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Sąjungininkai nutarė
siųsti Rusijon maisto.

AUSTRUOS SOSTINE
RAUDOM RANKOSE

PIETŲ AFRIKA NORI
ATSISKIRTI NUO ANG
LIJOS.
„Pietų Afrikos unijos no
Minia prigirdė karės
ri
visiškai atsiskirti nuo /An
DARBININKŲ
IR
KAREI

------- —----- _
j lėn. Savininkai negavo jo
ministeri.
glijos
imperijos,” pasakė BOLŠEVIKŲ ARMIJA
VIŲ TARYBA PAĖMĖ VINES KITAIP VISAI BURKęstas darbininkų rankose, kio atlyginimo.
Londono „Daily Express” UKRAIN0J PASIDAVĖ? ŽUAZIJAI TENAI GRĘ‘ SĄ VALDŽIĄ.
Iš Saksonijos pranešama
bet ant jo gula buržuazijos PRIEŠ BAVARIJOS DAR apie didelius sumišimus. Sąjungininkai jau grąsina korespondentui Pietų Afri Tautiškas ukrainiečių j
ŠIA BADAS.
kos nacionalistų vadas gen.
BININKUS EINA PRŪSI Pietuose, Vogtlando apskri
atskirsiu vjsą maistą.
spėkos.
Hertzog. „Pietų Afrikos gy biuras Londone paskelbė,;
JOS IR VIURTEMBERGI- tyje, komunistai paskelbė
kad bolševikų armija, kuri Hoover bi josi, kad iki ruJOS ARMIJOS.
reikalavimą, kad Saksonija Associated fress praneša ventojai (būrai) susideda veikė Ukrainoj apie Gomelį, giapiutės ji neišmirtų. Mo
Komunistai taiso barikadas,
butų apskelbta sovietų res iš Vienos, kad Austrijos sos daugiausia iš olandų ir jie
kasa apkasus, stato kauno- Iš Kojienhagos praneša publika. Zwikau darbinin tinės valdžia paėmė Į savo veik visi yra įsitikinę, kad pasidavė ukrainiečiams.* U- kyklų vaikai maitinami
gerai.
ma, kad be Prūsijos kariu
paėmė
apie
les ir kulkasvaidžius.
rankas Darbininkų ir karei mums butų daug geriau krainiečiai
kai
ir
didesnė
dalis
Saksoni

