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Vengrija sukilo prieš
laikraštis
tin
”
išspausdino
Sąjungininkų spaudimą. telegramą, kad iš

NORVEGIJOS BOLŠEVI
KAIP STOVI LIETUVOS KAI
APSKELBĖ BURŽU
AZIJAI KARŲ.
Paryžiaus
”Ma- KLAUSIMAS TAIKOS
Zuricho
Kareivių Taryba nori atimti
Vokietijos
KONFERENCIJOJ.
iš oficierių autoritetą.
užsienio ministeris Brock-

VOKIETIJA VIENIJASI
SU RUSIJA.

Vokietija nepasirašys
po Taikos Sutartim.

APSKELBIA KARŲ
TAIP SAKO PREZIDEN
REVOLIUCINĖS ŠALIS I
dorf-Ranzau nusiuntęs Ma Pereitoj seredoj, 19 kovo, Gotenburge, Švedijoj, gaui
PRIEŠ
IMPERIALISTUS
TAS EBERT.
VIENIJASI PRIEŠ IMPE
skvon nepriklausomųjų so Francuzijoš premjeras Cle- jta žinių, kad Norvegijoj su
UŽGRIEBIKUS.
RIALISTUS.
cialistų vadą Karoli Kauts- menceau (ištark Klemenso) sitvėrė Kareivių Taryba ir Vokiečiai priešingi sąjungi
Paryžius. — Naujoji Ven- kį, kad' jis pasitartų su So priėmė estų, latvių, lietuvių apskelbė buržuazijai karę, ninkų pienui prijungti prie
Viso pasaulio proletariatas i grijos valdžia išleido i Čeki- vietų valdžios viršininkais ir
•
1 • • —” JI
* * ! T.ar-vba
ukrainiečių
delegacija,
» vlsus k.ar?1_ Lenkijos Dancigą ir vakarų
šaukiamas į kovą.
jos, Rumunijos, Serbijos ir ir praneštų, ar negalima bu išreiškė jų reikalavimams ™s .atslsa“klI«^ . ragindaPrusus.

Visa Vengrija pasidarė Kroacijos darbininkus atsi
bolševikiška. Karolyi’o ka šaukimą, kad jie sudarytų
binetas pasitraukė, o jo vie prieš aristokratiją, dvari
tą užėmė Sovietų valdžia. ninkus ir karalius ginklo
Jąi vadovauja Aleksandras ~ąjungą. Ji taipgi pataria
Karboi kailio premjeras ir Austrijos ir Vokietijos dar
Belą Kun kaipo užsienio mi bininkams pasekti Vengri
nisteris.
Komunistai ir ją ir pertraukti ( su Pary
kraštutiniai socialistai kon žiaus taikos konferencija vi
troliuoja visą naują valdžią, sus reikalus.
Vengrijos revoliucionię-*
kuri yra perdėm bolševikiš
riai
pataria tų šalių žmo
ka.
Žinios sako, kad didelė nėms spiestis apie Maskvos
Rusijos bolševikų Armija, valdžią, steigti sovietų reskuri dabar randasi tarpe oublikas ir su ginklu ran
Brodų ir Stanislavo, skubi koje stoti prieš imperialis
nasi Vengrijos darbinin tus užgriebikus.
Atsišaukimas sako, kad
kams į pagalbą.
Vengrijos valdžia tuojaus
Associated Press praneša organizuos armiją, kuri spė
iš Budapešto, kad naujoji ka pasiims, ko proletariatas
Vengrijos valdžia paskelbu reikalauja iš Vengrijos dva
si solidarumą su Rusi jos So rininkų ir kapitalistų, Ru
vietų valdžia ir ginklo są munijos aristokratijos ir
jungą su Rusijos proletari Čekų buržuazijos.
atu.
Atsišaukimas baigiasi ra
Keli čeko-slovakų pulkai, ginimu, kad kiekvienas dar
bolševikų suagituoti, sukilo bininkas dirbtų produktyvi
prieš savo valdžią ir perėjo darbą arba stotų revoliucirevoliucionierių pusėn. Da nėn armijon.
bar jie randasi Vengrijoj.
Sakoma, kad Čekijos pie
tuose visoj čeko-slovakų ka- VENGRIJOS VALDŽIA
riumenėj prasidėjęs revo APSKELBIA VIENYBE
liucinis judėjimas, kuri per SU RUSIJOS SOVIETAIS.
kelis mėnesius kurstę agita Kopenhagoj gauta iš Bu
toriai.
dapešto žinių, kad pereitoj
Grafas Mikolas Karolyi, subatoi Vengrijos valdžia
kuris nuo Austrijos monar išleidusi šitoki pranešimą:
chijos puolimo iki šiam lai • ”Nuo šios dienos Vengri
kui buvo Vengrijos ministe- jos proletariatas paima į sa
rių pirmininku, rezignuoda vo rankas visą šalies val
mas iš savo vietos išleido džią. Nutarus Paryžiaus
proklamaciją, ragindamas konferencijai užimti Ven
pasaulio proletariatą sukel griją, aprūpinimas revoliu
ti karę už teisybę ir paremti cines Vengrijos maistu pa
Vengrijos darbininkus prieš sidaro visai negalimas dai
Paryžiaus Taikos Kongresą, ktas. Šitaip dalykams sto
kuris nutarė užimti visą vint, vienintelis išėjimo bū
Vengriją.
das Vengrijos valdžiai yra
Karolyi rezignavo užleis proletariato diktatūra.
damas savo vietą tarybų ' Veikiamoji, pildomoji ir
valdžiai pereitos savaitės sprendžiamoji vyriausybės
pabaigoj. Šito perversmo bus palaikomos darbininkų,
priežastimi buvo sąjungi ūkininkų ir kareivių tarybų
ninkų Įsiveržimas Vengri- diktatūra. Revoliucinės val
jon. Mat, paskutinėmis die džios taryba tuojaus pradės’
nomis Vengrijoj prasidėjo darba komunistiniam socia
bolševizmo judėjimas. Są lizmui vykinti.
jungininkai tuojaus šoko ši 'Taryba Įsako nacianalitą judėjimą slopinti. Jų ka zuoti didelius dvarus, kasy
riumenė užėmė didesnę" dali klas, stambią pramonę, ban
Vengrijos ir grasino jau už kus ir susinešimo kelius,
imti jos sostinę Budapeštą. apskelbia pilną solidarumą
Pasekmė buvo tokia, kad vi su Rusijos sovietų valdžia
sa Vengrija vilto bolševiki ir siūlo užmegsti su Rusijos
ška.
proletariatu ginklo sąjun
Iš Viennos pranešama, gą”
kad perversmas Įvykęs tuo
met. kuomet sąjungininkai
nusiuntė Vengrijai ultima VENGRIJA DABAR SO
CIALISTŲ RANKOSE.
tumą, grasindami užimti
Budapeštą. Vengrijos val Kuomet premjero Karodžia šitą ultimatumą atme ly’o kabinetas rezignavo,
tusi ir apskelbusi, kad tarp Vengrijos valdžią tuojaus
Vengrijos ir sąjungininkų paėmė susivienijusios so
prasidėjo karė. Visoj šalyj cialistų ir komunistų parti
apskelbtas apgulos stovis.*' jos. Naują valdžia apskelbė
Iš Berlino pranešama,kad visoj šalyje karės stovį.
vengrų komunistai jau nu Vengrijos socialistai ir
ginklavę. sąjungininkų
„ .
. ka- komunistai susivienvjo po
riumenę. kuri buvo atėjusi'viena firma: "Vengrijos Soužimti Gudapeštą.
cialistų Partija.”

Metai XIV

ŠAUKIA PASAULIO PRO
LETARIATĄ Į KOVĄ.

Rusijos ir Vengrijos so
vietų valdžios išleido įPa“
šaulio proletariatą atsišau
kimą pakelti visasvietinę
revoliuciją.
tų užmegsti su Rusijos bol pritarimą ir pasakė, kad ma juos reikalauti sau tei
Leninas sutiko padaryti
Kopenhaga. — •Vokietija
ševikų valdžia artimesnių prieš taikos konferenciją jie sės patiems kariumenės rei negali pasirašyt’ir nepasi•  su Vengrija ginklo sąjungą
ekonominių ir politinių ry negalės ateiti patol, pakol kalus tvarkyti ir atimti iš o- rašys po taikos sutartim, apsigynimui, tečiaus gink;
šių.
nebus išrištas Vokietijos ficierių militarį autoritetą, kuri reikalauja prijungimo luotam užpuolimui jisai
: klausimas. Kada tas bus pavedant ji i pačių kareivių prie Lenkijos Dancigo, pa priešingas. Jis nurodo, kad
BOLŠEVIKAI MOKĖS 1 pabaigtas, o tai busią už ko- rankas. Proklamacija taip sakė dabartinis Vokietijos daug lengviau bus nuveikti
LIEBKNECHTO NAŠLEI kių dviejų ar trijų sąvaičių, gi pataria nuginkluoti visą prezidentas Ebert, sakyda pasaulio buržuaziją pade*
PENSIJĄ.
tada taikos konferencija i buržuaziją, jeigu ji priešin mas Berline prakalbą.
dant kitų šalių darbinin
tųsi Raudonajai Gvardijai.
Prieš užgriebimą Danci kams pinigais ir propagan
Anot Kopenhagos žinių, imsiar.ti Rusijos klausimą
Revoliucinis
judėjimas
vokiečių laikraščiai paskel svarstyt. Su Rusijos klau šiaurės Norvegijoj eina jau go lenkų naudai Berline bu da.
bę pranešimą, kad Rusijos simu kils Ukrainos, Lietu daugiau kaip metai. Žinios vo sušauktas protesto mi Vengrijoj tuo tarpu visų
bolševikų valdžia nutarusi vos ir kitų Pabaltijos kraš anądien sakė, kad tenai uo tingas ir tame mitinge E- klesų žmonės stoja su . ko
bertas kalbėjo. • Jisai aiški munistais, kurie organizuo
kas mėnuo mokėti Liebk- tų klausimas.
liai darbuojasi Rusijos a- no, kad Vokietija niekuo ja milžinišką armiją, tikė
nechto našlei 40,000 rublių
3 ŠALIS PRIPAŽINO LIE gentai.
met negali 'sutikti atiduoti damiesi susieiti su rusais ir
pensijos.
TUVOS VALSTYBĘ.
Lenkijai vakarų Prusus ir apskelbti sąjungininkams
BUS PAN-AMER1KOS
Praėjusį ketvergą atėjo iš Ukraina Darbininkų rankose Augštąją Sileziją (Slązką). tikrą karę.
SOCIALISTŲ KONGRE
Jisai pasakė, kad norint pri Budapešte vengrai nu
Kopenhagos telegrama, kad
SAS.
RUSAI Išmušė PRAN leisti Lenkiją prie jūrių, Vo ginklavo franeuzų ir anglų
Montevideo mieste, pietų Danija, Švedija ir Šveicari CŪZUS Iš NIKOLAJEVO. kietija galėtų tiktai sutikti misiją, kuri susidėjo iš 246
Amerikoj, balandžio mėne ja pripažinusios Lietuvos
padaryti Vislą neutrale upe, kareivių, ir tuojaus prane
syje bus Pan-Amerikos so diplomatiškus mandatus. Kovoj krito apie 5,000 revo o Dancigą laisvu uostu.
šė anie tai Leninui.
liucionierių.
cialistu kongresas. Suvie Tautininkir Taryba New
”Neue Freie Presse” sa*
nytų Valstijų socialistus at Yorke aiškina, jog tas reiš Londone gauta žinių, kad "ŠALIN ANGLIJA,” ŠAU ko: "Patarlė, 'sąjungininkai
stovaus Maurer iš Pennsyl- kia pripažinimą Lietuvos i visa Ukraina jau perėjo į KIA DEMONSTRANTAI. laimėio karę, bet pralaimė
valstybės.
vanijos.
Darbininkų Tarybų rankas.
Pereitoj nedėlioj buvo į- jo taiką,’ ištiesų gali išsipil
Po smarkaus mūšio, per ku taisvta didelė protesto de dyti, jeigu jie nesiliaus skalLIETUVA
PADARĖ
SU

PER VASARIO MĖNESĮ
ri krito tarp 5,000 ir 8,000 monstracija prieš užgriebi dę ir trempę po kojų apga
TARTĮ SU i ANGLIJA.
PETROGRADE MIRĖ
revoliucionierių, franeuzų mą Vokietijos žemių.
At lėtas šalis."
113,000 ŽMON IŲ.
Austrijos darbininkų ta
Franeuzų bevielio tele kariumenė likos iš Nikola laikę mitingą, žmones nuėjo
rybų
Pildomasis Komitetas
grafo
agentūra
praneša
iš
jevo
išmušta
ir
turėjo
trau

šreikšti savo protestą ties
Iš Paryžiaus pranešamą,
sutinka
su Vengrijos prole
Adlon Hoteliu, kur yra ap
kad sulyg Rusijos policijos Paryžiaus, kad tenai gauta ktis jūrėmis Į Odesą.
statistikos, per vasario mė iš Kauno žinių, jog Lietuvos Odesą ir jos apielinkes sigyvenusių daugiausia są tariato proklamacija, kad
De puolus Vokietijos ir Austri
nesi Petrograde išmirė dau valdžia padariusi su Angli dabar gina anglų, franeuzų, jungininkų atstovų.
giau kaip 113,000 žmonių, ja komercialę sutartį, sulyg graikų ir rumunų spėkos monstrantai pamatę Ameri jos imperializmui dabar di;
tai yra 11 nuošimčių visų kurios Lietuva gauna kredi susivienijusios su generolo kos oficierių ir manydami, džiausi proletariato priešai
laimėjusieji imperiali
gyventojų. Per tą pati mė to nusipirkti už keliolika Denikino kazkais ir kitais kad tai anglas, pradėjo šau lieka
stai.
Ir jeigu Paryžiaus
reakcionieriais.
kti: "Šalin Anglija!”
nesi 77,000 Petrogrado gy milionų frankų daiktų.
taikos konferencija griebia
žinios iš Kauno taipgi sa Revoliucionieriai
mato
ventojų apleido miestą.
MIRTIS
REVOLIUCIJOS
si
prieš kitas šalis prievar
ko, kad Lietuvoj dabar ame mai yra pasiryžę iki pavasaPRIEŠAMS.
tos, tai darbo žmonės priva
$50,000 BOLŠEVIZMO Ti rikonų misija tirinėja mai ro išvyti iš Ukrainos visus
sto
stovį
ir
kad
19
kovo
Lie

sąjungininkus.
Ukraina
yra
Iš Berlino
pranešama, lo tam kuosmarkiausia prie
i
RINĖJIMUL
tuvon atvykusi franeuzu Rusijos aruodas. Jeigu bol I buk Lenino įgalioti žmonės šintis, sako Austrijos tary
New Yorko valstijos se- karinė komisija. Už kelių ševikams pasiseks šitą žem I padėję Vengrijos revoliuci bų komitetas. "Bet ant ne
natas priėmė rezoliuciją rei dienų Kaune laukiama iri dirbystės kraštą išlaikyt sa onieriams sudaryti socialis laimės mes negalime. prie
kalaujančią paskyrimo 50 anglų misijos.
vo kontrolėj, jie galės . pa tų komunistų ministeriją, jus prisidėti, nes sąjungi
tūkstančių bolševizmo tirininkai tuomet
atkirstų
lengvinti maisto padėjimą. kurion inė.ję šie žmonės:
LATVIAI IŠVIJO BOLŠE Maskvoj ir visoj šiaurinėj
nėjimui.
mums
maistą
ir
pakol
Rusi
Aleksandras Garbai, mi
VIKUS
Iš
MINTAUJOS.
jos
sovietai
galėtų
suteikti
nisterijos pirmininkas.
ANGLAfNŪMŪšĖ 8,000
Rusijoj.
~ # .
Ukrainos
bolševikam^,,
pa

Eugen Barga, finansų mums pagalbą, mes turėtu
Kopenhagoj gauta žinių,
VOKIEČIŲ ORLAIVIŲ.
me išmirti badu." baigia
dedant, Maskvos valais ministeris.
Per Visą karės laiką ang ya(J latvių kariumenė išvijo
Josef Poganny, karės mi Austrijos darbininkai.
lai yra numušė 8,000 vokie bolševikus iš KurliandiĮos kariumenė i tris savaitč'
PRISIEKIA PAL1UOSUOčių orlaivių, o anglų orlaivių sostinės Mintaujos. Kelios užėmė Kijevą, Žitomirą U- nisteris.
Wilhelm
Boelm,
socializakrainos
centre,
ir
nugrūdo
dienos
atgal
žinios
sakė,
kad
TI DEBSĄ.
žuvo 2,800. Kuomet karė
Petliuros
kariumenę
iš
Ki

cijos
ministeris.
Liepojuje
išlipo
anglu
ka

pasibaigė, Anglija darė jau
Belą Kun. užsienio reika CIevelande anądien kalbė
po 4,000 naujų orlaivių kas riumenė. Taigi labai gali jevo i Vinnicą, o iš tenai Į
jo John Reed iš New Yorko.
j»ut, kad anglai ir padėjo Opskurovą Podolijos gub., lų ministeris.
mėnuo.
Nauja ministerija išlei Žmonių prisirinko tiek, kiek
’atviams bolševikus iš Min 40 mylių Į rytus nuo Galici
tik galėjo svetainėn tilpti, ir
dusi šitokį pranešimą:
jos.
PRANCŪZIJA IŠLEIDO taujos išvyti.*
"Vienydamiesi su pasau visi pakėlė rankas prisiekė:
$25,000,000,000.
’^JK^A NEATLAIKYS,
lio revoliucionieriais, mes "Arba Debsas turi būt paFrancuzijoš finansų mini SAKO HINDENBURGAS. PER 25 METUS REIKĖS stojam
prieš sąjungininkus liuosuotas, arba mes visi ei
MOKĖT PO $1,200,000,000
steris Klotz, kalbėdamas at
ir imperializmą ir apskel- sme kalėjimam”
KARĖS LĖŠŲ.
stovų kabinete pasakė, kad \ iršus busiąs vokiečių arba
biam mobilizaciją. Visi re I 1,000,000 ATEIVIŲ GRĮŽ
bolševikų.
Washington. — Pinigyno
karės ministerija išleido iš
voliucijos
priešai Gus bau
TA RUSIJON.
viso 119,000,000,000 frankų, ., Į'enk’l ir sąjungininkų departamentas apskaito,kad džiami mirčia.
”
o laivyno ministerija (ŲMm»,- yntjs, kad rytuose Lenkija per 25 metus Amerikos žmo
Pereitoj sąvaitėj buvo
įskils virš Vokietijos, sprogs nes
■)00,0()(Wrankų karei.
nės turės mokėti kas metai PAVOGĖ-100 KULKAS- New Yorke antrasai visuo
kaip burbulas," pasakė Hin- po $1,200.000,000,
$1,200.000,(KM), kad pa V AIDŽIŲ NUO LAIVO. tinas Amerikos rusų suva
ČEKO-SLOVAKŲ ARMI cenburgąs. "Lenkus aš pa dengus skolas, kokių valdžia
Baltimoren anądien atp žiavimas. Tame suvažiavi
Rytai pridarė vesdama šitą karę. laukė iš Francuzijoš japonų me buvo pranešta, kad šio
JA EINA ANT VENGRI žįstu labai gerai.
prigulės arba mums, arba
JOS.
laivas "Torso Maru" su į- mis dienomis Deleware val
$1,000,000 KAS MĖNUO vairiais ginklais. Laivą iš stijoj taj>o inkorporuota
Tš Viennos oficialiai pra bolševikams.’’
bolševikų propa kraunant pasirodė, kad 100 garlaivių linija "Svoboda,”
nešama, kad sąjungininkai i
KOMUNISTAI
gandai.
pasiuntę čeko-slovakų armi-l PROTESTUOJA
kulkasvaidžių likos pavog kurios tikslu esą "parvežti
PRIEŠ
ią Vengrijos revoliucijos Į
Valstybės departamentas ta. Tirinėjimas parodė, kad namo 1,000,000 nepatenkin
SĄJUNGININKUS.
sutriuškinimui.
Rusijos darbininkų iš
I ereitoj nedėlioj Vienoje Washingtone gavo iš Švedi tie ginklai turėjo būt pavog tų
Suvienytų
Valstijų." Buvo
ti
da
Francuzijoj,
prieš
iš

'EKO-SLOVAKŲ PREZI buvo komunistų mitingas, jos žinių, kad Rusijos Sovie
kad Rusijos atei
DENTAS REZIGNAVO. |kuns; . išreiškė
___
simpatiją tu valdžia nutarusi kas mė plaukiant laivui iš Bor- nurodyta.
viams
kas
sykis darosi vis
deaux.
Manoma,
kad
tie
kulKopenhagoje gauta žinių. Vengrijos proletariato dik- nuo išleisti )>o 8,000,000 rul>sunkiau
gauti
darbą Ameri
\ad Čeko-Slovakijos
Čekn-Sšlnvakiins prezinrezi- taturai ir protestą
nrotucta prieš są- lių propagandai įvairiose kasvaidžiai pateko Į revoliu
kad
koj.
cionierių rankas.
dentas Masaryk rezignavo, jungininkus.
‘ 1 šalįse.

i 2
Į viltais gražiai nušviečia kadir rodė gruodžio ž’> d. Per mie nausią kelią prie laimės ne- T ryt1 translation filed with the post-inuster at Posto n, Mass., on March
I
į tokie atsitikimai.
Lietuvos stelį ėjo 5 žmonės su re\oKe-j varžomoge lenktynėse — kapi- l'S 1919, as required by the Act c t October 6, 1917.
gyventojai ir vyriausybė pra riais, šautuvais ir 2 raudonom ta u ir asmeniškų gabumu
šė iš vokiečių ginklų prieš vi vėlivom. Paskui juos vėžėj lenktynėse. Liberalizmo teosokius plėšimus ir banditus. bolševikų proklamacijų veži riJa yra visuomenės gyveniVokiečiai, jei kur duodavę tu mą. Tai ir visa bolševikų ar-l man perkeltoji Darvino teori
APIE LIETUVOS VAL- LIETUVOS PAČTAS JAU! ginklu, tai pirma imdavo ant mija!
. Į ja kovos už būvį: panašiai
DžIOS BIURĄ ŠVEICARIVEIKIĄS.
"...Užėmę Šiaulius, bolševH) aip pagal Darvino teorija,
rasto pasižadėjimus, kad tie
Oficialis Petrogrado bol Petrogrado ir Kielio savo
Amerikos klerikalų pa- ginklai nebus naudoti prieš kai pasodino į kalėjimą p. Pe-. kovoje už būvį išlieka gabiau ševikų organas "Sievernaja kariumenę, siunčia tarpi
sieji gyvūnai ir ačiū tam da
Mes jau esame rašę, kad siuntinys kun. Dobužis rašo bolševikus. Tokio pažadėsimo trašį ir kun. Kerecką.
Komuna” patvirtina, kad ninkus po priedanga speci
"Sausio 10 d. Lietuvos ka-j rosi progresas gamtoje,—taip šiaurės Rusijoj kaimiečiai alistų komisijos, kuri buvo
Gabrio ”informacijų biuras*’ iš Berno:
vokiečiai reikalavo ir iš p. V.
Šveicarijoj likos uždarytas,
___ ;____
"Lietuvoje
jau pradėjo vei- Stašinskio, vidaus dalykų mi riumenė paėmė Panevėžį ir j ir. liberalų supratimu, žmoni-! ištiesų buvo sukilę prieš bol sudaryta Berno Konferenjos progresui reikia, kad tarpe! ševikų valdžią. Ypač dide- C1J0J.”
o jo vieton tapo Įkurtas* ofi- kti Lietuvos pačteL. Kol-kas nisterio. žmones-gi. kurie sa išrijo iš miesto bolševikus.
dalis Lietuvos valdžios biu priimami paprastieji laiškai. vo valia parūpindavo sau gin
"Vilnių paėmė arti 200 bol į žmonių eitų kova;, o normalis lių sumišimų buvę NovgoroKariumenės
komisaras
ras.
klus.
vokiečiai
smarkiai
baus

