r

“KELEIVIS”-

į ‘KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

lithuanian weekly
Poblubed by J. G. Geguži* tt Co.

Leidžia J. G. Gegužis & Co.
t

Every Vednesday in Boston, Mass.

Prenumerata metama:

Amerikoje ..............................
Kanadoj ir užrubežiuose ....

Represents over 4,000 Lithuanians
in the City of Boston, 50,000 in
Nevr England and about 500,000
in the United Statės.

Prenumerata pusei mėty
Kanadoj ir užrabežiuose .... >1.25
Amerikoje ........ ......................... ' A
Apgarsinimų kainos klauskit laišku.
Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite:

Advertising rates on application.

"Keleivis,” S. Boston, Mass.

**Keleivis,” S. Boston, Mass.

No. 12

The Best Adrertising Medinm.

Ali communications
addressed to:

SO. BOSTON, MASS., 19 KOVO (MARCH), 1919 M.

Telephone:
So. Boston, 506-M.

"Entered as Second Class Matter” February 2-3.' 1905, at the Post Office at Boston, Mass.. under the act of March 3, 1879
True translation filed with the noRt-ITrue translation filed with the Dost- True translation filed with the Dost----.------at. Boston. Mass.,
..
on March nlastcr at Boston, Mass., on Mareli master at Boston, Mass., on March
master
19, 1919, as require<l by ne Act OI.19. 1919, as re-juired by the Act of 19 1919, as required by the Act of
i October
- •
i October 6, 1917.
6, 1917.
October 6. 1917.

True translation filed with the post- master at Boston, Mass., on March
19, 1919, as reųuired by the Act of October 6, 1917.

*

Telephone:
So. Boston, 506-ML

be

Metai XIV.

True translatiui. filed with the postmaster at Boston, Mass., on March
19, 1919, as reųuired by the Act of October 6, 1917.

Sako, Vokietija ir Rusija gali
susivi enyt prieš sąjungininkus. ge

BOLŠEVIKŲ LAI Vokietijoj pradeda siausti
SĄJUNGININKAI ATIMA; DIDELI MĖJIMAI.
Bolševikų generalis štabas
VOBETUAI
VISA
Maskvoj
paskelbė, kad sau
militarizmo
reakcija.
Preitoj nedėlioj Pittsbursio
ir
vasario
mėnesiuose
buvo suvažiavę 16 unijų
atstovai ir nutarė kovoti už PIRKYBOS LAIVYNĄ. bolševikų armija atsiėmė to ŽMONĖS SMERKLA VAL taip narsiai kovoja už Schei-

| DARBININKAI REIKA
LAUJA SUSIRINKIMŲ
IR ŽODŽIO LAISVĖS.
i

should

BERLINE PRASIDĖJO
KAPITALISTAI NORĖTŲ
RUSIJĄ SUTRIUŠKINTI. JUDĖJIMAS PRIEŠ TAI susirinkimų ir žodžio laisvę.
Šita kampanija yra surišta
KĄ.
Bet viešoji opinija neleidžia
su geležies darbininkų judė
jiems siųsti didelės armijos
Laikraščiai agituoja, kad jimu, kurie dabar pradėjo
prieš Sovietų Respubliką. nepakenčiamos išlygos butų organizuotis. Suvažiavime
Paryžius. — Jeigu Rusi
atmestos.
i paaiškėjo, kad McKeespor-

••

kį žemės plotą,

kaip visa

VOKIEČIAI UŽKRAU ‘Francuzija ir sako, kad iki 1
TAS IŠLYGAS PRIIMA. gegužės bus atimtas Ar

DŽIOS ŽVĖRIŠKUMĄ.
Spartakų revoliucija neiš

demanno-E berto
valdžią.
Ne už didžiumos socialistus
Potsdamo (kaizerio rūmų)
divizija mušėsi su sparta
kais. Ne dėl demokratybės
visi, kas tik turi kojas ir gal
vą, eina už Steigiamąjį Sei
mą.
”Už spartakų pergalėtojų
pečių stovi junkerių-militaristų-monarchistų partija.”

changelskas, Atimtoj teri
Sąjungininkai nusiųs užtai torijoj esą 1,055 mvlios ge- vengiama sako korespon
dentai.
badaujantiems žmonėms iležinkelio.
i
_
__
maisto, bet vokiečiai turės
Londonas. — Nuslopinus
ja neįeis tautų lygon kaipo
Berlino spauda pradėjo a to majoras neduoda darbi
už jį užmokėt.
SAKO. BOLŠEVIKAI UŽ spartakų sukilimą Berline
pilnas narys, tai labai gali gituoti, kad Vokietijos at ninkų susirinkimams leidiIMS SIBIRĄ.
parodė, kad Vokietijoj pra
būt, kad ir Vokietija prie stovai nepasirašytų po ”ne- mo- Nutarta laikyti mitin Kada sąjungininkai andai
tos lygos neprisidės, jeigu pakenčiama taika.”
gus visur, kur- tik neduoda pareikalavo, kaį Vokietija Prancūzų generolas Pa deda siausti militarizmo re
atiduotų jiems visą savo pir- ris, kuris iki šiol buvo Sibire akcija ir monarchistai jau
sąjungininkai nepaliusuos
"Pasirašymas po maisto ma leidimo, jei tokiems mi klvbos laivyną (karės laivy su čeko-slovakų kariumene, kelia galvą augščiau dabar
jos nuo visokių bausmių. išlygomis Prūselyje visai tingams pritars bent penki
nas jau atimtas), tai vokie sako, kad jeigu sąjunginin tinės valdžios.
Turėdama Rusijos paramą nereiškia, kad vokiečiai pa piliečiai.
VOKIEČIŲ VAL
čių delegatai pertraukė de kai tuojaus nenusiųs tenai Atvykęs dabar iš Berlino BAISUS
ir visus jos gamtos šalti sirašys po taikos išlygo
DŽIOS DARBAI.
nius, Vokietija gali drąsiai mis,” pasakė von Berns- JANKIAI ATRĖMĖ BOL-, rybas Spa mieste ir protes daugiau kariumenės, tai bol "Dailv Mail” koresponden
Moabito kalėjimo kiemą
tuodami išvažiavo namo. ševikai užims visą Sibirą. tas tvirtina, kad prezidentas
stoti priešais tautų lygą.
torff, buvęs Vokietijos am-;
ŠEVIKLS.
Berlino
valdžia pavertė į ti
Surengė tečiaus kitas dery Iš čeko-slovakų kariumenės Ebert, kancleris ScheideNors sąjungininkai Rusi basadorius Suv. Valstijose.
Archangelsko gubernijoj bas Bruselyje ir vokiečiai beliko jau tik pusė ir jie pa mann
ir karės ministeris krą skerdyklą, kur begink
jos klausimą ignoruoja, te
Sprendžiant pagal Berli- bolševikai
smarkiai atakavo
—
—
---------------------autuvu
aiiu
ju
oasutiko užkrautas ant jų są- vargę nuolatos traukiasi at Noske yra niekas daugiau, liai spartakai, surakinti re
čiaus jie gerai žino, kad tai np laikraščius, išrodo, F J _ __"_______
Kad
aperikony
kariumenę
perišlygas priimti', gal. Paris sako, kad 10 di kaip tik militaristų Įrankiai. težiais Į poras, buvo žudomi
kos klausime Rusija yra vokiečiai sąjungininkų išly-jeitoj petnyčioj.
eitoj petnyčioj. norėdami Sąjungininkai iš savo pusės vizijų kariumenės galėtų Militaristų ruja dabar esan iš kulkasvaidžių kaip kokie
svarbiausis faktorius.
gas galės atmesti.
: persilaužti per iu linija, bet prižadėjo nusiųsti centra- per Sibirą pasiekti Maskvą ti tikra Vokietijos šeiminin gyvuliai.
Dabartiniu laiku yra la Vokietijos prezidentas E-i amerikonai sakosi holševilėms valstybėms kas mėnuo ir "įvykinti tenai tvarką” kė. Ji leidžianti visus įsaky Išskersti kaliniai buvo vi
bai aiškus du dalykai:
bertas taipgi pasakė, kad kus atrėmė su "dideliais po 370,000 tonų maisto, kad (turbut tokią, kaip Sibire). mus, o Scheidemannas su sa si vyrai. Tūli jų buvo civi1. Užpuolimas ant Rusi vokiečiai gali po sąjungi- j nuostoliais.” Jie paėmė 5
vo kolegomis tiktai pasirašą lėse drapanose, bet didžiu
jos ir sutriuškinimas jos ninku išlygomis nepasirašy- į bolševikus nelaisvėn ir su- nekiltų tenai bolševizmas,
ma kareivių uniformose. Jie
tečiaus už tą maistų vokie AMERIKONAI NETEKO po jais.
ginklo spėka dabar nėra ga ti, tečiaus ijs asmeniškai skaitė 57 jų užmuštų,
A- čiai turės sąjungininkams 450 KAREIVIŲ RUSIJOJ.
buvo pirmutinės aukos tos
limas daiktas, nes tokiam manąs, kad sąjungininkai merikonų prapuolė 36 ka
.n užmokėti. Vokiečiai tuo la- Šiaurės Rusijoj ameriko Tą patį liudija ir kiti ko- kruvinos skerdynės, kur vie
darbui priešinga viešoji opi inestatysią
*espondentai. Tūli jų pra toj giljotinos pavartota kul■
_____ *, f0 iš jų
’ esą bolševi- ba; nepatenkinti,
tokių sunkių —
iš- reiviai
nai
neteko
450
kareivių,
bū

nija.
lvmi
L-od
TU
c
Vafli
atma-s-i
____
i
•
z*
.
neša
iš Berlino, kad Lichten- kasvaidžiai. Ir kruvinoji
lygų, kad jas reikėtų atmes- i įį* nelaisvėj!
Vokiečių prekybos laivy tent:
2. Pripažinti
bolševikų ti, nes jas atmetus "Vokieti
burge (Berlino priemiestyj) Eberto valdžia pranešė, kad
nas, kuris randasi dabar Vo Užmušta ..................... 75 kova su spartakais tyčia bu
valdžią kapitalistiško* vals joj kils bolševizmas ir Vo
DARBININKŲ
BRUZDĖ

kietijos uostuose, susideda Mirė nuo ligų............. 69 vo ilgai tęsiama, kad 'dau ii atkartos tas skerdynes
tybės taipgi negali.
kietijos šviesunija pradės
JIMAS ISPANIJOJ.
iš 723 garlaivių, sudarančių,i Mirė nuo žaizdų .... 19 giau revoliucionierių išnai kas diena.
Francuzijos imperialistai reikalauti susivienijimo su
Kalėjimo kieme likos pa
vis da reikalauja ginkluotos bolševikiška Rusija.”
Ispanijos sostinėj Madri- 1,986,700 tonų įtalpos, irl36 Prapuolė..................... 36 kinus. Valdžios kariumenė statytas kulkasvaidis ir pri
intervencijos Rusijoj, tuo
ide pereitoj sąvaitėj sustrei- žeglinių laivų, sudarančių I Sužeista ................. 252 elgiasi su spartakais taip statyti prie jo du liuosnoriai
tarpu proletariatas reika VOKIETIJA NEMOKĖS , kayo gatvekarių darbmin- 42,600 tonų įtalpos. Beto da
žiauriai, kad žmonės pradė451 io prieš ją smarkiai protes budeliai. Palei sieną prieš
Viso
lauja pripažinimo bolševikų Už KARĖS NUOSTOLIUS* kai- Valdžia tuojaus pae- nemaža vokiečių laivų ran
kulkasvaidi sustatyta 200
valdžios.
tuoti ir aštriai jos žvėrišku revoliucionierių ir davus
PADARYTUS PO* 1916 M.
gatvekarius į sa\ o lan- dasi neutraliuose uostuose. I
__ _ .
x
įkas ir paskelbė, kad daibi- Koks bus jų likimas, kol kas AREšTAVO 200 ŽMONIŲ. mą smerkti.
viršininkui Įsakymą, pasipy
Vokiecių atstovas taikos | ninkai dabar dirbs po val- da nežinia, bet labai gali bū
PROTESTUOJA PRIEŠ
Pereitoj sąvaitėj nakties
Primetami spartakams lė srovė švino, žmonės pra
Erzbergens dži
kontrole. Ispanijos ti, kad ir tie bus atimti. A- ; laiku New Yorke policija su žiaurumai nėra prirodyti.
NUSIGINKLAVIMO PLE konferencijoj
dėjo kristi vienas ant kito ir
uasakė.
kad
Vokietija
nemodar
°b
ininkai
smarkiai brūz- belnai apskaitoma, kad są ' šnipais apsupo namą ant
KĄSpartakai sako, kad valdžia vaitodami kraujuose raity
kėsianti nei vieno cento uz da Ministerija nutarė jau jungininkai išviso atims vo I East 15-th St., iškratė jį, pa nati juos prasimanė, idant
tis. O kulkasvaidis pylė ir
Sunaikinimas
Vokietijos karės nuostolius, kokie pasi
įvesti statymo pramonėj 8 kiečiams 2,250,000 tonų Įtal ėmė daug literatūros ir are sukėlus prieš spartakus vi pylė švinu Į krūvą žmonių,
neprašalins karės pavojų, darė nuo 1916 metų gruo valandų darbą visoj Ispani pos laivų, neskaitant kariš štavo 198 žmones. Policija
suomenės neapykantą ir pa pakol jau nei vienas lavonas
jeigu jos vieton sąjunginin džio mėnesio, nes Vokietija joj. Beto da ministeri ja už- ko laivyno, kurį jie atėmė
!
mano,
kad
tie
žmonės
yra
teisinus
savo budeliškus nejudėjo. Tai buvo baisiau
kai stato savo miiitarizmą. tada norėjo karę baigti ir gyrė Įstatymą,, sulyg kurio tuojaus karę užbaigę.
I pirmeiviai.
farbus. Net ”Vorwaerts," sia, žvėriškiausią skerdynė,
Paryžius. — Socialistų ir buvo pasiulus taikytis, bet darbininkai turi būt apdrau
Tai lygiai taip, kaip Rusi Scheidemanno organas, sa kokia tik istorijoj yra žino
sindikalistų laikraščiai aš sąjungininkai tą pasiūlymą sti nuo bedarbės. Darbinin VOKIETIJA PRISTATĖ joj prie caro valdžios.
ko. kad daromi spartakams ma. Sukapoti kulipkomis
triai kritikuoja sąjunginin atmetė ir varė karę toliaus. kų alga dabar bus nustato 5,000 GARVEŽIŲ IR 150.
. - -----ižmetimai yra perdėti.
lavonai yra vežami vežimais
kų pieną Vokietijos nugink Taigi kas nuo to laiko atsi ma kiekvienam apskrityje
000 VAGONŲ.
I UŽMUŠĖ VOKIEČIŲ GE
ir verčiami j vieną grovį. Po
Visi
korespondentai
pra

lavimui — nedelto, kad tas tiko, tai pačių sąjungininkų tam tikro komiteto, kuris
NEROLĄ.
Berlino
"Tages
Zeitung"
budeliai išardė
pienas panaikina centralėse kaltė ir mes neturime jokios susidės iš darbininkų ir dar praneša, kad Vokietija pri | Čekijoj tapo užmuštas vo nta, kad prieš valdžios ka- -skerdynės,
kulkasvaidi,
išaliejavo jo da
riumęnę
kila
didelė
žmonių
valstybėse konskripciją. bet moralės priedermės mokėti bdavių atstovų.
statė
sąjungininkams
jau
kiečių
generolas
von
Arnim.
lis
ir
vėl
sudėjo,
laukdami
neapykanta ir tolimesnė re
dėlto* kad vieton sunaikin sąjungininkams kokius nors
visus
5,000
garvežių
irl50,
Sakoma, kad jis šovė į kai voliucija darosi neišvengia naujo darbo.
tos Vokietijos jisai stato są atlyginimus, sako Erzberge- ARGENTIN0S DARBI- XX) vagonų, kurių reikala- miečius,
kurie atėjo ant jo ma.
Miesto lavoninės taipgi
ris.
jungininkų miiitarizmą.
NINKAI KOVOJA.
o
sąjungininkų išlygos. ! žemės pasirinkti
malkų,
"Daily Mail” sako, kad priverstos kupinos lavonais
Socialistų organas ’T/HuVertė šitų turtų apskaitoma (žmonės tuomet apspito jo spartakų sukilimai atsikar užmuštų spartakų gatvėse.
Buenos
Aires
mieste,
Ar

manite” rašo: "Vokietija ANGLIJOJ PLENUOJA[pilį, įsiveržė vidun ir nudėjo tos kas sykis vis didesnėmis Pilni ligonbučiai sužeistų.
gentinoj, sustreikavo tele i 3,000,000,000 markių.
bus nuginkluota, bet Fran
MA REVOLIUCIJA.
; jį.
n Pilis
Pilk naskui
paskui likos aniapi spėkomis ir tik stebuklas
fonų darbininkai. -Jie rei
cuzija ir Anglija tuo pačiu
Dabar čio- kalauja pripažinimo unijos, NELEIDŽIA SOCIALIS plėšta.
Londonas.
galis juos sulaikyti. Laik 12,000 SPARTAKŲ SU
laiku užlaikys no kelis šim nai paaiškėjo, kad bolševikų
TŲ
RUSIJOS
TYRINĖT.
raštis priduria, kad Noskes GRUSTA KALĖJIMAN.
tus tūkstančių kareivių, gi pasiuntinys Litvinovas, ku įvedimo 8 valandų darbo
EGIITE SUKILIMAS.
kariumenė esanti surinkta Iš Berlino pranešama, kad
laivvnai musų ir anglų bus ris andai buvo iš Anglijos dienos ir subatomis po pietų Tarptautinis socialistų su
napirkimais
ir prižadėjimais valdžios kariumenė suėmė
važiavimas
Šveicarijoj
buvo
Egipte
prasidėjo
sukili

edirbti.
didinami, taip kaip ir iki deportuotas, buvo vyriausis
Uostų
darbininkai
atme

didelių
porcijų,
o kadangi 12,000 spartakų. Visi jie epaskyręs
komisiją
Rusijos
mas. Apie 3,(XX) žmonių bu
šiol. Net Amerika skubina organiz. k o rrru n i s t ų lyvaldžios pasisiūlymą pa- padėjimui ištirti. Kada rei vo užpuolę Tantoj geležin- Vokietijoj dabar badas, tai są sugrusti kalėjimuosna ir
si budavoti didžiausius ka gos,.kurios tikslu tarėjo bu- !tė
- - • ...U1.p jų
•_ jj. kėjo dabar Ui komisijai va
t
ininkautl
: kelio stotį prie Niliaus. Ka- tokie prižadėjimai tik ir pa laukia karės teismo.
rės laivus, drednotus, skrai ti įsteigimas Sovietų
l..k
darbdavių
delei
lokauto
al

žiuoti, Francuzijos valdžia i riumenė užpuolimą atmušė. laiko Eberto valdžią.
Kariumenė atėmė nuo
duolius ir naikintojus. Kur džios Anglijoj. Išleistas An-j
atsisakė
duoti
savo
socialis

gos
klausimu.
Darbininkai
spartakų
4,000 karabinų,
(22
žmonės
nukentėjo.
Egi

gi dingo pereitais metais glijos revoliucionierių mani-!
reikalauja,
kad
kapitalistai
tams
pasportus.
126 kulkasvaidžius, dvi ka
JUNKERIAI REMIA
ptą "globoja" Anglija.
paskelbti prezidento Wilso- testas sako:
li
uoles ir daugybę amunici
KRUVINĄ
EBERTO
no 14 punktų, kuriuos visos
Proletariatas' Anglijoj, į
MIEGO
LIGA
CHICAGOJ
KYNŲ
VALDŽIA
NUSI

jos.
VALDŽIĄ.
kariaujančios valstybės bu Amerikoj
oriVni ir
ir Francuzijoj tu
lOKal ( c
GANDO BOLŠEVIZMO.
turi
būti.
PLĖTOJASI.
vo priėmusios?
Vokiečių rašytojas Dr. Berlinan atgabenta 1,200 ’
ri tuojaus atimti valdžią iš
"Šiandien taikos konfe kapitalistu ir padėti Rusijai,
Kynuose susiorganizavo Pereitoj subatoj Chicagoj Roesmeyer nurodo, kad da suimtų spartakų iš kitur.
rencija pakiša mums dirbti kuri dabar viena pati kovo HAVERHILLIO KURPIAI jau 60,000 darbininkų orga da jx?nki žmonės susirgo le bartinė * Eberto valdžia Vo Kalėjimai kupini.
nį armijų aprubežiavimą. ja už pasiliuosavimą iš po LAIMĖJO STREIKĄ.
nizacija, kurios tikslu esą targu arba taip vadinama kietijoj, tai ne socialistų val
kuris palieka visus karės kapitalizmo išnaudojimo.”
įvaryti
revoliucinę propa "miego liga,” kas išviso pa džia, bet monarchistų ir jun REIKALAUJA MIRTIES
Haverhillio kurpių strei
NOSKEI.
pavojus.”
Kad paėmus valdžią, pata kas, kuriame dalyvavo apie gandą už Įsteigimą Sovietų darė '33 tos ligos atsitiki kerių režimas. Jie laiko' Ebertą ir Scheidemanną tik Pereitoj nedėlioj Berline
riama tuojaus steigti Darbi- 8,000 žmonių, pasibaigė dar- valdžios Kynuose. Valdžia mus.
GAVO LUPT IR $1,400.. ninkii ir Kareivių Tarybas, bininkų laimėjimu. Fabri- esanti labai nusigandusi.
tai kaipo priedangą, po ku buvo triukšmingas Darbi
APIPLĖŠĖ
NEVY
YORKO
ria jie ketina atgaivinti Vo ninkų ir Kareivių Tarybos
West Allies mietelyje, ne paimti pramonę ir kurti ko kantai buvo priversti pripa
LENINĄ
VĖL
ŠOVĖ.
BANKĄ.
kietijoj monarchiją. Rašy mitingas, kur buvo išneštas
toli Milwaukee, mokytoja munų respubliką su proleta žinti Shoe Werkers' ProtecTėvai patraukė mokytoją riato diktatūra.
itive Uniją. Darbininkai Zuriche gauta iš Berlino New Yorke tapo apiplėš damas apie tai Berno laikra reikalavimas, kad dabarti
Tėvai patraukė mokytoja
tas Cosmopolitan Bankas. štyje ”Freie Zeitung,” Dr. nis karėc ministeris Noske
laimėję
streiką įtaisė
___ ....
žinių,didelę
kad Maskvoje Leniną
butų
nubaustas mirtimi.
teisman ir teismas nuteisė Japonijoj sudegė beveik demonstraciją, kurioj daly- vėl šovė, bet nepataikė* Pavogta $26,000. Policija Roesmeyer sako:
Valdžios
kariumenė mitin
”
Ne
dėl
demokratybės
di