menės, kuri jau eina prieš
20,000 karabinų, 33 kanuo- Paryžius.— Maisto admi-«
Iš Berlino pranešama, kad Į Bavarijos darbininkų val jos mainerių apskelbė strei vių Taryba. Mieste esą ra pertraukus su Anglija visus les ir 200 kulkasvtidžių.
nistratorius Herbert C.
mu ir naujoji valdžia pradė ryšius. Generolai Botha ir
buvusios valdžios kariume džią, buvęs Bavarijos prem ką.
Tuo
pačiu
laiku
sakoma,
išleido čia paaiškinė, kuri norėjo nuversti Ba jeras Hoffmann priėmė dar Saksonijos sostinėj Drcs- jusi jau bendrinti (komuni- Smuts olandų visai neatsto kad Krymo valdžia iš ^e- į nHoover
j
ma
a
pj
e Rusjjos maitinivauja.”
varijos sostinėj tarybų val pagalbą siūlomų 30,000 ka dene minia prigirdė Ulboj zuoti) turtus.
vastopolio pasitraukė ir bė-:ma> kur jjs tarp kitko sako
Padėjimas esąs lygiai
džią, po atkaklios kovos li reivių iš Viurtembergijos, karės ministerį Neuringą.
ga
Konstantinopolin. Sevas- ^{p.
kos sumušta.
Dižiausis kuriuos remianti ir francu- Neuringas buvo išleidęs toks pat, kaip buvęs Ven- NEKARIAUK1T Už 1M- topolis dabar esąs revoliuci-Į "Surinktos musų žinios
mušis ėjo dėl geležinkelio zų valdžia. Tečiaus mano įsakymą numušti sužeis grijoj• i’ mani- radikalams PERIALIZMĄ,” SAKO
nto komiteto rankose. Apie parodo, kad Rusijos vaikai,
TROCKIS.
stoties. Ta stotis dabar ko ma, kad šitie kareiviai ne tiems kareiviams mokesti. valdžią. -Mi >ste policijos
u ž ė m iė Volkswehri Budapešte gauta iš Mas- tai pranešama bevieliu te- kurie lanko mokyklas, damunistu rankose.
bus pasiųsti, nes Viurtem Taigi kad užprotestavus vietą
įar vra tinkamai prižiuriBerlino „Tageblatt” gavo bergijos darbininkai tuo prieš šitą įsakymą, anksti (liaudies mili iija).. Parlia- kvos žinių, kad Rusijos ka legrafu iš Rusijos.
Žinia
apie
bolševikų
paniį; kad raudonoji gvardija
žinių, kad 15 balandžio vi jaus žada apskelbti genero rytą susirinko iš visų ligon- mento rūmą i lėme du bata- rėš ministeris Trotckis išlei- < s i d a y i mą’ ukrainiečiams taipgi
gauna gana pavalgyt,
sas Munchenąš buvo jau ko lišką streiką, jeigu valdžia bučių sužeisti kareiviai, ku lionai kareivi Kareivių ta- dęs į sąjungininkų kariume- neaiški. Iš jos išeina, kad
vi^g
maisto nedatek___ w šitokį
___ t atsišaukivai-'net Rusijoj
munistų rankose, tečiaus bandytų siųsti Hoffmanui rie tik galėjo paeiti, prie jų rv bos atstovai _pavedė
E
(VVi
I
__
.
m\t i__ :_ _ _ •________ bolševikai ir ukrainiečiai, jiaus sunkumas guli ant Vi
valdžios kariumenė gavusi pabalbą.
prisidėjo daugiau žmonių, džios reikalais '5,000 karei- mą: „Nokariaukit už impe tai du skirtingi dalykai, ls- dūrinės ir viršutinės klesų
sustiprinimų ir bombarduo
ir įtasyta demonstracija. vių su ta sąlyga, kad miesto rializmą. Pasiduokit. Nie tikrųjų gi Ukrainos bolsevi- įr
ateinančios rugiapiukas jus nenuskriaus. Sovie
janti komunistų tvirtovę ge HOFFMANAS PASIŠAU Procesija nuėjo pas karės |x>iicija butų paleista.
ju dalis gali išmirti
Kareiviams
vadovauja tai gvarantuoja belaisviams } kai taip-pat vra ukraimeležinkelio stotyje iš kanuo- KĖ IR VOKIETIJOS KA- ministeriją ir nusiuntė de
čiai.
Jų
spėkos
ir
įtekmė
.
b
a
du.
”
pulkininkas Wimmer, ku apsaugą.”
lių.
G
RIUMENŲ BAVARIJON. legaciją pasimatyti su mi- liam įsakymus duoda karei
paskutinėmis dienomis gryl- Prezidentas Wilsonas tuoKova Bavarijos sostinės
nisteriu. Ministeris tečiaus
tai augo. Nelabai senai jiejmet padavė Keturių Tarygatvėse einanti smarkyn. Iš Roterdamo pranešama, atsisakė delegaciją priimti. vių taryba, ^įsidedanti iš SAKO, AMERIKOS KA išvijo iš Odesos aO,000 s^’ bai sumanymą siųsti SovieREIVIAI PAVIRTĘ BOLDaug žmonių esą užmušta. kad premjeras Hoffmanas, Tuomet minia, komunistų socialistų ir komunistų.
jungininkų armiją, o dabar
Rusijon maisto, jeigu
Sąjungininkų
atstovas
ŠEVKAIS.
Sustiprinimų valdžios ka- kuris pabėgo su savo minis- kalbėtojų pakurstyta, pra
ir Sevastopolį paėmė. Apie į bolševikai sutiks pertraukriumenei esą siunčiama i teriais iš Muncheno i Bam dėjo šturmuoti ministerijos pulk. Cunningham išleido Generolas March Washin- Gomelį prieš juos laikėsi tį karę, šitam sumanymui
Munchcną iš visų Bavarijos bergą, kreipėsi galų gale į duris. Sargai tapo apgalėti. pranešimą, kad jeigu „bet gtone sako, kad Amerikos saujale Petliuros vadovau- buvo daug pasipriešinimo,
kraštų. Komunistų spėkos nacionalę Vokietijos val Likos pašaukta valdžios ka- varkė” tęsis toliau, tai są- kareiviai, kurie sukilo Rusi-j jamų ūkininkų,
yr.a ypač iš traneuzų pusės, nes
susideda iš buvusio garnizo džią, prašydamas jos atsiųs riumenė. Kariumenė atėjo, junginikai sulaikysią mais joj ir atsisakė eiti Į muši, i priešingi vienijimui Lkrai- sjųsti Rusijon maisto, jie
no. raudonosios gvardijos ti Bavarijon kariumenę ir bet ji netik atsisakė i žmo to pristatymą.
esą parsiėmę bolševikų pro-j nos su Rusija, žinios nela- sak0> tai bus pripažinimas
ir bedarbių darbininkų. Ko sutriuškinti susidariusią te nes šaudyt, o ir ginklus I 1EBKNECHTAS BUVO paganda. Tas esą aišku iš bai senai sakė, kad Petliu- sovįetu Valdžios,
va su jais valdžios kariume- nai darbininkų valdžią.
jiems atidavė.
SUŽINIAI NUŽUDYTAS. to, kad pastatyti kareivių rai labai nesiseka. Taigi la-Į Francuzų atkaklumas te
Hoffmanas turėjęs labai
Piečius tuo tarpu prisirin
nei esanti labai sunki.
reikalavimai yra kaip tik bai gali būti, kad šita Pet
Londone 18 balandžio daug vargo, pakol prikalbi ko pilnas žmonių. Sustatyti Išsiaiškina, kad Liebkne- tie patįs, kuriuos patarė liuros armija bolševikams čiaus likos apgalėtas ir są
gauta beveliu telegrafu iš nęs savo kolegas prašyti E- įvairiose vietose kulkas- chto kraujas buvo pralietas jiems statyti bolševikai sa dabar pasidavė, o kapitalis-; jungininkų valdžių Atstovai
nutarė siųsti Rusijon mais
Vokietijos jau šitokių žinių: berto valdžios intervencijos. vaidžiai pradėjo šaudyt į Vokietijos valdžios ranko vo agitacijoj.
tų spauda sako, kad tai bol to po neutralės komisijos
mis.
Šitas
revoliucionierius
Prie
šito
nutarimo
prieita
ministerijos langus. Apie
„Muncheno
komunistai,
ševikai pasidavė. Tūlas lai kontrole.
po
ilgų
svarstymų,
kuomet
4 valandą po pietų minia Įsi buvo pavestas senųjų kai
tikėdamiesi sunkios kovos,
kas
atgal, kuomet diktato Bet šitas nutarimas pas
užėmė visus kelius vedan jau visai paaiškėjo, kad sa veržė į vidų. Ministeris nu zerio armijos oficierių prie
riaus Skoropadskio valdžia tebi, kad bolševikai turi
čius į Muncheną ir apstatė vo spėkomis Bavarijos bur sinešė ant pat viršutinių lu žiūrai ir jie sužiniai ištaškė
Kijeve
likos nuversta, tai
juos artilerija. Apie visą žuazija darbininkų valdžios bų. Žmonės nusivijo pas jo smegenis karabinų kulbė Sutinka užmokėti sąjungi kapitalistų spauda irgi sa pertraukti karę.
kui jį ir sugavę nuvilko že mis. Tenai nebuvo nei tos ninkams skolas ir pertrauk kė, kad tai buvo „bolševikų” Rusijos šelpimo darbą
