkėj atleista iš darbo 15.- rių pabaudos, tečiaus visgi dinta dvi komediji: "Užke čionai tūla mergina. Musų Tarpe Įvairių kitų tautų ir
Draugovės reikalams.
000 darbininkų.
Į 26 kuopos surengtos prakal
ir tokios skaudžios pabau rėtas Jackus" ir "Nebylis kavalieriai apie tai patyrę, lietuvių gy vena čionai 6 šei
I
tuojaus susirinko merginos mynos ir apie dusyk tiek pa
Kadangi tūli mūsiškiai at- bos. Kalbėjo tas pats drg.
Mat, karės metu dirbta dos neatgrąsina žmonių nuo ponas.”
žagareiviai ir sandariečiai J. Jukelis.
Atvaidinta gana gerai ir pažiūrėti. Kadangi prasi vienių. Galima butų rast ir
Pirmu atveju dviem permainom (šiptais) laužymo Įstatymo.
bando kasti duobę T. N. kalbėjo apie moterų organi ir šventadieniais. Vario pri-. Sausio 4 d. D. Juknienė ir publika buvo labai patenkin dėjo varžytinės ir namų šei daugiau lietuvių, tik bėda,
Draugovei, netik atsisaky zavimosi reikalą, antru at- kasta daugiau, negu suyar- V. Grig;enė buvo išvažiavu- ta tais juokais, kurių kome mininkas, V. Tamulevičius, kad daugelis iš čia gyvenan
bijodamas, kad nekiltų karė čių lietuvių yra sulenkėję ir
dami mokėti pagal T. N. tvėju kalbėjo temoje "vald tota. tai karei pasibaigus šios i Aughton, Mich., prisi dijos apsčiai patiekė.
Draugovės nutarimą po $1. žia ir tvarka.”
atleidžia darbininkus, kad pirkti svaigalų. Juknis at Publikos buvo suvažiavu už merginą, nusprendė išlei dar negali suprast, kokios
metams palaikymui namo, Prie LMPSA. 26 kuopos išalkintiems darbininkams važiavo su vežimu ant sto sios iš Salėm irBeverly.taip- sti giminaitę išlaimėjimui. tautos žmonėmis jie esą.
liet ir kitokių intrigųi pradė prisirašė 4 naujos narės. galima butų paskui be bai ties pasitiktų moterų. Trau gi ir vietiniu atsilankė ne Jaunikiai sutiko pasiduot "Keleivio” pareina 3 egzemjo varinėti, tai kalbėtojas ši Aukų lėšoms padengti su mės algas apkapoti. Kad kiniu? sustojus ir moterims mažai, kiek is čia galima lemtinei. šeimininkas pasir ploriai, "Sandaros" 1 ir "Tė
ėmė saują briežiukų, aplau vynės” 1.
tokius darbus ~ pasmerkda rinkta $9.80. Taipgi ir spa neleidus bedarbiams darbi belipant iš traukinio, Juk- publikos tikėtis.
mas skaudžiu žodžiu teisy rne susirinkime dainavo Ai ninkams bei tiems, kurie ne nius su džiaugsmu nori pa Pirma lošimo dvi jaunos žė "galvukes", tik vienai pa Sausio 26 d. buvo "tarp
bės uždrožė tiems elemen do choras.
norėtų sutikti priimti kapi imt moterų krepšius, bet po- D a k a m i n a v i č i ų mer likęs nenulaužtą,ir davė jau tautinis" susirinkimas lie
tams.
talistų pasiūlytas darbo są licmanas paima juos ir ati gaitės iš Beverly sudainavo nikaičiams traukti. Nenu- tuvių, lenkų ir rusinu dėl
pašelpinės
Kadangi Į šį susirinkimą Bedarbių armija auga.
lygas, kelti protesto, jie jau daręs randa po dv^ika bon- anglų kalba gražų duetą ir laužtą briežiuką ištraukė organizavimo
draugijos.
Taipgi
buvo Aatsilankė klerikalų štabas, Netenkančių darbo darbi prisirengė.
Apie nuo 4 kų degtinės. Areštavo mo pagražino tuomi musų va Mikas Makštutis.
su kuriuo ranka rankon ei ninkų skaitlius smarkia; mėnesių čia laikoma kariu teris ir Juknį. šis bandė pa karą. Gaila tik, kad pas Vai kiek buvo džiaugsmo! merikonizacijos Draugijos
na ir tūlį sandariečiai, tai dauginasi.
Apskaitoma, menė ir uoliai veikia jų a- sakot, buk jis laukęs atva mus nėra kam padamuot lie Po visų smagumų ir ne pasiųstas kalbėtojas, kuris
smagumų mergina galų gale aiškino reikalingumą mokin
žinoma, čia buvo tas "vagie kad jau bedarbių skaitlius gentai.
žiuojant viešnių ir padarė tuvišku dainelių.
kepurė dega.” Kalbėtojui viršija 30,000 žmonių. Dar
Rytiečiams darbininkams apsirikimą, bok moterų jis Vakaras visgi nusisekė ir atsiminė apie namus ir išva tis anglų kalbos.
pabaigus pirmą dalį kalbos, bininkus apima neramumas. įieškantiems darbo nepatar visai nepažįstąs, bet kada L. S. ir D. Dr-jai davė ke žiavo. Mikutis liko be savo Darbininkai čionai kol-kas
laimės ir dabar vaikščioja vis dar tebedirba. Laivų
tie tai intrigų kėlikai kaip
čiau važiuoti Į vakarines ar pasirodė, jog savo pa letą dolerių pelno.
bematant sukilo, rėkdami, Duseika antru kartu areš pietines valstijas, nes čia čios negali užsiginti, tai ir Aukos Tarno Mooney gclbė- kai žemę pardavęs, gi tie, statymo varduose, čeverykų
tuotas.
kuriems nepavyko laimėti,iš dirbtuvėse ir knypkių išdirkad jie nori balso. Kalbė
darbininkų padėjimo sąly jis kartu turėjo važiuot be
mui.
tojas veik juos pasodino, at- Federalė valdžia antru gos da sunkesnės. Neužmir langėm
Tame pat susirinkime R. nelaimingo dabar smagiai bystėj darbai dar gerai eina,
tik nežinia kaip ilgai. Tai
sakvdamas: Vyrai, nebūk’*- kartu areštavo drg. M. Du- štinas yra Arizona vastijos Tai mat, kaip brangiai at Konstantinavičiui trumpai juokiasi.
te tomis žirklėmis, kurios Į seiką. Reikalaujama dides'- Besbee apielinkės darbinin sieina musų žmoneliams tie paaiškinus apie reikalą gel Tai mat, kokių nuotikių tiek šiuo kartu iš musų pa- •
dangės.
atsiliepia sudavus kumščia Į j nes kaucijos.
kų streikas.
Organizuoti rojaus skystimėliai.
sti Tama Mooney t*
iš kapi pas mus dar atsitinka.
Esperanto.
J.
Mainieris.
stalą. Pasmerkiau ir paSenas kareivis.
kapitalistų samdiniai ne
talistu nagų. d. MankevičieVariakojis.
PHILADELPHIA, PA.

1

I

I
•

i

ĮEEElVIt

4

padaro kepurę, kuri pri

klauso tik jam. Bet jis irna
ir parduoda tą kepurę ki
tam; tada, suprantama. Ji
I
priklauso tam. kuris nusi
pirko
ją. Žmogus, kuris ^a- Gyvenimo bėgiui pasta-1 padarymo šito tas gyvenimo sistemą. Taip ve, North pa
klausimus
—
tuos
klausi!
pasiekti
mokslą,
reikia
dar

Žmogus dirba todėl, kad
užganėdinus savo reikalavi mus, kurie riša aprūpinimą bo ir pasišventimo. Antra, vo pinigus už tą kepurę, yra čius prieš žmoniją faktus, bėgis jau senai išbandytu ir kotą valstijoje bepartyvei limus. Iš daugybės tokių rei žmonių materialiais daly mokslas bei sugabumas yra tų pinigų savininku; vadi priparodančlus, kad kapita- žinomu
tą patį.giai
paėmus
"*------ ’ keliu
” atneštų
"
--------------pilnon
:1— kontrokalų bene svarbiausiais bus: kais. Matome tatai, jog po naudingas pagaminime mu nasi, tie pinigai yra jo nuo listinės ekonomijos sistema blogą, kurį
:uri tariamų
tariamu kapita-jlėn
kauita-'lėn valstijos legislaturą, pa
p; maistas, butas ir drabužis. litinės ekonomijos mokslas ms reikalingų daiktų. Taip savybe; jis gali pirkti uz tolesniai palaikyti nėra gali lizmo nelemtumo naikintojų duota sumanymas pataisyt
juos tai ką jis nori: jis gali ma, pačioj buržuazijoj susi supratimu ”pana'kinome”. valstijos konstituciją, pride
Paimkime dailydę.
Pa skiriasi nuo moralių ir pilie gi, jeigu mes, norėdami įgy kad
ir balon juos įmesti, tai daro griežtai skirtingų nuo
žiūrėkime, ką jis padaro tinių mokslų. Politinės eko ti sugabumą, pašvenčiame
Be to da. šalis tokiu ste dant prie jos paragrafą, lei
jo
dalykas.
nomijos
mokslas
nesako,kas
laiką ir paskui tas sugabu
monių tolesnės ekonomijos buklingu budu sugrąžinta džiantį valstijoje steigti so
draugijai ir ką gauna užtai
Iš
šitų
eilučių
matome,
iš draugijos. Jis, kaip žino yra teisinga, kas ne; jis ne mas padeda mums pasiga kad materialis turtas gali klausimu. Tos nuomonės su kapitalizmo jaunystės laiko- cializmo pamatais pramonv
maž-daug į jtarpin, turėtų nustoti viso jos įstaigas.
me, dirba stalus, krėslus ir sikiša į etikos ir liogikos minti reikalingus daiktus, būti išmainomu ant kitko. sigrupuoja
mokslus.
Neigi
politinė
etai jis yra turtas, tik, žino
tris aiškesnes tendencijas. to. ką civilizacija jau pasie Sulyg to apdirbto pieno,
kitus medžio daiktus. Tiek,
Jo prigimti^. išmainant jį,
konomija
užsiima
valdžios
visų pirma turi būt įkurta
ma,
nematerialis
turtas.
kiek jis tų daiktų padaro, aVieną tų tendencijų arba kė, turėtų tapti je; ne politi valstijinis bankas; valstija
nepersikeis.
Ir
materialis
klausimais,
būtent,
kokia
Čia bus vieta pastebėti,
naiptol nėra jam reikalinga.
turtas gali būti nuosavybe. pageidavimų nušviečia noras ne, tai jau tikrai ekonomine bankui skiria 7 milionus,
valdžia
turi
būti?
Tačiaus
• Jis negali jų visų sunaudoti šitas mokslas skaito savo jog sugabumas nėra per Pinigai, jeigu neatsako už grąžinti kapitalizmą seno- kitos šalies kolonija.
taipgi išleidžia virš 10 miliKą tat jis daro su jais? Ži užduočia tirinėti įstaty leidžiamas ar perduodamas juos vertingi materiabai vėn — jo kūdikystės laikuoVe,
net
ir
suderinimas
tų
onų dolerių sumos bondsų
daiktas. Žmogus, turįs di
noma, jis išmaino juos ant
sna, kuomet tai revoliu dviejų principų ne taip jau valstijos pramonės įstai
mus.
kuriais
yra
kontroliuo

daiktai,
nėra
turtas.
Juk
delį sugabumą. daleiskime
tokių daiktų, kurių jis pats
cijos iš po feudalizmo paliu- lengvas.
Nes norint ginti goms steigt'.. Valstija įstei
jama
produkcija,
maino
pir

chemijos
moksle, negali pa •nes negalime pinigų valgy suotų
nepadaro ir kurių jis neturi. kly stė (biržos reikalai), tur
ekonominių jiegų liuosos konkurencijos prin gia nuosavus javų svirnus ir
ti,
jais
apsirėdyti
ir
tam
pa

Jam, pavyzdžiui, reikalingi tų padalinimas, ir tam pa imt iš savęs tą sugabumą, našiai. Mes tik galime iš lenktyniavimosi niekas ne cipą ir podraug įstatymais
maisto sandėlius, taipgi ati
ka:p laikrodėlį iš kišeniaus,
drabužiai. Bet mes žinome,
varžė ir tos jaunos ekonomi ją varžant—t. y. neleidžiant daro fabrikas ir samdo dar
našiai.
Potitinė
ekonomija
mainyti
pinigus
ant
mums
kad jis drabužių nedaro; jis pirmiausia paaiškina mums, ir perduoti jį tam, kuris jo reikalingii daiktų. Taigi, pi nės jiegos smarkiai pastūmė stipresnėms pramonės orga
gamina medžio daiktus. To kaip (turtai yra pagamina niekad neturėjo. Žinoma, nigai yra tiktai instrumen ekonomijos ' progresą pir nizacijoms kenkti smulkes- bininkus nustatyta alga to
kiu augštumu, kad priva
jis gali apie tai pasakyti ki
dėl kiti turi jam drabužius
myn, teikiant civilizuotiems nėm ir silpnesnėm — išeina čiai1 vedamos pramonės ne
mi
;
paskui,
kaip
žmonės,
ku

tu,
su
kurio
pagalba,
kaipo
tam ; bet davimas ir pasaky
padaryti. Taip ir yra. Jei
mes apmaino kraštams puikaus išsiplėto- į aki? mušanti nesąmonė. išgalėtų statyt kompeticirie
dirba
tik
vienos
rūšies
gu jis neįdeda savo darbo daiktus, išmaino juos ant mas visai ką kitą reiškia tarpininku,
jimo metus.
Juk kontroliuojama ir var
drabužių pagaminiman. tai daugybės kitų daiktų; paga Jis, pagaliaus, gali išmoky me savo darbo vaisius ant Teisingai apie tą kapitali žoma kompeticija negali bū jos; kad darbininkai noriau
mums
reikalingų
daiktų.
parsisamdytų valstijos veti jį to. Bet ir tai visai ne
kitų darbas turi būt ten įdė
ti
laisva
konkurencija.
Žmogus,
daleiskime,
dirba
zmo
jaunystės
laikotarpį
sa

liaus,
kaip
turtai
yra
pada

daman
darban, negu atskirų
reiškia, jog jis savo suga
tas. Ir taip ve, amerikonai
linti
žmonėms,
neturintiems
per
visą
dieną
]>orą
čevery

koma,
kad
tuomet
tai
buržu

užaugina bovelną. indijonai nieko bendra su produkcija. bumą, lyg kokį materialį kų : jis gauna už juos penkis azija parodė, kas galima nu Tečiaus tūli buržuazijos kapitalistų. Neimdama jo
šeimininkavimo apgynėjai, kios atsakomybės už įdėtus
daiktą, perdavė kitam. Juk
parupma dažus, anglai vil
dolerius,
už
kuriuos
jis
per

veikti
sugabiai
naudojant
nesurasdami budo, kaip nu- privatiniuose bankuose pini
nas ir linus, braziliečiai kai Mes žinome dabar, kad kada mes duodame materia
ka
mėsos,
duonos,
etc.
Išteižmogišką
protą
Ir
jiegas.
lius, ir tąm panašiai. .Paga turtu galime vadinti tik lius daiktus kitiems, tai tuo sybės, tai jis gauna mėsą ir Pirma to laikotarpio gyve sibankrutijusią kapitalizmo gus, valstija tikisi patrauk
sistemą tolesniai palaikius, sianti depozitorius valstijiliais,-visi'šie daiktai ' uiri tubs daiktus, kurie užganė pačiu laiku mes persiskirta
duoną
už
padirbtus
eeverynantis
nei
nesvajoję
apie
to

bando rimtai kalbėti apie to nin bankan, ir tokiomis tai
būt atgabenti į tam tikrą dina musų reikalus. Jeigu me su tais daiktais, mes jų
kus,
o
ne
už
tuos
penkis
*dokį
puikų
ūkio
ižsivystymą.
kius kritikos neišlaikančius priemonėmis galėsianti be
vietą, kur jie yra prirengia čeverykai nebūtų niekam daugiaus nebeturime; bet
’
eriijs,
kurie
čia
atliko
tik