žmogaus tipas jų akyse yra do, Petrogrado, Tverės ir pranešė Kongresui, kad mišėrikų...
”
Krasos
lietuviškieji
ženkleliai,
Platesnių žinių apie šitą t kurių pavyzdžius siunčiame davo visokiais budais, baugi Taip Yčo ir Klimo pasako savininkas, biznierius. Libe-I Vologdos gubernijose. Kai- litariu žvilgsniu
Rusijos
biurą dabar praneša Kli Amerikon, atrodo labai dai nant mirtimi ir turtu degini
ralai yra vidutiniško ir smul kuriose vietose ūkininkai reikalai stovi neblogiausia
jimą paduoda kun. Dobužis.) kaus biznio ideologai.
mas, Lietuvos pasiuntinys liai. Apie juos rašo vienas mu.
buvę gerai apsiginklavę, tu ir pridūrė, kad prieš Sovietų
Taigi šitos žinios paeina
taikos konferencijon, kuris franeuzų laikraštis, kurio ko
"Vokiečiai užleido bolševi
Tarptautinėje politikoje li rėję jau kanuolių, kulka- valdžią dabar stovi
keturi
dabar lankėsi Berne. Jis respondentui tų ženklelių te kams Lietuvos sostinę Vilnių iš priešingų bolševikams: beralų principas yra taip-pat svaidžių ir rankinių bombų. dideli uždaviniai, kuriuos
šaltinių ir reikia manyti,: lygybė ir laisva konkurencija.
rašo:
sausio 5 d., o 9 ar 10 sausio
ko matyti.
Jiems vadovavę buvusieji būtinai reikia atsiekti, bū
kad
jos ^erstato bolševikus
liberalai rusų kariumenės oficieriai. tent:
"Dabar aš esu Berne ir lau <
'Trumpu
laiku
pasirodys vokiečiai liuosai, jau viešpa daug blogesnėj šviesoj, ne Tautų pavergimui
(buržuaziniai
demokratai)
kiu leidimo Įvažiuoti Pary
Lietuvos
valstybės
pinigai. taujant mieste bolševikams,
Sukilimo priežastimi bu L Prieiti prie Murmano
gu
jie
ištikrųjų
yra.
priešinasi dėl tos pačios prie vusi agitacija prieš visuoti ir Archangelsko pakraščių;
žiun. kur drauge su užsienių Valstybės Bankas jau funkci- kalbėjosi telefonu su Berlinu.
Bet nežiūrint visa to, mes
reikalų ministeriu prof. Val
jonuoja. Turi savo skyrius Tuo pat laiku vokiečiai siuntė nematom čia jokio "užpuoli-i žasties, delei kurios jie prie ną mobilizaciją, prieš rekvi
2. Paimti upių intakas i
šinasi trustams. Jie nori, kad zavimą valgomųjų daiktų ir Juodąsias jūres;
demaru ir p. Galvanausku e- Kaune, Šiauliuose, Panevėžy iš Berlino du milijonu markių
mo” ant Lietuvos. Vilnių tautos daugiaus ar mažiaus!
same Įgalioti ginti prieš Tai je, Marijampolyje ir kitur. \ ilniun 'kokioms tai skoloms’
j "paėmė” arti 200 bolševikų,! lenktyniuotų viena su kita, ir šiaip jau ūkininkų nepasi 3. Pasiekti senąjį rubežių
kos Konferenciją Lietuvos ne- Daro visokias pinigines opera apmokėti. Rusijos bolševikų
sako kun. Dobužis. Reiškia,! todėl, vietoje imperialistiško- tenkinimas Sovietų valdžios palei rytų Prusus, ir
prigulmybę ir jos interesus.” cijas. priima iš žmonių indė vadai Petrovas ir Joffe su vo
4. Išvyti priešą iš Uralu.
nebuvo da pilnų dviejų šim jo pavergimo - viešpatavimo politika.
lius ir tt. Jau dabar Valsty kiečių žinia atsivežė pinigų
Tolinus jis apgailestauja, bės Bankas turis pinigų, su sumas platinimui bolševikiz- tų. Argi galėtų tokia sau-į principo, jie stato tautų lygy Išleistas Rygoj oficialis ”Mes atsieksime savo tikatvių bolševikų pranešimas!įslą, nežiūrint kiek tai mums
jale "paimti" miestą, jeigu i bės principą."
kad tarpe lietuvių partijų
plaukusių iš Lietuvos gyven mo Lietuvoje.
;ako, kad visuotina mobili Į lėšuotų,” pridūrė ministe
ji ištikrųjų reikėtų imti,,
šiuo momentu nėra sutiki
"Vokiečiu
armijos
'Sokiatojų suviršum- 100
milijonų
Pas lietuvius liberalais zacija šaukia prie ginklo vi ris.
imti spėka, prieš gyventojų
mo, ir sako:
tenrato’ pirmininkas dalyva
markių.
galima pavadinti pažanges sus vyrus iki 47 metų am Maskvos bolševikų oficianorą?
"Berne mes turime dabar į"Vienas tik vargas, kad tos vęs visuose su bolševikais po
žiaus,gi oficierius iki 55 mė lis organas ’Tzviestija” pa
Toliaus. Kavarską “paė nius tautininkus.
steigę spaudos biurą, kuris
markės šiaip jau svetimų ša sėdžiuose ir sveikinęs bolševi
mė" 4 bolševikai; Rokiški NAUJAS LAIKRAŠTIS. sų amžiaus. Latvių Sovietų duoda finansų ministerio
turi platinti po spaudą tikras
lių bankuose eina maža kaina, kus įsikurint jiems Lietuvos
žaidžia nutarė steigti tris Bogoliepovo atskaitą, kiek
užkariavo "penki žmonės
teisingas žinias apie Lietuvos
sostinėje.
Provincijose
ta
pa

kaip ir Rusijos rubliai. Gera
Gavome pirmą, numerį lideles koncentracijos kem Sovietams atsieina naminės
su revolveriais.’’ "Tai ir
kuriamąjį darbą. Todėl pra
dalis tų pinigų jau paleista ti vokiečių su bolševikais vie
"Žarijos."
T^ii yra oficialis pes: dvi Kurliandijoj, vieną karės vedimas. Sulyg tos
šame jus vaduotis musų rei dirbti amunicijai, kad jąja ap nybė: prieš ateisiant bolševi visa bolšewkų armija." sako!
atskaitos, kas mėnuo karės
LSS. VIII Rajono organas, Jvonijoj.
kalu. Musų žinios eina dau
kams į Ukmergę, sausio 7 d.. kun. Dobužis.
rūpinti Lietuvos kariumenę.
išlaidų esą 3,000,000,000 ru
Rygon,
Mintaujon,
Tuku-'
kuris
eina
Chicagoj.
Redak

Vadinasi, patįs "baltosios
giausia Šveicarijos agentūros Tą visą reikalą atlikti paėmė
vokiečiai oran pašaudė, kad
blių. Bogoliepovas pataria
torium
pasirašo
d.
K.
G.
nan
ir
kituosna
miestuosna
gvardijos" organizatoriai
firma (L. P. B.) . Senasis
lietuvių prekybos bendrove pabauginti gyventojus, o po
ikos išsiuntinėti Įsakymai, Sovietų valdžiai užtraukti
pripažįsta, kad jokios armi Trainis.
Lausannos informacijinis biu
'Banga', kurią labai sumanin to savo vietas užleido bolševi
<ad
visa buržuazija butų užsienyje paskolą, duodant
Pirmas
"Žarijos
”
nume

jos bolševikai Lietuvoje neras. jei dar nelikvidavosi, pa gai veda žymus lietuvių tarpe kams.
pristatyta
prie visuomenės amerikonams politinių gvatui^ėjo. Visi šitie bolševikai, ris daro neblogą Įspūdį
lieka visai privatine Įstaiga,
"Visai
kitokie
tikrumoje
bu

komersantas p. Malinauskas,
Nors ji laikosi "kairiųjų” darbų ir dirbtų po 10 va- rantijų ir ekonominių kon
kuri neturi ryšiu nei su val andai buvęs vedėjas maudy
vo santikiai vokiečių su tik kurie pasklydo po Lietuvos pozicijos ir kritikuoja "de andų Į dieną, gaudama tik cesijų Sibire ir Uraluose.
džia. nei su Taryba Lietu toj. nių Druskininkuose.”
rąja Lietuvos Valstybės vy miestelius, veikiausia buvo šiniuosius," bet ji stengiasi ■ <xi
iuimu uiapanu,
uu kokių
avmu
Rusijoj daroma didelių
ai tokių
drapanų, be
Mes nenorime šalinti žmonių
riausybe. Kuomet finansų mi tik agitatoriai.
kalbėti rimtai ir šaltai. Jo įegalima apsieiti. Dvarpo-! prisirengimų karei. PetroLabai daug esą vargo Lie nisteris prašė vokiečių duoti O jeigu keli agitatoriai je nėra to isteriško riksme liai turi eiti dirbti pas kai-;grado valdžia uoliai organinuo bendro darbo, jeigu
jie
moka ir pasižadėję tikrai pil tuvoje dabar su komunika apsaugą Valstybės Banko pi- galėjo užimti pusę šalies ir
ir darbininkų siundvmo Į niečius, o kaimiečiai už jų zuojanti Petrogrado apgydo. kas yra musų valdžios nu cija. nes vokiečiai pasitrau nigynui. vokiečiai griežtai at Lietuvos valdžia turėjo iš
koks pastaruoju laiku
už iarbą mokės valdžiai tak-nimą ir daranti prisirengi„
rodoma ir kas dera bendriems kdami ją suardę: nepalikę
sisakė tai padaryti. Po ilgu 'Vilniaus bėgti, tai tas tiki . „ mų
naujam ofensyvui. Po
mu
parodo, kaip Lietuvos žmo- j 'tespatavo Laisves " pusla- ] ;as.
•
•
» •Ii
•
1 vv
“
valstybės tikslams; bet mes nei vagonų, nei garvežių.
derybų leido suorganizuoti ap
Visuotiname Rusijos So- visais tiltais ant Ne vos upės
nės
ta
valdžia
"remia.**
pmose.
negalime suvaldyti dažnai at
saugą vos iš 12 lietuvių karei
———
Jeigu Žarija laikysi, rietu Kongrese Petrograde sustatytos minos. Paskutiskirų žmonių, kurie ’ perdaug LIETUVOS AMBASADO vių. Po kelių valandų tą visą
i BULOTA EINA PRIEŠ tokioj lygsvaroj ir toliaus. !5 vasario Trockis pasakė nėmis dienomis pradėta atisaviškai žiuri Į savo darbą ir
apsaugą vokiečiai suareštavo.
RIAI.
LIETUVOS VALDŽIĄ. tai* ji
“ galės
.........................
būti naudingas jrakalbą apie užsienio rei 1 darinėti karinės mokyklos,
nekartą kenkia bendram rei-l
Ant rytojaus juos paleido, da
kalus. ”Išrodo, kad sun kur darbininkai mokinami
Lietuvos
valdžia
pradėjo
Rašydamas jš Šveicarijos laikraštis.
kabli. Tai yra tikra bėda.l
vė
šautuvus,
bet
ne
leido
var

:au ir ambasadorius Į kitas
$avo vienminčlams Ameri- Linkime ”Žarijai” geros kiausias momentas jau per gintis ant barikadų priešais
Bet mes esame tikri, kad plagyventas,” jis sako. "Vis naujoviškius ginklus, kaip
valstybes siuntinėti. Kaip toti šūvių, atėmė patronus,,' koje, Martynas Yčas sako: kloties.
'
tesnioms lietuvių masėms re
kad nešaudytų į plėšikus-bol-į
kas rodo, kad sąjungininkų tai tankas, šarvuotus auto
Yčas praneša, esą jau pa
miant dabartinę Lietuvos val i
"Musų Lietuvos stovis da SOCIALISTŲ PARTIJA
šėrikus.
’aldžics išsižadės interven mobilius ir rankines bom
siųsti ir valdžių priimti se
neperpuikus.
Vilnius, ŠAUKIA SUVAŽIAVIMĄ cijos Rusijoj. Taigi musų! bas. Petrogrado garnizo
džią ir josios organus, mums
"Ties Veiveriais šakaliuose į bar
kantis pasiuntiniai:
Panevėžys ir kitos
turi pasisekti sudaryti vieną
sausio 6 d. žmonės padarė su Šiauliai.
•Socialistų Partijos leidžia įergalė užtikrinta. Žinoma, nas likos padidintas keliais
"Danijoje
Jurgis
Savickis.
vietos
bolšeyikų
užimtos,
sirinkimą, kad "parinkti atsto- j
atsakomą ir bendrą frontą.kumas ”Bulletin” praneša,kad I mes apgailestaujame, kad Į pulkais iš Archangelsko ir
Švedijai ir Norvegijai Jonas
slenka
ris iš prieš apgintų Lietuvos
va į Lietuvos konferenciją 16. Kasdieną bolševikai
Partijos Pildomasis Komi nusų notą neatsakė nei Murmansko, kur, Raudono
Aukštuolis, Šveicarijai Dausausio. Vokiečiai apnfušė to ■ tolyn ir gilyn. Valdžiai, kuri
nepriklausomybę.”
jo Generalio Štabo apskaitnotas. Berlinui Jurgis šaulys.
yra sutraukusi visas sroves tetas Įsakė centro ofisui,< Jovd George, nei ClemenKlimas yra vienas Lietu Ukrajinai R. Chadakuskas, susirinkimo prezidijumą ir su aplink save, išskyrus bolševi kuogreičiausia suruošti ple-i •eau, tečiaus politinis musų liavimu, didelių mušiu nebu
musų sią iki gegužės mėnesio pa
ną sušaukimui Chicagoje Ii nanievras pastatė
vos social-demokratų, bet ši Gruzijai Pr. Dailydė, Latvijai sirinkimą išvaikė.
"Rokiškyje parapijos komi kus ir bulotninkus. ir persikė
gegužės visuotino suvažia iriešus i toki keblų padėji- baigos.
tą laišką jisai atsiuntė tau Pr. Mašiotas.
tetui ir jo organizuojamai mi lus i Kauną, organizuotis yra
vimo su kitomis organizaci ną, kad jie vietoj siųsti ant knygos.
tininkų "diplomatui’’ p. Na
"Anglijai dar nepripažinta,
licijai vokiečiai atsisakė duo labai sunku.”
ruševičiui Į Washingtoną. bet siunčiamas prof. čapinsjomis.
i
ti ginklų. Gi tuo pat laiku at
Vadinasi, bolševikai ir bu- Tuo tikslu Partijos ofisas
Kas ten su tais Lietuvos so kis ir jo pavaduotojas K. Bi- ėjo
5 rusai bolševikai.kuriems 1iotninkai su dabartine Lie
išsiuntinėjo visiems kita-|
cialdemokratais darosi, žauskis. Francuziiai nužiū
vokiečiai atidavė visus gink tuvos valdžia neina.
sunku suprasti.
I rėtas p. Daujotas.”
taučių socialistų organizaci
PITTSBURGH, PX
j Balandžio 13 dieną — Tilus.

ū APŽVALGA

APIE BUVUSĮ KAIMIEČIŲ
i
SUKILIMĄ RUSIJOJ.

i

Iš laisvamanių judėjimo

*

Kaip išrodo, tai ”Marquis
LIETUVOS ŽMONĖS JAU
de
Garleva” Gabrys visai
SUDĖJO 11X090,000 MAR
negaus
’*džiabo.”
KIŲ.
Vienas tautininkų laikra
KAIP BOLŠEVIKAI BUštis gavo nuo Yčo praneši j VO
UŽĖMĘ LIETUVĄ.
mą. kad Lietuvos valdžia
Kaip žinia, bolševikai bu
jau užtraukusi pirmą pa
skolą tarp žmonių ir surin vo jau užėmę dali Lietuvos
kusi 11X000.000 markių, kas ] (dabar jau, rodos, "baltoji
Amerikos pinigais reiškia gvardija*’ juos išvarė). Iš
telegramų mes tik trumpai
apie $28.000,000.
girdėjom,
kad Kapsukas at
Iš tos sumos 40.000,000
markių skiriama suruoši-1 važiavo Vilniun, kad Lietu
mui armijos. Taigi militari-| vos valdžia pabėgo Kaunan,
zmo reikalams nueis veik bet kokios buvo Kapsuko
pusė paskolos.
j spėkos, kaip jos ėmė Lietu-’
Yčas sakosi užsienyje vos miestus, mes neturėjom
bandysiąs užtraukti da dide jokio numanymo. Tūli bu
snę paskolą, kuri eisianti va vo Įsivaizdinę, kad ant Lie
gonams, telegrafams ir ki tuvos bolševikai užplūdo
kaip koks amaras ir naiki
tokiems dalykams.
Mes ir sakėm, kad taip na ją.
Bet dabar atvažiavo Švei
bus: atskyrus Lietuvą nuo
carijon
iš Lietuvos Klimas
Rusijos, tuojaus reikės ar-Į
ir
Yčas,
vienas socialistas,
ganizuot savo kariumenę.
statyt geležinkeliai, telegra-l antras klerikalas, ir štai ką
fas. k rasa, užlaikyti užsie-| jiedu apie bolševikų užėjiniuose savo ambasadorius ii į mą papasakojo:
"Vokiečiai, susitarę išanksbegalė kitokių reikalų vy-1
kinti, o visa tai iš pirmos] to su bolševikais, atsitraukda
dienos reikalaus pinigų iri mi patys iš Lietuvos, ją užlei
pinigų. Valstybė taps pa-Į džia bolševikams, pavesda
skandinta skolose, kurių iš ] mi jiems ginklus, amunicija,
mokėti nebus iš ko. Žmo Į telefonus ir tt.
nes reikės apkrauti tokiais]
”Iš Lietuvos vokiečiai trau
kiasi
ištisu frontu. Paskui
mokesčiais, kad, vietoj lais-j
vės ir laimės, toj nepriklau juos už 15 verstu eina bolše
somoj Lietuvoj darbinin-Į vikai jaujomis iš Rusijos, užkams bus didžiausia prie-] iminėja vokiečių apleistas vie
spauda ir ekonominė vergi ] tas.
"Vienybę vokiečių su bolšeja_

"Bulotninkai" turi būt tie jų sekretoriams-vertėjams,

I įėjimas i pančius; . kunigijos sauksmas
šauksmas dėl laisves.
laisvės.
Balandžio 20 dieną — Rarionalistų tikėjimas.
Balandžio 27 dieną—Kaip
Mahometas sėjo musų civi
lizacijos grudus krikščioni
škos Europos juodon dir
vom
Tos prakalbos, galima sa
kyti, yra mokslinėmis prelekcifomis. Jų klausytis ypač šiek-tiek jau apsišvietu
siam žmogui yra be galo
naudinga. Prieš prakalbas
paprastai būna muzikalis ir
vokalis koncertas. Pianis
tė p-ni G. K. Morrill skam
bina pianu, C. Minetti ir plė M. King dainuoja atsa
kančias laivamanybei dainas.
•
Susirinkimus veda adv.
A G. Smith.
Kalbėtojui raštiškai paSulyg padaryto Gamino duoti klausimai būna atsaKAS YkTubERALAI? čiai apie ji da nieko nežino prakalbų programo, prakal kinėjami. Įžanga salėn vi
Į šitą klausimą randame True translation filed with the post- bos bus sekančiose temose: siems dykai. Visų tautų
at Boston, Mass., on Marei
trumpą ir aiškų atsakymą ■naster
Kovo 9 dieną — Krikščio protaujantis žmonės kvie
19 1919, a-' required by tne Act oi
drg. Grigaičio straipsnyje, October 6, 1917j nybės nykimas •filosofijos čiami lankytis, nes tai ištikrųjų
visiems mokykla.
tilpusiame "Naujienose,** DARBAVOSI 250,000 ŠNI- šviesoj.
Girdėti
laisvamanių
moks*kur tarp kitako rašoma:
Kovo 16 dieną — Žmoni
pv.
Liberalai (buržuaziški de
Sulyg paskelbtų dabar k jos nuosprendis krikščiony lavyrio prakalbą yra Įdomu
ir svarbu kiekvienam.
mokratai) yra, apskritai i- Washingtono žinių, per ka bei.
mant. pnesingi pavergimui ir rės laiką prie slaptosios po
Kovo 23 dieną — Racio Garden Theatre Hali ran
stoja už laisvą konkurenciją licijos darbavosi išviso 250. nalistų visatos apyregė.
dasi po No. 10 North Avė.,
ir lygybę — tautinėje ir tarp- 000 šnipu- Jie kas dieną pa
Kovo 30 dieną — Musų N. S. Prakalbos prasideda
taitinėje politikoje.
darydavo apie 1,500 ”dono- šiaurinė kaimynė Kanada, nuo 8 valandos nedėldienių
Jų idealas šalies viduje y- sų,” kuriais pasiremiant iš- jos istorija ir ką ji žada,
vakarais. Kaip iš paminėto
ra. kad visi žmonės turėtų ly viso buvo paimta karmineBalandžio 6 dieną — Ra- listo matosi, prakalbos tęsis
gias teises, t. y. lygią progą □ėn 40,000 besislapstančių Įganystės slogutis — ištrau-lper du mėnesiu,
daryti biznį. Jie mato ge- vyrą.
F. Gražy*.
______
kta iš Horrois’o religinės
T

Amerikonu laisvamanių
"Bolševikams užėmus Vilnių, žmonės, kurie seka Bulotą,
•v •
visoms unijoms ir šiaip pa I organizacija,
žinoma
po
sausio 5 d., tą pačią dieną len s to išeina, kad Bulota da
žangioms darbininkų orga
kų legijonieriai sušaudė Vil bartinei valdžiai priešingas.
r
ardu
"Rationalist
Socienizacijoms pakvietimą, kad I y,” šiemet čionai pradėjo
niuje Dachovskį ir Gutmaną Bulota yra socialistas liau
jos tuojaus prisiųstų prie
(bolševikus). Kalba žmonės, dininkas. o Lietuvos SociaPartijos Komiteto delega *ana energingai darbuotis.
kad tuo pat laiku 4 bolševikai istų Liaudininkų Partija
kas nedėdienis Carnegie
tus, kurie podraug su Ko Į Ji
patys nusižudė, jų tarpe ir pastaruoju laiku buvo gana
Music
Hali svetainėje rengė
mitetu
nustatys
atstovybe
garsusis lietuvių bolševikas stipri.-. Jeigu ji riša butų opamatą ir išleis oficiali pa irakalbas ir diskusijas.Kad
Aleksa, pasižymėjęs savo vei pozicijoj, tai Lietuvos val
tuos laisvamanių rengiakvietimą
Į
suvažiavimą.
kimu dar Rusijoje. Sausio € džios šansai butų nedideli.
Pas lietuvius toki suvažia nūs susirinkimus vis dau
d. revoliucijinis komitetas pa
Bet kuomet Bulota eina rimą buvo sumaniusi Lietu giau ir daugiau žmonių pra
skelbė Vilniuje karės stovį.
prieš Lietuvos vyriausybę, vių Darbininkų Taryba, bei dėjo lankytis ir didelė salė
"Naktį 6-7 sausio 4 raudon- tai kitas socialistas liaudi
musu "kairieji” tuojaus už pasirodė permaža, tai minė
gvardiečiai (bolševikai) žval ninkas, M. Šleževičius, yra
reiškė, kad tai yra ”social ja organizacija dabar nusi
gai atėjo į Kovarską. Pane tos valdžios pirmininku.
natriotų” išmislas ir di • samdę didelj Garden Theavėžyje bolševikai.
Gruodžio
Iš to reikia daryti išvedi džiausis ”darbinmkų klaidi , :rą. Rengia visą eilę pra
23 d. į Utena atėjo 40 bolše mą, kad socialistų liaudinin
kalbų. Kalbės vienas iškal
nimas.
”
..
i
vikų. Atėjo jie iš Ežerėnų ir kų partija yra skilus: Šleže
Socialistų Partijos nuta: bingiausių laisvamanybės
Salaku....
vičiaus frakcija remia da rimas dabar parodo, kad d&tintojų Marshall J. Garr"Iš Salaku klebono bolševi bartinę valdžią, o Bulotos
vin, pagarsėjęs taipgi savo
musų
"kairieji,
”
pasmerk

kai pasiėmė 5.000 rubl., 'pa eina prieš.
dami suvažiavimą, labai prieštikėjimiškais raštais,
baudos'!
Utenos revoliuciji
Įdomu butų žinoti, kokie klvdo. Turbut dėlto Sąjun- išleistais knygomis bei at
nis komitetas paskelbė atsky dabar santikiai tarp Bulo
spausdintais laisvamanių
<ms sekretorius Stilsonas I organe
”The Truth Seeker”
rimą bažnyčios nuo valstybės. tos ir Kapsuko. Pirma jie
dabar ir tyli apie šitą Parti
Kitą dieną atsiuntė klebonui du labai nesutikdavo.
ar
"Agnostic.
”
jos nutarimą, bąjungiekortelę: *6. K. Meldžiu pra

nešti iš sakyklos, kad bus mi
tingas 1 vai. po pietų. R.-K.
Komitetas. 1919, IT—

•'Kaunan bolševikai atvyko
naktį sausio 11 d. Jų viso la
bo kelios dešimtys atvažiavo
iš Vilniaus. Visi ginkluoti.
Juos pasitiko lietuvių ir vokie

čių sargybes kareiviai ir nu
ginklavo.
šiame susirėmime
žuvo du lietuviu. Gatvėse
Kaune bolševikai išlipdė atsi
šaukimus, kad visi bolševikų
šalininkai sukiltų prieš Tary
ba ir visą Lietuvos Valdžią.
"Rokiškyje bolševikai pasi

t

-

Km bM» nereikia
Te niekas nepeikia

*

i

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

♦

$

RUMFOR1), ME.
Musų judėjimas.

mi, turiu pasakyti, užsiima
ir draugai socialistai. Tas
yra pasmerktina. Liuosas
laikas pas socialistus turi
būt sunaudotas skaitymams
ir pasilavinimams, kad apsišvietus ir supratus, kas yra socializmas: kad vieno
gero noro neužtenka, rei
kalinga taipgi žinoti visus
savo uždavinius ir pareigas
linkui to pageidaujamo so
cializmo.
LSS. Narys.

♦

.