miestą pristatyta lauko ka- nenuvers.
prižiūrėsianti neutralė ko
Eberto valdžia mielai ap- myn. Minia mušdama ji įniršusios minios, apie ku
ti agitaciją.
nuolių, prikasta apkasų ir
valdžia.
misija. kurios galva busiąs
aprūpinta juos kulkasvai- siėmė budelio darbą atlikti j nugabeno ant tilto ir įmetė rias laikraščiai rašė, neigi Sulyg Paryžiaus žinių,
I)r. Fridtjof Nansen, pagar
Licbknechtas
nebandė
nuo
ir
Noskes
pulkai
jau
mar-ivik
on
.
.
.
RUSAI FRANCUZŲ
Jis pradėjo plaukti
K—4 k.
džiais. Valdžios kariumenė
Rusijos
bolševikai
sutinka
sėjęs
norvegų tyrinėtojas.
NELAISVĖJ.
atėjo jau iki Bachau ir susi šuoją skersti Bavarijos ko prie krašto, bet žmonės ėmė tų oficierių bėgti. Su Rože sustabdyti persekiojimą ir
Kiti komisijos nariai susidėLuksemburg minia taipgi
munistus.
šaudyt ir jis paskendo.
siekia su komunistais.”
žudymą savo priešų, jeigu Kuomet karė pasibaigė, sią iš Skandinavijos ir Švei
neturėjo
nieko
bendra,
nes
Kopenhagos žinios sako,
ją taipgi nudėjo tie patįs sąjungininkai pripažins jų sąjunginikų armijoj Fracu- carijos piliečių.
kad revoliucinis judėjimas BAVARIJA NUTARĖ PA VOKIEČIŲ TARYBŲ
valdžią ir duos Rusijai rei zijoje buvo daugiau kaip
oficieriai.
iš Bavarijos pasiekė jau Ba LEISTI RUSIJOS BELAI- KONGRESAS PASMER
šitokį apkaltinimą vokie kalingų daiktų. Jie taipgi 40,000 rusų kareivių. Jiems ANGLIJOS SOCIALISTAI
deno, kad agitatoriai dar _________ SVIUS.___
KĖ VALDŽIOS POLITI
čių valdžiai daro ne socia apsiima pertraukti sąjungi buvo įsakyta eiti Rusijon Už SOVIETŲ VALDŽIĄ.
Muncheno
Revoliucinė
buojasi jau Mannheime,
KĄ
listų laikraštis, bet Londono ninkų šalyse savo agitaciją nuversti bolševikų valdžią.
Karlsruhe ir kituose dide Taryba įsakė tuojaus palei
griauti dabartines valdžias Jie nuo to atsisakė ir fran- Iš Londono pranešama,
"Dailv News.”
liuose miestuose. Jie agituo sti visus rusus karės belais Užbaigdamas savo puoeuzų valdžia išsiuntė juos kad Sheffielde atsidarė meir
vykinti bolševizmą.
ją, kad Badeną reikia ap vius, kurie buvo laikomi Ba sėdžius - Vokietijos tarybų K A RIUMENė-Užėmė
Bet jie grieštai atsisako savo kolonijon Afrikoje kai- tinis Anglijos Socialistų
skelbti tarybų respublika ir varijoj. Tuo įsakymu pa- kongresas pasmerkė val
KRUPO FABRIKAS.
paskelbti
demokratinius po „belaisvius.” Keli tuk- Suvažiavimas ir kad pirmuliosuojama tūkstančiai ka džios užsienio politiką. Kon Is Berlino pranešama, valdžios rinkimus arba su stančiai jų tenai jau mirė tiniam posėdyje tapo priimsuvienyti ją su Bavarija.
gresui buvo paduotas įneši
Bavarijos sostinėj komu rės belaisvių.
kad valdžios kariumenė už šaukti Rusijoj Steigiamąjį nuo bado ir skurdo. Taip ta rezoliucija, pageidaujannistai išvaikė taip vadinamą B A VA RIJ A UŽMEZGĖ mas nusiųsti Rusijon komi ėmusi Kruppo dirbtuves, Seimą. Jie reikalauja, kad rašo iš Francuzijos ”New;ti Įsteigimo Anglijoj sovieLiaudies Pilnavalių Tarybą, SANTIKIUS SU RUSIJA. siją, kad ištyrus tenai daly kurias jau buvo paėmę į sa sąjungininkai
pripažintų York Call” korespondentas'tų valdžios.
kų stovį, bet tą įnešimą kon
o sudarė komunistų valdžią.
I Rezoliucija išreiškia karSovietų Valdžią kaii>o tikrą Paul VVallace Hanna.
Berlino ”Zwoelfuhrblatt” gresas perdavė centralei ta vo rankas Esseno streikie- ir teisėta Rusijos valdžią.
Berlino ”Uokai Anzeiger”
Šitų
l>elaisvių
draugai
jaujštą
užuojautą darbininkų
riai. Prie inėjimo į fabri
sako, kad šita valdžia veikia sako, kad tarp Rusijos ir rybai. Centralė Taryba li kas dabar likos pastatytos Londono „Dailv Herald” ne sykį buvo atsišaukę į tarybų sistemai Vengrijoj ir
jau nuo 10 balandžio. Ko Bavarijos sovietinių valdžių kos pripažinta vyriausiu au anuotos ir kulkasvaidžiai. sako, kad Lenino taikos iš Clemenceau, bet nieko ne- Bavarijoj. Ji paskelbia k
ka
munistų taryba sudariusi ją tapo užmegsti diplomatiški toritetu visų Vokietijos Daug darbininkų sugrįžę lygose, kurias amerikiečiai gelbsti. Jie jam aiškina: rę kapitalistiškam surėdy
darbininkų ir ūkininkų ta
iš penkių darbinnkų ir pen santikiai.
Anglijoj, pasmerkia
tyrinėtojai Bullitt ir Ste- „Nejaugi tamista nesupran mui
rybų. Jos sąstatas užtvir darban.
kių kareivių. Jos pirminin
ti,
kad
tokie
žiaurus
darbai
taikos
konferencijos politi
ffens
parvežė
iš
Rusijos,
esą
Esseno gyventojai buvo
kų esąs paskirtas mūrinin MUNCHENE ŽUVO 150 tinta iš 28 narių.
padarys Rusiją
amžinu ką linkui Rusijos ir užgiria
baisiai sujudinti kariume- sekamų propozicijų:
ŽMONIŲ.
kas Klatz. (Veikiausia bus
Francuzijos
priešu?
”
skleidimą revoliucinės pro1.
Sovietai
išsižadės
visos
nės pasielgimu, kuomet ji
Klotz arba Klatsch. Red.)
Iš Berlino
pranešama, PRANAŠAUJA STREIKĄ, pradėjo mėtyt į žmones propagandos už Rusijos ri Francuzija šiandien yra jiagandos Anglijos laivyne
Munchene tapo įkurti re kad mūšiuose dėl geležinke JEI PRŪSIJA UŽPULS bombas.
puikiausis pavyzdys, kuo ir kariumenėj.
bų.
BAVARIJĄ.
voliucijos tribunolai ir 28 lio stoties Munchene krito
2. Visiems, kurie kovojo gali virsti respublika, kuo
teisėjai nagrinėja bylas ant 150 žmonių. Stotis pavers „Jei Prūsija siųs prieš ANGLAI ŠAUDO INDI prieš Sovietus, bus apskelb met ją valdo Rothschildo
BERLINE KARĖS
permainos dieną ir naktį. ta į tikrą karės stovyklą.
rūšies
bankieriai.
JOS ŽMONES.
Bavarijos tarybų valdžią
ta amnestija.
STOVIS.
Revoliucinių teismų nuo
savo kariumenę, tai Prūsi Indijos reikalų ministeri 3. Visoms tautoms, kurios
priežasties generalio
sprendžiai pildomi tuojaus. SERBIJOJ REVOLIUCI joj bus generoliškas strei ja Londone paskelbė, kad rubežiojasi su Rusija, -bus AMERIKONAI NETEKO
528
VYRV
RUSIJOJ.
streiko,
Eberto valdžia apMilitariems reikalams tvar
JA.,
kas,’’ pasakė naujos Mun Amritzaro mieste, Indijoj,'suteikta apsisprendimo teiIš Archangelsko praneša- skelbė Berliną karės stovykyti cenfralis
Bavarijos Londone gauta iš Buda cheno valdžios užsienio mi 13 baland. minia nepaklausė sė.
darbininkų ir. kareivių ko pešto žinių, kad Serbijoj ki nisteris Lipp. „Viurtem- uždraudimo ir padarė mi-' 4. Bus sušaukta visų liū ma, kad nuo išsodinimo te- je. Pranešimai apie tai hu
mitetas paskyrė laikiną mi lo revoliucija ir kariumenė bergija dedasi su Bavarija tingą. Kariumenė pradėjo sijos partijų konferencija. nai Amerikos kariumenės: vo mėtomi iš valdžios orlainisterį. Visi laikraščiai li broliaujasi su Vengrijos vienybėn prieš Prūsiją,
P—i:~ ’„’Į į susirinkimą saudt ir 200 5. Visos užsienio skolos amerikonai neteko jau 528; viu. Po pranešimais pasikareivių ir oficierių.
įrašo pats Ebertas.
kos paimti miesto kontro- raudonąją gvardija.
pridūrė jisai.
•žmonių nukentėjo.
bus užmokėtos.
SAKSONIJA ARTINAS
PRIE SOVIETŲ VAL
DŽIOS.
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Bolševikai siūlo sąlygas
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D APŽVALGA