užmokėti išpertam vaikui visas Sendai miestas. Ugnis vavo apie 10,000 vyrų ir mo- žmonės šoviką ant vietos suėmė kelis nužiūrimus
gą
išvaikė.
j
džiūnuos oficieriai ir kiti
nušlavė 700 triobų.
$1,400.
? . ...
teru.
nulinčiavo.
žmones.
I
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Švietimo ministeris, M.
JUODAŠIMTIŠKA PRO- I' Kuriems rupi Lietuvi)' reiKa- Tiue translation filed with the post-master at Boston, Slass., on NIarch
' lai ir laisvė, tai tie dirl^nie,
“ «<iuireu by the Act of October 6. 1017.
Biržiška.
PAGANDA.
Švietimo ministerio pava
kiti tai per pirštus žiuriLietuvių
tauta „kįla.”
duotojas min., J. Yčas.
"Stokime kiekvienas j •— -Musu buržuazija jau pradė vių eiles ir už kokio mėnesio
Krašto apsaugos ministe
jo mokintis nuo svetimtau laiko ar daugiau turime išsta-i
ris, Mykolas Velykis.
kapitalistų propagandos tyti kokj 30,000 lietuviu karei
Ministeris be portfelio
„NEMATO MIESTO...” GINČAI DĖL ŠOCIALIS- į čių
meno.
Ir
tą
’
kunstą
’
musų
gudų reikalais, Juozas VoPasaulyje yra tokių žmo TŲ KONFERENCIJOS. • patriotai atlieka jau nepra- vių. Važiuot tiesiai Į liet11'3
ir
išvyti lenkus ir kitus musų
ronko.
nių, kurie mato tik mažes
Kaip žinia, Šveicarijoj • sčiau už kitus melu fabri- tautos priešus. Kiekvienas lie SAKO, BOLŠEVIKAI NE nebūtų suvartoti prieš bol
nius daiktus, bet didelių da- buvo andai tarptautinė šo- kuotojus. Jie jau Įsitaisę tuvis jaunuolis be skirtumo ti ŠA LIETUVON SUIRUTĘ ševikus, o kitą kartą duoda Ministeris be portfelio,
Aleksandras Stulginskis.
lykų negali Įžiūrėti. Pavy- cialistų ir darbininkų kon- sau biurus ir sistemačiai kėjimo ir pažiūrų stotų ; lie
su ta sąlyga, kad juos varto Kaunas, 1919 m., sausio 4 d.
zdžiui, vienas kaimietis, už- įerencija, kurioj dalyvavo, varo per juos šmeižiančią tuvių puikus, o katras negali Lietuvos dvarininkai dedasi sime kovai su -bolševikais.
klaustas, kaip jam patikęs rodos, 25 šalių proletariato bolševikus propagandą. Šio
laiką trukdydami
i 'kareivių pulkus, tai ji su Lenkijos imperialistais. Visą
tas didelis miestas,’ kurin atstovai. Teisybę pasakius, mis dienomis klerikalų "in stoti
sai turi du doleriu lietuvių ka
Piliečiai! Sunkią valan mums padaryti Vilniaus ap
jis pirmu syk atsilankė, at-'j°je buvo reprezentuoja- formacijų biuras” Washdą šaukiame jusu paspirties saugą, išeidami iš Vilniaus}
sake. kad miesto jis visai ne-1 mas viso pasaulio socialistų ingtone išsiuntinėjo lietu reivių naudai sudėti/
jie paliko ginklus ne mums,
išskyrius Tik
tik dvi
dvi vių laikraščiams „informa Tai ve, kas runi atžagar ir paramos.
galėjęs matyt,nes tenai per-1 judėjimas,
hidpiimaą. išskvriiis
lenkų legionieriams.
! nedideles šalis — Belgiją ir cijų,” kur tarp kitako sako eiviams. Tik jų bėda, kad Musų tėvynė iš visų pusių o laikinoji
daug esą namų.
Vyriausybė per
jie neturi galios savo norus apsupta priešinikų. Iš rytų
Nelabai senai po Connec
Dabargi pas mus atsirado • Šveicariją — kurių socialis- ma:
sikėlė dabar iš Vilniaus į
Įvykinti.
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raudongvardini
atsisakė
konferencijon
organizuoja bolševikišką šta
negali Įžiūrėti, kaip darbi
kus su kraštu.greičiau orga liai antgalviu „Kas ir kaip
ninkų klesa, nuvertusi seną važiuoti dėlto, kad ji jiems bą. Artimiausiu Kapsuko pa- vimą ir apkrautų darbimn- ninkų burius ir skelbdami, nizavus krašto pajiegas. rūpinasi Lietuvos laisve.”
*si to Kad ir pas mus jie sudarysią
Po lapeliais buvo pasira
ją valdžią, gina savo šalį išrodė perdaug radikalė, ki gelbininku yra Aidukevičius, kus mokesčiais.__ Ir tai
noms
išreiškia
tie tokia pat Tarybų respubli Šaukiamoji sausio 16 d. kon šęs LSS. I Rajonas, bet jų
ti gi dėlto, kad jiems buvo pas kuri yra sąrašas Lietuvos kius
nuo svetimų užpuolikų.
ferencija būtinai turi įvyk turinys buvo toks neaiškus,
inteligentų, išpjauti paskirtų. žmonės, kurie sakosi esą ką, kokia yra Rusijoj. Su
Taip ve „Musų Tiesa.” negana radikalė.
■
_
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>
liejimui,
ardę savo kraštą, privedę li ti Konferencija bus Kaune. dvasia vietomis taip prie
bolševikai ton Papiovimui paskirti katalikų, priešingi kraujo
naujas „revoliucingas” laik Rusijos
(Sausis jau perėjo, tečiaus
skelbia „Ne užraštis. aiškina, jog Kapsu konferencijon taipgi neva krikščionių ‘demokratų, pažan kasdien • smerkia kruviną gi didžiausio bado Maskvą negirdėjome, kad konferen šinga darbininkų klesos rei
ir Petrapili, jie ir pas mus
kalams, kad „Keleivis” pa
kas, vesdamas Lietuvoj ka žiavo, nors kitos rusų soci giečių ir dešinesnių socialistų mušk” ir
cija
butų
Įvykusi.
Red.)
- revoliucij:
Įvesti tokią pat tvar
stebėjo,ar tik neparašė juos
rę, ne „tėvynę gina,” o tik alistų frakcijos joje dalyva pužiurėti inteligentai.”
’ Vkau1 norėtų
Surinktoji Lietuvos kariuza
”
praneša,
„Lietuv
ką.
Musų
žmonės
gerai
nu

socialistu priešai, prisiden
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„buržuazija kovoja.” vo.
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simano,
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LSS. I Rajono vardu.
Taigi dabar dėl tos kon si gavės šitokiu „žinių” iš!
Girdi:
kovon su Lietuvos prieši gęIšreiškus
Į
”
Pirmas
Regimentas
Lietusijos
Tarybos:
jos
išgriovė
mums tokią aferencijos kilo daug ginčų. Šveicarijos nuo savo atsto- . —
ninkais ir išvaduos musų so ; bejonę, atsiliepė
”... kas dėl 'gynimo savo tėvy
ivių
Kareivių
”
ir
turėjęs
sufabrikus
ir
dirbtuves,sunai

lapelių au
Kadangi bolševikai ją igno vo Pakšto.
stinę
Vilnių
iš
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ran

nės nuo užsienio imperialistu,’
Naujienos”, pasipiktinu- sirinkimą. ji ,ra>o.
kino pramonę ir prekybą, iš
toriai. LSS. 214 kuopa iš
ravo, tai ir kiti socialistai,
tai ’Keleivis’ nelemtai iškraipo
.« •
.
,
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"Apsvarsčius visus rei Kalus, draskė žemės ūki ii’ paliko kų. Dei Vilniaus apgynimo So. Manchester, Conn., pra
kurie seka paskui . bolševi sios šitokia juodašimtiška Regimentas likosi išdalintas į
mes dėsime visas savo pajie
tikslą, dėl kurio Kapsukas ka
milionus žmonių be darbo. gas.
kus,
dabar
tvirtina,
kad
to

propaganda,
klausia:
Mes neužleisime be ko neša, kad „tie lapeliai tikrai
riauja...”
kuopas.
Kuopos, vieton var Netikėkime rusų prižadais!
«ra LSS. I Rajono atspaus
"Iš
kur
^klerikalų
pasiunti

ji konferencija buvo „socidų, ar numerių, bus paženklin Kartu su savim jie vežasi vos nei vienos pėdos Lietu dinti ir platinami.” Ji pro
Kaip matot, „Musų Tie al-išdavikų” konferencija, niai Šveicarijoj visa tai žino?
vos žemės. Mes šaukia
sa” pripažįsta, kad „Kapsu su kuria tikri socialistai ne Iš pono Gabrio 'spaudos biuro/ tos raidėmis. West Sides kuo burius savų valdininkų, ba me visus krašto piliečius ko- testuoja prieš „Keleivio”
pa vadinsis 'Kuopa B.
dą ir naujus pančius musii
kas kariauja,” bet ne prieš galį nieko bendra turėti.
iš kunigo Alšausko, ar kitų jų
įvon ir mes laimėsime! Ko „begėdišką šmeižimą” rajo
Tėvynei.
baigiasi sitosvetimos šalies kapitalistus.
. .
Apie konferenciją, žino sėbrų? Ar 'artimiausias Kap- . Pranešimas
vojame ne dėl svetimų že no ir klausia, ką „Keleivis”
„Keleivis,” kuris pasakė, ma, galima turėti visokių suko pagelbininkas,’ Aidukevi- kiu"TaĮgi^kas
paraginimu.
Iš pietų gresia musų kraš mių užgrobimų, o dėl savo mato tuose lapeliuose „juo
gyvas, kurio giskad Kapsukas gina Lietuvą nuomc-nių, tečiaus sakyti? čius, rodė jiems savo sąrašą,
tui lenkai. Lietuvos dvari laisvės ir mes tikimės, kad dašimtiško?”
lose
dar
teka
musų
bodų
krau

nuo svetimų imperialistų, kad tai buvo „judošių” ar kas Lietuvos inteligentų —
ninkų paakinti jie sudarė iš i mus parems tos tautos, ku Visų pirma mes norime
„nelemtai iškraipo Kapsu „social-išdavikų” suvažia 'katalikų, demokratų, pažan- jas. visi lietuviai stokite Į ka :ų pačių dvarininkų Lietu rioms Tautų laisvės obaisis So. Manchesterio draugams
reivių eiles ir bukite Lietuvos
ko tikslus.”
vimas, tai reiškia nesiskai giečių, santariečių ir dešines Tėvynės sargais ir jos tvarky vai valdyti komisiją, siunčia; yra ne vien tuščias žodis. pastebėti, kad jie nesupra
Kas gi iš to „Tiesos” pa tyti su savo žodžiais; tai nių socialistų’ paskirti išpiovii musų kraštą savo valdiniu-1 Mes laukiame, kad visas to, kas „Keleivyje” buvo atojais.”
sakymo išeina?
mui?
reiškia spiauti Į veidą tiems
kus ir rengia kariumenę
kariumene kraštas, kaip vienas žmogus oie tuos lapelius rašvta.Mes
Kaip sakėme. Lietuvos musų kraštui apimti, Lie- sukils savo Tėvynės ginti, pa tariam iiems tą .pastabą
Išeina, kad Kapsu'kas sve- milionams
”Ir šitokiais šlykščiais pra
organizuotų
1 " o> tuvos dvarininkai linksta
timiems imperialisto
stams vi darbininkų, kurių atstovai simanymais jie ’ -informuoja valstybė da nesusitvarkė,
linkių mes gausime, turi perskaityti atydžiai, o jie
•
____
mnhilL
musų šovinistai jau mobili- nrie Lenkijos, norėdami ap ne gauti! To, ką mes turi pamatys, kad jokio šmeiži
sai nepriešingas ir, jeigu jie toj konferencijoj dalyvavo: visuomenę’! ”
zuoia kariumene ir galanda saugoti savo dvarų neliečia ne, pradžiai užteks.
__
ant Lietuvos užpultų, jis su tai reiškia drėbti purvais į
Mes mo Rajono tenai nebuvo.
KLERIKALŲ
„DIPLOpeilius. Na. o kas butų, jei- mybę. Jie žino, kad nepri aukiame, kad tik Lie- Tenai buvo išreikšta nuo
jais visai nekariautų^ies tai Amerikos Socialistų Parti
ne jo tikslas.
ją,’ kuri buvo savo delega MATŲ„ NIEKUR NEISI- gu dešiniems pasisektų pa- klausomoj
demokratingoj :uvos piliečiai nepasigai- monė, kad tie lapeliai gali
imti valdžią Į savo rankas Lietuvoj jie negalės valdyti ės savo turto kariumenės būti visai ne rajono darbas.
LE1DŽIA.
•
įimti
Be to paties straipsnio tus tenai paskyrus; tai rei
pabaigoje „Musų Tiesa” pa škia šmeižti Eįsnerio, Adle- Amerikos lietuvių kleri”nePriklaU50my- tokiais žemių plotais, kurit įžlaikymui. Teduoda, te- Vadinasi, mes netik nekal
ti save sumuša, sakydama, rio ir kitų revoliucinio pro kalų pasiuntinys Pakštas
jie patys neįstengia išnau -arduoda kiekvienas ką ga- tinome rajoną (nekalbant
•
kad —
letariato vadų garbę.
doti, kada šalia jų skursta i, kas javų, kas arklį, kas jau apie šmeižimą), bet tie
praneša iš Europos, kad jų r
UžGABRIO
„BIURAS
”
"Kapsukas ir jo draugai
šimtai tūkstančių bežemių nnigų, kas avalinęs.
siog paliuosavom jį nuo at
Ir drg. Grigaitis „Naujie-į „diplomatiškos misijos” ne-| GABMO
kerta visus, kurie tik pastoja
Įsileidžia
nei
Paryžiun,
nei
DAKiiAS.
,
ir
mažažemių.
Lenkijos
vai
Atėjo
sprendžiamoji
Liesakomybės
už tuos lapelius.
nose” labai teisingai pašte-i
kelią socialistinės rsvoliucijos
Gabrio „informacijų biu- džia palaiko musų dvarinin uvos valanda. Lietuvos vy- Tai tokia buvo „Keleivio”
bi konferencijos niekinto Londonan. Girdi:
darbui, vistiek, ar tai butų len
"Kun.
Dobužis
bandė
gauti
ras
”, Į kuri klerikalai, su kus, norėdami su jų pagal •ai! Traukite Į tas vietas, pastabos prasmė. So. Man
jams, kad —
kai, ar 'savieji* buržuazijos pa
pasportą Paryžiun. Francijos tautininkais sukišo
daug ba užgrobti visą Lietuvą. :ur renkasi musų kariume- chesterio kuopa gi padarė
"Užsipuldinėdami ant In-,
kalikai, ar jos Į talką šaukiami
atstovai pasakė, kad jiems ne- tūkstančių dolerių, tapo už- Dar šią vasarą Lenkijos į- ičs būriai. Mes turime paro- iš jos visai priešingą išvedi
ternacionalo, jie tiktai patįs
švedai, anglai ir amerikonai.”
Berlyne
raštu ivti,kad mes esame verti to, mą. Ji atrado „šmeižimą,”
paranku lietuvius
Paryžiun darytas. Apie tai praneša galiotinis
pasirodys esą tarptautinio so
Nei kurio tenai visai, nebuvo.
vėliau bandė važiuoti. į klerikalų „diplomatas” Pa oranešė musų Įgaliotiniui, ko mes reikalaujame.
Tai ve, kiek pas tuos žmo-. cializmo priešais, šiandie juk leisti;
So. Manchesterio drau
kad Lenkijos vyriausybė viena tauta be kovos neat
Londonan — anglai sako, jog kštas. kuris rašo:
nes „politinio gramotnu- yra žinoma, kad pirmoje atgi- Londone nieko svarbaus dabar
"Lietuvių Informacijos Biu ori pažįsta Lietuvos
nepri

gai
klausia,
kas tuogavo
sau
laisvės.
Visi,
kam
mo”!.
musiojo Internacionalo konfe
nėra, girdi, važiuok Į Paryžių.” ras Lauzanno.ie užsidarys nuc klausomybe, o netrukus už ?rangi Lietūva, kuriems ru- se lapeli u os e buvo
Jie patįs ploja Kapsukui, rencijoje buvo atstovaujama itartis )i, kad Iaetuvoj butų šviesa 'juodašimtiško,” kad „Kesausio 24 d. Vieton jo atsida musų pečių pradėjo
kad jis „kerta visus,” kurie vairiausios socialistų judėjimo į Ar mes nesakėm,kad taip rys Lietuvos valdiškas Biuras su Vokietijos Liudendorfu, ir gera gyventi, stokime Tė eivis” pastebėjo, ar jie ne
.užpuola revoliucinę Lietu srovės beveik iš viso pasaulio: bus! Amerikos lietuviai ne Berne, šveicarų sostinėje. Ja kad prijungus ją prie Len vynės ginti. Kovosime ne bus tik „juodašimčių dar
vą, bet kuomet mes sakom, tenai dalyvavo jr dešinieji so gali būt Lietuvos atstovais me dirbs Valstijos skirti žmo kijos. Lenkai'mano, kad su su Lietuvos darbo žmonė bas?”
kad Kapsukas gina šalį nuo cialistai, ir viduriečiai, ir net! ir jiems nėra vietos tenai, nės. Kun. Dobužis ir aš irgi dvarininkų pagalba jie ra mis; jų reikalai yra mums
svetimų imperialistų, tai jie radikalesnių už viduriečius kur rišami tautų klausimai. esame užprašyti tame Biure miai galės valdyti ir išnau itių. brangus, nes darbo žmo Šitas klausimas yra vie
toj ir mes su mielu noru jį
rėkia, kad mes „iškraipom” srovių atstovai. Berno konfe Atvažiavusius iš Lietuvos darbuotis/’
doti
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jie
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Lapelių turinys, kaip jau
Jie sako, kad Kapsukas nio socializmo žinovas, kaip K. žiun priėmė.
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neparduos.
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irąsiai
i
kovą
su
svetimžesakėme, buvo labai neaiš
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lenkus
Laikinoji
Vyriausy

nuveikę
mes
patys
teisingai
stų
judėjimui
prielankios,
argumentas, kaip ir buržu žino nenuolankiu revoliucio KOMPANIJA GAVO PER LIETUVOJ EIN \ DIDE- bė pakėlė griežčiausius pro susitvarkysime savo valsty
tūlos gi visai priešingos.
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Adler, kuriam Rusijos boEevivos gynimą.”.**’" *
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stu
me
ir
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butų
gera
„Vėliavos gynimas” tikre kai suteikė net kongreso gar juodvarniais buvo nulėkęs I Šiame ''Keleivio” nume- trauktų iš musų krašto. gyventi. Jeigu gi mes šioj kaip tik „Draugui” ar ki
tiems atžagareivių orga
ras Ęietu! .\
nybėj reiškia ne vėliavos bės pirmininko vardą; jame Paryžiun ir susiuostęs ten ii-yje skaitytojai
Po
keturių
okupacijos
metų,
valandoj
apleisime
Tėvynę,
nams.
Vienoj vietoj tenai
gynimą, bet gynimą tos ša dalyvavo anglas Ramsav Mac- su gabriniais „diplomatais” vos laikinos koalicinės val išeidami iš musų krašto, vo tai mus laukia vėl ilgi vergišlykščiai išniekintas Lietu
lies, kur buržuazijos vėlia Donald. kuriam nė smarkiausi pradėjo „atstovauti” Lietu džios atsišaukimą Į Lietu kiečiai veda derybas su mu jo«s ir kančių metai.
vos Laisvės Fondas ir tie
vos
gyventojus.
va plevėsuoja.
'kairieji' negalėjo niekuomet vą. Bet atėjusi dabar iš Esų
priešininkais,
norėdami
I
kovą
dėl
Tėvynės
laisvės,
„Revoliucijos gynimas” užmesti ’social-patriotizmoir uropos žinia sako, kad. — i Spausdiname tą atsišau atiduoti jų globon musų Tė Jei taikos ir teisybės, dėl vi žmonės, kurie apie tą fondą
susispietę
darbuojasi. O
taip pat reiškia ne revoliu- daugelis kitų tikro revoliucinio
"Atvažiavo Paryžiun prof. kimą kaipo gadynės doku
vynę.
Jie
tariasi
ir
su
boL
sų
lygybės.
mes
žinom,
kad
apie tą fon
mentą. Jisai parodo, kokia
cijosgynimą,bet gynimą tos socializmo veikėjų.”
Valdemaras ir paskelbė, kad
”
Tegyvuoja
nepriklauso

šėrikais
ir
su
lenkais.
Tarp
dą yra susispietę socialistai
dabar kova eina Lietuvoj.
šalies, kur revoliucija eina.
„Naujienų” redakcija nuo Juozas Gabrys neturi Įgalioji Koalicinė valdžia, kurioj y- savo ir bolševikų kariume ma demokratinga Lietuva! ir šiaip pažangus darbinin
mo nuo Lietuvos valdžios nė|
Revoliucija reiškia per savęs sako:
nės jie nustatė tam tikrą Tegyvuoja pirmieji Lietu kai. Mes žinom, kad atža
nuo
Tarybų taikos konferenci ra beveik pusė social-demo
mainą šalies tvarkos.
Gi
gareiviai varo prieš tą fon
"Socialistų tarptautinis su
kratų, deda tisas savo jie larpą ir ten, kur jie išeina, vos kariumenės pulkai.
šalies tvarką nustato vieš važiavimas, kuriame buvo ofi joje atstovautL Ališauskas, gas, kad atrėmus lenkus iš tuojau Į jų vieta skverbiasi Ministeriu pirmininkas, dą purviniausią agitaciją.
pataujanti klesa. Proleta cialiai reprezentuojamas dvi Daujotas, Rozenbaun ir Sema vienos pusės, o bolševikus iš bolševikai. Vokiečiai, saky- M. Šleževičius.
Jie šmeižia jį per savo laik
riatas nuvertęs savo buržu dešimties suviršuib įvairių ša ška pasiųsti atgal Lietuvon/’ kitos. Tam tikslui organi damiesi, kad patys negali Užsienių reikalų ministe- raščius; jie dergia jį savo
azija ir įvykinęs naują tvar lių socialistų judėjimas, žino Vdinasi, Alšausko kom zuojama lietuvių kariume :guii,i
ginti Lietuvos
juicvuvvo nuo
nuv bolševiv<- rijos valdytojas,' A. Janulai- prakalbose; jie diskredituo
ką, negalės tos tvarkos pa ma, nereikalauja iš bolševikų ]panija gavo per nosį.
ja jį visokiais budais ir prie
nė ir vietomis jau eina mu- kų, veda derybas su Lenkutis.
laikyti, jeigu jisai atiduos pripažinimo ar nepripažinimo.
vjndausybės atstovais, kad Teisingumo ministeris, P. kiekvienos progos, kur tik
' šiai.
savo šalį svetimiems impe Jis buvo tarptautinis socialis JIE JAU KARfiN REN
iiems pasitaiko su juo susi
Kurie šitoj kovoj paims atgabenus Lietuvon lenkų Leona^. “
GIASI.
rialistams. Ot, kaip matot, tų kongresas ir toks pasilie
Vidaus reikalų ministeris, durti. Waterburio pažan
viršų — koalicija ar bolše kariumenės.
ir prisieina darbininkams ka.”
Lietuvos valstybė da ne vikai — tai tik ateitis paro Per visą okupacijos metą J. Vileišis.
giųjų draugijų sąryšis pra
gintis.
susitvarkė, o mūsiškiai at dys, tečiaus mes esame lin vokiečiai visaip mums truk
truk- žemės, ūkio ir valstybės dėjo rinkti Į tą fondą aukų
Įdomus dalykas, kad ši- žagareiviai
|
Ar mes vadinsime tai
jau karėn ren kę manyti, kad bolševizmas dė organizuoti darbą_
darbą iir turtų ministeris, Juozas Tu- — ir štai apie Waterburį
„tėvynės gynimu”, ar „re tos konferencijos klausimu giasi su savo kaimynais, įturi daug daugiau šansų, tvarkyti kariumenę.
Visa bdis.
pasirodo minėti lapeliai
voliucijos gynimu,” dalykai „kairieji” sutinka su sočiai- jkariumenę organizuoja. So. nes jis eina su revoliucijos kas buvo padaryta organi- Susisiekimo ministerijos prieš tą fondą.
nuo to neatsimainys. Šalies izmo priešais.
zacijos reikalui, buvo daro-'vice ministeris ir tos mini Šita aplinkybė ir sukėlė
Bostono klerikalų organas upu.
gynimas visuomet bus ša
Konferencijai buvo grie- „Dar-kas
;
” 6 kovo numeryje
ma okupacijos valdžiai tru-sterijos laikinasis valdyto- pas mus abejonių, ar tik ne
lies gynimu.
žtai priešingi gompersiniaa šaukia:
i
bus tie lapeliai išleisti soci
Michigan valstijoj, kur i- kdant ir prieš jos valiąJjas, Jonas šimoliunas.
Todėl žmonės, kurie pri atžagareiviai; jai darė viso
"Brangus jaunime, stokime vesta priverstina blaivybė, Kad
____________
sutrukdžius musų. dar-; Maitinimo ir viešųjų dar
dar- alistų priešų.
„Keleivis,”
pažįsta „revoliucijos gyni kių kliūčių Šveicarijos bur petįs į petį, paduokime vienas degtinės gabentojai veda ti bą, musų kariumenės tvar- bų ministerijos laikinas vai kaipo ištikimas darbininkų
mą,” o su pasipiktinimu at žuazija; jai priešinga buvo kitam ranką ir eikim tėvynę kra karę su policija. Nese kymą, jie stato mums vienas dvtojas, Juozas I*aknys.
reikalų sargas, skaitė savo
meta „tėvynės gynimą,” y- Amerikos „demokratija,” ir ginti nuo priešų kuonarsiaus. nai _ šarvuotą automobilių kitam
prieštariaujančius Pramonės .ir prekybos mi- pareiga darbininkus per
ra lvgųs tam kaimiečiui, ku dabar ją niekina „kairieji.”
"Jau yra prasidėjęs darbas su 500 galionų degtinės po- reikaiavimus. Pažadėdami nisteris, Jonas Šimkus,
sergėti ir persergėjo. Todėl
ris „mato daug namų, bet
Koks sutartinis koncer organizuoti pulkus,b«t tas dar- .jjįijįj sulaikius? “prasidėjo duoti ginklų, jie vieną kartą Fin. ministerijos valdyto- So. Manchesterio draugai
nemato miesto.”
tas!
tas pasirodo nevisai vykęs, šūvių kanonada.
reikalauja, kad tie ginklai jas, Valdemaras Čarneckis, be reikalo įsižeidė.
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AMERIKOS lietuviu judėjimas
r