Akyvaizdoje
tų
atsiminimų
pienus, kaip sugrąžinus ka prievartos naikinti privačiai
mi drabužiams. Audeklas reikalingi, tai jie nebūtų tur kada mes savo sugabumais tai tarpininko rolę. Pini
visai
nenuostabu,
kad
atsi

pitalizmą į jo atgyventą lai vedamas pramones,verčiant
vėl yra siunčiamas į tam ti tas. Niekas neims daikto ir dalinamės su kitais, mes jų gai, tai tarytum kelias ar
randa
galvų,
kurios
galvoja
jas bendra valstijos nuosa
kotarpį.
krą vietą, kur iš jo siuvami už jį neduos savo darbo vai ne tik nenustojame, bet dar laiptai, kuriais mes pasie
apie
sugrąžinimą
kapitaliz

Taip ve prieš keletą metų vybe, kitais žodžiais — naci
drabužiai, tinkami dėvėji sių, jeigu tas daiktas nebus d račiaus juos pas save įgy kiame mums re’kalingą vie
mo
į
tas
sąlygas,
kokiose
jis
vokiečių
ekonomistas Radfi- onalizuoti industriją ir pas
vendiname. Tai labai pa
mui. Be to. dailydė siunčia jam reikallngass.
tą.
Mes
juk
nepaisome
ke

gimė
ir
savo
jaunystės
me

eld, būdamas augšto mokslo kui žemę.
savo vaikus mokyklon, kur Bet gerai, jeigu tik tas dai prasta, juk kuris mokyto lio ar laiptų, mes tik paiso
tus
praleido,,
nebūdamas
vi

žmogumi, reikalavęs įsigi Iš visa to matosi, kad tai
daug darbo buvo padėta jos ktas «vra turtu,” kuris ♦vra jas ilgiaus mokytojauja, tas me siekiamojo daikto, tai
suomenei
ta
nelaime,
kuomi
linti
į slaptingiausius kapi butų nieks kitas, kaip vals
pabudavojimui. daug triūso mums reikalingas, tai ar-gi būna geresni mokytojas.
viskas.
galop
yra
virtęs.
Tik
šitie
talizmo sekretus,grąsino ka tybinis socializmas. Skirtu
dedama jos užlaikymui ir oras ir vanduo yra turtas? Jau žinome, kad materianorai
yra
mirštančio
senio
pitalistams. kad jau praėjo mas tarp bismarkinio vals
vaikučių mokinimui. Arba Juk šitie daiktai užganėdina lis turtas gali būti perlei Pakalbėsime apie pinigus
norais
pavirsti
kūdikiu.
daugiau
atskiram
straips

tie laikai, kuomet fabrikan tybinio socializmo ir North
vėl, jis važiuoja gelžkeliais, musų reikalavimus. Ar vis džiamas bei perduodamas;
nyje.
Kita visuomenės ligos gy tas galėjo manyti, jog jo in Dakotos socializacijos pieno
jis naudojasi grįstomis gat ką?, sakykime, kas tik atsa todėl vienas gali pasisavin
Tai
tiek
šiuom
kartu.
dytojų
rūšis — tai tie žmo teresas ir darbininkai yra yra tame, kad čia valdžia
vėmis, gražiai išlietais šali ko musu reikalams, vra turti
jį.
Daleiskime,
žmogus
Margeris.
nės,
kurie
reikalauja, kad jo nuosavybe. Jis skelbė, yra renkama. Sulyg ta
gatviais; jis gyvena name, tas? Ne; todėl ne, kad ne
valdžia kontroliuotų stam kad artinasi diena, kada bus riamo pieno renkamas val
prie kurio pabudavojimo,ra reikia įdėti jokio darbo, ibiąsias pramonės korporaci sutraukyti Industrinės stijos gubernatorius ir du
sit, jis nei piršto nepridėjo. dant tuos daiktus gauti.
jas ir neleistų joms smaug vergijos pančiai ir prasidė- komisarai sudaro vyrausią
Taigi matome, kokia dau Juk nei vienas nedirbs per
ti smulkiųjų pramonininkų. sią laisvos konkurencijos tarybą industrijai vesti. Ton
gybe daiktų žmogus naudo čielą dieną čeverykų vien
Jie mano, kad tuo budu bu laikai, ”tuomet patapsime tarvbon įneina gubernato
jasi. kurių jis nepadarė ir užtai, kad gavus kibirą van
tų galima apsaugot kapita stiprus ir galingi musų rius, generalis prokuroras ir
kurių jis negalėtų padaryti dens, ką jis ir už dyką gali
lizmo sistemą ir palaikyt ją pramonės pasirodys dar pel agrikultūros komisaras. Be
čielais
šimtmečiais. Kas gauti. Tai jau aišku. Taip
da bent tūlam laikui. Kaip ningesnėms ir tikresnėms. gubernatoriaus užtvirtini
juos padarė? Draugija, ku gi oras yra liuosai prieina
vieni tų kap’talizmo gelbėto Visi bus laimingesni negu i- mo kitų dviejų tarybos na
rios narių ir jis pats yra. mas visiems y* todėl jis nė
rių nuosprendis neturi ga
jų. taip ir kiti turi mintyje kišiol.”
v
Ir už jo darbo vaisius, rei ra turtu. Žemė, auksas
reikalą aprubežiuot kapitalo Tokią pat nuomonę dabar lios.
kalingus draugijai, draugi ir perlai, jeigu tik butų taip
koncentracij'ą.
skelbia daugelis ir Amerikos Tos komisijos ar tarybos
ja atsimoka jam daiktais, jo gausiam apėmyj, kaip van
Kaip vieni, taip ir kiti jie kapitalizmo reformatorių. valia visgi yra aprubežiuota.
gyvenimui reikalingais.
Į duo ir oras, nebūtų turtais.
kovoja su malūno sparnais. Panšią nuomonę yra išreiš nes proponuojamas prie kon
daiktus, kuriuos jis naudo Taigi ve, patyrėme, kad
Kiekvienas, kas bent kiek y- kęs ir buvusis Vokietijos stitucijos amendmentas pri
ja, rasit, yra sudėtas milio- idant padarius daiktą turtu,
ra apsipažinęs su kapitalis reichstago vice-pirnrninkas pažįsta žmonėms teisę at
reikia ne tiktai kad jis ga
nų žmonių triūsas.
tine ekonomija, kas bent pa Marschall. tik tasai užreiškė saukt išrinktus valdininkus
lėtų užganėdinti musų rei
viršutinai žino visuomenės griežčiau ir aiškiau, sakyda iš užimamos vietos taip
Bet ką reiškia turtas? kalus, bet kad butų įdėtas į
jiegas
— ekonominių sąlygų mas: "Jeigu nepavyks su greit, kaip tik pasirodo ne
Atsakymui į šį klausimą pa jį darbas.
vystymosi procesą, tas nega grąžinti laisvos konkurenci tinkamais tarnauti visuome
naudokime pavyzdį. Padė
Nereikia
užmiršti
ir
to,
li* tikėti tam, kad kapitaliz jos laikus, priversti busime nės didžiumos labui.
kime sau, vienas žmogus pi
jog
daiktas,
kad
būti
turtu,
Kiek toks socializmo vykmas galima butų kokiu-riors priimt socializmą!”
na gurbus, o kitas siuva četuri
būt
galimas
perduoti
ar
budu sugrąžinti į jo pra Net šitoksai tvpiškas bur dinimo pienas nusiseks, kolverykus. Jų padaryti daik
per
’
eisti
iš
rankų
į
rankas.
džios
stadiją; taipgi nesun žujus, kaip amerikietis Ga- kas neapsiimam pranašauti.
tai, beabejo, yra reikalingi
Štai
ve,
pagautas
erelis
ga

ku yra išsiaiškinti, kad jo ry, garsiai protestuoja prieš Konstatuojame vien faktą,
kitiems, ypač tiems, kurie
li
užganėdint
norus
to,
kuris
kiais
įstatymiškais patvarky ”demokratinį lopinlmą” sui kad buržuazija jieško išėji
tokiu daiktu neišdirba. To
išstato
jį
ant
parodos
ir
to

mais
nėra galima kapitalo rusios sistemos. Jis, neras mui kelio iš to padėjimo, Į
kiu budu tie daiktai turi
kiu
budu
jis
gali
būti
turtu;
koncentraciją aprubežiuoti, damas kito budo blogumams kokį visuomenę įvedė kapi
vertybę, nes, matote, jie yra
bet
jeigu
jis
ištruks
ir
nu

ivginai
kaip negalima yra su prašalinti, reikalauja iš talizmo sistema, šiaip ar
kam-nors reikalingi. Jeigu
lėks
savo
keliais,
j
:
s
tada
kapoti į atskiras
mažas vie-# stambiųjų kapitalistų žmo- kitaip, o socializmas visgi
f
* ”------jie yra reikalingi, tai. su
natas stambiųjų mdustrinių niškai elgsiesi su darbinin darosi neišvengiamas.
prantama, jie reiškia turtą. jau nebus joks turtas. Juk
niekas
nieko
neduos
už
le

J. B. S.
susivienijimų — trustų ir kais, neerzinti juos ir never
Ir taip, žmonės dirba, idant
kiantį
paukštį.
Čia
matome,
monopolių, esančia augš- sti jų prie savarankiško ėmipagaminus tur^ ir užganė
kad
daiktas,
idant
būti
tur

