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mauskp, kuris niekeno
galiotas paskelbė kokį
October 6. 1917.
"streikierių fondą” po
242 Broadway, So. Bostone,
VOKIEČIŲ KARIUMENĖ
1 ‘kur yra spausdinamas kleAPLEIDŽIA LIETUVĄ.
'• rikalų organas "Darbinin- kas”.
Savo atsišaukime
Lietuvos buržuazija pasi
POLICIJA KAZOKIŠKAI ' atgal į geležinkelio stotį, bet ^un’ irmauskas sako, kad
kvietė lenkus.
---------------------------’----------------------------------------------------------Karalius Ferdinandas
I
trjs sei-t
SU ŽONĖMIS ELGIASI. traukinio belaukiant jie išsi-Ijawren<?e
Iš Berno (Šveicarijoj)
sužeistas.
Paryžius. — Prie pakvie- OMSKO "VALDŽIA" RENskirstė su sterkieriais porokurioms reikia papranešama,
buk
tarp
Lietu

timo
rusų į Princų salų konGIASI BĖGTI,
Kunigai eina ranka rankon mis ir nuėjo į Lexington selp°s>
kad tas šeimynas
Berlyne gauta iš Vienos vos ir Lenkijos likos pada ferenciją
labai
daug
prisidė-j
.--^
- . ..
.
su darbininkų priešais.
Hallę streikierių buveinėm aprūpinsiąs įsteigtas strei- žinių, kad po visą Rumuniją
jo
ta
baimė,
kad
prieš
sąjun“
j„
ri
3
į^šerikuT
ryta sutartis, sulyg kurios
Tūkstančiai Lawrence’o ! Policija tuomet apsupo salę kiemų fondas prie švento prasidėjo revoliucija. Revo- dešimtoji vokiečių armija gininkų
erini n Vii in
tDn’nnni
nacn<i_
* P
DO SvVlKllS*
intervenciją
nesusi- * *
audėjų išėjo streikan reika- ir per visą dieną neišleido-J?0.20 &osąides. Šitoks klai- iucionieriai anądien apsu- turėsianti iš Lietuvos pasi- vienvtų visos rusų partijos.
Iš Vladivostoko praneša-*
din?^a8 visuomenes gali at- po karaliaus rumus ir pra“
Jaudami 8 valandų darbo nieko pietų valgyt.
* ' «j užim Kairieji socialrevoliucio- ma, kad bolševikų spėkos
streikuojantiems dar- dėjo Į juos šaudyt Karalius MauW’ " J0? uet
dienos be sumažinimo mo< Žiaurumas policijos neišsiant
lenkų
kariumenė.
Ži- nieriai, kai-kurie menševi pradėjo jau veikti apie Akesties. Kitaip sakant, jie 'pasakytas. Tiesiog arkliais bininkams daug blėdies, to- su savo šeimyna norėjo bėgt nia priduria, kad lenkų spė kai ir tūlos ko-operatyvės u- muro geležinkelį. Apie 3,
streilaenai įsnese prieš i -Tąsus, bet darbininkų mi
reikalauja, kad už 48 valan įlipa ant žmonių, trempia
užreiškė,
-----------kad
______
jeigu—a- ,000 vengrų, kurie laike ka
kos jau užėmusios Vilkaviš nijos .....
das sąvaitei butų ta pati mo 1 moteris ir vaikus — lygiai Į^un; Ylrmauską pi otestą ir nia užtverė jam kelią ir su kį netoli Gardino.
tėj
unų
kariumenė
pradėtų rėš buvo paimti nelaisvėn,
kestis, kokia buvo mokama taip, kaip buvo Rusijoj prie bepe jam daugiau sav o no- gražino atgal. Sakoma, kad .Jeigu šita žinia teisinga, veržtis Rusijos gilumon, ar- dabar įstojo į bolševikų eipam valdyk
sies 1 streiko reikalus nekis- ’aike šaudymo į karalias pa- taj
S"** ba jeigu prasidėtų Rusijoj les ir apsikasę netoli Mogauž 54 valandas.
orių,
kailius
Ferdinandas
buržuazija
’
p
j^eu
lenkų!
Darbininkams
atėmė
teisę
reikalams
vesti
Sulyginus su tuo, ką rei
kontr-revoliucija, tai jie sto- či stoties laukia tik geresnio
Jsnnktas pačių darbr
kalauja kitų miestų darbi rengti parodas, teisę susiOmske išleido atsišaukimą į
„m.
gvardija” prieš bol- tų bolševikų pusėje.
ninku komitetas. Kunigo
vaikšRevoliucionieriai
ninkai, Lawrence’o audėjų rinkimų ir laisvę žodžio.
popiežių ir arcivyskupus
Jie
bijosi
atgaivinimo
mo

ševikus
kariauti.
Tečiaus
tam darbui neįgalia- žioja Bukarešto gatvėmis ir
reikalavimas yra visai ma Bet ūpas pas darbininkus niekas
Francijoj, Anglijoj ir Ame
narchijos.
Kokia
bolševikų
gali būt. kad šitas pa
pakilęs ir jie visiems savo vo ir tegul jis savo kromelio 'saukia: "Šalin karalius! Lai labai
žas.
skalas yra paleistas pačių valdžia nebūtų, ji visgi daug rikoj, prašydami moralės
visų streikierių vardu nere gyvuoja respublika!”
O betgi nežiūrint to, visos neprieteliams atsako panie
paramos kovoje prieš bolše
lenkų,
arba jų pagelbininko geresnė negu monarchija.
klamuoja.
Reporteris.
Budapešto laikraštis ”Vi- Gabrio.
kapitalistų spėkos — polici ka.
O jie žino, kad visi tie ru vikus, kurie jau baigia nai
’ag” sako, kad Rumunijos
ja, kunigija, spauda, visokie Pagelba streikieriams pisai,
kurie dabar susispietę kinti carizmo liekanas,
—
Nežiu- 24,000 AUDĖJŲ PATER- evoliucija, tai bolševikų adarbininkų prakaito siurbi jlasi iš visų pusių.
Paryžiuje
ir Londone prašo oro.
SONE SUGRĮŽO
gitacijos darbas. Kariume- SPARTAKAI PAĖMĖ DU sąjungininkų intervencijos,
kai — pakėlė prieš streikie i rint, kad kunigija ip gatvinė
Eina stiprus paskalai,kad
DARBAN.
MIESTU.
Tė kol kas da palaiko val
rius atkakliausią
kovą. !kapitalistų spauda šmeižia!
yra monarchistai ir aršiausi Kolčako "valdžia” jau ren
Jie sako, kad I^avvrence’o ! streikierius kaip įmanydaKapitalistų
laikraščiai džią. Bukarešte buvo susi Žinios iš Vokietijos sako, laisvės priešai.
Rusijos giasi iš Omsko keltis į Čitą
imos,
visuomenė
streikie-J
______
darbininkai nenori streikuo
skelbia, kad Patersone 24 eini mas tarp kariumenės ir kad Vestfalijoj spartakai žmonės žino, kad generolas arba Vladivostoką. Anglų
šilko audėjų, kurie šio ’evoliucionieęių, tai 60 žmo paėmė Gelsenkircheno mies Mannerheim, kuris valdo ir francuzų komisionieriai,
ti, tik juos kurstą prie to riams labai užjaučia. Aukų
ateina
iš
visų
pusių.
Kartais
mėnesio
pradžioje buvo su- nių buvo užmušta ir 150 su tą, o Bavarijoj — Nurem- Finlandiją ir kuris yra pasi- kurie buvo Omske, jau išva"pašaliniai agitatoriai”, bet
reikalaudami keista. Tečiaus disciplina bergą.
tai yra biauriausis melas. i nežinia, nei kas aukauja, j streikavę
rvžęs eiti su savo "balta ia ižiavę Vladivostokan.
Jie nesigėdi vadinti streikie j Taip va anądien atvažiavo iš'tampesnių darbo valandų arpe kareiviš puola ir gali Gelsenkrichen stovi ka J
-j “
gvardija
” ........................
prieš bolševikus,h Į
_________
_ ____
rius ___
"foreineriais
”, nors
jie Bostono viena moteris ir pa- nutarė grįžti 19 vasario dar- lut, kad greitu laiku valdžia syklų apielinkėj ir turi 40, taipgi stovi už monarchijos Apie Čitą dabar veikia
nebuvo ”foreineriais”, kuo-,samdė streikieriams Lexin- ban Darbininkų reikalavi- ’ų nebesuvaldys. Maisto pa 000 gyventojų. Spartakų atgaivinimą. Visa to aky- Kolčako priešas gen. Semiomet jie dirbo ilgas valandas gt°n Hali,užmokėdama $900 mą svarstys National War dėjimas Rumunijoj esąs la ksriumenė susirinko tenai vaizdoj, Rusijos žmonės ga novas. Ir jeigu nežiūrint to
ir nereikalavo žmonišksnių rendos už visus metus. Kas Labor Board pradėjus dar bai sunkus ir finansiniai rei iš apielinkių, nuvertė vietos li susivienyti kaip vienas Kolčakas ketina jau bėgti į
\ii buvo, niekas nežino. Vi- bininkams dirbt.
. sąlygų.
kalai visai pairę. Brantiano valdžią, dalis policijos tuo prieš svetimus užpuolikus. Čitą, tai reiškia, kad kitur
Kapitalistų spauda šmei Jsokios unijos taipgi gausiai
ministerijos padėjimas esąs jaus perėj’o jų pusėn ir be Negana to, sąj'ungininkai jam vietos nėra.
.
i
streikieriams
aukauja.
žia darbininkus ir leidžia a
matant visas miestas buvo mato, kad bolševikų laimėj i* Augščiausia cerkvės vy
BUTTES STREIKAS PLĖ nepakenčiamas.
riausybė ir kiti juodašimčiai
pie juos biauriausių melų. Bostono cigaminkų unija
jų rankose.
mai pridavė Rusijos žmo
TOJASI.
Ji beveik kasdieną didelėmis; prisiuntė per savo atstovą
KARALIUS SVEIKINA
Nuremburge spartakai į- nėms drąsos. Prie raudo
Visos ka- GENEROLĄ. O DARBI taisė protesto demonstraci nos armijos pradėjo rašytis SPARTAKŲ SUKILIMAS
raidėmis spausdina žinias, $426. Pereitoj nedėlioj Bo Butte, Męnt.
kad streikas jau "baigiasi,”! stono Centrai Labor Union syklos čionai užsidarė ir
NINKAI ŠAUKIA
ją prieš valdžią. Valdžia daugiau liuosnorių. Raudo BUVO PLENUOJAMAS
kad didžiuma jau sugrįžusi; taipgi nutarė Lawrence’o streikas plėtojasi po visą
"ŽMOGŽUDYS r
liepė demonstrantus išvai nosios armijos spėkos pasie ANT KOVO MĖNESIO.
darban ir tuojaus grįžšią ki-; streiką remti. Cigaminkų valstiją. Prie streiko prisi Stokolman pereitoj sąvai- kyt. Prasidėjo kova ir spar kė jau 300,000 vyrų. Įvesta Suėmus vokiečių policijai
ti. Tuo tarpu gi nieko pa-' komitetas per dvi są vai tęs dėjo elektros darbininkai, ėj atvyko finų buržuazijos takai paėmė viršų. Jie užė gera disciplina ir padaryta Rusijos bolševikų atstovą
našaus nėra. Vienybė tarp surinko Ijnvrence’o strei kalviai, gatvekarių tarnau baltosios gvardijos^’ gene- mė visas miesto įstaigas ir šaunią kariumenę.
Radeką, jo namuose buvo
tojai, namų statytojai, gelestreikierių kuodidžiausia iri kieriams $1,500.
visų
laikraščių
spaustuves.
Leninas,
kuris
sužeistas
padaryta
krata ir iš atrastų
’olas Mannerheim. Kuomet
apie grįžimą į darbo negali Remia Lawrence’o starei-ižies ^H^ipiukai, miesto tar Švedijos karalius tą genero- Telefono ir telegrafo ofisai^ ilgai gulėjo, dabar vėl jau tenai dokumentų pasirodė,
Streikiebūt nei kalbos, pakol teisin ką ir kitų miestų pažangus nautojai ir kiti.
taipgi jų rankose.
sugrįžo prie darbo ir drau kad ant gruodžio mėnesio
riai
sudarė
Darbininkų
Ta ’ą priėmęs sveikino,tai Stok
gi darbininkų reikalavimai darbininkai ir socialistai.
gu dvasia da labiau susti jisai organizavęs spartakų
socialistai
įtaisė
rybą, kurioj yra atstsovau- holmo
nebus išpildyti.
sukilimą po visą Vokietiją.
Salemo Darbininkų Tary
iries jį protesto demonstra- HAASE PRANAŠAUJA prėjo.
Bet Rusijai reikia maisto, ITuo pačiu laiku bolševikų
Skebauja tik keliatas a- ba, atstovaudama 30,000 jami visti darbo šakų darbi i.ią ir dalijo lapelius, ku-1 TIKRĄ REVOLIUCIJĄ
merikonų ir Kanados fran darbininkų, privertė Salemo ninkai.
’iuose tas generolas buvo
Neprigulmingų vokiečių Rusijai reikia kuro ir žalios kariumenė turėjusi įsiverž
cuzų, kurie tiki kunigams.! majorą atšaukti Salemo po
pavadintas ”musų brolių fi- socialistų vadas Haase pasa medžiagos dirbtuvėms. Ge-! ti per Vokietijos rubežių ir
Kunigai pasirodė didžiausi liciją, kuri buvo išpradžių UŽMUŠTA 2,575 MAINE iu darbininkų žmogžudys!” kė Steigiamam Seime, kad ležis, anglis ir maistas iš Si-: padėti spartakams. Radek
RIŲ.
darbininkų neprieteliai. Y-! prisiųsta į Laivrence’ą strei
Policija demonstantus iš šita revoliucija Vokietijoj biro ir Ukrainos tapo kontr tankiai vaikščiodavęs po
pač baisus darbininkų nevi kui laužyt.
Valdžios kasyklų biuras vaikė.
buvo dirbtinė, o tikra revo revoliucionierių atkirsti. Le Berlyną vokiečių oficieriaus
žinojo, kad Rusijos uniformoj, kad jo nepažin
donas yra kun. O’Reilev, ku Lietuvių socialistų ko-o- VVashingtone paskelbė, kad
liucija da turės ateiti. Jisai ninas
ris valdo pusę Lavrence’o. ]x>racija Lawrence nutarė pereitais metais Amerikos AMERIKONAI PRIVER smarkiai atakavo dabartinę padėjimas tegali pagerėti au.
Darbininkai jo taip neken-j pardavinėti
užmušta 2,575 TĖ BOLŠEVIKUS PA valdžią, sakydamas, kad so- nesusitaikius su kitomis val
streikieriams kasyklose
čia. kad jo vardą paminėjus maistą olselio kainomis; mainerių.
LIEPOS MĖNESYJE BU
SITRAUKTI.
cialistiškumo joje nėra nei stybėmis.
Žinojo
tai
ir
sąjunginin

švilpia ir šnypščia. Jis veda darbininkai socialistų krau
SIANTI ANGLIJOJ RE
Iš Archangelsko praneša
kai. Jie žinojo, kad lendant
atkakliausią kovą prieš ”fo- tuvei apsiėmė dirbti per SUĖMĖ I)U MILIONU ma. kad Sredniakrengos a- lašo.
VOLIUCIJA.
reinerius", nors dabar pa streiko laiką be algų, kad FALšYV ŲDOLERIŲ.
jiems
Rusijon
toliaus,
rusai
lielinkėj bolševikai sunkiai VOKIETIJOJ STREIKUO
Kopenhaga. — Atvažiaaiškėjo, kad jo įstatytas "vi pagelliėjus streikuojantiems
susivienys
netik
tarp
savęs,
buvo
prispaudę
anglų
ir
jų
New Orleans mieste poli
JA KRAUTUVIŲ TAR l>et gali ir su Vokietija susi i vęs čionai vienas žmogus iš
suomenės apsaugos” komisi- savo draugams. Bet jei kas cija
Kronštato sako, kad ant ru
užtiko netikrų pinigų lagelbininkų rusų frontą,
NAUTOJAI.
onierius taipgi yra ”foreine- negali ir nupiginta kaina dirbtuvę ir suėmė arti 82. bet anglams į pagalbą pri
tarti. Kariauti gi su suvie- sų laivų tenai jis matęs vo
ris”, tik dabar išsiėmė pir maisto nusipirkti, tam bus
buvo amerikonai, ir bolševi Prasidėjęs Berlyne krau ' nyta Rusija sąjungininkai kiečių oficierius ir kalbėjęs
000,000
gatavų
popierinių
mas pilietiškas popieras. duodama dykai, tik jis turi
kai tuomet pasitraukė atgal, tuvių tarnautojų streikas nenorėjo ir todėl jie nutarė su jais. Vienas vokiečių
pinigų,
kurių
buvo
prispau

Skandalai didžiausi!
gauti iš streiko komiteto sdinta daugiausia po $100 ir natomai bijodamiesi, kad plėtojasi po visą šalį. Su bandyt su ja taikytis.
jam pasakęs: "Čia jus mato
amerikonai neatkirstų jiems streikavo penki tūkstančiai Vokietija paskelbė, kad ji te pradžią vokiečių laivyno.
Kunigui O’Reiley vado į tam tikrą čekį.
$1,000.
tarnaujtojų jau ir Hambur mananti organizuoti 3,000, Birželio ar liepos mėnesyje
vaujant, tapo suorganizuo Socialistų vardas tarpe
kelio iš užpakalio.
ge. Berlyne streikuoja 40, 000 kareivių armiją apsigy Anglijoj bus revoliucija.”
Žmonės True translation fiied with the posttas "piliečių komitetas” ko I streikierių kįla.
000.
Pamesdami krautuves nimui nuo bolševikų, bet
at Boston. Mass.. on Februar
SOVIETAS TURI 23,000
vai su streikieriais. Tas ko persitikrino, kad ištiesų tik master
19,
1919. as requircu by the Act '»f
jie išlipino aut langų prane kuomet ir bolševikai ir vo
mitetas žiuri, kad mieste ne tai socialistai vra tikri dar- October 6, 1917.
KAREIVIŲ ŠIAURĖS
šimus:
"Musų samdytojai kiečiai turi prieš save sąjun HAMBURGE KARĖS PA
būtų "foreinerių agitatoRUSIJOJ.
DĖJIMAS.
ŽMONĖS
uždirba milionus, o mes gininkus kaipo bendrą prie
rių.
Sulig
Londono
žinių,
bol

Hamburge, kur spartakai
Pereitos nedėlios rytą at Imaitina jau apie dvyliką ife.REĮKĄIAUJA^ ATsAVM- ševikai turį prieš sąjungi gaunam tiktai 70 markių į šą, tai jie labai greitai gali
nenustoja
kovoję prieš val
prieš pastaruosius susivie
važiavo pažiūrėti streikierių tuvių šeimynų, kurios netu
ninkus šiaurės Rusijoj 23, mėnesį."
RUSIJOS.
nyt, taip kaip kariaujančios džią, apskelbta karės padėji
apie 20 amerikonų pirmei ri iš ko maisto nusipirkti.
000 kareivių, 150 kulkasvaiDAR
VIENAS
SUOKAL

tarp savęs Rusijos partijos mas.
vių, kurių tarpe buvo kelia Už išimtą maistą ko-ope- ,Daugiau kaip 100,000 Mi- džių. 66 lengvas kanuolės ir
Dusseldorfc sustreikavo
BIS PRIEŠ LENINO VAL ketina vienytis prieš sąjun
tas profesorių, vyni ir mo j racijai atlygina centralis chigan valstijos piliečių pa- 9 .6 colius.
buriuazija,
protestuodama
DŽIĄ.
gininkų intervenciją.
terų. Raitas “būrys "kazo streiko komitetas, kurin įei- sirašė po peticija reikalau Bolševikai rūpinasi sutai
prieš
spartakų
veikimą.
__ ___ juos
____ užpuolė
__ t______
kų" tuojaus
ir! na penki atstovai nuo kiek- jančia atšaukimo iš Rusijos syti tikrą kariumenę ir tuo Londone gauta bevieliu te
pradėjo varyti atgalant sto-j vienos tautos darbininkų. amerikonų kariumenės. Pe
legrafu iš Rusijos žinia, kad BOLŠEVIKAI PAĖMĖ
įies. Andįverio akademijos! Visos aukos, kokios tik ticija tuojaus bus pasiųsta tikslu atidaro orlaivinin- Maskvoje susekta naujas
ZEL1VĄ.
Berlino policija surado ir
kams ir oficieriams lavinti
Iš
Varsa
vos
pranešama,
areštavo
bolševikų pasiunti
profesorius Mallen pasiprie-lstereikieriams ateina, eina Į karės sekretoriui Bakeriui. mokyklas.
suokalbis prieš Leniną. Suo
kad
tarpe
Baltstogės
ir
Lie

nį Radeką, kurį Vokietijos
šino, tai likos brutališkai po-'tą centro komitetų. Todėl Mat 3,000 kareivių, kurie Generolas Veritis, latvvs, kalbio vadai esą areštuoti,
licijos sumuštas.
lietuviai streikieriai labai į- dabar randasi Rusijoj, yra Hkos paskirtas vvriausiu tų tarjie ir Marija Spirido- tuvos Brastos bolševikai pa* valdžia kaltina už sukėlimą
[ėmė Zelivą.
'daug riaušių tenai.
Nors policija suvarė juos tūžo ant savo kunigo Vir- iš Michigan valstijos.
Sovietų armijos vadu.
nova.