<________ a_—

i
I
i

i
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Km ekaite ir ražo
TMdnenMnepraie

Teko girdėti, kad L.U.N.
ANSONIA, CONM
M ESTVILLE, ILL.
rengiamos: policija atėjo (
Kliubas išrinko komitetą
sekančią dieną ir rado sve
Musų gyvenimas.
Iš musų gyvenimo.
Lawrenee’o streikierių pa Laisvamanių, prakalbos.
tainę uždarytą, patyrė, kad
Kovo 1 d. buvo LSS. 136 šalpai aukoms rinkti. Komi Kovo 2 dieną Laisvama jau prakalbos atsibuvo va Kaip kitur, taip ir čionai
Karei pasibaigus, Paterkuopos surengtas vakaras. tetas žada apvažiuoti visą nių Federacijos 15 kuopa kar. Vadinasi, tasai šnipe-. lietuviai pasiskirstę į srosono lietuviai pradėjo mo
Scenoje statė veikalą "Gy valstiją.
turėjo čia parengusi prakal lis norėjo policijai patar- ve?-.: Tarpe srovių eina vis
kintis ir ląvintis visose sri
vieji
nabašninkai.
”
Kome

bas. Kalbėjo P. Dubickas nauti ir prisigerinti, o išėjo griežtesne kova. Pirmeiviai
Ta
pačia
dieną
LSS.
49
kp.
tyse. Prakalbų čia visai ma
dija
buvo
atvaidinta
labai
ia darbininkai
turėjo savo susirinkimą. Iš iš Chicagos. Kalbėtojas sa visai kitaip — gavo pas ją
"" veikia žmonių
žai būna dėlto, kad svetai
gerai
ir
vakaras
taip
pavy

""
švietimo
ir organizavimo
komisijų raportų patiria vo rimtoj kalboj aiškino lai melagio vardą.
. .
nių negalima gauti. Mat, ir
ko,
kad
sekančią
dieną
vai

svos
minties
reiškimą
ir
kad
LDLD.
kuopa
buvo
nuta-'^
ar
^5:
at
.
z
a
^
a
.^
eiviai
S1 sten"
ma, kad kuopa turi užsibį senas svetaines privežė
dinimas
buvo
atkartotas.
^aiP
visam tam
riežus platų veikimo planą. tasai krikščionybės augš- riusi pastatyti scenoje veistaklių ir audžia šilką.
Pirmas
vakaras
kuopai
da

čiausias
principas
—
"arti

kalelį
"Saliamono
sapnas,
”
i
^
ar
^
ul
pakenkti
ir tempti
Netrukus bus pastatytas
Čia nesenai susitvėrė drvė
gražaus
pelno,
tai
antru
mo
meilė"
nėra
krikščiony

bet. nedarbui užėjus prisiėjo į progresą atgal.
scenoje veikalėlis "Saliamo
stė "Sietynas,” nusisamdę
kartu
veikalą
statant
įžan
bės
padaras^
Artimo
meilė
no
Sapnas.
”
Vakaras
ren

šitą sumanymą atidėti.
j Turime mes čionai visomažą salę ir dabar laiko rega buvo visiems dykai. Pu giama su šokiais. Taipgi daug augščiau stovi pas Yra čia dvi pašalpinės dr- kiu lietuvišku biznių, tik ap
guliariškus lavinimosi mi
MONTELLO, MASS.
blikai ir antim kartu skait rengiama visa eilė prakal stabmeldiškas tautas ir a- jos, bet abi būdamos ]X) Die-, tiekos nėra? Nors viešos
tingus. Panedėlių vakarais
belnai visoj gyvoj gamtoj, vo agento komanda, žmonių aptiekos nėra, tečiaus slapvis būna kas-nors naujo su Liuosybčs Choro vakaras. lingai susirinkus, buvo pa bu.
prašyta,
kad
susirinkusieji,
Tame pat susirinkime bu negu pas sudemoraiizuotus švietimui nieko neveikia.
rtos randasi ir pas mus, tik
rengiama — diskusijos bei Vasario 16 dieną Liuosykiek
kas
išgali,
paaukautų.
krikščionis.
Kalbėtojas
vo
perskaitytas
vietos
tau

Šv. Kazimiero draugija jos kitokių vaistų kaip deglavinimasis kalbėti Utar- bės Choras turėjo surengęs
‘
ninkų vakarais būna arit ”margą” vakarą su prakąl- Aukos, išskyrus vakaro lė tininkų atsakymas į LSS. stengėsi išparodyti, kaip jau apie 25 metus gyvuoja, tinė
ir alus nepardavinėja,
šas,
buvo
skiriamos
Lawkunigija
tą
pačios
gamtos
o
Šv.
Antano
11
metų.
Jų
49
kuopos
pakvietimą
jų
i
Yra
pas
mus tokių ligonių,
metikos lekcijos, mokina I- bomis. Žmonių buvo daug. rence’o streikieriams. Su
žmonijai
duodamą
meilę
nariai
daugiau
nieku
nesi

zidorius Yonikas.
kurie jei negauna tų slaptų
Liuosybės Choras sudaina rinkta $50. Lėšų butą $5, viešor. diskusijom Iš to at
sakymo matosi, kad tauti sudarkė ir vis naikina ją, rūpina, kaip tik girtuoklia vaistų, tai vaikščioja nosis
Ketvergų vakarais "Sie vo Marsalietę, Revoliucijos tai
$45 liekasi pasiųsta Law- ninkai bijosi, tečiaus žada sėdama tarpe tautų ir rasių vimu. Laikraščių jie visai nuleidę, tarsi kaizeris savo
tynas" mokina visus šokti. Hymną ir keliatą kitokių rence
streikierių komite pasikviesti tam savus inteli neapykantą. Iš visa to bu neskaito. Jeigu pasiūlai ka ikare pralošęs. Tokių ligo
Nedėliomis po pietų Ignas dainų. J. Pakaušis ir O. Vi- tui. ’oAukavusiems
Pašakamis mokina mažus šniauskiutė sulošė diologą. tarti nuoširdų ačiū. reikia gentus. Kuopa, nutarė da vo aišku, kad žmonija be tų tram užsirašyti laikraštį, nių, žinoma, pasigaili musų
vaikus deklamuoti, rašyti ir
J. Pakaušis ir P. Balsys Kovo 2 d. L. U. Kliubo su syki pakviesti, leisdama juodųjų kunigų, be lilijavų tai bėga, kaip nuo kokios e- katalikai ir parūpina ’^vvybės vandens" tiek, kad
skaityti lietuviškai. Šita pasakė po trumpją prakal- sirinkime Lawrence’o strei jiems debatorius pasirinkti, vyskupų, raudonųjų kardi pidemijos.
nolų
ir
auksuotų
popiežių
ir
Laikas
butų
suorganizuo

retai prisieina jų katalikiš
kokius
tik
jie
nori.
Bet
tau

klesa turi geriausių pasek belę. Vakaras pavyko ge kieriams buvo surinkta apie
šiandien
butų
daug
laimin

ti
socialistų
kuopelę
ir
pra

kiems broliams nosį nuleis
mių: vaikai jau gražiai pa rai. Aukų lėšų padengimui 30 dolerių. Reikia pastebė tininkams kviečiant iš ki
gesnė. Ateina laikai, kad dėti energingai veikti, nes ti.
tur
sau
apgynėjus
ir
socia

deklamuoja.
surinkta $17.00.
ti, kad progresyviai RumTautininkai
biznieriaipasilieka sau teisę -pa visos tos margos parazitų sąlygos tam pribręsta.
Lietuviai socialistai irgi
Vainikų balius.
fordo lietuviai nekartą jau listai
Ciesnauskas.
mėsininkai, kad ir skelbiasi
sikviesti.
Iš kart, mat buvo armijos žmonija atsikratys.
nemiega. Jie tankiai rengia
yra pasižymėję savo užuo manoma surengti vietinių Pertraukoj kalbėjo Fartautos mylėtojais, tečiaus'
diskusijas ir seredų vaka Vasario 22 d. LMPSA. 22 jauta
kovojantiems
darbi

merių
Unijos
prezidentas
P.
kuopa
turėjo
surengusi
vai

ROCKFORI),
ILL.
savo vientaučiams bedar
debatus, tečiaus vietiniai
rais lavinasi skaityti ir mo
už ką garbė jiems. tautininkai
neturi
tokių Markūnas, nurodydamas, Musų boišvikų pasirodymas. biams mėsos ar kitų valgo
kinasi lietuvišką gramati nikų balių su trumpu kon ninkams,
certėliu. Dainavo solo M. Yra čionai ir klerikalų T. žmonių, kurie išdrįstų stoti kaip kapitalistiški trustai
mų daiktų ant bargo visai
ką.
Kovo 9 dieną čionai buvo neduoda. Mat, bijosi, kad
Petkunaitė, o Vikšnevičiutė Fondo skyrius, kuriam pri su vietiniais socialistais vie- išnaudoja žemdirbius ir
klauso apie pustuzinis kata
miestų gyventojus. Kalbė LMPSA. surengtos prakal ir juos nepatiktų ta nelai
Darijai Patersone labai padeklamavo; buvo ir muzi likų. Tasai skyrius vasario šan ginčan.
prastai stovi. Tūkstančiai kos, Po koncerto sekė šo- 22 d. buvo pasikvietęs iš Vietos socialistų Centra- tojas nurodinėjo, kad tarpe bos. Kalbėtojumi buvo pa mė. kaip tą jauną musų biz
Amerikos ūkininkų revoliu kviestas d. P. Grigaitis. Tu nierių kataliką, kuris apsibedarbių. Šilkinių atyliny- kiai. Žmonių buvo daug.
Lewistono vyčius ir išgarsi linis Komitetas rengia dide cinis judėjimas jau eina riu pastebėti, kad mūsiškiai vesdamas norėjo pasirodyti
čių darbininkai labai su
Prakalbos.
no, kad bus "didelis teat les prakalbas, žada kalbėti
maišyti. Po streiko vieni Vasario 23 dieną L. T. N. ras." Įžangą padarė labai Jchn Reed ar Scott Nea- tvirtesniu žingsniu, negu bolševikai norėjo tas pra biznierium, bet kada po vedirba po 47 vai. į sąvaitę, ki Knygynas turėjo surengęs augštą ir tikėjosi didelio ring. Prakalbos rengiamos tarpe miestų proletariato kalbas suardyti. Negalėda seilei prisiėjo bilas apmokė
ti 44 vai. ir dar kiti 4215 prakalbas. Kalbėjo drg. pelno. Publikos tečiaus at paminėjimui žuvusiu Vo kad revoliucija Amerikoj mi kitaip, tai nors į susirin ti, tai ir savo bizniui.turėjo
vai.
Daugeli darbininkų Ambrozaitis iš Bostono. silankė labai mažai ir tą pa kietijos socialistų
Kara irgi liekasi neišvengtina ka kimą atėję bandė pakelti su apskelbti bankrutą.
pitalistinės sistemos pasek irutę, tik ir čia jiems nenu
atleidžia.
Pirmu atveju kalbėjo apie čią vyčiai labai apvylė. Ta liaus Liebknechto ir Rožės mė.
sisekė. Pirmininkei atida Musų biznieriai taip daž
Manoma,kad pradžioj ge knygyno reikalus, nurody sai "vyčių teatras" susidėjo Luxemburg. Tų prakalbi!
nai skelbia išganingumą sa
gužės darbininkai eis Į strei damas, kad yra daug tokių iš kunigų leidžiamų laikraš surengimui yra sunkių kliū Antru atveju kalbėjo Du rius susirinkimą, viena net vo principo: "remkite savą
pačių progresisčių kuopos
ką dėl didesnės algos.
čių, mat didelių svetainių bickas apie Lietuvos kleri narė
žmonių,
-kurie
gyvena
ant
čių
iškirptų
diologų,
dekla

pasikelia, prieina prie jį,” tik tasai jų principas
* * *
kalus ir apie Rusiją. Au
.
savininkai
atsisako
duoti
paprastai sakant,gy macijų bei džikų. Kad bent
kų lėšoms padengti surink pagrindų ir nori ką tokio turi vieną gerą, o kitą blogą
Vasario 16 dieną apsive žemės,
svetainę
jei
neužtikrinama,
vulio gyvenimu, mokslo ne tatai butų gerai atlikta, bet
ta $19.77. Literatūros par kalbėti. Pirmininkė liepia pusę, kaip ir jų skelbiama
dė Vincas Adomaitis su Ro pažįsta.
jog
kalbėtojai
bus
tik
tokie,
Tokiems žmonėms kur tau, iš vyčiu ko gero ti
jai eit ir sėstis, tuojaus iš tėvynės meilė, tautos labas
duota už $19.90. . Vytis.
že Barsikevičiute. Vestuvės knygynas yra mokslo šalti kėtis!
kurie
nei
kartą
nėra
už
po

Vietoje deklamacijos
publikos sukįia visi bolševi ir kiti tautininkų idealai,
buvo labai gražios.
litines
savo
pažiūras
areš

UTICA,
N.
Y.
nis, kur kiekvienam yra išeina kokia tai prakalba,
kai ir pradeda šaukt — jie teikiantis labo išnaudoto
E. Yonikienė paprašė jau prieinama šiek-tiek mokslo pasikalbėjimai
tuoti
Regis,
kad
prakalbos
gi — tai kar
nori balso. « Kadangi dėdė jams, bet ne išnaudoja
Nedarbas plečiasi.
navedžių pavelyjimo kolek- Įsigyti.
bus
po
atviru
dangum.
miems. Taigi ir mūsiškiai
šnekos, vienu žo
Paėmus "Keleivį," tuoj sų lazdą priėjęs parodė biznieriai, kada darbininkai
tuot pinigų LSS. Aps. Fon. Antru atveju kalbėjo apie čeminės
Centraliniam
socialistų
džiu, nei jausmo, nei min
matai, kad kuone visuose A- triukšmadariams vietą, tai uždirbdavo ir reikalingus
Jiedu paaukavo $5.00/ Kiti Lawrencė*o streiką, nuro ties.
Komitetui
priklauso
7
vie

taip kad ir katalikiška
merikos miestuose darbai didvyriai nosis nuleidę, au- sau daiktus kitur nusipirk
aukavo sekančiai: E. Kin- dydamas kapitalistų žiau-‘publika,
tos socialistu kuopos.
kuri
atsilankė
į
apsistoja ir bedarbių minios sis suglaudę vėl susėdo.
deras, L. Relner ir J. Merec- rų elgimąsi su darbininkais, t! "vyčių teatrą,” išėjo pasipi- »
J. P. Kuzboi
Kuzbni'skis.
’skis.
Taip nuraminus mūsiš davo, tai tokius skelbdavo
gatvėmis slankioja. Toks
kas — po $1.00; A. Duktus, kovojaučiais už didesnį kąs-Įktinusi. Mat, tai ne sociali
tautos išgamomis, bet kad
jat vaizdas ir čionai pas kius bolševikus, prasidėjo dabar tiems,kurie juos rem
P. Melauskas, A. Tumelis ir nį duonos. Esant čia paristų rengiami vakarai. ŽmoJERSEY CITY, N. J.
prakalbos. Prieš prakalbas
J. Yonikas — po 50c.; M. Lawrece’o streikierių kole-jnės jau moka atskirti gerą Nori, kad eitų mušt bolševi mus. Daug dirbtuvių atlei buvo
sudainuota kelios dai davo, atsisako pabarguot
do daugybę darbininkų. Net
Tocionis, K. Stasikaitis, V. ktoriams, publika* suauka-Į nuo blogo. Keršto širdis,
kų.
maisto, tai tasai musų tauti
ir iš apatinių drabužių fa nos ir paskambinta .pianu. ninkų principas "remkite
Jankevičius ir J. Banzevi- vo, regis, 37 dol.
Klebonas
su
Kaziu
Mar

j
brikų, kur dirba daugiausia Draugo Grigaičio prakalbos savąjį" arba "savas pas sa
čius — po 25c. Viso $11.25. Toliaus
ka
pradėjo
didelį
darbą,
HARTFORD, CONN. ..
kalbėtojas
pa-;
moteris ir merginos, ir iš tų temoje "darbininkų klesos
J. I. Y.
•_
_____________ .
smerkė klerikalų ir taūti-Į
mus^ judėjimo bėgio, juodu organizuoja moterų daugelį atleido ir darbą su reikalai"' ypač svarbu buvo vą” neturi jokios vertės.
ninku
politiką. Kadangi,
tiems 'musų Nelaimėje tikrai galima pa
ninlnj z.politiką.
Kadangi j rKovo9i buv0 -L. -y ,-N. ijartiją, kurios eitų mušt mažino taip, kad dirbama pasiklausyti
CAMDEN, N. J.
bolševikų.
Jagamastėlis
pa

žinti savo draugus ir ne
M2d’jfotUVX
“ ^surengtos frakaitik po tris dienas sąvaitėj. šaldroms, kurie neturėdami prietelius. Sunkiame savo
sakė
iš
visos
"dūšios
”
karš

LSS. 215 kuopos vakaras. - prisidėjo Pne kusij°sibos. Kalbėjo advokatas I.
Girdėtis, kad tos dirbtuvės menkiausio supratimo apie padėjime darbininkai pa
tą
pamokslą,
kad
visos
ge

socializmą ir darbininkų
Bagočius
Kovo 8 d. čionai "buvo LS proletariato nuvertime caro
ros katalikės prisidėtų prie netrukus pradėsiančios dir klesos uždavinius,paprastai mato, kad nei bažnyčia, nei
valdžios,
jie
taipgi
neatsisa-l
N
*
S. 2J5 kuopos surengtas va
Nors
tą. dieną buvo tos "susaidės" ir kad pada bti pilną laiką. Visgi ne vi šmeižia ir niekina d. Gri tautininkai-biznieriai nėra
jNo * oras
0
karas. Scenoje statė vieno kys stoti į pagalbą ir Lietu-1 gana
prastas, žmonių te rytų prižadą pakeldamos si jau gaus darbą ir tą už
jų prieteliais; jų klesiniai
veiksmo komedijėlę "Dėdė vos proletariatui Lietuvoje. čiaus susirinko tiek, kiek Į rankas. Pirmą nedėlią pa darbį, kokį gaudavo. Dabar gaitį, savo proto ubagyste reikalai nuo
darbininkų
Publikos buvo daug. Au svetainę tilpti galėjo.
dengdami bolševizmo skrai
atvažiavo.” Atlošta gerai,
tų
jau
valdžia
nesiklausia
kėlė viena "nekalto prasidė
klesinių reikalų visuomet
tečiaus pats veikalėlis ne vi kų lėšų padengimui surink Pirmu atveju Bagočius jimo” senmergė. Bet kita be darbo vaikščiojančių mi- ste.
skiriasi
ir tik nesusipratėlis
Po prakalbų buvo duoda
siem patiko; šiandien, mat, ta $14.56.
kalbėjo apie pilietvstę ir pi šalę jos sėdinti švaresnė mo nių, kodėl nedirba.
darbininkas
gali save skelb
mi klausimai. Apie tų mu
publika reikalauja daugiau "Atidarykite duris, mes pa lietiškų kliubų uždavinius. teris pastebėjo, kad ji nege
Prakalbos.
bolševikų nepribrendimą ti tautininkų arba bažny
tragiškumo, o veikalėlis nie
tįs išeisime.”
Ragino vyrus imti pilietiš rai daro, tad ir toji, supra Nepersenai LDLD. 17 kp. sų
čios palaikytoju.
ko ekstremistiško savyje Vasario 25 d. LSS. 17 kp. kas ‘popieras ir daryti šąli tus savo klaidą, pradėjo ver buvo surengus prakalbas. kiekvienas rimtesnis žmo
I. česnutis. •
neturi. Solo sudainavo d. buvo sušaukus Viešą susi tokia, kokia nori kad butų, kti. Mat, ir davatkos turi Kalbėjo d. Jukelis iš New gus galėjo čia patirti ir iš jų
Adeikis iš Philadelphijos. rinkimą dėl užpro testavimo nurodydamas, kad demok daugiau proto už musų ja- Yorko. Kalbėtojas pasako vaikiškų klausimų. Į šioprasmės turin DERBY IR SHELTON,
Didžiausį publikoj įspūdį prieš deportavimą svetim ratinėse šalyse, kur žmonės gamastį.
jo, kai senovėj lietuviai gy kios-tokios
CONN.
čius klausimus d. Grigaitis
padarė 6 metų amžiaus Bu šalių iš šios šalies, ir dėl rei savo balsais gali politinius
Kaži s Mar-ka iš visos veno ir kaip šiandien jie tu davė aiškius atsakymus.
lovų mergaitė savo puikio kalavimo, kad valdžia ati reikalus tvarkyti, žmones, "spėkos,” iš visos "dūšios ri gyventi.
Bedarbių skaitlius auga.
mis deklamacijomis. Tai darytų duirs, o tie ateiviai kurie nepasirūpina gauti savo organizuoja visas sto Publikos susirinko apie Bolševikų tuščiais užmeti- Čionai lietuvių mažam
tikrai talentinga jauna de- patįs savo lėšomis išvažiuos. sau politiškas teises, kalti rąsias moteris ant Jesax St. šimtas ypatų ir visi atydžiai m a i s Grigaičiui pasipik- skaičiui gyvenant, nieko vi
klamatorė. Taipgi dekla Žmonių susirinko daug. Re už tai, kad jie patįs, kenčia, Mat, tos moterėlės pusėti klausėsi. Jaunas, dešimčių tino ir rimtesnieji bolševi- suomeniško ir neveikiama.
mavo mažas, 7 metų am zoliucija likosi priimta 363 būna valdomi ir skriaudžia nai yra nupiepusios nuo metų amžiaus vaikas, Juo kai. Tai mat, kokios pasek- Kaip vienos, taip ir kitos
mės frąkcionizmo.
žiaus, našlaitis, R. Savits- balsais prieš 7. (Rezolici- mi.
minėtų vietų lietuviai prisiburdingierių alučio, net ir zas Navickas, padeklamavo
Revoliucionierius.
kutis, kurį globoja d. Vago jos turinio negalime skelbti, Antru atveju kalbėjo apie šliperiai sudrėkę, todėl jos už ką jį publika apdovano
skaito prie ansoniečių, nes
ms. Buvo taipgi ir "Maikis nes nepridavėt mums angli bėgančius dienos klausimus ir geriausiai tiksiančios į jo gausiu delnų plojimu.
priguli prie Ansonijos lietu
ROSLYN, WASH.
su tėvu.” Reikia pastebėti, ško teksto, o be to reikėtų ir Lietuvą. Bagočiaus pra nupiepėlių davatkų gvardi Garbė tėvams,kad savo jau
vių draugijų ir jų veikime
kad šitas diologas buvo su versti anglų kalbon visą ko kalba žmonėms čionai ma ją. Jagamastis, kaipo vy nus vaikus iš kūdikystės Darbai anglių kasyklose dalyvauja.
darkytas.
tomai labai patiko. Po pra riausias tos gvardijos gene mokina kovoti už tiesą ir sumažėjo, dirba tik po 4,
respondenciją. Red.)
Viso to vakaro aktoriai Kadangi tą vakarą atsi kalbų buvo paduota ir keli rolas, išleido įsakymą, kad pavergtąją žmoniją. Ant kartais 5 dienas sąvaitėje. Pastaruoju laiku darbai
čionai labai sumažėjo, be
buvo philadelphiečiai.
lankė Lawrence’o streikie- klausimai, į kuriuos kalbė visą šį mėnesį turi ‘mokėt ras deklamavo K-S- Sporas. Čia lietuvių yra nedidelis darbių skaičius vis dar te
rių atstovai, tai vienas jų, tojas davė atsakymą.
Prakalbos.
po 25 dol. ant parapijos, o Jo deklamacija išėjo taipgi būrelis; jie daugiausia Čir beauga. Darbininkai čionai
ba anglių kasyklose; todėl
Kovo 9 d. buvo LMPSA. būtent d. J. Kuršas, pasakė Aukų lėšoms padengti su jeigu kurie nemokės, bus gerai.
menkai organizuoti, Į darbi
Aukų lėšoms padengti šeimynas turintiems gyve ninkus samdytojai daug du
76 kuopos parengtos pra prakalbą apie Lavvrence’o rinkta $16.96.
apskelbti bolševikais ir
kalbos. Kalbėjo kriaučių u- darbininkų padėjimą. Au Tame suririnkime papra prieš juos bus pasiųsta susirinkusieji suaukavo $4. nimas žymiai pasisunkino. rnos neatkreipia.
Šiaip lietuviai gražiai užsi
nijos organiz. d. Bekampis. kų čia streikieriams surink šė leidimo parinkti Law- "šventablyva gvardija" iir' 68. Aukavusiems ačiū.
Prakalbos nusisekė,nes prie ta $65.46. Padengimui va rence’o streikieriams aukų visus tokius išvys kur pipi Buvo atsiradęs ir pas mus laiko ir gyvena santaikoje. Kovo 9 dieną upėje atras
išdavikas, kuris darbavosi. Didelė dalis priguli prie L. ta Suvienytų Valstijų karei
LSS. kuopos prisirašė 8 karo lėšų suaukauta 15 dol. atvykusios kolektorės O. rai auga.
Nežiūrint to didelio pavo- kad neleidus toms prakal- D. K. Vytauto pašalpinės vio lavonas. Kūnas vande
nauji nariai, o prie LMPSA. Kovo 2 d. buvo LSS. 17 Bolienė ir V. Glemžiutė.
nyje išbuvęs jau kelios sa
kuopos — 5 narės. Tas pa kuopos surengtos prakal Surinkta tam reikalui $52. iaus, pas mus atsirado tokių boms Įvykti. Jis Įskundė draugystės.
Kovo 1 d. minėta draugy vaitės, todėl negalima pa
rodo, kad camdeniečiai lie bos. Kalbėjo d. Balsys ir K. 18. Taipgi tos pačios kolek drąsuolių, kurie "šventably- vietinei valdžiai, kad bolsestė
turėjo surengusi balių, į žinti kas ji sbuvo. Jo mir
Žurinskas.
Žmonių buvo torės atsilankė ir Rusų vie- vajai gvardijai” neduoda nė vikai rengia savo mass-mituviai pradeda nubusti.
Papeiktiniausia
camde- daug. Aukų lėšoms paden šan susirinkiman, kur buvo išsižioti, ir tvirtina, kad jų tingą. Tik vargšas nelai- kurį atsilankė veik visi lie ties priežastis taipgi lieka
surinkta Lawrence’o strei generolam bus tas pats, kas mėjo, nes padavė ne tą die- tuviai ir gražiai linksmino slaptybe.
niečiams — tai jų įpratimas gti surinkta apie $9.00.
I. česnutis.
si.
L. S-kas.
Pasaulio Pilietis.
buvo kaizeriui.
W. A. Į na. kada prakalbos buvo
kieriams $16.01.
kazyruoti iš pinigų. Tuo__________ —______________________
€
PATERSON, N. J.
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šia. Ir jojo teikiamas mais-site savo remiančią dešinę
tas nebeatsako antrajam ki-’ tam prakilniam sumanylimui... Reik naujų ir galin- mui ?
gų kanklininkų - tvėrėjų!, To viso pradžią rašantyNesa naujosios kartos dva sis turi surengęs vieną to
"Sielos ir dvasios didybė teiks nemirtinos gn\vi»ės skį) buvo nubėgę, nutolę...
mą eilių ir vaizdelių. Kny
sia alksta!...
— št*i kas mums reika kitoms, kad ir pastarasia> U'juk jie—dainų mylėtojai!
Lobis menkas. Kupinas ga jau surengta ir tik spaulingiausia !**...
V ydanas. padarius gyviomis...
'
Jie - dainų tvėrėjai, ži- jis dar šiukšlių... O juk dva don paduoti. Tariamasi jau
Prie dvasinio lobio pris senovės vaidylų kank- siai tik skaidrusis-tyras ir su spaustuve.
Visi mes jaučiame, jog e- klauso
šios trįs vyriausius
**ų sūnus,
tųjų
ainiai
Kadangi veikalas nema
T* ‘ j
™ * «****cn maistas gali būti teikiamas!
same gyvi -a gyvename. Ir dailės meno
•••• J'e-—dainų d a in n ru
šakos:
G)
te.?•
—
Jie
—
dainų
dainorėPriešingai, ji nebegyvens! žas ir bus apsčiai išpuoštas
tam savo gyvenimui turime pimai arba dailė ant drubės, Kai!
vinietomis, paveikslais-pieįvairių įvairiausių uždavi
Mes padainuosim dainų Na, o ką jau apie josios ugi, šinėliais ir paties autoriaus
(2)
muzika
ir
(3)
poezija
plėtimąsi ir kupiną pražynių ir pareigų sulyg savo
M
dainelių,
(prozinė
ir
eiliuota).
antveidžiu, todėl gan daug
dėjimą?
!
padėjimo ir tobulumo.
^es "7.dainų dainorėir
Pirmu
du
—
muzika
ir
teIr taip: vieni gyvename
Taip; mažytė ir toji dar lėšuos. Bet jeigu atsiras
liai!"...
liai
lik tam, kad esame gyvi,kad pimai — reik gerai pasiniunepilna mūsiškės poezijos tų tam darbui simpatizuo
Sulyg
tvėrybos
prakilnu