čiauscia
ir tobuliausia kapi mosi už darbo, kad suirusią Atėjo momentas, kad rei
dinus vienas kito reikalavi
tu,
turi
būt
perleidžiamu
bei
talistinės ekonomijos forma, visuomenės santikių tvarką kia veikti, idant nebūti nu
mus. Taigi žmonės dirba
galutinais kapitab’zmo siste visiškai išgriovus. Pats Su stumtam gyvenimo bėgio į
tai, kas apeina Politinę E- ^rduodamu.
mos reiškėjais. Kiekvienas vienytų Valstijų prezidentas šalį. Veikia visos visuome
konomiją.
Jeigu žmonės Nevisi daiktai betgi yra
kėsinimasis organizuotą in savo kalboj taikos konferen nės klesos, kad išsimušus į
dirba nereikalingus darbus, materialiais daiktais. Mes
dustriją skaldyt yra niekas cijoj valstybių atstovams priešakį ir nelikus verge ki
suprantama, ju darbo vai galime matyti ir paliesti, sa
kitas, kaip nesveiko proto stačiai pasakė: ”Ponai, pa tų klesų. Darbininkų klesa
siai absoliučiai nieko bendro kykime, gurbą, vinį, čeverysvajonė, į kurios surcaliza- rinktoji žmonių klesa negal visuomenėje yra didžiausia.
neturi su ekonomija. Da ką. žemę ir tam panašiai.
vinią vargu bau gali tikėti ilgiau valdyt žmoniją. Žmo Kad ji paprastai valdoma
leiskime, žmogus plaukia Tačiaus mes negalime pada
ir tie patįs kapitalizmo gy nijos likimas dabar jau ran kitų klesų, tai kaltas dau
valtele orie netoli stovinčio ryti taip su visais daiktais.
dytojai, veikiausiai, net ir kose viso pasaulio liaudies. giausiai darbininkų tamsu
laivo, tik su tuo tikslu, idant Daleiskime, mes mokinamės
■jų
dauguma ’kovoja” prieš Patenkinkit liaudį ir jus ga mas, apsnūdimas ir neveik
pamačius tą laivą; jis irk amato; dirbame, rasit, labai
: trustus tik todėl, kad atkrei lėsit netik pasitikėt, bet ir lumas.
luoja, vadinasi, dirba, ta sunkiai, idant gerai ’šmokus
pus visuomenės domą kiton taiką įvykdint. Nepadary
čiaus iš jo darbo nėra nie ir paskui, pasinauduojant
pusėn, negu kad ta,kurią gy sit to, ir visas jūsų darbas PATARMĖS SU RECEP
kam naudos; todėl jo darbą savo gabumu, lengviaus, geTAIS.
venimo bėgio sudaromi fak turės niekais nueiti.”
mes negalime pavadinti dar riaus ir greičiaus padaryti
Alksniai
yra
dvejų rūšių,
tai
prieš
visuomenės
akis
Iš
to
galima
konstantuoti,
bu. išduodančiu turtą. Ar reikalingus mums daiktus.
Bet
nekrėski
nuo jų grašių!
kad mąstanti buržuazijos
• stato.
ba, sakykime, žmogus sten Tuo budu mes įgyjam suga
Mes leiskime sau manyti, dalis noroms ar nenorams
gias prisilaikyti grynos są bumą, kurio pirmiaus visai
kad tų kovotojų prieš trus prisipažįsta, kad tolesnei Lengva yra mums suprasti.
žinės ir būti visados laba’- neturėjome; tačiaus mes ne
geidžia ra
tus siekis liekasi pasiektas. tos sistemos, kuri privedė Kad kiekvienas
teisingu, — tai geras daly galime to sugabumo nei pa
sti.
Trustai liekasi išsk;rstyti Į pasaulį prie katastrofos, nei
kas. bet jis nesiriša su e- liesti. nei matyti. Męs gali
Jei
pamesti
kam prisieina,
atskiras mažas bendroves — tų pačių santikių, kokie iki
konomija. Arba vėl, daleis me sužinuoti žmogaus suga
jeigu šitas stsebuklas pasi šiol buvo tarp visuomenės Tuomet kalbos plačiai eina...
kime, šios šalies prezidentas bumą tik iš jo darbo vaisių.
sektų padaryti ir pasaulį at klesų ir tarpe žmonijos tau Lengva yra išmanyti,
skiria valdžios ofisus vie Taigi tokie daiktai, kaip
kelti kelios dešimčių metų at tų. palaikyt jau negalima. Kito pievoje ganyti!
nam ar kitam žmogui, — tas sugabumas, inteligentišku
gal
praeitin, tai po to da Trečias buržuazinės ten
neturi nieko bendro su eko mas ir tam panašiai, nėra
reiktų padaryt antras da di- dencijos krypsnys apsireiš- Je; pilni, brolau, aruodai,
nomija. Taigi mes ir mato materialiais turtais. Bet jie
' dėsnis stebuklas, būtent su- kia noruose pritaikyt ekono-(Tai neskambės tušti puodai.
me dabar, kad politinė eko yra nematerialiai turtai.
A. J. Jokūbaitis.
f laikyt gyvenimo bėgį, nes be mijon socializmo nurodomąl!
mes žinome, kad norint !
nomija paliečia tiktai turto Juk
.
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KELBIV!8
Pajieškau brolio Adomo Jodviršio,
Pajieškau draugės Marijonos šei-1 pajieškau M. Tamosaiciutes, u
kūtės, Pagirienų Kaimo, Prieniu pa- Agąrinių kaimo, sventazeno parap, pirmiau gyveno Rochesteryj. Meldžiu
rap., Suvalkų gub. Prašau atsišauk- I Suvalkų
Arkano I altana- jo palies atsišaukti arba kas žinote
iti arba žinančių pranešti .turiu svarbų vičiaus meldžiu atsišaukti.
(u) meldžiu pranešti, turiu svarbų reika
GER1AU818 DARBO ĮMONIŲ
lą. _
John Jodr irsis,
reikalą.
'
Franas Miliūnas,
LAIBRAŠTll.
75 B. st.,
So. Boston, Mass.
Kazimieras Malkis,
23 Congress avė., Vt aterbury. Conn.
PRENUMERATO8 KAINA
PAJIEŠKAU DARBO prie duonos
R.
F.
D.
3,
Box
C..
-------------------------------Aaerikoje:
kepimo; moku kept visokią duoną.
Pajieškau pusseserės Uršulės AbelPajieškau brolio Adomo Naskausko
West Franktort, IU.
Xfetams -•••••••••••••• $,7$
Kazimieras Aukštuolis.
- Kauno gub. ir pavieto, Januvos kaitės-Gintvainienės, iš Sados, Kau
Pusei meto ...................... LM
32 Belevuc Avė.,
Montello, .Mass.
Pirmiau gyveno apie
Pajieškau Juozapo Gricevičiaus, iš valsčiaus, Batigalos kaimo, turiu la no gubernijos.
Kanadoj ir UžrobežiuM:
Pittsfielda.
Atsišaukit
pas:
bai
svarbų
reikalą
meldžiu
atsišaukti
Voveriškių
sodžiaus,
Šiaulių
pav.,
Kau
Metama ............................ . $X2|
Pajieškau Stanislovo Kavaliausko,
Dominikas Abelius
Pusei metų ....................... U® iš Smaili) sodžiaus, Trakų pav., Vil no gub. Meldžiu atsišauki tegrąžinti kuogreičiausjai.
1 Calvary str.,
Waltham, Mass.
Andrius Naskauskas.
Su visokiai reikalais ataikrai- niaus gub. Jo paties atsišaukti, ar man mano pinigus Taipgi prašau.ka,
2219
Gold
avė..
Scranton.
Pu.
jį
žinote
malonėkite
nuinpranešti.
kas
j
į
žino
meldžiu
pranešti.
(7)
piant j Redakcijų, raiykit fitokj
Aš Antanina Sabaiiauskiutė BurneJonas Bajorinas
Kristupas Svimavičfas.
adresų:
Pajieškau brolio Tado Grigolo. iš lienė pajieškau brolio Juozo Saba
36 Davidson St.,
Lowell, Mass. 27 Tillrran ave^
Deraoit, Mich.
"KELHVIR*
Rietavos kaimo. Raseinių pav., Kau liausko, iš Girininkų kaimo. Veiverių
255 Broadsray, So. Bustos. Ma*.
valsčiaus. Mariampoiės pav.,
pav., SuvalSuval
Pajieškau- savo tetos Magdės Si no gub., gyveno Chicagoj. Jo paties kų gub. Jo paties atsišaukti ar kas
Pajieškau dėdės Tado Belecko, nuo
ar kas žino malonės pra
True translatio.. filed with the post Žagarės. Šiaulių pav., Kauno gub., gy monavičiutės- Sudžiuvienės, girdėjau atsišaukti
(?)
Jonas Lesulis,
(7) žino meldžiu pranešti.
master at Boston, Mass., on Febroarv veno bene Racine. Wis. Jo paties at gyvena Philadelphia. Jos pačios ar nešti.
A. Bumelis,
142 20-th str., S. S. Pittsburgh, Pa.
5, 1919, as reųuired by the Act cf sišaukti, ar kas žino meldžiu pranešti. kas ją žino meldžiu atsišaukti.
55 Portnanais str.,
Jos. Beleckas.
Ona Raganavičiuto-Gričkunienė
October 6. 1917.
Montreal. Canada.
Pajieškau pusbrolio Antano Valin2929 Lowe Avė.,
Chieago, III. 157 Canada Cement avė.
čiaus,
taipgi
pusseserės
Antosės
VaMontreal,
Canada.
KĄ REIŠKIA KVIEČIU
iš Šiukaičių kaimo, Eržvil . . Pajieškau savo vyro Boleslavo SiPajieškau švogerio Antano Kleizos,
I iinčiutės
LAUKAI.
ko
paraDRaseinių pav.. Kauno gub. deravičiaus, kuris gyveno du metai
iš Tvarkiskių kaimo, Mariampolės
Pajieškau brolio Povilo Mucinsko,
gyvena
bene
Chicagoje. Turiu svar atgal Rochester, N Y Kas man apie
pav., Suvalkų gub. Jo paties atsišau iš Atkočiu kaimo, Vilkmergės pav,
(6)
Žemdirbystės departmen- kti
bų
reikalą
ir
meldžiu jų pačių ar kas jį praneš, gaus dovanu 55.0d
Kauno gub., gyveno Wisconsino vals
ar kas žino meldžiu pranešti.
Juzė
Siderevičienė.
A. Non as,
tijoj. paskutinį laišką gavau iš Mi- juos žino atsišaukti.
tas apskaitliavo, jog 1910 m.
287 Oliver str.,
Newark, N. J.
Petras Yurgaitis
(G)
Box 327,
Buckner, III. chigan valstijos. Jo piaties ar ka.- jį
rudenį žieminiais kviečiais
41
Alder
str.,
Waterbury,
Conn.
žino meldžiu atsišaukti.
Pajieškau Jono Sutkaičio ir Agnės
Konstancija Mucinskaitė. (8)
apsėta 49,027,000 akru, t. y. Pajieškau brolio Baltraus YuškeviGvildukės abu iš Naumiesčio pav.,
Pajieškau žmogaus, kuris nuo ma- Suvalkų gub. Moteris prasišalino iš
Waterburj, Conn.
iš -Jezno valsčiaus. Trakų pav., 15 Pond St.,
15$č daugiau, negu rudenį čiaus,
nes atpirktų du $20 vertės "Naujie Virginia. Minn.. 27 lapkričio, 1917 m.
Vilniaus gub.. gyveno Scranton, Pa.
Paiieškau Kazimiero Mockaus, iš nų” Bendrovės šėru. Šerai išmokėti Ji buvo r.eščia ir pasiėmė su savim
1917 m.
Jo paties atsišaukti ar kas jį žino
Monkaicių sodos, Gerdiškės parapi ir parsiduoda tik už $16.00; $4.00 nu vienų metų vaiką. Meldžiu jos pačios
meldžiu
pranešti.
Toks didelis plotas žiemi
Mrs. Mary Shupenienė.
(71 jos Raseinių pav., Kauno gub. Jo leidžiu. Kreipkitės pei laišką sekan atsišaukti ar žinančių pranešti už ką
<6) bus atlyginta.
nių kviečių nurodo, kiek rei 222 Valdo St.
Rurr.ford, Me. naties atsišaukti ar kas žino meldžiu čiu adresu:
(7)
J. V. Žilinskas.
iranešti, už ką busiu dėkingas.
George Preikšas.
kės darbininkų prie ūkės
1517 E 47-th str., Cleveland. Ohio
Jonas l^azauskis.
BOK ĮSI,
Virginia, Minti.
savo vyro Jono Žebraus
Sandwal. III.
darbu. Reikės trijų ar ke ko,Pajieškau
kuris išvažiavo iš Grand Rapids.
Pajieškau Stanislovo Musono iš
Pajieškau gero pažįstamo Mečesturių vyrų suvalyti kų vie Mich., prieš 10 mėnesių ir jokios ži Pajieškau brolio Domininko Vabalo. Sviraičių 'kaimo,
' .aš esu iš Ubiškės lovo Balkausko. su kuriuom tarnanios apie jį neturiu. Tunu svarbų š Palunų kaimo, Veisėjų parap.. Sei miestelio, Šiaulių
pav., Kauno gub. vom drauge viename pulke Rusijos
nas vyras pasėjo, o niekur į reikalą ir meldžiu jo paties greit at
nų pav.. Suvalkų gub., gyveno She- Meldžiu jieškomojo ir visų kitų savo kariumenėj Vladivostoke, nvo 1907
smaukti
ar
žinančiujų
apie
jį
pranešti.
nebuvo sakoma, kad butų bu
atsišaukti.
iki 1910 m. Vilniaus gub.. Trakų pav.,
Marijona Žebrauskienė. (7) •įandoah. Pa. Jo paties meldžiu atsi pažįstamų
Joscph Yenkus.
< 7 > Junčionių sodos, Pivašiūnų parapijos.
šaukti ar kas žino malonės pranešti.
vę perdaug darbininkų prie Box 657,
C rysta: Kalis, Mich.
Portsmouth, X. H Girdėjau, kad jis dabar yra Amerikoj.
Antanina Vabaliutė-Tolubienė (8) 143 Market str.,
sėjimo.
317 River str..
Plymouth. Pa.
Bostono apielinkėje. Kas žinote apie
Paiieškau Stepono Vilčinsko, gyve ------- :--------------------------- 2--------------Pajieškau pusbroliu
Kazimiero jį malonėkt pranešti arba pats lai at
no Scranton. Pa. Turiu svarbų reika
Pajieškau savo vyro Antano Ulozo Muteliuno, taipgi Mikolo Ozalo, abu sišaukia.
(6)
NAMAI SAMDININ
lą ir meldžiu jo paties ar kas žino (anglišltai vadinasi Anton Loi«ise> iš Seikišėnų kaimo, Laukuvos parap.,
Juozapas Jankauskas iš Rudiškių
atsišaukti.
__ 72 .pav. Kauno gub., gyveno
48 metų amžiaus. 5 pėdų 2 colių aug- ~
Panevėžio
189 Nevton st.,
VValtham, Mass.
KAMS.
Antanas Urban.
ičio, mėl’-nų akių, gelsvų plauku, pa Brooklyne. Jų pačių atsišaukti ar ka
R.
F.
D.
N.
2,
Box
34.
Alkenv,
Iowa.
(6)
eina iš Kašcilioniu kaimo. Rumšiškių zino meldžiu pranešti.
Sakoma, daug vedusių
Pajieškau brolio Adomo Švilpos,
Kazimieras Jurevičius,
^arap.. Kaulio gub. Jis išvažiavo spa
Kauno
gub.. Panevėžio pav„ Pakrojo
žmonių turėtų dirbti ant u- Pajieškau Juozapo Bužo ir Kazi lių 14 d. 1915 metais, palikdama.- 3437 Liwingston st..
iarap.. Preicunų sodos. Kas apie jj
Philadelphia, Pa žino malonėkit pratiesti arba pats lai
kių. Kad juos gauti. reik;a miero Jurkaus, iš Dalgu sodos, Tve mane su 3 vaikais dideliame varge,
parap.. Raseinių pav., Kauno gub., lis naprastai dirbo ant Kanai R^uto.
itsišaukia šiuo adresu, nes labai svar
turėti geresnius samdinin rųgyveno
Chicagoj. Jų pačių ar juos girdėjau gyvena Philadelphijoj. Pas
Pajieškau Jono Matuzo, kuris ba bų reikalą turiu.
> •
'
(8)
kui dirbo ant laivų New York Trans- landžio mėnesį išvažiavo iš WilkesChas Švilpa,
kams butus ir suteikti darbo žinančių meldžiu atsišaukti.
Endziulis
•ortation Co. Kas praneš teisinga jo Barių, palikdamas mokėt į Susivieni
P. O. ROX 116,
per visus metus. Kad ūki 13 E 10-thJonas
SL.
Georgetovvn, III. mtiašą gaus $5.00 atlyginimo.
jimą Alek. Valaičiui. Šis jau mirė,
Drumhcller. Altą. Canada.
M rs Barbora Ulozienč
(6) ■ todėl Matuzas jeigu nenori būt iš Su
ninkams padėti įtaisant nau
26 E. 21-st sLr.,
Bayonne, N. J. sivienijimo išbrauktas, malonės greit
Pajieškau brolio Simono Jusciaus,
draugo Stanislavo Da
jus samdininkams butus, dė- nioPajieškau
atsišaukti.
Kauno gub., Raseinių pav., Eržvilkio
ir Jono Klibo iš Biržių valsčiaus.
Juozas Benas.
narap., Kartupių sodos; girdėjau gypartmentas turi sudaręs pie Panevėžio pav., Kauno gub.. gyveno Pajieškau Antano Sakalausko gi
nimų ir nažįstamų, girdėjau, kad tu Indson, Lane, Wilkes-Barre, Pa. '•ėno Argentinoje po sekančiu adresu:
Bostone.
Jų
pačių
meldžiu
atsišaukti
nų pavyzdiniems triobė- ai žinantįs malonės pranešti.
ri brolį Petrą ir seserį ištekėjusią,
Ecla Los Talleres F. C. S.. Calle Roma
Pajieškau savo giminių ir pažįsta Vo. 1736. Buenos Aires. Rep. Argen
-vvenančią Bostone.
Paeina nuo
siams.
Jak Yasinskas,
. paeinu iš Kybartų, Vilkaviškio tina. Turiu svarbų reikalą ir norė9(6 So. Gregory St, Rockford, III. Kalvarijos, gveno Rudelių kaime, mų.. aš
Rudaminos parapijoj. Giminės ar pa- pav.. Suvalkų gub. Visų mane pažįs- čia su iuom susižinoti, todėl jis pats
meldžiu atsišaukti.
lai atsišaukia, arba kas apie jį žino
PATARIA NUOLATI
Pajieškau savo tėvo Juozo Bartu žistemi ar kas apie juos žino malonės tančių Elijošius
Arminas.
(7) malonės pranešti šiuo adresu:
svarbus reikalas.
(6)
NIUS DARBININKUS. sevičiaus. taipgi brolio Mateušo. Ju atsiliepti.OnaYra
Sakalauskienė.
(6>i 1621 Pennsylvania, avė,
JONAS JUSČIUS
pačių atsišaukti ar kas juos žino melGari. Ind.
31 Vį Warra ick str^ Ne .vark, N. J.
745 W. 39-th str.,
Chieago. III.
Žemdirbystės departmėn- džu praneš-i.
Uršulė Bartusevičiūtė,
tas mano palaikti savo orga | Bey 164,
Lin Rri.,
No. Easton, Mass.
nizaciją. kuri rūpinos ūkių