Lawrence’o audėjų sunki kova
randa plačios užuojautos

RUMUNIJOJ KĮLA
REVOLIUCIJA.
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Rusijos frakcijų vienybes.
į
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KELEIVIS
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Jpažiurėti, ar “Laisvė” turi (kitokie atžagareiviai tojon’ neturi proto ir negali spręs
j moralės teisės prikaišiot ji do neremia; jį remia tik so
ti apie kunigo gerumą ar
cialistai ir šiaip susipratę
"Keleiviui."
blogumą. Taip dalykams
darbininkai.
Taigi
labai
ga

Visų pirma, ką reiškia žostovint, parapijonams nie
jdis "oportunizmas”? Nieko limas daiktas, kad provoka i
ko daugiau nelieka, kaip
toriai, juodašimčiai, kurie
.tjm.u
. e.na,
.
.kas pagaus ,garbes
.. daugiau
,kaip
tik
taikymąsi
tik imti nepakenčiamam
rfc laikiniuF
I
TAUTININKAI SU KLE
kitokiu biriu tam fondui pa
kunigui už sprando ir pa
RIKALAIS KRATOSI
va.n.ka .ateitis parodys galu-.
pasinaudojant pasie- kenkti negali, pradėjo prieš KUN. GASPADINg SU jo naujo vargonininko. Jie tiems išmesti ji laukan.
NUO GABRIO.
t*“."61 - tal Jlems kus savo tikslą.
jį varyti agitaciją socialistų YVČIAS IŠMETĖ KUN. išvertę duris ant viškų ir Taip buvo ir Detroite.
akli įrankiai.
i
SKRYPKA Iš BAžNY- jau griebėsi prie Dievo du- Keli mėnesiai atgal D. MocKlerikalai su tautininkais
varau.
”Mes — kaipo delegatai A.
Ar
Laisvė
’
to nedaro?
Todėl darbininkai neturė
ČIOS.
pradėjo savo Gabrį vieni
doriaus kailio. Tas iš to di kaičiutė, buvusi kun. SkrvpL.
Tarybos
—
be
specialio
inšita
nelemta
ypatybe
ji
pa

tų
tiems
lapeliams
tikėti.
Jie
na, kitų, lyg tą bolę, mėtyt.
delio strioko nėręs nuo visžaliavimo išnagrinėti nesutiki- sižymėjo jau nuo pat savo labai atsiduoda provokaci Skrypka apskelbė vyčius įkų žemėn ir puldamas be- kos gaspadinė, nuėjcųį para
"be jums jūsų Gabrys, lai mus tarpe lietuviu šveiearuo-i gimimo.
pijos komiteto susirinkimą
anglų laikraščiuosej ”an- mažko nepataikęs ant vie ir papasakojo visą savo is
kykitės jį!” sako tautinin se, i tuos tyrinėjimus nesilei- yu0 pat savo gimįmo "Lai ja.
pat savo gimimo "Laiarchistais
holševi- nos davatkos. Kailį nuo su- toriją su dvasišku tėveliu.
kai, mesdami jį klerikalams. dome, kas buvo žodžiais mums SVNuo
ė
”
j
au
pradėjo
taikytis
kais."
.
jau
bolševikėjusių vyčių vargo Parapijonai. tuo baisiai pa
"Meluojat, jis yra jūsų vei Įsakyta pildėme, kun. Viskonto prie laikiniu salvgu, kad*panininkas išgelbėjęs, bet už sipiktino ir, kaip rašo "Dekėjas, ne musų! Še jis jums knygu leidimą apmokėjome.; darius daugiau* biznio. Butai
šokdamas susižeidęs.
troit Free Press”, septynis
atgal", sako klerikalai, mes visai nuošaliai nuo tu nesątai- dama So. Bostone ji taikėsi
Paskui, sako kunigas, ka kartus reikalavo vyskupo,
dami Gabrį nuo savęs į tau kų laikydamiesi, nors ši tą ir prie kun. Žilinsko ir jo para
da aš apsirengiau mišioms kad jis kun. Skrypka praša
tininkus.
galėtume pagauti.
pijom].
Tas
nepatiko
socia

laikyti ir nuėjau per baž lintų. Bet kur tau katalikų
Tautininkai dokumentais
“Kun. Viskonto yra vienas listams ir LSS. 60 kuopa jos Pastatytas po S5.000 kauci
nyčią, krapindamas žmones vyskupas klausys žmonių
prirodinėja, kad Gabrys pri gyvenimo tikslas: išgarsinti
jos ir kaltinamas už krinerėmė.
Kuopa
simpatizavo
šventintu vandeniu, kad iš reikalavimo !
guli klerikalams. Taip ve, save nepaprastu žmoguni-did- "Keleiviui." šito deiei pas minališką darbą.
vijus iš jų velnią, keli vyrai Parapijonai tuomet paė
"Vienybė Lietuvninkų" 5- vyriu. surištu santikiais su vi
IŠ Hartford, Conn.. mums
laisviečius
kilo
didžiausis
pašoko nuo sėdynių, nuplė mė reikalą i savo rankas.
tam numeryje rašo:
su pasauliu... Gi jojo susidėji piktumas ir nuo 60-tos kuo prisiųsta anglų laikraščio
šė
nuo manęs stulą ir kapą Ir kun. Skrypka išlėkė iš
”1) Gabrys yra A. L. katali mas su lenkais ir informacijos pos jie atsimetė.
"Post” iškarpa, kur aprašo
ir pradėjo grūsti mane prie bažnyčios stačia galva!
kų ne vadas, bet bosas. Tik duodamos ’iietūviu’
vardu,
Persikėuls į Brooklyną, ma toks atsitikimas, kad
durų. Iš viso paskui prie Gyvenam, mat, revoliuci
jisai padėjo pamatą Amer. o vien savo vieno valia drąsina "Laisvė" jau pradėjo patai dėl jo biaurumo tiesiog ne
jų
prisidėjo apie 50 asmenų jų gadynėj.
Lietuvių nesutikimams. Kas lenkus po visą pasauli garsin kauti socialistams.
sinori jam tikėti. 0 betgi
’.r jie mane numetė nuo baž
žino Am. lietuvių judėjimo is ti, kad tikri — protaujantieji Vieliaus, kada "kairieji" tas turi būt tiesa, nes to
nyčios
trepu žemyn. Tuo
toriją, tas žino, kad tik dėl Ga lietuviai nori Unijos Lietuvos sąjungiečiai pradėjo ata kriminališko darbo kalti
met aš nuėjau klebonijom
brio ir per Gabrį katalikai ne su Lenkija ir tt.”
kuoti "privatinius laikraš ninkas. lenkų katalikų ku
persirengiau, pasilsėjau ir
laikė visuotinąjį Seimą kartu
čius," musų "Laisvė" visuo nigas Feliks Laševski. buvo
Kaip
matote,
pats
kleri

sugrįžau
bažnyčion baigti
su tautininkais ir socialistais
areštuotas
ir
pastatytas
po
met
gindavo
tų
laikraščių
mišias.
rudenyje 1914 metų ir tuomi kalų atstovas sako, kad kaip pusę ir gakė, kad "kai $5,000 kaucijos. Jo teismas
Gabrys,
taip
kunigas
VisTai taip pasakojo kun.
padėjo pamatą visiems suiri
rieji" klysta. Tuomet da žo busiąs kovo mėnesyje.
kontas
yra
"visokių
intrigų
Skrypka.
Jis. kaip matote,
mams.
Pasak
anglų
laikraščio,
dis
"kairieji
”
nebuvo
priim

tūzas,” kad Viskontui nie
isą bėdą verčia ant vyčių,
”2) Katalikai savo surinktus
tas, tai "Laisvė" vadindavo buvo taip. Tūla Johana
kas
daugiau
nerupi
kaip
tik
'šėrikais
” ir "anarchistais” Waterbury’o Progresvvišpinigus siuntė šveicariečiams,
kuri
gyvena
Rudzevičienė,
juos "Grikštukais”, "isteri
kurie, anot jo, pavirtę "bol- kų Draugijų Sąryšis savo
tai yra Gabriui ir Bartuškai. "išgarsinti save nepaprastu kais" ir tt. Ji visados saky po numeriu 2 Wawarme
ir pradėję kelti bažnyčioj susirinkime, sausio 24 d.,
Pažiūrėkite Į praeitų poros me žmogum - didvyriu," kad jis davo, kad tie žmonės nieko Avė., nuvedusi pas kunigą
1919 m., užgvrė šaukimą Aa
riaušes.
tų Tautos Fondo atskaitas ir atvirai padeda lenkams pa neišmano, tik rėkia.
I
Laševski
pakrikštyt
14
me

merikos
lietuvių darbininkų
tenai pamatysite, kad Gabrį ir siglemžti Lietuvą, — ir visa
Kunigo gaspadinė kitaip suvažiavimo.
tų
savo
sūnų
Kazimierą.
Kada
Kapsukui
atvažia^
jo komitetą užlaikė katalikai." to akyvaizdoje Amerikos vus tarp "Kovos" ir "Nau Kartu su Rudzevičiene nuė
dalyką aiškina.
Tokis suvažiavimas suor
klerikalai apmoka kun. Vis
Bet angliškų laikraščių ganizuos darbininkų spėkas,
jienų” prasidėjo ginčai, tai jusi ir kita moteris. Kuni
Tas tiesa. Klerikalai rin kanto knygų leidimą!
eporteriai kunigo pasa kuriom, reikalui prisiėjus,
ko Gabriui aukų ir rekla Ar galima Įsivaizdinti di "Laisvė" spraudėsi viduriu, gas liepęs moterims pasėdė
ti,
o
vaiką
išsivedęs
kitan
goms nepatikėjo. Jie nuėjo galima bus pagelbėti tiems
mavo jį savo laikraščiuose, desni politišką purvyną, di norėdama būti gera ir viekambarin
ir
išeidamas
už

pasiteirauti ir ką žmonės Lietuvos draugams, kurie
.
nai
pusei
ir
kitai.
kaipo mokyčiausi, gabiausi desni skandalą?
daręs
duris
paskui
savęs.
.
aasakoja. Jie susijieškojo stengiasi Įsteigti Lietuvoje
Kada pagalios "kairieji"
ir itekmingiausį lietuvių di
D. Mockaičiutę,
buvusią darbininku valdžią. Taipgi
plomatą. Jie gyrė Gabrį, o IR JIE KALĘA APIE ; sąjungiečiai paskelbė JaK "Išsėdėjusios gana ilgą
kun.
Skrypkos*
gaspadinę,
ir čia, Amerikoje, daug yra
boikotą, jį pakėlė prieš juos laiką moteris pradėjo jau
Gabrys gyrė juos. Ranka
OPORTUNIZMĄ.
ranką mazgojo. Gabrio nuo "Keleivis" laikosi tos nuo didžiausi riksmą. Ji pasa nerimaut," sako angių lai
i turi yra tikra tų riaušių tokių reikalų, kuriuos gali
Kun Skrvpks*. ir buvusi jo
priežastis.
ma tik suvienytomis darbi
klerikalų jokiu budu negali monės, kad socialistų tarpe kė, kad tie žmonės yra ne so kraštis. "Staiga jos išgirdo
gaspadinė D. Jlockaičiutė.
J
ninkų spėkomis atsiekti.
Kunigo
gaspadinė
pasakė
ma buvo atskirti.
neprivalo būti tokių tuščių cialistai, bet "anarcho-sin- nepaprastą vaiko vaitoji
Bet reikia pasakyti, kac ginčų, kokie dabar yra ve dikalistai.”
Nesiseka, oi kaip nesise reporteriams, kad ne vyčiai Šis sąryšis atstovauja ketu
mą. Jos puolėsi žiūrėti ir
taip-pat buvo ir su tautinin dami. Mes galime tūluose Bet kuomet "Kova” tapo pasirodė, kad kunigas daro ka lietuviškiems prabaš- mt Skrvpkos užpuolė, bet ji riolika draugų ų su 3,500 na
nulaikiusi kunigą viduryje rių.
kais. Jie taipgi rėmė tą ne dalykuose nesutikti, bet už uždaryta ir sąjungiečiai pa tokį biaurų darbą, kurio čiams!
Komisija:
naudėlį visokiais budais.
Nespėjo praskambėti ži bažnyčios ir pradėjusi jam
puldinėti ir šmeižti vieni ki siliko be laikraščio, "Lais laikraštyj negalima aprašy
V. Bagdanavičius,
išmetinėti
už
savo
skriau

Jie pavedė jam surinkti ir rus dėl to neprivalome.
vė” tuojaus pradėjo tuos ti. Kada moteris pasakojo nios apie baisiausi skandalą
Thomas P. Matas,
suredaguoti Kudirkos ras Šitokios nuomonės laiky "anarcho-sindikalistus" gir apie tai teisėjui Dickinson, ir kruvinas muštynes Cle- das, garsiai jį kaltindama
P. Plečkaitis.
tus vien tik tuo tikslu, kac damiesi mes ir "Laisvei” pa ti ir pirštis jiems į organus. tai visi pašaliniai žmo .velando lietuvių bažnyčioj, ant visos bažnyčios, kad jis
nepildo
savo
prižadėjimų,
davus jam pasipelnyt.
sakėm, kad ginčų mes su ja O kad geriaus jiems įtikus, nės iš teismo buvo prašalin kaip štai kitas skandalas ki kokius jis'buvo jai davęs.
Per vieną SLA. Šeimą jie nevešime,
Redakcijos Atsakymai.
pridurdami, kad ii pradėjo užpuldinėti ant ti. Klausiamas teisme, ko lo Detroito juodvarnių aba
paaukavo tam dykaduoniui mes jos visai nekliudome ir "Naujienų” ir pati pasidarė dėl jis taip pasielgė, kun. ze.
Pradėjus man pasakot a.$50.00 iš tautiškų centų.
"anarcho
sindikalistiška."
Prisiųstos
mums
?s
Detro
pie
tai, kaip aš dabar esu A. Banišausktii. — Tokios
Laševskis atsakė, kad jis
regul ji nekliudo mus.
ito anglų laikraščių iškar lelaiminga, kunigas puolėsi .fabrikos, kur butų daromi
Jie pakėlė jį į TMD. gar Ką gi ant to atsakė "Lais Ji pradėjo gert dabar iš to nenorįs kalbėt."
paties
šulinio,
į
kuri
pirma
pos parodo, kad tenai atsi nesti mane iš bažnyčios lau kiaušiniai,
bės narius.
Išrodo,
kad
dvasiški
tėve

niekur nėra.
vė"? Ji su piemenišku "hu
spiaudė.
Jie visur ir visuomet lai moru” atsišiepia, kad "ugaliai pradėjo jau iš proto tiko da negirdėtų ir nesiti kan. sako Mockaičiutė. Aš Mokslas nors ir žino, iš ko
kėtų dalykų.
Vyčiai, tas pasipriešinau ir pasidarė kių elementų kiaušinis susi
kė jį tautiškų darbų speci dų” ji nedalysianti. Girdi: Taigi didesnio oportuniz kraustytis.
mo
jau
negali
būti.
"lietuviškas
vaiskas",
kuri triukšmas. Tuomet pripuo deda, tečiaus kaip tuos ele
ali tu.
” 'Keleivis’ norėtų ugadu,
kunigai organizavo ant so lė keli vyrai ir išmetė kuni mentus sujungti, kad išeitų
Kada "Vienybė Lietuv norėtu, kad mes sociolšoviniz- O bet gi nežiūrint to, "Lai
cialistų galvos, pavirto "bol gą laukan.
ninkų” anuomet apvaikščio mo. kuri jis skelbia, nejudin svė" turi drąsos sakyti, kad
kiaušinis, tai kol kas dar
i
PASTABELES
i
ševikais", "anarchistais", ir Ji parodė "The Detroit gamtos paslaptis.
jos
tikslas
esąs
"kova
su
jo savo 25 metų sukaktuves tume. paliktume ramybėje.JeiI
i
w susirinkę bažnyčion per pa Free Press” reporteriui ap
ir nutarė duoti savo skaity gu mes taip pasielgtume, tai oportunistais!”
tojams dovanų "Atlasą,” tai jau iš musų pusės butų pada Vyrai, turėkite nors kiek Drg. J. P. Raulinaitis 3- čias pamaldas pakėlė "revo draskytas savo rankas, sa V. Gražulevičiui. — Tiesą
liuciją”. Jie pagriebė kun. kydama, kad jas sužeidęs sakot, kad perdaug jau rei
ir tą veikalą ji pavedė sutai rytas žingsnis oportunizmo pu sarmatos!
čiam "Keleivri” numeryje sa Skrypka,
numovė nuo jo ba kun. -Skrypka, mesdamas ją kalaujama iš musų žmonių
syti Gabriui. Ji per ištisus sėn, mes jau prieš oportunis
ko:
Drg.
Kapsukas
būda

atiku. Tečiaus vra reikalu,
metus tuomet reklamavo tus nulenktume savo galvą. AR TIK NE JUODAŠIM mas Amerikoje diktavo są- žnytines drapanas, apstum iš bažnyčios.
ČIŲ DARBAS
ji ir išvilkę iš bažnyčios
"Kiekvienas parapijonas kuriems aukos būtinai reiGabrio vardą, sakydama, Tuo tarpu musų tikslas -- ko
jungiečiams protesto rezo dė*
žino, kad mano apkaltini kalingoss. Bereikalo žmo
kad sutaisytas io "Atlasas" va su oportunistais, todėl labai Keli draugai iš Waterbury liucijas prieš tuos socialistus, paleido trepais žemyn.
busiąs puikiausias lietuvių apgailestaujame, kad 'Kelei prisiuntė mums lapelių, ku kurie pripažįsta tėvynės gy Kun. Skrypka kaltina "bol mas prieš kunigą yra teisin nės aukauja tiktai atžagar
gas,” sako kun. Skrvpkos eivių fondams, kurie ko
raštijoj veikalas. Tas vei vio’ prašymo negalime išpildy rie tenai kažin-keno esą pla nimą. Bet jeigu Kapsukas
ševikus” ir "anarchistus.” gaspadinė. "Aš jo iki šiol voja su progresu. Bet apie
kalas iki Šiol da nepasirodė ti ir pasiūlytų ugadų nedarysi tinami. Lapeliai užvardinti dabar gina V Slnių nuo lenkų
Kada žinios apie šitą "re neskundžiau į teismą, nes tai ”Keleivis” daug jau ra
ir pasaulis Gabrio "mokytu me net ir ta išlyga, kad iš 'Ke ”KaS ir kaip rūpinasi Lietu legijonu. tai jis mindžioja
voliuciją" pasklydo po visą jis žadėjo duoti man pinigų šė. Taigi jūsų straipsnelio
mo" nepamatė.
leivio' pusės butų stambi ma-1 vos laisve.” o pasirašo po tas rezoliucijas. Saiungieanglų, laikraščių ir sakė, kad busiu viskuo netalpinsime.
Visi šitie faktai liudi garyčiai.”
jais "L. S. S. I Rajonas," kas čiai turėtų apskelbtieji soci- Detroitą,
reporteriai
tuojaus nubėgo aprūpinta. Aš buvau nuė Juškučiui. — Komedijelę
ja, kad Gabrys pas tautinin Kaip matote, "Laisvė” vie- Įj turėtų reikšti: Lietuvių So al-patriotu.’’
kus buvo skaitomas beveik šai prisipažįsta, kad jos ti cialistų Sąjungos 1-mas Ra Aš nesuprantu, kokią par pas kunigą Skrypką pasi jus pas jį net į namus, bet gavome; bus gera. Ačiū.
dievaičiu. Jie rėmė jį išvien kslas yra vesti piovynes ir jonas.
Tečiaus turinys tų tiją drg. Raulinaitis atsto teirauti, kas ir kaip čia bu- dabar jau jis manęs nenori.
Juozui Mickeliunui. —
O po ligos aš darbo dirbti
,vo.
su klerikalais, jie podraug demoralizuoti
darbininkų lapelių verčia abejoti, ar ne vauja: darbininkų, ar kapiDaktarais
vadinasi netiktai
Kunigas Skrypka papa
su klerikalais reklamavo jo veikimą toliaus.
bus tai tik juodašimčių dar talsitų. .Juk jei drg. Kapsu sakojo jiems šitokią istori negaliu."
Tai ve, kame šuo pakas tie, ką'gydo žmonių ligas,
neaiškų "informacijų biu Labai gerai, kad "Laisvė" bas. nes joks šocialistas to kas gina \ ilnių, tai jis gina
tas !
Jegamastis Skrypka bet ir kitų mokslų augštesnį
ją:
rą" ir garbino jį patį.
išrašė sau tokį paliudymą. kių lapelių rašyti negalėtų. ne kapitalizmo tėvvnę, ' bet
Dak
"Triukšmą sukėlė Lie-' turėjo "trobelį" su jauna laipsni pasiekusieji.
Ir dabar nei vieni, nei kiti Dabar visi žinos, kas kelia Juose agituojama prieš vi darbininkų tvarką.' sorializtuvos Vyčiai, kurie suside savo gaspadinė. O prieš a- taras. kuris gydo ligas, va
nenori jį prisiimti. Purtosi musų tarpe vaidus.
sus lietuvių politiškus fond
P. Lukas.
da iš jaunų vyrukų ir jau merikiečių visuomenę jisai dinasi medicinos daktaru;
nuo jo ištolo. Tai ve. prie "Laisvės” žmonės sako, us, podraug ir prieš Lietu
nuo senai kėlė parapijoj ler- vyčius už tą triukšmą kal bet gali būt taipgi teisių da
ko priėjo lietuviška "diplo kad jie nagali daryti "uga vos Laisvės Fondą, apie ku
ktaras, filosofijos daktaras,
matija”, kuriai išeikvota de- dų" (turbut norėta pasakyt: ri susispietę socialistai ir Redakcijos pastaba.— Vil- ’mą. O nedėlioj, 26 sausio, tina. "anarchistais" ir "bol teologijos daktaras ir tt.
nėra nei darbinin kada aš prašalinau seną var ševikais” juos vadina. Ir
sėtkai tūkstančių sunkiai taikos) su "socialšoviniz- kiti pažangus darbininkai. nįuje
kiškos
tvarkos,
nei social’Z- ’gonininką ir pastačiau nau- apšaukęs juos "anarchis Tečiaus ne kiekvienas kuni
uždirbtu darbininkų dole mu,” kuri skelbias "Kelei- Tiesa, lapelių autoriai pamo, todėl drg. Kapsukas ne ’ią, jie itaisė bažnyčioj skan tai^”, jis jau išėmė tris va- gas yra teologijos daktaras,
rių!
vis”. Iš to mes kitokio iš-1I taria darbininkams remti gali nei ginti to. ko visai nė dalą.” *
kaip lygiai ne kiekvienas
rantus jų areštavimui.
vedimo padaryti negalime, lietuvių socialistų sąjungos ra. Jis gina tiktai savo šalį,
advokatas
yra teisių dakta
Te liaus kun. Skrypka pa Už kunigą Skrypką, žino
KAS DEDASI KLERIKA kaip tik tą, kad "Laisvės" Įkurtą Agitacijos Fondą,bet
ras.
Tik
gydymo
mokslą
kitaip sakant, savo tėvynę, pasakojo amerikonų laik ma, užsistos ir kiti kunigai.
LŲ POLITIKOJ.
redaktoriai nežino, ką reiš tai gali hut tik "kamufla- kurią nori, užimti svetimos raščiams, kad visas šitas Jie visi kaltins vyčius. Bet baigiusieji tuojaus gauna
Išklerikalų politiškojo pur kia žodis "šovinizmas". Jei žas,” po kuriuo juodašim šalies imperialistai. Taigi skandalas kilo dėl vyčių pa ištiesų. tai ne vyčiai čia kal daktaro titulą. Kituose mo
vyno pradeda aiškėti tiesiog gu jie žinotų, jie niekados čiai nori paslėpti tikrą savo čia ir pasirodo, kad drg. K. linkimo ' prie
bolševizmo ti, o ta teokratiška sistema, ksluose be paprasto kurso
skandikališkų dalykų. Kun. tokio absurdo nepasakytų veidą.
Panašių "triksų” klydo, kuomet jisai rašė sa- (Bolshevik tendencies... of kuri viešpatuja katalikų ba reikia išeiti da augštesni
Kemėšis paskelbė "Dar-ko” ir savęs ant tokios pajuokos 1905 metų revoliucijos lai .lungiečiam rezoliucijas, ka*d the Knights of Lithuania). žnyčioj. Kunigas gali būt laipsnį, kad Įgijus daktaro
23 sausio numeryje kunigo nepastatytų.
ku Lietuvoje juodašimčiai darbininkai neprivalo savo .Jis pasakė, kad vyčiai yra tenai paskutinis latras,žmo vardą.
Dobužio laišką iš Šveicari
Apie "magaryčius” ir ki iškirsdavo labai tankiai.
tėvynės ginti. Gyvenimas niekas daugiau, kaip tik a- nės gali prieš jį protestuoti,! K. G. Trainiui. LSS. VIII
jos, kur tarp kitako sako tas nesąmones mes nekalbė Lietuvos laisvės Fondo parodė, kad gali hut tokiu narchistų
draugija (Hc gali reikalauti jo prašalini- Rajono Sekretoriui. — Už
sime. Mes nieko iš "Lais tikslas yra remti tą judėji atsitikimų, kuomet ir darbi characterizes them as art mo, bet jų balso niekas te prisiųstą VIII Rajono pro
ma:
”Kun. Viskontas su Vilimai- vės" neprašėm ir jokių "ma mą, kuris veda prie laisvos ninkams tėvvr.ė gali būt anarcKistic bodv).
nai neklauso. Dvasiškija tokolą tariame ačiū. Padė
čiu — Fribourge. Veikimo ir garyčių" ji tegul nesitiki.
Lituvos, kur ne kunigai su brangi. Taigi, mušu nuomo Anot kun. Skrvpkos, šitie paprastai žiuri į žmones ;sime ji archyvan, kaipo dovisokių intrigų tūzai tai Gab
Mes tik norime truputi ap dvarponiais viešpatauių.bet ne, drg. Raulinaičio pastaba "anarchistai” ir "bolševi kaip į paprastus gyvulius. • kumentą,
_____ _________
v laikrašnes musų
rys su Viskontu: jie čia lenk- sistoti ant oportunizmo ir darbininkai.
(
Klerikalai ir buvo visai vietoj.
kai” visų pirma užpuolė ant Ji mano, kad parapijonai čiui jis perilgas.