LEWISTON, ME.
yra žiopliu pliuškium, kurio stebuklas atsitiko, nes žieLAWRENCE, MASS.
per penkis metus. Žodžiu baigs — nežinia, gana to.
davatkiškas
liežuvavimas
mos
laiku,
kaip
žinoma,
perkad
visgi
aiškėja,
jog
angDr.
Matulaičio
paskaita,
Pražuvo lietuvis Zigrnontas
L. M. Apšv. Dr-jos vakaras. sakant, d. Grigaitis plačiai
ir aiškiai išdėstė, kad ”N.” lai nariai nori skriausti lie-j Kovo 2 d. čionai buvo įkelia skandalą ir pakenkia1 kūnas miega ir bažnyčiom
Jakštas.
Nedėlioję, vasario 23 die kovoja už darbininkų gero tuvius unijos narius.
darbininkiškam
reikalui.
bokštų
nevarto.
Kad
na. 1US. Kad Ljetuvos Dukterų Dr-stės
Vasario 25 dieną prapuo
ną, Lietuvių Moterų Apšvie- vę, už laisvę žmonių. O tie. Paslaptį aikštėn nevilktų surengta paskaita.
Vasario 28 d. vakare užė lė Zigmontas Jakštas ir jau
Prele- Vasario 23 d. pasibaigus
tos Draugija surengė puikų kurie skiriasi nuo darbinin Kasperas likos, is komiteto |„entuSbuvo Dr. F. Matulai- D. L. K. Vytauto Dr-jos su- jo audra ir perkūnas spyrė
daugiau kaip sąvaitė laiko
vakarą Meldažio svetainėje. kų minių, apsitvėrę siauru
i sirinkimui, nariam sukilus i katalikiškos Šv. Petro ba niekur jo rasti negalima.
__
___
_
*
t
Scenoje statė ką-tik parašy rateliu, nedrįs prirodyt- sa valetų užsistoti ir draugų lis. Skaitė apie užlaikymą Į
buvo ĮeitČ vienas jų sušunka: ”Su- žnyčios bokštą,padegdamas Jis gyveno po num. 13 Abertą drg. Dundulienės 3 veik vo taktikos neklaidingumo, anglų neteisinga pasielgi sveikatos. Paskaita
bažnyčią.
Iki ugnagesiai deen St., Methuene. Apydaktaras i stokit! Palaukit, aš turiu
,
pamokinanti;
mių dramą—"Pavogtas Kū kokią jie tik sau laiko gera. mą išparodvti.
gaisrą
užgesino,liepsnos
su- vakare 25 vasario išėjo iš
nurodinėjo,
daugiausiai
nurodinėjo, 1 ^abai
iabai svarbų klausimą.
klausimą, židikis."
Bolševikas.
Dėjo savo didžiausias pa
kaip apsisaugoti ligų ir. n% had šiandien yra unijos haikino bokštą ir stogą. namų ir nebesugrįžo. Pra
Šis veikalas ką-tik iš -po stangas stambus biznieriai
kaip susirgus užsilaikyti, i mįtingas, tai ar mes eisim Taipgi užsidegė !r šalę tos nešta vietos policijai, kad
plunksnos išėjęs ir pirmu ir laukė "Naujienų” galo,
ANSONIA, CONN.
kad greit pasveikus.
' j prisirašyti.” Ir tolesniai sa- bažnyčios esanti parapinė jieškotų. Manoma, kad ko
kartu buvo statomas Chica- bet jau senai jų bankai suŽmonių paskaitos kiaušy- ko, kad jis nežinąs, ką reis minyškų vedama mokykla. kių padaužų buvo užpultas
Iš musų gyvenimo bėgio.
goje.
Perkūnui į bažnyčią tren ir kur nudėtas. Jakštas ybankrutijo, o "Naujienos”
Veikalas atvaizdina ištvir gyvuoja.
Kovo 4 dieną čionai btn o us susirinko gana daug ir į kia ta unija, ką gero ji gali kus, minyškos išlakstė iš sa ra 39 metų amžiaus, 5 pėdų
kusios buržuazijos pasielgi Po prakalbos sekė visa ei pirmas naujai susitvėrusios visi atydžiai klausėsi, mat, padaryti, noris, kad iam kas vo kambarių. Gaisras su ir apie 7 colių augščio, sve
mus su bespėkiais darbinin lė dainų. Dainavo Pirmyn LDLD. 117 kuopos balius. prelegentas visiems supran-iaPie tai paaiškintų. Ir tuoj naikino trečią mokyklos ria apie 169 svarų.
kais. Lošime dalyvavo ir pa mišrus choras, vadovaujant Nors buvo nedidelis, bet gra tarnai dalyką aiškino, taip,• pradeda rėžt spvčių, kad jis augštą.
ti veikalo autorė. Lošimas d. J. Katiliui, kurio dainos žus ir smagus, liks kiek ir kad visi su dideliu žingeidū-1 girdėjęs esą žmonių, kurie
Gaisras sutraukė iš ap Lietuvių Tautos Bažnyčios
imu
klausėsi
Tr
matyt,
kad
Į
P^šingi
unijai;
"revoliucivakarai.
išėjo labai gerai, kas publi ir puikiai išlavinti choro pelno.
link tūkstančius žiopsančių
|daug
ko
pasimokino.
joniškai"
išplūsta
tokius,
iškoje darė nepaprastą, suju balsai žavėjo publiką ir triu Kovo 2 d. buvo Lietuvos
žmonių.
Bažnyčiai bede Vasario 23 d. čionai buvo
dinanti Įspūdi. Bežiūrint į kšmingu delnų plojimu buvo Atstatymo Bendrovės pa Po paskaitos buvo duoda- j vadina judošiais, išdavikais gant tūlas ėale manęs sto Lietuvių Tautos Bažnyčios
lošiančius tiesiog ašaras iššauktas atkartoti. Taipgi rengtos prakalbos. Kalbė mi visoki užklausimai svei- įr kitokiais. Kuo, bet tuo vintis juokdarys prasitarė, surengtas koncertas. Kon
katos žvilgsniu ir i visus į žmogumi darbininkams pa
traukia iš akių!
puikiai sugrajino d. Grušas jo Jonas Strikaitis. Jo kal tuos užklausimus Dr.‘ Matu-1 sitikėt yra pavojinga,pama- kad dabar bažnyčioje pane certe dalyvavo tris vietiniai
Publikos buvo pilnutėlė ir Aldona, jo duktė. Buvo ba mažai kas Įdomavo, nes
lė švenčiausia su angelais chorai: bažnytinis Panos
svetainė, kad ir tilpt nebuvo monologų ir deklamacijų, visas tos prakalbos turinys iaitis davė aiškiausius atsa-|nįąu sau. Jis nežinąs, ką u- šoka, kitas gi, matyt, labai Marijos, Socialistų ir Jau
nija reiškia, nežinąs, kokią
kur. Ir publika buvo pilnai kurias atliko Chicagos pasi ouvo: "Lenkai — tnųs priė kvmus.
šiame
dievuotas katalikas, už toki nų Vaikų Choras.
nauda
iš
ios,
abejoja
apie
Padengimui
lėšų
surinkta
užganėdinta. Tą liudija, kad žymėję deklamatoriai. .
juoką kirto žmogeliui liet pastarame yra 172 nariai,
jai, bolševikai — plėšikai ir
pabaigus lošimą ilgą laiką ' Geros valios draugai su- žmonių žudikai, Lietuvos aukų $9.66, už kuriuos reik savo prisirašymą, o bet sargiu per gaiyą, pasidarė taigi didžiausias iš visų mu
skelbia judošiais tuos, kurie
tesėsi neperstojantis delnų aukavo i Lietuvos Laisves cariumenė skaičiuje 12,000 tarti ačiū.
’.ermas ir policija tuojaus a- sų chorų.
daugelis neprisirašė. Darbininkams reštavo tris ypatas, nusive- Nežiūrint, kad jau kelin
plojimas ir kojų trypimas. Fondą $73.00. Labai pagir vyrų muša bolševikus ir mes Po paskaitai
žmonių su savo sveikatos su tokiais reikėtų būt atsar ždama belangėm Taipgi bu ta sąvaitė kaip tęsiasi strei
Draugijai bus gražaus tina.
sūrime prašyti Suvienytų reikalais kreipėsi prie Dr. giais.
Nekantrus.
pino.
vo juoko ir iš to, kaip iš e- kas, publikos susirinko ga
Po programo buvo šokiai Amerikos Valstijų, kad Matulaičio; buvo jis pa
Reikia pasakyti, kad mo ir tęsėsi iki vėlai.
sančio prie mokyklos pensi na daug. Tautos Bažnyčios
mums duotų ginklų, maisto
teris čia surengia didžiau Publikos buvo labai daug •r drabužių. Norėčiau, kad kviesimas net Į keletą namų, VVATERBURY. CONN.
onato gyvenančios ten mi klebonu yra kun. Šleinis,
kad
ir
apsidirbti
negalėjo.
sias pramogas ir publiką ge kad ir didžiausia svetainė, visi pastotumėt Atstatymo
Iš "bolševikų” veikimo.
nyškų mokinės kraustėsi iš kuris darbuojasi žmonių
Visa tai rodo, kad tokios
riausiai užganėdina.
pilna.
.
w Bendrovės nariais.” Tai vi paskaitos turėtų būt daž Vasario 23 d. buvo LSS. savo buveinės. Jom buvo Į- švietimui, dėlto žmonės la
Tik vięnas negeras publi buvo
Po iškilmingo apvaikš- sa to kalbėtojaus kalba, ne niau žmonėms teikiamos. 34 kp. "bolševikų” susirin sakvta išsinešti katra jų ką bai simpatizuoja.
kos Įpratimas, kurio negali čiojimo buvo nutarta nu žiūrint, kad jis ilgai kalbėjo.
kimas. Išklausius WLPDS turi. Jų ten gyventa apie Koncertas buvo gražus.
ma palikti nepastebėjus: traukti visoje salėje "Nau Klausimų buvo galima duoti Susipažinimas su sveikatos veikimo raportą, kilo di 150 merginų, tai jos pradė Publika buvo pilnai užganė
laike lošimo reikia užsilai jienų" 5 metų jubilėjaus pa tik parašius, bet niekas ne reikalais žmonėms labai ir džiausias triukšmas; mat, jo neštis, kas katrai mie dinta.
labai reikalingas.
M. B.
kyti ramiau, nešnekėti, ypač veikslai.
rašė. o žodžiu pastatyt klau
Sąryšis atmetė tūlo bolše liausia buvo — viena tem Antras tos pačios bažny
M. Mokinys.
neduoti vaikams bėgioti po
simo niekam neleido. Tai
viko” reikalavimus, už ką pia savo tronką, kita neša čios koncertas buvo 2 d. ko
ST.
ČHALES,
ILL.
svetaine, kada lošia. Taipgi
HERRIN, ILL.
tiek pas tautininkus demodabar jie kaltina tulus soci vos atkeliamą typvvriterĮ, vo. Programą išpildė jau
keistai išrodo, kad laike per
"Judošiai.”
kratybės ir žodžio laisvės.
alistus.
Nutarė pakviesti trečia paveikslėli ir visos nų vaikų choras, vedamas p.
šis bei tas iš musų
trauku publika sukila nuo
maišosi, blaškosi kaip ap- Navadausko. Reikia paste
gyvenimo.
Tos pačios dienos vakaro Vasario 16 d. čionai buvo laiškais dėl pasiaiškinimo J kvaišusies avys.
šėdvnių ir eina kas sau: vie
Tasai jų bėti, kad tasai milžiniškas
S. Prusalaiti, T. Matą ir P.
ni kalbasi viduje svetainės Kaip kitur, taip ir čionai buvo SLA. 66 kuopos susi sušauktas darbininkų mass- Plečkaiti, o jeigu nepribus Į išsikraustymas buvo berei choras, ačiū p. Navadausko
sustoję, kiti vėl šturmavoja; šiuomi laiku darbai suma rinkimas, kuriame buvo mitingas, afyykųs Ameri sekanti susirinkimą ir ne kalingas, nes gaisras pensi rūpesčiui ir pastangom, jau
o kada prasideda lošimas,tai žėjo.’ Kitokių. darbų čiona įkaitytas iš Centro prisiųs kos Darbo Federacijos or pasiaiškins. kodei jie buvo onato nepalietė.
?ęrai dainuoja.
pakįla da didesnis triukš- nėra kaip tik anglių kasyk tas laiškas, reikalaujantis iš ganizatoriams, kad - suorga priešingi žiopliems jų suma
Apskaitoma, kad gaisras
Juozas Čiurlionis.
mas, kol susijieško kiekvie-pose. Tik dvejose kasyklose Tariu mokėjimo extra nepa- nizavus-čionai uniją. Tame nymams. tai tuojaus su padarė blėdies apie ant 30,
nas savo vietą.
da dirba pilna laiką, kitose orastų mokesčių. Susi rin susirinkime- prie organizuo spenduoti.
HAVERHILL, MASS.
JOO dolerių.
Po vaidinimo buvo šokiai!vieną ar dvi dieni sąvaitėj kimas vienbalsiai šitą reika- jamos unijos prisirašė tik Nedidelė tai bus bėda, nes
S. Racis.
Musų gyvenimas ir darbai.
su skrajojančia krasa. Ku-įdvi kasyklos visai užsidarė avimą atmetė. Kas iš to iš 10 narių. Darbininkai suju veikti su tais fanatikais iš
Iš šitos lietuvių kolonijos
do, subruzdo, ; pradėjo tei
rie norėjo — šoko, kiti jau ir nežinia kada atsidarys, eis — nežinia.
BINGHAMTON,
N.
Y.
vien
vistiek
jau
negalima
žinių laikraščiuose retai te
rautis, kalbėti apie uniją,
šiaip užsiganėdinę grižo na- žmonės gana susirūpinę,
Kovo 1 d. vakare buvo I- ginčytis apie jos vertę ir tt. toliau. Kuoanksčiau persi
simato, tečiaus visgi negali
Prakalbos.
hio.
Į Vasario 27 d. buvo an- SS. 186 kuopos susirinki
skirsim,
tuo
geriau.
Negali
Man bedirbant dirbtuvė
Vasario 23 d. čionai buvo na sakyti, kad haverhilliePenkių metų "Naujienų” gliakasių unijos 1491 lokalo mas. Svarstyta bėgančio je, prie manęs prieina vie ma juk eiti su tais gaivalais
LMPS. 28 kuopos surengtos žiai visai susnudę ir nieko
sukaktuvių vakaras. .. susirinkimas, kad ka-nors gyvenimo klausimai. Kuo- nas lietuvis V. B. ir klausia, kurie demoralizuoja darbi prakalbos. Kalbėtojas bu neveikia. Yra čionai užtek
' , . To lo >a pastaruoju laiku stropiai ką aš manau apie uniją, ar ninkų veikimą.
Kovo 2 d. W«st SideAuvo d. St. Michelsonas iš So tinai organizacijų, skaitant
veikia.
Rengiasi
statyt'sce

kalo
nariai
beveik
visi
ka

verta prie jos rašytis. At Jie nutarė pasiųsti Sąry Bostono. Kalbėjo dviem at lietuvių apie i 800. Tokis
ditoriume Įvyko "Naujie-J— ------syklų
uždarymo
paliesti.Benoje
veikalą
"Piršlybos."
palyginamai nedidelis skai
sakiau jam, kad jokia dar šiui tuos savo reikalavimui vejais.
nu"’ 5-kiu metu gyvavimo.' - ,,
.
..
iždą
aktoriai
lavinasi.
Kas
ketsukaktuvių
apvaikščioji-Ritant ap“‘į«s
bininkiška organizacija ne laišku ir pakol Sąryšis jų
Pirmu atveju kalbėjo apie čius Įstengė jau pasistatyti
lietuvių trustisas J. Kaspei vergo vakarą būna kuopos gali būt darbininkams blu nepriims, pato! jie nesiųsiu
mas.
moterų padėjimą, aiškiai at gana puikų sau namą-sveu.
paaiškino,
kad
anglai
slepia
rengiamos
diskusijos,
o
kas
savo
delegatų.
sų daiktu. Nereikia užmir
Programas buvo gana il
vaizdino visas tas neteisy tainę, turi puikų kliubą, da
.
nuo
lietuvių
1,100
dolerių.
nedėldienis
vakarais
SoYiašti, kad dabartiniame kapi Man neišrodo, kad jie bes link moteries, kokios bu žnai rengia prakalbas bei
gas ir Įvairus.
Pirminin
Prieš
šitokį
užreiskimą
istų
Kambariuose
būna
talistiniame surėdyme tarų daugiau pelnys negu perei vo ir yra daromos; kaip šiaip pramogas.
kaujant draugui -<------draugiški
pasikalbėjimai
ir
*
‘
4
smarkiai
šoko
kitas
trusVeikimu daugiausiai pa
darbo žmonių ir kapitalistų tą susirinkimą, nes progre- žmonijai
čiui programas atsidarė
besicivilizuojam
skaitymas.
ema neatiaidi ir neisvengti- syvė visuomenė daugiau tu zis daugiau ir daugiau, žmo sižymi LSS. 144 kuopa. Ji
Pirmiausia
,
■ v. • ,
* H. i
vai. po pietų.
P.
’
i
smarkus
ginčiai,
bet
pirmiVasario
23
d.
buvo
Šviesos
na karė; toj karėj laimi ta ri proto, negu tie musų nių pradeda piktintis tokia tarpe Haverhillio lietuvių
orkestrą sugrajino
■ninkas
sustabdė
ir
šito
da
Draugijos
parengtas
vaka

pusė, kuri turi organizuotas "revoliucionieriai."
lietę, vadovaujant draugui
draugijos tvarka, kurioj stovi vadovaujančioj rolėj.
lyko
išaiškint
neleido.
ras.
Veikalui
atvaidinti
bu

spėkas, taigi darbininkams
’ Grušui, kuriai publika išrei
Aš čia norėčiau nurodyt moteris nėra skaitoma ty Daug triūso ir pastangų
vo
pakviesti
iš
Waterburio
organizacija reiškia ginklą pora "žymių” vyrų, kurie riu draugijos nariu. Prieš reikėjo jai padėti, kad nu
škė savo pagarbą atsistoji į Tasai pats J. Kasperas
Aušros
Draugijos
artistai.
galėjus vietos klerikaluą,
• padavė Įnešima, kad lokalc
ir spėką. Taip maž-daug
'po to sekė programe Chi-;ižde esantis pinigai butu Vaidino 3 aktų melodramą paaiškinęs jam apie unijos beveik vadovauja LSS. 34 tokią tvarką kovojant ir bet kova laimėta ir klerika
kp.
Vienas jų pora metų Lietuvių Progresyvių Mote
c-agos Liet. Soc. Vyrų Cho-‘bedarbiams išdalinti, o vi "Užburti turtai.” Sulošta reikalingumą, pastebėjau, atgal da nepažinojo ant lai rų Susivienijimui, kalbėto lai neturi jokios tvirtesnės
ro dainos, po vadovyste d. J. sas komitetas paleistai, nes gerai. Matyt, kad artistai kad kapitalistų samdiniai ir krodžio kelinta valanda ii jas susirinkusias moteris i žmones Įtekųiės, gi kuopa
Katiliaus, kurio dainos išė palaikyti ji nėra iš ko, neigi gerai išsilavinę ir apsipaži dirbtuvių užvčizdos darbi tik metai gal kaip apleido ragino dėtis prie tos organi ir abelnai pirmeiviai turi di
mėnesinių mokesčių rinkti nę su teatru. Publika buvo ninkams pradedant organi vyčių rotą. Šitas žmogutis zacijos ir sykiu kovoti už ti delę Įtekmę. Dabar socia
jo gana gerai.
nėra
nuo ko. Prieš tai grie- pilnai užganėdinta ir vaka zuotis, daboja tuos, kurie dabar tapo "bolševiku” ir krą civilizaciją ir žmonių listų ir jiems pritariančių
Po to kalbėjo atvykęs iš
pirmeivių rankose visos vie
darbuojasi organizavimui jau nori "mokinti ’ kitus so teisių lygybę.
Europos d. J. Varkala. Nu štai stojo lekalo pirminin ras gerai nusisekė.
piešė pasibaisėtinus vaiz kas, nurodydamas, kad uni Tos pačios dienos vakare darbininkų. Susekę tokius cializmo. Antras irgi ’ žy Prakalbų pertraukoje vie tinės lietuvių draugijos ir
dus, kuomi publiką labai už- jos konstitucija to daryti didelėj Opera House teatre tuojaus išvaro iš darbo ir mus”
"revoliucionierius,” tinis iš vienų moteriškų bal net LSF. skyrių, kuri kleri
interesavo ir pagalios užrei- neleidžia. Kasperas nurodė, salėj buvo visų vietinių so nesyki tuomi įstumia nelai nes 1905 m. Rusijos revoliu sų Aušros Choras sudaina kalai stengėsi gudriu budu
užglemžti, dabar randasi
škė, kad nei trečios dalies kad unijos konstitucija rei cialistų^ surengtos prakal mingųjų šeimynas į baisų cijoj dalyvavęs ižemsargiu vo porą dainelių.
pilnoj
socialistų kontrolėj.
čia negalįs pasakyti, jei ir kalauja, kad pašalpa po $5 bos. - Žmonių susirinko la padėjimą, taigi patariau, buvo) ir net ant sušaudymo
Pasidarbavus
draugams,
visą vakarą kalbėtų, nes be dol. sąvaitėj butų mokama bai daug. Kalbėjo Samuel kad pakol unija nėra tvir buvo nuteistas (revoliucio Antru atveju d. Michelso
galo ilga istorija, kurią rei tuoj po pirmai nedarbo sa E. Bardsley iš New Yorko. tai suorganizuota, perdaug nierių). bet pabėgo. Už sa nas kalbėjo apie Lietuvos vpač M. Pečiukoniui, J. K.
kėtų kelis metus rašyti. Ap vaitei, o dabar jau 8 savai Jo prakalba paliko ypač tar dirbtuvėje neplepėtų apie vo "revoliucini'' veikimą ji politinius klausimus. Kal ir Z. P., likosi čia sutvertas
lamai paaiškino svarbiuo tes, kaip žmonės nedirbi, pe angliškai kalbančių dar j?-.,.
sai nuo caro valdžios net bėtojas išnaroje, kas išti Lietuvių Laisvės Choras.
krųjų už Lietuvos laisvę ko Choras, gyvuojantis nuo
sius Rusijoj ir Lietuvoj at jokios pašalpos iš unijos jie bininkų gana gilaus ispu.
Šitas V. B. tuoj pradėjo medali gavo.
negauna. Susirinkimas be džio taip, kad dabar jau ir pasakoti kitiems darbinin Tai ve, kokie tie "revoliu voja ir kas tik žmonėms a- lapkričio mėnesio, jau* turi
sitikimus.
Vėl puikiai sudainavo po jokių gerų pasekmių ir už su jais galima apie darbi kams,kad aš esu didžiausias cionieriai.’’ kurie musų or- kis dumia visokiais memo 50 narių.
rą dainų Chicagos Lietuvių sidarė.
ninkiškus reikalus drąsiau unijos priešas, buk aš atkal ganizacijoi pradėjo kelti sa randumais ir gabrine diplo- Vasario 15 dieną tasai
natiją. Gaila, kad kalbėto choras turėjo jau ir koncer
Vvru Choras, po vadovyste Ant rytojaus Kasperas kalbėtis.
binėję darbininkus nuo ra- vo galvas!
♦
♦
*
jas
nedaug laiko teturėda tą. Vedamas d. A. Jankau
svm.osi į uniją ir tt. Vienas
d. S. Diliaus. Taipgi pui kada nuėjo i lokalo ofisą,
Vargšas.
mas, i turėjo
pasitenkinti sko, iš Lawrence o, choras i
kiai sudainavo LMPS. 9 kp. to lokalo sekretoriaus buvo Pastaruoju laiku čionai lietuvis susitikęs mane užsi
vien aplamais bruožais, kad taip trumpa laiką jau pusė
choras vadovaujant p. Gu- išplūstas ir grasinamas sus darbai visai pradeda eiti puola, iškolioja ir net sumu CLEVELAND. OHIO.
atvaizdinus dabartinį Lie tinai prasilavino ir savo
. gienei. "Sukeikime kovą” ir pendavimu. Kasperas pa velniop. Nuo Kalėdų po šimu grąsina, jei aš nepri
Nelaimės
tikintiems
katali