Pajieškojimai

“KELEIVIS”

darbininkais per 1918 m. I Pajieškau mirusio Petro Rameiko>
Jų reikiant, stengsis išnau giminių. Velionis Rameika paėjo iš
kaimo, žigaičių parap.. Radoti kiekvieną šaltmį, vy i. Būdviečių
šeinių nav., Kauno gub.. turėjo 34 m.
rus, moteris, mergaites iš amžinus, mirė 23 > paltų. 1918 m
Olimpia. Wash. Giminės malonės!
miesto ir kitas panašias or atsišaukti,
D. L. K. Gedimino Dr-tės
sekretorium
ganizacijas.
Kalvaitis.
(7)
Tečiaus departmentas ste 300% FirstAlex
Avė.. So. Seattle, Wash.
ngsis. kad ūkių darbininką’Pajieškau Stanislavo Zadeikos, gy
turėtų nuolatinį darbą. Yra I veno
Detroit, Mich. Turiu svarbų rei
manoma, jog vienas svar kalą ir meldžiu jo paties arba kas jį
biausių reikalų ant milijonų 'žino atsišaukti.
Paul Polasky,
South Vievv, Pa.
Amerikos ūkių, tai kad dar Rox 5.
bininkai butų visus metus Pajieškau draugės Agotos Pa’ubinsu geromis gyvenimo sąly s'J’iės. Patamulšėlių kaimo, Pane
munio parap.. Kauno gub. Ji pati lai
gomis ir su gera alga.
atsišaukia arba kas apie ją žino ma
Daug kareivių ir vyrų, pa lonėkit pranešti, nes toriu labai svar
likusių ukes ir išėjusių į ka- bų reikalą.
Kazimiera Barzdaičiutč.
rėš reikmenų darbus (o 1411 E. 59-th SL, Cleveland. Ohio.
skaitmens rodo, jog karėsj Pajieškau draugo Antano Kizlaareikmenų darbai atėmė dau čio, su kuriuo 1916 metais drauge
ant Schmitt Bios. farmos
giau darbininku nuo ūkių, dirbova
Fayette. N. Dakota.
Turiu svarbų
neg armija), manoma, su-; re:kalą ir meldžiu jo paties ar žir.angrjž ant ūkių, jei jiems bus čiujų atsišaukti.
Chas Melnis
(8)
Rox 284.
VVilson, Pa
tinkamai apmokama.

Į

Columbia
t

v

LIETUVIŠKI REKORDAI.

Pajieškau švogerio Antano Petrjgub.. Aleksandravos
par.. Valuliškių kaimetai atgal gyveno
' . Wis. Pats lai atsišau
g
kia“™**arba kas apie jį žino, malonėkit
pranešti,

KOOrERACIJA IR ŪKI-'šorio. Kauno
j pav., Panedčlio
NINKAI.
I mo. Apie du

Dalis departmento darbo
Reikia daug Nosu kad padarius Svietą.
yra dedama, kad išauklėti
10-inch 85c.
kooperaciją ir pasirnainymąc™.
i
J__ 1.C— l-.»
Vnv TV O.'
REFERATAS APIE NOSIS. Atliko Juozas Plieniunas.
ūkės darbininkų. Pav., ne-j
Pajieškau dragės Agotos PalubinTai
yra juokingiausis rekordas, koki Jus esat kada nors girdėję. Kalba apie navatsenai buvo sudaryta dau skiutčs. Patamulšėlių kaimo. Paneniausias
nosis, apie kuries da Jus nesate niekad girdėję. Teisingiau sakant, apie vi
giau kai tūkstantis kūlėjų muvio parap. Jos pačios atsišaukti E-1099<i sokias nosis. Kitoj pusėj rekordo juokingas monologas apie nedrąsu įauną tyrą
ar
kas
žino
meldžiu
pranešti.
ratel’u Ohio, Indianos, Uli
ant vakarušku.
Kazė Bazdaičiutčnois ir Michigano valstijose. ]in g, 5$».th ?t..
Clevcland.Ohio.
JAUNYSTĖS ATMINIMAS. Atliko Juozas Plieniunas.
Tie
rateliai
Įnima
nuo
trejų
ne lattUAi p. »...<*
- Y
Pajieškau
Petro Bužio, kuris išGERKIT ŠALTY ŠIA L Įdainavo Šimkaus Mišras choras.
.
iki dvidešimt ūkių, ir suside- važiuodama.s paliko
,---- man.
— skolingas
Dvi gražios Lietuviškos liaudies dainos garsaus Šimkaus choro. Kiekvienas I.teie Jik
kad
Jis « pėdų augščio, juodais
JY J'
P- netik
v. nusiperka-^so.ooplaukais, ruaų
rudų akių,
užneštu ga- E-4OSS4 tuvys žino tuos garsius dainorius ir tas gražias mvlimas dainas — t<»dcl tas rekor
.ir
,—
, -r •
piauKais.
ašių, ilga užneštu
das yra ypatingai gražus. Tie vardai bus gerai atmenami visiems muziko.- mylė
kulamasias masinas, net P**,lu n-ssia, sakėsi gyvenęs Dctroit,Mich.
tojams.
cModa
sideda k-nnneratvviai
kooperatyvai irkuir kujvai^
OI KAS SODAI. DO SODELIAI. Įdainavo Šimkaus Mišras choras.
liant javus ir juos valantnuo mo.
Miss A. Banevičiūtė.
(7)
laukų.
Buffalo, N. Y.
. j- A
'395 Sycamore st,
Surašąs kitų gražių pasirinkimu.
Darbas pasirodė taip pa-,-------------- KAREIVIŲ MARŠAS. Įgrajino Columbios Kapelija.
ir draugių.
sėkmingas, jog jis plė^.A5
Aš esu iš Pučkorių sodos, Platelių pa- E-1095 < Žavėjantis rinkinys Maršo.
ant kitų ūkės darbų, kur tik .rap.. Telšių pav-.. Kauno gub. Visų
mane pažįstančių meldžiu atsišaukti.
ALLEGHENY UPĖ. Y akas. Įgrajino Columbios Kapeli in.
reikia daugiau svęto.
Andrius Yurgaitis.
(7)

I

TRIS BERNELIAI. Įdainavo Marė ir Jonas čižauskai.
<
Gerai žinomos Lietin iams liaudies dainos.
E-3190
Pajieškau seserų Elžbietos Urba
VAKARINĖ DAINA. Įdainavo Marė ir Jonas čižauskai.
navičienės ir Petronės Grybienės, AAssociated
Press
praneša
bi gyveno Burbank. Scottlande. Jų
SAULELĖ R Al DONA. Karalienės Aniolu Parapijos Choras.
ivcvna v
naciu ar kas jas žino meldžiu atsiiš Amerongeno, kad kaize- I šaukti.
- Populiariškos
liaudies dainos sudainuotos gražaus choro
E-3243 <
Vincas Radvilas.
ris kas diena iš ryto ir po 418 Centrai
BEAUšTANTI AUŠRELĖ. Karalienės Aniolu Parapijos Choras.
Avė.. Springfield. Ohio.
252 Cardoni Avė..

Detroit, Mich.

Pajieškau giminaitės Petronėlės A
čikkės, iš Žaliukių kaimo, Nemakščių
Noriu gauti Stoughtono Lietinių narap., Raseinių pav., Kauno gub.
1 .abdarvstės Dr-jos Konstituciją. Jei Turiu svarbų reikalą ir meldžiu jos
gu kas ją turi, malones man pnsnjsti. pačios arba kas ją žino atsišaukti.
Franas Acaa.
Jurgis Strimaitis.
1820 Nay Aug Avė., Scranton, Pa.
22 Chestnut SL, Stoughton, Mass.

ATSIšAIKIMAS.

Pajieškau apsivedimui merginus,
lietuvaitės nuo 20 iki 2b metų am
žiaus, be skirtumo tikėjimo, mylin
čios dorą gyvenimą. Aš esu 27 metų.
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti sa
vo paveikslą. Vyrų meldžiu nerašinė
ti.
A. W. U
(6)
2190^3 Russell str., Detruit, Mich

APSIVEDIMA1.

Pajieškau apsivedimui merginos ne
senesnės 3o metų, laisvų pažiuro,
mylinčios gražų šeimynišką gyveni
mą, be skirtumo tautos bei tikėjimo.
Atsišaukusiom duosiu
atsakymą
kiekvienai. Su pirmu laišku prašau
prisiųsti savo paveikslą. Platesnes
žinias suteiksiu. Aš esu 30 metų.
J. W>—liūs.
(6)
181 llarbough avė., Detroit, Mich.

Pajieškau apsived^nui _ merginos,
arba našlės, nuo 26 iki 35 metų am
žiaus, geistina, kad paeitų iš Kauno
gubernijos. Platesnių žinių meldžiu
kreiptis.
(6)
T A. Laukis.
Arthur Piant,
Garfiela, Utah.

Pajieškau apsivedimui merjjnos
Pajieškau apsived’jaui merginos,
įrba našlės, nuo 18 iki 38 metų. Mel
džiu atsišaukti, su pirtnu laišku pri irba našlės be vaikų, nuo 20 iki 35
netų amžiaus, mylinčios do'-ą ir blaisiunčiant paveikslą.
J. Arlauskas.
(7) ų gyvenimą. Su pirmu laišku naelIžiu prisiųsti savo paveikslą. Plates
2214 W. 23-rd PI., Chieago, III.
nes žinias suteiksiu laišku.
(61
P. Grineviėia,
Pajieškau apsivedinui merginos,
3629 Wallace str..
Chieago, III.
ar našlės be vaikų, nuo 25 iki 35 metų
amžiaus. Aš esu 40 metų nevedelis,
Pajieškau apsivedimui merginos,
5 pėdų, 6 colių augščio. padoraus pa
sivedimo. Meldžiu kreiptis šiuo ad nuo 18 iki 23 metų amžiaus, aš esu
28 metų, 5 pėdų 9 coliu augščio, melresu:
Petras Goberis
((6) Ižiu platesnių žinių kreiptis laišku,
BOX 61,
Bernice, Pa prisiunčiant savo paveikslą. Vyrų
orašau nerašinėti.
(6j
G. C. S.
Pajieškau apsivedimui merginos,
Rockford, III.
nuo 18 iki 30 metų amžiaus, aš esti R R 5, Cannau st.,
24 metų, turiu 2,00<> dolerių pinigų.
Meldžiu atsišaukti, su pirmu laišku
PRANEŠIMAI.
orisiunčiant savo paveikslą. Atsaky
mą duosiu kiekvienai.
Šiuomi atsišaukiu* į brolius lietuJ K..
(7)
58% Chestnut St. La^rence, Mass. -ius, darbininkus ir uarbir.inkes, įvai
riose kolior.ijose, kurie norėtumėt,kad
Pajieškau apsivedimui merginos, iš pasakyčiau prakalbą, tai malonėkit
nuo 20 iki TO metų amžiaus, laisvų nusinešt su manim, o aš galėsiu pripažiūrų. Aš esu 29 metų, 5 pėdų f but paskirtu laiku. Aš turiu daug
colių augščio. blaivas ir mylintis ap- •varbių dalyku iš vietos gyvenimo ir
švietą. Meldžiu atsisaukt, su pirmu įaujų žinių iš Rusijos.
Adresas:
( ’j
laišku prisiunčiant savo paveikslą,
Wilimas
Stankieutcz,
platesnes žinias suteiksiu per laišką;
paveikslus grąžinsiu. Vyrų meldžiu P. O. Box 101 Kakefield. Mass.
nerasi net
V. Janons,
(7)
Pavogtas nuo manęs Wal1552 E. 47-th St., Cieveland, Ohio.
tham laikrodėlis, auksinis,
Pajieškau apsivedimui suaugusios
•merginos arba našlės, sutinkančios vs
žiuoti Lietuvon. Platesnių žinių mel
džiu kreiptis šiuo adresu:
W. Sorkis.
Box 73.
Chieago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos,
ne senesnės 23 metų, be skirtumo pažvąlgų. mokančios anglų kalbą. Ar
esu 22 metų, turiu gerą gyvenimą.
Meldžiu atsišaukti, su pirmu laiškų
nrisiunčiant savo paveikslą, Atsa
kymą duosiu kiekvienai.
A. L.,
(7)
Box 74.
Nonrood, Mass.

>u išmuštu mano vardu ir
pavarde, taipgi laikrodėlio
įum. 1002994. Jeigu kas patėmvtų ir man sugrąžintų,
tam duočiau $15.00 dovanų.
Pranas Mockus,

200 Chestnut St.,
Lawrence, Mass.
REIKALAVIMAI.

REIKALINGAS kriauėius. galintis
Urbti prie senų taisymo ir prosinirrw>.
Pajieškau apsivedimui merginos ar rerai šutų, kad ir naujus mokėtų sitiba našlės be vaikų, nuo 19 iki 30 me i. Gali taipgi ir partneriu likti.
tų amžiaus, aš esu 26 metų positu- ?latesnių žinių kreipkitės.
rintis vaikina*. .Meldžiu atsišaukti,
Lietuviai kriaučiai.
(7)
su pirmu laišku prisiunčiant paveik- 1202 So. Mąin SL, Rockford, III.