SKANDALAS DETROITO
LIETUVIŲ PARAPIJOJ

APŽVALGA D

Kunigas Laševski už
piktą darbą areštuota
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
T

ANSONIA, CONN.
ėmę Grigaiti nežmoniškai j budais. Valdžia gemblerys-i
von pusėn. Tečiaus jie žino, luos pažinti iš jų darbų. Da BROOKLYNO ŠV. JUR
sumušė ir alpstantį nuo!tęs ir loterijas draudžia, ko-j Atžagareivių mass-niitingas. kad šmeižti savo oponentą, keletas metų ir žmonės pil
GIO DRAUGYSTĖS
Sausio 26 d. čionai buvo kraujo nubėgimo gabeno ka dėl leidžia šitokią feikerystę ! Sausio 26 d. vakare čionai kada laikraščio popiera tyli, nai supras, kad visos tos jų
REZOLIUCIJA.
Iški-bibel.
daug
lengviau,
negu
stot
į
LSS. V-jo Rajono konferen lėjimam Akyvaizdoje šitų daryti ?
parapijos
vr
dideli
vargai
buvo klerikalų ir tautininkų
Mes, Šv. Jurgio Draugija,
cija.
faktų toks Ramanauskas NEW HAVEN? CONN. sušauktas mass - mitingas, diskusijas ir čia pat gaut at jiems visai- bereikalingi.
didžiam
jame New Yorke,
Nuėjęs pasiklausyti svar šiandien išdrįsta šitą lais
Aukuras.
kad užprotestavus prieš len sakymą iš niekinamojo pu
Klerikalų
prakalbos.
susidedanti
iš, 1033 narių,
sės. Teisingas viešumo nesi
stymų ir tarimų, randu kon vės karžygį purvais drabs
kų veržimąsi Lietuvon.
metiniame susirinki
ferenciją dar neatidarytą, tyti. Ne, vyručiai, tai jau Vasario 2 d. pobažnytinėj Mitingą atkiarė musų gar bijo, jo vengia tik netvros WEST HANOVER, MASS. savo
me,
laikytame
8 sausio, 1919
tik mainersvilietis senis Ra perdaug. Su tokiais vado svetainėj buvo vietos klebo busis tautininkas saliunin- sąžinės.
LDLD. 88 kuopos vakarėlis. metų, svetainėje 101-103
Teisybę mylintis.
manauskas su šenadoriečiu vais kaip Ramanauskai dar no parengtos prakalbos.
kas p. J. Tareila, užreik'šdaGruodžio 28 dieną čionai Grand St., Brooklyn, N. Y •9
Klebonas
atidarydamas
bininkams
nepakeliui.
Staniškiu karštai debatuoja.
mas, jog susirinkime "Lietu
buvo LDLD. 88 kuopos pa išklausėme pribuvusius iš
susirinkimą mėgino išgirti vos priešai neturės balso.
F. J. L.
LAMRENCE, MASS.
Senis karščiuojasi, nervuorengtas vakarėlis, būtent šo klerikalų partijos atstovus į
savo pakviestąjį kalbėtoją Musų Jonas, rėždamas savo
jasi ir plusta "Keleivį",
Kunigėlių vargai.
kiai su įvairiais pamargini- musų susirinkimą su prašy
"Naujienas” ir jų redakto MASPETH, L. L, N. Y. J. J. Ramanauską. Tečiaus spvčiu, pasakė, jog t’k tiems Turbūt niekur dvasiški tė„
mu, kad aukauti pinigų dėl
rius, vadindamas juos dar "Dvasia šventa” padegė ba lyg susipratęs, kad gali būti duos susirinkime kalbėti.ka? vel’jai nėra taip nelaimingi mais — monologais, dekla išgavimo laisvės Lietuvai, ir,
macijomis ir k.
susirinkime daug daugiau vra aukavęs Lietuvos laisvės kaip pas mus.
bininkų ’pardavikais, yrpač
žnyčią.
apsvarstę dabartinį Lietu
smerkia Grigaitį ir niekina Nesenai čia musų Dievo už jo g’-riamąjį "mokslo vy išgavimo reikalui. Čia pat Purėjome kunigą Jusaitį, Publikos atsilankė ne vos padėjimą, nutarėme:
šaukiamą darbininkų suva namuose ištiko gaisras. rą" išmanančių žmonių, ku ant vietos reikia pastebėti parapijoms pakėlė prieš jį I daug, bet kurie buvo, tie li
žiavimą. Staniškis bando Priežasties to gaisro nie rie gali tam kalbėtojui už .tam musų Jonui, kad šian revob’pciją, nuvertė nuo sos kosi užganėdinti. Daug’au- Paskirti Lietuvos reika
rimtai senį įtikinti, kiek jis kas sau išsiaiškint negalėjo, duot klausimų, klebonas su dien kalbėti publikai, jog au to . Vieni kaltino jį kad per siai prijuokino publiką mo- iams $500 iš draugijos iždo,
klysta. Ramanauskui kadangi bažnyčioj tuo lai sigriebdamas už reiškė, kad kauti Lietuvos laisvės išgavi daug žmonėms kailį lupa, nologas "Klebonas". Žino bet podraug išnešti protestą
pradėjus nervuotis, pasi ku nieks nebuvo ir net pe kurie kelsit "yermigelį,” tai mui pinigai buvo suvartoti ir pats vis turtingesnių lieka, ma, buvo ir tokių davatkų, prieš musų partijų vadovus
kurioms labai nepatiko ma ir jų peiktiną elgimąsi. Ka
tiems yra penkios duris.
traukia nuo jo šalin.
čiaus dėl apšildymo bažny Vadinasi, lai nieks balso ne vartojami tam pačiam žmo o parapijonams vis didesnis tant kunigėlį ant steičiaus dangi jie yra vadovais, tai
Pagaliaus Ramanauskas čioje nėra.
nėms gražiai skambančiam skurdas į akis žiuri. Užatidaro konferenciją ir dro Kaikurie visgi taip inte prašo, jeigu nenori būt iš tikslui, tai reikia turėti ne vyduoliai pavidėjo jam ge bonką bemvluojant. Papra- daugiaus gali suprasti ir
l štai nusidėjėlis nekenčia ma- permatyti už plačiąją žmo
žia spyčių delegatams ir pa resavosi gaisro priežasčia, mestas.
mažai drąsos, kad neužrau- ros gaspadinės, kurią h die- ' tvt nuodėmių išparodymo. nių minią. Bet ar jiems ap
Tolesniai tasai klebonas dus iš gėdos ir neužspringus
šaliniams. Sarmata ir kar kad nepaisydami žmonių
besigirdsmas
kiek klerikalai tariamu žodžiu. Juk visiems v a i palaimino . Už Tečiaus tokių musų vakarė eina žmonių vargai, nelai
toti tuos jo epitetus "Nau šnekų, buk bažnyčią pade
visa tai ir k;tką kaltindami
jienoms,” "Keleiviui" ir Gri gė dvasia šventa, pradėjo yra nuveikę, pasakė, "mes jau žinoma, kad žmonelių su- savo dūšių ganytoją parapi lyje nedaug tebuvo. Taigi mės ir laisvė? Jiems neap
eina pagerinti žmonių gyve
gaičiui. Jo nuomone, minė tyrinėti. Iš viso to tyrinėji turime jau ir savo ficierių” aukauti pinigai buvo metami joms pareikalavo iš vysku vakaras pavyko gerai.
nimą, skleisti meilę, brolybę
(suprask,
Ramanauskutį)
tiems laikraščiams ir Gri mo paaiškėjo ve kas:
tan Augėjo nemėžtan tvar- po, kad iš jų parapijos tėveli
tarpe
jų, vienyti Lietuvos
"vo ką socialistai turi? Ba can, apie kurio nešvarumą
Kadangi pas mus dūšių
gaičiui neturi būt vietos pa
iškraustytų.
Bet
vyskupas
žmones į vieną didelę grupę,
Vietos kunigas, kad padi gočius taip norėjęs gaut osaulyje. Ma'tvt, kad senis
jau
ir
pats
Gabrys skelbia. atiausdamos žmogaus silp ganytojaus nėra, tai avelių nežiūrint skirtumo pažiūrų,
dinus
savo
biznį,
sumanė
pa

ficieriaus ciną,bet’toneturi.” Vadinasi, musų Jonas sako,
laisvamani? Ramanauskas,
nybes ir už griekus kunigėlį vilnai kirpti kunigas atva bei tikybos. Musų vadovai
rengti
ką-nors
kitoniškesMatyt,
kad
musų
kleboną?
lygiai kain ir jo buvusis mo
kad tik tie gali kalbėti apie baust nenorėjo, nes mat ir žiuoja iš Montellos ir lan demoralizuoja, skleidžia ne
kytojas dėdė Šliupas, visai nio, negu paprastos pamal tiek ž’no, kad nei to nežino, Lietuvos reikalus, kuriuo? kunigėlis vyskupui dolerių džioja po stubas.
iŠ galvos kraustosi. Šliupas, dos ir atlaidai, su kuo žmo jog Bagočius yra lieutenan- taip begėdiškai musų atža neskupėdavo,cai parapijonįs Čia jam belankant stu apykantą tarpe paprastų
jeigu galėtų, iškartu Kapsu nės tiek jau apsipratę, kad tu ir advokatu. Socialistai gareiviai apgavo ir nuskriau apskelbė visuotiną straiką bas, ties viena jų randa bū žmonių, kurie ir taip yra
kus, o Ramanauskas Gri visa tai jų nei neinteresuo tečiaus savo didvyriais nesi dė. Gi tiems, kurie turėjo ii prieš kunigą ir vyskupą. Pa relį bežaidžiančių vaikų. skriaudžiami iš visų pusių,
gaičius. Iki kokio la’nsnio ja ir dėlto bažnyčion dauge- giria, o klerikalams dagi vi turi proto ir nesiduoda di sekmėj to streiko įvyko gr- Kunigas išsitraukia krep ) ypač darbo žmonės.
šiuką su saldainiais ir dali Todėl mes griežtai reika
Ramanauskas su savo šmei is neina. Kunigėlis paskel sai nėra kuo girtis.
plomatams
save
išnaudoti
ieštas
skilimas
tarpe
parapižimais nueina, parodo kad bė para pijonams savo gud Po šitokiai klebono prakal tiems tie ponai diplomatai jonų. Nuolankesni pasiten na vaikams. Buvo keli len laujame. kad visi fondai su
ir#tas jo skelbimas, buk ke- rų išgalvojimą, būtent, kad bai išėjo kalbėti tasai išgir net ir kalbėt apie Lietuvą kino ats’untimu kito kunigo, kų vaikai ir viena lietuvių sivienytų į vieną bendrą fon
leiviečiai v- Grigaitis yra Iv-, bus nepaprastos pamaldos, tasis oficierius (buvusis sla uždraudžia. Tai mat, kiek radikališkesni gi sutvėrė mergaitė. Kunigui duodant dą dėl išgavimo laisvos Lie
gus tiems, kurie nužudė Li- laike kurių pasirodysianti ptos polic. pagelb.). Pra jiems rupi lietuvių tautos sau neprigulmingą parapiją mergaitei saldainių, lenkų tuvos.
vaikai sušunka: "Kunige, Taipgi mes pranešame,kad
ebknechtą ir Rožę Luxem- dvasia šventa ir patįs var dėjo filosofo žodžiais: "Te laisvė.
Neprigulmingos
parapi

pa’ pradės skambinti už be gul žmonės išskiria kas yra
neduok jai, nes ji socialiste.” kuris atsisakys nuo bendro
burg.
Tasai
"diplomatas"
tuojau?
jos,
užsivadinusios
"Tautos
dievių
dusias.
Protaujan

geras ir blogas, o paskui te
Kunigas pastatė akis, išties darbo ir nuo bendro fondo,
Tiesiog reikia rausti iš gė
išsitraukė
iš
kišeniaus
pro

Bažnyčia
”
,
atsiradimu
nu

mes skaitysime pardavidos, kad panašus seniui Ra tiems para*pijonams šitoks gul naudojasi.” Gal tas jo testo rezoliuciją. Protestuo džiugo net ir seni laisvama tą su saldainiais ranką at- tą
Lietuvos. Kol nebus įstei
manauskui "socialistai" ne kunigo pasakojimas išrodė, sakinys ir turėtų bent kokią jama prieš lenkus ir bolševi niai musų tautininkai. Mat traukė ir tuomi jauno kūdi ku
gtas
bendras fondas, mes
kad
jis
iš
galvos
išėjo,
o
da

prasmę, jeigu butų išparokio sielą skaudžiai užgavo.
sidrovi šitaip purvais drab
kus.
Balso
link
tos
rezoliu

jų
supratimu
čia
buvo
"tau

tuos
$500 dolerių laikysime
styti tuos draugus, kurie vatkom. kad kunigėli apsė dęs skirtumą tarp gero ir cijos, žinoma, nėra. Liepia tos” kėlimas. Jie dėlto taip Nenustabu iš vaikų pasiel
savo ižde. Ir atsišaukiame į
do dvasia šventa ir j;s galis blogo ir paskui leidęs žmojuos socializmo mokina.
gimo.
Jie,
prisiklausę
nuo
kelt
rankas
Už
tą
rezoliuciją.
gi
puolėsi
remti
kun.
St
B
Amerikos lietuvių visuome
Ir kodėl tam Ramanaus dabar padaryt stebuklą.Tai-|nėms pasirinkti. Bet ką da- Pusė žmonių susilaikė nuo Mitskevičiaus "kryžiaus ka- savo tamsių tėvų visokių nę,
kad visi reikalautų iš sa
kui Grigaitis likosi tokiu gi visi lauke to stebuklingo į bar Jo žodžiai reiškia, tai, balsavimo, o jų šalininkai rę prieš Romą.”
šmeižtų ir niekinimų apšvie- vo vadovų bendro darbo ir
vakaro
;
vieni
juokaudami
į
matomai,
ir
”
pačiam
• tam
baisiu buržujum? Žinome,
stesnių kaimynų, gali many
ir
žingeidaudami,
kaip
tasai
Į
--------................
"mokslo
vyrui
”
nebuvo
žino balsavo nežinodami, ką reiš Atydžiau pasižiurėjus i ta ti, kad ir tų šmeižiamų kai vienybės.
kad nesenai da tas pats Ra
kia jų protestas Lietuvai.
P. Vaitukaitis,
manauskas skaitė Grigaitį fakyras tąjį paskelbtą ste ma. J’S tuoj pradėjo girti A. Gudžiūnas praneša kad "karę” galima buvo matyti, mynų kūdikis yra bedievis,
F. Pipiras,
vienu tikriausių musų soci buklą "padarysiąs", o kiti ti- Į "Darbininką” kaipo geriau Lietuvos laisvės atpirkimui kad .ii vedama ne prieš Ro bet kad suaugęs vyras, ko
VI. šibunauskas.
alistų.
Ramanausko ben kėdamiesi ištikrųjų stebu- i si laikraštį. Mažai kas ir turi surinkę tūkstantį dole mos katalikų bažnyčios skel kiu yra tasai kunigas, galė
: klausėsi tos jo pasakos, nes
biamus prietarus bei melus,
drovė juk pakvietė Grigaitį klą pamatyti.
tų manyti, jog keturių metų
rių
be
biskio.
WINN, ME.
mokyt lietuvius socializmo .. Sulaukus to "stebuklų” ‘ visi žino, koks darbinin Ant galo kalbėjo fotografi- bet vien tik už kunigišką bi kūdikis gali būti "bedieviu”
ir tam tikslui pradėjo leisti vakaro, žmonės susirenka. kams gerumas iš škaplier- stas J. Baltrušaitis, tik ma znį. Nesą kaip romiškoj, ir dėlto jį paniekinti — tai Kaip gyvena girių darbinin
taip ir "tautiškoj” katalikų
kai.
laikrašti "Pjrmyn.” Bet a- Prasideda extra pamaldos, ninku organo.
jau
tiesiog
papiktinimas.
žai
kas
klausėsi
jo
verkimo.
bažnyčioj tie patįs ritualai,
Winn, Me. — tai geležinke
not Ramanausko Grigaitis* Kunigas pasistato prieš ai-1 JKlebonas norėjo parinkt
♦
«
♦
tie
patįs prietarai ir pasa
lio stotis giriose, 315 mylių
numarinęs "Pirmyn”, nes torių" staluką, padeda pinti- , aukų, bet kaip tik oficieras
Martaus misija.
__ 21.1 dėti nutilo, žmonės sukilo ir pra Sausio 13 d. čionai buvo at kos — net ir maldoms ta pa Sausio 19 d. buvo tūloj len nuo Bostono. Už kokių 18
norėjo daugiau algos gauti nę ir pasako: "Turite
ir dėlto išvažiavo į Ch’cagą. kuodaugiausiai pin’gų, kad dėjo eit lauk, nepaisant nei vykęs, kaip tūli sarkastikai ti svetima, žmonėms nesu kų šeimynoj vestuvės. T;c mylių nuo šitos stoties Am.
kur įsteigė ”Naujienas”.Tai apgynus Lietuvą nuo bolše klebono šaukimo, kad neitų. vadina, "amžinas žydas”, t. prantama lotynų kalba. Va ištikimi katalikai vestuvėms Realty Co. turi giriose kelia- ‘
ve, kodėl Ramanauskas ant vikų.” Pradeda daryt ste •Net ir davatkom nusibodo y. p. Marius su savo misija. dinasi. jokio skirtumo tarp užsisakė iš Bostono 13 bačkų tą savo kempių darbinin
Grigaičio taip šiandien py buklus. Sušunka varpams klausytis nesąmonių ;r jo? Surengė sau prakalbas. At tų dviejų bažnyčių nėra, ; alaus ir 10 galionų degtinės. kams gyventi, kurie kerta
Kun. Mickevičius, kaipo Suprantama, kad prisipūtus miškus. Darbminkų reika
ksta. Ramanauskas kovoja zvanvkit! Varpai pradėjo j jau žino, kaip kunigai už jų silankė keletas ypatų, iš ku
į
aukaujamus
pinigus
Lietugudrus
politikierius, naudo svaigalų ttems tamsunams lauja kasdieną. Sausio 6.
prieš savo samdytojus už pamažu bim - bam gausti.
rių
Martus
sutvėrė
Sandaros
damasis proga,iškilo ir pasi iš galvos išgaruoja visokia
metų, iš vieno tik Bosto
augštesnę algą, bet jeigu Stebuklas! Davatkoms plau- • vą vaduoja. Taigi ir užsi- ..kuopą”,
bent tuo galėjo skelbė vyskupu. Rodėsi, kad baimė Dievo. Besiskaldvda- šių
kai
ant
galvų
stoja?i.
Šutu
-j
baigė
tos
prakalbos
su
tono
nuvažiavome
50 žmo
Griga’tis iŠ Ramanausko
jis čia pasidžiaugti. Prašė ir daro gerą biznį ir platina mi vieni kitiems galvas, iš nių. Padirbus apie
rėjusios
kvėpavimą
laukia
f
kiu
klebonui
laimėjimu,
koporą dienų,
bendrovės reikalavo dides
oinigii Lietuvos laisvės pir
nės algos, tai jis jau ne so akis išpėlusios pasirodymo kio laimėjimo turėjo Zabla- kimui, bet nedaug jų tegavo. .sau dirvą, šventindamas, vartė ir stalus su valgiais 15 iš mus metė darbą ir su
šiaučius ir kriaučius į kuni ant žemės. 1 ką tie sutvėri grįžo į Bostoną.
"dvasios šventos”.
NagS ickas iš savo muilo.
cialistas.
Viską
girdėjęs.
mai buvo panašus apsidras Darbininkai čia gauna $65
gus.
Iš pirmeiviu judėjimo.
Šitokia tai logika senio kunigui pašaukus iš už-altoriaus
išlenda
sparnuota,
Ramanausko.
Sausio 12 d. buvo Lietu Galų-gale ir tos neprigul kę, apsikruvinę ir apsidrab- į mėnesį algos ir valgį. Dar
GARDNER,
MASS.
Bet štai, skaito pro toko-, vainikuota, blizgučiais apsi
mingos parapijos narai pra stę valgiais — nesunku sau bas toks: kirsti medžius ir
vių
Šviesos
Draugijos
meti

Iš musų judėjimo.
lą. Rezoliucija prieš inter karsčiusi baltais rūbais
nis susirinkimas.
Naujos dėjo suprasti.kad kunigams, atsivaizdinti. O bet tie su vilkti Juos ant lygumos. Dar
"dvasia
šventa
”
.
Bažnyčio

venciją Rusijoj liekasi vien
Pastaruoju laiku čionai valdybos pirmininke likos5 kokiais jie save nevadintų, tvėrimai skaitosi save ver bas neblogiausi? ir valgis ne
balsiai priimta. Toji rezo je kįla sumišimas. "Dvasia darbininkiškas
judėjimas išrinkta progresistė draugė rupi ne žmonių gerovė, bet tesniais už tuos, kurie, kun. prasčiausia tik gyvenamas
liucija turi būt paskelbta šventa" vėl atbula nuėjo už buvo lig apmiręs.
Dabar, A. Bieliauskienė.
jiznis ir žmonių išnaudoji pasakoms netikėdami, gra kempėse nekoks. Kempe ke
anglų laikrašč;uose. Ji pa altoriaus, o davatkos bėga, sąlygoms persikeičiant, ir
Draugija gerai gyvuoja. mas. Į savo vyskupą pradė žiau gyvena ir savo vaikus turkampė, 3 sieksnių ilgio
ir tiek pat pločio. Ir tokioj
imta iš "Naujienų” — vadi neša kunigui paskutinius darbininkai pradeda atbus Turi puikų turtingą savo jo šnairuoti ir zurzėti, kad gražiau auklėja.
Tai
ve,
koks
skirtumas
savo
centus.
kempėj
įtaisyta 18 lovų ir
nasi, iš to laikraščio,kuriam
ti-_
™ ,
j •. I knygyną, į kurį pareina vi- užkrovęs ant žmonių skolos
vietos pasaulyje neturi būti Toji tai "dvasia šventa",
LSS. 89 kuopa, pradeda- šokių laikraščių.
Knygy naštą tik savo biznnii juos tarp dievuočių ir "bedievių. kiekvienoj lovoj guli žmogus.
žemės Dulkė.
Susjšildymui yra pečius. Blo
ir parašyta to žmogaus, ku kad nusisegus sau sparnus ma veikt, nusprendė paren nas atdaras nedėldieniais: išnaudoja ir mulkina. Galųgesnės nakvynės negali būt,
rį Rajono organizatorius ir persirengus į paprastos gti prakalbas. Atsižvelgus žmonės lankosi ir skaito.
gale priėjo prie to, kad vys
BENLD, ILL.
todėl nuo tamsos iki tamsai
Ramanauskas
darbininkų mergos rubus, už altoriaus į kuopos iždą pasirodė, kad „T .es?s„ Draugija nupirko kupas M. išvažiavo, palikę?
dirbame
miške, nei pietų nei
užsižibino
sau
žvakę,
kuri
at* pardaviku skelbia.
tasai noras negalima gvve- Laisvės" bendrovės seru savo aveles dievų apveizdai. Iš kasyklų darbininkus
name į kempę valgyt — vS
Kaip tatai sutikyt? Jeigu užmiršta bažnyčioj pagami niman vykinti dėlei finansi net 4.
leidžia.
Galop išgirstame, kad vys
"Naujienos" skelbia tai, ką no gaisrą. To gaisro prie nio kuopos silpnumo. TeSausio 5 d. buvo LSS. 186 kupo M. karijera v;sai užsi Šios apielinkės anglių ka- rėjas atveža valgį kur dirba
ir Ramanauskas užgina, u- žastį betyrinė.iant patvta ir čiau kuopos nariai ka* be kuopos surengtos viešos dis baigė, kad senkatalikų me syklos dirba gerai, Turin- me. Valgome susėdę prieš
jeigu užgirioji rezoliucija kas ta šventa dvasia buvo matant sumetė
prakalbų kusijos.
Buvo kviečiami tropolitas apskelbė kun. Mi čius darbą paėmusius> ant saulės atkaitą.o pavalgę vėl
rašyta Grigaičio, tai kuomi ir kas varpų virves traukė, rengimo lėšoms $16.00. Va vietos klerikalai ir tautinin ckevičių nebe vyskupu. Tai kontrakto mainierius nuo bėgame prie darbo, kad suši
yra Ramanausko skelbi kad jie skambintų.
dinasi, viskas yra galima, kai, tečiaus turbut pabi gi visas musų naujosios pa darbo neatstato, bet tuos, lus, nes šalčiai labai dideli.
mas Grigaičio darbininkų Tai ve, Į ką musų kunigai jei tik yra noras.
jojo, kad publikai juos socia rapijos džiaugsmas ir var kurie dirbo nuo dienų, kaip Parėjus vakare iš darbo,
jiardaviku ir prilyginimas pradeda versti žmonių tikė
Vasario 2 d. tos pačios listai neparodytų tikroj švie gai niekai* nueina.
paprastai juos vadinama jeigu drapanos būna sausos,
jo prie žmogžudžių? Kiek jimą.
LSS. 89 kuopos susirinkime soj, tai ir neatėjo. Juk jeigu Romos kunigo šalininkai "kompanionus,” pradėjo at darbininkai eina gulti nenu
vienam aišku, kad tai yra
Reikia pridurti, kad ku pakelta klausimas parinkti tie ponai moka per "Tėvynę” dabar galėtų triumfuoti ir leisti. Iš trijų kasyklų pa sirengę, tai nepajuosta apa
šmeižtas, kuris iki sielos du nigijos "hokus-pokus" pa aukų LSS.
Apsigynimo ant socialistų šunis karti.tai Ižiaugties "nezaležninkų” staromis dienomis tokių tinės drapanos. Nereikia
gno turi papiktint kiekvie laikantis laikraščiai nors ir Fondan. Kuopa iš savo iž pr-valo ir į viešas diskusijas nelaime, bet — turi ir jie darbininkų' atleido daugiau nei aiškinti, kad taip gyve
pranešė apie gaisrą bažny do paaukavo $10.00, gi at ateiti ir drąsiai akis į akį at trubelio. Sakoma, kad jų tė kaip 90.
ną darbininką!
nant atsiranda labai daug gy
Pažįstu drg. Grigaitį nuo <čioj, tečiaus visos tos kuni skirai draugai suaukavo 36 sistoję išparodyti tų socialis velio gaspadinei atsitiko Kompanijos atstovai į vio. kuris net paviršium vė
1905 metų. Žinau, kaip jis go
i "stebuklų” istorijos ne dolerius.
Išviso pasidarė tų nelemtymus, o savo politi "trobelis”. kas parapijai ne- klausimus, kodėl atleidžia žlioja.
ir savo kraują aukavo už paskelbė. Juk ta;. didžiau $46.00.
darbininkus, paprastai at Šitoj kempėj, kur aš dirbu,
kos išganingumą. Tai butų abai patinka.
žmonių laisvę — kaip gruo- sias
;
žmonių tamsumo išjuo Tai nepaprastas LSS. 89 daug naudingiau, ne? social- Kaip ten nebūtų, o visgi sakinėja, kad perdaug turi yra visokiu tautų žmonių:
džio mėnesyj, 1905 metais, kimas,
]
tai niekinga apgavy kuopos istorijoje draugų so- istus savo argumentais prieš iŠ visa to aišku, kad tėvelių darbininkų. Atleistieji iš jankių, lenkų, rusų, finų ir
8 verstų už Vilkaviškio 16 stė
i
ir traukimas \š žmonių lidarumo apsireiškimas.
publiką sumušę galėtų dagi biznis smunka. Žmonės vis darbo turės kur kitur jo vienas lietuvis.
kareivių ir 8 žemsargiai su- pinigų
]
tokiais šalbieriškais
J. Br.
Puida v.
n' tą publiką patraukti sa- daugiau ir daugiau pradeda jieškoti. Jaunas Vaikas.