----________________
nėra--kitokio
"išėjimo. kiti tyti, kad sugebėjus tuomi mo, galima įsivaizdinti, ko lentynėlė... Vos keliatas tai jančių būrelis, — viskas bu
— kad naudotis svetimomis (dvasią maitinti. I et trecioprasmei teatsakančių ant tų tik numoti — lengvai tai
kia
tai
turėjo
būti
tuometi

sukrautais
rankomis t
________ lo-| ji — poezija — yrą visųpirmenkų, plonelvčių tomelių padarytume!
nes
musų
liaudies
guvi,
Tad, broliai, naujosios ga
miausias
sielos
maistas,
nes
biais; treti gi — kad kitiems
bestyro... Ir tieji jau praei
grakšti,
turininga
ir.
be
galo
dynės
sūnus! Parodykite
tuos lobius krovus, sau nie ir laviai paskaitantįs gali laki, gyva, budinanti dva ties dulkėmis apsitraukia!
savo širdis ir jausmus! At
tuomi pilnai naudoti, štai
ko neatsidėti...
sia, tvėrusi ir maitinusi taip Dar su Europos lietuviais siliepkite !
ko
reikia,
kad
jiasotinus
alŽmonės turi visokių gyve
— kaip dedama. Tečiaus
prakilnią poeziją!
nimo idealų. Jų visų ne kstančią dvasią ir daleidus
čia, Amerikoje, žiauraus li Su entuziazmu ir liepsno
jai grožės šaltinio gaiviam Ir tik poezijos dvasios dė- kimo nuo bendro tautos kel jančia širdžia mudu prie jus
išskaitliuosi.
Tai taip su pačiu faktu, augščiausio skaidrumo pra k.a. mes išlikome gyvi iki mo atplėšta atžala, vietos šaukiamės, — su tokia pat
šiai perversmių gadynei ir jaunoji gentkartė — skur ir ofsiliepti meldžiame!
kad esame gyvi ir gyvena kilnybės skliautų iškilti!
Ir
niekas
taip
daug
nenugalime būti liudininkais ra de ! Subliuškus, sukritus, Visos smulkmenos šiame
me. Tečiaus ar daugeliui i
musų kuomet nors gMvojel®^^3 žmogaus dvasios ir si ir antros musų šaliai auš apsnūdus ir sugadinta jo Reikale bus atsakytos nuolaiškais.
w svar-l- tiek daug neteikia prakilnu- ros, kurios jau penki su virš sios dvasia! Ir vis dar to
buvo kilę ir išrišti tapo
Rašant
meldžiame adre
|mo’
P<>ezija (gr.vpa ir amžiai esame netekę...
biausi klausimai, butėnt:
L_‘
lyn labyn ji nvksta-skursta
delko mes gyvename? Ar vien tik iš sielos ir širdies Bet keičiasi laikai ir po nesant maisto, o atjaučian- suoti: A. Jokūbaitis, 253.
So.
Boston,
tik dėlto, kad dirbti, valgv- gelmių teišsiverzusią poezi- draug mes patįs.Kas derėjo tiesiems darosi graudu... Broadway,
Mass.
ti. gerti, pasimiegoti ir vėl J? turiu omenyje). Jinai ir si musų liaudies kaimiečiui- Tad ir norėtųsi kartais iš
Su gilia pagarba už ben
dirbti9 Ar tik uasikalbėti prastą kaimietį ir sviesiau- ukininkui, tas jau nebedera desperacijos sušukti:
draminti
ir save,
oasiskųsti, pasisietoti prieš sį”'_augštam miesto mūre inteligentui arba prasišvie"Broliai, naujosios kartos
A. .Jokūbaitis.
savo draugus ir vėl gyven- besėdintį {Kiną lygiai žavi, tusiam miesto darbininkui. sūnus, draugai! Ar jau ir
P.
S.
Meldžiami
visi liet,
ti? Ar mes savo gyvenimu Lygiai jinai žadina jiems Atėjusi naujoji gadynė at leisimės tokin dvasios skurturime augščiausį žmogaus dvasią, teikdama savo už- nešė kitokį laipsnį pakilimo dan bei merdėsin nupulti? laikraščiai, kurie brangina
prakilnumo laipsnį pasiek- burtai meniškus kėnis, ją jaunos gentkartės dvasiai. Ar gi jau nejieškosim savo lietuvių liaudies dvasią ža
—Gud mornink, Maike! kitokiu budu gyve i?
paguosdama, sušildvdama. Pasklydo jinai, išskėtė sa ir savo brolių dvasiai gaivi dinanti ir gaivinantį mais
Senai jau mudu nesimatėva. nimo nepagerinsi,
tą, perspausdinti šį atsišau
Jeigu žmogaus gyvenimo p® merdesio gyvybėn žadin- vo sparnus plačiau ir liuo—Ištikro, tėvey senai. kaip tik reikia per uždaviniu butų vien tik pa-Hama, iš žemumų prakilny- siau. Ir užtraukė, pasak nančių ir gyvybę teikiančių kimą, už ką iš kalno tariu
syvų? Ar jau nėra tam ke nuoširdų ačiū!
A. J.
Žmonės jau pradėjo teirau sirengei į bobą. Taip aš ir valgyt, atsigert, išsimiegot, bėn — ramybę teikia, viso Maironio:
lių
nei
būdų,
kaip
išėjimas
padariau.
Ant
jardo
buvo
II—^0—1919.
tis, kur tu prapuolei. Aš jau
tai koks tuomet butų skir-|nei
skir-pei neišskaitliuosi
neišskaitliuosi!! žodžiu, "Naują dainą, broliai,
mislinau, kad tu išvažiavai padžiautos gaspądinės dra tumas tarp žmogaus ir kitų Į l^czija yra visa tam dva^*b.1 "Kurią jaunimas tesu- rasti? Dėl ko mes gyvena Boston, Mass.
me? Dvasiškai alkti bei
Išsirinkau, vaike,
Lietuvon su bolševikais ka panos.
rios maistui reikalingoji
pras...
gyvūnų?
skursti? Dvasios elgetomis
riauti.
plačiausi andaroką, pedikomedega
įtelpanti
kaipo
san

"Netaip
dainuosim,
kaip
palikti?’ Ne!! Ir taip jau
Gyvūnai, kiek mes žino
—Ne, vaike, aš didelį tro- tą ir kitus moteriškus fomi- me, ištiesų kitokio tikslo gv- krova — šaltinis, ir dargi
lig šioliai,
■nes ganėtinai buvome ir te
čius, ir persirengęs į leidę iš
belį turėjau.
"Kitas mąstysime du- besame suelgėtinti, suvar Mylėjai tu vieną
įvenime
neturi,kaip
tik
gauti
visl
ę
ms
prieinamas
sakinis,
—Belangėn buvai pate važiavau i kitą miestą, kur sau maisto. Jie gvvena tik Lietuviai geriausiai nusimas!..."
ginti savo ’dvasios tėvų’ ir Jaunutę mergelę,
manęs niekas nepažįsta. Va
kęs?
Pradėjo
musų dvasia tro 'ganytojų...’ Gana jau tos Kaip žiedą lelijos,
todel,
kad
gyvi.
~
manė
apie
kalbamąjį
jieną.
žiuoju karu, nėra kur atsi
—Da blogiau, vaike. Ga sėsti — tuojaus atsikelia
Koks tad’skirtumas tarp
prisiklausykime musų kšti vis naujesnių ir naujes dgėtystės! šalin su kantie Kaip baltą kristalą.
vau nuo bobų mušt.
mudies dainelėms, koki ten nių maisto šaltinių. Bet kų tarantavimais! Teeina
vienas ponas ir nusiėmęs žmogaus ir gyvūno?
—Kaipgi tas atsitiko?
P°?" juk taip ir naturališka: nors jinai (toji elgėtystė) su sa Tu mūzos pasauliais
skrybėlę paprašo, kad aš sė Tas išdidus pasigyrimas, rY.rtinF111F
—Nagi per mano durnys sčiau. Išlipu iš karo — kon kad "aš esu žmogus," arba Z1jos saltimai-turtai. Kaip musų liaudis ir turėjo dide vo pranašais drauge savitai Jo sie’ą žavėjai,
,r
a ’ a r - lių dvasios lobių susikrovus, sutverton patamsių bedug Drugelio sparneliais
tę, vaike. Man vis rodėsi, duktorius mane už rankos "mes žmonės” pats savaimi J1m.u ®
tečiaus vis dar, sulyg gady
kad boboms daug geriau gy prilaiko.
Matai, mislinu j iar nėra liogišku prirody-p°i®kaJ» kaimiečių liaudis, nių eigos, daugino ir didino. nėn!... Šviesaus, prakilnaus Papuošti žadėjai...
ir skaidraus mums reikia
venti, negu vyrams. Kur tik sau, ką padaro andarokas! nu, kad mes skiriamės nuo su.ausi’e*^ kėlę, vakarinio
Bet
paliovus
liaudies
kanmaisto
dvasiai! Padangių Bet veltui tos dainos,
gyvūnų, nors ir turime re- £aisr0 blėsą gulę, arba iš
tu žmogus nenuveisi, ar ba
—Ir ištiesų t£ip buvo?
kliui
tverti
tą
lobį,
lyg
ir
ataugštumas ir erdvių bėry- Prakilnus troškimai,
girnų kūno skirtumų.
laukų nuo sunkių darbų grįžnyčion, ar mitingan, bobos
—Jes, Maike, kaip tu ma Tečiaus žmogus turi dar z£> kaiP podraug su anks- siliuosavus jam nuo tosios bės jai! Prisegkim jai aro Įkvėpti
jai dvasios
visur daugiau pavožotos. ne gyvą matai!
:r dvasią, savo vidurinėsKybu vyturėliu pavasarėlyje skambios lyros, — toji tvė- sparnus! TepaRĮla jinai Vistiek negalėjai!
Tu inėjęs tuojaus turi nusi
imt kepurę, o jos visuomet —Na, o kaip buvo to spėkos dalį, bei sielą — an- džiaugsmingai darbelių dir- ryba (deja — naujokinė) kupina naujų, atgimdytų
Į trąjį "aš;" gi visi kiti mums otų, laukelių artų eidami, subliūško, sukrito. Maft, galių, ir tesuteikia gyvybę Jai gamtos grožybės
su skrybėlėm. Net prieš liaus?
Tik pikina širdį;
— Viskas buvo gerai, vai panašus gyviai teturi vien arba su vėlybo rudens šerk- senasis kanklininkas, išgir visiems čia, ant žemės!...”
Dievo apveizdą nenusiima
dęs
naujosios
kartos
naujas
tik
regimo
kūno
gyvenimą
snuotų
šalnų
namole
grįžDainos ji neklauso:
ke,
tik
su
andaroku
į
saliuTad
kaip
iš
to
dvasios
savo lapukų. Ką čia ir kal
brolių
dumas-troškimus,
pa

darni, dainas dainavo...
skurdo iškopti? Vieninte Nes juoką tik girdi.
bėti, vaike, boboms visur ge nus neleidžia. Todėl turė bei tojo jausmus. '
M. Mokinys.
Mes,' žmonės, turime didį Arba vėl musų seselės-le- davė tąjį darbą inteligentiš lis išėjimas — tai sukoncen
riau! Jų ir į vaiską neima, davau prašyti gaspadinės. I Mes,
kam
sunui
į
rankas.
Ir,
tai
___ w ir neapribotą
_
bei lai- lijėlės!! Kaip jos, fšienelį
‘
truoti visas ideales ir pra
ir ant balių jas už dyką įlei kad ji parneštų man namo orotą
Į hvą
svą valią; žodžiu tariant,jgrėbiant.rugelius
džia, ir i džėlą nesodina... O rudžio.
tariant, grėbiant.rugelius p/aunant
p/aunanti darydamas, lyg butų taręs: kilnias čia, Amerikos lietu
kodėl, pasakyk, Maike, ko —Ir ilgai tu taip gyvenai, oe regimojo kūno turime bernelį i karelę lydint, bei "Sunau šviesune! Kum vių išeivijoj, da besirandandvasią, ru.elių darželį dabinant, ar pus mano pirštai, nagai, pa čias gyvas širdis ir tuojaus
dėl? Todėl, kad jos bobos. tėve ?*
j dar ir neregimąją dvasią.
Žmogaus dvasia yra gy-| jaunas dieneles apgailės- vargusi ir išsekusi siela; pradėti leisti tam bendriniBoba išmetė savo nosinį —Gyvenau, vaike, kokį
šnirpštoką, o tu jai tuojaus mėnesį. Gulėjau su mer iva, nors randasi ir negyva-liaujant, daineles ąudė-pvnė nuilsęs Pegazas... Sunku mui pašvęstą literatūrą. To
ir pakelk: inėjo ji į strytka- gom vienoj lovoj, sykiu ei dvasių žmonių,. Tam ir šis ir su vakarinės žvaigždelės man skambinti toji lyra, tos ji mintis senai jau rašančio Klerikalų laikraščiai ap
rį, o tu tuojaus kelkis ir davom bažnyčion ir ant va raštelis yra gaminamas. melsvoj erdvėj žibtelėjimu, kanklės! Tad še tau! Tu galvoje glūdėjo; bet neran gaudinėja savo skaitytojus
duok savo syta, ir da kepurę karuškų. Visi mane laikė Musų dvasia, kaip lygiai ir žiogelių vakarinėms melio- dabar už mane tverkie! Buk dant jai lygių, manyta buvo, netik melagingomis žinio
pakelk, kad ji atsisėstų... O iž senmergę ir viskas butų nusų kūnas, reikalauja sau dijoms lydimos, savo gėly naujosios gadynės išdavi- »og jinai yra klaidi... Bet mis, bet mulkina juos da ir
paimk visokius cinus! Kad buvę gerai, ale sykį mergos ( ram tikro maisto. Dvasia nus prižiūrėdamos, lisneles nvs-vaikas. Tavo visos ga- ame tariie mano klysta, nė kitokiais budais. Geriausiu
pasiekti, da.eiskime, genero ėjo pirtin ir užsipuolė, kad ^uri būti maitinama, kad ją taisant-dabinant, ravint- ’ės naujos!... Rasi tu ir ge ra tarp gyvatos įšėlusių pavyzdžiu gali būti jų orga
lo cino, vyrąs turi visą am iš taipgi nueičiau su jomis I ralaikius gyva, grakščia ir laistant, jausmingai daina naus sugebėsi patiekti sa bangų besiblaškant, teko nas "Draugas."
vo!
vo vienlaikių dvasiai mais 'usieiti pažintin ir draugvžių yaiske služyt, turi pirma išsimaudyt.
,
I prakilnia.
to, negu kad aš begaliu... stėn su gan plačiai po įvai Šitas laikraštis išeina Chioficieriaus batus šveisti, uz
Kokio
maisto
reikalaujat
Kokia
čia
grožė,
dorvbės
cagoje,tečiaus visuomet "tą
denščiką būti, o boba ištekė —Ir tu nuėjai?
nusų kūnas, tai jau mes vi skaidrus siekiniai — prakil Tad šok ant savo greito ir rius Amerikos laikraščius pačią dieną” pasiekia Bos
—Jcs, vaike, tartum man si nusimanome. -Juk sako-] nybė! Nei apsakvti, nei ristaus Pegazo, rankon lyrą po įvairiais pseudonimais
jo už generolo — ir tu jaus
kas
razumą butų apsukęs:
paėmęs, ir lėk! Skambink, rašantį jaunuolį, bendra toną.
generclienė arba preziden
ėsmi
išalkęs
’
’
,
arba|tinkamai
apvertinti
’
nūdien
me:
.
___
_____
mintį. Pasirodė, kad Ame Tamsus katalikai žiuri į
tienė. Tuojaus visos gazie- pirma aš niekados neidavau|!"valgyt noriu!” Kokio mai-(mes nemokame tosios musų tverk!...”
tos išmalevoja jos pikčius, maudytis, o dabar ėmiau ir Isto reikalauja protas, irgi (liaudies poezijos. Tėra tik- Ir atsiliepė keliatas pa rikos lietuvių išeivijoje, be laikraščio datą ir stebisi:
šiandien 10
manęs, randasi dar ir dau "Veizėkit,
aprašo visas jos skrybėlės nuėjau, kaip durnas. Kaip nusivokiame. Juk
’
’
’
’
j
„
sakometai
kiltiems
jausmams
nusišauktųjų.
Gimė
Kudirka,
„K....*:.
jj_ Vaičaitis, Mačys, Gėlė, Ste giau su tokiomis mintimis morčiaus ir ’Draugas’ 10
ir pedikotus. Žmonės išren matė, kad aš netoks, kaip skundžiamės: "Nėjau mnbe.
moks-(manyti-atjausti.
jos,
ir
davai
spiegi
ne
save
ka vyrą į miesto majorus, o
lų... nemokytas esmij
1! “ ...
nai tokia ir taip įvardinta? ponaitis... Suvirpino jie gai begyvenančių, kurios verž morčiaus jau čia. Šiandien
balsu.
Subėgo
bobos
su
viegazietos tuojaus jo bobos
žema Todėl, kad iš pat sielos ir lias lvros stygas, suskambi te veržiasi prie realybės rū gazieta išdrukaveta ir šian
Gana aišku, kad
I
drais
ir
pradėjo
mane
taip
paveikslus spausdina. Jei
dvasia — žemas ir žmogus. širdies gelmių yra kilusi! no kanklėmis... Savo tvėry- bų; trokšte trokšta gyvumo dien atėjo. O treinas iš Chi
mušt,
kad
aš
nei
drapanų
cagos į Bostoną eina beveik
gu vyras atvažiavęs iš seno
Gali jis būti dailiausio kū Iš keno sielos ir širdies? bą naujais rūbais apvilko; įgauti.
krajaus nori pastoti šito nenasiėmęs turėjau runyt no išvaizdoje, bet jei jo Kas tvėrė? Musų liaudies naujais tonais sudejavo jo Ir su šiuo jaunuoliu (o jis tris dienas. Tikri eudai...”
kontro piliečiu, tai jis turi laukan. Ant stryto pasitai- dvasia bus Susnudus, žema. žmoneliai! .Jie tą dailę py sios... Kaip tik sulyg nau turi dar keliatą bendramin Bet kaliais būna da dide
išgyventi čia penkis metus, kė du policmanai ir jie auga-visas
* ’
žmo- nė, savo gyvenimo džiaugs jos gadvnės troškimų!... Bet čių) šiuos žodžius rašantis snių "eudų.” Kartais "D.”
vę
mane
nuveze
,
polisteisĮ
but
ž
s ir
atsiminti savo ši po vardą n
mus ir skausmus jon išlie- nelaimė! — Patįs dar nei trokšta greičiausioj ateityj ateina Bostonan diena «anlį
Įs
ten
nugabeno
į
kreizauz
ę
g^
ai|
»
tečiaus
jci
.
išmokti beveik visą jestraI nedailaus kūno, tečiaus jei darni. Todėl tos dainos vra neįsismaginę gerai, vos tik pradėti darbą.
Žinoma, sčiau, negu spausdintas.
ir
pradėto
tvnneti
mano
ranvu
.
"i
•
.
’
_
VVQ
:
r
nomiją ant atminties; o bo zuma Mislinau kad dauJ^10 dvasia
tokios dvasiškos! Liaudis dar paleidę tą Pegazą erš- trūksta tam širdžių, sielų Argi tai galimas daiktas?
ba tik ištekėjo už piliečio — guTsutavim vaike jau ne- [naši,
naši..iis
vtet
pdva
stovės
jis visa galva
Žinoma, kad ne. "Drau
apvilko visą ką tųjų taip iš kėciu pintu keliu augstyn, ir ... rankų. Ypatingai gi
ir tuojaus ji amerikonka. besimatysiu. Nore binzų
įaugėčiau nemokyto
ka'smensžmobu paviršiaus paprastų, bet sa- tos gaiviai graudžios daine- rankų! Nesą, ]>asak musų go" leidėjai, siųsdami savo
nors butų didžiausia grinorvo dvasioje be galo gilių dai- lės dar nei neužbaigę — pa liaudies dainelių, jei dukre laikraštį Į rytines valstijas,
ka. Taigi, vaike, mane pa
I pakankamai soti
savitu nelių šilkmargiu rubu ir,1 tįs sukrito po giltinės smu- lę išleisit martelesna, reik uždeda ant jo datą dviemėmė piktumas, kad tokia ne
maistu
dvasia
ir
jinai,
tars’ oerjuosus jasias raudona gi-’gio ypu...
jai ir kraičio. Tam tai "krai trim dienom anksčiau, todėl
teisybė ant svieto viešpatau tai, vaike, ką bobos padarė oras, išplėtusi savo galios )Ų juostele, ]>aleido pašau-j Krisdami nuo savo lakių čiui” krauti ir reik kalba ir išrodo, kad jis ateina tą
—Čia, tėve, ne bobos kal sparnus, skraidys visatą gy in!...
ja, kad vyrai visur dėl bobų
1 Pegazų. išleido iš savo tvė- mųjų rankų. Čia tai ir reik pačią dieną.
tos,
bet tu pats.
turi kentėti. Taigi pradėjau
vybės padangėse. Ir. toks Ir ką gi beveikti turėjo? ringu rankų liaudies kank- iš jaunesniųjų bei ideališTai yra laikraštinė šulem išlyti kad pagerinus vyrų —Aš, vaike, nenoriu leistis žmogus bus daug laiminges Ponai-bajorai nuo ju nuto- lininko — Vaidylos
jiems kesniųjų brolių karštų šir rvstė.
gyvenimą. Mislinau, misli su tavim į diskusijas, ba esu nis ir garbingesnis už tulus lo; likimas buvo žiaurus, * pašvęstą lyrą... Suzvimbo, džių, prakilnių norų, pasi
nau, bet nieko išmislyt ne labai nuvargęs ir noriu eit turtuolius. Dvasios prakil aplinkybės rūsčios. Vieųin- graudžiai sudejavoi
toji i šventimo ir' vienybės. 0 CHICAGOJ YRA 3.000,000
GYVENTOJŲ.
galėjau. Parsinešiau pain- pasilsėt. Pasikalbėsiva ki numas daug brangesnis už ėliai tuometiniai ”mokyto- krisdama žemyn... Ir vėl tuomet bus viskas įstengia
tę šnapso, išsigėriau gerai tą syk.
visus pagamintus
žemėc »ai” buvo kunigai, ir tie sa apsnūdo tautos bendra dva ma.
Sulyg oficialiu žinių, Chi
—tuojaus razumas pradėjo —Gerai, tėve, eik išsimie-į turtus !...
ve viešumoje (išskiriant du sia! Skambina dar Mairo Taigi dvasios maistą my cagos gyventojų skaičius
veikti. Ir supratau aš, kad •got.
Dvasia, būdama gyva, poetu, Strazdeli ir Venažin- nis... Bet jau susenėjo dva- lintieji draugai! Kas ištie- pasiekė jau 3,000,000.