nas tegalės nuspręsti Lietuvos
Į likimą, žinoma, musą nauji

s

kas, kur buvo
J™i9^ana?!”,ur!^bviSet,A f08!’;
valdžia garbinama. o ^r-1
•
takai ir bolsevntai niekina j

1 'autokratai' nieko nenorėjo gir
dėti. Bet aš tikiuosi galas ją mi.
..
.. Į
&
artinasi: vokiečių kariumenė,
Bet nei vienos tokios įs
po kuriu globa jie yra, turės itraukus iš musų laikraščio j
True translation filed with the post- didžiumiečių.
Lenkų valdžia greit apleisti Lietuvą, tai tuo
master at Boston, Mass., on April
jie nepadavė. Vietoj to, jie
paskyrė Lietuvai savo adminis met męs, sugrįžę, padarysime
J<5, 1919, as reąuired by the Act of
perspaudino iš Keleivio
October «, 1917.
tratorių.”
tvarką.
straipsnį, kur Eberto-Shei- Angiai remia reakcijos
RUSIJOS SOCIALISTAI
Škotijoj leidžiamas kleri
"Miela man butų labai su demano valdžia yra pasmer
spėkas.
VIENIJASI.
kalų "Išeivių Draugas” 13 Tamista Į nuolatini kontaktą kta už spartakų žudymą, j Anglijos karės ministeris
Rusijos Socialdemokratų numeryje paduoda iš "Tie Įeiti per p. Beržinį. •
Ir perspaudinę tą straipsni i Churehiil, gindamas parlia
"Priimkite, Tamista, drau jie sako, kad mes tą va.ozią mente nriverstino kareiviaPartijos (menševikų) Cen sos Kardo” šitokią žinią:
"Lietuvos dvarponiai rekru gišką mano pasveikinimą."
tro Komitetas išleido atsi
- *kad- su
garbiną.
.... Y1.!?0 bili
^hų, pasakė,
tuoja
lietuvius
sodiečius
buk
Ir
visa
to
akyvaizooje
jie
šitą laišką išspaudino Vil
šaukimą į visus partijos na
kilimas apėmė jau visą Erius ir šalininkus, kad jie Lietuvos armijon. bet surinkę niaus bolševikų organas nesigėdi sakyti, kad mes giptą. Padėjimas esąs taip
liautųsi kovoję prieš Sovie burius rekrutų, siunčia juo.-; „Komunistas” 23-eiąm nu "nusibankrutiję” h\ neturi pavojingas, kad valdžia tu
teisės vadintis socialistais. rėjo atsišaukti i kareivius,
tų Valdžią, bet vienytusi su lenkų kariumenėn. Lenkijos meryje.
ja prieš svetimas spėkas, ku kariumenėn stoja teipogi dau Taigi Kapsukas susilaukė Kur yra Meterų Progresi- kurie jau turėjo būt paleisti, I
viškas Susivienyjimas, kad .kad jie grįžtų atgal ir gelbė
rios lenda į vidurinius Rusi guma Lietuvos dvarininkų su- sau naujo „draugo.”
nu.
•
jis leidžia savo organe tokį
jos reikalus.

bangas

Darbininkai pakėlė protes gatviu išėjo nemažiau kaip
100,000 vyrų ir moterų. Po
tą.

„Keleivyje" buvo jau mi nijos rūmų langai buvo už
nėta, kad 6 balandžio Pary daryti langinyčiomis. Mat,
žiuje Darbininkų Sąjunga buržuazijai tokios regyklos
ir Socialistų Partija įtaisė nepatinka.
milžinišką protesto demons „LYGYBĖ” prieš įsta
traciją dėl išteisinimo Vil
tymus.
iamo, kuris karės pradžioje Kokia būna lygybė prieš
nušovė francuzų socialistų Įstatymus, kuomet valdžia
vadą Jean’ą Jaures (ištark būna buržuazijos rankose,
Žaną Žore).
tai geriausia parodo du paNors Jaures buvo nušau raleliški atsitikimai, turėju
tas 31 liepos, 1914 metų, sieji vietą šiomis dienomis
tik-ką sugrįžus jam iš tarp Franeuzijoj.
tų savo draugus, kuriuos tautinės
socialistų konfe Karės pradžioje tenai pa
Tai ve, kaip elgiasi Lietu KODĖL PUOLĖ ŠLEŽE tvirkinantį idiotizmą varyt ? sukilėliai gali išmušti.
Sočia lrevoliucionieriai,
rencijos, kuri buvo nutarus triotiškas fanatikas Viliam
kurie buvo išrinkti į Steigia vos buržuazija! Ir tos bur VIČIAUS KABINETAS?
Toliau jisai pranešė, kad visomis
JIE
IR
MARSUIETĘ
jiegomis priešintis nušovė mylimiausĮ proleta
mąjį Rusijos Seimą, taipgi žuazijos valdžiai paremti "Keleivio" skaitytojai jau
Rusijoj Anglija remia gene pasaulinei
JAU
NIEKINA.
karei, tečiaus riato mokytoją ir vadą Jaunutarė prisidėti prie Sovie Amerikos tautininkai su žino, kad liaudininkas Šleže
rolo Denikino armija. Ang žmogžudžio byla
buvo vilki res’ą
tu Valdžios. Savo atsišau klerikalais sumanė surinkti vičius buvo Valstybės Tary Anarchistuojantieji musų lijos politika linkui Deniki
nama
ikišiol
ir
dabar, 29 Dabar, karei pasibaigus,
kime į liaudies armiją, kuri milioną parašų!...
bos paskirtas sudaryti Lie "kairieji” taip toli "nuprog- no esanti tokia, kad karei kovo, jis likos.išteisintas.
diktatoriaus Kolčako veda
tuvos ministeriją; kad tą resavo” (atbulon pusėn), vių jam nesiųsti, bet teikti Teisėjas Beguin pasakė, kitas, fanatikas, Emile CoKODEL.JIENUTARĖ
ma kariauja prieš bolševittin, šovė ir sužeidė buržua
ministeriją jisai sudarė iš kad jiems jau ir prieš Mar materiaiės pagalbos. Anot
kus, socialrevoliucionieriai DVARUS KONFISKUO visų partijų žmonių, ir kad selietę atsistoti peržema. Anglijos ministerio. juoda kad jis nereikalaująs pikta zijos vadą, premjerą CleTI?
dariui mirties bausmės ir
sako:
neilgai gyvavus toji ministe Tik pasiklausykit. kaip ’ kai šimtis Denikinas „pasiutiš pridūrė, kad jeigu jau pri- menceau.
"Mes kviečiame visus Liau
Klerikalų „ambasadorius rija puolė, o jos vieton kleri rysis” Paukštys savo "Lai kai kovoja norėdamas išgel
Šiomis dienomis buvo tei
saikintųių suolas pareika smas
dies Armijos kareivius pabaiga Pakštas pranešė andai, kad
svėj
”
apie
Marselietę
rašo:
ir vieno ir kito, žmog
bėti savo šalį ir viso pasau lautų jam kalėjimo, tai tie
kalas Dovydaitis (tos pačios
ti Naminę Karę prieš Socialis Lietuvos krikščionis demok
"...
aš
pasakysiu,
kad
dai