GIRARDVILLE, PA.
šmeižtas ir faktai.
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rėjau paliuosuoti savo tėvą 287,000 tonų 1914, 1<14,000 prieš kooperacijos, krautujš pragaro. Sustabdykit jus tonų 1915 ir 1,040.000 tonų vės gaspadorių. Nežiūrint,
man elektrą, tai paskui nors 1916, vietoj 82,000 tonų įHlJ kad jam vedant krautuvės
ir mašinose mano kaulus su-, m. T::
Tos skaitmens
:’-':----- Italijos, biznj šiais vienais
...... metais pel. i
Aiao suteiktos
ontni LrtAC vra
\ l‘zi ma-.nyta
IT1A— ‘nvto kooperatvvei
,4.. —draugijai
-1
•• • -----------------------I
malkit, aš nepaisau. Aš no- valdžios
=---------Dar keli žodžiai apie tą žmo- kino sūdai kęs saro kūną, riu paliuosuoti savo tėvą, žesnės už Suv. Valstijų pa! trans
lat?''
viL-om-,” bet musų
• .. »’bolše. Tru
masler
at Boston,
Mass..with
on Ftbruaryv Wels vėl užatakavo Thogų, kurį tikėjimas išvedė kad išgelbėjus žmoniją nuo . Šiandie buvo paskirta tam duotąsias.
\
J15 negeistinas — ir 12. 1919. as re<juined bv the Act vf mas’ą, kaltindamas jį, kad
iš proto ir padarė žmog nuodei
irnių.” Namų šeimi- tikslui diena. Kas su manim Po 1916 m. išsiuntimas iš delko? Dėlto, kad jis tau- October 6- 191Tjis Įstūmė Rusiją išnauio
ninke 1tuomet pamatėj kad iš bus, aš nepaisau. Mano vie Suv Valstijų nupuolė iki tminkas! Tai ką ta ataka] Kaip jau "Keleivyje" bu- karėn, davęs premjerui Kežudžiu.
po ją
durų bėga natinis tikslas yra sustabdy tiek, kad per pirmus devy pnes kooperatyvės krautu-1 vo rašvla, Šveicarijos mie- renskiui užtikrinimą pagel
Užpereitam "Kel.” nu krauju kambario
Ji
pasaukė
polici- ti bedievių išmislvtą elektrą, nis mėnesius, 1918 nu, buvo vės gaspadorių reiškia, jei-'ste Berne vasario 3 d. at- bės. Jis užreiškė, kad są
meryje buvo trumpai rašy ja i r ši
do Lembo gulinti i kuri kankina mano tėvą." išsiųsta 9,700 tonų. Tai bu- gu ne terorą? Kitaip nors’sidarė tarptautinė socialstų jungininkai leido Įsigalėti
ta. kad Philadelphijoj vie krauli
— pasak to paties jraporto,
vo,
apoi u>, ;susiriesk,
__ 7 o visgi šito musu'['konferencija. Delegatų kon- bolševikams, nedalyvauda
>e
žado. Alat,
pr>._,
, .
.........- -•
P - Į 11translation filed with the pos»tnas žmogus nuo didelio tikė siska *1
1
'
Iv
~
•«
• •
, w *•
- v v a, ru^ClO, Kaip . master at Boston. iiass.. on February dėl labai augštų kainų už "bolševikų” pasielgimo> neis-. ferencijon suvažiavo
120, mi Brest - Litovsko konfe
jimo išėjo iš proto ii pasiė ser.ovt
<avo!
*=* r*quired by the Act of pervežimą ir dėl trukumo lai siaiškinsi. Tik tokie
šventieji
’
’
t
__
’ik tokie žemii kurie reprezentuoja 12 ša- rencijoj. Wels užreiškė,kad
męs Į kiekvieną ranką po re kankii v<. LemJio irgi pra- October ti, 1917.
vų,
nes
Įvežimas
'\merikra|
žygiai
karštagalviams
> lių.
d. Thomas visai neužprotes
volveri pradėjo šaudyt žmo dėjo 5
draškyti. Bet kas ITALIJA DADGIADIAI NU- anglių Į Italiją, taip kaip ir Į | visgi mažai naudos
Toji
konferencija
turėjo
tavo prieš karės pertraukos
nes.
senove
uropoje,
yra
I
Galima
sakvt,
dagi
blėdi.nes
buvo
laikoma
kitas
rietas
Ei
o
____
e
,
__
atsidaryti
sykiu
su
ta
:
kos
francuzu diktuojamas išlyŠiame "Keleivio” numery "šventi u" šiandien civili- KENTĖJO DELKURO STOKOS
tik
klausimas,
ka'p
jas
nu1
papiktina
kiekviena
rimtą
konferencija
Paryžiuje.
Bet
gas,
kurios naikina Vokieje mes galime paduoti savo
g,
ILS □ vadina provežti-ir
kiek
nuvežimas
atžmogų.
J.
Virbickas,
franeuzų buržuazija davė tiją.
skaitytojams p’atesniu ži
Italijos žmonės buvo per sieis.
nu
suprast,
kad socialistų kon-j Renaudel, gindamas frannių apie tą žmogų. Vieaas.
karę be anglių ir be gazo.
-»
ferencijos
Paryžiuje nepa- euzų ir talkininkų socialisphiladelphia, pa.
ii
«murchi- J;e nukentėjo tuo žvilgsniu
"Keleivio” draugas prisiun Nerti
tė mums iš Philadeh
labiau, negu kitos alijantų
'Keleivio” N. 4 tilpo ko geidauja. Tuomt likosi pa- tus, priminė vokiečių kanc,
l Tri
•- s ji
anglų laikraščių iškarpų
dabar tautos. Taip praneša Suv.
respondencija iš Philadel- rinktas francuzu apgyven- lerio Bethman - Holwego
P•
pie tą visą atsitikimą. ir
Du
popier- Valstijų Kuro Administra
phijos, rašyta LSS. kuopos tos Šve;carijos miestas Lau- žodžius, kad "reikalas nepaPITTSBURGH.
PA.
zana. Bet šveicariški fran-' žįsta Įstatų," kas priparodo,
mis žiniomis mes čia pe
nario.
raseni k u riao- toriaus H. A. Garfieldo siu
"Keleivio"
numeryje
3-----f
ia
_
naudosime.
80
k rin ą
paeinąs tus i Europą komisijos ra
Neinant
i tuos musu* fra- euzai nesutiko priimt pa-1 kad vokiečių socialistams„
•
•
•
.
1
čiam tilpo korespondencija, kcijinius ginčus visgi reikia kviestųjų konferencijon vo turėjo būt žinomos jų val
gu is prie portas.
Tris žmonės nušauti, 6 su
Prisiėjo džios piktadarybės. Jis ap
ei
Šveicarai, kuriems tas po kuria pasirašo "Čia au- pasakyti, kad tasai LSS. kp. kiečių socialistų.
žeisti.
»
parinkti
konferencijai
vie gailestavo. kad Kari iriebkk.
J X rašyta trukumas
pradeda labai gęs", kuris rašo-kad tauti- 1 narys ar sužiniai šmeižia
1
T
Detektirai susekė, kad tiX'S
datini- grūmoti, nesutikimų laikais ninkai smunka”, kad jie čia kuopa, ar pats nežino- apie tą vokiškoj Šveicarijoj, Ber nechtas likosi bolševiku, bet
kra žmogžudžio pavardė y- ■>.”>icčo
no mieste. Čia tai toji kon tas atsitiko, jis sako, todėl,
s
matoma1 gaudavo anglių Įvairiais ke- pasirodė aiškiai tik apie pu ką kalba.
ra ne "Omega.” ka:p j is sapavojum iais iš Vokietijos, nors, kaip sė metų tam atgal ir tt. Tą j Jis sako, kad LSS. 1 kuo ferencija galų gale prasidė kad Liebknechtas nepasiti
kėši, bet George Vince n.
kėjo vokiečių socialistais.
Ant vieno lapo rajiorte sakoma, sunkiomis, "čia augusio” prieštaravi pa turi apie 200 narių, bet jo.
šitoji
konferencija,
tai
Po šitokių apkaltinamų ir
Lembo. Susekta taipgi, ka i
či viešpatau- šlygomis. Prancūzija ir da mą nemanau išparodinėti, darbininkiškam
judėjime
iš proto jis išėjo ir žmogžu
Ir apa bar siunčia šveicarams tiek nes kas skaitė "čia augusio” jos kaipir nesimato. Kas se pirmas susitikimas darbi pasiteisinimų visgi pripa
džiu tapo nuo didelio tikėji
X
šus: "Kas angim, kiek jiems siųsdavo rašinį, tas ir pats matė. Pats ka kitų LSS. kuopų veikimą ninkiškų vadovų po tos ka žinta, kad vokiečių dešinie
mo.
Vokietija iš Alzacijos. Prieš "čia augęs” sako, kad seniau ir palygint gali su LSS. 1 kp. tastrofos,kurią pasaulis per ji socialistai turi priimt daiĮ
1
Štai jo beprotystės suko t
tarę šveicarai gaudavo sau tautininkai padėdavo socia veikimu, tas šito, ką mini gyveno. Tai pirmas susiti atsakomybės už kare.
Jchn Knox. 38 metų am
anglių beveik tik iš Vokieti listams, vadinasi, tautinin mas kuopos narys pasakė, kimas darbininkų atstovų iš Francuzu laikraštis ”L’žiaus policmanas, tapo nu
kai ne nuo pusės metų čia gryna sąžine sakyt negalė kariavusių tarpe savęs vals Homme Libre,” kuris nela
jos.
šautas ant vietos.
bai simpatizuoja socialis
Belgija, komisija sako,ga- įtriradę. Kodelgi tautinin-i tų. Nuo pereito rudenio, o- tybių.
George R-ngJvall, 37 me
tams.
savo editoriale sako,
Ir
tas
pirmas
oficialis
su

iės pati pasigaminti anglių kai šiandien nepadeda soci rui atvėsus, LSS. 1 kuopa
tų amžiaus poiiemanas. nu
sitikimas Įvyko ne be vargo. kad Berno konferencijos re
Nusipir ;> i revolveriu ir Jaugiau, negu jai reikia, nes alistams? Todėl, kad "soci nati surengė trejas prakal Dėl jo sunku buvo susitar J zultatai turės didelės svar
šautas ant vietos.
Ii negali jų sunaudoti savo alistai” pagatari žemę iš bas ir prisidėjo prie rengi
jatrenų.
Thomas Holloran. o metų i
oramonijoj, kuri taip labai draskyti, kad tik pakenkus mo tarptautinių socialistų ti kariavusių šalių socialis bos netik socializmo atei
mbario
šeimiamžiaus pečkurys, nušaiiGi
Zimmervaldo čiai, bet visam pasauliui.
sugriauta vokiečiams visokiam kitam darbui, kurį □rakalbų. Rūpinasi ir ben- tams.
:id ji neturėję buvo
konferencijos
pasekėjai,
y- Laikraštis sako, kad Pran
tas ant vietos.
le jie sumano.
i iromis spėkomis su kitomis
užėmus.
■>e:
sbicija
ma31
Harrv CIark,
metu
Italijos valdžios atstovai "Čia augęs” sako, kac progresyvėmis draugijomis pač bolševikai; dėjo didžiau cūzų socialistų atstovo Thoe
penki
metai
amžiaus žmogus, mirtina
kuopa miršta. Tie užlaiko vakarinę mokyklą sių pastangų, kad tai tarp maso dienotvarkiui progra
) elektros dirb- stengias gauti 12,000,000 to Sandaros
sužeistas.
jų anglies, reikalingos buti sa, išvažiavus kuopos sekre suaugusiems ir užlaiko mo tautinei konferencijai nelei mas yra aiškus ir apskleml>c
tiri.
Wiliiam Kelloy,
tas. Visųpirma reikalaująs
iš Pitt<burgho, kuopa kyklą mažiems vaikams. dus Įvykti.
įkosi, kad 6 nėms reikalams, nes "nors toriui
nustatyt
atsakomybę už ka
amžiaus žmogus, peršautas
Londono
"Da^y
NewsT
Įmonės ir kentėjo trukumą •ig ir apsnūdo, bet dabar iš Rengiasi pastatyti scenoje
>0
met:
motinos
rę.
paskui
diskusijos apie
per koją.
ies;priešindami laike karės, rinkta naujas sekretorius, didelį veikalą. Sutvėrė LS- korespondentas turėjęs pa
$2,000.
Iki
James Robinscn. 40 metų
prisirašė 3 nauji nariai S. kuopą iš 28 narių ir dar- sikalbėjimą su Švedijos soci taikos sąlygas sulyg prezi
iŠ
ų • t-ugų i\kę tik keli ;ečiau karei pasiliovus tru :tuoj
amžiaus žmogus, kuriam
vadovu
Hjaimar dento Wilsono principų ir
kumas anglių gali iškelti pa r kuopa gyvuoja ir stiprė ! buojasi Rusų Darbininkų alistų
F)4 . už kuriuos jis anąIjembo pramušė revolveriu
Branting’u, važiavusiu ton ant galo diskusijos bolševiz
ja.
vojingų nesutikimų.”
Taryboj.
Vadinasi,
ar
gali

sipirkęs
West
Bhilagalvą, guli ligoninėj.
"baltojo teroro,’ na daugiau reikalaut iš konferenciion, paduoda mo klausimu, taipgi reorga
d du revolveriu ir Visos anglys turi būti Į vež tai Kaslink
Samuel VValton. atsargos
'Čia augęs” tiesiog pra kuopos? Ar bent kokia or šitokį Brantingo atsakymą nizacija Internacionalo kai
ios iš kitur, nes Italija savo
nnt
pu t:ronų
policmanas. kuris vijos; pas
i klausimą, ko galima iš tos; po darbininkiškos spėkos
simano nebūtus daiktus. ganizacija tiek veikia?
1
s avęs. Tam .uri tik labai mažai prastos Gal
) aps:
praplatinimui, Tautų Liigos
kui beproti, likosi autom.pas ji baltuoju teroru Tolesniai LSS. kuopos na konferencijos laukti:
nuėi
sio po pietų ninkštosios anglies (ligni vadinasi
,
tarptautumo.
biliaus suvažinėtas.
tatai, kad po šliu rys skelbią, kad kuopos su "Mes padarysime viską,
ir pamatęs to). Tečiaus karės aplinky po prakalbų
Pats Lembo, kuris buvo —
užsidė sirinkimuose vien pravar kas bus musų galėję. Jeigu Minėtas francuzu buržu
ušuko:"G bėms spiriant, tų prastų lig jo ant savęs žmonės
te
policijos peršautas ir
mokesčiu?, kac džiavimus ir užsivarinėji- proletariatas butii suvieny azijos laikraštis tečiaus ne
nito anglių turėjo prikasti
cll . ’ Darbir.inkiai pob’cijos buožėmis
tas, daug ką galima butų gali dovanoti socialistams,
• 918 m. net 2,500,000 tonų, jais šelpus Lietuvą. Aukų mus tegirdžiąs.
nepažistamuštas, guli ligoninėj
padaryti. Negalima vienok kam jie ir dabar iš savo In
pirmiau prikasamųjų i Neprigulmybės Fondą Pitr' uw * !)Žil rėjo ji nuo .ietoj
Tiesa,
per
kelis
susirinkilicijos sargyba. Jo
nepripažinti fakto, kad ne ternacionalo neišmeta kle700.000 tonų.
tsburghe surinkta virš $1
i
k
pasiraukė
u
ir
nus
buvo
atkakli
kova,
bet
sulaužyti.
sutikimas tarpe darbininkų, sų kovos principo ir ”Marxo
Italija paskutiniais karės 562.81- ir da žmonės vis au
ar
ta
kova
neturėjo
tikro
pavpač tvarkos šalininkų ir utopijos.” Mat, nežiūrint,
•netais gaudavo tik 7,000.000 kauja. Tai tas gal ir yra Į
Turėjo visų bažnyčių 1” KU
hzi
j
nato?
Reikėjo
priparoayt
bolševikų, daro mus be- kad tai socialpatriotai, bet
lonn anglių, vietoj reikalau- mūsiškių bolševikų akyse
nigų surašą.
rieno
nario
neištikimybę
gi buržuaz;jai ir su jais ne
spėkiais.”
arn.ų mažiausiai 10,000,000 "baltuoju teroru.” Sakau
Iškrėtus žmogžudžio KSIii" 1
darbininkiškam
judėjimui
pakeliui.
Ir
negana
to.
Tuojaus
tonų.
"bolševikų", nes tikrus so — ir priparodyta. Matyt,
prir;
šen i a
bari, atrasta jo prirašyta]
intrame konferencijos po Francuzu socialistų parti
Per tris pirmuosius 1917 cialistus išskiriu iš tų karš
daug ištraukų iš šventrašč’ o j
smarkiausias jom organas "L’Humanite”
n. mėnesius uždaryta Itali- tagalvių. kuriems ne darbi kad tasai LSS. kuopos na sėdyje kilo
ir Įvairių maldelių. Atraitai
rys
taip
labai
žodžiu
re

susirėmimas tarp francuzu smarkiai atakuoja Thomą
oj 120 gazo dirbtuvių (išvi ninkų klesos laimėjimai ru l
v
taipgi vamzdis (fleita), and
miantis
"darbininkišką
ju

r vokiečių socialistų. Pran ir RenaudelĮ kaipo darkyto
-įtraukė antnj jo buvo 128), paliekant tik pi. bet jų bolševikiškos aspi dėjimą” apgina tokius ele cūzų atstovais yra Pierre jus tikros socializmo dva
kurios jis vakarais gra.iin-j P
miestuose. racijos, delei kurių jie visur
š abejų rankų iidžiuosiuose
davo psalmas. garbindama j
Nuo
balandžio
1,
1917 m., skelbia raudoną terorą net’ mentus, kurie tarnauja dar- Renaudel, Albert Thomas ir sios sulyg Marxo, kurie nei i ugr.aruimi.
tuo budu Dievą.
drauV|^nin^ priešams. Tai čia M. Mistral. Jie užatakavo oripažista jokių nusileidimų
h
’-.v
, ? lė anglis pc ki lapkričio 1, 1918 m., žmo ir savo rimtesniems
Fanatikas mat o ii ia»
!d
<nl»
jau ne kuopa kalta, kad su- vokiečių socialdemokratiją kapitalizmui, ir kaltina
nėms teleido gazo vartoti gams socialistams.
e a kulipka pa virimui
pamokytas žmogus.nes ’k n v
hn,m
sirinkimuose
reikia brangų už rėmimą karės metu au juos besitaikyme su buržua
tik per keturias va- Kaslink L. M. D.
aria. .
gų pas ji atrasta ital'i f ran
U
’
laiką
eikvot
kovai
dėl apši tokratinės kaizerio valdžios. zija.
■
andas
dienoje.
Per
1917
ir
šio
sekretoriaus,
tai
jis
jo

.r
•
tuomet
ant
i
k
'i
i
euzų, vokiečių ir ang
dali 1918 m. audimų, po- kio? sistemačios agitacijosūri gynimo nuo neištikimųjų, Vokiečių socialistų atstovas
Akyvaizdoje šito reikia
t i kęs tenai po 1‘ >er
bomis — visos tikylr io tu F
Otto
Wels,
atsakydamas
i
pažvelgti ir Į tai, kaip Į tą
įieros ir kitos ne karės iš- nevarė, tik -'progresyvėą
Ir da tasai LSS. kuopos
lis ji nušovė iirbystės
vinie.
apkaltinimą. pa-akė,kad vo konferenciją žiuri kairieji
tedirbo
tik
dešimdraugijos
”
ir
visoki
kli
’
ubenarys
tolesniai
pasakoja,
au žmonių ii
Kaip tas žmogus buvo ori
kiečių socialistai jau išrišo
ir bolševikai.
čia krito kitos ą dali to, ką dirbdavo nor liai nuo 5-th Ave. nutarė va- kad kuopoje ėjęs tarimas, klausymą, kas yra atsako- socialistai
sirišęs prie t’kėjimo. tai
Šaukiant tą konferenciią,
maliais laikais.
n t kuokarščiausią <tagitaci- kad neleidus pašaliniams arodo ir tas faktas, kad pa
mingu už karę, atimdami francuzu laikraštis
”La
Rajiorte
net
abejojama,ar
ią.
kad
senas
sekretorius
gentams
pardavinėti
viešuoji buvo surašytos beveik ri
' ■' Kristaus sunu- Didžioji Britanija galės, at- Virbickas neliktų kitiems se susirinkimuose literatu- valdžią iš karalių ir kuni France Libre” jiaskelbė te
sos katalikų bažnyčias Phi
gaikščių. Wels tolesniai nu legramas iš Maskvos nuo
sižvelg'ant Į reikalavimus metams. Ir nežiūrint tos ros.
ladelphijoj ir kur koks k
nitas Lem- namie ir svetur, siuntinėti koalicinės kovos prieš seną Jau čia kalba tik girdėjęs rodė, kad vokiečių socialde bolševikų, iš Berlyne nuo
niga< laiko mišias. Ant a.
įs
Omega, kas metai po 8,500,000 tonų sekretorių, jis likosi sumuš- iš kažinkur. Turiu pasakyt, mokratai negali būt kalti q>artakų ir iš Viennos nuo
skiros popieros būva sorakad toks nutarimas padarv- nami už karę, nes jie netu komunistų partijos. Visos
Apie savo i Italiją, kaip ji darydavo tas vos 7 balsais.
ti visi katalikų klebonai. ' v
į
iries
kare.
; papasako"Čia augęs” tiesiog me- tas gruodžio 4 dieną, 1914 rėjo savo rankose valdžios, tos kairiųjų grupės netik at
skupai ir kardinolai. Tie
lapkričio 18, 1918 m., e- ’uoja. kad'L. M. I). mitinge metuose, užrašytas kuopos kuri paskelbė karę, bijoda isako dalyvauti, bet užreišPhiladelphijos arcivyskun
man > tėvas? ant Kuro Administracijos buvo balsuota delei organo. 21 protokole. 7 paragrafe, gi ma Rusijos pavojaus. Ji? kia, kad Antrasis Socialis
Dougherty pavarde io
ri šu r ir kožnoj Komisijai Ryme, valdžia nu Buvo Įnešimų, bet nebalsuo- 11 d. rugpjūčio. 1918 metais, užreiškė, kad Kari Kautski tų Internacionalas liovėsi
padėta numeris 15.' »u. .
• ant žemės. Jis barė išimtinai paimti Į savo ta — išlikta imi senovei, kad tasai tarimas tapo atšauk- likos paskirtas ištirti senos gyvavęs 1914 metais.
ties kardinolo Gibboa -•» vai
valdžios archyvus ir surasti Kad padarius socialpatri>
gyvena mano rankas anglis ir keletą kitų kuris laikraštis daugiau tas - panakintas.
du — 720,000.
I
: >tjna vadine- dalykų, tarp kurių yra naf skaitytojų gaus, tas bus or- Baigdamas turiu pastebė- tikras karės priežastis; tą- otų Internacionalą nepavo
Buvo panašus į Kanuri ia
■ ė ji’ Teisingoji. ta. cukrus, kava ir arbata. ganu, o nariai gali užsirašy- ti "Keleivio” redakcijai,kad pat privalo padaryt, jis )>a- jingu, rusų bolševikai šau
■ tautos, aš ne- Sakoma, jog buvo tikėta ti koki ka< nori. Draugija talpina tokius šmeižtus, ku- <akė, ir sąjungininkų social kia komunistus spiesties ap
• Kaip Phjladelphijos H
i ; iLėjo angliš- gauti sjieciali patvirtinimą už organą moka tokia sumą, riems vieta tik "Drauge” istai su savo valdžių ar link Trečiąjį Revoliucinį In
ning Bulletin” ji apraše
i s -. -;•« ameriko- iš Parlamento. Tokio mo už kokią leidėjai laikrašti bei "Darbininke”, o ne ’ Ke- chyvais. Jis labiausiai kal ternacionalą, kuris nieką
Lembo buvo labai panas \į
tino Angliją, kuri savo blo bendro neturi su Antruoju.
ų; i it; Amerikoj. nopoliai sudarymas, komi už organą duoda, o jei narvš leivyje.”
Kapuciną, po kurio misijų .
Z. .Spring.
.■••> daugiau neval sija nurodinėja, žyrrdai per užsirašo sau brangesnį, tai ^uo RcdaKci-ios. — Re kada badumi užmušė 700, Bolševikai užreiškia, kad
, nais metais So. Bostone d
leivio” redakcija, būdama 000 vokiečių moterų, kūdi komunistų partijos Finlankatalikai išėjo iš proto ir na iriau. K3 iu ztivi. ir nieko mainys Suv. Valstijų ir Ita pais primoka.
dijos, Estonijos, Lietuvos,
( gėriau, kaip van- lijos anglių pirklybos sąly Tai mat, kaip yra.
Bostone, negali žinot, kas kių ir senelių.
sidarė sau galą. Kuisi K a
Francuzu
atstovas
Tho

Ukrainos, Bdtgudijos, Įlen
gas,
kaip
ir
pirklybos
kitais
Kad
musų
bolševikuojanbūna
1
kuopoj,
Philadelphipucinas, taip ir įknibo ne
mas,
atsakydamas
Wels
’
ui,
ki
jos, Holandijos, Vokieti
. atėjo ant že- panašiais dalykais, k. a. naf tfc" paskelbė "raudoną tero- joje. Talpiname visus tu
šioje ilgą barzda, kuri
1
ti žmonės. Jis ta ir p.
rą", tai liudija šis faktas, rinčius senso pranešimus, apkaltino vokieč’us socialis jos spartakai, Austrijos,
duodavo jam biblijinės iš vai
y
Kalbamt
apie
exportavimą
d
•
dęrą
ir
tikėjid«. k
Lietuvių Kooperatvvės Dr- nežiūrint, ar juos rašo ’ Rė tus už užgyrimą Brest - Li Šveduos, Šveicarijos, ir Is
zdos.
i z tai jie užda anglių iš Suv. Valstijų Į Ita jos metiniame susirinkime leivio" draugai, ar tie, ku- tovsko ir Bucharesto sutar panijos kairieji, taipgi MaDetektivai dabar
<
pasekėjai Anglijoj, Lora rų. Kiekviena liją, raporte sakoma, jog "iš 19 sausio š. m. tie musų ”bol- rie pragaišties Keleiviui čių, taipgi ■kad vokiečių di- clino
nė. kad pora metų atgal ii I
džiumos
socialistai
užgvrė
rio
FranciJoj
ir Dėbso Ame
t;-- yra pragaras, dalies dėl karės ir dėl Di šėrikai" saliunuose išanksto veltui pageidauja, nes mes
buvo sunkiai save sužeidęs
r vėjau elektros džiosios Britanijos anglių susiorganizavo, kad pada- pripažįštam ir branginam savo valdžios didi ofensyvą 1rikoj pritaria Trečiajam In
;r gulėjo Philadelphijos 'i-'
S
kovo mėnesyje, 1918 m.
I
ternacionalui.
tabdvti. Aš no-< kasėjų streiko buvo išsiųsta rius šiame mitinge ataką laisve žodžio ir spaudos.
gonbutyje. Jis tuomet aiš- p

Kas buvo tasai 'Omega?
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KELEIVIS”

į

GERI AUSIS DARBO ĮMONIŲ

Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos kuopas
Connecticut Valstijoj.