Delei ko Mes Gyvename? SESEI
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“KELEIVIS

IW

GERI A U SIS DARBO ĮMONIŲ
LA1KRA1T18.
PKENUMERATO8 KAINA
1 menkoje:
........................... H.7»
Pusei metų ..................... u#
Kanadoj ir UžrubežiaoM:
Metama ........................... |X2I
Pusei metų ..................... uj
Su visokiai reikalais ataikroipiant j Redakcijų, rašykit iitoki
adresą:
"KELEIVIS*
2S5 Rmadwąy. So. Baafrr. Mato.

kartu. Temato musų išnau
dotojai, kad mes savo kjesos
reikalus suprantame.

V. Krulikauskas.

Pajieškau savo dėdės Antano Kra......................
snitSKO.
iš Santakos
kaimo, Raudieniaus valsčL'^
.F»Kalvarijos apskncio, Suvalkų rėdybos, gyveno kur
- <.Naujosios
Anglijos
valstijose.
Jo
paties meldžiu atsišaukti ar kas jį
žino malonės pranešti, už ką busiu
didžiai dėkingas.
Alex Krasnitskas
Mont Alto. Pa.
Pajieškau pusbrolių Nikodemo ir Šate Hospital.
Petro Robančiukų. po motinai Kane
Pajieškau sesers
Z
vičių, iš Kryžovkos kaimo, hernevos
Agotos Yogmiparap., Trakų pav., Vilniaus gub. Jų naitės. ištekėjusios ujž
Plokšėiaus,
______
pačių atsišaukti ar kas juos žino mel jrvveno Pittsburghe, ,paeina
iš Saudvyėiu sodžiaus.
pav,
Kau------------- , Raseinių F
«,., ami
džiu pranešti.
(13)
j no gub. Jos pačios ar kas žino meldMikolas Karužas
13 Sherman
st.,
Peabody,
Mass. žiu pranešti.'
________
___
...
.
(12)
_ _ t
IBenediktas
“-enediktas Yogminas
Pajieškau savo vyru Liudviko Ade-Tuerto ‘j1 platu, calle Marsellio N.
1 • 4. Berisso, Rep. Argentina.
ko, jis yra vidutinio ūgio, geltonais
plaukais, paeina iš Miknaičių sod
Pajieškau brolių Petre ir Jono Benžiaus, Šiaulių pav,Kauno gub, girdė
jau, kad su kita moteria gyvena. dikių, is Malkinių kaime, Naujamies
čio valsčiaus. Raseinių pavieto. Kauno
gub. Jų pačių meldžiu atsišaukti ar
kas juos žino malonės pranešti.
Mikas Bendikis.
(12)
Box 46,
Benbush, W. Va.

True translation filed w.th the post-,
Vilkaviškio
master at Boston, Mass., on Mareh esu
Ji
JI
f------ jr-- . . Ypač meld"X the Act of
žiu atsisaukU Joną Vaši'
\a.<-ihu is ObelųOctober 6, 1917.
pių kaimo, no® tunu labai svarbų reifralų.
(13)
Vincas Litinskas
Bos 83, Faasett, Qubek, Canada.

DARO MEDALIUS Iš
KAIZERIO KANUOLIŲ.

LAWRENCE’O STREI
KIERIŲ ATSIŠAUKIMAS.

Suvienytų Valstijų pinigvno departamentas prane
Brangus broliai ir sese- ša. kad visiems Laisvės Pa
rįs, jus veikiausia jau gir skolos darbininkams, kurie
dėjote,
kad
mes,Lawrence
’o tik padėjo valdžiai pardavi—,
---- -----,-------- _----audėjai, metėme darbą va- nėti bondsus. bus duodama
sario 3 dieną. Metėme ji po medalį, iš vokiečių kane todėl, kad* nenorėjome nuolių padarytą.
pats| Medalis bus apie pusės
dirbti, bet todėl, kad pats
gyvenimas prie to vertėjus dolerio didumo. Ant vienos
veikiausia atsimenate ir tai,1 jo pusės bus išspaustas SuNežiūrint, kad kovojan kad 1912 metais mes taipjau! vienytų Valstijų pingyno
—
tiems T^aivrence’o darbinin strėikavome ir laimėjome. J namas ir žodžiai ’Victory
Pajieškau brolio Kleofo Bražo, ir
kams yra uždrausta susi Bet tas laimėjimas nepalen-' Liberty Loan,” o ant kitos
Gaurės
parapijos,
Raseinių
pav.,
gvino
musų
gyvenimą,
ypač
pusės
paliudymas
už
dalyrinkti, kad aptarus savo rei
Kauno gub
Turiu svarbų
reikalą
r__
ir meldžiu jo paties ar kas jį žino
kalus, kovo 5 diena buvo pastaruoju laiku, kada visų vavimą paskolos kampanipranešti.
(12)
gyvenimui
reikalingų
daikjoj
ir
tuščia
vieta
ibrieži
s •
1
. i •
•
• • 1
sušauktas kertėj Šhort ir
Leonas Brazas
513 Beaugrand St.. Ratine, Wis.
Chestnut gatvių viešas su- Į tų
, - kainos
.
, pakilo net tris mui savininko pavardės.
Pirmutiniame mūšyje su
sirinkimas po atviru <ianAa?u? daugiau negu pirma
gum. Miestas draudžia dar-ifeįJ??!3™ .rals metals vokiečiais ties Chateau ThiPajieškau brolio Karolio
Gozevičiaus, Kuršės gub., Bauskaus pav.
i
laimėtais
centais
mes
negaerry
amerikonai
paėmė
ke

bininkams daryti gatvėse
Seniau gyveno Chicagoj, 111.
Kas
apie jį žino malonėkit pranešti arba
.‘•usirinkimus, bet negali už rėjome pasotinti - gobšius liatą vokiečių kanuolių. Tos
pats lai atsišaukia, nes turiu svarbu
spekuliatorius.
kanuolės dabar likos ištiri
drausti kam-nors ant savo | maisto
reikalą.
(13)
Jonas Gozevicia
privatinės žemės šaukti su-l Antra, kone visoj šalyj pytos, jų metalas iškočiotas
2097 Thurman st., S.
sirinkimą. Taigi italai davė darbininkai gavo sutrumpi i storą blėtą ir iš tos blėtos
Cleveland, Ohio.
streikierių
susirinkimui nimą valandų darbo, tik daromi medaliai.
Pajieškau drauges Stasės PetrausPinigvno departamentas1
vietą ant savo žemės ir poli mes turėjome vergauti po
kiutės, kuri girdėjau atvyko Ameri
54
valandas
kas
savaitė.
sakosi
.
jis
nutaręs
tokius;
kon, taipgi Jono. Vinco irPovilo Jo
cija negalėjo susirinkimą Broliai ir seseris darbi
nučių, gyveno Chicagoj. Jono Nacio
medalius
dalyti
dėlto,
kad
išvaikyti.
gyveno
Indianopolis, Ir.d.,
Frano
ninkai!
Mes
tikimės,
kad
veik
visi
paskolos
darbininMeldžiu kas jj žinote man pranešti.
1‘etrauskio
(Ka;imicro sunaus)
ir
Prakalbos buvo anglųjieTarno Mačio, visi jie iš Vidikių pa
ijųs
suprasite
musų
padejikai
išreiškia
norą
gauti
ko^ao^u
’
adySo.
0
sk
’
riu
tuvių, lenkų, italų rusų i. ’imą ir ateisite mums į pagalrap.. Raseinių pav., gyveno
Racine
----- J--------x ‘ '* * *
- AdekieneOna
kių nors
dovanų atminčiai,!
Meldžiu atsišaukti.
belgų kalbose, Angliškai*^
^es turjme iaimėti. Ši- kad jie padėjo rinkti pini 3525 Mullbcrry. Alley, Pittsburgh, l’a. ir Westvillcj.
Vincas Petrauskas
(13)
___________ —---- - ----------------------------------- I
kalbėjo Grosgrove, J.
4310 9-th avė..
So. Seattle, Wash.
musų laimėjimas bus gus kaizerio nuveikimui.
Pajieškau dėdžių Karoliaus ir Ste
McDonald ir A. Mušte. Lie'\tas
 kartu
pono Nekrasu.ase.su Antano Nekra
ir
jūsų
laimėjimas.
Pajieškau brolio Juozapo Pečiuko,
šo duktė iš Rabikių kaimo, Krekenctuviam pasakė prakalbą" M. Tad pagalbon mums kuovos parapijos, Kauno fru b. Jų pačią iš Jotkainių sodžiaus, Josvainių pa
KRUVINOS RIAUŠĖS meldžiu atsišaukti ar kas juos žino rapijos. taipgi pusbrolio Juozapo
K. Bolvs.
greičiausia
!
Biiako is Galulaukio sodžiaus, Kau
ČEKIJOJ.
malonės pranešti.
(13 )
Žmonių susirinko dau Žiaurus kapitalistų ber
no irub. Ju ir kitų savo giminių ir
A. Stankevičienė
pažįstamų meldžiu atsišaukti. (12)
giau kaip 25,000. Kompani
— specialiai pasamdyti Iš Vienos pranešama, kad 225 Grove st, Brookiyn. N. Y.
Petras Petkevičius:
jos samdiniai,ginkluoti buo nai
Chester, Pa.
vokiečių apgyventose Čeki Pajieškau savo vyro Antano Stan 1521 Walnut st..
mušeikos
ir
pati
policija
—
žėmis ir papuošti valdžios daro visa, idant musų kova jos vietose buvo smarkių su kevičius. kuris prieš metus išvažiasesers sunaus Aleksan
žvaigždėmis, iš aplink ap įbutų pralaimėta. Jie mvnio- sirėmimų tarpe gyventojų vo, palikdamas mane su trimis vai- droPajieškau
Baranausko, iš Pauzolių kaimo,
kais. Meldžiu atsišaukti ir pasiimti Taujėnų parapijos, Vilkmergės pav.,
stoję lauką, laukė kai juod įja arkliais mus pačius ir ir čekų kareivių. Priežas-1du
_____
vaiku,, ____________
nes aš jau nebegaliu juos Kauno gub. Jo paties atsišaukti ar
varniai maisto. Tečiaus jų silpnas musų moteris bei tis Šitų sumišimu buvo ta-■ i,šmaitintį. kitaip busiu priversta ati- kas
jį žino meldžiu pranešti
(12)
vaikus j vargšų prieglaudą ir
Petras Baranauskas
iukestis buvo veltui, nes jo tvaikus, jie muša visus be jo- me, kad vokiečiai norėjo lai duoti
jieškoti persiskyrimo.
j 1521 VValnut st.,
Chester, Pa.
kių riaušių nesukėlė, darbi Ikios mielaširdystės... Mes kyti rinkimus i Austrijos
Marta Stankevičius
4 Jlancock ;st-.o
Peabody. Mass. i1
Pajieškau brolio
J. Zcškevičiaus,
ninkai ramiai išsiskirstė iš negalime būti saugus perei Steigiamąjį Seimą, o čekų --------------------------1-------------------------------Mariampolės
iš Ringavos kaimo,
savo susirinkimo.
Pajieškau savo draugo Juozo Jure pav, Suvalkų gub, prieš 3 metus
dami iš vienos vietos j kitą. valdžia tam pasipriešino, vičiaus.
iš
Garlevos parapijos, Jur- gyveno Mor.treal. Canada. Jo paties
Nors miesto valdžia pa Kapitalistams Į pagalbą nes ji skaito Čekiją atskira
giniškių kaimo Suvalkų gub., girdė meldžiu atsišaukti ar kas ji žino maskelbė, kad jokių kalbėtoji] atėjo visi didlapiai bei žinių va’stybė. Vokiečiai pradė jau
gyvena Ansonia, Conn.. Taipgi lonės pranešti.
(12)
Kazimieras Zeškevičius
ir agitatorių iš kitur Law- agentūros. Jie diena iš die jo taisyti prieš čekų valdžią meldžiu atsišaukti ir kitų mano pa
Waterbury, Conn.
žįstamu ir giminią. Aš esu iš Jurgi n- 85 Grecn st.
rencan neįsileis ir tuo tikslu nos bumoja, kad streikas demonstracijų, o čekų ka- iškių
kaimo,
Pajieškau pusbrolio Jono BaltruKazimieras Anuškevičius
net ii* vigiiiantus suorgani jau užbaigtas ir tt. Darbi seiviai pradėjo demonstran
730 W. LebclngtiJū. st., Baltimore, Md. šaičio, iš Puirių sodžiaus
Mankunų
zavo, tečiaus visgi atsiran ninkai, netikėkite jiems! tus šaudyt ir durtuvais vai --------------------------1 - ---------------------- ivalsšiaus. Raseinių pav.. Kauno guo.
da drąsiu ir pasišventusių Tai aiškus-sužinus melas. kyti. Tuo budu Karlshhade Pajieškau giminaičio Povilo Alek- gyveno Fichburg, Mass. Turiu svarnos. iš Bikonių sodos, Vilkmerges bu reikalą ir meldžiu jo paties atsi
žmonių, kurie atvažiuoja ir Streikierių skaičius diena iš likos užmušta 3 žmonės, o pav.,
Kauno guį. Jo ir kitų savo pa šaukti ar kas žino malonės pranešti.
A. Baltrušaitis
(13)
kovojantiems darbininkams dienos eina didyn. Musų ar Sternberge 10. Buvo taipgi žįstamu meldžiu atsišaukti.
1133 E. Gl-st st.,
Cleveland. Ohio.
Povilas Petronis
bent savo gerais patarimais mija auga. Tik kartu su kruvinų susirėmimų Rei- 243 Millbury
st, Worcester, Mass.
brolio Antano Sabaliau
padeda kovoti.
tuo auga ir vargas.. Vis chenberge, Aussige, Brue- Paj:eš' an ’bre^io J. Zinkevičiaus, iš sko,Pajieškau
iš Geišių kaimo. Skirsnemunės
' Kovo 8 d. streikierių ko daugiau atsiranda darbi xe, Egervje ir kitur.
Batogių kaimo. Raseinių pav, Kauno parapijos, Raseinių pav.. Kaur.o gub.
Franė
gi’b, paskutiniu laiku gyveno Cicero. Taipgi mano
i------ žmona
-------- -'
—- Ausaitimitetas kreipėsi prie miesto ninkų, kurie patenka i ne
" s MarijoIR. Jo paties meldžiu atsišaukti ar kė pajieško savo puseserės
valdžios. [įrašydamas leidi maloni] padėjimą, kitaip,
iš "-j-'Pajekonų kaimo,
kas jį žino malonės pranešti, nes tu nos Bačaitikės, i'
BUENOS
AIRES
STREI

*
ir kitų
riu labai svarbų reikalą
(13) gyveno
Philadelphijoj. Jų
mo darbininkams susirink kurie yra reikalingi pašal
savo giminių ir pažįstamų meldžiaMotiejus Zinkevičius
KAS
L
eš
AVO
$10.000,000.
ti, bet miesto valdžia atsisa pos. Tatai—padėkite jiems!
(12)
Box 621,
Madison. Me.
me atsišaukti.
F. Sabaliauskas
kė tokį leidimą duoti. Dar Neleiskite, kad tie kovoto Laivų kompanijos apskai
švogerio
Lingevičiaus. RI D. X 52. Bo\ 31. Bridgeport, Ct.
bininkai norėjo vėl susirin jai už geresnį darbininkų to, kad laivininkų streikas iš Pajieškau
Gudelių sodžiaus,
Pandėlio vals-1
............
.......... I
Pajieškau brolių Stanislovo ir Mo
kti ant tos pačios italų že gyvenimą turėtų mirti ba Buenos Aires uoste. Argen čiaus. Aleksandravos pav,
Kauno
tiejaus Žibiko. Kazimiero Baranausku
gub, gyveno Athol, Mass.. C.
r_.’_
Jo paties
mės, bet valdžia iš pat ryto du.
tinoj, lėšavo jau apie $10, meldžiu atsišaukti ar kas jį žino ma I ir .Jokūbo Vaitkevičiaus, Jąipgi švo
lonės pranešti, nes turiu labai svar gerio Antano Miskenio. Pirmiau jie
pasiuntė 150 raitų kazoku Daugelis draugų kreipiasi 000.000.
gyveno Ravmont. \V ash., dabartiniu
ir 250 pėsčios policijos, kad i mus su klausimu: ”koks Kompanijos agentai de bų reikalą Jonas Vaškus
Illinois
laikų girdėjau buk gyveną
valstijoj. Malonėkit pranešt kas apie
neleistu darbininkams rink streiko bėgis” ir ”ar jums rėjosi su streikuojančiais Box 757,
Roebling, N. J.
ž’no arba jie patis lai atsišaukia,
tis. Kiekvieną žmogų ei reikalinga pagalba.” Drau darbininkais ištisą sąvaitę, Pajieškau pusbro'io Petro ii Jom juos
nes turiu labai svarbu reikalą.
(13)
nant link Short ir Chestnut gai, netikėkite .kapitalistų bet susitaikyt negalėjo. Ka Andrunų. is Ripeikių kaimo. Biržų S. Žibiką. 551—41 avė.. East.
So. Vancouver, B. C., Canada.
, Panevėžio pav., Kauno gub.
iratvių kertės varė šalin. spaudos pranešimams, bet pitalistai reikalauja, kad parap
Jų r->'ių atsišaukti ar kas juos žino
Vienam draugui, F. Suba siųskite tą pagalbą tuoj! darbininkai liautųsi skelbę meldžiu pranešti.
Pajieškau b.’olio Kristupo Preik-aicio, pasivadinusio John Smith, iš
čiui. pasakius tiems kompa Pagalba mums reikalinga ir jiems boikotą ir nesimaišy- B°x 52,Petras Petkauskas
pav.,
Shirley, Mass.
Bernotiškin kaimo. Raseinių,
...
.
Kauno gub.. gyveno Phiiadclphijoj.
nijos samdiniams nepatin labai reikalinga. Ir juo tų i darbininkų samdymą.
Pajieškau giminių
ir pažįstamu, Io paties meldžiu atsišaukti ar kas jį
kamą žodį, kazokai taip jį greičiau ir daugiau nies jos Streikieriai nenori nuo to taipgi
brolio .Jono Žiurevičiaus, iš žim malonė; pranešti.
sumušė, kad negalima buvo aplaikvsime, tuo greičiau ir atsisakyti.
Jurgis Preikšaitis
Vidgirėliu kaimo, Daukšių parapijoj
Kalvarijos pav., Suvalkų gut>. Jo ir 213 So. V.'c-tcott st.. Siouz City, la.
nei pažinti. Jį nugabenta lengviau sumušime savo ne
kitų jicškomuju meldžiu atsišaukti.
kalėjimam Nežiūrint, kad permaldaujamąjį priešą — VOKIEČIŲ KONSTITU
Pajieškau
švogerio
Kazimiero
Marijona Žiurevičiutė
'tankaus, iš Veliuonos
parapijos,
%
John
Vogis
jis nieko blogo nėra pada audinyčių savininkus.
CIJA PRIPAŽINS KAREI REI)
Cressona. Pa. Kauno pav.. prieš tris metus gyveno
ręs, reikalaujama $2‘M) kau Presos Komisija:
Wallingford. Conn.. ant farmos. Jo
VIŲ TARYBAS.
Pajieškau savo, giminių ir pažįsta ir l it u" saro nažįstamų meldžiu atsicijos. Kapitalistų rankose
(,ž)
V. Krulikauskas,
mų, ypač Savaraiiskų ir Longino šau ti.
Vokietijos
Steigiamas Stankevičiaus
esantis teismas nesvietiškai
Juozas Matuzas.
iš Kalakiemiu kaimo,
Pr. Biliūnas
Mcyico, Me.
Seimas nutarė pripažinti .alvanauskos valsčiaus. Vilniaus gu Box 51.
žiauriai baudžia areštuo
K. Gradeckis.
bernijos. Aš esu iš Lesčair.ų sod
Darbininkų ir Kareivių 'Ka žiaus. \ įsų jieškomuju meldžiu at Pajicšiau d.au.gė.' Bronislavos
tus darbininkus, nors tie ir
Pakalniškių kaimo,
(j;;) Sainolioinul.i-.
rybas
kaipo dalį valdžios. sišaukti.
niekuonii prieš įstatus ne LAWRENCEO STRElPcrnicravo^ pnirapijoj-.
Marijona k udela/iska-Bagdoniene
Tas busią ir Vokietijos kon
praši
kalte. # « «
Uršulė Baniutr
Nashua, N. H.
KIERIAI REIKALAUS stitucijoj Įrašyta. Tai yra 55 Whitney st,
*
116 Lib ity 't..
l’tica, X. Y.
Pn.'ięskau Anufro Bandžiaus ir ki
INJUNCTIONO
PRIEŠ
didelis žingsnis Į kairę. Ta tų pažįstamų, pirmiau gyveno Kana- Pajieškau draugo, kuris moka «la1 daugelis st rcikuo jaučių
POLICIJĄ.
1*..^ "Stclevcs Piasentis arba kas turybų pripažinimo buvo ir
(1.3)
Lawrence’o audėjų išvaži
i'i tokia knvga. kurioj garima butų
Napalior.as Urbas
pirma
reikalaujama,
bet
nėjo i kitus miestus sau dar- Pereitoj subatoj po pietų
nptirli toki’- "Stclcvcs piascntis”( ? )
14’1 Klmvood avė.. Detroit, Mich.
darvti.
Meldžiu atsišaukti.
bo iieškotis. Jie daro kovo I*awrence turėjo’ būti strei- Steigiamas Seimas buvo at
B Susi* m.
Pajieškau Vladislovo Petrausko, iš
metęs.
Tarybų
pripažini

jantiems darbininkams di kierių mass-mitingas. bet
Montello, Mass.
Pagirių valsčiaus, Vilkmergės pav. ! Box 56,
_________ _____________
___
dele skriauda, nes kitur dir policija ji uždraudė. Strei mas labai nepatinka sąjun Kauno gub. Jo paties meldžiu atsi • Pajieškau
giminiu
ir
pažistamų,
šaukti ar kas ;j žino malonės praneš
bdami to paties trusto dar ko vadai sakė, kad bus rei gininkams.
aš esu iš Statikų sodžiaus, Vilkmer
ti.
gės parapijos. Kauno gub, visų ma
bą. ]>alegvina I>awi'ence’o kalaujama iš teismo injucAdam Grigas
ne pažįstančių draugų ir giminių
___ Nordegg, Alte.,
Canada.
audinvčiu savininkams ba tiono prieš policijos kišimą
meldžiu atsišaukti.
(l->)
Mikas Blazinskas
Pajieškau brolio
Martino Xasutadu
priversti Lawrence’o si i darbininkų reikalus.
Detroit, Mich.
vičiaus, iš Budiiių kaimo, šemiliskiu 213 Cardoni avė.
darbininkus pasiduoti jų
Paiieška'j pusseserės Marcelės Bil- valsčiaus. Trakų pav, Vilniaus gub..
RaPajieškau pusbrolio Simono
skiutės, pirm 10 m. gyveno Givardvi- Jo paties meldžiu atsišaukti ar kas ji
vergi jon. Kitur priimdami
APLEIDO.
moškos. paeina iš Kauno gub.. S«ille. Pa., dabar buk gyvenanti Alt- žino malonės pranešti.
(13)
į darba naujus darbininkus,
deikiu parap.. Augštuolių kaimo, Ji.s
Amilia Nasutavičiutė
>->ar N.Y. Suvalkų gub.. Seinų parap.,
pats ar Jas jį žino malonės pranešti.
Agniška Jaučkojutė-Gri- Saudžiunų kaimo. Ji pati malonės at 8< U itt st,
Detroit. Mich.
kapitalistai savo senus dar
_________
(13)
Kastantas
Ramoška
sišaukti, arba kas žino meldžiu pra
bininkus paleidžia iš darbo, nkevičienė apleido mano nešti.
Pajieškau savo pačios Paulinos, su 12”8 \Vashington st, Norwood. Mass
(14)
tie gi važiuoja Lawrencan stalą ir lovą, išeidama nuo,
kuria persiskyrėme Brooklyne. Jinai
Juozas Bilskis
Pajieškau
Pajieškau svogeri > Uršulio JekaiGirardville,
ūgio, stora. juodais plaukais,
__ Railroad
_______sL,_______
__Pa.
__ mažo
streiklaužiauti. Taigi kovo manės ir pertraukdama ap-j 240
turi su savim 14 metų amžiaus mer čio. taipgii švogerio Petro Pau! iko. iš
parap.. RaseiDebilų kain.o. Šilalės parap..
jantis darbininkai privalo SlVediniO ryšius. Nuo šio > Pajieškau savo kaimynų Antano gaite. Girdėjau, kad apsivedė su kitu iiebilų
..ių
pav,
Kauno
gub.
Jų
pačių meldvyru.
Noriu
žinoti.
ar
ji
turi
su
niy
’r Martino Kemzūrų, iš Zą__
___ vienvbės, niekur ,laiko aš UŽ ios bilas neatsa- sienų kaimo.
laikvtis
Eiriogalos parap.. Kau- manim teismiską persiskvrimą, dėl žiu atsišaukti ar kas juos žino malonevažiuoti ir kovoti ant vie K«*U.
.
* j no gub. Jų pačių meldžiu atsišaukti to meldžiu atsišaukti
______ __ar kas žino ma nės pranešti, nes turiu svarbų reika< in
lonės man apie tai pranešti
la.
Povilas
Grinkevičius,
««*'*•«
juos
žino
malonės
pranešti.
<(13»
13>
tos iki naskutinybei. Kri
Kazimieras l^sčanskis
Juozas Tafaašauskas
o
d.
x
Kazimieras Mingela
sim ar laimėsim, bet visi
South Boston, Mass. 1O|X lo.th avė., E. Cedar Kapais, l:i. I»hi 1-ake st,»,
ik nt<.n, Mich. 1 33:2x So. llalstol st, Chicago, III.