W. Zilalis.
(7)
221 Cardoni Avė, Detroit, Mich.

REIKALINGzt MERGINA ARBA
MOTERIS, kuri norėtų aosiimt stubos darbą. Mokestis $5 sąvaitėje ir
valgis.
Reikia apžiūrėti tik du
žmonės, todėl darbas labai lengvas.
Jos. S... (6)
P. O. BOX 211,
Bell? Valley, Or.io

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės,
nuo 24 iki 26 metų amžiaus, aš esu
28 metų amžiaus, 5 pėdų 4 colių augš
čio, neskiriu tikėjimiškų pažiūrų. Mel
Ižiu atsišaukti, prisiunčiant savo pavekslą. Vyrų prašau nerašinėti.
REIKALINGAS KRIAUČIUS ar
P. Žanais,
(7) ia pusininkas kriauėiskam bizniui.
4351 So. Sac ramento. A ve.,
Turi mokėti dirbti naujas drapanas,
Chieago, III.
aisyt ir prosyt senas. Platesnių ži
lių meldžiu kreiptis.
(6)
Pajieškau apsivedimui merginos ai
Simonas Yaškevičius,
našlės be vaikų, ne senesnės 25 metų
2707 Washington avė..
mylinčios gražų gyvenimą, dainas ii
Saginav. Mich.
muziką. Aš turiu gerą amatą ir ge
rai uždirbu. Su pirmu laišku meldžiu
REIKALINGA kiek apsišvietusi
prisiųsti ir paveikslą.
noteris ar mergina prie gerų namų
G. Sanatna,
įž GASPADINĖ, turėtu būt nuo 35
Gen. Delivery,
Pittsburgh, Pa. iki 40 metų. Gera vieta ir užtikrintas
gyvenimas dėl geros, išmintingos ir
Pajieškau apsivedimui merginos, eisingos moteries, kuri geroje tvar
ne senesnės 25 metų, be skirtumo ti- koje užlaikytų namus, mažame mies
kėjimiškų pažiūrų, aš esu 28 metų, te Illinojaus valstijoj. Klauskit šiuo
turiu krautuvę ir gerą biznį. Mel tdresu:
(6)
džiu atsišaukti, su pirmu laišku pri S. Z..
132 West str.. WesUiUe. III.
siunčiant savo aveikslą.
Jonas S’linis.
PARDAVIMAI.
3246 Superior Avė, Cleveland, Ohio
Pajieškau apsivedimui mergino*
B VRGENASl
nuo 25 iki 30 metų amžiaus, mylin
Parsiduoda pigiai už pinigus 70 akčios gražų šeimynišką gyvenimą, aš ■ų ūkio Visconsine; visa žemė dirbaesu 39 metų amžiaus mainierys, ge
na, skyrium ganyklos. Puikus 6 rai
ra i uždirbu. Meldžiu atsišaukti su nų namas ir kiti visi reikalingi bunirmu laišku prisiunčiant savo pavei 'inkai. Gyvuliai geri, karvės, ark
kslą.
lai, kiaulės, vvštos, žemė labai gera,
Simonas Stanislovaitis,
auga viskas. Parsiduoda su visais j116 W. Market St, Scranton, Pa. rankiais ir mašinomis. Klauskit pas:
C. Z. URNICK.
(7)
Pajieškau apsivedimui merginos
4542 So. Wood str., Chieago, Iii.
arba našlės, nuo 20iki 37metų am
žiaus.aš esu 39 metų. Mylinčios gy
AR ŽINOTE. KAD as padarau
vent ant ūkės malonės atsišaukti. '00 dailiausių su jūsų fotografija
Vyrų prašaus nerašinėti.
taveikslėlių tik už $1.40? ReikalauKarolius Davidavičia.
(6) cite prabos pasiųsdami už 3c. krasos
BOK 31,
Sauble, Mich. .enklelį.
(81
Pajieškau apsivedimui lie’tzvaitė- THE GEORGE PHOTOGRAPHER
merginos arba naslės. nuo 20 iki 35 109 N. Riverside str-. Materbury, Ct.
metų amžiaus, gali būti kad ir iš Ka
PAGELBA SLENKANT
nados. Aš esu 35 metų geras aniatninkas, turiu savo farmą. Meldžiu at
PLAUKAMS.
sišaukti šiuo adresu:
(6)
Kam
tiktai
slenka plaukai ar
Gardcn City Hotel. BOX 21,
165 W Van Buren str.. Chieago, III pleiskanų yra galvoje, atsišauki
Pajieškau apsivedimui merginos ne te greitai pas mus, prisiunčiant
jaunesnės kaip 22 metų ir ne senesnės už 3c. štampą atsakymui, o ap
kaip 26 metu, amžiaus.
Geistina,
kad butų atvažiavus iš Lietuvos. Aš turėsite greitą ir gerą pagelbą.
esu 27 metų. Su pirmu laišku meldžiu CLASSICAL BARBER SHOP.
prisiųsti ir paveikslą kurį, sugrąžin
102 Millbury str(13)
siu su atsakymu.
(6)
VVORCESTER, MASS.
J. A-kue.
Mulcahv Mine,
Shullsburg, Wis.

Pajieškau apsivedimui megrinos
1 arba našlės su vienu vaiku. Aš esu 35
' metų našlys su 4 vaikais, pasiturintis.
1 Turiu gera darba. Platesnių žinių
meldžiu kreiptis laišku. Atsakymo
duosiu kiekvienai.
(7)
K. Bartkus.
213 N. Fourth str., Duųuesne, Pa.

NUSIPIRK N0ST1ES

TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult
ištepk veidą mosčia per kelis vakaras,
o padarys veidą tyru ir skaisčiu balto.
Toji mostis išima plėtmus raudonus,
juodus arba šlakus ir prašalina Viso
Pajieškau apsivedimui merginos, rius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
Pinigus galit siųst
nuo 20 iki 26 metu amžiaus, mylinčios tės 50c. ir $1.00.
(6)
šeimynišką gyvenimą. Aš esu 28 me ir štampomis.
J. RIMKUS.
tų. Meldžiu atsišaukti, su pirmu
Holbrook. Maas.
laišku prisiunčiant savo paveikslą. P. O. BOX 36.
Atsakymą duosiu kiekvienai.
Antanas Savickas,
(6)
79 Yeomens avė.,
(Hamtramck) Detroit. .Mich.

KAIZERIS SKALDO
MALKAS.

pietų piauna ir skaldo mal
mvlimiausis
kaimyno Jono Cumnos.
kas. Tai
•
_ ac iš Pajieškau
J——-. ——*- — , i*
p
Cižiškės kaimo, Pasvalio parap.,
jo UŽsiėmimaS dabai*. . J^"Panevėžio Dav, Kauno gub.. gyveno
kili tomis malkomis jis ku- Westville. III. Jo patie.- ar kas jį žiKU1 tom
. r>o meldžiu atsišaukti.
Jonas Brazdžionis.
rena savo pili. n®s
201 John SL,
Harrison, N. J.
Olandijoj dabar stinga.

Pajieškao dėdės Frano Mickaus, iš
Ironiškės kaimo, Laukuvos parap.,
Telšių pav., Kauno gub., gyveno Chi
cagoj. Turiu svarbų reikalą ir mel
džiu jo paties ar kas jj žino atsišauk
ti.
Adam Mackewon.
Priory Hotel, Guelph, OnL, Canada

Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint Jums
bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums kataiiogą Co
lumbia Lietuviškų Rekordų. Paprašyk pas jj.

FARNOS!

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia
Rekordų ir nurodyk kiekvieno Numerius.
•
•
žiūrėk kad toks Vaizbazenklis butų ant kiekvieno Rekordo.

Pirkite Suv. Vai.
Taupymo markes.

Pajieškau apsivedimui merginos,
nuo 25 iki .30 metų amžiaus, turi ge
rai kalbėti lietuviškai ir angliškai.
Platesnių žinių meldžiu kreiptis At
sakymą duosiu kiekvienai.
(7)
Joe Daugaitis,
23 W. Commerce str..
Youngsto»n, Ohio.

COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

t

parsiduoda lietuvių kolionijoj. Michi
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininką. Farmos gyvenamos ir ne
gyvenamos. Platesnių žinių klauski
te per laišką, idedam markę už 3 c.
TOXYZABF.lv
(13)
•P. O Box l. Lake Oa, Peacock, Mich.
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KELEIVIS.

B

ii'iusų klerikalai ir tautinin- DAUG REIKĖS DARBI- "KELEIVIO" SKAITYTO-!
i kai.
NINKU ANT UKIV- I
JŲ ŽINIAI.
! Taipgi išreiškiame savo
Jei taikos tarybos ir užsi- Į----------, nuoširdų pritarimą Lietu baigtu prieš pillti. tikės <.ar-j Sulyc naujų pačtos taisyklių mes
-vos respublikos Darbininkų
klausimas 191V me- ^ibim.?10^' p*Ktai visokius
Tarybų valdžiai ir pasiža-Ubinir.kų
caista-is dar neineib Į no.ma ^aityni7 ir žinias, todėl nors ir!
dam kovoti už Lietuvos >r Jpc VPŽPS Tai°’’ Suv. \ aisti- ^wivso** skaitytojams apgarsini(alnvt dvL^i
itx
viso pasaulio darbo žmonių jų žemdirbystės l?eparta- mus
. •, ,
_E: P*Jtarsinimus mes skaitomevi«,.
po
CLEVELANDO LIETU Dealer” paduoda jų vardus pasiluosavimą.
prie
GUruO
-e- už Žodi pirmų syki. Jeigu tų pati
mentas
rengias
sekančiai
:
men.ES
>»ri MtaipW,’k«U« gy.
. . . ,
VIŲ PARODOJ TIKRA
Lai gyvuoja Lietuvos Ta sutiKti
SĮ ūkių aaioininKų
tad už
sekančilIs
sykius sk
. 
Juozas
Rakauskas,
Stepas
už
sekančius
svkius
skaito
rybų Respublika!
REVOLIUCIJA.
me
žodį
po
l«/
2
c.
klausimo.
.
. me zo°i •*> 1 '/kLosky, Liudvikas DubieKas,
Rezoliucijos komisija:
Departamento
viršininkai,
“// kurie siunčiate
_____
Todėl,
kokį nors *pDaug žmonių sužeista, vie Antanas Kramauskas, Artu V. Juškaitis, S. Naudžius, sočia ioo- ukbi darbininkų F”1“1“?, _.» laikraštį
‘
”
‘
2
‘
jeigu
JU& l-n. ų uut
kad“ apffarsininias
gre;tai _ttilptų
;|,i norite,
.
apgarsinimas greitai
laikC. A. Jakimavičius. i>pejd,
nas numesta nuo visky, kun. ras Šliakaitis, Juozas Kiliklausimas lyti
’ m. Dilu
DUS taip
1J1J
'■yyy rastyje. kanu
kartu su apga
apgarsinimu prikauskas.
Jonas
Griūtis,
Pe

Halaburdos kaili išgelbėjo
-—i, Ld
—J apgarsinimas
mokestį,
tras Mulo'lis (gal Matulis?), GIMINĖS ANTANO VI- svarbus, kaip ir 1918m. Di- tilps artyirmiausia.ne
numeryje.
policija.
Jurgis Dulskis, Vladas Čer DRAIČIO, ATSIŠAUKIT. dėlė dalis musų armijos ga
li pasilikti Europoj per vi
Keli draugai mums pri niauskas, M. Senkevičius, Tony Widrovich, of Granda- sus metus.
siuntė iš Clevelando angių Elžbieta V;dugiris, Marė Lo \va, Anusyski. Vilna, P.ussia,
GAISRO PALIESTŲ
who was drafted at MačUlaikraščių iškarpų, kur pla sieką ir Elžbieta Revelt.
T?.i ve, kokios naudos žmo son. III., on June 23rd, 1918, Žemaites Raštai TAVORŲ IŠPARDAVIMAS
čiai aprašomas skandalas nės
turi iš kunigų ir bažny died of pneumonia at Camp
lietuvių bažnyčioj.
čių.
Karės Metu.
Tavlor, Kentucky, on OctoGaisro paliestų tavom išpardavimas!
Kaip tie laikraščiai paro
WOI.F COHEN & CO.
ber iCth, 1918. He is buried
do, Clevelando lietuvių kata
GIRDĖT
TARP
KUKAS
2
.
C
7:?
~
'VASHINGTON Si'.. — 2073
ir Cave Hill Cemetary, Ky. Yra tai graži knyga pa l’roga visam
likų parapijoj kito tokia re
gyvenimui pasimokinti.
NIGŲ.
Toks pranešimas buvo pa puošta autorės fotografija
50,000 krovi
voliucija, kad praėjo prie
nys drapanos vy
ir kitais Įdomiais payeiksskelbtas iš kempės.
muštynių bažnyčioj.
r am s ri- jaur.ucliams,
vyriškų
Nesutikimai tarp kunigo Sako, kunigams reikalinga T. Viaravičiaus giminė be ais. Minėtus Raštus išleido
operacija.
papacšalų, aveliine bus Vilniaus Gub, Trakų Lietuvos Šelpimo Fondas ir
ir parapijonų prasidėjo jau
nes,
kuiarėtių,
valyzų ir tašų
senai. Jie kas sykis vis ėjo "Bažnyčios Įtekmė jau Pav., Anušiškių Gm?no, visas nuo jų pelnas eis subus
išparduota
šelpimui
nukentėiusiems
aštryn ir aštryn, pakol galų- puola ir kunigai netenka Grandavos Kaimo.
10 — 30 r.uoš pigiau tikros kaigaie priėjo prie to, kad vys tarp minių
vadovystės. T. Vidravičius atvyko Į St. nuo karės lietuviams. Kas
AGS.
Išpardavinusipirks
tą
knygą,
tas
ne