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje:
Melams ..............................
Pusei metų ....................... 1J0
Kanadoj ir UžrubežiuoM:
Metams ............................

LDLD. 28 kp., Waterbury,
Conn., susirinkime, laikvtame 2 d. vasario, šių metų, ki
lo klausimas, ar nelaikąs jau
LDLD. kuopoms Conn. vals
tijoj dėtis į Rajoną. Apkal
bėjus, priejta prie išvedimo,
kad Rajonas būtinai reikalin
gas didesniam draugijos iš
plėtojimui, tai yra stiprini
mui silpnų kuopų ir tvėri
mui naujų ten, kur jų dar nė
ra
....
Rajono organizavimo dar
bą ima LDLD. 28 kp. komi
tetas.
Taigi šioj apielinkėi gy
vuojančios kuopos artimiau
siame susirinkime apsvars
tykite šį klausimą ir praneš
kite LDLD. 28 kp. sekreto
riui:

Pusei metų ...........................
Su visokiai reikalais
atsikrei
piant į Redakciją, rašykit šitokį
adresą:

"KELEIVIS“
2S5 Broad wąy, So. Boston, Mam.

>1'
AŪDEJŲ STREIKAS.

Kvaigai užsimanė
žeaytis-

B

kaip esat Amerikoj; šios>• salies
šalies piliepilie J DyaiaiUs, F. Treigį*. V. Vilburis,
koki darbą A Daukaitis. p. Kein: itis ir Z Šu
tis ar ne;
ar ,i€;; kvkl
kienė — po 25c.
difti ir pilna
antroj.
p k
SLA. atropos, norinčios su
. manim vpat^ pasikalbėti, susitar,kite ir paregite savo susirinkimus
STILLARTON, CANADA.
seiliui pradedant nuo Chicagos. 111nS“ valstijos, o aš galėsiu atva
Aukos Lietuvos šelpimo Fondui.
žiuoti ir paimti įteikiamas isformaciSusirinkime pas Petrą Plioplį J<>šykšniui sumanius, susirinku
J Tuo reikalu kreipkitės šiuo adresu: sieji ssečiai suaukave Lietuvos Šel
K. iilingis.
pimo Fondan 811.85 Aukavusiems
Box 92, E M SU., Dps Moines la. tariame aėių.
Pinigai pasiųsti 1, š. F per "Ke
leivio” administracija

Pajieškau mirusio Petro Rameikos
giminių. Velionis Rameika paėjo iš
Būdviečių kaimo. Žigaičių parap, Ra
seinių pav, Kauno gub, turėjo 34 m.
amžiaus, mirė 23 rpaluų, 1918 m.
Oiimpia, \Vash. Giminės malonėsit
atsišaukti, I>. L. K. Gedimino Dr-tės
sek re to ri u n:
v
Ale\ Kalvaitis.
(7)
306 4zį First Ave, So. Seattle, Wash.

M. T. teikus.

Is Vengrijos sostinės Bu
dapešto pranešama,kad pie
tų Vengrijoj katalikų kuni
gai užsimanė pačių ir reika
lauja, kad butų panaikintas
"celibato” įstatymas, kuris
draudžia "dvasiškiems tė
veliams" ženytis. Tuo tiks
lu jie atsišaukė į Vengri
jos dvasiškijos vyriausybę
ir sako, kad "celibatas" yra
’abai nedemokratiškas įsta
tymas.
Daug kunigų, kurie buvo
karės laukuose, "cel’batą”
iau sulaužė ir apsivedė. Ba
žnyčios vyriausybė atėmė
jiems užtai kunigystę, bet
kiti kunigai už juos užsisto
ja ir reikalauja, kad jiems
vėl butų sugrąžintos kunigų
tei'ės.
"Keleivis" kunigėliams to
nepavydi ir linki jiems vi
siems su savo gaspadinėmis
apsivesti, nes be šliubo gy
venti ir negražu ir labai
tankiai nesmagumų pasida
ro.

PHARAONO sapnas.
(Par. CDR.)

Box 384,

S. G V

(»)
Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui
mergino*,
nuo 18 iki 30 metų air.zis.us, aš esu
24 metų, turiu 2,000 dolerių piniyi.
Meldžiu atsišaukti, su pirmu laišku
prisiunčiant *avo paveikslą. Atsaky
mą duosiu kiekvienai.
J. K.
(7)
(8) 58’-i Chest’iut St., Laa rence, Mass.

Pajieškau draugo Antano Kizlaiči<>, su kuriuo 1916 metais draige
farmos
dirbo va ant Schmitt Bros.
Fayette, N. Dakota.
Turiu svarbų
reikalą ir meldžiu jo paties ar žir.anėiųjų atsišaukti.

Petras .Mitsketičiu*

Pinigų $1)85 priėmėm ir perdavėm
__ Kaip matau, tai tu šįryt gana L. Š F. kasinikui K. Šidlauskui.
muzikali*, — tarė dėdė Jonas savo
J. G. Gegužis.
_
_ pianu skambinanseserėnui Alphui,
čTar.i kokią tai augšto tonu meliodija.
—Nenuostabu.
— atsakė Alphas,
nuleisdamas nuo klevituro*
rankas.
Buvau Aidos operoj ir girdėjau "Če
lestą Aidą," t* to, pereitą naktį na.*
Nelius klausiausi iš Aidos didįjį mar
Pajieškau savo brolio Augusto Jvošą, įgrajintą Coiumbia rekordan. Tai
sko. paeina iš Kauno gub, Šiaulių pa
•žavėjinti muzika Verdi kompozicijos.
vieto. Užvenčiu par, Užberžinių kai
Opera atvaizdina nuotikius iš Egipto.
mo. Metas atgal gyveno Nevv Britain,
__ Keistas kraštas tas Egiptas, —
Conn. Meldžiu atsisaukt ar kas žino
tarė dėdė Jons, — ir da keistesnis ji>
pranešt
(8i
buvo pharaonų Laikais.
Ar esi gir
A. Į vaškai te
dėjęs apie Pharaono sapną? Žinoma,
17 Berley St ,
tVorcester, Mass
ne tą, apie kurį biblijoj pasakojami:
yra padavimas apie kitokį Pliaraono
Pajieškau savo švogerio Antano
šapną. Sako, jam prisisapnavo, kai
jis neteko visų savo dantų, tik viena* Balio, Kauno gub, Telšių pav, Ilakių
dantys telikęs.
Pharaona* nubudus parap, Detlaukės sodos. 3 metai at
liepė* tuojaus pašaukt’ magikus ir jie i gal jis gyveno So. Bostone . Ji.* pats
turėję jam išaaiškinti, ką sapnas reiš lai atsišaukia, ar kas jį žino malonė
t S)
kia.
Magikai jam tarė: "Viešpati-, kit pranešt šiuo adresu:
Ignacius Kasperaitis
sapnas reiškia, kad visi tavo drau
102 Mill st,
Duquesne, Pa
gai išmirs pirma tavęs, tu liksi pa
skutinis."
ŠitoŠF išaiškintmas ta n
Pajieškau *a\o vyro Mikolo Pai
Pharaoną suerzino ir inirtino. kad jis
įsakė magikams n u kapot galvas, o kiaus, kuris is Jackson City, Wash ,
pats įpuolė į didelį nusiminimą, iš išvažiavo palikdamas mane su mažais
netyčių jis susitiko Juozapą, kuriam vaikais. Meldžiu tavęs sugristi ir ap
papasakojo savo sanną. Juozapas iš rūpinti nelaimingus vaikučius. Kas
klausęs džiaugsmingai sušuko: "Tai apie jieškomąji žino taipgi bus loskanaikų!
Kas do laimingas
sapnas! vi man pranešti
Auna Gauliutė
Tu pergyvensi savo draugus' Tas rei
Miivvaukec. Wis
škia tau. viešpatie, ilgiausi gyveni 433 6-th st,
mą.’" Pharanonas nudžiugo, sulinks
mėjo ir atsigavo, o atlyginime Juo
Pajieškau brolavaikiu Juozo ir Po
zapui paskyrė augštą vietą.
vilo Karpiejų. iš Pa;»eėių sodžiaus,
—Taip, pasisekimas peikiau*o nuo • Laz’lijų parapijos, Suvalkų gub., gyto, kaip dalykas būna perstatytas,— ,veno Shenandoah, Pa. Jų pačių pratarė jaunas Alphas.
jšau atsišaukti ar kas juos žino rnalo—Tas tiesa — kaip ir kada — pa ; nes pranešti.
(9)
taisė dėdė JonasPovilas Karpiejus
—Be abejonės, — pritarė Alpha*.
R. F. D..
Broad Brook, Ct
— Kalbant apie rekordus, reik pa
sakyti, kad Coiumbia išleidžia rekor- :
Pajieškau Kaulo Striganavičiau.
dus kas mėnesis naujus: galima gir; turiu svarbų reikalą ir meldžiu jo pa
dėt kiekvienoj rekordų sankrovoj gra- Mies ar jį žino atsišaukti, už. ką skiriu
jinant; tuoj gali pažinti iš ju aiškaus.'55 dol. atlyginimo.
(.8)
naturalio balso.
Jie turi puikių re
Kazimieras Sidaras
kordų lietuvių kalboj.
Pav., Stasio 90ft \Visser St., So. Saginatv, Mich
Šimkaus mišraus choro įdainuoti reovdai E 4O9x "Gerkit šaltyšiaj" bei
Pajieškau Stanislovo ir diktoriaus
"Oi ka* sodai do sodeliai” f
Šimkų* Viečorkų. iš šaulių pav . Kauno gub,
išrtikrujų talentingas
kompozitorius gyveno Somcrville. Mass. Jų pačių at
ii gabus chorų mokytojas.
Begalo sišaukt: ar kas juos žino meldžiu
pu'kųs rekordai Juozo Pilieniu.no mo pranešti.
nologų: E 4099 "Referatas anie no
Joe Millis
(9)
sis” bei "-Jaunystės
atsiminimai."
lroquois Pails, Canada.
Nors raiėiokis iš juoko.
rajisškau pusbrolių Juozapo ir
I Napoleono Vilimų, taipgi Povilo ir Jo
I no Viežių, visi iš DruJionij kaimo,Ku
■ piškio parapijos, Vilkmergės pav,
Kauno gub . gyvena bene Chicagoj
Sausio 2, 1919 metu. Lietuvių Jų
pačių ar kas juos žino meldžiu at
Svetainėje, Trijų Sriovių Mitin sišaukti.
Pundzevičius.
ge buvo išnešta rezoliucija prieš Bo\ 1’Jonas
1. Great—Neck, L. -I. N. 5.

Pajieškau apsivedimui inerjrkw°'>
nuo 18 iki 26 metų, aš esu 25 melų.
Mergina turi būt Jnksn-aus budį*,
mylinti gražų gyvenimą.
Platesnių
žinių meldžiu kreipti. prisiunčiarA
savo paveikslą.
Vaikinų prašau nė
ra šinėti.

Cha* .Melais.
Box 284.

Wi!son, Pa.

Pajieškau
Petro Bužio, kuris iš
važiuodamas paliko
man skolingas
<330.00. Jis 6 pėdų augščio, juodais
plaukais, rudų akių, ilga užriestu ga
lu nosia. sakėsi gyvenęs Detroit,.vi ieh.
'•sas našlys ir turįs vieną vaikų. Kas
apie jį praneš gaus 30 dol. atlvginimo.

Pajieškojimai

Pajieškau
apsivedimui mergino*,
ne senesnės 23 metų, be skirtumo pažvalgų. mokančios anglų kalbą. Aš
esu 22 metų, turiu gerą gyvenimą.
Meldžiu atsišaukti, su pirmu laišku
prisiunčiant savo paveikslą,
Atsa
kymą duosiu kiekvienai.
A. L.
(7)
Eo\ 74.
Nortvotai, Mass.

LAHRENCE. Mass. —
Apie 5 sąvaites tam atgal
audėjai pradėjo organizuo
Miss A. Banevičiūtė.
(7)
tis i taip vadinamą ”Textile
95 Sycamore st.,
Ruffalo, N. Y.
Pajieškau apsivedimui merginos ar
Workers of America" uniją.
ba našlės be vaikų, nuo 19 iki 30 rie
Pajieškau
draugų
ir draugių.
tu amžiaus, a.š esu 26 metų pesituDarbininkų
organizato
A.š esu iš Puėkorių sodos, Platelių pa
rintis vaikinas. ..Meldžiu atsišaukti,
ra p, Telšių pav.. Kauno gub. Visų
rini išleido lapelius, kvie
su pirmu laišku prisiunčiant paveik
mane pažįstančių meldžiu atsišaukti.
slą.
čiančius darbininkus orga
Andriu* Yurgaitis.
(7)
W. Zilalis.
(7)
252 Cardoni Ave..
Detroit, Mich.
nizuotis ir reikalaut 48 vai.
221 Cardoni Ave., Detroit, Mich.
darbo sąvaitėj.
Pajieškau brolio Povilo Mucinsko.
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės,
iš Atkočių kaimo, Vilkmergės pav,
Įvairių 'jautų gyvenantį^,
Kauno gub, gyveno Wisconsino vals nuo 24 iki 26 metu amžiaus, aš esu
J. Šinkūnas,
tijoj, paskutinį laišką gavau iš Mi- 28 metų amžiaus, 5 pėdų 4 colių augi
čia žmonės tuojau subruzdo.
chigan
valstijos. Jo paties ar ka.* jį nio, neskiriu tikėjimiškų pažiūrų. Mel
83 S. Leonard St..
Tuojaus likosi įsteigtas cenIžiu atsišaukti, prisiunčiant savo pažino meldžiu atsišauki:.
Waterbury, Conn.
Konstancija Mucinskaitė. 18) vekslą. Vyru prašau nerašinėti.
tralinis komitetas, suside
I'. Zaunis.
(7)
15 Pond St,
M’aterbury, Conn.
dantis iš įvairių tautų dar Conn. valstijoje turi ras
4351 So. Sacramęnto,' Ave.,
Chicatro, 111.
Pajieškau brolio Domininko Vabalo
bininkų atstovų. Lietuviai tis LDLD. z kuopos kiekvie
iš Palunų kaimo. Veisėjų parap.. Sei
nuo savęs išsirinko Į C. K. noje lieturiais apgyventoje
Pajieškau
apsivedimui
megrino-.
nų pav., Suvalkų gub., gyveno Shenandoah. Pa. Jo paties meldžiu atsi arba našlės su vienu vaiku. Aš esu 85
narius: V. Blažionį, A. Stra kolonijoje ir ta- bus galima
šaukti ar kas žino malonė* pranešti. netų našiys su 4 vaikais pasiturintis.
vinską, P. Kviulėną ir M. padaryti susitelkus į Rajo
Antanina Vabaliutė-Tolubienė (8) Turiu gera darba. Platesnių "žinių
ną. Ar jus sutinkate prie
317
Itiver str..
Plymouth. Pa. meldžiu kreiptis laišku. Atsakymą
Petrukevičių.
MILŽINIŠKI
luošiu kiekvienai.
(7)
(’entralinis Komitetas su- Rajono dėtis? Draugai, su
K. Bartkus.
Aš Antanina Sabaliauskiutė Burne213 N. Fourth str., Du juesnc, Pa.
taisė naujus darbininkams kruskite !
lienė pajieškau brolio .Juozo
liausko.
is
Girininkų
kaimo.
Veiverių
LDLD. 28 kp. valdyba:
reikalavimus, Buvo reikaPajieškau apsivedimui merginos,
valsčiaus. Mariampolės pay, Šuva!
Rengia Norwoodo Liet. Soc.
P.Motiečius. Org.,
■uo 25 iki 30 metu amžiaus, turi gelauta tik 48 valandų darbo
kų gub. Jo paties atsišaukti ar ka;
(7> ai kalbėti lietuviškai ir angliškai.
žino meldžiu pranešti.
Namo Bendrovė
.J. Šinkūnas. Sekr,
sąvaitėj, C.. K. prie tos re
Platesnių žinių meldžiu kreiptis At
A. Bumelis,
Svet. po N. 14 St. George St.,
J. V. Kemėšis, Ižd.,
sakymą duosiu kiekvienai.
(?)•
zoliucijos pridėjo, kad mo
55 Porthanais str,
Joe Daugaitis,
Montreal.
Canada.
Norwood,
Mass.
K.
Baliunas.
Fin.
Sekr.
kestis darbininkams pasilik
23 W. Commerce str.,
15 VAS. (FEBR.), 1919.
Youngsto'vn. t)hin.
tų ta pati, t. y. už 54 valan
Pajieškau Jono Sutkaičio ir Agnės
Gvildukės abu iš
Naumiesčio pav,
Prasidės nuo 7:30 v. vakare.
LOU ELL, MASS.
das.
Suvalkų gub. Moteris prasišalino iš
PRANEŠIMAI.
Kviečiam visus, kaip iš
Darbininkai paskyrė kom LSS. 203 kuopos prakalbos.
Virginia, Minn.. 27 lapkričio, 1917 m
‘____ --nėščia ir pasiėmė
- su savim
Ji
buvo
Norwwodo,
taip
ir
iš
apiepanijai terminą reikalavi Vasario 2 d. čionai buvo
Šiuomi atsišaukiu į brolius lietu
vienų metų vaiką. Meldžiu jos pačios
mams išpūdyti iki 30 d. sau LSS. 203 kuopos prakalbos. linkės, kad atsilankytumėt į
..............
"
‘
------ už k? vius, darbininkus ir ctarbinink.es, įvaiatsišaukti
ar žinančių
pranešti
(71 •iose kolionijose, kurie r.orėtumėtjca'l
bus atlyginta.
sio; priešingame atsitikime (Kalbėjo d. J. Neviackas iš šiuos šokius, nes bus duoda
iš pasakyčiau prakalbą, tai malonėkit
George Preikšas,
mi praisai tiems, kurie ge
usinešt su manim, o aš galėsiu prinutarta nuo 3 d. vasario iš j Worcesterio.
BOX 181,
Virginia, Minn
but paskirtu laiku.
Aš turiu daug
riausia
šoks.
Pirmas
praieiti streikan.
>varbių dalykų iš vietos gyvenimo ir
Pajieškau brolio Adomo švilpos
..
....
I Publikos atsmaukė daug ir 5as $3.00. antras praisas $2.
Kompanija reikalavimų'
—
Kauno gub.. Panevėžio pay.. Pakroy •įaujų žinių iš Rusijos.
prakalba visiems Oalyvaus daug
jaunimo
Adresas:
( 7)
parap.. Preicunų sodos. Kas apie j;
1
jaunimo
nSųjildė ir pereitą panedė- ’ "'.17'
‘Neviacko
'U?"“ ^tl
IVilima* Stankiewicz.
ž'n<» malonėkit pranešti arba pats la
e
ku°p°s
prasiįš
įvairių
miestų.
Griežš
geP. O. Boy 101 VVakefield. Mass.
IĮ, va ario 3 d., darbininkai rašė
1
atsišaukia šiuo adresu, nes labai svar
PROTESTO MITINGO
7 nauji nariai.
bų reikalą turiu.
(S)
orkestra.
Tikietai
riausia
į darbą neišėjo. Išėjo tik
ATSKAITA.
Ghas švilpa,
REIKALAVIMAI
I Lietuviai nubausti už pra-|pigrųs.
keletas streiklaužių.
I*. O. BOK 116,
sižengimus.
Drumheller. Aitą. Canada.
Vsus kviečia Komitetas.
Kompanija, laukdama diEIK ALINGA MOTERŲ sortavinui "cotton sirupo.” Lengvas darbas,
!
Tūlas
Vaiciekevičius
likoPaiieškau brolio Tado Grigolo. iŠ
ue'io darbininkų streiko, iš-!
rera mokestis. Atsišaukit į Rai)way
Rietavos kaimo. Raseinių pav, Kau
anksto pr:-gabeno visokių sa- si nuteistas 2 metams kalė- AVATERBURY, CONN. lenkų imperialistinius siekius
Supplys and Manufacturing Co.
no gub, gyveno Chicagoj. Jo paties
savo giminių Gricių Jo- atsišaukti ar kas žino malonės pra 267 Medford st. Chariestocva, Mass.
Prakalbos.
vo samdiniu - padaužų strei- jiman už įsilaužimą tulo
užgriebti Lietuvą ir prieš kiek no,Pajieškau
ir Kazimiero. Vinco Ben- nešti.
Jonas Lesulis,
(7)
REIKALINGAS kriaučius. galintis
kui'laužyti. Policijas taipgi Dunlap stubon. Vaiciekevi- Waterburio Lietuvių Pro- vieną spėką, kurj lyst’.Į Lietu- dės irJuozo
Antano Jndalio. visi iš Grubltu
142 20-th str, S. S. Pittsburgh, Pa. iirbti prie senu taisymo ir prorinimo.
C
;
'
i
sodos.
A
Įsėdu
valse,
Telšių
pav,
Kau

pesčios ir raitos pilnos gat- čius įsilaužė su k;tais dviem gresyviškų Draugijų Sąry von.
■ ~
j
Gerai butų, kad ir naujus mokėtų siuno gbb. Prašome nies. Petronėlė ir
Pajie.škau Stanislovo
Musono
i?
Į savo draugais airiukais.Vai- šis rengia žymias prakalbas
Gali taipgi ir
partneriu likti,
Padengimui lėšų iŠ susirin- Antanas Žukauskai jų visų atsišaukti Sviraičių kaimo, aš esu iš Ubiškės d.
’latesnių žinių kreipkitės.
.Tau buvo keletas susirėmi- cekevičius yra da jaunas— 6 d. vasario, nedėlioję. Pra kusiu surinkta $47.23. Buvo ar ka* žino malonė* pranešt;.
m'estelio. Šiaulių pav.. Kauno gub
L>et uviai kriaučiai.
C7)
Y
i
Antanai Žukauskas,
Meldžiu jie.škomojo ir visų kitų save
mų. Keletas darbvrinkų a- apie 23 metų vtCkėzas.
1202 So. Main St.. Rockford. III.
No. Billerica. Mass.
sidės 1:30 po pietų. Kalbės paskelbta per klaidą $57., bet Bnx 29:»,
pažįstamu atsišaukti.
M. Lebedinskas areštuo
reštuota. tarp tu ir lietuvė
areštuo- advokatas F. J. Bagočius iš perskaičius ten pat ant stalo per
Jo«cph Yenkus.
(7;
Pajieškau draugo Charlio Spičiaus, 143 Market str.,
PARDAVIMAI.
Portsmouth, N. H
ji. Kirmelienė už atkalbinę- tas už girtybę; likosi nuteis- So. Bostono.
pp. Kupsti, Latvinską ir kitus nuo Naumiesčio, Suvalkų gub. Ji*
pereita vasara gyveno Shelt*r Islanti
įimą nuo darbo streiklaužių, tas mėne^ui kalėiiman.Pas
Pajieškau savo giminių ir pažįsta
PARSIDUODA ŠTORAS. 5 ruimų
rasta 47 dol. 23 centai.
L. P. D. S. Komitetas.
J’.eight.*. I
I . X. Y. Jo paties at mų. aš paeinu iš Kybartų. Vi'kaviškic namas ir šantė automobiliui padėti
Reikia pastebėtu kad "Fe- iį, mat, rasta kokie tai gelesišaukti ar kas žino meldžiu praneš pav, Suvalkų gub. Visų trane pažįs Lotas palei kelia 35 pėdų platus ir 85
dereišių” unija isakė savo žiniai nagai. Kadangi teiti.
PRANEŠIMAS VISUOMENEI.
tančių meldžiu atsišaukti.
pėdų ilga*. Gera vieta bizniu’ ir da
Išmokėjimai:
Matuzas.
Elijošius Arminas,
(7) bar toj vietoj vedamas gera* biznis,
nariamš eit dirbti, pasiganė- sėjas nubaudė jį 50 dolerių Beveik kiekviena* turime savo gi Svetainė........ .............. $12.001 1023 Mt.Jo*eph
Vernon S t.,
1621 Fenr.sy lvania, ave.
minių Lietuvoj ir norime apie juos
Parsiduoda dėlto, kad likau našlys.
Philadelphia. Pa.
dinant tuo, ką kompanija pabauda, o jis nesutiko jos Pasižinoti,
Gary, Ind.
kad suteikus jiems pagel
Kreipkitės šiuo adresu:
(12»
3.50
”Darb.” spauda..........
•Tona* Zurlick,
duoda, t. y. 48 valandas dar- mokėti, tai 30-čiai dienų nu- bės Ypatingai dabar, kai-ei pasibai- Telegramos senato
Pajieškau Stanislovo ir Aleksandro
P. O. BOK 254. Great Neck, L. U N Y
-u*, visi laukiame žinių, bet musų
Straukų. iš Tverų parap, Telšių pav.;
bo savaitėje su apkapota ai-‘ėjo kalėjiman.
APSIV ĖDIMAI.
laukimas vis veltui, nes paKol Lie riui Lodge, gubernatoriui
Juozapo
ir
Veronikos
Budrų,
iš
Ži<ra Tečiaus šitie stre;klau-|
ga.
klau-' Trecias
Trečias lietuvis A. Kuklvs tuvoj nenusistovės pastovi valdžia ir Calvin Goolidge ir valst.
B \RGEN AS!
iaiėių kaimo, Feii\o Žalepugo. iš LoPa’ieškau
apsivedimui
merginos,
šalių
pripažinta, susinėsimas
Parsiduoda pigiai už pinigus 70 akžiai negalės streiką sulaužy- eidamas iš dirbtuvės namo kitų
i09|
paičių
kaimo
ir
kitų
savo
pažįstamų
nuo 2i> iki 30 metu amžiaus, laisvi
su Lietuva mums vis bus sunkus.
departmento sekr..........
•J ūkio VVisconsine; visa žemė dirbamindos parapijos meldžiu atsišau- pažiūru.
i š minėto*
Aš esu 29 metų. 5 pėdų 1
Kol Lietuvoj nusistovės pastovi vai
ti.
na, skyrium ganyklos. Puikus 6 rai
tl. nes jis gerai organizuo-. pasiėmė šluotą. Jis už tai džia.
*’Monitor” pasiuntin. ..
.51 kti.
coliu augščio. blaiva* ir mylintis ap
praeis
da
daug
laiko
Tuo
tar