žudys
Viliam, kuris užmušė
lio
civilizaciją.
”
Prie
Deni

Valstybės Tarybos paskir
56 mėnesiai, kuriuos jisai socialistą, likos išteisintas, o
tinę Valdžią, kuri šituo istori ratai, agronomo Stulginskio
nuojant
arba
orchestrai
grasi

kino esanti anglų misija ir jau išsėdėjo, turėtų būti at
tas) sudarė vienų atžaga
niu momentu tėra vienatinė re. ir kun. Krupavičiaus vado
nant Marselietę storis nereiktų Anglija pristatanti jam vai
fanatikas Cottin, kuris pa
reivių ministeriją.
skaityti.
voliucinė vyriausybė, atstovau vaujami, taip "sukairėje,"
ir
tą
įprotį
mes
privalėtume
šovė
buržujų, tapo pasmer
stų,
amunicijos,
instuktorių
Kodėl puolė Šleževičiaus
žmogžudžio
apgynėjas
jančioji darbininkų klesą jos jog pradėję reikalauti „kon
naikinti.
Nesakau,
kad
nres
ktas
miriop.
ir mechanikų. Eidamas lin Zeavas reikalavo, kad jo
kabinetas, tai tik dabar pra
kovoje su išnaudotojais, ir pa fiskuoti dvarus ir be jokio
deda aiškėti. Atėjęs klerika ją boikatuotume. arba visai vy kui Čerkasko Denikinas tu klientas butų • išteisintas, Tai ve, kokia „lygybė
tartam jiems atkreipti savo atlyginimo išdalyti juos be
prieš įstatymus tenai, kur
lų organas "Tiesos Kardas” tume iš savo tarpo, bet tik ne rėjęs sunkių nuostolių, bet
ginklus prieš pati Kolčaką.”
žemiams ir mažažemiams.” parodo, kad persikėlus į privalome atiduori tokią pagar žengdamas atgal linkui Ka nes jisai papildęs žmogžu kapitalistai kontrolioja tei
Dėl šito pranešimo Ame Kauną Valstybės Taryba a- bą. atsistoti, tam kas nėra ver spijos jūrių jis paėmęs 30. dystę besivaduodamas pa smus !
Šitokią žinią išspausdino
rikos klerikalai buvo jau la tidarė konferenciją ir, ma tas. Marselietė, mano suprati 000 belaisvių. Anglai dabar triotizmo motivais. Todėl, Tiesa, Francuzijos prezi
New Yorko "Liberator.”
bai susirūpinę. Jie negalė tomai, norėjo diktuoti mini mu. nėra verta tokios pagar kontroliuoja Kaspijos jūres, girdi, "vardan pergalės, ku dentas Poincare pakeitė Cori pripildo musų širdis
ANGLIJOS DARBININ- jo sau išaiškinti, kaip tai sterijai.
bos, kad ją išpildant darbinin tečiaus
Astrachanėj esąs džiaugsmu,’’ Villain turįs ttinui mirties bausmę 10 me
krikščionis demokratai (kle Anot „Tiesos Kardo,” Šle kai turėtų stotis. Tokį apsi bolševikų laivynas. Jis da
KAI Už RUSIJĄ.
tų kalėjimo, tečiaus sociali
būt
išteisintas.
Ir
prisairikalai),
ir
prie
to
da
kuni

Sausio 19 Londone buvo
ževičius tam pasipriešino. reiškimą. aš vadinu savo rūšies bar negalįs iš tenai išeiti, kintujų suolas vardan "pa sto užmušėjas nei to negavo.
go
vadovaujami,
gali
reikanes jūrės užšalusios.
darbininkų
konferencija,
Jisai norėjo atimti konfe fanatizmu."
triotizmo” išteisino žmog True translation filed with the post’
auti
dvarų
konfiskavimo!
Sibire Anglija remia dik
kuri paskelbė savo valdžiai:
rencijai sprendžiamąjį bal Vadinasi, pono Paukščio
<naster at Boston, Mass., on April
16, 1919, as reouired by the Act of
„Prie Rusijos rankų ne Tuk tokiam darbui pritarti, są, o palikti jai tiktai pata nuomone, "visai išvyti" tatoriaus Kolčako armiją, žudį.
Dėl galvažudžio išteisini October 6, 1917.
tai
vistiek
kaip
pasakyti,
kišt!” Konferencijoj, kurią
riamąjį. Įvyko susikirtimas. Marselietę iš savo tarno da sako Churchill. Girdi: „An mo socialistų spauda pakėlė
buvo sušaukęs Londono kad nėra Dievo, arba kad Kuo tas viskas pasibaigė, nereikia, bet po valiai jau glija turi tenai saujaię savo didelį protestą. "Tai yra SĄJUNGININKŲ BLOKADAS
Darbininkų Komitetas, da kunigams nereikia jaunų klerikalų laikraštis da nera galima pradėti varyti ją lau kareivių kaipo ženklą, kad pirštinė aklos buržuazijos
lyvavo 306 delegatai, atsto gaspadinių.
šo, bet mes jau žinome, kad kan, nes ji „nėra verta to ji pripažįsta admirolo Kol mesta darbininkams į GALI PASMAUGTI VENGRŲ
Bet
kaip
„Išeivių
Drau

vavusieji 30 įvairių darbi
Šleževičiaus ministerija re kios pagarbos,” kad darbi čako autoritetą ir gvaran- veidą,” pasakė "L’HumaniINDUSTRIJA
gas
”
dabar
rašo,
tai
dvarai
tuoja jį. . Anglijos valdžia
ninkiškų ir socialistiškų or
zignavo. Taigi šitas susikir ninkai ią dainuotų.
”
ganizacijų. Jos priimta re- nutarta konfiskuoti tiktai timas veikiausia ir buvo ko Neužilgo tie žmonės at pristatė Kolčako armijai Si te.Tai
yra tiesiog padrąsini Nauja tarybų respublika
tie.
kurių
savininkai
priešin

zuoliucija tarp kitko sako:
alicijos puolimo priežastis. mes ir raudona vėliavą. biro geležinkeliu daugybę mas tokiems Viliamame, gali spausdinti pinigu kiek
gi atžagareiviškai Valstybės Iš "Tiesos Kardo” aiškiai
karabinų, kanuolių ir kito
"šita anglų ir airiu socialisTarybai, ir išdalyti juos tik matyt, kad Šleževičiaus mi Darbininkų vienybės jie jau kių ginklų. Ji ketina ir to kad jie ir toliaus varytų sa nori, bet negali iš nieko tatišku ir darbininkiškų organi
vorų gaminti.
tai tiems bežemiams ir ma nisterija su Valstybės Tary nepripažįsta. Da vienas žin liau teikti jam pagalbą, sių vo kruviną darbą, pasakė
zacijų delegatų konferencija
žažemiams. krie stos tos Ta ba labai nesutikdavo. Tary gsnis toliau—ir musų „kai sdama Sibiran mechanikų mažumos socialistų organas Vienas žymus vengrų in
nutaria varyti visuose veikimo
”Le Populaire.”
rybos organizuojamon ka ba susideda iš atžagareivių rieji” atsidurs tikrų anar instruktorių ir ekspertų.”
žinierius, kurio namai ir dir
sritise agitaciją tikslu suvieny
chistų kompanijoj.
Paryžiaus proletariatas btuvė dabar perėjo ’oendron
riumenėn.
Girdi
:
ir buvo labai nepatenkinta,
ti Didžiosios Britanijos darbi
surengė didelę demonstraci nuosavybėn ir kuris likos
"Lietuves valdžia yra nusis kad Šleževičius pasikvietė AMNESTIJOS KONVEN
ninkų judėjimą, kad sekamoj
ją, kad išreiškus nužudy paskirtas visų fabrikų gal
tačiusi pirmoje darbo eilėje ministerijon didesnę pusę CIJA PERKELTA I 3 LIE
konferencijoj butų galima ap
I
PASTABELES
tam darbininkų vadui pa va, papasakojo vienam ko
rekvizuoti Lietuvoje tokių po socialistų ir liberalų. Sup
POS.
skelbti generalį streiką, jeigu
garbą,
o jo užmušėjams ir respondentui šitokių daly
nų dvarus, suparceliuoti juos rantamas dalykas, kad taip
I____________ _
iki to laiko Sąjungininkai ne
"Keleivyje
”
jau
buvo
ra

valdžiai — protestą.
kų:
ir išdalinti Lietuvos apginė- Jalykams stovint, Šleževi- .
siliaus veržęsi Rusijon, tiesiog
Tautininkų-klerikalų ta
šyta,
kad
Pildomasai
Socia