tuvos padėjimą ir jos lais koncertu vietinę publiką
komitetui, ’oiskį vis atleidinėjo ir atlei- sirašysiu prie unijos ir nesi
"Gegužinę dainą." Publika rašė valstijos
kams.
gana užganėdino. Koncer
vės klausimą.
neperstojančiais
aplodis reikalaudamas iš valstiji- dinėjo iš darbo darbininkus, liausiu to darbo ardęs. Tie
tas
nusisekė puikiai. Publi
Publikos prakalbose susi
Da ne visai praskambėjo
mentais iššaukė chorą ^da nės organizacijos iždo pa kad nedaug teliko bedirban siog buvau nustebintas tuo
sudainuoti. Aldona Grušiu- galbos bedarbiams. Anglai čių, dabar su kovo mėnesio užsipuolimu, nežinodamas lietuviu katalikų bažnyčioje rinko pilna svetainė, dauge kos susirinko pilna* svėtaitė sugrajino kometų solo. prieš Kaspero laišką užpro pradžia da ir iš tų likusių iš kur tasai žmogus tokių kilęs skandalas delei inci liui ir vietoj pristigo. Visi nė ir chorui davė pelno apie
Publika apdovanojo ją kar testavo, kad jis be lokalo daugelį atleido, vpacv neve klaidingų nuomonių apie dento su kunigu Halabur- atidžiai klausėsi ir, mato 150 dolerių, kas leidžia cho
ingaliojimo reikalauja pa- dusius vyrus ir nepiliečius mane pasiėmė. Išsitraukęs da, kuri parapijoms išmetė mai. išsinešė gerų Įspūdžių. rui tolesniai lavintis. Cho
štais adodismentais.
Prie LMPS. kuopos pri ristai dabar pilni energijos
Taipgi kalbėjo d. P. Gri šahios iš valstijines organi varo iš darbo lauk.
unijos kortą parodau tani iš savo bažnyčios . laukan,
mokinasi ir r>o Velykų ren
gaitis, " plačiai aiškindamas zacijos iždo. Jie už tai labai
Bedarbių skaičius vis da
pamatė savo kaip Dievas savo rykš- eraše 14 naujų narių. Au- gia milžinišką
koncertą.
"Naujienų” pradžią, jų gy supyko ant lietuvių, kad jie tebeauga. Baugu .ir pamis- klaidą ir papasakojo, kas a- t ę užleido ir ant ku lėšoms padengti surinkta
Linkėtina
kuogeriausio
pa
vavimo vaisius, jų kovą už neapsileidžia ir savo teisių tyt, kaą bus toliaus.
pio mane melus skleidžia. kitos katalikiškos para- $11.50. už ką tariame ačiū. sisekimo. Liaudies Tarnas.
Prakalbose buvęs.
darbininkų išsiliuosavimą įieško. Kaip visa tai pasiBedarbis.
Aišku, kad tasai V. B. pijos. Tik čia tai jau. t ik ras

CHICAGO, ILL.
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baigę augstesnį mokslą. To- tų, daktaras paraše receptą
’’ nutarta,
' .........................................
dėl
kad daktarų ir- ir liepė“ nunešt aptiekon___ ieji
gi nereikia.
Kairi
„ norėjo sužinotų
pjvysčių
. r“
Bediskusuojant pradėjo kokių anga
tenai prira
aiškėti, kad visa dabartinė žuazijos varnas
oen

Šalin Inteligentai!
*Fe-ale-tonas.)

Teologija arba Dvasiškuos “Mokslas”

civilizacija yra inteligenti- šė, bet nei vienas negalėjo
"patapu” žmonių daugiaus nebausiąs. Tam
(Tąsa.)
jo
rašto
suprasti.
J
ku? Ar mes galime su.
K K
Mitingas.
2ydai
turėjo
ir garbino tik vienų
tokį supėliai lik džiaugėsi dievo mielaširdyste ir
Nunešė jie receptą. pas'
.
-----e----------------------.
Pirmininkas pabarškino cialsovimstais eiti išvien?
’
aptiekorių — ir tas Biteli-1 dievą. žydų vadai viską darė vardan šito rankomis plojo kunigams už jų "išmintį.”
kujaliu į stalą ir sako:
Niekados! Draugai, žiūrė- MhVuHu 0^1
• gontas. Nežinia ka^
Jozuai kartą prisiėjo labai riestai: be
dievo; ir atsakomybė už viską krito ant jo
TA—1_
_ | naikinti visą buržuazijos
—Draugai, šiandien turi T
čia nutarta nite *£ ..
gaivu*, taip kad valdonai ir kitokie niekšai kariaudamas "pagal dievo paliepimą,” norė
me apsvarstyti, kas reikia Luiso rezoliucija. Dabar gy-Lnltnra Nors vienybė irgi ti:
naikinti,
o
čia
vėl
negalima
tokiu svarbiu nio-Lnciau5t
visados
buvo teisus. Kad ir šįvkščiausį dar jo jis mūšį laimėt, ir, žinoma, savo kailį iš
mums daryti, kad išgelbė Ivenam
_ _
----- --| socialpatriotų išmislas, bet be jų apsieiti. Kairieji ga
jus pasaulį.
Matote, kad mentu. o musU soeialpatriosutaisytų vaisius ir i'atjs, a- bą jie atlikdavo, tai ne jie būdavo kalti, nes nešti. Prašė dievo pagelbos. Ir, anot teo
mums gręsia baisus pavo
logijos "mokslo,” pagelba pribuvo. O žinot
kas le kad velnias žino kokiais kunigai aiškindavo, kad dievas taip nori ir
jus. Socialpatriotai agituo mes galime tylėti?
vardais jie užvadintį. Ne viskas. Visokie įstatymai buvo leidžiami ne kaip? Ogi ve kaip: Jozua norėjo kelių die
Ne, Kgad' kovJ su
ja už darbininkų suvažiavi
gana to, sakoma, kad reikia kaipo jų pačių, bet kaipo stačiai nuo dievo. nų darbą padai vti Į vieną dieną. Taigi die
mą, nori steigti koki ten vXg žiuS Ta“SX tai?- ge™u
dar ir chemiją žinoti, ar ko Iš šitokių įstatų ir kitokių padavadijimų ir vas "sustabdė saulę” ir pailgino dieną!
fondą, rinkti aukas ir siųsti
kį ten kitą buržuazijos išmiLietuvos žmonėms pagalbą.
Panašių teologijos absurdų butų galima
slą. nes esama tokiu chemi pa akų pasidarė taip vadinama Biblijos da
lis
Genesis.
Vienas jų vadas jau buvo rieUH Tai
nurodyt tūkstančius. Jais užpildyti Bibli
kalų, ką sumaišyti ekspliojus dabar^net klerikalų reaakcijun nu
duoja. Da pusė bėdos, jei
Panašiu budu susidarė teologija. Ir tai jos lapai, kuriuos žmonės skaito, kaipo die
ėjęs tartis apie tą suvažia
gu
eksplioduos
bonkoj.
bet
tis
-i. i j
kiti socialpatriotai.
buvo užtikrinta, kad už visų šitų befakčių vo žodžius. Jie persistato tai kaipo tikre
vimą. Draugai, aš jus klau JT*.
drau-Įjuos būtinai reikia nuyers- kur dingsi, kada ekspliozisiu, kokią jis teisę turėjo te gas pirmininkas paaiškin
nes yįgj jįe
įnteHggjj. ja atsitiks ligonio viduriuo- teorijų gludi visągalis dievas. Kitaip ir ne- nybę.
Bėgyje tūkstančių metų, kada šitie da
ga ėjo būti. Juk kas gi .galėtų nežinomus ir
nai eiti musų nesiklausęs? tų, kas toj St. Louiso rezo rtai, baigę augštesnius mok sc ?
—įnešu, kad išbraukt tą liucijoj pasakyta, —papra slus — inžinieriai, daktarai, E, geriau apie tai nekal nesuprantamus kunigams klausimus išriš lykai dėjosi, nei vienas negalėjo rašyti ir
socialpatriotą! — susuko šė .vienas iš susįrinkusiųjų. juristai — o tokie negali bėti!
.................... ti? Pasakyti, kad taip, o ne kitaip, dievą* skaityti. Nebuvo rankraščių, nebuvo kny
balsas iš salės.
Pirmininkas susimaišė, Lietuvos valdyti: darbinin Parnešė kairieji vaistų ir patvarkė, tai lengviausia. Ir šiandien ku gų. nebuvo jokių rekordų. Tuščiausios pa
—Paremiu,
pritarė ki- pradėjo mikčioti, pagalios kus apgaus!
ligonis pasveiko. X isgi ge
sakos ėjo iš vieno’barbaro lupų i kito per il
tas.
prisipažino, kad jis tos re Didžiuma su tuo sutiko ir ras daiktas tas mokslas. . kunigai negali išrišti— palieka dievo valiai.
—įnešta ir paremta, kad zoliucijos nėra skaitęs ir liko tik pasamdyti lai va i Pradėta rengtis iš naujo Kam varginti savo bukų protą? Lai tas, ku gus amžius. Ir šiandien da yra tokių Varn
ių žmonių, kurie toms barbarų )>asakoms
tą socialpatnotą išmesti iš nežino apie ką ji kalba.
kelionėn prieš Lietuvos so- ris sėdi dausose, prakaituoja.
Rusiją.
(
musų organizacijos, — pa — O kas yra tie socialpat- — įnešu, kad laivo pasam- cial-išdavikus. Kadangi pa
Ir kaip stebėtina, kad praslinko tūks tiki!
aiškino pirmininkas. — Aš riotai, social-išdavikai ir so- dymui
Pagaliam;, atsirado raštas. Maižis, sa
išrinkta komi sirodė, jog jūrių perbristi tančiai metų, o žmonės vis da prisilaiko ši
manau, kad priešingų tam cial-šovinistai? Kaip juos sija, —butų
pasakė vienas kai negalima, tai nutarta įgyti tų prietarų. Minios, kurios daugiaus nuo koma, pasirodė ant scenos apie 1,500 metų
nebus, todėl, prisilaikyda pažinti ir kuo jie vieni nuo riųjų.
laivą. Kad darbininku šito,
mas grynai parliamentariš- kitų skiriasi? Kuo jie ski —Paremta, — sušuko ke kelionėj niekas nesuklaidin tokių prietarų nukenčia, visai nebando pa- iries musų erą. Jis gerai žinojo, kaip val
dyti žydus, kaip išnaudoti juos, ką sakyti
kų tiesų, aš neleisiu nei bal riasi nuo tikrųjų socialis lintas balsų.
tų, nutarta nepriimti ant mislyti, išjieškoti, kiek teisybės tuose prie
suot.
Sekretoriau, užra tų? — teiravosi toliau tas — Palaukit, draugai,— įsi laivo nei vieno socia-patrio- tavuose yra. Net protaujanti žmonės velija jiems, ir kaip rašyti. Apari šito žinojimo,
šyk: "Nutarta išmesti vien’ pats žmogus.
maišė pirmininkas. — Ka to. nei vieno inteligento. geriaus sau tylėti, negu prietarus griauti. kokį jis galėjo Įgyti Egipto karaliaus dvare
balsiai."
■r stovylose, neatrodo, kad jo protas butų
Pirmininkas vėl atsidūrė žin, ar užsimoka mums lai- Laivui valdyti paskiria ko Tarytum, kad taip ir reikia.
Viduryje salės atsistoja keblam padėjime. .Aiškino,
*
w
______
____
vas samdyti. Juk tai bur- misija.
Bet visgi ir gudriems kunigėliams ne laug pralenkęs besi bastančias žmonių genvyras:
aiškino, bet nieko neišaiški-l žuazijos išradimas. Mes. Susėdo risi kairieji ir iš
tes, kurias jis buk vedęs į žemę jam paža
—Aš noriu balso.
pridūrė :| kairieji,
remti plaukė. Laivą nustatė tie lengva buvo viską užtikrinti, apzalatyti ir dėtą. Be abejo, jis stengėsi tų laikų pasa
no. Užbaigdamas
r
, . neprivalom
______ ______
po minios nosia pakišti. Su kiekviena diena
—Kalbėk.
— Turiu pasakyt, kad juos I kapitalistus/Aš manau, kad siog skersai jūrių.
mes. Ikurie
* sutveriam
__ viso Plaukia dieną.plaukia an kilo vis nauji žingeidumai, reika!aujanti kas ir tradicijas suprasti ir aiškinti jų pra—Draugai, kur jus girdė labai sunku pažinti, nes jie įmes,
inteligentai, ir pasaulio turtus ir padarom trą — vieną rytą pasirodė aiškumo. Štai, nekurie pradėjo klausinėti, mę. Sakoma, kad jis pradėjo tas pasakas
jote, kad parliamentas .da visi mokyti, inteligentei,
ir tradicijas surašinėti į knygas Pentateuch.
rytų nutarimus be balsavi moka
gudriai __ darbi____taip_ 1___
_ 1a • I •didžiausias
» •
.armotas, galime ant horizonto tamsus ruo kodėl, girdi, ant žmonių, kad ir labai dievo
mo? Jus kalbate apie "par- pinkams galvas apsukti,[ir be laivo jūres perplaukt. žas.
baimingų ir kunigams paklusnių, užeina Bet yra taipgi manoma, kad Maižis nieko
kad
rodosi,
jie
geriausi
dar-1
Juk
sūrūs
liamentariškas tiesas,” apie
vanduo žmogų .—Tai Rusija! — sušuko marai, badmečiai, karės ir kitokios "pavie bendru su tais raštais neturėjęs, kad jie bu
komisija.
kurias neturite jokio supra bininkų draugai. Bet užtai labai kelia,
vę parašyti kur tai kas {x> jo mirties. Bet
mes
ir
turime
su
jais
kovo—
‘
r
timo.
Šiur, draugai, ką mums Visi sustojo, žiuri akis iš trė;"? Kodėl mielaširdingasis ir visagalis <as juos parašė, mums čia nelaikai svarbu.
Pirmininkas barškina ku ti. kadjie stoja už darbinin-|giliuoja
J perplaukt
. /
.per’ ma- vertę, priplaukia arčiau — dievas užleidžia tatai ant savo žmonių, ku
Iš šitų knygų.mes gauname pirmutinių
jaliu :
riuos jis taip labai mylįs?! Šitie dalykai turi
kus. Jie yra daug pavojin- res! — pritarė pašišiaušęs kažin kokia giria.
gesni mums negu kapitalis-1
kim so- Keli kairieji susėdę Į val būti išaiškinti. Dievas turi pasiteisinti. Ki rekorduotų informacijų apie tą visų išmin
—Kalbėk į dalyką!
kapitelis- vyrukas. — Parody
Parodykim
—O apie ką aš kalbu, jei tai,, nes ikapitalistus gali cialpatriotams, ka rali kai- tį išplaukė ant pakraščio taip — mes netikėsim į jį, kaipo Į visągalį ir tingiausi ir galingiausi Jehovą, vadinamą
apžiūrėti, kokia čia šalis.
gu ne apie dalyką? Jus da lengvai pažinti, o jų negali.I rieji!
lievu, visko sutvertųjų ir valdytoją. Maim ielaširdingą Mievą.
—
Sugrįžę raportuoja:
rote "vienbalsų nutarimą” Aš sakyčiau, kad mes turi- I*
Nutarta /
plaukt per, —
jūres.
Čia tai jau ne juokais kunigams ant žio, be abejo, nėra reikalo ir kaltinti už už
—Draugai, mes paklyvisai nebalsavus ir sakote,, me apskelbti kovą visiems Mitingas uždaryta ir pra
skvernų tapo užminta. Jie pamatė, kad jų rašymą pasakų taip, kaip jis jas girdėjo.
’ dėta
'
dom. čia ne Rusija.
ruoštis kelionėn.
kad jus taip darote prisilai. Inteligentams.
sugalvotas dievas tuoj gali nueiti niekais. Tai buvo klaida ne Maižio, bet barbariško
kydami "grynai parliamen- — Patvirtinta! — sušuko Paskirtu laiku musų kai —O ką jus žinot?
tariškų tiesų." Kur tokios keli balsai iš kairės.
rieji susirinko prie jūrių, —Čia bananus auga. o Idant išvengus prapulties tikėjimui, — lapo ?roto, kuris egzistavo da prieš Maižį, ir ku
Prasidėjo karštos disku- nusiavė kojas, įbrido—van Rusijoj tokiu daiktų nėra. išrasta garsusis Adomo ir Jievos griekas, ris tas pasakas sutvėrė. Tos pasakos sako,
"tiesos" yra parašytos?
Susėdo vėl į laivą ir lel
—Tai kaip tu nori? — sijos, ar inteligentai darbi- duo šaltas!
kad dievas sutvėrė žmogų, paskyrė jam pui
iosi i kitą pusę. Plaukė, kuris krinta ant visos žmonijos, ir žmonija kų daržą; paskui sutvėrė žaltį ir davė jam
užklausė susinervavęs pir pinkams reikalingi, ar ne. — Tu plauk!
turi būti baudžiama už tai. Ir da daugiaus.
Didžiuma balsų pripažinta, — Tu plauk pirmas! — ra plaukė, pasirodo miestas.
mininkas.
galę gundyti silpnuti žmogų; o tam žmogui
—Draugai. Maskva ma Adomas su Jieva nusidėjo prieš savo vieš
—Aš noriu, kad Įnešimas kad nereikalingi. Nubalsa-|gino vienas kitą
patį ir valdoną; už tai lai būna visiems pa- davė tokį įkirų apetitą, kad jis negalėtų su
pirma butų apkalėtas, o pa vo ir sustoję demonsraty- — Draugai, —atsiliepė pa tyt!
sišiaušęs vyrukas, — tik so- '—Siu r Maskva!
skui tinkamai nubalsuotas. viškai sušuko:
vyzdis, kaip yra baisu ir pavojinga pakelti siturėti neparagavęs uždrausto vaisiaus.
Išbraukti žmogų iš organi — šalin inteligentei!
cialšovinistai bijosi šalto —Žiūrėkit, gal Leninas a- ranką prieš savo poną. Ir šita istorija daug
(Toliaus bus.)
— Bet kaip mes atskirai-Į vandens. Mes. kairieji, ne- teina mus pasitikti!
zacijos, neprirodžius jam
kunigams pagelbėjo. Ji, matote, pateisino jų
bijotis,. Paro
—Čia nedali būt Maskva,
jokio prasižengimo, negali mc inteligentą nuo neinteli- privalom to “
ma.
gento? — pastebėjo kažin- dykini
šeidemanui, kac — pastebėjo vienas kairių dievą už leidžiamas nelaimes ant žmonių;
jų, — nes marios prie Mas be to da ji parodė, kad savo pono reikia
kas.
mums ir jūrės iki kelių.
—Duok man balsą!...
kvos neprieina. Aš ta ži šventai klausyti.
— Dac rait, draugai, kaip Ir jis metėsi vandenin.
—Ir man.
(Skiriu V. M. M.)
mes juos pažinsime? — tei- Nuplaukė porą šimtų žin- nau, nes tris metus Maskvoj
—Ir man.
Taigi vienu šuviu net du zuikiu pasise
ravosi kitas.
gsnių ir pavargo. Norėjo gyvenau.
Pirmininkas ramina:
kė kunigams numušti...
—Palaukit,
draugučiaij — Aš jums tą išaiškinsiu atsistoti, bet dugno jau ne- —Tai prie buržuazijos
Saulė nebešviečia,
Ir dvidešimto amžiaus fanatikams šita
kojomis pasiekti. taip buvo, dabar jau viskas
atidarvsim diskusijas, Te-[— pasisiūlė vienas pasišiau- galėjo
Pilkas debesėlis
šęs vyrukas. — Žiūrėkite, Pradėjo šauktis pagalbos, persimainė.— atrėžė jam istorija tebėra da taip brangi, kaip ji buvo
gul kalba pirmutinis.
Linksmybei, nekviečia,
—Jus matote pavojų dar draugai, inteligentai beveik Nelabai toli plaukė lai- kitas. — čia Maskva arba po jos išradimo, tūkstančiai metų atgal gy
Liūdnas rudenėlis...
venusiems puslaukiniams žmonėms.
bininkų suvažiavime.
Jus visi yra nuplikę, todėl pa- vas. Inteligentas kapitonas Kijevas.
Paukštelių balseliai,
keliate triukšmą,kad vienos žinti juos nesunku. Kaip tik narnate per žiūroną, kad Vienas pažiurėjo |>er žiū
* Vėliaus žmonės patyrė, kad pasaulyje
roną
:
Aptilo miškuose...
kolonijos darbininkų konfe atėjo į mitingą, tei ir žiu- žmogus skęste. Priplaukė
vra daug įvairių tautų ir kiekviena tauta
—Draugai, čia ne Mask vartoja skirtingą kalbą. Gi dievas, be aberencijoj buvo išrinkta komi rėk: jeigu jis turi gražius ir išgelbėjo.
Malonus žiedeliai,
sija suvažiavimo reikalais niaukus, taip kaip mano, tai Musų kairysis draugas va. ba amerikoniška vėlia
Ncliežvd laukuose.
o, sukalba tik viena. Kaip ta jus išklauso
ir kad jon įnėjo vienas soci jis yra musų draugas; bet labai peršalo ir apsirgo in- va matyt.
Nuo medžių nukrito,
alistas. Jus klausiate, ko jeigu jo pakaušis nuplikęs, fluenza. Liga baisiai biau- —Jeigu taip, tai čia bus <avo vaikų maldų, ar piktžodžiavimų šitas
Žalieji laideliai,
kią jis turėjo teisę ineiti ton taip kaip Šeidemano.tei jau ri. Smaugia, kaip tigras, Archangelskas, ba tenai da klausimas kunigams ir vėl, tarytum, vinis į
Gėlelės suvyto,
komisijon jūsų nesiklausęs. žinok, kad jis yra inteligen- — Draugai, pašaukite dak- bar amerikonai stovi — nu pakaušį smogė! Reikėjo išaiškinti žmo
Tą teisę jam davė konferen tas ir socialpatriotasr. Su to- Į tarą ’ — maldauja ligonis, sprendė komisijos pirminin- nėms, kaip atsirado kalbos, o kunigai to ne
lako tik stambeliai.
<as.
— Drauguti. daktarai visi
cija. Jus prie to nieko ne kiu rejkia kovot.
Rasa sidabrinė!
žinojo. Žinote, ką jie tuomet padarė? Nu
turite. Jus nesate joks au — Tai labai aišku! — už i yra inteligentai, buržuazi Priplaukia prie krašto,
Saulės spinduliuose,
gi, išrado pasaką apie Babelio bokštą. Tai
toritetas. kad kiti turėtų tvirtino pirmininkas. — Se jos palaikytojai. Ar nege stovi juodveidis.
lt dangaus žvaigždyne...
jus klaustis, ar jiems valia kretoriau, įrašyk protoko riau butų pašaukus draugu —Ei, tu, koks čia ndės- vis teologija. Tamsunai pasitenkino pasa
Spindėj’ žolinuose...
tas?
ka, ir viskas pasiliko ramybėje.
kas veikti, ar ne.
Mano lam kad visi plikiai yra so- Stilsona? O gal Jukelį?
nuomone, šitas įnešimas y- cialpatriotai. inteligentei ir Bet ligonis užsispyrė dak —Portland, Me.
Vėliaus atsirado žmonių, kurie pradėjo
Dabar liūdna, tuščia
taro ir gana.
ra nepąmatuotas ir jį reikia kad su jais reikia kovot.
—Draugai, mes ir vėl pa įdomauti žemės sudėtiniais. Susikrovusios
Ir dangus apnyko
atmesti.
— Aš duodu pataisymą — Pašaukta daktaras. Tik siklydome! —paaiškino kai iš skeveldrą uolos, gi tarp tų skeveldrų Iš
Tiktai šalti nikai
—Atmesti!
atsiliepė vienas "ekstra kai ras inteligentas, baigęs bur riųjų "kapitonas.”
Aplinkui paliko.
—Atmesti!
rysis.” —Visus plikius rei žuazijos mokslus. Paėmė —Vieton nuplaukti Rusi sirandančios anglys, kėlė' žingeidumą pas
Bet tikiu sulaukti
—Ne. draugai, negalim kia išbraukti iš Sąjungos. jis ligoniui už rankos ir pa jon, sugrįžom Amerikon at- protaujančius žmones. Kunigai nesnaudė,
_ jie tuoj nukalė pasaką apie patapą ir No
Linksmos vasarėlės.
atmesti! -ginčijo pirminin Vėl prasidėjo diskusijos. žiurėjo į laikrodėlį. Paskui gal.
kas. — Socialpatriotus mes Po ilgų ginčų paaiškėjo, išsiėmė stiklinę dūdelę ir Atidarė mitingą ir nutarė jaus laivą. Tamsunams to tik ir reikėjo. Ge
Kur skaisčios saulutės,
turime šluoti laukan, kitaip kad šitas mitingas negali Įkišo ligoniui po liežuviu, daugiau nebevažiuoti, nes ologijos mokslas tuomet nebuvo žinomas.
Nušvis spindulėlis...
musų judėjimui gręsia dide tokio nutarimo padaryt, to žodžiu, tikras burtininkas. be mokslo ir inteligentų ne Kunigai ir nebandė jo sužinoti. Kas jiems
Vėl {nacis liūdnumas!
li^ pavojus,
Dabar tokie dėl nutarta šį sumanymą Žinoma,' vis tai priemonė galima kelio ant jūrių atra
Paukštelių čiulbėsis —
svarbus laikai: visur eina pasiųsti Stilsonui, kad jis kairiųjų akių apdumimui. sti.
Raudonas Gaidys. galvoj apie geologiją. Jie rūpinosi tiktai
Gėlių įvairumais
prietaringa teologija, — tai ir viskas.
revoliuciia, visur kova, kai paduotų jį referendumui.
Bet ką tu čia įam padarysi,
Vėl siela gėrėsis...
Orarykštė — tai gražus apsireiškimas,
rieji darbuojasi, o ką veikia Tuo tarpu nutarta visai kuomet visi socialpatriotai Natūralizacijos komisaras
Ir galėsim puoštis,
musų social-išdavikais? Jie inteligentijai apskelbti kry tokius daiktus pripažįsta ir R. Grist paskelbė, kad iš 17, visgi ji nedavė pakaujaus žingeidaujannori šaukti darbininkų su žiaus karę.
buržuazijos išradimus pa •>00,000 svetimšalių šioj ša tiems. Kunigams ir vėl prisiėjo aiškinti,
žaliais žolinėliais,
važiavimą. nrie palšųjų mi Kilo da klausimas, kaip liko? Tas tik parodo, kaip lyj, tik 6 milionai paliko A- kaip tai yra su ta "juosta"? Jie, žinoma,
Ir linksmai dainuoti
nių nori taikytis, apie Lie žiūrėti į daktarus: ar jie tokie žmonės darbininkams merikos piliečiais, ir sako,
Vėl su paukšteliais.
greitai "išaiškino." Pasakė, kad tai yra
tuvą rūpinasi. Draugai, ar inteligentai, ar ne? Pripa yra pavojingi.
_ _
kad tai didelis šiam kraštui
ženklas ant dangaus, parodantis, jog dievas • X—XXVII—mero XVTTT. Kun. Strazdas.
tai ne klaidinimas darbinin- žinta, kad inteligentei, nes
Pridaręs visokių bur- pavojus.
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Pajieškau
apsivedimui
irerginos
------- ---------------- - ,. Pajieškau
švogerio
Kazimiero
nrivalo. kaip minėta, gau- ciaus.
, |,aj'«škau brolio
Karolio
Gozevikadangi čia yra darbininkų
Kuršės gub, Bauskaus pav. ‘ Stankaus, iš Veliuonos
parapijos lietuvaites, be skirtumo tikėjimo, imu
tus atsisaukimus išplatinti.1 seniaui gyveno Chicagųj, Iii. Kas Kauno pav, prieš tris metus gyveno 19 iki 25 metų amžiaus, aš e-.u 2J
traukinio irgi užreiškė, kad
i.KRIAUŠIS DARBO ĮMONIŲ
apie jį žino malonėkit pranešti arba M’allingford, Conn, ant farmos. Jo metų. Su pirmu laišku meldžiu pri
geležinkelio darbininkai ,ulauraitis.
pats lai atsišaukia, nes turiu svarbų ir I itų savo pažįstamų meldžiu atsi- siųsti savo paveikslą, atsakymą ir
reikalą.
'*'■-------------------------------------------------------(12) plate».įes
nijistai ir nieku budu nesu
zanias suteiksiu.
Vyro
I šaukti.
(13)
i’RENUMERATUS RAINA
IX)WELL,
MASS.
i
* Menkoje;
Jonas Gozeviėia
meldžiu
nerašinėti.
(111
Juozas
Matuzas,
tiks gabenti -streiklaužius.
LSS. 203 kuopa statys sceno 2097 Thurman st, S. W,
Metams ...............
•< 71
J. B-kas.
B<>X 51,
Mex>co, Me.
Amerikos
Socialistų
Streikierių minia entuzias
Cleveland, Ohio.
924 Fairmont Ave, Philadelphia, Pa.
rusei metu ...
*
je dvi gražias komedijas—“Ca
Partija
išsiuntinėjo vi ras Sibire” ir “Lžerčlas Jac
Pajieškau brolių Petre ir Jono BenKanadoj ir Užrubežiuoue:
tiškai
išreiškė
savo
solida