'
j
likosi
areštuotas
ir
nubausnų narna* ir kiti visi reikalingi buStasys
Straukas.
svietą.
Meldžia
atsisaukt,
su
pirnr.
ta\
pu musų giminės ir seni tėveliai tu
Stenografei .................. 3.00 Box821,
linkai. Gy vuliai geri, karvė*, ark
Ailiance. Ohio
laišku prisiunčiant savo
paveikslą
Streiką veda Centralinis tas dešimčio dolerių pabau- rės vargti ir badauti, o mes, nors i*- Už telefonus ..............
lai. kiaulės, vyštes. žemė labai gera,
.25 platesnes žinias suteiksiu per laišką:
norime, negalime ir negalėsime jiems
tuga viskas. Parsiduoda *u visais jKomitetas, susidedantis į-'da.
. .. . . pagelbėt.
o
Paiieškau brolio Jono Rakausko, iš paveikslus grąžinsiu.
Vyrų
meldžiu
Reporteriams ..............
ar.kiais ir mašinomis. Klauskit pas:
’
| Pavičių kaimo. Vystyčio parap , \ ėl- nerasi net.
vairių tautų atstovų, kuriui Visi tie nubaustieji nieko Mes iau suaukavnme lakstančius Telegrama Prezidentui
C. Z. I RNICK.
(7)
I
taviškio
pav,
Suvalkų
gub,
gyveno
V. Janon*.
(7)
Lietuvos gelbėjimui, bet kai4542 So. \¥ood str.,
Chicago, 1)1.
išvW vra 90. Tu atstovų ne-, bendra su socialistais nie- dolerių
Midland l’a-k. N. J. Jo paties ar kas
1552
E.
47-th
St,
Cleveland.
Ohio.
kurie abejojame, kad tie fondai daug’ \Vilsonui, Paryžiun .. .
43.55 žino meldžiu atsišaukti.
reikalingos pagelbos davė.
Žinome,
gali būt daugiau ka;p 1 nuo kad neturėjo.
AR ŽINOTE KAD
aš padarau
Jurgis Rakauskas.
(8)
Pajieškau apsivedimui merginos ar
kad daug pinigų praleista visokių di
Pinavijos žiedas.
100 dailiausių su
jūsų
fotografija
j (XX) darbininkų, ir po 1 nuo
Boy
27.
O
’
FaRen.
Iii.
ba našles ne jaunesnės 15 metų iki 48
plomatų kelionėms, kurios Lietuva'
Išlaidos
$76.05
paveikslėlių tik už $1.40? Reikalau
Esu 48 metų, dailidė, namų budavotovisgi jokios naudos nedavė ir negali
kiekvienos darbininkiškos
prabos pasiųsdami už 3c. krasos
įplaukos ..
47.23 Pajini a u lietu.-ių. kurie gyveno ar jas. Platesnias žinias suteiksiu per kite
duot’.
Buvo siunčiamu aukų badau
ANGLJS ATPIGO.
ženklelį.
(8)
tebegy
vena
St.
Claud.
Minn
.
mieste

organizacijos.
laišką.
jančiai Lietuvai šeipt, bet ar daugeli*
THE
GEORGE
i
’
HOTOGRAPHER
lyje
Meldžiu
atsiliepti
dėl
svarbaus
K S.
Tasai komitetas iš savo Bostono anglies kompani tos pašelpos gavo, n.es taipgi nežino Nedateklius............... $28.82 reikalo, už. la busiu dėkingas.
831 W Lambani St, Baltimore, Md 609 N. Rivcrside str.. M atcrbury, Ct.
me
tarpo , turi išrinkęs finansų ja paskelbė, kad nuo šiol Taip ilgai laukti negalima. Ba
I
'• Siratavich.
\Ve.*t Frankfort. III.
PAGELBA SLENKANT
Paiieškau apsivedimui doro vaiki
•
,
Bo\ 7..>
komisiją iš 7 ypatų. Tvar kietoji anglis atpinga ant daujantis žmonės negali laukti. Jiems T>
i ne padengimo nedatekliaus
no, aš turiu apie $4.IXM vertės turto,
kiel viena valanda reiškia sunkiausią
PLAUKAMS.
ko- prižiūrėjimui komisija $1.00. Iki šiol Bostone kie kovą su alkiu Jų kančia.* atjaučiant prisidėjo:
K. Miškuno. taip geistina, kad vyras mokėtų bent koI Pajieškau brolio
ir
Antano
Misų
ir
b
r.
Kam
tiktai
slenka plaukai ar
gi
Vincento
i
kį
amata,
butų
nesenesnis
33
metų.
susideda iš 3 ypatų. Ji pik toji anglis kamavo $12. da mes negalime rainiai sau sėdėti nieko "Sandara” ................... $5.00 Gublino. visi iš I.igu.nų valsčiaus, Aš esu 28 metų. Vaikinas turi būt
nevcikinnt.
Badaujantiems au'zmopleiskanų yra galvoje, atsišauki
du tarsi ]>olicijos pareigas. bar bus $11.
gub
Jų pačių laisvų pažiūrų.
I
mijos ar monarchijos negili būt gal
J-G..................................... 5.00 Š/iulių pav, Kauno
kas
žino
malonės
prate greitai pas mus, prisiunčiant
atsišaukti
ar
R
B
Presas komisija, kuri seka
voj. jiems reikia duonos, o r.e diplo
M. Petrauskas ..........
18.82 nešti.
2834 W 36-th PI . Chicago. Iii.
matų
konferencijų
už 3c. štampą atsakymui, o ap
laikraščius ir raportuoja 20 ŽMONIŲ SUŽEISTA
(S)
I' 1
AVyvaizdoje to mums neika’ing’i
To mitingo vedėjas
i 255 N. Warn
Pajieškau apsivedimui merginos, turėsite greitą ir gerą pagelba.
NELAIMĖJ.
darbininkiškon
spaudon
gauti tikros žinios tiesiog iš Lietu
M. Petrauskas.
nuo 19 iki 26 metų amžiaus, sutin CLASSICAL BARBĖK SHOP,
vos.
Tam tikslui mums reikalingi
streiko bėgį, susideda iš 3 y- Netoli Danbury, Conn., pe ne diplomatai, o pasiuntiniai j Lietu So. Boston, Mass.
kančios atvažiuoti į Clevelandą.
Aš
102 Millbury str.,
(13>
Pajieškau brolio Antano Virkučio. esu 26 metų.
Platesnių žinių mel
reitoj sąvaitėj susikūlė Har vą. kad suteiktų mums teisinga ra
patu.
, ,
jo
paties
mcldz
’
ti
atsišaukti
ar
ka?
džiu
kreiptis,
su
pirmu
laišku
pri

apie Lietuvos žmonių padėji
\V0RCESTER, MASS.
C. K. sprendžia dalykus tfordo traukinis. Nelaimėj portą
ji žino malonės pranešti, už ką busiu siunčiant savo paveikslą.
mą.
\. Petraiis.
! dėkingas.
(»)
pagal atstovų didžiumos nu- sužeista tarpe 20 ir 25 žmo Tuo reikalu Dės Moincs. Ia, SLA
AUKOS
Monika Klaubiutė.
(8,
513 Sperior Ave., N. E.,
227 kuopa savo susirinkime, laikyta
balsąvimą.
nių.
729 Care St , rear N. 9-th St,
Cleveland, Ohio
me 5 d. sausio. 1919 m, apsvarsčius
N’orth Philadelphia, Fa
Taigi, kovojantįs darbi
reikalą, nutarė ir ingąliavo pasiųsti
so. BOSTON. mass.
Pajieškau apsivedimui merginos
TAI BUSI GRAŽUS? Ją išdirba
Kazimierą šilingi, idant ap Lietuvių Kriaučių LSS. Apsigjnimo
ninkai, laikvkimė« vienybės. UŽPUOLIMAS ANT GA- Lietuvon
Pajieškau Stanislovo Kavaliausko, arba našlės, ne senesnės 30 metų, be Mentholatuni Co. Prieš eisiant gult
lankytų Kauno, Vilniaus ir Suvaiko
..
.
Fondai
iš Smalių sodžiau*. Trakų pav, \ ii- skirtumo tikėjimo, aš esu 28 metų, ištepk veidą mosčia per kelis vakaru.*,
Streiko Reporteris M. B.
rėdybas. ištirtų žmonių padėjimą it
TVEKARIŲ.
.y™57111 kriaučių unijos 119 lokal.
Jo paties atsišaukti, ar 5 pėdu 9 colių augščio.
Meldžiu at o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu.
suteiktų teisingas ir tikras žinias
apsigynimo Fondai: surinko n,al!', '<!’ ’■
Brooklyno priemiestyje tenai.
no meldžiu pranešti.
(7) sišaukti. Platesnes žinias ir atsaky Toji mostis išima plėtmus raudonus
Aukavo; Boston Joint Board ,<as J1
Kristupą* Svimavičiu*.
juodus arba šlakus ir prašalina viso
mą suteiksiu.
PERŠOVĖ PACU IR pereitoj sąvaitėj plėšikai už Tariri šiuomi pranešame visuome of A. C, W. of A. — $10.00; V Ku 36 Davidson
St,
Ix>wcll, Mass.
J. T. B,
(8) kiu *_ spuogu* nuo veido. Kaina dėžu
nei. kas norite patirt apie savo gimi likauskas, A. Jukna, G. Kudirka. A
____ ____________ ___ _____________
PATS NUSIŽUDĖ.
puolė du gatvekariu, atėmė nes, tėvus ar draugus Lietuvoj, kreip v alaiUs A Kasparavičius, J. Sinke- i
Pinigus galit siųst
Bo\ 211,
Belle Vallev. Ohio. tės 50c. ir $1.00.
Pajieškau
brolio
Baltrau*
5
uskeviir
štanipomis.
pinigus
iš
konduktorių,
api

kitės žemiatis paduotu antrašu į K. ši \iciiis, J. Jančiunas, K. Vasiliauskas.
Holyoke, Mass. — PereV
Pajieškau apsivedimui mergino*,
J. RIMKUS.
priduriami jam jūsų jieškamų• 7r°H, K. Naujokaitis ir J Žvingi- čiaus, iš .lezno valsčiaus. 1 raku pav,
Vilniaus ;n:b, gyvino Scranton. Pa. nuo 18 iki 25 metų amžiaus, mylin P. O. BOX 36.
toj seredoj čia buvo toks at plėšė kaikuriuos paša žirus lingį.
Hoihrook. Miss.
jų vardus ir adresus
. nt
P° $1.00; B. Skcrstonas. J.
Jo nati’-s a’sisaukti ar kas jį žino čios gražų šeimynišką gyvenimą. Aš
ir
pabėgo.
Žinias
arba
atsakj
mus
gausite
per
sitikimas. Tūlas Brennan,
u r r”™*'5- A Kavkus, K. černausesu laisvas ir blaivas.
Meldžiu pla
neutrališkas šalis laiškais ir per lai ■ 8as. r. Sakalauskas, J T'iašina. A.
< 71 tesnių žinių kreiptis, prisiunčiant sakuris gyveno su savo pačia
Limont, P, Jalinskas. J. Masilionis.'
k rašei u s.
Me. J vo naveiksla.
Commercial Hotelyje, atsi SUSTREIKAVO GĖRIMŲ Kviesdami kitas kuopas ir orga •>. -Mahonis, J. Ta.nulionis, K. Talžu-;
N V.
(S)
nizacijas prisidėti prie atstovo siun ?.**•. , j-ukoševicius, A. Nevinskas,
PARDAVĖJAI.
I 47 Pacific a»
J
kėlė vidurnakti iš lovos, užNevvark
St,
Pajieškau savo vyno Jono Sėbraustimo, tikimės, kad atlik rime gera dar . I'u^°^<'vičius, B. Cannon (žydas),
parsiduoda lietuvių kolionijoj, Michisitaisė revolveri ir pradėjo Worcesteryje pereitoj są lm ir gausime geras pasekmes.
' *’ J7u";,,**v>čienė ir J Civinskas — ko, kuris i:išvažiavo is Grand Rapid*.
gar.o valstijoj, tiesiog nuo pačių *amerginos
Pajieškau .apsivedimui
Siųsdami K šilingiui pajieškojinnis. !*° š?
Budniką. V. Račkauskas, Mich, prie?š 10 mėiu šių ir jokios živininkų.
Farmos gyvenamos ir ne
i gulinčią lovoj pačią šau vaitėj sustreikavo svaigi Savo
v arda ir pavardę; ki-’k metų i
Saujokaitis. V. Žilinską*. D Ga- nios apie ji neturiu. Turiu svarbų arba našlės, ni’t» 1x iki 38 motų. Mel- gyvenamos. Platesnių žinių klauski
džiu
atsišaukti,
su
pirmu
laišku
primeldžiu -.įo •patie*
dyk SuVaręs i ją kel;-s šū nančių gėrimų pardavėjai, rašykite sekančiai:
. , greit atte per laišką, įdedant markę už 3 c.
Nebuitis, ”i. Kapssin. M. reikalą ir
siunčiant paveikslą.
vardas ir pąvardf jieskoA,,ppv'^kiutė, S Boleman (žydas i, sšaukti a.- žinančiuju apie jį pranešt
TONA ZABEI.A,
(13)
vius, jis paleido kulipką sau reikalaudami ]>o $30 algos •nų;Pilna.*
J. Vrlauskas.
(7)
Marijona Žebrauskienė. (7)
jų gyvenimo vieta prieš kare.
. K*tv'rti«, J. Tęušas, K. GendrolK -'
P.
O.
Bo\
1,
Lake
C
o.,
Peucock,
Nica.
2211
W.
23-rd
11,
Chicago,
III.
savaitei.
Crysta’ Fall*, Mich.
Savo vardą ir pavardę; kipk metu ne, t . Sirvinskas, K. Simonaviėiutė, p,-,x r.57,
į galvą.
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suspoilino.
laikytojai, sušaukėm spešel Jūsų Skrypką dabar turės i
Šen era s Cold and
[mitingą ir išrinkome komi- muvytis
. ....... x'* 52
'-~iš TDetroitotaip
Grip Tablets
[tetą, kuris turėjo parūpint kaip Adomas iš rojaus. Ai
(Severos
Plotkelės nuo
peršalimo) patartinos sry■ "amunicijos”. O kadangi' beč jur laif!
dymui persišaldymo, ffrimusų miestas yra ”sausas
Aš jums daug paelpyt ne-i
P® ir kt. Kaina 30c
Kosulį privalai kucgreiriacsiai gydy
tai komitetas turėjo važiuot galiu, ba aš ir su savo Keide
ti. Kosulys, Ui simpt n-ui reikalau
net Į Toledo, Ohio, ir iš tenai štedi turiu faituotis, o prie
Severe. *s
janti skubiausios priežiūras. Reika
parvežti keliatą bonkų eks- to reikia runyt saliuną. Bet
Gothard
Oil
laujama gero, veiklaus ir patikėtino
plioduojaneio štofo. Da pa aš galiu jums duoti gerą ro
<
Severos
Gothardiškas Avaisto.
Paklausyk ir
patarimo:
l«jus),tai
puikus Linimenaiškinsiu, kad Šitas komi te-, dą: paimkit koki smart saimk
tas
vartojime
nuo rau
tas susidėjo
8 redavų iri liunkvperi
. x— už lojari, nusivemenų sustingimo, sąnarių
vieno barabanščiko. Taigi, -skit kunigo
_ ► gaspadinę už
ir skausmą krutinėję, pa
kaip
tik ”
------ -v.. •—
_
įp tik
"amunicija"
pribu-i svietką,
o aš esu šiur, kad
einančių nuo šalčio ir re
vo, barabanščikas tuojaus Liūs
i jus prova
pro va išgraJisit
išgraiisit ir i džėumatizmo.
Kaina 30 ir
60 centu
užbarabanijo ir kaip matai lą
D jums cit nereikės. Dac oi.
„i
i liogerius susirinko visos
J urs truli,
Severr.’s Antisepsol
musų rezervos.
31 r. Džian Bamba,
(Severos Antisepsolius),
Pirmiausia visi suklaupėm
tai
labai geras dei išplo
Lietuviško vaisko
ir sukalbėjom poterius, kad LABIAUSIAI NAIKIvimo skaudamos gerklės,
179-tos rotos
ponas Dievas ir visi šventi
taipgi gerai nuo užkimi
NANTI KANKYNĖ.
Iš Cardoni St. kempės,
padėtų teisingiau keisą iš
mo. paci.taačio nuo per
Detroit, Mk-h.
Miegas
yra
pasilsys
būti

sišaldymo.
Nuo
slogos
tirti. Paskui pradėjom dis
turi
būti
Įvarvinamus
no
nai
reikalingas
kunui.
Nė

kusijas, o tu. mister Džian
sim Kaina 35c.
DIDŽIAUSIA PROšENe ‘ Bamba- žinai, kad kaip žmo ra didesnės kankynės už at
(Severos Baisa mas plaučiams).
gus gauni išsigert, tai dis ėmimą miego. Nemigė yra
Jo malonybei
Severr.’s
Tai
yra priiranus vaikams i >uauguMr. Džian Bambai, kusijos labai sekasi. .Ai beč augščiausia visu torturu IiStoinacl* Bitler?
siems vtistas Gydo er .inimą. paliuo, ste. Nemigė yra pagamina
(Severas Skiivirris B'Bedidžiausiam lojariui jur laif!
saoja skreplius-f’.egmą :r apreiškia gi
ris) patariama kaipo vai
Dibatai buvo tokie karšti, i ma skilvio betvarkės. Šito
of Junaitet Steic.
jime ir skausmą palenyvinir o veik
stas nuo silpną
silpnų viduriu.
viduriu,
kad mes kaip gyvi da nebu kiame atsitikime Trinerio
mę su skaudėtose vieto.-c. S nitykite
ypatingai
silpniems
seką ponas Juozas Shraniek. K! D. No
O dabar mes apznaiminam vom tokiu turėie. Be ažko Amerikoniško Kartaus Vyniems žmonė-Tis.
Yra
3, Troy, Mo.. mums ia> 2. <i. Gruo
Elixeris yra pasekminšaunus apetito atgavltau, mister Džian Bamba, palis nesusifaitavom. Ant
mui
džio, 1917 m.:
Kaių2 75c. ir si.
'aš
Įnešima,
glausiu
vaistu.
Visose
apgalo
aš
padariau
Įnešimą,
:
t
kad mes esam iš pono Die
50c.
Keumatizvo lockos sveiki ir gyvi, tik kad diskusija- uždarvt, ba tiekose
imui, neuralgijai, strėnų gė
ta’ turime dideli trobeli, ko jau vvkė baigiasi.
Severą‘s KiJney and
"Atsigėriau talto var lers ir tas
limams, ir kt. prašalinti gePaleidom
klausimą
per
vo

Liv er Remedy
ir tau nuo širdies žycinam.
kaip bematant nubėgo j plaučius, pra
(Severas
gyduolė nuo in0 dabar mes norim isek- lus ir atradom, kad kun. ■ riausias vaistas Trinerio Lidėjau kosėti ir maniau, kad visiškai
:
nimentas.
Štai
vienas
iš
tukstu
ir
kepenų)
Skiypką
reikia
išmest
iš
ba

suteikia
mane
užsmaugs.
Suvartojau
Severos
spleinvt tau savo
keisą.
dideles
pasekmes
■
k
s
t
a
n
č
i
ų
paliudyjimų:
inkstų
Balsamo
plaučiam
pust
.tros
bonkuNors nenorim tave perdaug žnyčios. šiur. Maik! Pas
ir
pustės
gydyme.
Taipgi
tės
ir
kosėjimas
beve'k
visiškai
dingo.
l
"Waymart,
Pa.
Gruodžio
baderiuot. ba žinom, kad tu kui da padarėm maniebrus
imk nuo prašai'nimo skau
Ta geriausias nuo kosulio vaisias, ko
runi.ii forst klas saliuną ir ir pasimokmom, kaip geriau 16, 1918 m. Prisiųskit man
smo
nugaroje. Kaina”
ki
tik
galima
gauti
Negaliu
apsieiti
štedi esi bizi su savo kostu- Skrypką nutverti, tik ir vėl 1 bonką Trinerio Linimen- I
ii $ 1.25c.
be jo ir vi _iu jį savo r.umu - e prilai
meriais, ale turėdami dideli perspėjam, kad ne tą skryp to. Tai greit veikianti pakau”
trobeli nutarėm kreiptis pas ką, ką muzikantai ant lietu ;gelba. Jessie Scubits” Vi
Severz's
Bkx»d Purifier
tave prašyti rodos, bo ži viškų veseilių polką grajina, sose aptiekose 35 ir 65 c. Iš
45
ir
7-5
c.
Josirašant
—
75
ale
musų
kunigą,
katras
ne

Severos Kraujo Valyto
Išmėgink jį!
Persitikrinkite, kad
nom, kad tu žinai geografi
seph
Triner
Co.,
1333-1343
jas).
Kiekvienas anksti
rausą
patarimas
yra
geras
Severas
ją ir esi smat lojaris, laik žinia kGdei vadinasi Skryppavasaryje turi imti dėl
Balsanias
Plaučiams
turi
būti
varto

ka, nors jam daug geriau ti
kraujo išvalymo ir jo su
bei.
jamas nuo kosulio. spazmatiskų krustiprinimo
Išbėrimai ir
Taigi dabar eisime prie bi ktų smičiok) vardas.
pu ir kosulio influenzoje. Kaina 25
spuogai išnyksta
Kaina
*1.25.
znio. Į trobeli pateko tris Taigi sulaukę nedėldienio
i • 5Cc.
musų rotos redavi vyčiai. mes paėmėm pirmiau buvu
Ant jų yra jau išimtas va- sią kunigo gaspadinę ;r nu
Šiuos ir visus kitus Severos vaistus pirk pas savo aptiekorių. Kiek
rentas ir jie turės jovytis i ėję bažnyčion susėdom lomvienas aptiekorius malonia; patarnaus parduodamas arba išsiųsdamas
kortą. Taigi mes norim,kad kose netoli durų. Kaip tik
šiuos vaistus Jums. Jeigu jau jūsų apielinkėje negalėtumėt gauti tų
tu duotum mums rodą- kaip Skrypką su šventintu van Gaisro paliestų tavoru išpardavimas! vaistą, tai nats tiesiai iš musą išsisiųsdir.kįte, pinigus prisiųskite kai
WOI.F COHEN & CO.
šitą keisą ’šgrajit, tik ne su deniu atskrypkavo prie du
tų.
2073
—
WASHINGTON ST.. — 2073
kaziromis, o ant korto.
rų, gaspadinę tuojaus kapt Proga visam
gyvenimui pasimokinti.
50,000 krovi
Išekspleinvsim tau, kaip jam už skverno, o staršas
W. F. Severą CoM Cedar Rapids. lowa
nys drapanos vy
redava
s
vytis
už
apykaklės
šitas baderis pasidarė. Tu
rams ir jaunuo
vyriškų
liams,
žinai, mister Džian Bamba, ir davai pušyt dvasišką tė
papuošalą, avali
kad mes esam regli katali veli :š bažnyčios laukan. Ku
nės,
kufarėlių,
kufarėlių
valyzų ir tašą
kai, turim Detroite dailią nigėlis. žinoma, pradėjo spir
FARMOS! FARMOS!
bus
išparduota
tis.
tai
ir
daugiau
vaisko
tu