Nu.o pat ryto Paryžiaus „Mes galime tęsti išdirbyjams. bežemiams kareiviams čiaus kabinetas turėjo pulti.
vartodami prieš ją ginklo spė
ryba Washingtone gavo iš gatvekariais ir požeminiais stę dar šešias savaites. Bet
listų
Partijos
Komitetas
nu

Tuo tarpu „Laisvė’’ ir kiti tarė šaukti 1 gegužės sočia- Šveicarijos žinių, kad 4 bal.
ką,ar netiesiog vartodami prieš veltui.”
Taip rašo 13-tam numery Rainųjų organai nuolatosdistų ir kity |>ažar„iu darbi. Smetona tapo apskelbtas traukiniais svietas pradėjo kuomet mes negalėsime
ją ekonominę blokadą, teikda
plaukti ant Trocadero, kur gauti iš užsienio žalios memi kontr-revoliucionieriams pi je „Išeivių Draugas,” pasi oasakoja, buk Sleževičius |ninįn organizacijų suvažia- „Lietuvos respublikos pre«
turėjo prasidėti demonstra degos, tai fabrikų išdirbi
-e įa(J
nigų. ginklų, ar kitokių nedorų remdamas Lietuvos laikraš mmjstęnji kunoj dalyvavo,vim Chi
zidentu.” Sulyg profesijos cija. Desėtkai tūkstančių niai nesvietiškai pabrangs,
priemonių griebdamiesi. Gene čių žiniomis.
Biržiška, Janulaitis ir kiti;kaIavus politiniam? kali- Smetona yra advokatas. Jis žmonių pėsti atėjo.
o paskui ir visai nuo rinkos
Taigi
pasirodo,
jog
Lietu

socialdemokratai, ėjusi ran- nia211s, an-inestijoą
ralis streikas turi būt paskelb
yra klerikalas ir buvo Vals
Vos tik procesija prasidė išnyks.
tas oficialiai ir tęsiamas patol. vos atžagareiviai nutarė ka rankon su klerikalais.
To suvažiavimo šaukimas tybės Tarybos pirmininku.
jo, tuojaus suskambėjo In „Komunistai mano, kad
?’®k
1 likos Pavestas "Greito Veipakol jo tikslas nebus atsiek konfiskuoti ir dalyti kaikuprie suirutės centralės val
tas, ir pakbl sąjungininkų už riuos dvarus tiktai tuo tiks- rieji” turi numanymo apie kimo Komitetui.” bet tas ko
Paryžiaus cho ternacionalas. Policija žiop stybės
neprieis, nes kuomet
sojo lyg apmirus. Kores
puolimai ant Vokiečių Karei u, kad patraukus žmonių Lietuvos reikalus.
mitetas dabar perkėlė suva ro koncertas n e - pondentas, kuris rašo šiuos kapitalistai prie dabartinių,
vių ir Darbininkų Tarybų ne orie „baltosios gvardijos.”
žiavimą į 3 liepos, taip kad nusisekė: japoniškas altas žodžius, taipgi stojo į de sąlygų nenorės nieko dary
Iš PROTO EINA.
siliaus ir pakol blokada nebus
iis įvyks tuo pačiu laiku, užkimo, franeuziškas sop monstrantų eiles po raudo ti, tai komunistų valdžios
GABRYS SU KAPSUKU.
nuimta.”
„Moterų Balsas” irgi pra kuomet manoma pradėti ge ranas spiegia, itališkas te na vėliava. Parodos prieš parūpins kapitalo ir darbi
Pereitam numeryje mes dėjo sekti ”Laisvės” pėdo neralį streiką dėl Mooney noras gaidos augštumo ne akyje ėjo Belgijos justicijos ninkai dirbs už vidutiniškas
Londono „Times” sako,
išlaiko, angliškas baritonas
paminė
jom trumpai, kad mis. Paskutiniame nume paliuosavimo.
kad Indijoj taipgi neramu.
ministeris Emilius Vander- algas. O jeigu iš Amerikos
Bombajuje sustreikavo 100. Gabrys virto „bolševiku” ir ryje (4) jis perspaudino iš . Šituo perkėlimu suvažia gerklėj niežulį gavo, ame velde, Švedijos socialistų va žalios medegos negalima
000 darbininkų ir pastatė sveikina Kapsuką. Šiame gi "Keleivio" straipsnį „Vokie vimo kaikurie socialistai te rikoniškas basso kvapo ne das Hjalmar Branting ir butų gauti ir kitų šalių ka
Anglijos valdžiai revoliuci „Keleivio” numeryje mes tijoj pradeda siausti milita- čiaus labai nepatenkinti ir tenka. o publika nerimauja francuzų socialistų atstovai pitalistai taipgi atsisakytų
nių reikalavimų. Streikas pctspaudinsime ir Gabrio rizmo reakcija,” kur ašt pradėjo protestuoti. Taip ir švilpia.
iš parliamento: Marcei Ca- ką nors už pinigus komuni
Schei- vadinami „kairieji” visai ši
esąs lvgiai ekonominis, kaip laišką rašytą Kapsukui. Štai riai kritikuojama
chin, Victor Balbiez, Marcei stams parduoti, tai tuomet
demano—Eberto valdžia, ir tam suvažiavimui priešingi. Virtuzas pan Ignacy Jan Sembat ir Jean L-onguet.
ir politinis.
jis:
jie mano busią galima tavo"Gerbiamas Tamista! Nau ten pat sako, buk „Keleivis” Prasideda dideli ginčai ir Paderewski pradėjo savo il
Paroda sustojo ties užmu rais mainytis. Tečiaus taip
LIETUVOS BURŽUA ZIJ A dodamasis proga, kurią sutei tą kruvinąją valdžią ger gali būt, kad Partja skils. gus plaukus rauti; kaip ne
štojo
Jaures’o namais,, o kalbėdami jie turi omenyje
DĖDASI SU LENKAIS.
kia V. Beržinis, Jusu pasiuti- biąs ir remiąs. Girdi:
Kairieji traukia vis dau bando savo piano, o vis jam Sembat ir kiti parliamento Lenino pieną apie komuniTūlas laikas atgal Ameri nys Beme, siunčiu Tamistai
" 'Keleivis’ su 'Naujienomis’ giau prie aidobilistų ir anar išeina "dan-cig.” Pianas iš- deputatai užėjo į vidų ir te zavimą viso pasaulio, taip
keletą
žinių.
klypo, o tunerio nei iš Pary nai įteikė našlei palmą ir kad turtingos šalis galėtų
kos spaudoj pasirodė iš Eu
ir kiti social-patriotai gerbia ir chistų.
"Pirm mėnesio turėjom čio remia tą kruvinąją valdžią, o
žiaus, nei iš Londono prisi dailų bukietą.gėlių. Moteris remti beturtes?’
ropos žinia, kad Lietuvos
valdžia pasidariusi su len nai konferenciją su Lietuvos niekina spartakus ir bolševi True translation filed with the post- šaukti negali, sako šauksiąs buvo labai tuomi sujudinta. Tarp tokių komunistų esą
master at Boston, Mass., on April iš Berlino. Mes patariame
kais sutartį ir kad lenkai Tary bos ’šulais’: Smetona, Yču kus. Ar reikia geresnio priro- O^r\*T»T"*
‘ b! tbe A"
Paderewskiui pasiskubinti Kada atstovai į ją prakalbė pagarsėjęs inžinierius Julės
paskyrę Lietuvai savo admi ir keletą kt. ’buržujų,’ biivo tai- I, dymo prie kokios kompanijos
per jos veidą pasipylė a- Alpare, fabrikų socializacipasitraukti nuo estrados, jo,
posgi keli (3) Amerikos dele tie ponai priklauso?
nistratorių.
kada pasibaigs KARĖ
šaros,
ji užsiėmė skepetaite jos komisaras Julės Hevnes atvykstanti iš Maskvos akis, pradėjo
Amerikos lietuvių laik gatai. Iš tos konferencijos pa
"Didesnio nusibaftkrutijimo
verkti ir nie queh, užsienio reikalų kan
AMERIKAI?
orchestra ir pianą ir pianis ko atsakyt negalėjo.
raščiai spėjo, jog tai buvęs aiškėjo, kad Lietuvos likimo negalima sau persistatyti. Ir
clerius prof. Petras Agostyčia lenkų paleistas melas. męs ickiu budu negalime palik dar jie drįsta vadinti save so . Nors karės mūšiai senai tą lauk svies per langą.
ton
ir kiti žymus'vyrai. Vie
Procesija
tuomet
nuėjo
jau pertraukti, bet karė oBet dabar pasirodo, jog ti dabartinės Tarybos rankose. cialistais.”
nas
socialistas advokatas,
ant Place Muette, atidavė
Lietuvos buržuazija ištiesų Prie ko jie prives musų šalį? Skaitanmt tokias haluci- ficialiai skaitosi da nepabai Lietuviški ‘diplomatai per- Jaures’ui pagarbą ir išsi turis yra pagarsėjęs savo
vėlai pradėjo diplomatijos
dedasi su lenkais, kad atsis- Jokiu budu negalima daleisti, nacijas kitokio išvedimo ne gta. Taigi kįla klausimas, mokintis.
darbais žmonijos labui, taip
Net ir paskuti skirstė.
pirus prieš revoliucinį dar kad 20 vyrų, ar geriau sakant galima padaryti, kaip tik tą, kada šita karė skaitysis pa
Vėliaus buvo patirta, kad gi esąs karštas komunizmo
bininkų judėjimą. Štai tau keli demagogai ala Yčas, sprę kad tie žmonės eina iš proto. baigta, nes Amerikoj daug nis jų pasiryžimas visuome policija darė didelių prisi šalininkas ir stojas už naiki
nę
prigauti
labai
nepavyko,
tininkų „Sandara” 15-tam stų visos šalies likimą, kvies Mes jau nesykį jų reikala kas nuo to priguli, priguli
musų visuomenė tiek rengimų. Iš vakaro ji jau nimą turčių klesos spėka,
numeryje išpaudino Sibiro dami karalius ir tt. Aš turėjau vome, kad jie parodytų aiš atšaukimas visų laisvę var-! nes
jau politiniai pribrendus, išgabeno iš Sante kalėjimo ; eigų ji priešintųsi turtų na
lietuvių komiteto laišką, kur smarkų konfliktą su jais per kiai, kada ir kaip „Keleivis” žančių įstatymų, kurie buvo kad
ėmė ir užklausė diplo visus kalinius kitur, pada cionalizacijai.
išleisti karės metui.
konferenciją delei to, kad pro
tarp kitako sakoma:
Scheidemanno-Eberto val Kare tarp Vokietijos ir! matų : „kur dingo ponų II rydama čionai 900 vietų de Inžinierius užbaigė savo
"Lietuvos respublikos vald testavus prieš uzurpaciją žmo
džią „garbino” ir „rėmė?” Amerikos skaitysis oficialiai' Dmowskių — Paderewskių monstrantams, tečiaus pa pasikalbėjimą su korespon
žia, neturėdama jokios išeities, nių teisių. Aš reikalavau su
Mes reikalavome, kad jie pabaigta tik tuomet, kuomet- valdžia iš tos peticijos, ku roda užsibaigė ramiai ir a- dentu išreikšdamas abejo
kreipėsi prie lenku, prašydama šaukimo seimo visuotino, ly
paduotų tą "Keleivio” nu kongresas patvirtins taikos' rią diplomatai padavė vi-, reštų nebuvo.
nę: „Kažin, ar mums nusi
apginti Lietuvą nuo užpuolime gaus ir tt. balsavimu kuris viemerį ir privestų iš jo ištrau- sutarti.
seks.
”
Žmonių
buvo
galybės.
Ant
suomenei
parašais
užgirti?
”
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
moterims jų kuopos reikalus
LOWELL, MASS.
sutvarkyti
ir suteikti reika
šis bei tas iš musų krutėji
lingų informacijų, kaip savo
mo.