Louis,
Mo,
1915
m.
Sakė
tu

kupas Farlley pereitą gruo Mums būtinai reikalinga
mas
prasideda
šiandien; ir tęsis
džio mėn. kun. Halaburdą daktariška operacija, kitaip ris giminių rytinėse valsti tik papuoš savo namus ir
per 15 idienų
jose. Jo kareiviškos apdrau padidins knygyną, bet kar
suspendavo. Bet Halabur musų bažnyčia pražus.”
tie Laverai
vertesni 6
da nutarė vyskupui nepasi Taip pasakė Philadelphi- stos paliudijimas yra atsiųs tu ir badaujančius žmones
tus daugiau
duoti ir atsišaukė Į popie jos seminariją baigusiem^ tas iš kempės ant 810,000. sušelps.
K“ . JU kainos,
Štai v ra
tikrai
Raštų kaina tik 50 centų.
žiaus atstovą Washingtone. kunigams Oxfordo universi ant jo motinos vardo.
jų v£rtė:
Jeigu
randasi
kur
jo
gimi

VYRU OVERŽemaitės Raštus galima
Matydami, kad kun. Hala teto (Anglijoj) teologijos
nių,
malonėkite
atsiliepti,
jo
KOTAI ir SIU
profesorius
kun.
Percy
gaut
sekančiose
vietose
:
burda be jokios sarmatos
TAI.
Vyrams
motinos vardą paminint.
Rankoms daryti
"Keleivio” Redakcijoj 255
stengiasi pasilikt? parapijoj Dearman.
Overkotai ir Siu
Broadway, S. Boston, Mass.,
prieš žmonių norą, katalikai Teologas persergėjo jau J. V. Klastaitis,
tai. verti
nuo
3707 Dehner BL,
nus kunigėlius, kad jie nelai
$>15 iki ^45 da
J. Neviackas, 149 Millbury
da daugiau ant jo Įniršo.
parduodami po: $3.98, $7.75,
• St. Louis, Mo.
st. Worcester, Mass., K. bar
Susidarė iš kunigo šalinin kytų jaunų gaspadinių savo
89.75. $10.95, $12.50. $15.00. $1.8.00.
Gugis, 127 N. Dearborn st. Kelinės vyriškos $3. ir $6. dabar nuo
kų komitetas, bet priešingi klebonijose.
iki >’3.3$>. Vyriški ir moteriški J”,
Taip,
taip;
gal
senas
teo

Chicago, III., Mrs M. M. Ri- 98
kunigui parapijonĮs neleido
Draugijų
Reikalai.
ėeverykai dabar $1.39 ir $2.98. Vyriš
ce-Herman 25 Van Carlear ki ir moteriški $20 Rainkotai dabar
tam komitetui užimti vietą. logas ir žino ką kalba, bei
po $2J>8.
Vaikams siutai ir overkokas gi iš tos kunigystės, pa LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS pi. New York, N. Y.
tai po 81JJ9 iki $3.98. Vaikų, mergai
Užpereitoj nedėlioj, 26 sau sakys lietuViškh prabaščiai.
VALDYBA.
ir kūdikių ėeverykai nuo 98c. ir
Agentams, kurie ima čių
Pittsburgh, Pa.
sio, kun. Halaburda nutarė jeigu klebonijoj nebus jau
sagsčiau. Vyriškos
kietos ir mink
Pirm. Juozas Maskeliūnas, —
! daug ant svkio platinimui, štos skrybėlės po 19 ir 98c. iki $1.39.
laikyti mišias nežiūrint žmo nos gaspadinės?
po 39c. pirštinės 15c. iki 98c.
Strcetb pagal nutarimų LšF. Pild. Kepurės
nių priešinimosi. Bet many
Pirm, pagelb. J.
Flaneliniai marškiniai po 49 ir 98c.
2220 fustin su > Kom. nuo dabar bus duoda- Sveteliai $5 ir 10 doi. vertės — po
damas, kad gali būti riestai, Kun. šedvydis nenori namai Prot. Sekr. P. J. Sleakas,
98c. ir S3J98.
Vyriški apatiniai dra
jisai suorganizavo sau ap
2128 Carey Avė., s s • mas 25 nuošimtis.
bužiai atskiri po 39c. Visų rūšių žie
du už savo cušią.
Fin. Sekr. Pranas Urlakis,
j Todėl kiekvienas, kuris miniai apatiniai drabužiai, pirštinės,
saugą ir pastatė prie durų
2034 Salisburv St.
Vienas
musų
draugas
pri

sveteriai, reinkotai, darbiniai
S-S’latjaučiat vargus nukentėju- kepurės,
polk-maną.
149 Mou’.trie Stveet,t
ir šventai dienai čevervkai. visokie
siuntė
iš
Philadelphijos
an

Kasierius Karalius Varašius,
siu nuo karės musų giminių. roberiai, $6.00 tašęs (bags) ir valyAteina Halaburda laikyti
glų
laikraščio
iškarpą,
kur
— po 69c., $2.98. $10 ir $25 KufariIi;Nati°n
Rank S’ a j broliu ir draugų,
_
pasisten- zos
mišių, bažnyčioj prasideda
Direktoriai:
rai (trunks) pc $1.98 ir $7.95 Ir daug
randam
šitokią
žinią:
J. Biaža'ūs. A. Žvirblis. P. Siau gkit patįs nusipirkt tą kny <la kitako. Atsilankyki! pas mus pa
triukšmas. Sargas prie du-j
čiau skas, Alex Vestartas.
"Lietuvių
Rymo
katalikų
pirma, negu nueisit kur kitur
gą ir platint tarpe savo sižiūrėti
rų pradeda žmones malšinti, ■
Kasos globėjai:
pirkti.
Alex Vainoris, Jz. Kvederis.
draugi], nes kaip jau minė
WOLF. CO1IN & CO,
liepia sėstis, bet jo niekas švento Jurgio paraoijos kle- Maršalka
— Vincas Gutauskas.
neklauso? Lermas darosi^ bonas k:m‘ ?«!vydis išdalijo
jom visas pelnas nuo tų raš 2073 — VVASKINGTON ST., — 2073
______ j S12,G00
(3 minutės ėjimo nuo Dudley L. stadidesnis ir didesnis. H*la-į____
“™
S12’000 verver’
WAUKEGAN. ILL.
tų skiriamas nekentėju- tiono
kamp. Sterling str. Atidaryta
LAISVĖS MYLĖTOJU siems nuo karės Lietuvoje. i nuo 8 ryte iki 12 naktį.
burdos priešininkai šaukia, ' tės savo turtų, palikdamas LIETUVIU
; VALDYBA.
kad reikia mesti kunigą lau $500 savo kūno palaidojimui Pirm.DRAUGIJOS
Kazimieras
■ Vaitekūnas.
Meskite netikusias gyduoles! Jeigu turite
822 8-th St, 60 DIENŲ IšBANkan. Jisai esąs vyskupo su- ir Įsakė, kad ant jo šermenų
jokių
pamaldų
nebūtų.
”
dusulį, reumatizmu, neuralgiją, paraližių,
Vice-Pirm. Juozą.pas Radavičia,
si)enduotas ir prievarta ne
i 32* Victoria Si. | DYMUI DYKAI,
nerviškumą, slogos, bronchito, silpnumą
i
_____
turįs teisės bažnyčion verž Iš to išeūia, kad šitas ku Prot. Sekr. Junzanas Buksas.
pečių,
silpnumą, užkietėjimą ir daugybę ki
i
1111 8-th St
tis, Kiti vėl už Halaburdą nigėlis i pamaldas visai neti Fir.ar.. Seki-. Stasys Kibelis,
tu
ligą,
arba skausmą bile kur. PrisiųskiPrisiųsk 20e. dabar.
te 20c. dėl vyriško diržo arba 30c. dėl mo
užsistoja, Argumentų jau ki. O betgi jis padarė už jas
622 Cunning’s Avė.
teriško diržo, idant pagelbėti užmokėti priniekas neklausė, Pradėta $12,000, kuriuos jis dabar Kasierius Antanas Kripas,
774 Marion St
atiduoda
savo
giminėms.
Ar
siuntimo
kaštus. Į keliatą valandų mano
vartoti kumščias. Sargui,
Kasos globėjai: Raimondas Rulevistebuklingas
diržas rasis jūsų pačte. Už
nebūtų
teisingiau,
jeigu
ječia. Kazim. Šoblickas. Knygiai: Vin
kuris buvo pastatytas kuni
mokėkite
rankpinigių
?3.98.
Užsidėkite
cas
Gabris
ir
Kaz.
Ambrazunas.
go prie durų, kažin kas kir gamastis šedvydis išdalytų Maršalkos: Andrius Dclkus ir Jonas
tuojaus ir nešiokite kožną dieną pagal nu
to pieno bonka Į kaktą. Tas tuos pinigus tiems patiems Jokūbaitis.
rodymų per du mėnesius, tada bėgyje 60
žmonėms, iš kurių jis juos
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugrąžin
apsipylė kraujais.
GRAND RAPIDS. MICH.
surinko? Jo giminės jokios
kite diržą atgal o aš sugrąžinsiu jūsų $3.9s
Tuo pačiu laiku pradėjo teisės prie tų $12,000 neturi. Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos
Nereikia laukti, pilnas užganedinirnas. Ad
adresai:
muštis ir giedoriai prie var Ne jie juos sudėjo.
resuokite:
Pimsėdis B. Adomavičius,
gonų. Jurgis Sabaliauskas,
1213 Elizabeth avv., N. W.
Ncw York, N. Y.
A. P. 0WENS. Dept. 56 E. 152 W. 14-th st„
Pirm, pageli'., J. P. Arminas.
kunigo šalininkas, tapo nu
450 W. Leor.ard str.
verstas nuo viškų žemėn. Jis
Prot. sekretorius. J. Arminas,
105t- Quarry avė., N. W.
nupuolė ant bažnyčios kaip
Iždo sekretorius, K. Kasikes,
lik Į kunigo priešininkų tar
450. W. Leonard str.
pą. Tie išvilko ji iš bažny- GRAND RAPIDS, MICH. Iždininkas, V. K. La urnas,
Buriamas sveiku, riarbc rasi smagumą,
1030 Muskegcn avė.. N. W.
čio laukan ;r tenai pradėjo
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.
Teismo ra<t. ir organo prižiūrėtojas
Protestas prieš vietos kleri
—A. B. Telyčėnas,
Kiekvieno pne-iermo * ..ingot savo nno ligų. Turint š.i'-i ir nei: r.č.ir.:
perti jam kaili.
ji (mšr.lint, geli li.ivystyt i pevoj-vg. lig*. M«>.kiau<-.- mksiercjiinas
1066 Elizabeth avė., N. W. gali
kalus ir tautininkus.
vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuo; nebus pr.iioreuts.
Ona Šliežiutė, 12 metų mer
Su Draugijos reikalais malonėkite
gaitė, kuri priguli prie baž- _____
Kadangi Grand Rapidso kreiptis virš nurodytu adresu.
PAIN - EXPELI.HR
nyčios choro ir laike tų muš- lietuviai 'klerikaiai podraug l)R V. KI DIRKOS DRAUGYSTĖS tai
užtikrinanti namine gy<inole. kuri turi rasti- ki-kvi-rio na
muose. IacydĮ-mni
kmtineje skausmu
i
tymų buvo ant viškų, taipgi iSU atžagareiviškais tautinm
VALDYBA STEGF.R. ILL.
roję, rumatit.in* -,r neurnlgij*. trninuai sakant visokioPirmininkas
Jonas
Dambrauskas,
Pamm
raumenyse
ar
sąnariu.,-e
Pain
Hapeller
ira
gerinus
likos sužeista, nes, kaip ro- kais jau kelintu kartu šaukė gelbir.inkas Ant. Salasevičius, Prot.
pirksimas _pigins vai.'n* didėlėse l.on.dos, ji irgi stojo
.............
..........................
. už kunigą.
’
"visuotina
susirinkimą” ir Raštininkas Ant. Urlx>nas. Finansų Reikalauk geriausiu.
Kuomet pirksi Pain.Eaneiier. tęv-iv'
,
.r4L
y
?
tA5.*.,tA-.V!,'‘,,,i*nkli. ant bakair.ko. VI
Buvęs prie durų policma-' nežiūrint, kiek tuose jų su- Rašt. Izid. Petreikis, Iždininkas Vin al.i.KI- Ar.IAiK.
ta: ir <V. <-enta: nx honkulę.
Stoškus.
Susirinkimai atsibuna Uannamos visose aptfekosa ar tiesiog is laboratorijos.
nas išbėgo pašaukti daugiau’ sirinkimuose žmonių daly cas
Jono Dambrausko svetainėje.
F. AD. RICHTER & CO„
A. Urbonas sekretorius,
policijos.
vauja, jie vis kalba visų lie P.OX 475.
STEGER, ILL.
74—<M> Vcshinjrtoii SU
Tuo tarpu bažnyčioj pasi tuvių vardu;
New Yotk.
darė jau tikras pandemoni-j Kadangi 11 d. sausio vėl
ST CHARLES. 1LL1NOIS.
D.
L.
K.
VYTAUTO
D-STĖS
tini. Vyrai ir moteris, sukibę i buvo toks jų "visuotinas”
Vaidybos antrašai:
vieni kitiems i krutinės ir| susirinkimas, kame visų A. Montvilas,
pirmininkas
R. F. 1, BOX 3, St Charles,
plaukus, tąsėsi ir vaišino vie Grand Rapidso lietuvių pri
— pageibininkas,
ni kitus kumščiomis, o vai imta protesto rezoliucija A. Urpolis
58 — 2-nd str, St Charles.
kai, palindę po tonikomis, prieš lenkus ir Rusijos So K. Tamašiunas, Protokolų Rast.,
73 W. Illinois str., St Charles, Iii.
spiegė nesavo balsais.
vietų valdžią; ir
Turto Raštininkas, F. Siliunas,
Tūkstančiai dolerių,
44 \V. 6-th st., St. Charles, III.
Pagalios atpyškėjo skvo- Kadangi žinios skelbia,
praleidžiama, teatrams ir įvairios
'.L Lukas Kasierius, —
das policmanų su trim veži jog Rusų Sovietų valdžia
rūšies koncertams. Ir kam leisti
560 4-th str., St Charles, Iii.
pinigus, kuomet galima namuose
pripažino
Lietuvą
savistove
mais.
girdėti geriausių daibinkų dainavi
Kada pribuvo policija, tai valstybe ir prisižadėjo duot LIET. DARB. BR. PAŠ. DR-STt
mus ir gražiausias muzikos me4i->Courtney, P*.
dųas pastačius musų triubini ar
kun. Halaburda, kuris čia Lietuvai pagelbą,
betnubinį fonografą, kurį galite
Valdybos adresai:
genaus yra žinomas kaipo Todėl Lietuvos Sūnų Dr- Mikas Nakutis, —pirm.
nusipirkt, išmokant po
BOX 410, Courtney, Pa.
"trijų pėdų milžinas," stove- ja savo susirinkime, laikyto
$1.00 MĖNESIUI.
—pirm, pagelb.,
jo ir drebėjo apsuptas savo m e 19 d. sausio, 1919 metais, D. Lakančias,
BOX 138, Courtney, Pa.
Priedo gaunate 36 dainas bei
šalininkų, kurie gynė ji nuo visa šitokį reakcionišką mu- Ant. Bresenskis—Fin. rast,
muzikos šmotelius dykai. Kiekvi»P. O. BOX 64, Courtney, Pa.
na masina crvarantuota.
Rašyk
iniršusą parapijonų kumš- sų * klerikalų ir tautininkų VI. Gamulis
Prot. rašt,
mums ir jrausi dykai iliustruota
katalogą
f
BOX 400, Courtney, Pa.
čių.
!Su policijos pagalba veikimą apsvarsčiuss griež- St Bernotovičia
—
kasier.,
jj pasmerkia ir protes
protes-
kunigo• kailis likosi išgelbė- tai ji
P. O. BOX 28, Courtney,
.. p*Graphaphone Co.
tuoja
prieš
valkiojimą
visų Visi nariai.kurie gyvenai toliau, Eagle
tas.
104
EAST
16-th STREET
prisiųst visas užvilkta*
r
Policija areštavo 15 para- lietuvių vardo šitokiems dar malonėkite
mokesti*, kad nenustoti tiesą
Dept 14
New York. N. Y.