PATARMĖS
MERGINOMS
bažnyčią ir kunigą Skripką,
10 — 30 nuoš pi
Ar nori geresnio gyvenimo? Pirk
giau tikros kaiAPIE
LYTIES
DALYKUS. i Farmą, ant savęs boso neturėsi, palik
tik nepamislvk, kad tokią rėjo eiti atakomis. Katras
nos.
Ispardavimiestą, biznius mesk fabriku darbus
skrypką, ką i armoniką pa iš musų turėjo daugiau
mas
prasideda
Parašyta žinomos lytiškų daly ; atvažiuok į didžiausią Amerikoje liešiandien ir tęsis kų aiškintojos ponios M. H SAN- ' tuvių farmerių ^oloniją. kurtą mes
naši. Nosarv! Musų Skry- chrabrasties Sr pirmutinis,
per 15 dienų Ši GER. Ta knyga reikalinga vi apgyvenome su 438 lietuviais farprie
tėvelio
prišoko,
tai
ga

pka vra gyva, turi galvą ir
tie tavorai yra siems: merginoms, mo.erims ir
neriais, kurie turi 3 ūkiškas draugys
vertesni 6 karvyrams.
Joje aprašoma lytišku
tes, 2 vra laisvos ir viena katalikiška,
vaikščioja ant dvieju kojų, vo su krapylos kotu per gal
tus daugiau ne- organą išsivystymas, jų veikmė ir i kuri tūri lietuvišką kunigą ir lietuvišgu
ją kainos. svarba visame moteries :i vyro 1 tas kapines. Musų ta Nauja Lietu
taip kaip žmogus. Bet ka vą. Bet vis dėlto kur vais
Štai y ra
tikrai
gyvenime; apsivaisinimas;
vai
va yra’ puikiausia ir parankiausioj
dangi musų Skrypką buvo kas, tai vaiskas. Negelbėjo
j u vertė:
siaus augimas; nėštumo 1 -gier.a.
lietoj lietuviams apsigyventi ant
kunigui
nei
krapyla.
Nu

neženotas, tai mes jam už
VYKI OVER Taipgi aprašoma lytiškos ligos, -a- farmų Amerikoj'e. Netoli nuo ChicaKOTAI ir SIU vižagystč ir daug kitą Įdomią da gos. Detroito ir Grand Rapids, palei
laikėm dailią yaspadinę. 0 tvėrėm ji iš visų pusių ir
TAI.
Vyrams lyku.
Miihigan ežerą, tarpe tu; gaunu mies
Rankoms daryti
tau. mister Džian Bamba, kaip matai išmuvinom autKnyga turi 120 pus’.. ; r papuoš
tų Scottville, Michigan ir Ludir.gton
Overkotai ir Siu i ta paveikslais, kurie pal,
-u laivu prieplauka, kuriose yra, pre
ia
turbut jau nereikia aiškint, said. Net balta jo dresė ka
tai. verti nuo; aprašomus dalykus supras:
fektų fabrikai ir Druskos Mainos.
žin
kur
nusimovė.
kad nais boba visuomet pri
$15 iki $15 Ja- Į
Kaina tik 50 centą.
Yra ir uždarbių laukai gražus, ly
! bar parduor’ami da: $3.98, $7.75, <
’Štampomis meldžiam nesiųst.
i
gus su daug upelių ir žuvingų ežerų,
daro daug trobelio. Ai beč
Bet mes padarėm dideli
, ?10.5o. 312 51). $15.00, $18.00. nes nepriimam.
I
tūliai žvyravoti puikiomis karmomis
jur laif!
misteiką, kad laikėm pas ji Į Kelinės vyriškos >>3. ir $6. dabar nuo
apgyventa. Žeme molis su juodžemiu
98 iki $3.39. Vyriški ir moteriški o“,
MRS. F. STROPUS.
i arba molis su smėlžiamiu. Žemė derIr trobelis pasidarė. Be- savo adresus. Tuo spasabu jčeverykai
dabar 81.3? ir S2.98. Vyriš- 8 Lorirg str.. So. Boston, Mass. t ingiausia dėl visokių javų, sodų, dar
gaspadiniaudama pas nniPi jis žmo kur musų auzos ir |ki ir moteriški $20 Rainkotai dabar
žovių, pievų ir gyvuliams gany klų
po S2.98. Vaikams siutai ir overko
Męs turime toj puikioj Lietuviškoj
doros mokytoją, ėmė šita sa- išėmęs varantus tris iš mus, tai
po 81.39 iki $32)8. Vaiku, mergai
Kolonijoj daujf farniŲ pardavimui nenavagan ir apsirgo! Musų jau sureštino. Negana to., čių ir kūdikių čeverykai nuo 98c. ir
brangiai; marų ir didelių su budin
Vyriškos $f>. kietos ir minkgais, sodais su, apsėtais laukais kvie
dvasiškas tėvelis turėjo rak Jis apšaukė angelckose ffa- į augščiau.
šios skrybėlės po 49 ir 98c iki ?1.39.
čiais, rugiais; turime su gyvu’iais,
.
‘ po 39c. Ipirštinės
’
‘ ■ ■■
; ■ 98c.
~
davai išmuvint ja samnleis ZietOcC, kad Visas musu vai-i,"Kepurės
15c. iki
■našinomis. lurime labai pigių ne
”s>narrhictn” ?»• Flaneliniai marškiniai po 49 ir 98c.
šdirbtu laukų ant pardavimo nuo
ant vikeišino. Taigi palydė- Sh.3S vra
\ ia
anai cm. <_U
ii i Sveteriai $5 ir 10 do).
vertės
—
po
dol.
58 už akeri iki $18 už aken. Mes vie
iom ią ant tre;no ir liepėm bolševikų susaidė.
j“
98c. 'ir $32)8.
apatiniai dra“Vyriški
. .................
ninteliai lietuviai pardavėjai Amen■
bužiai
atskiri
tk> 39c. Visų rusiu žieoje. kurie parduodame ant lengviau
daugiau Į Detroitą negrižt. -Taigi mes dabar bijomės, I miniai apatiniai drabužiai, pirštinės,
sią išmokescią Arklius, Karves, Maši
is, sveteriai. reinkotai. darbiniai
nas padarus, sėklą ir farmas. Ir
Bet ji neklausė. Kaip tik kad negauti užtai džėlos, ir jį kepurė:
ir šventai dienai čeverykai. visokie
žai turinti pinigų pas mus gali įgyti
pradėjo filyt olrait, tuojaus atsišaukiam Į tave, mister j
i. $0.00 tašęs (bags) ir valygera ferma tarpe savų žmonių, kur
— '— rpo 09c., $2.98, $lu ir $25 Kufaiums ir jusu žemynai
bus gerai ir
vėl atvažiavo. Atvažiavo ir Džian Bamba, kaipo moky- i zos
linksma gyventi. Norinti platesnio
čiausi
lo.iari
of
Junaitet
norėjo sugrįžti ant to paties
da kitako. Atsilankykit pas mus pa
aprašymo, prisiųsk uz ( c. štampu,
sižiūrėti pirma, negu nueisit kur kitui
vausi'farmu Katahogą ir Kmonijos
pleiso. Ale musų Skrypką Steic, kad tu mus apgintum, pirkti.
žemlapį. Duodame $25 dovanų kozo
mes
padarysim
tave
užtai
pasakė jai- natink dui’nk.ba
WOLF. COHX & CO„
nam kuris nrisiųs mums Kostumerį
kuris nupirktą farmą. kuris tik pirks
jis jau turėjo kitą leidę. Sy! lietuvišku karalium ir iškal- 12073 — \VASHINGTOX ST, — 2073
nėr mus farma kožnam sugrąžinsime
(3 minutės ėjimo nuo Dudley L. staTaigi, matydama, kad no užpirksim mišias už tavo tiono
geležinkelio tikieto kaštus.
Tikras
kamp. Sterling str. Atidaryta
Kolonijos adresas:
nuo 8 ryto iki 12 naktį.
lx>m biznis, kad džiabo ne dusią.
A. KIETOS
galima gauti, senoji gaspa- Jurs truli,
Feltfebelis,
Teoplcs Statė Bank Building,
dinė pradėjo ant kunigo
APSISAUGOKITE
NUO
Kaa mana išgelbėjo nuo varginan
Zvodnas ir
SCOTTVILLE, MICHIGAN.
Skrypkos kikyt ir šnekėti
čių ligų? Salutaraa Bitteris. Ai
Staršas
barabanščikas.
UffLUEHZIJOS
per
praeitus
4
metus
buvau
vos
til
visokių daiktų. Tas dem bi
Ai kentėjau nuo nevirinime
Jau ir vėl girdisi naujų rjv*-.
znis padarė visai parapijai
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
valgyti ir suvalgytas maistas su
šem, o labiausiai sarmata Džian Bambos atsakymas. susirgimų ta baisiaja epide vau
teikdavo daug man nesmagumo—at
puolė ant lietuviško vaisko Jei, boisai, jus turėsit da mija. Todėl patartina kiek siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas
iiogerio, apie ką aš čia tau bar trobelio. 6 tai vis dėl vienam apsisaugoti nuo tos gurgimas vidurių. Diegliai suimda
po kratine, šonuose ir strėnuosa
nepasakosiu, ba bijau, kad to, kad jus kypinot pas sa ligos pirmiau negu ji apsi ▼o
Niekur ai negavau pageltos dėl sav<
sveikatos. Bet kada ai pradėjau rei
sieilistai neišgirstų ir nepa ve Skrypką. Jeigu jus bū reiškia. Nelaukit pakol ap- kalanti
Salutaraa Bitteria ir SaluU
rašytų i "Keleivi” korespon tumėt už tuos pinigus Įsitai sirgsite, bet paimkite vartot ras, Regulatria,
dėl moterų, pradė
sę gerą armoniką, tai jus tuojaus Plotkeles dėl apsi jau gerai jausties, gerai valgyti i,
dencijos.
pasidarė smagu viskas. pt)
Uskiuzmi, mister Džian turėtumėt laca fonių ir šian saugojimo. Prekiuoja S5.00. dirbti,
6 mėnesius aš savo paveikslą nebegą
Bamba, kad aš perdaug at dien jums jokio baderio ne Taipgi turime visokių vais hu pažint ir palikau laiminga naudo
Saiutaras Bitteria. Kaina M %
tų, kokie tik vartojami pa dama
sitolinau nuo dalyko. Ka;>p būty. Ai beč jur lai t“!
Galima gauti geresnėse apt>eko>e“o
Klausdami pri- kur negalima gauti, kreipkis pa$: ’
Jus saulyje.
sakiau, ant trijų mušti rotos Ale čyr-ap, boisai.
CHEMICAL INST
vyčiu yra išimtas varentas. pasidarėt sau trobelio, tai I siųskite krasos ženklelį at- SALUTARAS
Mėa nm visokių Mogamų. *
O' tas atsitiko taip. Kaip tik tiesa; ale jūsų Skrvpka tu sakvmui.
J. BALTRŪNAS, Prof.
' K. ŠIDLAUSKAS,
dėl kun. Skrypkos leidžiu rės daug daugiau trobelio. o
17»7
8.
Hateted St» Tel. Canal 6417
Provizorius,
parapvo.) pasidarė didelis tai valv.k to, kad jis užsidė
<»W, IU.
17
nois, tai mes. lietuviškas jo su bobomis. Reikia žino 226 Broadway,
Mtų apraninimų turėtų parakaitySO. BOSTON, MASS. klakvfanaa, iikirpt ir pasilikt
vaiskas, kaipo tvarkos vy- ti, kad boba ir Adomui ro-

HUMORISTIK A.-:

Severas
Balsam

for Lungs

I

i

/

I

---M—

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

P. VALUKONIS,
255 Broadway,
So. Boston, Mass.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
darbininkai. uhbanti 'fh.Uj
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F. Al). RICtl TER & COi., 74—80 VVashiugton St., New York, N. Y.

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

Karė yra priežastimi valgio produktų
pabrangimo, deiko paprastai žmonės
bei darbininkai turi permainyti jiems
priprastus valgius, kitais arba sumažinti
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Aptiekoriaus Vinco J.Daunoras Trejankos
arba Trėjos Devinerios. Kaina dėžu
tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
laukite prisiųsdami pinigus pacto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekoriua,
229 BEDFORD AVENUE,

*
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BROOKLYN, N. Y.

Siutus, Overkotus ii
ir kitokius Rubus £
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ertatfsiu. i
et pukši
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ir G5 centai ux
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Aš, Alena Kostovska, pasini
dau visai publikai akyse.
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DUOKIT PASIŪT MUMS.
Mes užtikrinant, kad Jąs sučedyait pinigų
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS.
Kadangi
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musų
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR 0VERKOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL
TAIPGI IŠVALOM IR IšPROSINAM
VYRU IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir nžtikrintas. Kaina
prieinama.
Tikras Jasų brolis Netaria

Ant. Januška
222 W. BROADWAY,
80. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston—21019

Tūkstančiai Doleriu
praleidžiama teatrams ir įvairios
rūšies koncertams. Ir kam leisti
pinigus, kuomet galima namuose
girdėti geriausių dai ninku dainavi
mus ir gražiausias muzikos meli »dijas pastačius musų triubinį ar
betriubini fonografą, k-jrį galite
nusipirkt, išmokant po

$
Minisne
MMisyjo

$1.00 MĖNESIUI.
Priedo gaunate 36 dainas bei
muzikos šmotelius dykai. Kiekviena mašina gvarantuota.
Ri-šyk

mums ir gausi dykai iliustruotą
katalogą

Eagle Graphaphone Co.
104 EAST 16-th STREET
Dcpt 14
New York, N. Y.
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KELEIVIS

DABAR LIETUVOJ.

KAIP JIE GYVENO
ANT MENULIO.

Ten, kur Nemun’s kraujais plusta,
Lietuvos šalelėj....
Ten mus broliai, sesės žūsta
Be duonos kąsnelio.
Ten seneliai be pastogių
Slapstosi miškuose,
O mus brolių jauni kaulai
Jau guli kapuose.
Daugel vargo iškentėjo
Mus seni tėveliai,
Daugel gyvasčių padėjo
Alus jauni broleliai...

(Rankraštis parašytas ant mėnulio ir
nušautas žemėn.)
JERZY ŽULAVVSKL

« • i • •

f LImtas

Laiškai iŠ Lietuvos.

48.Bražinskui Juozui nuo Re

■

Ant 21
akmens

|ž& 6^^.

ii LIETUVIŠKAS |
49. Brizgiui Antanui nuo MaIš Lietuvos atėjo žemiaus nu-.rijonos Brizgis.
IŠRADĖJAS. I
50. Brushui Tony nuo Juozo
rodytiems žmonėms laiškų. Rei
Į

kalaudami, kad jie butų prisiųs Bružo.
ti, reikalaukite tiktai savo, ne
prašykite, kad prisiųstume taip
MOTERIMS PLAUTIS
gi draugo ar pažjstamo, nes iš
čIRKšLe $1.75.
to kįla nesusipratimai. Reika
laudami jdėkite štampą atsaky
mui ir adresuokite sekančiai.
Adv. F. J. BAGOCIL'S,
253 Broadv. ay,
So. Boston, Mass.
Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų

%

Gdžkelio laikro
dis sriubelių uąsukamas, vyriš
ko didumo, ant
20 metų auksuo
tas su išrašytais
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singas, ypatingai
gelžkeliu važiuojantiems žmoaėms,
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiūlysimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt.
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė
cento.
Atsiminkite jus užmokėtumėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00
jei pirktumėt kitur.
Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su
kiekvienu laikrodėliu.
(?)
EXCELSIOR IV ATCH CO.
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILL

<!!

Tokiu

-

■

vardu

išleidome

naują

knygutę :lel išradėjų, joj yra 20
paveiksiu ir iliustracijų, visokių
išradėjų ir išradimų, su aprašy
mai.-. ir paveikslais miesto NewYorko ir \Vashiiigtono.
Ta brangių knygutę, mes išsiunčiame kiekvienam ant pureikalavimo.

jjj
*
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(Tąsa.)
A
Woodbell žymiai pasitaisė, dabar kalbasi
i
i
su Morta,kuri stovi prie vairo. Vos tik pake
I (
DYKAI.
liu akis nuo popieros, tuoj ir matau juodu.
su <!( Jeigu Jus norite žinot, kiek tūr
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada ių to žmonės prasigyveno su pagalYp^č aiškiai matau Mortą. Ji stovi dabar
iš minkšto raudono gurno, įtalpi
ba naudingą išradimų, tai rašvki1. Abariui Juoz. nuo Marcijo- ryta
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- !(( te tuojaus reikalaudami tos nau
į mane šonu ir juokiasi. Stebėtinai juokia
kia plačiai i šalis, taip kad plauja vi di dingos knygutės.
Kaip žinovai
no Abąrio.
si. Jos lupos susideda taip dailiai, lyg kad
sas dalis vietos. Pasiųsk 81.75 su
(ekspertai) natantų, — bandome Į
Verkė musų motinėlė,
2. Abazoriui Ant. nuo Gabrio savo antrašu, taipgi 15c. stampomis išradimus DYKAI. Kasykite:
ji orą bučiuotų. Tos malonios šypsos ji
<lel apmokėjimo persiuntimo. Turi
Verkė ir sesutė;
ir Valerinos Gelažių.
$ AMERICAN EUROl’EAN
(C
me daugybę tiems panašių dalyku ir
turi pilnas akis, ir pilną krutinę, kuri kilno
Verkė likę našlaitėliai,
3. Adomaičiai Benediktai nuo prietaisų. Rašykit tuojaus.
(?)
*
PATENT OFFICE. Ine.
FISHLEIGH & CO.. Dept. 924,
jasi smulkiais, greitais judėjimais. Laike
SKAITYKIT IK PLATINVaikeliai mažučiai...
Marijos Adomaitienės.
jg 256 BR0ADWAY,
(Ks.)
CHICAGO, ILL.
dienos kaitros krutinę turėjo atidengtą; nei
NEW YORK, N. Y.
4. Adomaičiai Juozafai nuo Jo Už Suv. Valst. rube/.ių kaina $2., pi
KIT "KELEIVĮ.”
Mes,. Amerikoj ką buvam,
jai per karšta, kuri buvo apdeginta indiių
nigai
turi
būt
prisiųsti
iškalno.
no Adomavičiaus.
Dirbame kas d’eną,
saulės. Dabar prisidengė iig pat kąkio.
nuo
5. Adomauskui Franui
Siųskim
aukas
į
Lietuvą,
Nežinau kodėl, nenoroms jieškau. akimis tos
Prano Adomausko.
Kad
atstačius
sienas.
puikios ir smagios krutinės, g kada jos ne
6. Aleksiui D. J- nuo Onos
šiurkus ir Juozo Aleksio.
randu, man kažin ko tai trūksta. Be rei
Ten stubelės supleškėjo
7. Alexiunui Adoniui nuo Akalo mąstau apie tą moteriškę, bet ką pada
Ir sienos sugriuvo,
domo Gruzdevičiaus.
rysi, kad jos čia yra visur pilna. Nuo to
Musų brangi Lietuvėlė
8. Alminui Rafolui nuo Aglaiko, kaip giltinė atsitolino rmo musų veži
Bemažko nežuvo...
★
nieškos Alminas.
mo, visa jo ankšta atmosfera yra persiėmus
Prisiuntė Samson.
9. Ambrazui Steponui nuo Sta
šita moterimi. Net Varadolis — neva žai
Padera Gaivą, Raudoną Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą
nislovo Ambrazo.
VyriškuiOa ir Moteriškumą.
džia su šunimis, o žinau, kad slapta žiuri Į
NAUJIEMS METAMS.
10. Anestai Vincui nuo Petro
Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam
tą moterį. Mane tas erzina. Kodėl Tarnas
Anestos.
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, Malarija viešpatauja.
štai
pasaulis
apsisuko,
to netėmija? 0 pagalios — tai nemano da
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvinNuga-Tone suteika Sveikatą. Stiprumą ir
11. Aniuolaieiui Jurgiui nuo
Nauji
Metai
jau
užstojo,
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono Spėkas. Padidina apetitą ir gruemulavimo viduriu,
★
lykas...
Prano Naujokaičio.
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda
Pl
’
eno
kardas
jau
sutruko.
žudymo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika
Jau nuo 60 valandų su viršum esam ke
12. Ansului Solomonui nuo
valgiui, skausmo pilve po valgiui, 'tulžinio. užketėjimo sveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono ★
Laimė
grista
prie
artojo
;
skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje,
Mikolo Bacilos.
lionėj. Vežimas eina nuolatos. Jam einant
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, kraujo j visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonu13. Antanavičiui Ant. apie
neuralgijos. Xuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.
Senas metas kraujuos plūdo,
miegam ant permainos ir dabar važiuojant
★
i
Uršulę
Antanavičienę.
••
Karės Dievas viešpatavo;
rašau. Tik truputį sustojome, kad. užtaisy
14. Atkočiūnui Ignui nuo Ka★
Nauji Metai lai ji žudo,
ti elektrinio musų motoro akumuliatorius.
•niiės Atkočiunas.
Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant NugaKad sutaupyt daugiau kuro, kuris užėjus
Kaip jis žudė sūnūs tavo;
15. Augštikalnui Juozui nuo
♦
Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devyniosilgai ir šaltai nakčiai bus labai mums reika
dešimtvs (90> pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.90)
i
Apolonijos
Augštikalnienės.
Nauji Metai, kada pietus
doleris,’ arba šeši mėnesei gydymo, šešes bonkutes už penktus i$5.«e) dolerius.
lingas, mašiną paleidom juėėjiman su pa
16. Bačiuliui Antonimai nuo
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (29) dienų nebusite pilnai užganėdin
♦
Jus dėl musų pagaminsit?
ti pasekmių, sugrąžikite Ivlitus pilės ir bonkutė, o mes betarpiškai sugrązisme
Simono
Bačiulio.
galba besiskėčiančio suspausto oro. Aku
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai
Ant santaikos stalo tiesas,
17. Bagdonui Liudvikui nuo
ne bus pasekmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negalėtume
♦
muliatorius prisieina užtaisyti, nes greitai
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone
Darbininkam pastatysit...
Prano
Bagužio
ir
Jono
Bagdono.
padarys viską, ką čionais tvirtiname.
Nuga-Tone
važiuojant vienų baterijų nepakanka.
18. Bagoriui Jurgiui nuo Ago
f
Mes išalkę ilgą laiką,
Skaitykite ką tie žmones saka apie Naga-Tone.
O važiuojam taip greitai, kaip leidžia
tos Bagor - Naujoks.
Laukiam pietų be kantrybės,
NATIONAL LABORATORY. Chicago. HL
E!wood Cttr.
19. Baiko Tarnui nuo Rozali
mums kelias. Tūli nelygumai neleido mums
a
CcrlC^*au:ius-4 laišką ir Nuga-Tone piliutes ir turiu pasakyti, jog esu visai cžgane&rtas jūsų
Naujas
Mete,
gamink
Taiką,
jos Grabauskas.
važiuot tiesiai Į šiaure, kaip išėjom ;š Išga j
vaistais. Meldžiu prisiųsti dvi bonkutes Nuga-Tone pikuliu. Aš daviau kiaieiapibutiu savą
preteiių dėl pabandymu ir jam labai patilta. Aš steliuįu vienų bonkutė dėl po. Pr.uunėiu Se.
20. Balčiūnas Elžbietai apie
Išnaikink karės ffalvbes...
¥■
nymo Plyšio (taip pavadinom aną perskyla
Siuskite vaistus kų greieiausei.
CASPAR BERSEK.’Boa 547.
Valeriją
Balčiūnas.
Prisiuntė Samson.
mą po Eratosthenesu. nes jis savo pavėsiu,
21. Balniui Tarnui nuo Tarno
NATIONAL LABORATORY. Chicago. Uis.
Scenandoah.
tikrai išgelbėjo mus nuo mirties). Ame 12
Godotini Tamistai:—
.
..
..
Balnio.
,
—
Aš esu labai užganėdintas nuo jūsų ^To^^^v^o ,um
I
U-L
,
vakarų ilgumos užtikome vieną tų šviesiųjų
22. Balsis Onai nuo Marės Da
¥
kios
tai
slaptingos
ugninės
pajiegos
išdegi