gelbėjo jums žudyti žmones,
pamaniau sau. Bet kaizeris
nuolat skelbė, kad "Gott
išeina, kad ir
mit uns”
dievai kalti už visa tai, ką
žmonijai karė padarė.
Ir
vargšai katalikai tiki kvai
lom kunigų pasakom. Tu
riu pastebėti, kad tasai ku
nigėlis kareivio rūbais, ka
da vienas socialistas pasta
tė jam klausimą, jis daugiau
negu vokiečio durtuvo nu
sigandęs nuo pagrindų pa
bėgo. Mat, karžygis, leng
vatikiams gali meluoti, bet
prieš teisybės faktą bijosi
pasirodyt.

CHICAGO, ILL.
šis bei tas.

1©

"mirusius palaidok.
Kadangi velionis senelis
buvo senas šio miesto gyven
tojas ir niekam skriaudos
nebuvo padaręs, tai
geros širdies žmonės suaukavo reikalingas palaidoji
mui lėšas, palaidojo 27 d. ko
vo, atiduodami prideriantį
paskutinį savo patarnavi
mą.
V. Damaševičius.

Kas skaito ir raio
TasteMCMprako

džiai apsivilti, nes darbo at
važiavę negalėsite dirbti,
kad jums ji ir duotų.
Ki. Kapris.
Box 670, Monessen, Pa.