Kruvinos muštynės katalikų
bažnyčioje.
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DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE
So. Bostone.
Pirmiau, negu pirksi Laikrodi kišeninį, sieninį arba kitokį, klausk
kainos pas mus. Mes prisiusime Jums aprašymų kiekvieno laikrodžio
ir jo vertę, o tada Jus galėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite,
kad męs parduodame'viską daug pigiau ir už viską gvara rituojame.
Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
tų pirkti ir darbų gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius
daiktus perliejame per naujų arba išmainome ant naujų. Padarom vi
sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms už prieinamiausių kainų.
Klausdami kainų ir reikalaudami nurodymų įdėkit krusos ženklelį at
sakymui.

P. VALUKONIS,

255 Broadway,

So. Boston, Mass.

KARE IR LIGOS!
KAR£, 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 reguiiariškam
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 issivystymo
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Aptiekoriaus Vinco J. Daunorus Trejankoa
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.

LC.t£.’-l’

Siutus, Overkotus s|
ir kitokius kubus |
DUOKIT PASIŪT MUMS.

<g

Mes užtikrinant, kad Jis sučėdyait pini<w ŠČ
ir turėsite GRAŽIUS RUSUS.
Kadangi
mes ucr.ir. materiją iš gerųjų firmų ir pri <g
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl mmų
pasiūt: siutai ar overkotai nesudarko ži
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
<I>
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER
<l>
PIGIAI
IR
GERAI
KOTUS PASIUTAM
X
TAIPGI IŠVALOM IR IšPROSINAM 3ž
<.l>
VYRU IR MOTERŲ RUBLS
Darba* geras ir užtikrinta*. Kaina
<•>
prieinama.
i
Tikra* J ūsą broli* lietuvi*
-v
$

Ant Januška

222 W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston—21016

Atokius SDievus Zmcnės
Šarkine tfencvėįe?

-

T

Tūkstančiai Doleriu

„• »

pijonų.

"Plain bams, kuriuos varo tariami
<Clevelando
_

šalnos.
šalpos.

'

|

r*
v

Senovės Lietuvių Zntyčia

Pats knygos vardas nušviečia jos turinį. Ypatingai dabartinės
krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų perskaityt, nes tik tada
galės aiškiai suprasti Dievo būtinumų.
Knyga didelio formato, turi 2'1 puslapį. Kaina — $1.00; audi
mo viršeliais — *1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį arba
”Money Orderį.” Adresų užrašyt sekančiai:
"KELEIVIS"
255 Broadway.
SO. BOSTON. MASS.
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LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES

ATSKAITA
t

l

Už 1918 metus.
t

PASYVAS

AKTYVAS

Pinigai Banke

$12,364.87

Bondsai .........

$51,489.80

Priklauso nuo šėrininku

$18,418.63

Investinimai .................

$29,199.94

Kitokio Turto

$1,604.33

♦

ši atskaita parodo, kad LIETUVOS ATSTA

Legalizuotas Kapitalas ............................... $1,000,000.00
Atitraukus neišrašytu.................................. $889,850.00
Išrašytų Šerų Vertė.................................... . $110,150.00

TYMO BENDROVĖ per 1918 metus turė

jo, viską išmokėjus, GRYNO PELNO ....

$927.57

Reserva dėl Progress Shoe Mfg. Co. ..... ... $2,000.00
Pelnas ...........................................

1917 metuose Gruodžio 31-mą dieną išviso

$2,030.97

Atitraukus išmokėtus divid.............. $1,103.40

kapitalo buvo........................................................ $20,000.00

$927.57

$113,077.57

Per 1918 metus užaugo .........................................$93.077.57

$113.077.57

v

t

Šita Atskaita yra padaryta prisaikintų Valstybės Revizorių MERCANTILE AUDIT CO.
ir Direktorių Valdybos Užtvirtinta.
DIREKTORIAI:

DIREKTORIŲ TARYBA:

Dr. A. BACEVIČIUS,
Kun. P. GUDAITIS,
K. KASAITIS,
.J. O. SIRVYDAS,
A. B. STRIMAITIS.

M. W. BUSH — Iždininkas, .
R. KARUŽA — Pirmininkas,
V. K. RAČKAUSKAS — Sekretorius,
Kun. N. J. PETKUS — Vice-Pirmininkas

*

*

Lietuvos Atstatymo Bendrovė
NEW YORK CITY

320 FIFTH AVENUE
T

£

KAIP JIE GYVENO
ANT MENULIO.
(Rankraštis parašytas ant mėnulio ir
nušautas žemėn.)

JERZY ŽULAWSKI.

(Tąsa.)

Nežinau, ar miegojom per tas para,
bent 12 valandų. Ir da koks miegas’ kiek
vieną syki reikėjo jieškoti vietos prideng
tos uolos šešėliu, kad užmigus neiškept
Karštis kartais atimdavo mums sąmonę
Buvo jau mėnulio pusiaudienis ir sauk
stovėjo tiesiog virš musų galvų, greta tam
saus jaunosios žemės kamuolio, kuomet nu
sileidom ir pagaliaus atsistojom ant lygu
mos.
Kaitra buvo taip baisi, kad kvapą už
mušdavo musų krūtinėse, kraujas akis tem
dė ir smilkiniuose mušė kūjais. Jau ir pa
uksnėse nebuvo vietos! Įkaitintos uolo.
taip ir kvėpavo ugnimi.
Seleną alsavo iškišus liežuvi, o šunyčia
kaukė išsitiesę vežimo kertėj. Iš mus ta
vienas, tai kitas kas minu.ta vis alpom. Ro
dosi, kad mirtis mus patiks tuoj iš krašte
taip pageidaujamos musų lygumos!
Reikėjo bėgti nuo saulės — bet kur?
Morta mums priminė, kad nusileisdam:
nuo kalno matėm gilų plyšį. Tuojaus leido
mės ton vieton ir po valandos laiko tą. plyš,
atradome. Buvo tai perskylimas mėnuli'
uoloj, turįs apie tūkstantį metrų gilumo i:
porą tūkstančių platumo.
Traukiasi jis, kaip galima iš čia spręsti
keliasdešimts kilometrų, greta Apenim
ruožo. Ant mėnulio mapų jisai nėra pažy
mėtas; matomai astronomai jo nepatėmijr
per tą šešėli, kuriame jis, gulėdamas šąlu
augštų kalnų, randasi beveik visuomet pa
skendęs.
Mums tas plyšys buvo stačiai išganymu
Sujieškoję tą vietą, kur jis prasideda, nuva
žiavom jo.gilumon ir čia, 1.000 metrų pc
Mare Imbriuni paviršiu, radom jau truput;
pavėsio.
,
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3E

S
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SENAS RECEPTAS, i
" BALTOJI VERGIJA
Miegas puikiai mus sustiprino. Tiktai
MOTERIMS PLAUTIS
FARMOS! FARMOS!
_______
ČIRKŠLĖ $1.75.
Ar nori geresnio gyvenimo? Pirk
arba
Tarnas, kuris ligšiol laikėsi ačiū geležinei
Farmą, ant savęs boso neturėsi, palik
Mes
nesame
visi
vienokiai.
tokis moterų pavergimas,
avo valiai, dabar gavo karščio. Jis yra
miestį. biznius mesk fabrikų darbus
i
Re.
Nekurie
iš
musų
esam
palaiatvažiuok į didžiausių Amerikoje lie
kuris
padaro
jas
profesiona

aip silpnas, kad pasijudint negali. 1...
tuvių farmerių koloniją, kurią mes
y.minti stipriu sudėjimu, gi lėmis prostitutėmis.
apgyvenome su 438 lietuviais farvis dėlto už kekių 20 valandų leisimės toli- kiti visai kitaip.
meriais, kurie turi 3 ūkiškas draugys
šita knyga mylinčiam skai
V
tes, 2 yra laisvos ir viena katalikiška,
nesnėn kelionė^.
Saulė nuo zenito pra Jeigu žmogus jaučiasi ge
kuri turi lietuviškų kunigų ir lietuviš
tymą yra geriausia; mylin
Šitą
čirkšlę
tūkstančiai
moterų
su
deda leistis jau vakaruosna. Ten, lygumoj. rai, tai visas jo turtas ir ge čiam mokslą—naudingiausia; ! pasitenkinimu rekomenduoja. Pada- kas kapines. Musų ta Nauja Lietu
yra puikiausia ir parankiausioj
<aitra turi būti dar baisi, bet vis jau neto riausia laikytis senojo re mylinčiam diskusijas—paran • ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi va
vietoj
lietuviams apsigyventi ant
na
savyje
8
uncijas
vandens,
čirkši
farmų
Amerikoje.
Netoli nuo Chicaicepto:
Laikykite
savo
vidu

lia, kaip keliasdešimts valandų atgal. Pa
kiausia prisirinkti faktų; no kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi gos. Detroito ir Grand
Rapids, palei
sas
dalis
vietos.
Pasiusk
$1.75
su
*
rinčiam žinoti paleistuvybės savo antrašu, taipgi 15c. stampomis Miihigan ežerą, tarpe turgaunų mies
galios, pasilsėję mes galėsime lengviau ją rius išvalytus!
tų Scottville. Michigan ir Ludington
Viduriai tai pastovumas pradžią ir visas jos baisybes lel apmokėjimo perriuntimo. Turi Įsu
pakelti.
laivu prieplauka, kuriose yra, pro
I me daugybę tiems panašių dalykų ir
; sveikatos, ir kaip tik jie yra — atsakančiausia; norinčiam i prietaisu. Rašykit tuojaus.
duktų fabrikai ir Druskos Mainos.
(?) Yra ir uždarbių laukai gražus, lyGiliai apmąstę, permainėm savo kelio- išvalyti, tuomet visi nesma- pažinti lytiškas ligas — rei
; gus su daug upelių ir žuvingų ežerų,
FISHLE1GH & CO.. Dept. $24,
įės planą. Vietoj į vakarus, pasukom sta i gumai prapuola. Skaityki kalingiausia, nes nurodo tų li
Į keliai žvyravoti puikiomis farmomis
CHICAGO. ILL.
’ apgyventa, /.ėmė molis su juodžemiu
liai į šiaurę, linkui mėnulio poliaus. Nauda te šitą laišką, kuris jums pa- gų symptomus; turinčiam ly
Už Suv. Valst rubežių kaina $2., pi arba molis su smėlžiamiu. Žemė der! lingiausia dėl visokių javų, sodų, dar
tiškų ligų — neišvengtina, nigai turi būt prisiųsti iškalno.
š to bus dviguba. Visų pirmiausia, per ' aiškins.
žovių, pievų ir gyvuliams ganyklų
Męs turime toj puikioj Lietuviškoj
tlare Imbrium turėsim tūkstantį kilomct-į ’ Shmer, Texas, Dec. 31. nes nurodo, kaip reikia saugo
Kolonijoj daug farmų pardavimui ne
1918. Alano žmona sirgo
■ų su viršum lygaus kelio, kas leis mums j'per 4 metus. Ji mėgino vi tis šundaktarių ir kaip, tik Aš, £Iena<Kostovska,pasiro brangiai: mažų ir didelių su budin
pas gerus daktarus einant,
gais, sodais su, apsėtais laukais kvie
greičiau pabaigti kelionę.
Paskui, arti- sokius vaistus, bet buvo be galima nuo šių ligų pasiiiuočiais, rugiais; turime su -gyvuliais,
dau
visai
publikai
akyse.
mašinomis. Turime labai pigių ne
tanties prie poliaus, pasiekiam pyliukę, kur jokių rezultatų,pakol nepra suoti.
išdirbtų laukų ant pardavimo nuo
SS už akerį iki SIS už akerį. Mes vie
.aule dienomis nepakįla taip augštai virš dėjo vartoti Triner,s AmeriKNYGOS KAINA 50c.
ninteliai lietuviai pardavėjai Ameri
can
Elixir
of
Bitter
Wine,
horizonto, o naktimis nenusileidžia taip gi
koje, kurie parduodame ant lengviau
reikalaukite pas:
(?)
sių išmokesėių Arklius. Karves, Maši
dai po horizontu: taigi tikimės tenai rasti kuris yra pirmutinė vaistas
nas padarus, sėklą ir farmas. Ir ma
musu name. Frank DorA. L. MARGERIS,
žai turinti pinigų pas mus gali įgyti
laug atsakantesnę temperatūrą. Nes da nak.” .
gera farmą tarpe savų žmonių, kur
2023
Si.
Pa
ui
Avė.,
jums ir jusi) šemynai
bus gerai ir
ienas toks pusdienis, kaip šiandien, — mir Imkite šitą vaistą dėl savo
linksma gyventi. Norinti platesnio
Chicago, UI.
aprašymo, prisiųsk -už € c. štampų,
us butų neišvengiama.
sveikatos, visose vaistinvčio
gausi fannu Katalioga ir Kolonijos
arba "KELEIVIO” knygyne,
se parsiduoda po $1.10.
Žemiam. Duodame $25 dovanų kožSo. Boston. Mass.
Mare Imbrium, 340 valandą nuo saulės
nam, "kuris prisius mums Kostumerį
Taip pat pirkite Triner.s
kuris
nupirktų farmą. kuris tik pirks
užtekėjimo.
per mus farmą kožnam sugrąžinsime
Limment šiandieną — rytoj
geležinkelio tikieto kaštus.
Tikras
Diena jau ėjo vakarop.
Už keturio- gali būti jums reikalingas!
Kolonijos adresas:
A. KIEDIS
ikos ir pusės valandų nusileis saulė, kuri Geriausias vaistas nuo iš
Kas mano išgelbėjo nuo varginas
LIETUVIŠKAS
|
sisukimo,
neuralgijos,
reu