Pajieškau pusbrolio Jokūbo Auk- dikių, iš Malkinių kaimo. Naujamies
”eUmg ............................. 12.2*
Pajieškau apsivedimui
lietuvaitės
socialistų organiza kus” — 23 KOVO, svetainėje,! štikalnio,
rumą ir džiaugsmą, užti sų
Puse, metų .......................
Kauno gub,, Zarasų
"____ , pav, čio valsčiaus. Raseinių pavieto. Kauno meiginos, ne senesnes 28 metų, gei
Papilio parp, Tauniunų kaimo,. Se- gub. Jų pačių meldžiu atsišaukti ar stina, kad atsišaukiu iš Chicagos ar
bu vi«okiai reikalais ataiirr»».
krindama geležinkeliečiams cijų sekretoriams ir vi 10 Coborn St. Pradžia nuo 7 niau
kas juos žino malonės pranešti.
iš artimos apieiinkės dėl ypatiško su
gyveno Chicagoj.
piar.t j Redakcijų, rašykit šitokį
siems
Amerikos
sociasavo simpatiją ir paramą,
adresų:
Mikas Bendikis.
(12) sipažinimo.
Aš esu 28 metų.
Pla
Katarina
Gavėnas
vakare.
Box <6,
Benbush, W. Va. tesniu žinių meldžiu kreiptis laišku.
"KELEIVIS"
kada ir jie išeis kovon už 8 listiškiems laikraščiams sa Nė vienas nepraleiskit šio; P. O. Box 51, Lead City.
M D.
(11
,
So. Dakota.
Rroadwae. S». |u.t<tw
valandų darbo dieną, kaip vo atsišaukimą, kame aiški juokingo ir gražaus teatro.
Paj'C.škau brolio Kleofo Bražo, ir 2435 So. Leavitt st,
Chic&go, III.
pav,
nama
reikalas
nupirkti
par

parapijos,
Raseinių
Pajieškau draugų
Igno Eknieno, Gaurės
jau rengiasi. Taigi, kaip
Rengėjai.
reikalą
Stanislovo Chivilio ir Felikso Bai Kauno gub. Turiu svarbų
tijai
namą,
kuriame
galėtų
REIKALAVIMAI.
matosi, darbininkiškas soli
jj žino
kalo. visi iš Vilkmergės pav, Kauno ir meldžiu jo paties ar kas
(12)
darumas ir susipratimas tilpti partijos ir partijai
gub. Jų pačių meldžiu atsišaukti ar pranešti.
Leonas Brazas
•REIK ALINGAS kriaučių* urie koskas juos žino malonės pranešti.
MIKĖ ANDRIUS
nors pamažu, bet auga ir priklausančių svetimkaJbių
1513 Beaugrand St, Ratine, Wis.
tumeriško darbo.
Mokestis
pagal
Juozapas
Kancevičius,
SVIDERSKIS.
darbą.
Kuris norėtu prisidėti pusi
Amerikoj.
Kapitalistams socialistinių federacijų cenBox 23,
Ahmek, Mich.
Pajieškati pusseserės Marijonos Ba- ninku, taipgi mielai priimam.
Pla
Vasario 16 d. Iyl9m. Vancoujau nėra taip lengva panau traliniai ofisai.
eaitukės, iš Gaurės, parap.. Raseinių tesnių žinių kreipkities greit;
ver B. C. mirė
Andrius SvederPajieškau
brolio
Liudviko
Stalepav, Kauno gub. Jos ir kitų savo
M. J. Poneli
(12)
doti vieną uniją kovai prieš Namas, už kurį suderėta
Palaiuotas Vasario
19 d.
runo ir draugo Juliaus Begonio, iš pažįstamų meldžiu atsišaukti.
316 Water st,
Fitchburg. Mass. z
Kaip jau ’Keleivio” skai kitą. Lai gyvuoja darbinin 40,000 dolerių, yra gražios s!;is.
Velionio broliai Julius ir Bronis
Pipliu
sodžiaus, Žaslių
parapijos,
Mrs. France Augaitikė- (11)
nuoširdžiai dėkoja
drau 'Trakių pav, Vilniaus gub, gyveno
tytojams yra žinoma, Virgi- kų vienybė. M. L Balchonas. rezidencijos styliuje, pasta lovas
Sabaliauskas.
gams ir draugėms uz gėles, ku
Schenactady, N. Y. Jo paties meldPARDAVIMAI.
RFD. N. 52, Box 31, Bridgeport, Ct.
nia Pulp and Paper Co. fir
tytas iš akmens, stovi ato riomis pagerbė atminti mirusio | žiu
atsišaukti ar kas žino malonės
mos darbininkai nuo 4 die LAWRENCE’O STREI kiai nuo kitų miesto mūrų jo. Nuliūdę broliai.
pranešti.
PARSIDUODA DIDŽIAUSIAS IR
PRANEŠIMAI
S. Raulušienė
Jul- ir Bron. Sveūerskiai
nos vasario streikuoja.DauGERIAUSIAI
IŠDIRBTAS BIZNIS,
prie
So.
Ashland
Boulevarl 30 Cantiion st, Lavrence, Mass.
KO STOVIS.
867 Georgia E.
Vancouver, B.C.
giausiai to streiko paliesti
vedamas
per
8
metus ir žinomas po
Šiuomi
atsišaukiu
į
brolius
lietu

do, po num. 220, dviem augvius, darbininkus ir darbininkes, įvai vardu \VOOD YARD. FORNITURE
Jajieškau
Edvardo
šupario,
iš
Streikas
eina
gerai.
Ka

AVesternport, Luke ir Davis
štais, 17 ruimingų kamba
Naujamiesčio
parap,
Gėčių sodos, riose kolionijose, kurie norėtumėt,kad MOVING
and JOBB1NG BUSSIRaseinių pav, Kauno gub, gyveno aš pasakyčiau prakalbų, tai malonėkit NESS, prie to yra kalvė su visais rei
miestelių gyventojai. Strei pitalistai, policija, teisėjai, rių ir salė, kur lengvai telpa
PRANEŠIMAS
Pittstone, Pa. Jo paties meldžiu at- susinešt su manim, o aš galėsiu pri- kalingais įrankiais ir mašinomis, dau
kas tęsėsi jau daugiau kaip spauda ir kunigai nuolatos 200 žmonių mitingam. Už
Aš turiu daug gybė malkų ir medžio, arklys, veži
sišaukti ar kas ji žino malonės pra- but paskirtu laiku.
-varbių dalykų iš vietos gyvenimo ii mai, rogės, (vairių ūkiškų padargų ir
mėnuo laiko, darbininkai daro prieš darbininkus kon pakalyje tū gražių rūmų APVCMiK. Pargrįžus man iš ka nešti.
naujų žinių iš Rusijos.
pakinkų, gasolininis inžinas
malkų
Jonas Gerulis
]>er tą laiką nemaža turėjo spiracijas ir visokiais bu randasi ir kitos murinės įiumcnės, pavogė nuo manęs .53" 37 E. 13-th
Adresas:
(?)
st,
Georgetvvn, III.
ijjaustvmui ir skaldymui,
7
tonai
dolerių.
Pinigai
buvo:
vienas
$100;
.
.
KVilimas Stankienicz.
pavargti, l>et jų vienybė dais stengiasi streiką sulau triobos, tinkamos partijos 5 po $5 ir i- po $2. Vardas to vyro i
šieno ir daug visokių kitų daiktų.
P. O. Bo.x 101 VVakefield, Mass.
Visą tą turtą savininkas parduoda
Kazimieras Chestman, vadinas Char ; Pajieškau drauges Stasės Petrausvisgi nei ra ir energija ne žyt. Bet streikieriai yra pa spaustuvei Įtaisyti. Aplink les
negirdėtinai pigiai.
Be to išduoda
Chestman. Neaidelis, sveria 1301 kiutės, kuri girdėjau atvyko Amerisiryžę
laikytis
patol,
pakol
puola.
Fajiješkau
pusbro jardą su visomis triobomis varymui
•i kon, taipgi Jono, Vinco irPovilo Jonamą puikus, geležine tvora svaru, usus skuta, apie 26 metų, Įimcių,
gyveno Chicagoj. Jono Nacio lio Aduliaus Povilai- to biznio, jardo didumas 120 x 12'»
jų teisingi reikalavimai bus
iš dešinės pusės biskį naver>-1
Kompanija tuojaus po išpildyti. Plačioji visuome aptvertas žolynas. Turėti tiPlaukai
Ind,
Frano čio, iš Linkaičiu kaimo, Gruzdžių uėdų, prie to 4 akrai pievos, galima
i viršų, bet plaukai reti, tamsiai £ivcno.. Indianopolis,
dantis 1 Petrauskio
(Kazimiero sunaus)
ir valsčiaus, Joniškos parapijos, Šiau ’aikyti du arklius, 4 karves, i kiaules
l_elr»uskio
dviejų savaičių streiko pra nė I^avvrence’o darbininkus toki namą ir tokią vietą baltos išvaizdos. Viršutinis įlinkęs
I Tamo Mačio, visi jie iš Vidikių pa- lių pav, Kauno gub, gyveno Chica- r 100 vištų. V iskas atsakančiai įtai
pagal
iltinį
iš
dešinės
pusės
Į
.......
partijai labai naudinga. Iki biski i vidų. Turi draugą .„„4
’P- Raseinių
dėjo gal >en t is iš kitur strei- remia.
Joną Ku.-.A
Kun- rap,
Raseinių pav, gyveno Racinc goj. Jo paties atsišaukti ar kas ži syta; pieva ir jardas vielų tvora ap
no meldžiu pranešti.
tverti.
Randa nebrangi.
Geistina,
šiol
tik
randos
už
centralini
_
Pirmiau
dirbo
*
r
Westvillej.
Meldžiu atsišaukti,
drota, Rolv W. Va. I......... — -------k’aužių. Apie prieš dvi sa Vasario 26 ant pikietų iš
M. F. Dubrikas
kad atsišauktų
žmogus, mokantis
Vincas Petrauskas
413)
jis
ten
turi
daug
‘
Omare,
WVa,
Sundcrland, Mass.
vaites i Davis miesteli atėjo ėjo generalis streiko komi ofisą partija išmokėdavo draugu. Kada tai dirbo Ecllas, M. 1310 9-th avė.. So. Seattlc, Wash. Box 123,
alvio įlarba. čia galima dirbti ratus
bei
automobilius, vieta tam atsakanti,
metams
suvirs
$3,000.
Buvo
j
Va, ir gyveno pas Salaką.
I
traukinys su kompanijos a- tetas. Draugai Long ir Mu
Pajieškau Jono Mikulskio ir Gra •įes galima diibti lauke ir pastogėj.
Pajieškau brolio Juozapo Pečiuko,
Vangroo, W. Va, ir turi broli VVhee- '
gento prisamdvtais streik šte buvo žiauriai policijos
Už namą jau yra Įmokėta ling, W. Va, ir giriasi, kad turi pas iš Jotkainių sodžiaus, Josvainių pa sęs Mikulskiutes, iš Gegužinės dvaro. Biznis viduje miesto, arti karų stoties.
taipgi
pusbrolio Juozapo Pumpėnų parapijos, Kauno gub. Jo Pardavimo priežastis ta, kad savinin
laužiais. Streikieriai pasi sumušti ir paskui da areš bl.OOO, iki 1* gegužės reikia brolį automobilių. Būdamas Vangroo i rapijos.
susišaudė su polienianais.
Kas pri Biiako iš Galulaukio sodžiaus, Kau nas pirma gyveno New Yorke. Turiu kas keliasi ant farmu gyventi. Taigi,
tiko traukini ir atgaben tuoti. Jų byla bus 12*kovo. surinkti ‘kaipo ”ratą” 10, duos tikra žinią, kur jis randasi, tam no gub. Ju ir kitų savo giminių ir svarbu reikalų ir meldžiu jų atsišau jei nusibodo dirbti po boso priežiūra
kti ar kas juos žino malonės pranešti. fabrike, nepraleiskit progos
Ypatu pinigų.
(13) I pažįstamu meldžiu atsišaukti. (1$)
tiems streiklaužiams nei iš
iškai ar laišku kreipkitės pas saviPovilas Kriseliunas
(11)
Dabar generalis streiko X)0 dolerių. Tuo reikalu skiriu pusę
Petras Petkevičius
ST. MIKALAJŪNAS,
i
Box 29,
*
Lincoln, N. H.
nnka:
traukinio išsėst neleido. Ži- komitetas
1521 IValnut st,
Chester, Pa.
W. VA.
organizuoja partija ir atsišaukia i visus PAVV’HATON,
K. VELAVlėlA.
(12)
nonia, agentas, pajutęs pa Streikierių Gvardiją, kuri socialistus ir darbininkus,
Pajieškau priminių ir pažįstamu aš
Pajieškau sesers sunaus Alcksan113 A mes St,
Montello, Mass.
vojų, greit paspruko, palik prižiūrės
'dro Baranausko, iš Pauzelių kaimo, paeinu iš Vilniaus gub. Trakų pav.
streikuojančių kad jie padėtų jai Įgyti
■ Taujėnų parapijos. Vilkmergės pav, Užuvaščių parap. Meldžiu atsisaukt PARSIDUODA PIGIAI visai mažai
damas gabenamus darbi darbininkų eilėse tvarkos. nuosavą namą. Savo laiške i
Anele Juodyčė
(11) vartota KONCERTINA. 102 notoms,
■ Kauno gub. Jo paties atrišaukti ar
ninkus. Streikieriai tų su Darbininkams, kurie jau kuopų sekretorius d. A. Wa63 Maldcn st,
Malden, Mass.
j kas jį žino meldžiu pranešti
(12)
51 perlo guzikais, augšto tono, visa
Petras Baranauskas
perlais papuošta.
Kam
reikalinga
I
vargusių darbininkų nekal neturi iš ko gyventi, komite genknecht prašo, kad pri
Pajieškau sesers
Agotos Yogmi- tokia koncertina, malonėkit kreiptis
1521 VValnut st,
Chester, Ta.
tina: agentai savo gudriais tas duoda pašalpos. Reika siųstus atsišaukimo pamfle
naitės, ištekėjusios už
Plokščiaus, ypatiškai arba laišku įdėdami už 3
!
Pajieškau Frano Jenulio ir Jono gyveno Pittsburghe, paeina iš Sau- c. krasos ženklelį.
(11)
melais ir apgarsinimais su laujantieji
tus,
kur
atspausdinta
ir
to
pašalpos turi
šye- dvyčin sodžiaus, Raseinių pav, Kau
Nekučio. iš Batkunų sodžiaus,
JACOB LAPĖNAS. BARBĖK.
sirenka iš neturinčių darbo pranešti savo tautos komi namo paveikslas, išplatintų,
Idasų parapijos, Kauno gub. Tunu no gub. Jos pačios ar kas žino meld 1094 VVashington St, Nurwood. Mass.
(12)
meldžiu jsi pačių žiu pranešti.
svarbų reikalą ir
kiek tik yra galima, tarp
žmonių jiems reikalingus tetui.
Benediktas Yogminas
NEPRALEISKITE PROGOS!
I atsišaukti ar kas juos žino malonės
Tucrto la plato, ealle ’Marsellio N.
būrius.
Tie žmonės daž Po No. 129 Common St. vietos draugų ir pasisteng
pranešti.
Parsiduoda dveji namai su krautu
174. Rerisso, Rep. Argentina.
Juozas Žemaitis
ve, sodu, daržu ir vištininkais; mieste,
niausia nei nenujaučia Į ko likos atidaryta valgykla,kur tų aktyviai prisidėti prie
2610 I)odge avė, Sioux City. Iovva.
tarpe dviejų linijų karų, arti geležkius spąstus juos agentai nikietuojantįs darbininkai reikalingos sumos surinki
kelio stoties. Grosernės biznis išdir
APSIVEDIMA1
Pajieškau pusbrolio Kajetono Alekbtas per 7 metus
Kreipkitės prie:
suima, važiuoja su vilčia iš iš ryto gauna už dyką senvi- mo.
■ sos, iš Kubakių kaimo. Teisių pav.,
J
P,
(11)
Pajieškau
apsivedimui
merginos
sigelbėti nuo bado.
To čių ir kavos.
Laiškas Į draugus skam
Kauno gub. Jo paties meldžiu atsi arba našlės l»e vaikų, ne senesnės 25
24 Broad St,
Montello, Mass.
pra- metų amžiaus, laisvu pažiūrų, sutin
šaukti ar kas jį žino malonės
kių tai žmonių agentai ir i Po No. 184
Broadway ba:
. nešti
PARSIDUODA ŠTOKAS, 5 ruimų
kančios imti civilišką šliubą. mylin
čia atgabeno. Agentui pa- streikuojantis darbininkai "Brangus Drauge: —
Viktorija šlmkeviciuvė-Mazen
čios dorą šeimynišką gyvenĮmą. Aš namas ir šantė automobiliui padėti
So. Boston, Mass.
j 127 G st,
”Ir aš nuteisiu jus 20-čiai
esu 25 metų. Su pirmu laišku mel Lotas palei kelia 35 pėdų platus ir 85
bėgus, jų padėjimas buvo už 1 centą gauna puoduką
džiu prisiųsti savo paveikslą, atsaky pėdų ilgas. Gera vieta .bizniu' ir da
apgailėtinas: nei darbo, nei kavos ir du piragaiciu. Šita metų kalėjiman kiekvieną.
Felikso
Jasinskio,
iš mą i platesnes žinias suteiksiu kiek bar toj vietoj vedamas'geras biznis,
.
Pajieškau
Skaudvilės miestelio, Raseinių pav, vienai. Paveikslus gražinsiu.
Parsiduoda dėlto, kad likau našlys.
pastogės, nei maisto, nei tų kavinė atdara visą dieną. — Taip užreiškė teisėjas
I Kauno gub, gyveno Klain, W. Va.,
Kreipkitės šiuo adresu:
(12)
J.
K,
(11)
aukso kalnų, kokius agentai Be to da atidaryta valgy Gandis, draugams Kruse,
Jo paties meldžiu atsišaukti ar kas 315 Kenmore Bld, So. Akrcn, Ohio.
Jonas Zurlick,
jj žino malonės pranešti.
P. O. BOX 254, Great Neck, L. I,N Y
jiems žadėjo. Streikuojan klos, kur streikieriai gauna Tucker. Berger, Germer ir
Juozas Jalinskas
i
merginos.
PajVškau
apsivedimui
Engdahl,
paskelbdamas
tis unijistai tuoj kreipėsi sriubos ir duonos.
Box 76,
.
Pierer, W. Va
24 .metu amžiaus, be skir•įuo 19 iri 2.
PAGELU A SLENKANT
Meldžiu atsišaukti,
prie kompanijos oficialų su Darbininkai turi tik lai jiems jų bylos rezultatą.
tunio tikėjimo,
PLAUKAMS.
Pajieškau brolių -iuozaj-o ir Izido-‘ su pirmu laišku prisiunčiant savo
klausimu, kam tuos darbi kykis, o kapitalistai turės
”Dabar — koks gi tavo
liaus Šimkų, prieš tris metus gyve- paveikslą, atsakymą suteiksiu kiekKam tiktai slenka plaukai ar
jno Philadelphiioj. Jų pačių meldžiu vienai.
(12)
ninkus čionai atgabenta ir pasiduoti.
Šis paveikslas yra Antano Vaitke
atsakymas?
pleiskanų
yra galvoje, atsišauki
I atsišaukti ar kas juos žino malonės
S. Stankus
kuris išvažiavo is So. Bosto I pranešti.
laikoma šaltam vagone al
’Tštikrųjų yra tik vienas vičiaus.
Mass.
Sta.
12,
Box
425,
Latvrence.
te greitai pas mus, prisiunčiant
sykiu su savo broliu Petru VaitCecilija Stasina
kanus? Gauta atsakymas, True translation filed with the nost atsakymas, koki tu, drauge, no
kevičia. Juodu paprastai niekad ne
už 3c. štampą atsakymui, o ap
Hartshorn, Okla.
Bo\ <71.
at Boston. Ma«s.. on Marcb
I’ajieškau apsivedimui
merginos
siskiria. Petrui yra išimtas varankad kompanija nieko neži master
Pakelk savo de tas
’2. 1019, as rerjuircd by the Act of gali duoti.
lietuvaitės,
nuo
18
iki
21
metų
am