LAWRENCE’O AUDĖJŲ
STREIKAS.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui
merginos,
nuo 20 iki 26 metų amžiaus, aš esu
23 metu užsiimu agentūra. Meldžiu
atsišaukti, su pirmu laišku prisiunčian* savo paveikslą. Paveikslus gra
žinsiu. Negavęs paveikslo
atsakymo
neduosiu.
(13)
Jonas Šiugždąs.
3238 So. Halster! st,
Chicago, III.
Manau žėnytis, bet nedrąsu sakyt
— esu 38 metų, turiu 3 mergaites
abejojančios už manęs tekėti dėl su
sipažinimo meldžiu greit rašyti, kiek
vienai ką-nors pakugždėsiu.
J. S. Juzėnas,
(13)
827 Bank St,
IVaterbury, Conn.
Pa'ieškaii
apsivedimui
merginos,
nuo 26 iki 28 metų amžiaus, mylin
čios gražų šeiminišką gyvenimą, be
skirtumo tikėjimo.
Aš esu 33 metu,
dailios išvaizdos, blaivas ir nerūkan
tis, turiu gerą darbą, gerai apsiskai
tęs ir vartoju 4 kalbas, pasirengęs
gristi Lietuvon.
Meldžiu atsišaukti
su pirmu laišku prisiunčiant savo pa
veikslą.
Pavekslus grąžinsiu, atsa
kymą duosiu kiekvienai.
(13)
I. Slavinskas
3252 So. Halsted st, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui
merginos
arba našlės, nuo 20 iki 35 metų am
žiaus, be skirtumo tikėjimo, mylin
čios gražų gyvenimą, aš esu 30 metų.
Meldžiu platesnių žinių kreiptis, su
pirmu laišku prisiunčiant savo pa
veikslą. Atsakymą duosiu kiekvie
nai.
(131
Petras Laukis
594 Lafayett st, Bridgeport, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos
arba našlės, ne senesnės 36 metų, su
tinkančios gyventi ant fanui) arba
turinčios savo Tarmą. Tikėjimo nes
kiriu, su pirmu laišku prašau prisiųs
ti savo paveiksią. Aš esu 29 metų
amžiaus.
Platesnių
žinių meldžiu
kreiptis.
K Strasin
903 So. PaulinaSt,
Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos
arba našlės be vaikų, be skirtumo ti
kėjimo. turi būti dikto sudėjimo, ap
valaus veido, laisvų pažiūrų, mylinti
šeimynišką gyvenimą ir sutinkanti
imti civiliška šliubą. Aš esu 45 metų
našlys, gerai uždirbu ir nevariuoju
svaigalų, tokios ir draugės reikalau
ju. Platesnių žinių meldžiu kreiptis,
su pirmu laišku prisiunčiant savo pa
veikslą.
W. W,
1550 Devenport avė,
Pajieškau
apsivedimui
merginos,
M. E. Cleveland. Ohio.
nuo 18 ik’ 25 metų amžiaus, aš esu
25 metu fotograpistas. Meldžiu at
Pajieškau apsivedimui merginos,
sišaukti, su pirmu laišku prisiunčiant
javo paveiksle'). Negavęs paveikslo, ne jaunesnės 18 ir ne senesnės _ 26
metų amžiaus, be skirtumo tikiejiatsakymo neduosiu.
(13)
no, geistina, kad mokėtų lietuvių
K. K. Rimkus
albą. Aš esu 24 metų. Platesnių
S17 W. 33-rd st.,
Chicago, Jli.
žinių meldžiu kreiptis, su pirmu lai
Pajieškau
apsivedimui
merginos šku prisiunčiant savo paveikslą. At(12)
arb.0 našlės, ne senesnės kaip 25 me ■akyma duosiu kiekvienai.
K. Rimkus
tų amžiaus, aš esu 25 metų, gerai už
Cleveland, Ohio.
dirbu. Platesnių žinių meldžiu kreip- ’153 E. 60-th st,
>s.
V. Vaitkevič-ia
(1.3)
65 \Voodviile St,
Everett, Mass.

REIKALĄ VIKIAI.

Pajieškau apsivedimui merginos
REIKALINGI 2 Kriaučiai prie koarba našlės be vaikų, mylinčios dora
'tumeriško darbo.
Delei mokesties
šeimynišką
gyvenimą, sutinkančios
imti civilišką šliubą, nevartojančios ir sąlygų kreipkitės sekančiu antra
svaiginančiu gėrimų ir turinčios tur šu:
A. G. ADAMS CO,
to apie 500 dolerių, ne senesnės kaip
46 1‘arker St,
Gardner, Mass.
29 metų. Aš esu 39 metų, turiu sa
vus namus. Su pirmu laišku mcldREIKALINGAS kriauėius nrie kos'iu prisiųsti savo paveikslą. AtsakyLumeriško darbo.
Mokestis
pagal
na duosiu kiekvienai.
darbą. Kuris norėtu prisidėti pusi
J. J. S.
ninku, taipgi mielai priimam. Pla
820 \V. 35-th pi,
Chicago. III.
tesnių žinių kreipkities greit:
M. J. Pouell
(12)
Pajvškau apsivedimui
merginos,
316 Water st,
Fitchburg. Mass.
nuo 19 iki 24 metu amžiaus, be skir
tumo tikėjimo.
Meldžiu atsišaukti,
-u pirmu laišku prisiunčiant savo
paveikslą, atsakymą suteiksiu kiek
vienai.
(12)
S. Stankus
PARSIDCODA DIDŽIAUSIAS IR
Sta. 12, Box 425, Lavvrence, Mass.
GERIAUSIAI IŠDIRBTAS BIZNIS,
Pajieškau
apsivedimui
merginos vedamas per 8 metus ir žinomas po
irba naslės, ne senesnes 40 metų. .ardu W(K)I) YARD, FORNITURE
Geistina, kad turėtų tarmą. Meldžiu UOVING
and JOBB1NG BUSSIatsišaukti.
Platesnes žinias suteik N'ESS, prie to yra kalvė su visais rei
siu.
Krank Alksnis
(12)
kalingais įrankiais ir mašinomis, dau
109 No. Elm st, IVaterbury, Conn.
gybė malkų ir medžio, arklys, veži
nai, rogės, įvairių ūkiškų padargu ir
Pajieškau apsivedimui
merginos pakinkų, gasolininis inžinas malkų
arba našlės, ne jaunesnės 38 metų, ijjaustymui ir skaldymui,
7
tonai
aš esu 48 metų, gyvenu ant ūkės, šieno ir daug visokių kitų daiktų.
meldžiu atsišaukti su pirmu laišku Visą tą turtą savininkas parduoda
prisiunčiant savo paveikslą. Plates oegirdėtinai pigiai.
Be to išduoda
nes žinias suteiksiu laišku.
jardą su visomis triobomis varymui
k Pikiel
(12)
io'biznio, jardo didumas 120 x- 12»>
R. R. Box 69,
Graham. Wash.
•>ėdų, prie to 4 akrai pievos, galima
’aikyti du arklius. 4 karves, 4 kiaules
r 100 vištų. V iskas atsakančiai įtai
syta; pieva ir jardas vielų tvora apAPVOGĖ.
Pargrįžus man iš ka- '.verti.
Randa nebrangi.
Geistina,
riumenės, pavogė
nuo
manęs 530 kad atsišauktų
žmogus, mokantis
dolerių.
Pinigai buvo: vienas-8100;
alvio darba. čia galima dirbti ratus
5 po $5 ir 9 po §2. Vardas to vyro hei automobilius, vieta tam atsakanti,
Kazimieras Chestman, vauinas Char- nes galima diibti lauke ir pastogėj.
les Chestman. Nedidelis, sveria 130 Biznis viduje miesto, arti karų stoties.
svaiii, usus skuta, apie 26
metų. Pardavimo priežastis ta, kad savinin
Plaukai iš dešinės pusės biskį pavers- kas keliasi ant farmų gyventi. Taigi,
i į viršų, bet plaukai reti, tamsiai •ei nusibodo dirbti po boso priežiūra
baltos išvaizdos.
Viršutinis dantis fabrike, nepraleiskit progos.
Ypapagal iltini iš dešinės pusės įlinkęs
iškai ar laišku kreipkitės pas savi
biski i vidų. Turi draugą Joną Kun ninką:
drotą, Rolv W. Va.
Pirmiau dirbo
K. VELAVIČIA,
(12)
Omare, \V. Va, jis ten turi daug
143 A mes St.,
Montello. Mas®.
draugu.
Kada tai dirbo Eclias. W.

PARDAVIMAI.

PRANEŠIMAS.

Va, ir gyveno pas Salaką.
Buvo
Vangroo, W. Va, ir turi brolį Whee’ing. \V. Va., ir giriasi, kad turi pas
brolį automobilių. Būdamas Vangroo
susišaudė su policmanais.
Kas priluos tikra žinią, kur jis randasi, tam
skiriu pusę tu pinigų.
(13)
ST. MIKALAJŪNAS,
PAVVHATON,
W. VA.

A. A. Juozapas Kastis.

PARSIDUODA Farma Schuylkill
paviete, 100 akrų žemės, arti geležkelio stoties; parsiduoda labai pigiai.
Kreipkitės platesnių žinių šiuo adreA. J. Hearring,
Cressona, Pa.

(14)

PARSIDUODA Farma. 40 akrų že
mės, arti miesto ir dirbtuvių. Par
siduoda tik už $1,100, $500 reikia jnokėti.
J. Stočkus.
(14)

Goodman, Wis.
PARSIDUODA STORAS, 5 ruimų
namas ir šaute automobiliui padėti
Lotas palei kelia 35 pėdų platus ir 85
pėdų iigas. Gera vieta bizniu’ ir da
bar toj vietoj vedamas geras biznis,
Parsiduoda dėlto, kad likau našlys.
Kreipkitės šiuo adresu:
(12)
•Jonas Zurhck,
P. ».», BOX 251, Grcat Neck, Ll,N Y
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PAGELBA SLENKANT
PLAUKAMS.

Kam tiktai slenka plaukai ar
pleiskanų yra galvoje, atsišauki
te greitai pas mus. prisiunčiant
už 3c. štampą atsakymui, o ap
turėsite greitą ir gerą pagelbą.
CLASSK AL BARBĖK SHOP.

102 Millhurv str.,
(13)
VVORCESTER, MASS.
Vasario 27 <1. 1:>19. Waukeganc mirė Juozapas Bastis, pragy
venęs 46 metus amžiaus. Velio
nis buvo laisvų pažiūrų, prigulė
jo prie progresyvių organizaiijų.
Paėjo iš padraustinės viensėdijos,
Šilgalių
valsčiaus,
Naumiesčio
pav, Suvalkų gub. Amerikoj iš
gyveno 21 metus, su savo žmona
Ona Grebliauskiute-Bastiene iš
gyveno 13 metų, paliko žmona ir
3 mažus vaikučius dideliame puliudime.
Palaidotas iškilmingai
be bažnytinių ceramoniju miesto
kapinėse. Ant kapo pasakė pra
kalbą Mikolas Soblickas ir advo
katas Fredrik Menas, išaiškinda
mas. kiek velionis padėjo pastan
gų byloje progresyvių waukeganiečių su juodąją armija už lai
svę žodžio.
Velionį palydėjo į
amžiną pasilsi virš 600 žmonių.
Už sajausmą ir tą paskutinį vė
liniui
patarnavimą
nuoširdžiai
dėkoja mirusiojo
Juozapo žmona-našlė ir vaikai- našlaičiai.

Ona Baslienė.

NUSIPIRK MOSTIES
T\l BUSI GRAŽUS! Ją išdirba
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus,
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu.
Toji mostis išima plėtmus taudonus,
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00.
Pinigus galit siųst
ir štampomis.

J. RIMKUS,
P O. BOX 36.
Hoibrook. Mass.

FARNOS!

I
: parsiduoda lietuvių kolionijoj, Michigano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa, vininkų. Farmos gyvenamos ir ne
gyvenamos.
Platesnių žinių klauski
te per laišką, įdedant markę ui 3 c.

T<»NY ZABELA,
P. O. I\>x 1, l-ike

(13)

Pvacock, Mich.

filed with the post-1

TiU®

kelis _____
Lehigh
Valley
Ir tamsta da siūlai $501] Svetainėje lrandu
_____ _______
__ _______
.. mdnenai
tu
DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA
Daug geriau butų buvę, kad žmones ir garsų kalbėtoją reikalauja, kad valdžia v’t^r S. i9KqU‘re<1 by the Act
_____________b *
tamsta butum atidavęs tuos* poną M artų. Laukiu, kada paimtų kasyklas į sav*
LAIKRODŽIU KRAUTUVE
Kova prieš "Raudonąjį pa
rankas.
ATSAKYMAS MIKERS- pinigus "Pirmyn” bendro-’ pirmininkas ^atidarys susivojų.”
T^hi<rh V«llev aDskritvjel
VILLĖS RAMANAUSKUI. vei. tai gal butumet galėję rinkimą, bet to nesimato.
So. Bostone.
da išleisti porą, numerių Turbut ir pačiam kalbėtojui dabar paleista labai daug Deyens kempėje militarė
Pirmias, negu pirksi Laikrodi kišenini, sienini arba kitokį, klaurit
"Keleivio” 9-tam numery daugiau ir nebūtų reikėję d. pabodus belaukiant, jis pats
valdžia ir karės darbų orgamainerių
iš
darbo,
ypač
kainas
pas mos. Mes prisiusime Jums aprašymų kiekvieno laikrodžio
je tilpo Minersivillės Ra Grigaiti tiek dabar kaltint. užėjęs ant pagrindų persinizacija. pradėjo smarkią ir jo verte, o tada Jys galėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite,
Packerio
kasyklų.
Bedar

manausko atviras laiškas
mf* parduodame viską daug pigiu ir už viską gvarantuojame.
stato save ir pradeda savo biai turėjo anądien mitingą kampaniją prieš bolševiz tad Taipgi
F. J. L.
taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
mano adresu. Tas žmogus
oraciją.
tų pirkti ir darbų gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius
mą, stengdamiesi sulaikyti
ir
pasiuntė
valdžiai
rezoliu

norėtų užsiginti to, ką jis
daiktus perliejame per naujų arba išmainome ant naują. Padarom vi
Tokių oracijų esu girdė ciją, reikalaudami, kad val tarpe kareivių "raudonųjų” sokius
ženklus Draugystėms ir kuopoms už _ prieinamiausių kainų.
BAYONNE, N. J.
vakar sakė.
Klausdami kainų ir reikalaudami nurodymų įdėkit krasos ženkleli at-.
jęs jau net tris kartus — džia paimtų Lehigh X alley doktrinų plėtojimąsi.
Sakydamas savo spvčiu- Gyvenimo margununai.
sakymui.
vis toji pati meliodija. Ora kasyklas į savo ranka.-. Paleidžiant kareivius naką 26 sausio, ponas Rama
'
P. VALUKONIS,
Tūlas musų dzūkas įsi torius apsakė Lietuvos isto Darbininkai nurodo savo m.o< oficieriai sako atsisvei
nauskas išniekino "Keleivį,”
255 Broadvay,
So. Boston, Mass.
taisė sau graboriaus biznį, riją 'net nuo paties Jėzaus rezoliucijoj, kad jie visą kinimo prakalbas, nurody i
"Naujienas," d. Grigaitį,
’if
laikų
iki
judošius
Jogaila
Bagočių ir kitus žmones, skelbdamas tarpe savo tau oardavė Lietuvą lenkams už laika buvo ištikimi valdžiai, dami jiems nelaimes pate !
kurie tik daugiau už jį žino, tiečių, kad visi jį remtų. Jadvygą. Jis dabar labai rėmė karę, o dabar likos iš kusios po bolševizmu Rusi-,
o savo atviram laiške mane Suprantama, kad tokį biznį barė lenkus (kurių tame su mesti iš darbo ir turi kentė ;jos ir ragindami grįžtančius:
civilin gyveniman kareivius,!
ti bedarbės sunkumą.
liusnoriai remti nieks neim
vadina "be saiko."
sirinkime,
užtikrinu,
nebu

kad laikytųsi idealų, už ku
Jeigu tamsta, ponas Ra ki... Būna tečiaus atsitiki vo nei vieno) už tai, kad jie
Badautas sveika, darbe rasi, smagumų,
aepaisaat kaip saukus tas darbas hutą.
manauske, turėtum nors mų, kad reikia tą biznį pa nori Lietuvą pavergti. A, Netoli Mt. Carmel sprogo riuos pašaukti buvo kovoti.
priederme yra nangot save nno
Turint Sa:ti ir naU*.n«iant
bomba.
Laikraštis ”The 36-th In- jiKiekvieno
Žmogaus
mirčia
kiek saiko, tai šiandien ne remti.
pnukdiui. tcnli >4*irjr«€yt i pavojingą ] «. MeHkia:i*i> m ik derėjimas
nanau
sau,
tai
jau
Lietuva
gaii
vėliaus
būti
labai*
pavojingu,
jeigu
tuoj
pnžiutatus.
niekintum tų žmonių, ku džiaugiasi kunigas ir gra- aisva ir be mano dviejų
Atlas kaimelyje, netoli fantry Review,” leidžiamas
riuos vakar gerbei. Jr jeigu borius, džiaugėsi ir musų šimtų! Tik vėl mane supai Mt. Carmel, Pa., Šivonioj kempei, smarkiai atakuoja i PAIN-EKPELLER
turėtum nprs kiek saiko, tai dzūkas, kada vienas D. L. niojo kalbėtojas, kuris išgy namuose sprogo nežinia radikalų užpludimą ir per- Uu vitikrinaiiti BAtuin. ęvdoate. kari r ari rasti, ki-kvieno «*•
iu»«e. I»zvd,v>uni kiUėio krntiaej*.
ineveidmainiautum taip, K. Vytauto Dr-jos narys rė Lietuvos komitetus, kad kieno padėta bomba. Eks- sergsti kareivius nuo bolše roj«.
ratnarizui* Ir
tnncicn sakMtt vį—kiu. skaiuilaus raamenym: ar aųuariavse Paiu-Erpellvr ira ę=riauiK«.
vizmo.
kaip dabar veidmainiauji. pasimirė. Tikėjosi jis už jie visi išvien dirba, o pas pliozija buvo tokia smarki,
X*apFirar.k ptrk<I:i>na« pigia, vaistus <lid.le'.e iMiakoae.
Kdkalauk crrtaasiu. Kuomet pirksi Paiu-£x».:lvr. i^rsi- Už akių žmones juodini, o palaidojimą pasipelnyti, bet kui vėl smarkiai juos nupei kad sugriovė netik sivcnio
tikrink ar v ra IKAKA. vaKhaiesMIs ant hak^.uk- VISC
SUDEGINO
ŽMOGŲ.
KITOKIU" NEIMK. 3i .-eolai ir C. eenUi ui iemkutę.
akįse nori būt "geras.” No draugija pasisamdė svetim kė, kad tarp savęs pjaunasi namus, bet apardė daug ap-j
Gaunanti visoae aptiekose ar tiesio; is Ultorab-rijos.
tautį
graborių,
kad
mirusį
ri užsiginti savo žodžių, taip
linkinių triobų ir išnešė; Santa Rosa paviete, Flo
F. AO. WCMTER & CO.
dirba kas sau.
kaip tas šventas Petras už palaidotų. Musų dzūkas aridos
valstijoj,
minia
baltdaugybę
langų.
Policija
aj
H—89 Wubin*ton Sta
pie tai patyręs, atėjo į minė P-as Martus užreiškė,kad reštavo italą Latrossi ir veidžių sudegino ant laužo
sigynė Kristaus.
New Verk.
klerikalai darė didžiausią
Ramanauskas nei iš išio, tos draugijos sisirinkimąį. provokaciją, taipgi kad au mano, kad tai busiąs jo dar- j juodveidi, kuris buvo už
nei iš to stato man 4 klau kuris buvo sušauktas nariui kauti Lietuvos laisvės rei- bas, nes savaitė tam atgal j puolęs baltveidę ’ moterį,
simus, ir tais klausimais da mirus, ir nors pats prie tos aklams po 5,10 ir 50 dolerių jis buvo išmestas iš šivonioj įdaužas buvo sukrautas
draugijos priguli, atėjęs pa
daugiau save sumuša.
galiūno ir paskui parašė saI prieš tuos namus, kur gyve
—
tai
mažmožis,
kad
visi
klausė: "Ar čia lietuvių su
Štai ką jis nori žinot:
vininkui grasinantį laišką. i no minėta moteris.
sirinkimas?
” Gavęs atsa būtinai aukautų!
L Kokia jo bendrovė kviei
Drūčiai užgniaužiau aš
tusi drg. Grigaiti mokint kymą, dzūkas tuoj pradeda savo pinigus saujoj, nes pil Plėšikai susprogdino gele SUSTREIKAVO 20,000 TAišmetinėti draugijai už nelietuvius socializmo?VORŲ KROVĖJŲ.
žinę spintą.
vas suniurnėjo ir priminė,
2. Kada jo bendrovė pra pasamdymą jo. Draugijos kad jau milionai žmonių be
Mt. Carmel miestelyje New Yorke sustreikavo
komitetas paaiškino jam,
dėjusi leist "Pirmyn”?
darbo
čionai,
o
tos
laisvės
3. Kada buvo samdomas kad 1918 metais mirus tos dirbti ir gyventi, kaip ma- plėšikai anądien įsiveržė i tarp 18,000 ir ŽJ.OOO tavorų
KARt, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.
drg. Grigaitis, kuris reika drauguos nariui M. B. tau, nei ponas Martus ne žydelio Rabinovitzo drapa krovėjų.
nų krautuvę, susprogdino
Kari padaro žmogų, o ypač tų, kurio vai
lavo daugiau algos, dėl ko Snaikhill ligonbutyje, jis duoda.
linamitu
jo
geležinę
šėpą
iv
kas, giminaitis ar draugas randasi kovos
KARĖ
PASIBAIGĖ.
buvo pakviestas kūną palai
Ramanauskas užpykęs?
Matomai,
kad
ne
aš
vie

A
r
nori
maty
ti,
lauk* bei rengiasi prie kariavimo, ausi4. Iš kokių šaltinių aš ži doti. Mirusio brolis už par nas taip sau pamaniau, nes pasiėmę $50 pabėgo.
kaip karės mūšiai
rupžBuažfi, o tas trukdo reguiiariškam
ėję Franciioj. Ranąs, kad jis, Ramanauskas, gabenimą kūno ir palaido nors paskui ir verkdamas
sijoj,
Italijoj,
Ga

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
jimą užmokėjųęs jam $200,
VAGIS "DRAUGO" REkraustąsis iš galvos?
licijoj ir Turki
aukų
prašė,
nieks
jų
nedavė
* DAKCIJOJ.
Karė yra priežastimi valgio produktų
Už paaiškinimą šitų klau tečiaus musų dzūkas ir Vy Pasakojo, kad reikia žemlajoj7
Ar non matyti,
tauto
draugijai
padavė
bilą
pabrangimo, delko paprastai žmonis
simų Ramanauskas žada
Laikraščiai praneša, kad
kaip orlaiviai pa
ant $200. Tuomet tasai mū pių, moksliškų knygų ii "Dr-go” redakciją aplankę
bei darbininkai turi permainyti jiems
i
man duot $50.
dangėse
kovojo t
siųsti delegatus į Europą...
Kaip
.'ubmarinai
siškis
graborius,
negauda

priprastus valgius, kitais arba sumažinti
Aš jo $50 visai nereika
vagis ir "išvartė popieras.”
juros gelmėse vei
Vienas
visgi
tokio
išaiškini

jų sunaudojamų laikų.
lauju, nes žinau, kad jie jam mas iš draugijos reikalau mo, matyt, nesuprato, ir pa Kada anuomet buvo ap
kė? Visa tai jus
galite
matyti
savo
jamų
pinigų,
iškoliojo
komi

Tas viskas prisideda prie išsivystymo
pačiam ant ruginės labai
vogta "Keleivio” redakcija,
namuose, su labai
cicilikais. klausė, kad jam aiškiau pa ai klerikalų organas aiški
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok
reikalingi, bet į klausimus tetą spaugais,
mažais
ekspensais.
kokiems tikslams
.'«les ką tik gavome daugybę karės
Taigi ir dabar draugija ne aiškintų,
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Apgaliu atsakyt.
renkamus pinigus suvar no, kad tai socialistų dar paveikslu Pan-chro-skopui.
matė
musų
dzūko,
bet
su
tiekoriaus Vinco J. Daunoras Trejankos
1. Tamsta, Ramanauske,
Kava pasižiūri per Pan-chro-skopą
tos? Martus atrėžė: ”0, tu ias, nes katalikai bedievių tuos
paveikslus, išrodo, kad tikrai
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu
turbut dą atsimeni, kaip reikalu kreipėsi prie teisin vienas iš tų!...” Taip, jis bu lamuose nesilanką ir jų pa- įpats
esi Karės lauke ii savomis aki
go
žmogaus.
tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
siutinėjai visiems atsišauki
mis matai visas tas jos baisenybes ir
vo vienas iš tų, kurie vienu lėjimo nežiną.
stebuklus. Pan-cho-skopas sykiu su
»
»
♦
laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
mus, kviesdamas žmones
sykiu visi sukilo ir demon- Taigi, laikanties tos pačios 48 skirtingais karės paveikslais leleliais, šiuo adresu;
užsirašyti "Pirmyn" ir aiš
tik 81.50. Siuntimų apmokame.
stratvviškai svetainę aplei liogikos, dabar reikėtų pa šuoja
Daug
kalbama
ir
rašoma
Jei
iškirpęs
šitų
apgarsinimų
pri

kindamas, kad tai busiąs
do, pasiliko tik penkios vpa- sakyti, kad "Draugo” įe- siusi mums sykiu su $1.50 tuojaus,
moksliškai - socialistiškas Amerikos lietuvių spaudoj tos, iš kurių irgi nei surūdi iakciją apvogė katalikai, mes duosime priede da ir Europos
dykai. Užsisakyk šiandien,
laikraštis, nes bendrovė pa apie Lietuvos laisvę — apie jusio peno Martus negavo. nes bedieviai klerikalų na- žemlapį
užsakymą adresuok:
pardavimą
jos
ir
apie
at