nai tęs. Petronės Jankevičius ir
bruožų, kurie nuo Koperniko kalno eina į
Nuga-Tone yra sudėti :
Steliukite vaistas ant tuo kuponą.
parankioje bonkuteje. Jie j NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, III.
visas puses kaip ir kokie spinduliai. Tais no jame iš stiklinio akmens bruožus, kurie Marės ir Onos Lukoševičius.
yra apvilkti su cukrui : Gerbiamieji:
Prisiunčiu S.......... ir meldžiu prisiųsti man
bruožais, matomais nuo žemės let por men ištolo šviečia, tartum kokie spinduliai. Ir 23 Balt Tomaičiui Antanui
priimno skoni; ramė dėl : bonkutė Nuga-Tone.
nuoAntar.o Baltromaičio.
čia,
kur
kitąsy
k
siautė
tvėrimo
pajiegos.
da

vartojimo;
neatitrauka :
kesnius žiūronus, astronomai \ isados stebė
* 24. Balandžiui Ignui nuo An
bar
viešpatauja
tyla
ir
apnykimas,
taip
ny

nuo darbo ar linksmumo. : Vardas ir pavardė.........
josi. Yra tai, kaip dabar patyrėm, pu kelio
tano Balundžio. Marės čiaupieBandykite.
Jus reko- •
Gatvė ir No. ar R. F. D.
lika kilometrų pločio ir iio kelis šimtus ilgio ku ir baisu, kad mus net stebina musų pačiu nės ir Kazės Girčiunienės.
menduosite tuos vaistus j
Valstija
visiems sava pretelems. : Miestas
25. Baniui Martinui apie Mi
juostos i stiklą sutirpusios u(ios. -Itsiradi.
Ligšiol
vis
važiuojam
tuo
šviesiuoju
mo tų keistų tvarinių nemoku išaiškint... Ir Į.; bruožu, vedančiu nuo Koperniko i šiaury-j kolą Gasparavičių.
26. Baniuliui Antanui nuo Ig
abelnai daug ko yra čia mums nesupranta-i
taigi mums labai paranku, o ir kelias no Kireilio ir Adomo Baniulio.
mo net iš tu~ dalvku, kuriuos rankomis galiu I čius,
G*
(
geras. Nuvažiuosim juo stačiai ant lygu- 27. Barnkauskui Petrui nuo į
paliesti. — Kaip pasidarė ši lyguma, ant!^
MUMS NEI VIENO CENTO
NESIŲK
i
mos
tarp
Archimedo ir Timochario, kuri ■ Dominiko Gurausko.
kurios mes esame, kaip atsirado tie žiedą-i
Ignui nuo Ma-ii
' 28. Bartaškai
Bartaška.
I
kalniai po kelis tūkstančius mečių augščio?)! reikės būtinai pervažiuoti. 0 paskui i šiau-Įrijonos
i
re
ir
i
šiaure,
kad
kuo
toliau
nuo
tos
vietos,
i
Earščevičiui
<; -■
*
*
:■ 29. ------------ --Adomui nuo
Juk negalimas daiktas, kad tai butų užgesę;
*
[kur
dienai
atėjus
ta
baisioji
saulė
vis
lipa
ir
į
Alesės Barščevičius.
TAI RETA PROGA
I
ugnakalniai. kaip tai ant žemės buvo mano-j,,
DELTG PASINAUDOK JA.
30. Bartašiui Jurgiai nuo Star>
.
lipa
virš
gaivu,
tartum
idukes
ugningas
raima. Žiūrėjom įi Eratosthencso vidurį
viduri ir
ir,j J ’
.
.
.
.s
TIK 2,5,10 ŠITŲ LAIKRODĖLIU TOKI K ŽEMA KAINU
!
telis.
0
1
ne,
tai
ne
musiske
saule,
Ką siun Įnisiovo Mažrimo.
matėm tenai rūkstančius vulkanus, kurie
31. Bartušas Antanas nuo Aln*, u r.: s ;xisisekė r.unirkt šitą laikrodžių daugybę žemiau iidis-bimo kainos,
Tas atsitinka tik n
kur-nois 1 f.tur laikrodėlius parduoda.
niekuo nesiskiria nuo vulkanų ant žemes, čia ant žemės gyvastį ir šviesą! — tai lyg viros Bartušas.
dabar galime parduot
koks
pasityčiojimo
dievas,
dievas
naikinto

32. Batakiui Alesiai nuo Jono
bet pats jo žiedas vulkanu veikiausia nėra
^MSuąrcHOĮs.
jas
ir
ėdikas!
0
musų
yra
ketvertas,
tai
Batakio.
elGik
buvęs. Prieštarauja tam ir milžiniškas jo
vienatinės
gyvos
aukos,
kokiai
jis
nužiūrė

33.
Baužiui
Juozai nuo Ana-j
didumas, ir uolos rūšis, iš kurios jisai yra
jo šioj mirties pakalnėj! Turim nuo jo pa stazijos Baužis, Antano Baužio.
susidėjęs.
ir Marės Pečiukonis.
Rodos, kad idant supratus tas keistas bėgti, kol ant juodo dangaus skliauto pasi 34. Beinoraitei Onai nuo Mo-'
,
formacijas, reikia sugrįžti mintimi i tuos rodys.
Beinorio.
Turiu pertraukti rašymą. Varadolis tiejaus
35. Bėjui Antanui nuo Petro
laikus, kada mėnulis buvo da skystu., Įkaitu-j
Įšaukia prie motoro, buk dabar jau mano ei Petručio.
siu skrituliu, tik ką pradėjęs iš paviršiaus
atvėsti. Tuomet tai milžiniški išsiveržimai lė stoti prie vežimo vairo. Anie jau miega. 36. Benevičiutei Marijai nuo
Onos Benevičius.
gazų, skysta mėnulio mase paglemžtų, kėlė Morta, kaip paprastai, pasilenkus iš kaba 37. Bemadišiui Povilui
nuo
dar minkšta jo paviršių milžiniškais burbu mos lovelės rymo savo galva ant krutinėsi Antano Bernadišiaus.
lais bei pūslėmis, l ie burbulai sprogo, jų to vienatinio laimingo musų tarpe žmogaus! 38. Bcreniui Dominikui nuo
Juozo Berenio.
B’.NDVK PASIKLAUST Kt R NORI IR PERSITIKRINK PATS.
kraštai nors ir nusėdo, bet susilygini su
Pirmą mėnulio dieną, 4 valandą saulei
39. Bernatoniui Kaziui
- kad
Kao pasakius^ms
___ _
.................
______rašome
________ taip.
-T* Beveik visi žino, kad tai
Ne dėlto, kad išores musu tavoin, bet
teisybę
nuo
paviršium jau nebegalėjo ir jų ženklai užsi
1 g ’vraL ^dutimir*didumo, biskutį storesnis už sidabrinį doleri. Turi pirnusileidus, ant Mare Imbrium 10
Domicėlė
Bernatonis.
’
is
iš
žinomu
laikrodėlis
Jis
j
ra
jreriaosias —
„
... n...... f' ..J Lakatai
n stvai------auksuoti (jrold filied), gražiai graviruoti kiekvienas skirliko iki šiai dienai pavidale milžinišku žie
v. ilgumos, 20 28’ š. platumos.
40. Bernotui Juozai nuo Mari- . mos klesos v
įi' A?, ėč;..' bvn.ont
uotas ant
metų,
laikrodis u z $50.00
niekad -•
jus ••
jrenau nepatenąvarantuotas
ant
metų. -------------.
• .
dų arba, kaip juos paprastai vadina, žiedatingiu desn.u.
ain> >t
veri';. Kiekvienas juo patenkintas dėl tos paprastos priežasties,
jonos Bernotas. .
s
turit
matyt
jį.
kad
a
už šitą, J J
y'enuo.-tab’:. kad mes parduodam visokių klesų žmonėms Suvienytose
Tuomet jau prasidėjo naktis, kuinai že 41. Bertuliui Juozai nuo Emi I kins
kalnių, kuriais užklotas visas mėnuiio pa
kad jis grrr.yius ii laiką teisingai le:k
t konduktori’i.nip, ir inžinieriams, kareiviams, jurininkams, darbininjoj
ir
bi/.nieiianis
ir Ka:u
lie visi pataria pirkt nuo mus, nes laikrodėlis vertas mažiausiai
mės paros yra mažesniais laikotarpiais,negu lijos Bertulis ir Rozalijos Ber Valstijose
viršius.
turtuoliams i.- bėdmiejns. Jie
kams, farmerian
i priedo da duodame visiškai dykai sekančius 11 daiktų: 1) Au.;Gi
parduodame
tik
uz
s
12.95.
$22.00. <ri
ifaip aiškiai man apie tai kalba vis: šitie valandos žemiškai nakčiai. Žemė, besilenk tulis.
auskarus;
suotus rankov ■a’ianis knypkius; 2) Gražius
aparatą, per kur;
kalnai, kad kuomet Įsižiūri i pavii-šių, tai dama vis pietų link, šviečia virš mus kaip 42. Biliūnui Antanui nuo An 3) Eontaniny dunksnę; U X-Ray 5)
KUPONAS GERAS TIKTAI PER
Gražia auksuogalima matyt kurie kaulus ir kitką: ’ ' i; ’7) Žiedą:
IDIENU.
rodos, jog tos nuo saulės šviesiai geltonos didelis šviesus laikrodis. Matydami, kaip tano Biliūno.
)
Ž
tą branzaletą ; 6) Naujai patentuotą britvą
43.
Bliciukui
Broniai
nuo
Ma

Union Novelty Co. Dept. 711.
skeveldros, tai da tebeverdanti medega, slenka jos skrituliu tamsus šešėlis, lengvai rės Aleknaitės.
S) Šepetuką barzda ;’$«,<’ombinaciją retežėlio rak1016 Milwaukce Avc_ Chicago. III
]0| Pinigams rmUnelę su slaptingu
tams
susinerti;
skysta ir beveik gyva; rodosi kafi visa ly galime numanyti laiką. Saulei leidžianties 44. Boikai Povilui nuo Juozo užraktu: lt‘
auksuotą la kror.em
Tamistos: —
Visus tuos puis.ius naikius jus zausit- v
jūsų nupiginMeldžiu prisiųsti man
guma tuoj pradės banguoti kai]) jura, lenk- ji buvo priešakyje, apie vidurnakti bus pil Boikos.
kai. kada p-isiąsit mi n,; uz/ 8K mą ’v vėli;
ta kaina parduodamą 23 akmenų auksuotą
pinigu nei sk
”GoM Fillcd*' laikrodėli su 11 jūsų naties, kilti ir spiriama iš vidaus gazų sprog natyje. o saulei tekant bus delčioje. Minu- 45. Boliui Matui nuo Kazimie nu nuo šiol. Isi.-nt mu1 ivzpgącsinimo
ku;
; ŠIO
A p) ai kęs tavožadėtų dovanoms daiktų,
tik
prisiąsk
iškirpes
ro
Bolio.
tinės
rodyklės
rolę
ant
dangaus
laikrodžio
ti ir taškyti pradine lavai juodas padanges,
šcs
Jei nebusiu
ra aš užmokėsiu $12 95.
i,v.. savo
— (ikrą
' . vardą, pava'-dę, ri.t; .. i Hc
patenkintas, laike W dienų sugražinsiu
46.
Braciškai
Kazimierui
nuo
Na
cžafeąkai.
'
'
>
■
liu
užsisakai.
lošia
pasaulio
dalis.
Slepianties
jiems
tam

o paskui aušti ir formuoti žiedo pavidale
dienų gražink mums laikroddi » kiąis
viską alfai, o jus turite sugrąžinti man
sos šešėlyje, mes galim pažinti valandas, Marės Braciška ir Marijonos n»es praginsi pinigu?, kursuos uz^.o .ej;
pinigus.
kalnus.
Braciškienės.
Vardas ............................................................................
siim< lamas
O kiek gi tai šimtų tūkstančių amžių kurios yra kaip ir minutėmis mūsiškei sep 47. Bradauskwi Motiejai nuo
I NKIS NOVEI.TY CO.MPAN'Y.. Dcpt. 711
Adresas ..
nuo tų laikų praėjo! Mėnulio paviršius a- tini šimtai devinvalandžiai parai.
Kot.rinos Bradauskas ir Juozo
ini(. Mihvankre Avc.. Chicago. III.
Žukausko.
taušo ir nuolat besitraukdamas suplyšo. Ko-(Tolinus bus.)
»

ijga-Tone
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DIDŽI AI SIS
Pasekmingo* prakalbos. .Motorų lavinimosi vakarai^
IflO^mAC 71T11AC Pereitą nedėldienį Lietu- Pėtnyčios vakarais nuo 8
VlvUllvv šillllvd vių Salėj buvo Labdarystės vai. Lietuvių Salėj būna mo
Draugijos parengtos prakal terų lavinimosi vakarai, ku- Rengi* Lietuvos Suny Dr«ugj»tė
Kalbėjo
bos.
F"
' _ advokatas F. riuos veda LMPS. 13 kuopa. SUBATOJ, 22 VASAK1O-FEB. 1919
BOSTONO LIETUVIŲ
(Mokinama lietuviškai skai(George
)
KONFERENCIJA UŽ J. Bagočius.
PIRMIAU NEGU PARDUOSIT SAVO BONDSĄ, ATEIKIT PAS
Ilgai negirdėtos Bagof _ tyt, rašyt ir skaitliuot, o
Cypius Hali salėje
VISUOTINĄ SUVA
čiaus prakalbos susirinko taipgi siut, megst ir skrybe- 40 Prospect St.. Caiubrid£C, Mass.
MANE IR GAUKIT TIKRĄ DIENOS KURSĄ.
ŽIAVIMĄ
pasiklausyt labai daug pu- les apdarynėt. Į tuos vaka- Prasidės 2 vai. po
trauksis
Aš moku už Bondsus daugiau negu visi kiti. Todėl ateikit pas mane, o
visos —
mo-  iki vėlai nakties
’’’ ’lankytis
L’- ----Pareitoj nedėlioj So. Bos blikos, taip kad ir svetainėj rus gali
persitikrinsite patįs.
teris ir merginos, nežiūrint, Balius bus labai g
tone buvo Bostono ir apie- netilpo.
tai
paimti
garsiausi
visoj
apielinkcj,
j
Enkės dragijų įgaliotinių Bagočiaus prakalba, pilna ar jos priguli prie LMPS. ar kurie grajjs visokius lietuviškus ir
PIRKIT RUBLIUS, NES KAINA JŲ BEVEIK KASDIENĄ KĮLA.
angliškus šokius. Bus taipff1 užkand- j
konferencija, kurios tikslas humoro, buvo gana įspūdin I ne. Mokinama dykai.
iiy,
saldžiu
gerimy
ir
lce
CreaPerkame ir parduodame Suvienytų Valstijų Laisvės Bondsus (Liberty
buvo apkalbėti, kokiu budu ga. Aukų lėšoms padengti
mo"
.
...
Telefonistės
rengiasi
strei

suaukauta
60
dolerių
su
vir

Gerbiamą
visuomenę,
Kviečiam
at

butų galima nusiųsti badau
Bonds) ir Karės Taupymo Markes (War-Sawings Stapms).
silankyti
Jžanga pip
(S)
kam
jantiems Lietuvos žmonėms šum. Prie Labdarystės DrSkoliname pinigus ant morgičių. Su visais dalykais kreipkitės pas mus
PASARGA:
Iš toliau važiuojant
jos prisirašė 15 naujų narių.
Xe\v England Telephone reikia
maisto ir drabužių.
išlipt ant Cer.Dal Sd., čia jau ir
ir persitikrinkite, jog mes patarnaujame savo tautiečiams kuomandagiauPertraukoje
padainavo Co. darbininkų uni Sa • ė.
Konferencija atrado, kad
Lietuvos
Sūnų
Dr-stes
KOMITETAS.
siai.
tokiam darbui reikia sujun Marsalietę ir Internaciona jos 48 lokalų, turinčių apie
lą
seseris
Žvingiliutės
ir
M.
i2,000
narių,
jungtiną
tary

gti visas Amerikos lietuvių
ba pereitą nedėldienį turėjo
spėkas. Tuo tikslu reikia Gružinskaitė.
DIDŽIAUSIS BALIUS
šaukti visuotiną Amerikos Vakare toj pačioj salėj savo mitingą Quincy House
GED1.M1><> LIETUVIU
JUOZAS KAVALIAUSKAS, PREZIDENTAS.
lietuvių siemą. Seimas tu- buvo Balso Draugijos pra svetainėj ir svarstė telefono RENGIA
LKĖSU DKAIGVSTe.
retų būt ne politinis, bet pa- kalbos. Kalbėjo dd. Ambro- aptarnautojų algos klausi Subatoje. -2 5 a*ari<> (tebr.). 1919
32-34 CROSS STREET,
BOSTON, MASS
(Geoi’jre
ash.njiton Dąy)
zaitis ir Michelsonas. Prie mą. Galutinai streiko nuta
šalpinis.
-i-ii
LIETI VII SALĖJE
Jo uždavinys turi būti 1S- Draugijos prisirašė apie 40 rimas įvyks šiomis dienomis,
erer-gr^r^r^ir1,5!1Kampas
E ir Silver St*.
jeigu darbininkų ir darbi
teikti bendrą Amerikos lie naujų narių.
So. Boston.
ninkių reikalavimai bus at Prasidės 2 vai po pietų >r trauksis
tuvių fondą ir pasirūpinti
1■ BENJAMIN KSENDELSOHN
iki vėlai nakties.
atimti iš Raudonojo Kry P-lių Karužiučių koncertas. mesti.
Tikimasi, kad ’ telefonis Gerbiamieji: —
I
...
žiaus Lietuvių Dienos pini Pereitą panedėlį Lietuviii
Minėtas balius '.>u- vienas is pui
Ii AtliekaADVOKATAS
gus, kuriuos musų visuome Salėj So. Bostone buvo p-lių I tėms sustreikavus, jų strei kiausių: jus žinot, kad Gedimino Drvisokius teismiškus reika
ADVOKATAS
parengia visados pjikius balius.
lus šioj šalyj ir Europoj. Suteikia
nė suaukavo. Bendras Ame Karužiučių iŠ Philadelphi- I ką parems Electric Workers stė
i
paimti geriausi visoj asąžiningus patarimus.
Atlieka vusus teismiškus reikalus visur.
rikos lietuvių fondas Lietu :os koncertas, kurį galima unija. Manoma, kad telefo Muzikantai
pielinkėj, kurie graj:s visokius lietu
I
OFFICE:
931-932 Slater Bldg.
ir angliškus sekins. Rus taip
vai šelpti turėtų organizuoti na vadinti pirmu tos rūšies no ir elektros darbininkų viškus
1 j 390 Main
gi užkandžių, saldžių gėrimų ir salto
735-736
Oi«l
South
Bldg.
OFFICE:
St., Tel. Park 709
po visas kolonijas aukų rin koncertu So. Bostone lietu streikas prasiplės po visa ša ”Iee Cream.”
332 Broaduay,
✓
294 VVashington st.,
f
Gerbiamieji.
nep:ak
:.-kite
progos,
Worcester, Mass.
kimą ir rūpintis surengti viuose. Js paliko tą įspūdį, lį■
Bo»to_n. Mass.
So. Boston, Mass.
kurie tik atsilankysit. visi busit pa
antrą Lietuvių Dieną tam kad išsklaido abejones apie
Tel.:
So.
Boston
481-M.
Tel.:
Port
Kili
3424-1972.
a
pi"i.
frz
Brightono Market T rust tenkinti. Įžanga
Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.
Kviečii KOMITETAS (**Y
tikslui. Už surinktus ir da nusų tautos nekulturingus i j
Co. banko kasieriaus padė
I
bar esančius Raudonam ną.
jėjas,
andai
areštuotas
už
Kryžiuje pinigus šitas fon P-lė Marė Karužiutė, apie
(
i
iš Petrogrado.
Tel. Haymarket 4154
das turėtų pasamdyti laivą kurią teisingai pastebėjo naudojimąsi bankan sudė
’l
Gyvenimo Te!.: Cambridge 6098.
GYDO SLAPTAS VYRU >R
ir prikrovęs jį maistu ir ki Readingo ”Evening Star”, tais pinigais, teisme prisipa
II
MOTERŲ LIGAS.
v
žino,
kad
jis
pasisavino
tik
Rengia L. S. S. 67 kuopa
tokiais reikalingais daiktais kad tai didžiai žavėjančio ir
DR.
AL.
FIDERK1EWICZ,
I
Taipgi
Kraujo ir Odos Ligas.
DAKTARAS
■
pasiųsti Lietuvos žmonėms. garbingo balso sopranas, su- 171 tūkstantį dolerių.
I« VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
Pėtnyčiojc,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
I
iki 9 vai. vakare.
Konferencijoj, kurioj da lainavo įvairiose kalbose aI
Specialistas Slaptų ligų.
21
VAS.
(FEBR.),
1919
M.
9
SUSIRINKIMAS.
i
lyvavo visų 3 srovių žmo ne devynias daineles, padaVALANDOS:
(10) I
i
14 vasario, pėtnyčioj nuo Prieš Jurgio AVasbingtono Nuo 1 iki 3. nuo -5 iki 7:30
nės, neišskiriant ir kairiųjų ydama publikoj giliausio įgimimo
dieną,
i
Šventadieniais
nuo
10
iki
1.
7:30 vakare. Lietuvių Salėj,
socialistų, buvo išreikštas pudžio.
401 Marlboruogh Street į Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42)gy
81 CANAL ST, BOSTON.
pageidavimas, kad visuoti Laura Karužiutė yra di- bus T. M. D. 81 kp. susirin LIET. KOOP. SALĖJ,
Room 215 ir 216.
69 CHAMBER ST, BOSTON
a
(Netoli Massachuaetts avė.)
nas seimas, kaipo augščiau- Ižiai talentinga pianistė. Ji kimas. Visi nariai kviečia 26 Lincoln St.,
Telephone: Haymarket 3390.
Brishton- Mass.
■ jTel.: Richmond 2957-M.
I
sis Amerikos lietuvių visuo tkompanavo seserei dainuo mi atsilankyt ir pasiimt sa
■
■
Telephone:
BOSTON, MASS.
menės autoritetas, pareika jant ir sugrajino keletą gar vo knygas. Pribukite laiku. Pradžia nuo 8 vai. vakare
e
9
Richmond
1224-R
ir tęsis iki 2 ryto.
M. Mockapetris,
lautų iš tautininkų ir kleri bingų kompozitorių muzi
9
■I ii Kalba Lietuviškai. Lenkiškai ir
Grajįs
geriausia
orchestra.
Dr. J. MARCUS I VALANDOS; Nuo 8 iki ii ryte. ■I
kalų Tarybų veikimo atskai kos šmotelių.
Rusiškai.
L.
I).
L.
Dr-jos
2
kuopos
tų ir pamaišytų jų diploma Jauniausia gi,
Viršminėti
š)kiai
bus
AGYDO
CHRONIŠKAS
IR SLAP
8
Gydo
chroniškas
ir
slaptas
Zofija KaNuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 9 I
o
TAS
LIGAS.
susirinkimas
bus
nedėlioj,
merikoniškai
Lietuviški.
vakare.
tijos košę iki pat dugno.
■
vyru ir motery ligas.
’užiutė, yra profesionalė ar: r
■'
VALANDOS:
H
Konferencija nutarė iš istė - šokėja. Jos šokis pil 16 d. vasario. 1919 m., 2 vai. Orchestra yra užkviesta iš
(Šventadieniais ir nedėiiomis |
VALANDOS:
Nuo 8 iki 10 ryto.
nuo 9 iš ryto iki 9 vakare. i
■5
tos pačios valandos.)
Nuo 2 iki 3 dieną.
siuntinėti savo nutarimą ki tas gracijos, vilionės ir ko- do pietų LSS. 60 k p. svet. Montello’s, Mass.. kuri gra
;t
*
Nuo 7 iki 8 vakare.
i
11
PARMENTER
STR„
376
Broadvvay.
Visi
nariai
I
jįs įvairius linksmiausius šo
toms kolonijoms, paragi keterijos žavėte žavi jaunas
321 HANOVER STREET.
Ji
netoli nuo Hanover «t.
malonėkite būtinai susirin kius. Užprašom Bostono anant jas šaukti tokias pat širdis.
I
BOSTON. MASS.
BOSTON, MASS. į
kti. nes yra naujos konstitu pielinkės jaunimą ir suau^
I
konferencijas, rinkti komi Publikos buvo daug.
a
I
i__________
cijos projektas dėl nubalsa- gusius žmones atsilankyti,
tetus. o paskui visiems ko
a
I
vimo.
Taipgi
yra
atėjusios
užtikrindami,
jog
busit
už

mitetams susižinojus nusta
Gabijos vakaras.
Ligoniai, kurie serga sunkiai ir I ((((
LIETI VIS DENTISTAS
;
tyti seimui laiką, vietą ir Pereitos subatos vakare didelės knygos, kurios na ganėdinti.
(8)
reikalauja ligonbučio gydymo ir ■
riams
bus
dalinamos.
Kviečia KOMITETAS.
šaukti visuotiną Amerikos Judley St. Opera House bupriežiūros, užtikrinam, kad gaus 1
arba
Draugiškai.
lietuvių seimą.
geriausią priežiūrą, gerą valgį ir t '
.o So. Bostono Lietuvių
S::
tokis
moterų
pavergimas,
P.
Brazaitis,
rašt.
(KASPARAVIČIUS)
I
PARSIDUODA
Al
TOMOBILIUS
Nutarta taipgi patarti dramatiškos Draugijos Ga
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