turėsite greitą ir gerą pagelbą.
So. Bostono teisme, kovo 3. 1919.
J. Zeškevičiaus, žiaus. aš esu 22 metų vaikinas. No
brolio
nanti apie tuos žmones ir Actober 6. 1917.
šinę ir atkartok paskui ma lei kas juodu patėmytų malonėkit iš Pajieškau
Mariampolės rinčiųjų su manim susipažinti meld CLASSICAL BARBĖK SHOP,
Lingavos kaimo,i,
pranešt šiuo adresu:
nieko bendra su jais netu
nav, Suvalkų gub, prieš .3 metus žiu atsišaukti, prisiunčiant savo pa
102 Millbury str^
(13)
ne:
Agola Mastauskierė
Montrcal. Canada. Jo paties veikslą.
rinti. Prisiėjo pasirūpinti,
” ’Aš iškilmingai užreiš- 259 Fourth St, So. Boston,Mass. I gyveno
VVORCESTER,
MASS.
meldžiu atsišaukti ar kas jį žino maJuozas Povilaitis
kad miestas tiems apvil
(12)
kiu, kad nuo šios dienos So Pajieškau brolio Juozapo Kačakai- lonės pranešti.
307 Kates st,
Levviston, Me.
Kazimieras Zeškevičius
tiems vargšams duotų mais
cialistų Partija privalo gau ■ io, paeina iš Kauno gub, Raseinių 85 Grccn
KIEKVIENAS VYRAS
Waterbury, Conn.
st.
Pajieškau
apsivedimui
merginos
to. Unija pranešė apie visą
Šimkaičių kaimo; 20 metų A-.
nori
turėti gerą britvą. dėlto patar
ti iš manęs didesnę, negu i- pav.,
arb* naslės, ne senesnes 40 metų.
merikoje. Meldžiu paties ar kas ži
Pajieškau draugo Juozo Hermano, Geistina, kad turėtų iarmą. Meldžiu tina pirkti Handforget britva, kuri
tą dalyką Washingtonan, Mokėdami taksas apsigy ki šiol gaudavo paramą. Aš no
pranešti.
su kuriuo persiskyrėm Buffalo, N.Y. atsišaukti.
Platesnes žinias suteik labai švelniai ir lengvai skuta. Kai
reikalaudama, kad valdžia venę ateiviai turi laikytis tų privalau paaukaut du syk
Antanas Kačakaitis.
na $4.00. Gvarentuojama. Jei nepa
Jis paeina iš ltacine. Mis, abu dir siu.
(12)
tiktu. pinigai grąžinami.
Agentams
aprūpintų suviltus darbi pačių taisyklių, kaip ir pi tiek darbo ir pinigų susti 61 Markei St, brighton, Mass. bom ant laivo Josepii ButHer Jr„
Frank Alksnis
duodu gera
nuošimti.
Atsakymui
1917 m. Jo paties meldžiu atsišaukti
l(l9 No. Elnį st, KVaterburv, Conn.
ninkus. Unija maitina juos liečiai. Jei žmogus yra ne prinimui partijos, kad vi
prisiųskite 3c. stampa.
Pajieškau Staniislovo Mankatjs ir ar kas jį žino malonės pranešti.
M. ZIZAS
W. Grit
ir kompanija turės kaštus vedęs ir uždirbo per metus siems darbininkams teikus jo sesers, pirmiau gyveno PennsylPajieškau apsivedimui
merginos
138 Millbury st, Horchestcr, Mass.
vanijos valstijoj. Kauno gub. Sau
15 2-r.d ave,
Pittsburgh, Pa. arba našlės, r.c jaunesnės 38 metų,
apmokėti. Davis miestukas $1,000 ($19.25 savaitėje) ar daugiau šviesos.’
jų pav, Raudėnų parap. Jis pats lai
aš esu 48 metų, gyventi
gyvenu ant ūkės,
itsišaukia arba ka-s apie jį žino ma
Pajieškau
pusbrolio
Stanislovo meldžiu atsišaukti su pirmu laišku
yra unijistų rankose, net ir daugiau, jis turi Įduoti ar
”Tebunie šitoks tavo at lonėkit pranešti.
Skiparu.
iš Kivilų sodos. Akmenės prisiunčiant savo paveiksią, PlatesFARMOS
FARMOS.
inilicija priklauso darbinin čiausiai esančiam Intemal sakymas! Dabar patvirVladas špakauskas.
parapijos, šauliu pav, Kauno gub, nes žinias suteiksiu laišku.
4<i
’
-į
akru
žemės,
24
akrai puikios
ku unijai, tuo budu miesto Revenue Kolektoriui pripil tinkim šitą atsakymą tavo 53 Camden -St, W. Lynn, Mass. gyveno So. Bostone. Jo paties meld
L. Pikiel
(12)
dirbamos žemės. 8 akrai miško, nau
žiu atsišaukti ar kas jį žino malonės
R.
R.
Box
69,
Grabam.
Wash.
valdžia besakė ir negali pa dytus raštus nevėliau kai 15 parašu. Tegul šitas rastas Pajieškau Zosės Žmitriutėk, iš Gc- pranešti.
jas 14 ruimų namas, su visu puikiu
Antanas Skiparas
gelsti kompanijai. Darbi d. kovo mėnesio ir užmokėti ir žodžiai pavirsta darbu. • ionių dvaro, Žaslių parapijos, Vil
Pajieškau apsivedimui merginos, įtaisymu, beržo grindys, narnas le
kuoja $6.it(M». didelis sodas, dveji geri
gub, gyveno Igtvvrcncc, Mass. 1 17 Chamberlain Ave, Detroit, Mich. ne jaunesnės 18 ir ne senesnės 26
ninkai tvirtai tikisi kovą prigulinčius mokesnius. Jei
netoli
”Sėskis, drauge, ištaisyk niaus
metų amžiaus, be skirtumo tikieji- tvartai ir daug kitų triolai.
los pačios meldžiu atsišaukti, ar kas
miestelio, turčio vieta. Kaina viso to
Paiieškau
brolio
Konstanto
Liko,
mo.
geistina,
kad
mokėtų
lietuvių
laimėti.
(11)
žmogus vedęs ir uždirbo pe savo nuvargusi kūną, išblai- ią žino malonės pranešti.
i.š Juodpanių sodžiaus, Šimonių par, kalbą. Aš esu 24 metų. Platesnių turto tik $1.090, įmokėti reikia tik
Daug sunkiau darbinin reitais metais nemažiau kai vyk mintis, perskaityk pri 2 Jay st, John Žmitra
Vilkmergės pav, Kauno gub, gyve žinių meldžiu kreiptis, su pirmu lai $600. likusius išmokėti po $5 mėne
Boston, Ma-'s.
no Chicagvj. Jo paties meldžiu atsi šku prisiunčiant savo paveikslą. At siui.
kams Westernporte. Čia jau $2,000 ($38.50 savaitėje), siųstą atsišaukimą.
55 akrai žemės. 30 akrų geros dir
(12)
Pajieškau
giminių ir nažistamu. šaukti ar kas žino malonės pranešti. sakymą duosiu kiekvienai.
bamos žemės, miškas, didelis tvartas,
vra 18 darbininkų areštuo tuos raštus taip pat turi iš ” Perskaitei?
Jurgis Likas
K. Rimkus
Mikalaus’ų ir Slušakiu, iš
ir kitos triobos, gražus sodas, pora
”Gerai — ar esi su mu \ ilkmergčs pav., Kauno gub. Jų ir t2O N. 5-th st, Philadelphia, Pa. 1153 E. 60-th st, Cleveland. Ohio. arklių,
ta. Visi jie pastatyti po pildyt.
visi įrankiai, arti miesto, kai
k i'ji savo pažįstamų ‘meldžiu Utsina $4,500. $1,000 įmokėti.
$500 kaucija kiekvienas. Jie Apsigyvenęs svetimtau mis? Ar sutinki padaryt šaukti.
Pajieškau pusbrolio Jono Baltru VI EN IN TĖLIS P ARDA V ĖJ A.S
Pasiskubinkite.
šaičio, iš Putlių sodžiaus
Mankunų
KRO .MEDAUS.
yra kompanijos skundžia tis, kuris yra vedęs, bet ku tai, ko iš tavęs atsišauki Kazinveras Gaidamavičius (11) J valsšiaus.
JONAS BUROKAS.
Raseinių
pav,
Kauno
guu.
119 Conway st.
Montrcal. Canada
12(4 Millbury St, Worcestcr. Mass.
mi už visokius pasikėsini rio moteris gyvena kitoje mas reikalauja ?
Gerai 1
gyveno Fichburg, Mass. Turiu svar
bų reikalu ir meldžiu jo paties atsi
mus ant kompanijos nuosa- šalyje, skaitomas kaipo pa Taigi daryk... Mes girdime, Pajieškau pusbrolio Antano Veri- šaukti
ar kas žino malonės pranešti.
ko, iš Kavarcko parapijos, Vilkmer
vvbės Bei bosų. Toks skun vienis. Jis negali reikalau ką jus sakot — ’Tiesa turi gės pavieto. Kauno gub. J<> naties
A. Baltrušaitis
(13)
das, žinoma, yra melas ir ti, kad jis butų paliuosuotu imti viršų ant visų persekio meldžiu atsišaukti, ar kas žino malo ■1433 E. 61-st st, Cleveland. Ohio.
TKI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba
(m
prasimanymas, bet čia mie nuo mokėjimo taksų virš jimų, mes turime parodyt nės pranešti.
i
Pajieškau brolio Antano SabaliauMentholatum Co. Prieš eisiant gult
Joseph Ramayiofsky
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus,
■ j, įš (Jeišių kaimo. Skirsnemunės
sto valdžia eina ranka ran tūkstančio dolerių, jei jo jiems, kad mes esame sti 119 Conway st, Montrcal, Canada j^ko,
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu.
parapijos. Raseinių pav, Kauno gub.
kon su kompanija, tai ir moteris ir vaikai negyvena presni negu kuomet nors. Pajieškau giminių ir pažįstamų, Taipgi mano žmona Franė AugaitiToji mostis išima plėtmus raudonus,
juodus arba šlakus ir prašalina viso
streikuojančius
darbinin su juo Su v. Valstijose. Už Mes perkame Partijai na as. esu iš Statikų sodžiaus, Vilkmer kč pajieško savo puseserės Marijo
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
iš Pajekonų kaimo,
parapijos. Kauno gub, visų ma nos Bačaitikės,
kus persekioja. Buvo pa- pirma tūkstanti savo ineigų mą! Daugiau negu tas... Aš gės
Pinigus galit siųst
Tik ka iš korių išleisto 5 svarų tės 50c. ir $1.00.
Philadelphijoj. Jų ir kitų
ne
pažįstančių draugų ir
giminių gyveno
savo giminių ir pažįstamų meldžia (veik pusė gorčiaus) tyro medaus blė- ir štampomis.
(13)
eklvdusi žinia, kad iš New nevedęs pilietis ar čia apsi turiu būt su savo doleriu meldžiu atsišaukti.
J. RIMKUS.
šinės parduodama po $1.85. Siunčia
me atsišaukti.
(12)
Mikas Blazinskas
Yorko atvažiuoja streiklau gyvenęs svetimtautis taksų teisingas, kaip teisėjas Lan- 213 Cardoni
Holbrook. Mass.
me į visur per cxpresą ir per pečtą. P. O. BOX 36.
F. Sabaliauskas
avė.
Detroit. Mich.
Taipgi turime pardavimui visokio
RFD. N 52, Boy 31. Bridgeport, Ct,
žių. Vvrai ir moteris,susirin- nemoka. Nevedęs turi mo dis su savo metais.’
didumo famų. Gražaus musų kaimo
4 kuopa pąjie.ško. kunigo M
ke aplink geležinkelio stoti, kėti mokesčių 6 centus nuo
”Tai tikra darbininkiška X. Mockaus
Pajieškau brolių Stanislovo ir Mo ūkininkų draugija farmas parduoda
delei bylos.
Meldžiame
laidžia
tiejaus Žibiko. Kazimiero Baranausku be agentiško pasipelnijimo.
greit atsišaukti,
diena ir naktį laukė tų ne dolerio tiktai už tuos, ką jis dvasia ’
lietuviu kalboj ir laikrašti "Amerikos
ir
Jokūbo
Vaitkevičiaus,
taipgi
švo.
S. Kratavičia.
kviestų svečių.Atėjo trūkis. uždirbo virš $1,000. o vedęs ”Te ritasi Doleris!’’
s2 So. Ieonard st,VVateibūry, Conn. gėrio Antano Miskenio. Pirmiau jie Ūkininką." kurio kaina metams tik parsiduoda lietuvių kolionijoj. Michigyveno Ravmont. Wash, dabartiniu $1. Norėdami žinių apie farmas, įdė gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
Keletą* uniformuotų karei už tuos, ka jis uždirbo virs
Aukas reikia siusti šiuo
laiku girdėiau
buk gyveną
Illinois kite krasos ženklelį į savo laišką, o vininkų.
Pajieškau
pusbrolio
Simono
Ra

Farmos gvvenamos ir ne
viu atėję pasakė stoties už- $2,000. Tki $4,000 pelno rei adresu: The Socialist Party moškos, paeina is Kauno gub, Su valstijoj.
Malonėkit pranešt kas apie gausite "Amerikos Ūkininką" ir listą gyvenamos. Platesnių žinių klauski
kurios šiuo laiku parsidu<»da
veizdai ir konduktoriams, kia mokėti po 6 centus nuo o U. S. A., 803 W. Madison deikių parap.. Augštuoli.i kaimo. Jis juos ž’no arba jie patis lai atsišaukia, farmn,
te per laišką. įdedant markę už 3 c.
nes turiu labai svarbu reikalą.
(13> musų apielinkėj. Rašykit:
pats
ar
kas
jį
žino
malonės
pranešti.
TONY ZABEI.A.
(13)
kad jokių streiklaužių netu dolerio, o virš $4,000' — pc St.. Room 405, Chicago, 111.
"AMERIKOS
I
KININKAS."
S. Žibiką.
551 —41 avė, East.
Kąstantas Ramoška
(13)
P. O. B<»x 1, Lake Co, Peacuck, Mira.
Ilart, Mich.
r-x 96,
So. VaiHotiver, R. C, Canada.
T SS. kuopų sekretoriai 12<>x Waxh>ngton st, Norwoo<i, Ma<s
ri tiesos čionai išsodinti, 12 centii nuo dolerio.
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STREIKO BEGIS.