Aptiekorius,
kvietusi drg. Grigaitį į re
NATIONAL SALES CO. (Ks)
Vargšui reikės ir savo mi nuosna nesilanko ir jų pa
daktorius. Taigi apie *tą pirkimo reikalą. Keista... sijos lėšas apsimokėti. Na dėjimo nežino.
Sta. D. B 90, New York. N. Y.
229 BEOFORD AVENUB, BROOKLYN, N. Y.
bendrovę, prie kurios tams Meto ją, varžosi už ją, bara kas tai reiškia dėl tėvynė:
ta prigulėjai ir • už kurios si ir ginčijasi dėl jos. Šiek- labo tiek nukentėti, o juk Bostono lenkai studentai SKAITYKIT IR PLATINlaikraštį agitavai, aš ir kal tiek yra aiškus kad Lietu Dagelbės da ir musų tautie pagamino ir sulošė dramą
KIT "KELEIVĮ.”
bu. Ar dabar jau bus aiš vos laisvę lyg ir buvo parda tis J. -Joselis, kuris būdamas "Kosciuška — musų idea
vę
kaizeriui
Lietuvos
kleri

ku?
las.”
biznierium, greit atsiims sa
2. Kada pradėjo eiti "Pir kalai. Jeigu da tasai kaize vo išleistus pinigus.
★
Bostono universitetą bei
myn”? Datos aš neatsime ris vis Lietuvos laisvę turi
G,
V.
V.
kolegijas lankantis lenkai
nu. bet man to nei nereikia. pasislėpęs kišeniuje ir su ja
įtudentai, kurie yra susior
Jeigu tamsta nori tą žnioti, pabėgo iš Vokietijos Olanganizavę i lenkų moksleivių
♦
tai susijieškok savo laikraš dijon, tai, manding, pirmei
draugiją.
pagamino
dramą
viai
turėtų
teirautis
apie
★
čio pirmąjį numerį ir žinosi.
'Kosciuška — musų idea<
3. Kada buvo samdomas atpirkimą Lietuvos laisvės
as,
”
ir
atvaidino
pereitos
iš
kaizerio,
o
ne
tie,
kurie
★
d. Grigaitis?
Samdomas
Iš PENSYLV ANUOS
subatos
vakare
Dudley St.
jam
ją
pardavė...
Dabar
buvo tada, kada- redagavo
Padara Gaiva, Raadona Kraafa, Stiprus NaoBatfniaa Nervus ir Tvirta
MAINERIŲ APIE
Jpera House salėj.
VyrHkuma ir MoterBlnuną.
★
"Pirmyn.” Ar jau tamstos pas mus išeina kaip tik at
LINKĖS.
Lošime
dalyvavo
vieni
bulai
—
klerikalai
renka
pi

Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam
galvelė, ponas Ramanaus
studentai.
Aktorių
—
21.
nualsinto kūno ir proto, litidnumo arba melancholijos, Malarija viešpatauja.
nigus
ir
kalba
apie
reikalą
★
ke, ant tiek nusilpo, kad nei
šiauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvinNelaimė kasykloj.
Nuga-Tone suteika Sveikatą. Stiprumų ir
★
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo vidurio,
to nežinai? O kad tamsta atpirkti Lietuvos laisvę.
kraujo arba anemijos, tingos drkulacijos kraujo, padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda
tapo
Gilbertono
kasykloj
Komedija...
★
ant draugo Grigaičio esi pi
žudymo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po naujo veiklumo visiems samanoms kūno. Suteika
Kam nuodinti
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketejimo sveiką, veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono
ktas, tai pats parodei, saky Bekalbant su pirmeiviais karo suvažinėtas mainery. ;avo skilvį medicinomis ir visokio
skilves, smindąti kvapo, nepriimno skonį burnoje,
Andrius
šupliauskas.
Ratai
★
apie
tą
Lietuvos
laisvę
daž

mis
pigulkomis,
jeigu
gamta
pati
tei

damas 26 sausio spyčiuką.
apdankto liežuvio, sunkaus .galvos skaudeiimo, kraujo į visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonuta
savo
nusavus
vaistus
>erganneuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl mą išblyškusiam veidui ir žibamą akims.
Juk aiškiai pasakei: "Chi- nai išgirsti, kad nebus gali nupiovė beveik abidvi ko iatn žmogui?
jas.
Nuvežtas
į
Fountain
Esmi įsitikinęs, kad nėra pasekcagos buržujai inteligentai ma sugrįžti ir ta laisve nau
Springs
ligonbutyį
jisai
tuo
ninaresnūi
vaisto už šv. Bernardo šadotis;
jie
sako,
kad
reikia
bagotesni, sudėjo daugiau
< nesi e, nes jos išgydė mane, kada jo
jaus
mirė.
Jis
buvo
50
me

tie kiti vaistai ir gydytojai negalė
pinigu ir pasikvietė Grigai rūpintis, kaip gavus laisvę
Mes tikrai <vari«ntojame, jo* busit* pilnai užganėdinti vartojant Nutapegelbėti. Tai faktas, nes aš kenTone, ar mes sugražisetne Jums pinigus. Kožna bonkute talpina devyniostį už didesnę mokestį, negu čionai, Amerikoj... Štai pa tų amžiaus ir paliko šeimy tiėjau
per daugelį metų dėl skilvio ir
dešimtys (W) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas (SI.**)
mes prie ’Pirmyn’ galėjom sigirsta, kad Lietuvos laisvę ną.
nkstų ligos. Turėdavau vidurių uždoleris, arba ieši mėnesei gydymo, Seses bonktites už penktus ($5.00) dolerius.
cietėjimą, nevirškinimą ir kitokių ne
*
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (29) dienų nebusite pilnai užganėdin
mokėt." Dėl to, sakei, ir atveža ir bayonniečiams.
gerovių. Galutinai visokie vaistai ir
ti basėkmiu, sugrųžikite lyktus pHes ir bonkutė. o mes betarpiškai sugrųžisme
Anglis
pabrangs.
Na,
manau
sau
su
džiaugs

"Pirmyn” miręs. Ir apie vi
rigulkos taip sugadino mano skilvi,
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai
tad negalėdavau atsisėsti.
Palikau
ne bus pasekmingi. Mes imamė visų rizikų ant savęs. Mes negalėtume
<r
sa tai kalbėdamas, drg. Gri mu, kaip bus, taip bus, bet Stambiosios kasyklų kom nervingas
ir negalėdavau miegoti.
įstengti davimu jum* tokio* gvarancijos jeiju nežinotume kad Nuga-Tone
Niuvarko
Barbutei
nepasi

Vnt
galo
vienas
garsus
gydytojas
pa
gaitį išplūdai. Ar reikia da
panijos Pennsylvanijoj ren
padarys vista, M čkmiis tvirtiname.
x
man, kad as turiu eiti ant opera
duosiu ; kad ir pančiakoj ne giasi pakelti anglies kainą. sakė
kitokių prirodymų?
cijos, kitaip nepasveiksiu . Bet mano
Skafttyktte ką B* fanoneų saka apie Nnsa-Toae.
4. Iš kur aš žinau, kad ta šiotų tą laisvę, imsiu. Tam Pradedant nuo 1 gegužes laimei išgirdau aš apie švento Ber
NATTOTIAL
LABORATORY. CMcaco. m.
Ehrood Cfty. Pa
nardo šakneles ir pamėginau. į trum
*
msta iš galvos kraustais! ? tikslui paskyriau net $200. jos ketina kelti kas mėnesį pų
laikų aš pasijutau sveikesniu ir da
G<rGS»u,jw<t laifita Ir Nuųa-Tooe pffiutes Ir turi® pasakyti, jog esu visai uigancdlntas Mt
Ogi iš tamstos jjaties žo Sutinku draugą ir klausiu, po 15 centų ant tono per 5 bar esmi pilnai sveikas.
vaistas. M MH pristaBU dvi boalrotes Nn*a-Tooc pibutiu. At davrau kialrt* pthntia im
ęreteHą 9d pataadyma ir >an» tabd palik*. Ai strtuju v>en< bonkmė dėl jta. Pnuunčiu <2.
Taigi jeigu jus kenčiau delei pa*
džių ir darbų. Tamsta pats ir matė apgarsinimą, kad mėnesius, pakeldamos tuo našni
Raskite varnas k»
GASPAR BERSEK. B 547.
skilvio silpnumu, inkstu ligos,
aisvę
mums
atgabena.
Jis
andai pasakei, kad šliupas
budu dabartinę kainą ant kepenų negerovės. užkietėjimo, nevir
subliuskimo, negero skonio,
NATIONAL LABORATORY. Chic«r>. IU».
Shenandoah, P*.
iš galvos kraustosi, kuomet sako, nematęs, tik girdėjęs, 75 centų ant tono kiekvie škinimo,
nemigės, išpūtimų, sunkaus kvėpaviGodotini
cad
musų
tautininkai
su
di

jis užreiškė, kad Kapsukas
Ai
uionedia^ ntto
N{x>
nos rųšies anglies.
no, slogu, kraujo nevalumo, nervin■ rumo ir abelno nusilpnėjimo ir sviri
ir Aleksa busią areštuoti, deliu nekantrumu laukia tos
mo, vyras ar moteris, vartokite §v.
nes jie kunigą nugalabiję. dienos...
Nuga-Tone yra sudėti :
Motiejus Rasimas gavo 10 Skrnardo šakneles. Tas vaistas netik
parankioje
bookuteje. Jie •
Jus
užganėdins,
bet
padarys
jus
dė

Dabargi tamsta da ir Šliu Sulaukiau ir aš jos. Tai
4
NATIONAL LABORATORY. 133 W. Madison St., Chicago, III.
metų kalėjimo.
dingais jr.m.
yra apvilkti su cukru; {
pą pralenkei Sakydamas buvo subata, 8 kovo. Ren
Gerbiamieji:
Priritintai
S
..........
ir
meldžiu
pririuati
man.
Prisiųsk tyojaus $1.15 ,ž vjenų pa
priitnno skoni; rame dėl : bonkute Nuga-Tone.
savo spyčiuką 36 sausio, ta giuosi. Suskaitau savo pi Motiejus Rasimas iš Gil teli arka 15.00 už. 6 pasėlius, adre4
vartojimo;
neatitrauk* •
BERNARU GARmsta pasakei,’ jog Grigaitis, nigus, paliecavotus laisvei. bertono likos nuteistas ant DENS, C-18,kALNT
Varda*
ir
parardi
........
.......................................................................
nuo
darbo
ar
linksmumo.
:
New Orleans, Į-e , o
Bandykite. Jus roko- :
J”Keleivis” ir Bagpčius, tai Iki $200 trūksta 5 centų. JO metų į Pottsvillės kalėji gausite su visais patarimais, kaip vai4
Oatvfir No. M R. F. D.........................................................................
reikia
vartoti.
Tik
nereikia
mai

etenduosRe
tuos vaistus j
mą.
Teisme
buvo
prirody
tie, kurie nužudę Liebkne- Kur buvus nebuvus pasisu
šytą Sv. Bernardo šakneles su kito
visiems sava pretelems. £ Mlėcta*....
L3
Valstija
chtą ir Rosą Luxemburg. ka gaspadinė. Išprašiau pa ta, kad jis girtas būdamas kiais vaistais, nes kiti nevali page
tik sugadina.
Argi ne šliupo keliu tamsta siskolinti penktuką ir suda sumušė savo žmoną, kuri rinta šitų, priešingai,
Patenkintas, pinigai bus
paskui mirė.
.........
sugražinu. Rašyk šiandie.
eini?
.......... ........... riau čięhis du šimtu!
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Teologija arba Drasiškįjos “Noksiąs”
Vienok senovės žmonės tikėjo i tas pa kaip savo vaikus išgelbėjus iš degančios sie
sakas; gi faktų apie jų teisingumą nejieš- ros. Ir jis sugalvojo štai kokį negudrų pie
kojo. Nerūpėjo tas nei Maižiui. Maižis, J ną. Jis leido savo sūnų ant svieto; leido iši
rasi, buvo kiek išmintingesnis: bet tai nerei tvirkusiems kunigams jį ant kryžiaus nu
škia, kad jis galėjo būt nuosakesniu religi kankinti ; ir tada per tų pačių kunigų lupas
jos klausimuose. Juk kiekvienas iš tikinčių jis paskelbė, kad svietas, kuris per keturis
jų, vistiek ar jis išmintingas ar žioplas, ti tūkstančius metų degė sieros katile, tapo at
ki į dievą ne todėl, kad jis jį labai myli; ne, pirktas nuo Šėtono krauju dievo sunaus, ku
tiki dėlto, kad bijosi jo rūstybės. Ir žydai ris numirė ant kryžiaus.
tikėjo į Jehovą dėlto, kad jų kinkos drebėjo*
Kunigai išbubnijo svietui neišpasakytą
iš baimės. Sakoma, dievas yra labai miela- dievo mielaširdystę. Bet sveikai protaująs
širdingas; bet nerasite žmogaus, kuris taip žmogus matė toj ”mielaširdystėj be galo
daug tikėtų į jo mielaširdystę, kiek jis tiki į žiaurų darbą. Tik pamislykite: būnant vi
jo rūstybę. Žinoma, ta baimė yra įkalbėta sągaliu dievu, leisti ant svieto žmones; su
kunigu. Pasirodžius stambiai oro permai tverti velnią, kuris tuos žmones iš gero ke
nai, o jeigu da ta permaina buvo pavojinga lio vestų; o pridarius tam velniui baisių pik
žmonių turtui, kunigai visuomet aiškino, tadarysčių, — ne jį bausti, bet žmones spir
kad tai „dievo bausmė”. Užėjus badmečiui, ginti per 4,000 metų degančioj sieroj; tik po
kunigai vėl šaukė, kad tai dievo rūstybė už 4,000 metų susinfylėti ant tų žmonių; nepanepaklusnumą. Pasirodžius žaibams ir liuosuoti juos savo visągalinga spėka, bet
trenksmui ore, — visų kinkos dreba. O kas leisti savo sūnų ant žemės ir pasakyti savo
visą tai daro? Jų supratimu, — dievas, ši kunigams, kad jie jį ant kryžiaus nukankin
tokiais budais žmonės tapo įpratinti tikėti į tų ; o kada visa tai bus padaryta — svietas
dievą ne iš meilės, bet iš baimės.
taps atpirktas nuo Šėtono!
Nematome taipgi reikalo kaltinti Maižį
Kur gi čia nuosakumas, dora ir meilė?
už aprašymą šėtono bei velnio, kaip lygiai
Bet krinta ant Maižio atsakomybė už
ir to užkampio (čysčiaus), kur amžinai de paliepimą savo žmonėms: ”pavogkite visus
ga siera, kur kiekvienas turėjęs eiti brangakmenis, ar aukso ar sidabro, kurie
ir spirgėti per 4,000 metų, pakol Kristus sa randasi pas jūsų kaimynus.” Tas buvo įvo krauju neatpirko žmonių nuo Šėtono. sakvta prieš keliavimą į Palestiną. Maižio
Maižis, veikiausia, užrašė šitas pasakas negalima pateisinti už žmogžudybes, plėši
taip, kaip jos buvo tarp tamsių žmonių susi- mus ir kitokius žiaurus darbus, kuriuos jo
pavaldiniai pildė kelionėje į Palestiną per
dėjusios.
Bet tos pasakos labai žioplos. Dievas 40 metų. Šituos nuotikius Maižis surašė į
sutvėrė Šėtoną, leido jam gundyti silpnos Pentateuch ne iš pasakų, kaip tai pirmiaus
valios žmones, ir kada tie dievo vaikai nusi minėtus, bet iš savo patyrimų. Tas ir paro
dėjo — jie tapo sukimšti degančios sieros do mums, kad Maižis nors ir galėjo rašyti,
katilan ir degimui per 4,000 metų! Tik po ir gal žlavesnis buvo už kitus, vienok jis bu
keturių tūkstančių metų dievas pradėjo jau vo toks pat barbaras, kaip ir kiti tų laikų
sti sąžinės graužimą ir pradėjo rupinties, tamsunai.
pasakė:
! 3 Kas gi tai žmogaus mintis?
Protuolis tik apgailėtinai
—Laimė — sveikatoj.
Į Viešpats nusišypsojo ir nusišypsojo ir nieko neatsaIš A. Kuprin’o.
užreiškė:
—0 jeigu man butų gaii-d Karalius įsakė įmesti jį
ma
permainyti jūsų likimą, ipožeminin urvan, kur vieŠVienas galingas karalius tai už
mėnesio tu, išblyškė ■patavo amžina tamsa ir kur
liepė atvesti pas jį visus po
li
poete,
maldautum dievus nesigirdėjo jokio, balso. Ir
etus ir protuolius savo ša
inkvėpimo, o tu gi, Herkula- kuomet po metų atvedė jį
lies. Ir paklausė jis jų:
£0 pavydale, bėgiotum pas prieš karalių, kuris jau bft—Kame yra laimė?
gydytojus, kad sumažintų vo apjakęs, apkurtęs ir vos
—Tame
veik atsakė tau
kūno naštą. Eikite sau ant kojų pasilaikantis, į ka
pirmasai—kad amžinai ma ramiai.
raliaus klausimą: ”Ką? ar
Kas da yra?
tyti tavo dieviškojo veido
ir
dabar tu esi laimingas?”
—Mirtinas—išdidžiai at
spindėjimą ir jausti...
atsakė:
—Išdurt jam akis — atsa-1 siliepė septintasai, apsikai ramiai
—
Taip,
aš laimingas. Sė
kė viešpats ramiai. — Se šęs narčižių žiedais. — Lai dėdamas tamsoje,
aš buvau
mė užgrabyj.
kantis !...
ir
karalium
ir
turtuoliu
—Laimė — tai valdžia. —Nukirskite jam galvą— simvlėjusiu ir sotum iriralį-
Tu, viešpatie, laimingas! — aptingęs pasakė viešpats.
—O viešpatie, o viešpa kanu ir — visa tai man teik
sušuko antrasai.
man mano mintis.
Viešpats karčiai nusišyp tie! susimylėk! — raudojo davo
—
Kasgi
tokio yra mintis?
pasmerktasis miriop iš
sojęs atrėžė jam:
— suriko viešpats nekan
—Aš tečiaus kenčiu nuo balęs. — Aš ne tai norėjau triai.
— Žinok, kad už pen
kraūjaplųdžio ir neturiu ga pasakyti.
minučių tave pakarsiu
lios nugalėti jį. Nusukt jam Bet viešpats numojo ran kių
ir
spiausiu
į tavo prakeiktą
nosį, kvailiui! Toliaus!... ka žiovaudamas ir trumpai veidą., Ar tuomet
suramins
—Būti turtingu — pasa i pasakė:
i
—Išveskite jį... Nukirs tave tavoji mintis? Ir kur
kė mikčiodamas trečias.
kite jam galvą! Viešpaties tuomet bus tavo mintis, ku
Bet viešpats atsakė:
—Aš esmi turtingas, bet žodis kietas kai titnagas! rias tu ant žemės skleidei ?
Išmintingasai gi ramiai
gi klausiu apie laimę. Ar Ėjo da ir kiti. Vienas jų
atsakė:
užteks tau tavo galvos di tik du žodžiu pasakė:
—Kvailv! Mintis nemirti—Moteries meilė.
dumo šmoto aukso?
na.
—O viešpatie!...
—Gerai — sušuko vieš—Gausi jį!—atsakė vieš- _pats. — Duokite jam šimtą
ŠV. TĖVO MIKOLO
pats atsikreipdamas į savo gražiausių moterų *ir merPataria vartoti se
tamus. — Pririškite jam jo ginų, bet duokite jam taipkančius pasekmin
gus vaistus:
galvos didumo aukso šmotą gi ir taurę nuodų. Kuomet
Kremą ir muilą pa
ouos
prie kaklo ir nuvedę stum- ateis valanda, pasakykite
dailinimui
. $1.25
skaistumo
kitę į juros gelmes.
man, aš ateisiu pasižiūrėt į
plaukams
Vaistas
—Ketvirtasai! — suriko jo lavoną.
atauginti — • $2.00
Vaistas prašalinimui
karalius suerzintas.
Kitas vėl pasakė:
gyvaplaukių.. $1.00
Prieš sostą atšliaužė klu- —
—Laimė
Laimė yra
yra tame,
tame, kad
kad
Vaistas gražiems ti
sams užauginti $1.00
psčias apraibusiomis akimis visi mano norai išsipildytų
Dažas žiliems plau
nudriskėlis ir prabilo:
panorėii
panorėjus.
kams .............. $3.00
nuo išbėrimo ir nie
—O išmintingiausias! Aš —Ofc,:o tu dabartės nori? Linimentas
žų ......................................... $2.00
reikalauju nedaug. /
Aš” ai- — paklausė viešpats, gud Šv. Mikolo Balsamas nuo reuma
tizmo . .........;............. $3.00
kanas. Padaryk mane so- riai nusišvpsodamas.
Pigulkos nuo reumatizmo ir gal
tum ir aš busiu laimingas ir —Aš?
vos skaudėjimo .......... $3.00
Linimentas nuo reumatizmo $3.00
garbinsiu vardą tavo amži- —Taip, tu!
Ralsamas nuo skilvio kataro $2.00
—Viešpatie, visai netikė ’’Herkules” suteikimui spėkų ir
nai.
gero apetito .............. $2.00
—Pavalgydinkite ji — ta tinas man klausimas.
Balsamas nuo galvos skaudėjimo
rė viešpats piktai. — Ir ka —Užkasti ji gyvą žemėn!
ir nerviškumo............ $2.00
"Jaunystė”, Lašai ir
da jis padvės nuo apsirvji- — Įsakė karalius. — O, da Pigulkos
Elikseris gražina pražudytų
mo, ateikite pasakyt man a- vienas žinys. Na. na. Pri
gyvybės spČką; pigulkų dė
žutė $5.00, Lašai $3.00 ir Epie tai.
.
, j eik artyn... Gal tu žinai,
likseris $5.00
Ir da du atėjo. Vienas jų kame yra laimė?
Antiseptiški milteliai moterims,
sergančioms lytiškais silp
— tvirtas raumeningas at-j Protuolis — o jis buvo tinumais .
.. $3.00
lėtas, raudonu kunu ir žema krai protingas — atsakė
Valytojas, išvalantis kūną nuo
spuogų, dedervinių, vočių ir
kakta. Jis tarė įeidamas:
—Laimė žmogaus mintyj.
k. bonkutės kaina ....$2.00
—Laimė — tveryboj. • v
Viešpaties stambus bruvail Reikalaukite katalogo, Rašybai
iš

Antras buvo liesas ir
suvirpėjo ir jis rūsčiai suri mi adresuokite šitaip:
(21)
Dept. Ka.
blyškęs, tik skruostuose dė ko:
.
j
C A RUSTA DT, NEW JERSEY.
lis
gė raudoni plėtmai. Ir
—Aha! Žmogaus mintyj^

PASAKOS

M

M kurie užmoka
te VISOS ŠEIMYNOS
BILAS

r.uc-

neri]

IJNIMENTAS
ri
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Kosulys
*>

p.nas H. M- .Foreinan, laiškanej; Ailcntoun. Fa. vaikščiodanias po 18 lx,-vIių iasdien’ dal.vrč,
kad čevcrykai su paprastais padais
išlaiko tik vieną mėnesį. Gi čeveryka: su Neolin padais jam tarnavo
<uvirš devynis mėnesius ir tame
laike jis padarė daugiau 4,000 my-

visados paseka slunktai, krunojimas, plaučių uždegimas,
ir krupas. lieto jis pats erzina žmogų ir skaudina. Idant
tas visas negales gerai gydyti,reikia numalšinti kosėjimą.

galima daug suiaupinti perkant vi
sai šeimynai su Neolin padais ėcvervkus, kurie tarnaus daug ilgiau
negu čeverykai su paprastais pa

Balsam for Lungs

dais.
Neolin radais čeverykus galima
gauti jvariuose! skoniuose-stiliuosc.

(Severos Balsamas Plaučiams)

60 centų.

NEMIGA
tankiai esti neni) liga. Jos
priežastimi yra silpni nervai,
reikalaujanti sustiprintojo. Panau<lok Severa’s Nervoto* (Se
veros Nervotoną. Kuris sustipri
na nencus, suteikia atgaivinan
čio miego ir prigeibsti gydant
isterijų, nerviškumą ir abelnų
nusilpnėjimą. Nerviškiems žmo
nėms jis stebuklingai pagelbsti.
Kaina $1.25.