čių ligų? Salutaras Bitteris.
Ai
Peoples
Statė
Bank Bu ibi i ng,
jau stovi vos tik keliatą pėdų nuo horizon
per praeitus 4 metus buvau vos tik
matizmo, lumbago, suputiSCOTTVII.LE.
MICHIGAN.
gyva.
Aš kentėjau nuo nevirinimo
to. Visi paviršiaus nelygumai, kiekviena mų ir ft.
IŠRADĖJAS. | pilvo
ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
kalva, kiekvienas akmuo mėto ilgus šešėlius. Vaistinyčiose 35 c. ir 65 c.,
Ant 21
teikdavo daug man nesmagumo—atKaip siekia tik akis — nieko nematyt, tik per pačtą 45 c. ir 75 c.
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas,
akmens
! Tokiu vanlu išleidome naują b)gurgimas vidurių. Diegliai suimda
begalinė tuštuma, klaiki tuštuma, suarta
.Joseph Triner Company, ’ Įpaknygutę
dėl išradėjų, joj yra 20
vo po ':rūtine, šonuose ir strėnuoae.
Gelikdio laikro
paveikslu ir iliustracijų, visokių -į- Niekur aš negavau pagelbos dėl savo
di* šriubdiu ni
!š pietii į šiaurę akmens riekėmis, skersai 1333-43 S. Ashland Avė’’Į±$ išradėjų
ir išradimų, su ap .. ysveikatos. Eet kada aš pradėjau rei
aukamas, vyrio
a mais ir paveikslais ......
miesto Ncw- i kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
kurių juoduoja ilgi dryžai anų šešėlių
Chicago, III.
ko didume, ant
_ S Yorko ir Washingtono.
20 metų auksuo
ii) ras, Regul atris, dėl moterų, pradė
ffl Ta brangia knygutę, mes isš- i
Artinas naktis.
Ji jau išsiuntė savo
jau gerai jausties, gerai valgyti ir
tas su išrašytais
siunčiame kiekvienam ant purei'
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per1
dubeltavais vir
įpreiškėją, kokis jai d a šitam pakalnyje be
i® kalavimo.
6 mėnesius aš savo paveiksią nebegatais Labai, tss'!• lin pažint ir palikau laiminga naudo•uotemio ir vakarinės aušros pasiliko. Tai
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25. _ ...
_..._»_ ____
DYKAI.
tuSss^’lSGalima gauti geresnėse aptieko.re, o f*3*™“
•;ra šaltis. Jis eina pirma jos per tyrus,
kur
negalima
gautų
kreipkis
pas:
tT
GwsM^<2
PAVEIKSLAS iu to Jeigu
Jus norite žinot, kiek tur i
ant 2t as
prisėda kiekvienam plyšyj, kiekvienam še
žmones prasigyveno su ?agajSALUTARAS CHEMICAL IN8T.
Ypatingas pasiulyjia as. Mm iiMinėtas paveikslas parodo , kaip
ba
naudingų
išradimų,
tai
rašykilėlyje ir laukia pakol saulė visiškai nusileis, nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa ffl te tuojaus reikalaudami tos naužolės nuo visokių blogam*.
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno adi
J. BALTRŪNAS. Prof.
si $5.»5 C. O. D. ir persiuntimo
I
sitraukt
nuo
sosto.
Kcvoliucijoniepalikdama jį su nakčia pilnais valdonais. I riai aplinkui aosupę su raudonomis įti dingos knygutė. Kaip žinovą 1707 S. Ilalsted St, Tel. Canal 6417.; reso
kaštus, su teisėjoms viską peržiūrėt.
Sį (ekspertai) patentų, ■ bandome
( hieago, I1L
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė
apskelbia Laisvę. Pa ffi išradimus DYKAI.
Uždarytam mušti vežime jau netaip ' vėliavomis
Rašykite;
apgarsinimą turėta perskaityt cento.
Atsiminkite jus užmokėtoveikslas spalvuotas ir gerai atrodo. i AMERICAN EI ROPEAN
wis. iškirot ir pasilikt.
mėt už tokį pat laikrodėlį ame $X.M
(6
rošku ir visiems mums dabar jau lyg sma , Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime
------------------------------ 1 fei pirktumėt kitur. Puikus aakpaveikslų. Galite suvyniot 25c.
l’ATENT OFFICE, Ine.
giau.
Varadolis pilnas vilties vėl daro jums
lenciūgėlis ir kabutis dykai sa
------------------------į popierą ir pasiųst prastame laiške
I 256 BF.OADWAY,
(Ks.)
užrašydami ai iki ai adresą.
į
SKAITYKIT IR PLATIN-i^^’cįSmvATca ca ‘ ’
planus arba žaidžia su kale ir šunyčiais.
NEW YORK, N
. ''Keleivis”
KIT "KELEIVĮ.”
906 AMam Mg. CHICAGO, ILL
(Toliaus bus.)
4-=<
1255 Broadway, So. Boston.
į

I

Rusijos Revoliucijos r
j!

KELEIVIS-

8

j šio 16 d. ji areštavo brolius Lietuvių Labdar. Dr-jos • Panelių Karužiučiu koncersusirinkimas.
1
tas.
Eastmanus, kaipo savinin
kus namo, kame yra tas
.
Seredos vakare, vasario 5į Ateinantį panedėli Lietukliubas. Tikėjosi, kad teis- d., Lietuvių Salėj, bus Lietuvių svetainėj So. Bostone,
įsakys areštuotiems Labdarystės Draugijos su-■ bus panelių Karužiučių is
True translation fi’.ed with the post- mas
master at Boston. Mass., o”. February kliubą uždaryti.
-............ — Yra
—daug
—& svar- . Philadelphijos konceitaj.besirinkimas.
5, 1919, as reouired by the Act of
Palicija, negalėdama kal bių reikalų ir naria; privalo ■ serįs Karužiutės Marė. ZoiiPIRMIAU NEGU PARDUOSIT SAVO BONDSĄ, ATEIKIT PAS
October 6, 1917.
tint už kostiumus, tai ban kuoskaitlingiausiai dalvvau- i įa ir Laura vra jau pagarsėMANE IR GAUKIT TIKRĄ DIENOS KURSĄ.
Kruvinojo Nedėldienio pa dė kaltint už tai, kad apsi- t>
<■;
‘ H ėjusios
•
..r dailėje. Ylarč
musų
minėjimas.
taisiusieji turėję prisijuosą
vra plačiai žinoma solistė
Aš moku už Bondsus daugiau negu visi kiti. Todėl ateikit pas mane, o
kardus,
o
ginklo
be
valdžios
L
—
.
j
talentinga
Pereitą nedėldieni Graiui
DIDELĖS PRAKALBOS daminkė, Laura
persitikrinsite patįs.
pianistė, o Zofija yra profe
Opera House teatre buvo leidimo, girdi, nešiotis neva
IR PASKAITA.
Bostono darbininkų masmi- lia.
Lietuvos Atstatymo Bend sionalė artistė - šokėja.
PIRKIT RUBLIUS, NES KAINA JŲ BEVEIK KASDIENĄ KĮLA.
Dabar
sausio
27
d.
buvo
tingas panrnėjimui Rusijos
P-lės Karužiutės pirmu
rovės Įvyks sekančiai:
Perkame ir parduodame Suvienytų Valstijų Laisvės Bondsus (Liberty
Kruvinojo Nedėldienio. Vy kaltinamų brolių Eastmanų 11 Vasario, utarninke, kartu atvyksta Naujojon
Bonds) ir Karės Taupymo Markes (War-Sawings Stapms).
i" nuo 6:30 vakare, 7 Burleigh Anglijon.
riausiu kalbėtojum buvo bvla ;-r teisėjas Palmar išSkoliname pinigus ant morgičių. Su visais dalykais kreipkitės pas mus
Jim Larkin, kuris aštriai pa klausęs skundo ir skundžia- $t., Cambr;dge.. 12 Vasario, Koncerto programas pui
smerkė Amerikos Darbo Fe mųjų paliuosavo nuo atsa- seredoje. nuo 6:30 vakare, kus.
ir persitikrinkite, jog mes patarnaujame savo tautiečiams kuomandagiauderacijos vadovus, kaipo la- komvbės Eastmanus, užrei- Lietuviu salėje, 26 Lincoln Tikimasi kuogeriausio pa
siai.
biaus;ai "supuvusią latrų kšdamas, kad policija neturi st.. Brightone.
vykinto.
____
teisės kabintis prie ramių Kalbės inžinierius p. J.
gaują.”
gražų Balių rengia -- vasa
Larkinas stengėsi išparo-i žmonių ir kostiumų baliai Žuris, Liet. Atst. Bendrovės rio,Labai
Lietuvių Salėje S • B’ < - e. bedyti, kad A. D. F. neatsako nėra draudžiami. Taigi Au atstovas ir vedėjas Lietuvių demino Lietuvių Ukesu I*r->'.e. At
JUOZAS KAVALIAUSKAS, PREZIDENTAS.
minkit. kad tai bus labui gražus ba
savo uždaviniams, ragino ksinis Gaidys sudaužęs spar avalų dirbtuvės Montelloj. lius
Komitetas.
klausytojus dėtis Į unijas ir nai sužgiedojo savo perse Publika kviečiama atsv
SOSTO N, MASS
revoliucionizuot jas, o jeigu kiotojams ka-ka-rikų1
I lankyti ir susipažinti su
•v
tatai padaryt negalima —
daugeliu žingeidžių dalykų.
ADVOKATAS
Bus Konferencija.
dėtis prie I. W. W.
į
Komitetas.
Kalbėdamas apie užmuši Vasario (Feb.)' 9,
BENJAMIN MENOELSOHN
mą K. Liebknechto Lietuvių Labdarystės
Notaras
ir
Taiko*
Tc.-vjas.
jis už reiškė, kad tamėje, kampas E ir Silver
ADVOKATAS
juos nužudė lygiai tokie pat sts, South Bostone. 1 valan Rengia Lietuvių Balso Dr-ja labai Veda provas visuose 1 ei.-muose.
ADVOKATAS
Atlieka visokius teismiškus reika
253 Broadway. So. Boston. Mass.
žingeidžias prakalbas
buržuazinės valdžios orga da po pietų Įvyks konferen
lus šioj šalyj ir Europoj. Suteikia
teismiškus
reikalus
visur.
9 VASARIO. 1919 m.
Atlieka vusus
sąžiningus patarimus.
nizuoti agentai, kokie už cija apkalbėjimui Ukėsų NEDĖLIOJĘ.
OFFICE:
LIETUVIŲ SALĖJE,
Adv.
F.
J.
Bagočius
■
931-932 Slater Bidg.
puola socialistų susirinki Draugijos sumanymo gelbė Kampas E ir Silver Sts. So. Bostone.
735-736 Old South Bldg.
OFFICE:
ir
253
Broadvvay.
So.
Sosto:
.
Mass.
Pradžia
nuo
7:30
vakare.
390 Main St., Tel. Park 709
294 Washington st.,
332 Broadway,
mus Bostono Common sode ti badaujančią Lietuvą mai
3
PERKA UŽ ALGši i.'.l S1AS
Kalbės ”Kel ” Red. St. Micheisonas
Boston. Mass.
So. Boston, Mass. I I
stu ir drabužiais.
bei New Yorke.
VVorcester, Mass.
KAINAS
ir V. Ambrazaitis.
Tel. So. Boston 481-M.
Tel.: Fort Kili 3424-1972.
Jisai dramatiškai susirin Todėl kviečiame viso Bos Visi lietuviai malonėkit atsilankyti
RUBLIUS.
Gyvenimo vietos telephone Roxbury 4238-M.
i
RUSIJOS BONDSUS.
kimui sušuko: ”Jeigu koks tono ir apielvikės draugijų i minėtas prakalbas, nes daug svar
į
dalykų kalbėtojai paaiškins apie
IR LIBERTY BONOSl S.
ponas kalbintų jus pakelt ir partijų komitetus ir visus biu
į
dabartinį stovį Europoje ir apie mū
Jei no:*.e parduoti
juos,
ginklą prieš jūsų brolius — pavienius žmones, kurie no sų naminius reikalas.
klauskite kainų pas Adv. BagoNauji nariai bus priimami į Drau
čių.
paaukaut save — prisiekit, rėtų kokiu nors budu prisi gystę
i* PATARMĖS MERGINOMS
ant nupiginto ant pusės įsto
Iš Petrogrado.
APIE LYTIES DALYKUS.
kad jus rankos nekelsit nei dėti su pageiba badaujan jimo. Todėl pasinaudokit proga ir
GYDO
SLAPTAS VYRŲ IR
prisirašykit kuodaugiausiai. nes Lie
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LAIKRAŠČIŲ.
KNYGŲ, GRA
>
tos pačios valandos.)
I
persišaldymo, mėšlungmio krupo,
no klausytojus "tėmyt juos, ivvkdinimo pradėto darbo.
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reikaluose arba teismuose. Su
DR. AL FIDERKIEWICZ,
teikiu visokias informacijas už-,
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nuo Eastman brolių kamba čiutė. Kviečiame visus bos tės Amerikoje.
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<» ją Angliją pirmu kartu. Jų koncerto programa
neišpasakytai
M. M. Plcpis, Pirm.
ter kliubu. Artistai bei jų
iii ligos pirmiau negu ji apsi )
(L puiki, nes ous išpildyta veikalai geriausių pa^a o korūpozitnrių.
Vi*
si
būtinai
atsilankykite
į
musų
scenos
žvaijfzdžių
liuoslaikiu
draugai susiėję
paneliu Karužiučių >
|}> koncertą.
reiškia. Nelaukit pakol ap
paprastai diskuAioja apie Į- šienapjūtė ir Adomas SU
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Prasidės 8 vai. vakare.
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite
Gerbiami Lietuviai!
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Kuone visa publika buvo LDLD. 8 kuopos susirin
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo viPRITAIKO AKINIUS.
Atminkite, sad Gabijos choras jau galima akv
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu- L'
apsitaisius
Įvairiausiais kimas Įvyks nedėlioję, 9 d
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