Pajieškojimai

Dar paaiškinimas apie
Tax* mokėjimą
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deda viPHILADELPHIA. PA. • sisekė, kuopai <javė taipgi ir ■ SpCKŲ JUPjUniS yri Bt£€l- sas savo pastangas, kad uzsipelnus ricieriaus juostą.
Musų katalikų tamsumas. materialio pelno.
stinas.
Tuo tikslu ji klaidina savo
Apsilankius man tūloj lie i Kovo 2 d. buvo LDLD. 531
.
skaitytojus, visai nepaisytuvių katalikiškoj šeimynoj, kuopos surengtas agitatyvi-į Kad musų kairiesiems iš- j dama,
pasekmės sigyvenančioj prie Brandy- škas vakarėlis. Programas tikrųjų rupi tik ardymas i tokias kokios
jos pastangas seka,
vine gatvės, buvau tiesiog susidėjo iš prakalbus, pa
darbininkų
vienybės,
kas
lei-į
Man
nesvarbu tie Laisnustebintas, kada patyriau, skaitos, deklamacijų ir mu džia darbo žmonių klesi- vės" norai
pelnyt sau "riciekaip da tamsių žmonių pas zikos. Paskaitą apie V. Ku niams priešams pasekmin- riaus juostą," bet svarbu
mus yra. Žiuriu, ant stalo dirką skaitė d. S. A. De- giau veikti prieš darbinin- gyvenimo momentas. J'kalguli škaplierninkų organas, mantis, paskui pasakė pra kišką judėjimą ir sustiprin-į dant darbininkiškas jiegas,
o ant jo stovi didelis butelis kalbą temoje "Klesų kova." ti kovoj su darbininkais sa klaidinant darbininkus - są
degtinės. Po virtuvę vaikš Kalbėtojas padarė gilaus Į- vo paziciją — tai parodo, jungiečius, "Laisvė" užsipel
čioja, šliurinėja šeimininkė* spudžio, išdėstydamas tos kad ir šitas faktas.
taukuotu juodu žiurstu, su neatlaidžios kovos priežas Kaip yra iš spaudos žino nys sau da ir kitką ne vien
tą "ricieriaus juostą."
Deklamavo draugės
sivėlusi kai pelėda. Mažas tis.
ma.
LSS.
18
kuopa
CollinsFranas Skamarakas.
kūdikis, nenuvalytu veidu ;Kuršinskienė ir Vitkienė, d. villej buvo sušaukus drau
trinasi apie pečių ir kasžin- Kerzanskienė paskambino
pasikalbėjimą dėl ap
:
ka bamlena.
Ki
Visur ™čvo_
nešva- !Pianu. Po visa to buvo lie- gišką
kalbėjimo
tūlų prieš mus PAAIŠKINIMAI DELEI
Kambariuose
žaidimai, tuomi varūmas. —
—------- — dvo-KNYGOS
stovinčių gyvenimo klausi
• s karelis ir užsibaigė.
kia koks tai aitrus
raugalas.
Beje, Moksleivių Fondan mų.
"Kokius diedus žmonės
Man besikalbant su savo (čia surinkta aukų 11 dcle- . Tame tai susirinkime bu
garbino senovėj."
drauge apie bėgančius gyve-1■ rių.
vau padavęs sekančią rezo
Lelijom žiedas.
Agentai mums skundžiasi,
nimo nuotikius, apie Lietu
liuciją :
kad
pardavinėdami knygą
vą, priėjome ir prie tų aukų,
• CHICAGO, ILL.
"Kadangi
pirmiausiai
ki-;
_____
"Kokius_dievus ____
žmonės garkurias šiandien klerikalai
Iš
socialistų
veikimo.
lusi
Rusijoj
socialės
revoliu:
bino
senovėj"
jie
tanikiai tu
renka Lietuvos laisvės pir
cijos
liepsna
apima
netik
E!
‘
Vasario
13
d.
L.
S.
S.
SI
ri nesmagumų ciel jos kai
kimui. Užreiškiau, kad tie
žmonių suaukauti pinigai kuopa laikė savo mėnesini uropą. bet ir visą pasaulį, ir nos. Mat, amlaryta knyga
Lietuvai tik blogo gali pa susirinkimą. Svarbiausi nu naikina kapitalistų tikslus, į parsiduoda po $1.25, o kata"Todėl mes, kaipo revoliu iiioge jos kaina pažymėta
daryti, bet ne jos laisvei pa tarimai yra sekantis:
cinės
partijos nariai, mato 50 c., todėl daugelis mano,
gelbėti. Šitą mano nuomo 'Paaukauti iš kasos $5.00
nę išgirdęs šeimininkas, iš etrg. Dusevičiaus bylos vedi me reikalą sustiprinti jos ■ kad agentai juos apgaudi
sitraukia savo "diplomą," mui. Draugai ant vietos su- plėtojimosi spėką. Yra vil nėja, imdami po $1.25.
tis, kad ji išnaikins darbi Šiuomi pranešam, kad ti
gautą už aukautus pinigus, aukavo $10.00.
Paaukauta iš kuopos iždo ninkų Kiesos vergiją; kad kra tos knygos kaina yra
ir atkerta, rodydamas man
popiergalį: "Štai kas Lie $5.00 drg. Dėbso bylos vedi tik socialė revoliucija Įsteigs $1.25 (neapdaryta $1.00) ir
išduotos ______
nariams tikrą demokratiją;
joks agentas negali jos pi
tuvą išvaduos.” Bandžiau mui ir _______
blankos
dėl
parinkimo
auku!
'Kadangi
pas
mus,
Liet,
giau parduoti, jeigu jis ne
jam išaiškinti, kad jisai kly
daugiau.
L
Socialistų
Sąjungoj,
nesutinori
nuostolių turėti.
sta, kad netrukus klerikalai
Nutarta
surengti
pramoĮ
kimai
didėja,
o
tų
nesutikiBet kodėl kataiioge tos
išgalvos kitokį skvmą ir vėl
j
■ mų priežasčia daugiausia y- knygos kaina padėta tik 50
šauks pinigų, kad juos suki gų vakarą.
Nutarta suspenduoti drg. ra asmeniški užsivarinėj'i- centų?
šus tokion balon, kokia buvo
J.
Galvidi ant 6 mėnesių už mai, ir tie nesutikimai neša i
Tą reikia paaiškinti.
Gabrio biuras, į kuri sukišo
tiek daug žmonių sunkiai neteisinga apšmeižimą kuo- didžiausius nuostolius dar- Knyga "Kokius dievus žmo
uždirbtų dolerių. Pagaliaus pos nariu‘per "Naujienas." bininkų judėjimui ir socialės nės garbino senovėj" buvo
da negataya. kuomet kata
klausiu, kas bus su tais, ku Nutarta atšaukti netei- revoliucijos reikalui,
rie "diplomų" neturi,o jis at singas korespondencijas iš "Todėl mes reikalaujame, logas špausdinosi. Tuomet
sakė, kad tokiam nebus vie kuopos veikimo, kurios tilpo !<ad tie kenksmingi nesutiki- buvo manoma, kad ji bus
mai butų prašalinti iš musų nedidesnė, kaip 150 pusla
tos Lietuvoj. Nenorėda "Naujienose."
5
—
darbininkų — tarpo."
pių,
ir kad ją bus
mas erzinti, matyt, gana Prie kuopos prisirašė
nauji
nariai.
tamsų ir fanatišką klerika
"Rezoliucijos vykinintas: galima parduoti už 50
LSS. 81 kp. Koresp.
centų.
Dėlto ir įdėta
lą. pastebiu, kad katalikai
"a)
Kad
Lietuvių
Sociali

tokia kaina,
tokiu budu mindžiotų savo
Sąjunga, pasitarus su A- kataliogan
Bet
kada
knyga atsitikėjimą, kuris liepia mylėt NASHUA, N. H. — Kovo stų
merikos lietuvių darbinin
artimą savo kaipo pats save. 2 d. buvo LSS. 192 kuopos kiškomis
spausdino,
tai
pasidarė ne
organizacijomis
ir
surengtos
prakalbos,
KalJurgutis, negalėdamas bent
toli 300 puslapių ir pasiro
pritarus, sušauktų su dė,
kokiu argumentu į mano pa bėjo d. .L Neviackas iš joms
kad pigiau jos negalima
Prie kuopos važiavimą, kuris išdirbtų t parduoti, kaip $1.00 popie
stabą atsakyti, tuojaus Įsi Worcesterio.
karščiavo, pradėjo grąsinti prisirašė 8 nauji nariai, principų seriją sulyg dabar riniuose viršeliuose, o $1.25
revoliucijos judėjimo
kumščiomis. Norėdamas i- Lawrence’o streikierių in- tinio
progreso,
b) Kas bus prie audekliniais apdarais.
tužusį apmalšinti, nukrei galiotiems kolektoriams at šingas išdirbtiems
ir užgir Agentams patariame šitą
piau kalbą kitan dalykan ir silankius ir paprašius aukų, stiems principams, tas
bus ir paaiškinimą išsikirpti ir pa
pasiūliau jam užsirašyti nashviečiai lietuviai suau- darbininkų klesos priešas,
sidėti, kad reikalui esant
ir
kavo
$138.33.
Publikos
bu

"Keleivi," kad žinotų, ko
galėtų savo "kostumierius"
kiems tikslams
kunigija vo apie 300, tas parodo, kad mes. žemiau pasirašę, su pertikrinti, jog pagal katažmonių suaukautus pinigus nashviečiai supranta savo tinkame pilnoj to žodžio ligo kainą šita knyga neBe to, prasmėj kovot prieš juos, parsiduoda.
suvartoja ir kaip žmones klesinius reikalus.
kaipo prieš savo—darbinin
mulkina. To jau buvo tam- kuoijos lėšų padengimui su- kų
"Kel." Administracija.
— priešus."
sunui perdaug, jis apsiputo au.kauta $7.21. Už aukas ajo ir, kad nelikus pasiutėlio čiu.
.
.
Ir kas pasirodė?
Nagi
PRANEŠIMAS.
auka, pasiėmiau kepurę' ir Kuopa rengiasi 15 d. kovo tas faktas, kad prieš rezoliu
statyt scenoj du veikalu — ciją griežtai stojo musų kai Released by the Committee
išsinešdinau.
Prie
durų
susitin "Pirmi žingsniai" ir'"Neti rieji, tuomi išsirašydami sau
on Puhlic Information.
K- Barauskas. aiškiausi paliudymą, kad jie
ku gatvėj tų namų Įnamį, kėtai."
yra darbininkų klesos prie . Svetimtaučiai, kurie gyveklausiu jo apie šeimininko
pavardę, bet tasai sako bijąs PLYMOUTH, PA. — Va šai, nes tos klesos bendras i na Suv. Valstijose ir nežino
pasakyti, kad jo iš burao ne sario 12 dieną vietos atža veikimas, sutartina kova į tikrai ar jie čia pasiliks vi
išvarytų. Mano pažįstama gareiviai turėjo prakalbas. prieš darbininkų priešus, suomet gyventi, ar grįžš i
draugė, išėjusi paskui mane Išgarsinta, kad kalbės "gar musų kairiemsiems yra ne kitą šalį, jei gali tai prirody
gatvėn, papasakojo apie tą sus kalbėtojas" A. M. Mar geistina.
ti, taksų nuo Įneigų reikalais
vargšą tamsuną. Būdamas ius. Davatkos labai žingei- Tai ve, kaip musų sąjun- bus skaitomi sykiu su pilie
tamsiu, jis vien tik girtuok davo pamatyt ii. liet dabar giecių didžiuma yra suklai čiais ir čia apsigyvenusiais.
I Čia gyvenantis ateivys, ku
liavime ir kunigų pasakose šneka, kad Jos da geresni dinta.
randą sau naudą. Parėjęs spyrių pasakytų.
Nartus Minėtieji musų kairieji, ris nežino, kuomet apieis šią
girtas namo, dažnai sukelia pasakojo nuobodulio pasa atmetusieji rezoliuciją,svar šalį, ar gal ir visai neapleis*
didžiausius triukšmus. Tai ką. ir visos tos garsios pra biausiu sau uždaviniu skai Įgali gauti paliuosavimą nuo
gi Lokiais ir remiasi musų kalbos be jokių pasekmių to kova prieš "Naujienas" ir tų Įstatymų reikalavimų,
paliko.
Kalnakasis.
kunigija.
V. F. M.
"Keleivį.”
i
kad jo darbdavys, nutraukIr čia net pasirodo, kaip : damas nuošimti nuo jo alMILWAUKEE, WIS.
SAN FRANCISCO, CAI. tie žmonės nežinėj klaidžio ’ gos, išmokėtų valdžiai už ta
Iš lietuviu kultūrinių veiki — Vasario 16 dieną, po tri ja. Jeigu jie bent tuos jų ksus. Jis turi išpildyti tam
laikraščius tyčia paskirtą certifikatą.
mo.
jų savaičių ligos miesto li- smerkiamus
skaitytų,nebūtų
taip
juokin Lai jis gali padaryti visai
Vakario 22 d. čionai buvo gonbutyje mirė Vincas BuLSS. 119 kuopos surengtas tanavičius. Velionis buvo ga ta jų kova. Jie apie juos i nekliudydamas savo pilietvteatras.
Atvaidinta dvi SLA. vietinės kuopos nariu žino tik iš "Laisvės," "Ap- : bes teisių. Raštas, kurį jis
komediji: "Jaunystės karš ir ji kūną palaidojo su ba
tis’’ ir "Brangus pabučiavi žnytinėmis ceremonijomis.
mas."
Pirmoj komedijoj Nors velionis buvo laisva Ruptura užmuša 7000 kas metai
tėvo rolę lošė d. P. Lauri manis, bet kad mirė ligonSeptynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos)
naitis, motinos — d. Virba- butvje, tai, žinoma, mirš
tai priparodo laidotuvių paliudymu.. Rodei? Todėl, kad tokie lipniai
lienė, Tado rolę — d. J. Ku tanti pavedė kunigo globai.
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ra tu darai*
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tų našta, skaudėjimą arbk
kutis ir Marytės — p-lė Sa- Velionis paėjo iš Vilkavi
kaip jus ją nepavadmtumėt? Teisingai sakant, ta našta žmonės nati<
kalauskiutė. Visi jie savo škio parapijos, Suvalkų ra
palaiko — paremdami j? kaipo griūvančią siena — paduodami jai ne
teisingą pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliacija ir jų trvnimas
roles išpildė puikiai ir pri dybos. Amerikoj išgyveno
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios
darė publikaF nemaža sma 15 metų, mirė 37 metus tu
priežiūros.
rėdamas. Paliko dideliame
Bet kaip veikiai tik tapo išrastas bodas, ir kiekvienas, kuris kenčia
gaus juoko.
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose* DYKAI
Antroj komedijoj lošė dd. nubudime savo žmoną Adekurią turi PLAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausiu kokia
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.
F. Beržanskis. J., Gobartas, liną ir 5 metų dukterį. PaPLAPAO PADUŠKAITĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno
Beržanskienė* ir Ratušins- žįstantieji, norėdami plates
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali
kienė. Taipgi visi savo už nių žinių, lai kreipiasi šiuo
trint. ne gnaibyk Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur iokiu
duotis atliko kaip negalima adresu:
diržų, sagčių arba sprendžinų.
geriau. Publika, matomai, John Puskunigis,
Išmok-, uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant o busi visa
' Q M. C. Detachment,
buvo patenkinta.
dos sveiku. Trisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien i PI APArt
COMPANY BĮock 3058, St. Louis, Mo. o jieJums pririųs’ Plupso S
Be vaidinimo buvo da ir Camp Fremont,
nurodymus OI KAI ant išbandymo.
ų
p,° n
Menlo Park, Cal.
deklamacijų bei muzikos.

pnpildys ir Įteiks savo darb
daviui. turi prierašą, ”ka-J
DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA
certifikatas neliečia pilie
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE
tybės."
.. Pinigyno Departamento
So. Bostone.
šiandien išleistas nusprendiPirmiau, nejfu pirksi Laikrodi kišeninį, sieninį arba kitokį, klausk
daoildo pirmesnius pa- kainos
pas mus.
Mes prisiusime Jums aprašymą kiekvieno laikrodžio
davadijimus dei taksų nuo ir jo vertą,
o tada Jus galėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite,
ineigų rinkimo nuo apsigy kad męs parduodame viską daug pigiau ir už viską gvarantuojame.
Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
venusių šioje šalyje ateivių. tų pirkti
ir darbų gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius
Nuo nepastovaus ateivio ta-i daiktus perliejame per naują arba išmainome ant naujų. Padarom vi
ženklus Draugystėms ir kuopoms už prieinamiausią Jcainą.
ksai bus renkami iš jo algos, sokius
Rlausdami kainų ir reikalaudami nurodymų įdėkit krąsos ženklelį at
ar kitokių įneigų, kokias jis sakymui.
P. VALUKONIS,
turi Suv. Valstijose.
Ateivių darbdaviai leng
255 Broadway,
So. Boston, Mass.
'’
viau galės išpildyti naujus
reikalavimus, nes taksai nuo =
algos atimami tik iš tų dar
bininkų, kurie žada apleisti
s~\
šią šalį. Kad pilną algą iš
Maiuie*ia>. UMt-uauikai.
ir
darbininkai, uit Kinti
iaukc, via uii.žj.ė <
mokėti, neatimant iš jos ta
ksų. darbdavys turi ant ra
što žinoti, kad ateivys nėra
Jau saviti v*nki• * <h
*
neapsigyvenusiu gyventoju.
k*i;> š;U.
ūki eydu.dv r.«
iu«»jaiua •»< r« ri»«u>i.»h * »
Jei ateivys čia gyveno nema
j ii mali
žiau kai metus prieš pradė
'k*u>ini«
**•»'• t.* v
jimą dirbti prie dabartinio
.<•»*> ir kcf uh»..
darbdavio, arba jei jis buvo
reguliaris darbininkas Suv.
Valstijose gyvenančio darb
davio ar kooperacijos tame
pačiame mieste ar paviete
£2.
nemažiau kai per tris mėne
sius prieš gavimą algos, jis N*-:»psigam;
pirk Jam: < nikius vai -tęs didele;»geriausiu. Kuomet pirksi
i**in-Hzpriler, perškikriuk <r \ra
c r. i Enkite ant
ir C5 centai už
gali būt laikomas kaipo ap
boukutę. Gaunamos visose ant;ek«.*e, sr
g is
F. Al). RICHTKR & CO., 74—80 VVashmgton St., New York, N. Y.
sigyvenęs.
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į DRAUGAI, SKAITYKI ! j

IR PLATIMKIT
"KELEIVĮ.”
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ŠV. TĖVO MIKOLO

KABE IR LIGOS!
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KARt, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

Pataria vartoti 'se
kančius pasekmin
gus vaistus:
Krenta ir muilą pa
odos
dailini-,nui
skaistumo . $1.25
plaukams
Vaistas
atauginti . — $2.00
Vaistas prašalinimui
gyvaplaukių.. $1.00
Vaistas gražiems ti
sams užauginti $1.00
Dažas žiliems plau
kams .............. $3.00
Linimentas nue išbėrimo ir. nie
žų .........
$2.00
Sv. .Mikolo Balsamas nuo reuma
tizmo .......................... $3.00
Pigulkos nuo reumatizmo ir gal
vos skaudėjimo .......... $3.00
Linimentas nuo reumatizmo $3.00
Baisainas nuo skilvio kataro $2.00
”Hcrku'.esr’ suteikimui spėkų ir
gero apetito .............. $2.00
Balsamas nuo galvos skaudėjimo
ir nerviškumo . — .... $2.00
Pigulkos ''Jaunystė”, Lašai ir
Elikseris gražina pražudytą
gyvybės spėką; piguikų dė
žutė Sū-DO. Lašai $3.00 ir Elikseris $5.00
Antiseptiški milteliai moterims,
sergančioms lytiškai:'is silpnamais ............... . . ... . $3.00
Valytojas, išvalantis kuna nuo
spuogų, dedervinių, vočių ir
k. bonkutės kaina .. . $2.00
Reikalaukite katalogo, Rašydai
mi adiesuokite šitaip:
(21)
Bent. Ks.
CARLSTADT. NEW JEKSEY.

Karė padaro žmogų, o ypač tą, kurio vai
kas, giminaite ar draugas randasi kovos
lauke bei rengiasi prie kariavimo, susirupmusiu, o tas trukdo reguliariškam
valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų
pabrangimo,' driko paprastai žmones
bei darbininkai turi permainyti jiems
priprastus valgius, kitais arba sumažinti
jų sunaudojamą laiką.
Tas Tinkas prisideda prie išsivystymo
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Aptiekoriaus Vinco J.Daunoros Trsjarkca
arba Trejos Devinerics. Kaina dėžu
tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
laukite prisiųsdami pinigus pačta žsnk•
į-itrij.ir, iuuC sdresuj
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VINCAS DAUNORA
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ESGGSLYN, N. Y.
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Nuga-Tone

■A-

DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

*■

Padara Galvą, Raudoną Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus Ir Tvirtą
VyriMramą Ir MoterlAkumą.
Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba m« lancholijos,
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvingumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo,
žudymo kūno, nęgruomulavimo viduriu, išpūtimo po
valgiui, skausmo pilve po valgiui,-tulžinio, užketejimo
skilves, smirdėti kvapo, nepriimno skonį burnoje,
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo,
neuralgijos. Nuga-Tone yra paselnningi vaistai dėl

givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam
Malariia viešpatauja.
Nuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir
Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu,
padara viduriavimo liuosą ir regvlarišką. priduoda
naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika
sveiką veikmę širdęs, vara šiltą srir.vę tiršto rauduor.O
kraujo j visas dalis kūno; pridvodA^viežą randuosi
mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.

*

*

<■

Musu Absofint^ka 6^araneija.
nt NugądevvnK>9»
OO)

Mes tikrai gvarantojamey. jog busite pi
Tone, ar mes sugražiseme Jurtis pinigui; .; Ko&ta
dešimtys (90) pilių, vienam mėnesiui gydymo,
doleris, arba šeši:mėnesei gyd
Jeigu vartojant Nuga-T
ti pasėkmiu, sugrąžikite
Jums pinigus. Matote
ne bus pasėkminate.'
įstengti davimu -jumi
padarys viską, ką ČkJrtais tvirtiname.

“*•

t-

<

.žėriušitą pilnbi užganedinstigrąžismė
viena centą, jeigu vaistai
• MpKc
ūcgaletiime
Ėirrottinfe Raii Nuga-Tone

Skaitykite ka tte ž^kmcs saka a]He Itaffa-Toae.

*
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NATIONAL LABOiATORY. Chicago. ItC •'
Etarxxi City. Pa.
Gerbiamieji:—
Gavau
UiJk» fr Nuga-Tone piliute* ir tunu pasak-,-ti. jer esu visai v Xganer!inta, pirą
.vaistais Meldžia pridusti dvi bonkutSs .Nuga-Toąe ąiliuuu. Aš daviau kialeta odiutiu sava
pretelių dėl pabandyma ir jam labai pdUlto, Aš ste^inju vieną honkute dėl jio. Pn -.iunčiu <2.
Siuskite vaistus k» greičiausei.
;
„
Su pagarba.
GASPAR BERSEK, Bos 547.
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NATIONAL LABORATORY. Chicago, Uis.
Shen.indoah. Pa.
Godotini TamistM:—
_
Ai esu labai užganėdintas nuo jūsų Nuta-Tone. Esu labai sveikos po jojų vartonmo.
•;
JOE DOMBROWSK», in VV. Coal St.

*

vetrenatiifltafaNMaMMflvkMM »•••• ••• ••••••••>••••••■ •••• t *••• •••••■•« • a ••«••■■••••••••••••• itin •• •
Nuga-Tone yra sudėti:
parankioje bonkuteje. Jie j
yra apvilkti su cukru: j
priimno skoni; rame dėl :
vartojimo;
neatitrauki •
nuo darbo ar linksmumo. ;
Bandykite. Jus Teko- :
rr.enduosite tuos vaistus j
visiems sava jjretekms. •

*

♦
*

NATIONAL LABORATORY, 123 W. Modison St., Chicago, III.

j

Gerbiamieji: Prisiončiu $.......... ir meldžiu prisiųsti man...............
bonkutė Nuga-Tone. *.

Į

*

Vardas ir pavarde....... .
Gatve ir No. ar R. F. D.

v.......................

Valstija

Miestas...........................

.......... L.3

4 1
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Lawrence’o Darbininkai
Sunkiai. Kovoja.