Severa’s

lHJo patyrini** parodo, kokiu budu

turėtų rautis kiekvienoje dubo
je. Nėra tos dienos, kad jo var
toti nereikėtų. Severą’# GothOil (Severos Gothardiėkas
Aliejus) yra šauniu Hnimentu
gydant reumatizmą, neuralgijų
ir tokius skausmus, kurie linimento reikalauja. Kaina 30 ir

nuoširdžiai rekomenduo-

KERTANČIOS MOTERIS

Kaiaa beveik ta pati ka ir su pap
bei merginos dairosi pagalbos
rastais padais, o kartais net ir pi SĮj jamas kosulio gydymui viršminėtose ligose. Jis nuramina
ir dėl: tos priežasties mes joms
gesni. Jeigu tavasis vertelga tuom gOj suerzintą gerkle, prašalimi skaudėjimą, palengvina kvepa
rekomenduojame Severa’s Re«ukart gal it neturi reikalaujamų četatar ' (Severos Reguliatorių b
verykų, tai labai greitu laiku gali le vimą, sumažina ligos antpuolių žiaurumą ir panaikina
parodžiusį savo vertę visose ne
galėse, su kurioms tik moteris
pasiringti ir gauti tokius, kokius JŪ5 kosėjimą. Jis be to gana malonus vartoti. Ji myli lygiai
turi bėdos. Tai tikriausias mo
reikalauji. Atmink — Neolin paterų draugas bėdoje ar skaus
vaikai, lygiai suaugusieji. Kaina 25 ir 50 centų.
;no pavyzdis.
Milionus panašių
muose. Kaina $l-2o.
pavyzdžių galima surinkti nuo visų
tų, kurie nešioja Neolin padus. Tie
Severos šeimyninių žyduoliu galima gauti visur.
Prašyk tik Severus vaistu ir neimk nieko kito.
padai labai ilgai, ilgai nenuplyšta ir
Jei tavo aptiekorius negali paru.iinti ją tau, tai siąsk savo užsakymą stačiai mums, pridedamas reika
5
tokiu budu sumažina ėeverykų iš
lingą sumą pinigų.
laidas. Jie pagaminti mokslišku
budu, todėl ir privalo būti labai =ni
oę______
drūti.
luILrzj
raugįr
Pirk su Neolin padais čeverykus
ĮfLcJTSl
beveik kiekvienoje geresnėje krau
tuvėje. Pirk visai savo šeimynai
pageidaujamame
stiliuje-madoje.
Taipgi
vieton
nuplyšusių padų
duok pakalti tuos garsius Neolin
puspadžius. Tie padai labai sma
arba
giai nešiojasi, nepermirkstanti
ir
tokia moterų pavergimas,
labai tvirti.
Juos pagamina Goodyear Tire & Rubber Bendrovė iš
kuris padaro jas profesiona
Akron. Oliio, jie ten pat išdirbiuėDUOKIT PASIŪT MUMS.
lėmis prostitutėmis.
ja ir kojasparniniiis užkulnius gvarantuojamus daug-ilgesnį nešiojimą
šita knyga mylinčiam skai
negu visoki kiti užkulniai.
Mes Bžtikrisam, kad Jjto eučėdyoH vtain : :
tymą yra geriausia; mylin

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

BALTOJI VERGIJA

neoJinSoles

>

Sandusky, Onio, mieste
kongregacionalistų bažny
čios kunigas, sakydamas sa
vo parapijonams pamoksi;}
apie užsidarymą saliunų ge
gužės mėnesyj, suramino
juos, kad saliunus' užvaduos
bažnyčios. Jis paskelbė, kad
savo bažnyčioje rengs loši
mus iš kazyrų, šokius ir ki
tokius
pasilinksminimus,
kokius tik žmonės saliunuose rasdavę., r' ‘
..... „

tu

Siutus, Overkotus
ir kitokius Rubus

ir turčeite GRAŽIUS RUBUS. Kti4as$ ■ ■
mm iiue materiis i* geroji firęi ir H**
mieruojam raibą pagal žsragi, tedėl mos* ,
pasiūti etatai ar overkotai neaadarka iaM- M
gaus iiraimioa ir buaa tvirtose!.
g
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR
$
KOTUS PASIUTAM PIGIAI IB GERAI |
TAIPGI I1VALOM IR IAPROSĮNAM
VYRU IR MOTERŲ BUMUI

čiam mokslą—naudingiausia;
mylinčiam diskusijas—paran
kiausia prisirinkti faktų; no
rinčiam žinoti paleistuvy bės
pradžią ir visas jos baisybes
— atsakančiausia; norinčiam
pažinti lytiškas ligas — rei
kalingiausia. nes nurodo tų li
gų symptomus; turinčiam ly
tiškų ligų — neišvengtina,
nes nurodo, kaip reikia saugo
tis šundaktarių ir kaip, tik’
pas gerus daktarus einant,
galima nuo šių ligų pasiliuosuoti.

Ant Januška
SZ2 W. BROADVAY,
BO. BOSTON, MASS.
Telefono*: So- Borto#—H*l*

KNYGOS KAINA 50c.
reikalaukite pas:
(?)

DABOK SAVO ŽINGSNJ.
A. L. MARKERIS,
2023 St. Paul Avė.,
Šita gerai žinoma patarlė,
Chicago, III.
pati savimi ^iški ir pamoki
nanti, kad nereikia nepaisyt arba "KELEIVIO” knygyne,
savo žingsnio f nikstelėjimai So. Boston. Mass.
— tai kasdieniniai atsitiki
mai, ypač šiuo mėnesiu. Ne
leisk nikstelėjimui daryt
tau skausmo, bet atsitikime | LIETUVIŠKAS g
iuo.iau pavartok Trinerio
Linimentą. Tasai vaistas
teikia urną ir tikrą pagalbą ji IŠRADĖJAS.
taipgi ir reumatizmui, neu
ralgijai, strėnų gėlimams, j i Tokiu vardu išleidome naują 'Į:
ištinimui ir p. skausmams j į knygutę dėl išradėjų, joj yra 20 J.
kankinant. Pas savo aptie- ’ paveikslų ir iliustracijų, visokių S
korius galite gauti ta pačia Į išradėjų ir išradimų, su aprašy- J j
kaina, kaip ir pirma. Tri i|Į mais ir paveikslais miesto Ncwnerio Amerikoniškas Kar ’il Yorko ir Washingtano.
LTž straipsnius, kurie rašyti ne nuo
ir už apgarsinimus, kurie
taus Vyno Elixeris yra pui I Tą brangią knygutę, mes iš- i Redakcijos
telpa laikiaštyje įvairių firmų, lei* JUS
GALETE IŠAUGTO
kus vaistas vidurių užkietė m siunčiame kiekvienam ant palei- S* ! dė jai neatsako.
I_________________________________ ___ ;--------- ,
jimui, nevirškinimui, gal R kalavimo.
■
vos skaudėjimui ir visoms
DYKAI.
! i1$, Alena Kostovska, pnankitoms negerovėms nuo |
ta
Almi
rasekising-s.
r>H>k*li.ški's gyųynNis rfylutl
dau visai publikai akyse. |
: skilvio betvarkės. Trinerio aj Jeigu Jus norite žinot, kiek tur- n
<lel vyru p liiiH nil.
Angelica Kartus Vynas ne * to žmonės prasigyveno su pagalnaudingų išradimų, tai lasykipalyginamai teikia gyvybi X ba
te tuojaus reikalaudami t/»s naunę spėką, nors savo kainoj <R dingos knygutės. Kaip žinovai
biski pakilo, bet musų kosr « (ekspertai) patentų, — barniom.
tumeriai lengvai supranta, 3 išradimus DYKAI. Rašykite:
kad įpabrangus reikalin | American European
Ar
Juats plaugiems šių vaistų sutaisymui
■jiems
k:ri?
I
Patent
Office,
Ine*,
Ar praiiic josit ptandalykams ir uždėtiems tak
k>i ruu n>*tu?
Ar
t.ūkrrtitl
kokias n«t> >
sams, dabartinė Trinerio 1256 Broadway
(Ks.
svei!.»m..>s ir linil«itU
jir?
vaistų kaina yra maža, paly •į
New York, N. Y.|
Ar ruądrs aluk-.k<4c«,
n irias O S g.ltvos? ■_
ginus su tų vaistų verte. T____
Ar r-lniki. 1*1 pra
tikti plikti?
Reikalauk pas aptiekorius
Ar k.nkJ.1
kas
iŠ
Fi-kį gydymą. euksT-uu (Kutėkytu ti
tik Trinerio vaistų. Joseph
tru. Ui st-'jtkiies anatinmane Išgelbėjo nuo
Triner Co., 1333-1343 So.
gu< <i jos. T'žsakjricele iliov-tiuta kuyAnt 21 čiųKasligų?
Salutaras
------------- ----Bitt
K«i< jtuu prisemtu kiliu:
Ashland Avė., Chicago, III.
akmens per praeitus 4 metus buvau Vta tik -TEISYBE APIE H.AI’KrS.“
•B

PLAUKUS

t

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.75

šit* čirkilę tukstanfiai moterų su
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono rūmo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirš
kia plačiai j šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietas. Pasiųsk *1.76 su
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybe tiems panašių dalykų ir
prietaisų. Rašykit tuojaus,
(?)
FISRLETGH « CO. DepL *24,
CfUCAGO, ILL.
; UI Su v. Valst. rubežta kaina *2., pi
nigai turi hut prisiųsti (Skalno.
t

m

o m

nevirtai:
gyva.
Aš kentėjau nuo nevirtaimo
FaraAita rnropo* g»rGelžkelio taibro- pilvo ir diepensijob. Matai tegalėda ringo spevlailrto. kuli4ia šriubeliu už vau valgyti ir suvalgytas maistas su*
sukamas, vyriš- Į teikdavo daug man nesmagumo—aV
—
<i Jlinus plauk..
ko didumo. *nl siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas,
J g.ilvuM
prleisMCis sHngurgimas
vidurių.
Diegliai
suimda

20 metų auksuo
;
kieto i4auku ir iilumiis
tas su išrašytais vo po krutinę, tonuose ir strėnuoss.
K..ip uil.ukyii sv-i
p udubeltavaia vir Niekur aš negavau pagalbos dėl sava
sveikatos.
Bet
kada
as
pradėjau
rei

iais. Labai tei
f
singas, ypatinga1 kalauti Sslutaras RJtteno ir Saisto*
ras, Regulatna, dėl moterų, prądė
:
i. -ilnrad.i -ir tieki
golžkeliu važiuojantiems
von-» nw> ntg inedtidu
I jau gerai jausties, gerai valgyti ir
kuriems reiki* visuomet tikras tai dirbti, pasidarė smagu viskas. FSt
| ki|._iu.
Ketvirtoje savaite.
kas žinoti. Gv*r*ntootM ant 20 m* 6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
(VFDTMAS OTK-U.
i. Ypatinga* pasiulyjima*. Mes ii- liu pažint ir palikau laiminga naudo
Mgt g»i«4we
pertiI Ir knvKUte
krenti k«vk\ien:i.
ksd
- "j Piau*
,£aime Šį iaikrodėlį ant kiekvieno ad dama Salutnras Ritteria. Kaina I1.2A
syUeuPePpMuket*
CA.EVACURA
2*reso uz $5.95 C. O. D. ir oei^inni^t GjU|ma
gaut,
treiesnesc
apuvuor
’
Galima gauti
geresnėse
«ISo sMnkimą pht~
..
a——•—a aptiekose, o mt
ko pr.ikaSiM ttiuttavtr*
kaštu., su teita jom
; ki:r negal ima gauti, kreipkis pas:1
ir nu.-iua gražius pteiv38, Tbilon,
Jei busi neužganėdintas, nemokėk ne
—---------- —
kus l t iv tentu arta
Xto.
Atsiminkite ju«
* SALUTARAS CHEMICAL IN8T. knisis
markėms pririŽolės nu« visokių Magam*.
»2t ui toki pat laikrodel) apie $J>.0<
u-iue rykle sų Jtt'u
u* JirkSmėt kitur.
Puikus auk»nlrp.»u
M*s PsStt*'*____
J. RALTRfcNAS, Prrf.
kiefcvbtvim tioW™ " 'ienciugėbs
<__ :..~zlio ir Ir1—*•“ ■*
”**“• “
Z^P
kabutis
dykai
<u |70? s
St„ TeL Canal *411 r.e« dėžutė
CsNacure—
kiekvieno laikrodėliu.
<‘
f hiragn, T1L
«• N. " ‘
kiekvienu
•Teisybe Apie
EKCEI.SIOR WATCH CO.
minimą turtų pantattgt
sos ARienseum
Ateenseum Bdf.
Wg. CHICAGO,
CHICAGO. Il.l.
II I.
*1
Hė
*U^e kvaile.
V.NION l-ABORATC'ttY, Bos tSS,
N. Y.
LAeORATCRV.
B«a ». Uu-en N. Y.
FiuCiii !

10 tentu dėl afn}O-

erjittK- k««vi p-nluHm.' mctatlv
eit i
cnpttv J»ąi" Onterti** Uršyte ę*lsevura M. 1 i, k•.>»'>!• -Te» yt>e Ap •
PUuAuž'' iFaalii-ke’e aykiu kuinai* S*
lusu ai.tratu >

%

KELEIVIU

8
i Di’g. Grigaitis atvažiuoja. |

i

Gavome
Vietinės Žinios Į■dienomis

Vėl bus konferencija.

Į

LIETUVIU žlNU1-

JUBILEJUS

LIETUVIS

DENT1STAS

mV

žinių, kad šiomis! Nedėlioję, 23 kovo, 2:30 Turiu už garbe pranešti l
I
į So. Bostoną at- vai. po pietų vėl bus Bosto- So. Bostono lietuviams,
*
| važiuoja drg. Grigaitis. Se- no ir apielinkės draugijų į- draugvstėms, kad L. i • K- ■
(KASPARAVIČIUS)
True translation filed with the post- rėdos
vakare jis kalbės galiotinių konferencija
konferenciia vi- B
R a žž‘n v č i a i š r a n - j
nuster at Boston, Mass., on A Lare h
425 BROADVAY, SO. BOSTON J!|
19, 1919, as re'iuired by the Act of Worcesteryjė, todėl So. Bo suotino suvažiavimo reika- d a v o j a svetainę I
Tel. So Boston 27
OcU»l*r 6. 191 J.
stonan atvyks turbut ket- lais. Šita konferencija sau- visuokiems susirinkimams
yerge.
kiama tuo tikslu, kad ji iš- bei prakalboms už $5.00 va- Bus statoma scenoje Dramos ir Muzikos Draugijos Ofiso valandos:
Pasmerkė neapykantos
!i
Nuo 10 iki 12:30
Ateinančioj subatoj, 22 klausytų paskirtos pereitoj karui; už draugysčių komiprieš ateivius platinimą.
Nuo 1:30 iki 6 vak
,h
Gabijos’’ po vadovystę komp. Miko Petrausko.
Nuo 6:30 iki 9 vak.
Pereitą nedėidienį Wes- kovo, drg. Grigaitis kalbės konferencijoj komisijos ra- tetų bei komisijų laikomus
I
Nedėldieniais atidara pagal
ir nutartų, kąs veikti susirinkimus 50c. Draugylevan Hali svetainėje, 581 Montelloje, o nedėlioj Cam- ■Porto
sutartį.
•
•
nostės, priklausančios ar
Boylston St., buvo "Free bridge’uje, po No.7 Birleigh toliaus.
prie L f.
Todėl draugijos ir kuopos, rinčios prisidėti prie.
Religious Association" or St., 2 vai. po pietų,
bridge
’
uje.
kurios
dalyvavo
pereitoj
Bažnyčios,
platesniu
infor
ganizacijos parengtos pra
konferencijoj, molonės at macijų meldžiamos kreiptis
Telephone:
kalbos. Kalbėtojumi turėjo
Richmond 1224-R
Politikierių
advokatai
kunisiųsti
savo
įgaliotinius
ir
šipas:
. .
būti "The New Republic”
ščiomis
teisine
savo
klijentan
susirinkiman.
Kun. S. A. Geniotis.
laikraščio redaktorius F.
l
I 13 DUDLEY ST., BOSTON, MASS Dr. J. NARCUS
tus
gina.
Konferencija
bus
toj
pa

443 Broadway,
Hackett, bet jam nepribu
Gydo chroniškas ir slaptas
So. Boston. Mass.
vus, buvo pakviestas kalbė Federaliame Rūme Bosto čioj vietoj: Lietuvių salėj,
Pradžia 7:30 vai. vakare.
vyry ir motery ligas.
ti Bostono komiteto Law- ne dabar eina skandališka kertėj E ir Silver gatvių, S.
VALANDOS:
rence’o streikieriams šelpti byla politikierių Fitzgeral- Bostone.
• Reikalingas kriaučius prie
nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.
do ir Tague. Vieną pusę gi LSS. 67 kuopos balius. koistumieriško darbo: mo ”Gabijos” Draugija švenčia Penkių metų savo veiki
11 PARMENTER STR,
sekretorius H. L. Rotzel.
mo
jubilėjų,
22
d.
kovo,
nes
penki
metai
tam
atgal
"Ga

netoli nuo Hanover at,
na
advokatas
Feenev,
kitą
Šitas kalbėtojas išpakantis visą darbą galės urb
Ateinančio
ketvergo
va

BOSTON, MASS.
rodė, kad Bostono ir apskri gi O’Connell. Išparodinėdati ant stukų. bet jeigu nėra bija” susiorganizavo iš dailę mylinčių žmonių ir greitu
kare
(kovo
20
dieną),
Lietu

mi
savo
kaltinamųjų
politi

tai Massachusetts valstijos
ekspertas, tai galės disot po laiku užkvietė ją vadovauti Miką Petrauską, kuris iki
žmonės yra didžiai klaidina kierių nešvarią politiką ir vių svetainėj, 26 Lincoln St., ranka. Atsišaukit tuojaus. šiam laikui ir veikia Soi bostone prie "Gabijos.”
mi link Lawrence’o darbi begindami savo ginamuo Brightone, bus LSS. 67 kp.
Apvaikščiojimui "Gabija” stato du veikalu: "Fausto"
F. W. Tiknis.
Telephone: Back Bay 4209
)
ninkų streiko. Jiems aiški sius, advokatai andai tiek urengtas linksmas balius.
454
Broaduay,
1
aktą,
kurio
muziką
parašė
franeuzų
kompozitorius
Ch.
DAKTARAS
nama, buk Laivrence kilo susikirto, kad jau iškalbin Grąjis Bandžiojistų orkes
So.
Boston.
.Mass.
trą,
kas
iki
šiol
da
čia
niekad
Gounod,
ir
"Birutę."
dviejų
veikmių
melodramą,
muzi

bolševizmas, kuris norįs nu gų jų liežuvių, aštriausiai
vers Amerikos valdžią, kuo giliančių žodžių neužteko, nebuvo. Jaunimas ir šiaip KARMA PARSIDUODA. - akrų ka parašyta komp. Miko Petrausko. Abiejų veikalų so
GYDO VISOKIAS LIGAS
L
met tikrenybėj streikas ki- jiedu šoko vienas ant kito mvlintįs pasilinksminimus žemes, dalis dirbamos, jau:>; >odas listai — mokiniai L. M. Konservatorijos ir "Gabijos”
PRITAIKO AKINIUS.
žmonės
maloniai
kviečiami
zemuo—
apie
20
vaisingų
n'ietizių.
kumščias
sugniaužę
ir,
belo dėlto, kad 50
choras.
/ių ir tt, vasarine stuoe’e (Camp),
Valandos:
nuošimtis audėjų neuždirbo abejo, butų susikruvinę, jei atsilankyti.
u.
taipgi
zaie žemes diktas upelis bėg
Nuo 1 iki 3 dienanumeriais.
Tikietus
pirkite
iškalno,
nes
sėdynės
Organizatorius.
beirti
pro
po
netoli ežeras; gatveka is
nei po 1,000 dolerių per me- juos butų neperskyrę esanNuo
7 iki 9 vai vakare.
•
————
jai:; 4 mamos*i:u<> fabrikų, ai ima
Broadvay,
377
tįs
teismo
salėj
žmonės.
Tikietus galite gauti pas K. Jurgeliuną
' tus, o po karės darbų jiems
418 BOYLSTON STR.
važiuot j dalbą.
(?)
Advokatų
susirėmimas LSS. 162 kuopos prakalbos. Kaina 5600.
uždarbis da likosi sumažin
A.
Ivaškevičių,
315
Broadway,
A.
Pilvinį,
233
BroadSuite 419, 420 ir 421,
16 kovo buvo prakalbos:
A. ŽV1NG1LAS,
Netoli didžiojo miesto knygyno,
tas taip, kad nei pragyveni ■ukėlė skaitlingai susirin26 Broadway,
bo. Bosi- Mass. ivay, K. Šidlauską, 226 Broa dway,
"Sandaroje,” 366
mo nebuvo galima padaryti. kusioj publikcj tikrai "beiz- kalbėjo stud. D. Klinga, ne
BOSTON, MA8&
senai
sugrįžęs
iš
FrancuziBroadway, ir "Keleivyje, 255 Broadway.
Jie įsirengę grįžti darban, bolišką” entuziazmą, kad,
Severos Gydubtes užlaiko
jei tik jiems bus pripažinta rodėsi, esi kur nors "beiz- ios. Kalbėtojas perbėgo da
šeimynos sveikatą.
'1
8 vai. darbo diena su užmo Milės” darže, o ne teismo sa- bartinį Rusijos padėjimą ir
I
■
APSISAUGOKITE 1WO ■ sB
kesčiu už 9 valandas. Baž ėj. Kati k nekilo riaušės. mergišką kovą dartx> žmo
nyčios, jis užreiškė, susivie Teisėjas norėjo uždaryti nių su kapitalu. Publika
I
kalbėtojui
INFLUENZIJOS.
nijo į apsaugojimo ir loja- eismo posėdį, bet pasisekė entuziastiškai
pritarė. Po prakalbų susi pas vaikus ar suaugusius niekuomet
ADVOKATAS
lvbės lygas, kad plėtojus ne oubliką nuraminti.
Jau ir vėl girdisi naujų I
nereikia dėti niekais. Tai yra žen
Triukšmas kilo, kada adv. tvėrė LDLD. kuopa iš 12 na- klas šalčio dabartiniu laiku ir reikia susirgimų ta baisiaja epide- į
apykantą, ir jei visa ta prieš
Atlieka v usus teisiniškus reikalus visur.
gydytis tuojaus. M.ek-omet
OFFICE:
vokiečius išdirbta neapy 'eeney, norėdamas sumušti ių. Bostono socialistai pa I pradėti
mija.
Todėl
patartina
kiekkiek
>
nesigailėsi imdamas
735-736 Old South Bldg.
OFFICE:
kanta dabar bus atkreipta avo oponento argumentus, siryžę išjudint vietinius lie
vienam apsisaugoti nuo tos |
tuvius
parengiant
prakal

332 Broadway,
294
Washington
st,
prieš ateivius, tai bažnyčios ^radėjo skaityti iš "Boston
Severa’s
ligos pirmiau negu ji apsi
apsi- J
So. Boston, Mass.
Boston. Mass.
bas
ir
įvairius
perstatymus.
jau uždėjo ant savęs ant (ournal” iškirptą straipsnį,
reiškia.
Nelaukit
pakol
ap!
Tel.:
So.
Boston
481-M.
Tel.:
Fort
Kili
3424-1972.
Balsam
for
Lungs
spaudą. Sutaikymas nebus ilpusį tame laikraštyje 6 d
.
Gyvenimo
vietos
telephone:
Rozbury
4238-M.
sirgsite, bet paimkite vartot 1
NAUJA KNYGA.
(Severos Ba'.samą Plaučiams) kuris
atsiektas, pasakė Rotzel, pa kovo, 1916 metais, kuriame Knyga Tauta ir Bažnyčia,
tuojaus Plotkeles dėl apsi
yra priimr.iu vaistu nuo kosulio,
kol darbininkai negaus tin 'olitikierius Lomasnev,
J t šio- 5U paveikslais, parašė
persišaldymo,
mėšlunginio
krupo,
saugojimo.
Prekiuoja $5.00.
kun.
užkimimo ir skaudamos gerklės.
kamo jų gyvenimui atlygi ’e byloje lošiantis liudinin- S. A. Geniotis. Toje knygo Jis
Taipgi turime visokių vais
yra iš širdies patariamas kūdi
nimo ir balso industrijos :o rolę, yra išvadintas graf- je aiškinama, kodėl tvėrė kiams. vaikams ir suaugusiems. tų, kokie tik vartojami pa
Lietuviškai - Lenkiška Ap tieka
eriu. Lomasnev, sėdėdamas si L. T. K. Bažnyčia. Kaina Kainos: 25 ir 50 centų visose ap- saulyje. Klausdami pritvarkyme.
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite ųant 100 Salėm str, kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- n.
'nt liudininkų suolo ir besi 25 c. Vertę minėtos kny tiekose.
siųskite krasos ženklelį at šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu-'č
Severos Lietuviškas Kalendorius
Badu mirštanti šeimyna. klausydamas adv. Feenev gos galima siųsti stampornatizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valirr.ui, nuo uždegimo plau- toj
1919 metams yra gatavas dalini
sakymui.
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- *
mui aptiekese visur, arba gauna
Pereitą subatą namuose •preiškimų, vos vos išturė- mis.
gų
ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir momas
tiesiog iš
K.
ŠIDLAUSKAS,
4 .Bay Statė Place, So. Bo ’o. Bet adv. O’Connell su • Kun. S. A. Geniotis,
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- ffi
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