įgali priduoti jokios vertės,
nė
Įneš kiekvienam turi būt ai
LINIMENTAS
šku, kad šitokios kvailystės
I
turėtu rastis kiekvienoje stuboI
kad ir anarchistai nedary
je. Nėra tos dienos, kad jo var
toti nereikėtų. Severa’s Gothtų — viešai nebalsuotu savu
ard Od (Severos Gothardiškas
Aliejus) yra šauniu Hnimentu
Draugą pažinsi nelaimėj, ko neklausyti, vartoti tero priešą nudėti: Streikuojan
*
Dešimts mėnesių tam atgal, me ĮĮie
gydant reumatizmų, neuralgiją
tis
darbininkai
nėra
jokiais
sako patarlė. Bet nelaimėj rizmą. naikinti turtą ir priė
ir tokius skausmus, kurie linidžių pardavėjas p-nas \\.. H. Kel- Sej visados paseka slunktai, k unojimas, plaučiu uždegimas,
mento reikalauja. Kaina 30 ir
galima pažinti ir savo nep jint k Įstatymams. Net žu- anarchistais, didžiuma jų k v iš Omaha davė pakaki Ncolin
rietelį. Tą gali paliudyti lyti žymesnius piliečius. Ar dagi tikintis katalikai. Tie puspadžius, l’-nas Kelley _su tais a™ ir krupas. Beto jis pats erzina žmogų ir skaudina. Idant 60 centų.
.■CMrykais labai daug vaikščio pflj tas visas negales gerai gydyti,reikia numalšinti kosėjimą.
šiandien Lawrence’o strei ai paraginimas prie ’dores- patis katalikai, pamatę ši jo.
NEMIGA
Jis sako: „jie <la taip geri,
tokį
biaurių
kun.
Virmaųskieriai. Iki šiol didžiuma jų lio gyvenimo?’ Greičiau
tankiai esti nervų liga.
Jos 0
kad ir kitus JO mėnesių galima bus PRJ
priežastimi yra silpni nervai, '
manė, kad kunigija yra dar <u.i--tymas prie revoliucijos ko melą, didžiai pasipiktino nešioti.”
reikalaujanti sustiprintojo. Pa- į
Geresnės čcvcrykų krautuvės vi
bininkų užtarėja, feabargi ir klesų neapykantos, jie juo. Visiems yra žinoma, suomet
naudok Severa’s Nervoto-i < Se- i!
r
užlaiko įvairiausių skonių
kad
streikierių
mitinge
bu

veros Nervotoną. kuris sustipri- u
jie pamatė, kad klerikaliz įori, kad fabrikai jiems prisu Neolin padais čeverykų vyrams,
na nervus, suteikia atgaivinan-* c
čio miego ir prigeibsti gydant
mas yra didžiausis jų reika julėtų. Kovą laimėję visi vo apkalbamas kun. Vir- i moterims ir vaikams. Jie nekaš
mausko steigiamas „Strei- i tuoja daugiau už tokius čeverykus,
isteriją, nerviškumą ir ateiną į
lų neprietelis.
busią ponais, vergų daugiau kierių Fondas,” prieš ką kurių padai daug greičiau nuplyšta.
nusilpnėjimą. Nerviškiems žmo- <■
ntms jis stebuklingai pagelbsti. į
Balsam
for
Lungs
Pakol Lawrence’o darbi nebusią. Jie protestuoja, darbininkai-streikieriai už- Į 1‘ataisvrnui senų čeverykų Neolin sni
Kaina $1.25.
■■■ ■ At- pe
ninkai dirbo už mažas algas, kad pragyvenimas perdaug protestavo, kadangi strei- Į
xeX Sai ^“tįntoti
(Severos Balsamas Plaučiams) nuoširdžiai rekomenduoKENTANČTOŠ MOTERIS į
Tik jie vieni kierių šelpimo reikalas Vl'a 'taip kad turėtųį pado vertę. Jie
kraudami savo fabrikan brangus.
bpj
jamas
kosulio
gydymui
virš
minėtose
ligose.
Jis
nuramina
bei
merginos dairosi pagalbos
tams milionus pelno, patol didvyriai, tiktai jie gina pavestas centraliniam strei-jj yra labai smagus, nepermirkstanti
ir
dėl
tos priežasties mes joms
ilgai neplyštanti.
Tuos padus gOĮ suerzintą gerkle, prašaliu i skaudėjimą, palengvina kvėpajie buvo geri piliečiai ir dori larbininku reikalus; visi ki ko komitetui, o kun. Vir- irpagamina
rekomenduojame Severa’s ReguGoodyear Tire & Rubber
Iaior I Severos Reguliatorių >, ii
žmonės; patol juos mylėjo li, kurie su jais nenutinka, mauskas be to komiteto lei Bendrovė iš Akron, Ohio, jie taip jjp vimą, sumažina ligos antpuolių žiaurumą ir panaikina parodžiusį
savo vertę visose ne
pat išdirbinėja ir kojascarninius
galėse, su kurioms tik moteris
fabrikantai, gyrė laikraš -sa kapitalistai.”
kosėjimą. Jis be to gana malonus vartoti. Ji myli lygiai
dimo ėmė rinkti aukas. Tai garantuojamus
ilgesni išlai
turi bėdos. Tai tikriausias mo
Šitaip kun. O’Riley nieki ve, šitas darbininkų prote-' kymą negu visokidaug
čiai ir laimino kunigai.
vaikai, lygiai suaugusieji. Kaina 25 ir 50 centų.
terų draugas bėdoje ar skaus
kiti užkulniai.
muose. Kaina $1.25.
Bet kaip tik nusikamavę na darbininkus, šitaip jis stas, kuris yra paskelbtas!
ir išbadėję Lawrence’o var pašiepia socialistus, kurie spaudoje, ir inkvėpė kun.
Severcs šeimvi.inių gvdu< i;,.‘ galima gauti visur. Prašyk tik Severos vaistų ir neimk nieko kito.
gšai pasipriešino savo iš neša streikieriams pagalbą. Virmauskui mintį, kaip atJei tavo aptiekerius iie^ali parūpinti jų tau, tai siųsk savo užsakymą stačiai mums, pridėdamas reika
lingą sumą pinigų.
naudotojams ir pareikalavo Jie visi jam „foreineriai,” sigiežti streikieriams: jis PASAULIS ATGIMSTA.
sutrumpinti ant vienos va "maištininkai,” „bolševikai” paskelbė visųbiauriausį ir
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA.
n.
Atstatymas viso palandos darbo dieną, kad bu ’r taip toliaus.
sykiu žiopliausį melą, kad
Fglijc
ir..į3Įt[
'■ ► jau pilname bėinenansnanj^dsnenėr
tų daugiau laiko pasilsiu;, Tai yra žemas, nedoras pasunkinus darbininkams šaulio
Ir
■>
l-rzYnvr*
ii
ir be to sunkią kovą.už- gyje ir mes neišvengiame
tai kaip matai prieš juos su nelas!
Mes
gerai
pažįstame
Lawtraukiant ant jų da didesni šios didžiosios gadynės įvaibruzdo
kapitalizme spė
‘įrių sunkenybių. Vaistų pakos — fabrikantai, policija, •ence’o lietuvius ir gerai ži- persekiojimą. .
lome.
kad
jie
sustreikavo
ir
Nežiurint
visų
tų
aplingaminimas apsunkintas yra
spauda, dvasiškija ir kitokie
arba
Š
darbininkų prakaito siurbi streikuoja grynai ekonomi- kvbiu, kokiose'darbininkam augštomis kainomis ant itokis moterų pavergimas,
iv
ii:
kai. Tuojaus jie apskelbė įiais reikalais verčiami. Jei- rėikia vesti savo sunkią vairių chemiškų elementų ir kuris padaro jas profesiona
<t>
ni
kunigas
’
ORilev
turėtų
kovą, streikas visgi eina ne- augštais taksai, ant nekuriu lėmis prostitutėmis.
darbininkus „foreineriais,”
DUOKIT PASIŪT MUMS
y
„maištininkais” ir net „ne aip sunkiai dirbti, kaip dar išjudintas iš savo vėžių ir j iš jų. Nepasi tenkink bile
šita knyga mylinčiam skai
bininkai, ir jeigu už tą dar darbininkai tikisi kovą lai-; vaistais. Geriau jokių, ne- tymą yra geriausia; mylin
darbininkais.”
Me* užtikrinam, kad Jus sučėdysit pinigų
Pasipylė ant streikuojan bą jis gautų $16—$20 į są- mėti, nežiūrint, kiek jiems gu bile kokių. Tai Trinerio čiam mokslą—naudingiausia;
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Ridant
“ ‘ _ |
* * ’
Laboratorijos motto. Štai
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pričių darbininkų galvų polici zaitę. taip kaip gaudavo dėlto nukentėti prisieina.
mylinčiam diskusijas—paran
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų
kodėl Trinerio Amerikoniš- kiausia
jos lazdos, spaudos šmeižtai iauglis Lawrence’o audėjų
Aukuras.
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo- .
prisirinkti faktų; no
Jko Kartaus Vyno Elixerio, rinčiam žinoti paleistuvybės
su šeimynomis, tai iis pir
gaus iūvaiados ir būna tvirteani.
ir kunigų keiksmai.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVEB- 1
'įteikiančio
tikrą
ir
neapgaumutinis
apskelbtų
streiką.
Uždraudė jiems laikyti
pradžią ir visas jos baisybes
True translation fiicd with the po. t- ::«zyQ
KOTUS PAS1LVAM PIGIAI IR GERAL X
ant visuomenės žemės susi Tis tuomet pirmutinis butų master at Boston. Mass., on March; GUgą pagalOą VISUOSe Shll- — atsakančiausia; norinčiam
TAIPGI ISVALOM IR I5PR0S1NAM *
rinkimus. atėmė teisę paro ’foreineris” ir ”bolševikas.” 12, 1919, as reųuired by the Act -,.'.vio Silpnumuose, ir Trinei’10 pažinti lytiškas ligas — rei
VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
4! Angelica Kartaus Toniko,
Oabar bepiga jam būti pa- October o, 1917.
das daryti.
Darbas
geras
ir
užtikrintas.
Kaina
kalingiausia, nes nurodo tų li
pricuuuMk
Vaiko juos, muša, areš riotišku amerikonu.kuomet IŠVISO KARĖJ ŽUVO 17, i teikiančio gyvybinę spėką gų symptomus; turinčiam ly
500,000 ŽMONIŲ.
. ir energiją, kainos trupu tiškų ligų — neišvengtina,
....
Tikras Jūsų broUa Metavis
tuoja ir dar teisme baudžia nereikia dirbti jokio darbo,
čiuką
pakilo,
kad
apsaugo

Anglijos laikraštis „ManIr tai vis už tai, kad dar- > pinigų pilna.
nes nurodo, kaip reikia saugo
binikai pareikalavo vienos Sotus alkano nesupranta, chester Guardian” apskaito, jus tą pačią jų ypatybę. Vi tis šundaktarių ir kaip, tik
valandos daugiau pasilsiu: <ako patarlė. Kunigas O’- kąd per keturis metus karės si kiti Trinerio vaistai, ypar pas gerus daktarus einant,
222 W. BROADWAY,
Tilev vra sotus, o streikie- žuvo išviso 17,500,000 žmo tingai Trinerio Linimentas galima nuo šių ligų pasiliuobe algos numažinimo!
80. BOSTON, MASS.
Kapitalistai savo pusėj 'iai alkani, todėl jam ir ne- nių. Nors nevisi jie krito reumatizmui, neuralgijai ir suoti.
Telefonas: So. Boston—21911
sausiems skaus
turi spaudos, Įstatymų ii ■*upi ju reikalai. Jam tik ru- karės laukuose, bet visgi jie kitiems
KNYGOS KAINA 50c.
ginklo spėkas, o darbininkų ?i. kad jie kuogreičiausia mirė nuo priežasčių, kurios mams. Trinerio Sedatyvas
reikalaukite pas:
(
pusėj tiktai badas ir begin zrižtų darban ir vėl krautų kilo tiesiog iš karės. Taip į Kosuliui, veik prašalinantis
A.
L.
MARGER1S,
banitalistams aukso kalnus. ve 4,900,000 žmonių mirusių i peršalimą ir kosulį, ir Tri
klės rankos.
2023 Si. Pa ui Avė..
Baigdamas savo laišką jis nuo influenzos ir plaučių už nerio Antiputrinas, pasekŠitoks padėjimas, tai juk
Chicago, III.
sako: ”Aš nieko neatšauk degimo „Manchester Guar •įhingiausias vaistas gerklei,
•tikra nelaimė.
arba "KELEIVIO” knygyne,
praleidžiama teatrams ir įvairios
Ir šitoj nelaimėj Law- siu, ką aš esu padaręs, ir vi- dian” skaito karės aukomis, I burnai ir žaizdoms plauti, ir So. Boston. Mass.
rūšies koncertams. Ir kam leisti
į
tolesnei
parsidavinės
aptiepinigus, kuomet .galima namuose
rence’o darbininkai pažine son^is jieeromis, kurių Die- nes tas ligas pagimdė susi
girdėti geriausią daininkų dainavi
savo draugus ir nepriete ras man duoda, aš ginsiu sa- dariusios dėl kares sąlygos. Įkose ta pačia kaina, kaip ir
mus ir gražiausias muzikos melioj būdavo. Reikalaukit tik PATARMĖS MERGINOMS dijas
”o miestą kaino kunigas ir
^stačius musų triubini ar
lius.
vaistų
!
Joseph
Trinerio
betriub’.nį fonografą, kurį galite
oilietis.
”
“
•
Tikrais darbininkų drau
APIE LYTIES DAEYKUS.
'i įTriner Col, 1333-1343 So.
nusipirkt, išmokant po
Bet miesto niekas neuž
gais pasirodė socialistai.
Telephone:
Pavnšvta
žinomos
lytiškų
daly

Ashland Avė., Chicago, III. kų aiškintojos poruos M. H. SAX$1.00 MĖNESIUI.
Richmond 1224-R
Aršiausiais gi nepriete puola ir nėra jokio reikalo
GER.
Ta
knyga
reikalinga
vi

Priedo gaunate 36 dainas bei
liais pasirodė policija ir ku ii ginti. Kunigas čia nori
siems: merginoms, moterims ir
muzikos šmotelius dykai. Kiekvie
MOTERIMS PLAUTIS
pastatyti streikierius pikta- Dr. J. MARCUS
vyrams. Joje aprašoma lytiškų
nigai.
na mašina gvarantuota.
Rašyk
organų išsivystymas, jų veikmė ir
Gydo chroniškas ir slaptas
ČIRKŠLĖ $1.75.
mums ir gausi dykai iliustruotą
Daugiausia kapitalistų iariais. o save didvyriu. Jis
svarba visame moteries ii vyro
vyrų ir moterų ligas.
.gyvenime; apsivaisir.imas;
vai i katalogą
pusę palaiko ir at meluoja ir veidmainiauja.
VALANDOS:
siaus
augimas;
nėštumo
hygier.a.
kakliausią kovą Tis čia ne miestą pasižada
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, sanuo 9 K ryto iki 9 vakare.
vižagystč ir daug kitų įdomių da
. prieš darbininkus skelbia ginti visomis savo jiegomis,
11 PARMENTER STR.,
104 EAST 16-th STREET
lykų.
katalikų kunigas - O’Riley. bet kapitalistų kišenių.
Į
netoli nuo Hanover at.
Knyga turi 120 pusi, ir papuoš
Dept 14
New York, N. Y.
ta paveikslais, kurie palengvina
Streikierių komitetas para Lanvrence’o darbininkai
BOSTON, M ASS. Į
čirkšlę
tūkstančiai
moterų
su
Š'tą
dalykus suprasti.
_ I pasitenkinimu rekomenduoja. Pada aprašomus
šė anądien jam net laišką, dabar žinos, kas yra jų ne
Kaina tik 50 centą.
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
Darbininkas.
Štarr.porr.is meldžiu.n r.cc;ųst. Į
Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo
klausdamas, kodėl jis taip prietelis.
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- nes nepriimam.
Redakcijos
ir už apgarsinimus, kurie
t
nedoriai elgiasi. Atsakymą i
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
įvairių firmų, lei
» telpa laikiaštyjc
Telephone: Back Bay 4208
l
MRS. I’. STROPUS.
sas da’is vietos. Pasiųsk $1.75 su
tą laišką kun. O’Riley davė Streikieriai klausia iš kun.
$ dėjai neatsako.
. avo antrašu, taipgi 15c. stampomis
8 Loring str„ So. Boston. Mass.
O’Riley pasiaiškinimo.
DAKTARAS
per vietos kapitalistų laik
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
c
me daugybę tiems panašių dalykų ir
Kunigėliai deda visas
rašti „Sunday Sun,” 2 kovo.
prietaisų. Rašykit tuojaus.
(?)
Pasiklausykit, kaip jis tame savo pastangas, kad darbi
Ant 2 i
I
FISHLEIGII & CO., Dept. 924,
i
v.ą m.ii < t
l».-«vU.S
t
GYDO VISOKIAS LIGAS
atsakyme šmeižia streikie ninkų vienybę suardžius ir
v'
ir rn ■f i
CHICAGO,
ILL.
akmens
PRITAIKO
AKINIUS.
j Uiu•\r
privertus savo pasekėjus
rius.
Už Suv. Vaisi, rubežių kaina $2., pi
k; t: ?
Gelžkeiio
Ar pr.ižilę ;a. u ptmValandos:
nigai turi būt prisiųsti iškalno.
„Šitas streikas yra veda grižti darban; ypatingai to
dis
Sriubelių
už
.\r
k ■i
mų.
Nuo 1 iki 3 dieną.
llžfcvi
X i t «>hi s ; >»x ne
sukamas,
vyriš
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i Gaisras vėl išgąsdino Chel- Telegrafistai rengiasi strei- LSS. 60 kuopa sUto
3E
lybas.
scas gyventojus.
kan.
jom- Balandžio 12 d, l'JaįJ?Į
Chelseas gyventojai, ne Pereitą nedėldienį Com
užmiršdami anų metų dide merčial Telegraphers Uni- kuopa rengia
So.
Darbininkų Literatūros Dr- lio gaisro, kuris nušlavė nuo jos Bostono 16 lokalas gavo kuris
hUlls bus Lietuviu salėj,ž-in
So. Bostone įsikūrė organizacija, kurios svarbiausiu tikslu bus užganėdinti scjos 2-ros kuopos prakalbos. žemės paviršiaus beveik* vi iš centralinio organizacijos Bostone.
»>
nąi jau jaučiamus Lietuvių reikalavimus, ši organizacija užsiims pirkimu ir parda
aktų
komediją
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Pereitą nedėldieni vakare są tą Bostono priemiesti, ofiso pranešima, kad rengr
j--.,
vinėjimu nejudinamo turto, skolins pinigus ant mortgičio ir taip toliau. Tos orga
Lietuvių salėj, So. Bostone, pereitą nedėldieni vėl pabū tusi streikan. ’
! Aplinkinių ir
ii’ vietini rau(Aplinkinių
nizacijos vardas vra
■>
buvo LDLD. 2 kuopos pa go ir daugelis rengėsi neš Telegrafistų streikas ren- giu prašome tą
sa o
tą vakarą
va
SO. BOSTON INVESTMENT ASSOCIAT1ON, Ine., jos ofisas randasi po No.
rengtos prakalbos. Kalbėjo dintis, kada kilo gaisras len giamas kaipo priedas prie pramogų nerengti•T32 W. BROAI)WA Y. SO. BOSTON, .MASS.
Prie šios organizacijos gali prigulėti kiekviena ypata, nes akcijos labai pigios,
J. B. Smelstorius, aiškinda kų draugijų name, kertėj telefono aptarnautojų ir e_ ^en^ej ■ ■
S5.00 akcija. So. Boston Investment Ass’n. Ine., yra Kooperacija, suorganizuota su
mas, ką reiškia literatūra ir Chestnut ir 3-rd gatvių. lektros darbininkų streiko.----------- 77 .Tvirtas
lig Mass. Valstijos Įstatymų ir turi 50,000 akcijomis, kurios turės būti išplėtotos. Vi
kokiems tikslams tasai ga Gaisras . prasidėjęs lenkų Jeigu samdytojai nepaten-:
GRAŽI S KO- •
si Lietuviai ir Lietuvaitės turėtų prigulėti prie šios organizacijos, ne tik patiems pri
lingas žmonijos Įrankis yra sevtainėj veik persikėlė Į so kins darbininkų reikalavi-i Nedėlioję. 16 Kovu, nuo
sirašyti, bet ir savo draugus ir pažįstamus raginti, kad prigulėtų; nes kuodaugiau
vartojamas; kodėl atsirado cialistų organizacijos kam mų, tai Streikas gali būti ge- kare, svetainėje po num.
tamstos ir tamstų draugai pirks akcijų So. Boston Investment Ass’n Ine. ir atliks vi
sokius reikalus, to didesnę naudą jus patįs turėsite. Kuomet jums reikės pasiskolin
Amerikos Lietuvių Darbi barius ir buvo manoma, kad neralis ir sustabch’ti visokį Broadway, So. Boston. us
ti pinigų dėl mortgičių, tad nereikės vaikščioti kitur prašinėti, bet galėsite atlikti
šiame muzki
ninkų Literatūros Draugi išsiplatins visoj dalvj, dėlto susinėsimą ir elektros spėka gražus koncertas,
koncerte dalyvaus n
I>as savo žmones. Mes taipgi turim išmokti patįs varyti biznį su savo pinigais, vie
ja, kuomet jau panaši drau nepasitenkinta vietinių ug- varomąjį judėjimą.
Įkališkame ’
”
toj atiduoti kitiems, kad jie varytų biznį su musų pinigais. Kuomet jus arba jūsų
gija T M D. gyvavo; kaip nagesių kompanijomis, pa
___________
muzikantai iš Detroit, Mich.,
draugai perka, maino ar parduoda namą, ūkį ar biznį, visuomet partanautojams bū
musų visuomenėj klesinei šaukta ugnagesius net iš True translation filed with the nost- Cambridge. Dorchestrio ir kitų
na atlyginimas už jų darbą, dabar tas atlyginimas pasilieka vienai ar kelioms ypaapielinkių
miestelių,
ir
'lėtiniai
toms, o jus užsimokat bilą ir viskas. Bet jeigu jus prisidėsite prie So. Boston In
sąmonei augant, TMD. lei Revere ir Evereto, tečiaus >aster at Boston, >iass, or. March
vestment Ass’n Ine., tai dalį to atlyginimo gausite patis kaipo akcionierius. Mes tu
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rim daug visokių NAMŲ brangių ir pigių, taipgi ŪKIŲ ir BIZNIŲ. Jei tamstoms
ti, kad jis butų paliuosuotas gaisras buvo užgesintas pir
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sirašė 24 nauji nariai. Au
Tel. So. Boston 2101 W.
kų lėšoms padengti surink kaltinamas už dingusius 25, leistas iŠ S. V. kariumenės Reikalinga mergina prie be900 dolerių. Skundžia ji J. L. ar laivyno, pradedant nuo kemės store: turi ?nokėt gerai
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INFLUENZIJOS.
j Chas Butkus. 25 Story St.,
Vyriausiu kalbėtojum buvo gai 25 tūkstančiai dolerių Ofisas atdaras dienomis So. Boston. Mass.
ADVOKATAS
Jau ir vėl girdisi naujų a
•’Gaelic - American’’ airių dingę po policijos tyrinėji nuo 9 ryto iki 5; valandai po ----I
susirgimų ta baisiaja epide «
Atlieka vusus teismiškus reikalus visur.
laikraščio redaktorius John mui.
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vai.
IjetuviuMoten, ApS- mija. Todėl patartina kiek
OFFICE:
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Delei patogumo vietos Dr-ja rengia -diskusijas, ku vienam apsisaugoti nuo tos ■
735-736 Oid South Bldg.
332 Broadway,
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So. Boston. Mass.
Boston.
Mass.
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I
gali ateiti, patarnavimas lankyti,
reiškia.
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pakol
apTel.: So. Boston 481-M.
Tel.: Fort Kili 3424-1972.
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lavimai turi būt išklausyti i
bus teikiamas musų ofiso
Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.
PARSIDUODA BlčERNĖ
sirgsite, bet paimkite vartot
taikos konferencijoj, ir kad (nternational Moulders and skyriuje: 261 Hanover St.,!
.. IR GROSERNĖ
tuojaus
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apsi
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So. Bostone.
prezidentas VVilsonas turi i Coremakers unijos Naujo kuris bus atdaras vakarais
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Krautuvė
lietuviu ir len- saugojimo. Prekiuoja $5.00.
sios
Anglijos
skyriai
savo
ištesėti savo žodį link ma-!
nuo 7 iki 9, išskiriant suba- kų apgiventojrandasi
vietoj. Biznis labai
1
turime visokių vais
žųjų tautų teisių, visas su-i konferencijoj, laikytoj per tas. kuomet bus atdara nuo •rerai išdirbtas. Parsiduoda labai tų,Taipgi
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieka g
kokie tik vartojami pa
pijriai. Savininkas p^rka farmą ir
sirinkimas sukilo ant kojų; eita nedėldieni Bostone, 1 iki 3 vai. po piet.
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite L
turi apleisti miestą. Kreipkities tuo- saulyje.
Klausdami pn- (K ant 100*Saiem
ir karštai šitą reikalavimą! vienbalsiai nutarė pareika MASSACHUSETTS BU- jav p&s:
kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo
“vi"A
v j Kupstis
siųskite krasos ženkleli at- (Į) šokių ligų, kaip str,
lauti 8 valaųdų darbo die
tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenčjusio reu
patvirtino.
REAU OF 1MMIGRA- :«2 Broadvvay, So Boston. Mass. sakymui.
į» matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- »/
Susirinkimas priėmė re nos ir minimum algos $6.40
(« čiu, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime r.uo visokių slaptingų Ii- *
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š°
E
05100
2ioi-w.
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dc! vyrą ir mo- Jfc
K.
ŠIDLAUSKAS,
zoliuciją, prašančią prezi dienai. Apie 500 samdytojų 109 Statė House, Boston.
P BARTKEVklA DUOS DOVA
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums palamau- »)
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Vietines Žinios
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