Balandžio 4 dieną čionai
organizacijos reikalus jos Balandžio 6 d. Dramos
Dramatiška Dailės Draugi
Balandžio 6 d. čionai buvo
Draugijos bendromis spė
ja vaidino gražų veikalą
LDLD. 44 kuopos parengtos turi vestu
komis statė scenoje 5 aktų
Aukų lėšoms padengti ir dramatišką B r. Vargs o
"Musų gyvenimo dienos."
prakalbos. Kalbėjo d. V. B.
Režisieriaujant artistui A.
LAWRENCE, MASS.
Ambrozaitis iš So. Bostono. kalbėtojos kelionei susirin fantaziją "Paskendęs Var
kusieji
suaukavo
$13
su
cen

Vitkauskui veikalas buvo
Pirmu atveju kalbėtojas išpas." Publikos prisirinko
Audėju streiko bėgis.
tais,
Aukavusiems
už
au

puikiai atvaidintas. Vaidi
parodinėjo LDLD. svarbą
didžiulė C. S. P. S. lenkų
Streikas tęsiasi jau tre
nime dalyvavo beveik vieni
darbininkiškame judėjime, kas ir gerbiamai kalbėtojai socialistų svetainė.
čias
mėnuo ir streikuojantįs
socialistai, pasižymėję savo
antru atv;ėju kalbėjo apie už jos prakalbas rengėjai "Paskendęs Varpas" nu
darbininkai,
nežiūrint var
ačiū.
sceniškais gabumais, kaip
bėgančio gyvenimo klausi taria nuoširdų
piešia
sielos
tragediją
žmo

go ir kančių, laikosi tvirtai
SPRINFIELD, ILL.
Mažamokslis.
ve Julius Norvaiša, Antonemus. Kalbėtojui išparo
gaus, kurio idealai neturėjo "Lietuvių karalius” belan savo pastatytų reikalavimų
ta Veivkiutė-Balzarienė ir
dant diplomatų darbų praatsiekiamo tikslo. Andrius
ir vienybės. Darbininkai sa
N0RW00D, MASS.
gėj.
kiti. Visi aktoriai savo ro
gaištingumą pasauliui, taip
— varpų liejikas — jieškovo susirinkimus laiko kas
les atliko gerai. Veikalas
gi Užkliudžius ir mūsiškius Kunigas susirūpino moteri damas naujų idealų, tobu Kovo 29 d. Juozo Juko dien ir nežiūrint-, kad kom
atvaizdina lietuvių praeities
mis.
klerikalus ir gabrinius di
lesnio žmonijai gyvenimo, imuklėi likosi užmušti du panijos
samdiniai daužo
gyvenimo vaizdus. Gal būt
plomatus, mūsiškiai tauti Musų dvasiškas tėvelis prarado viską. Pagalios su jauni lietuviai broliai, Juo darbininkams galvas, dirb
LSS.
Narys.
dėlto jis mūsiškiai publikai
ninkai, apie kuriuos jau bu susirūpino Norvvoodo mote klydo gyvenimo juroj. Jo zas ir Jurgis Paškevičiai. tuves pikietauti eina reguir nepatiko. Mat, da daug
vo rašyta, kad bene pradės rimis; kad pažinus jas. jis visi idealai sugriuvo ir jis Juozas Jukas, kuri Spring liariškai. Kapitalistų ber
LEWISTON, ME.
pas mus yra tokių žmonių,
grįžti po kunigėlio skvernu, sušaukė bažnyčios skiepe iš savo svajonių augštybės field dienraštis ”News-Re- nai siunta, kad negali iššau
kurie į vaidinamus veikalus Darbininkiškas solidaru
prieš kalbėtojaus argumen vienų moterų susirinkimą. nukrito į nusiminimo bedu ?ord” vadina "lietuvių kara kti didelių riaušių, nors tam
žiuri ne protu, bet gausmu.
mas.
tus šoko su tokiais savo ar Suprantama, susirinko be gnę. Trumpoj žinutėj ne lium," tapo areštuotas kaipo panaudoja ir visas jiems ga
Protu žiūrint kiekviename
Lewistono lietuviai ir len gumentais, kaip ve ta sena veik vienos davatkos. Ku galima. smulkmeniškai iš vyriausias šito atsitikimo limas priemones! Kapitali
scenos veikale žmogus mato kai darbininkai
gvildenti tą ilgą 5 aktų dra iudininkas.
surengė pasaka, kad ne laikas šunis
kiltesnių žmogaus ypatybių bendrą mass-mitingą, kad lakinti, kada medžioti reik nigas joms pradėjo rėžti mą — tiek tik reikia pasa Kaip minėtas anglų laik- stiški laikraščiai rėkė ir
skiepe pamokslą. Ypač jis
gerklavo, kad streikuoja
gražumą ir biaurumą žemų nurodžius reikalingumą gel eiti.
Kalbėtojaus atsaky išniekino tas moteris, kurios kyti. kad toji symboliška ,-aštis atpasakoja, Juozas tik foreineriai, bolševikai ir
ydų, nuo kurių ir dabarti bėti Iuawrence’o streikuo mas tečiaus tuos didvyrius
pasaka begalo gilią prasmę Grinevičius policijos teisme,
niai žiūrėtojai da nėra iiuo- jančiųjų darbininkų padėji pasodino atgal. Publikai stengiasi susiturėti nuo dau turi ir sudaro visais atžvil kaipo liudininkas, visą šitą anarchistai, siekiantis ne
si. Drama — tai mokykla mą. Prakalbos buvo lietu gardžiai besijuokiant iš tų ginimo šeimynų. Agituoda giais gražų ir įdomų scenai atsitikimą maž-daug šitaip darbo sąlygų pagerinimo,
bet išnaikinimo valdžios.
ir ne bile žmogui spręsti a- vių . ir lenkų kalbose. Lie musų didvyrių, jie nuleido mas už šeimynų veisimą, veikalą.
papasakojo: kunigėlis
visas
tas
moteris,
Kad šitie jų biaurųs melai
pie tos mokyklos gerumą ar tuviams kalbėjo d/Yageią. nosį ir daugiau neatsiliepė.
"Buvome
septyni
ar
as

blogumą. Paprasta musų Jam išparodant kapitalistų Tos pačios dienos vakare kurios tokiam "Dievo prisa Varpų liejiko Andriaus tuoni vyrai smuklėje kada visgi nepataiko faktų už
temdyt. tai liovėsi pasa
kymui" priešinasi, išvadino rolėje vtin gerai lošė P. Stopublika, žinoma, studijuoti beširdiškumą
ir
žiaurybe; buvo ’LSS. 203 kuopos va- nedorėlėmis ir pastate jas gis ir Undiniutės rolėje — tragedija atsitiko. *Visi gė koti apie bolševizmo pavojų.
ueMnu&Auuią
ii
nemėgsta, jieško juoko arba taipgi ir tai, kaip visų tau-j karas. Programą išpildė
rė, gėrimai buvo parduoda
tragiškumo. Taigi tie, kurie tų kunigija ištikimai tar-jNashtia’ės LSS. 192 kuopos žemiau gyvulio. Na, ir ar r-iė Žiivičiutė, savo distink- mi ant baro, bet nieks nebu Suprato, kad jie savo melais
visa to veikale nerado, gir nauja darbo žmonių . pri- į draugai. Programas buvo stebėtina, kad su kunigėliais cija daranti nepaprastą ii vo pasigėrusių. Kuomet bar- tik daugina tuos jiems taip
dėjau, barė teatro rengėjus, spaudėjams ir skriaudi-j platus ir Įvairus, tęsėsi apie taip dažnai skandalai iški malonų efektą. Gerai lošė tenderis Joe Samaneli apie baisius bolševikus.
Balandžio 7 d. visų tautų
kam jie leidžia tokius veika-; kams, mūsiškiai vyčiai pa-1 tris valandas ir susirinkusiu la?.. Kunigo prakalba bu taipgi Vandeniaus rolę J. 7 valandą vakare man pas
Burgąs
ir
Girinio
—
J.
Jan

vo
tiesiog
vedimu
Į
pagun

streikuojantis
darbininkai
lūs vaidinti. Juokingas tai kėlė triukšmą — pradėjo •■ publiką pilnai užganėdino,
tatė alaus ir aš kalbėjausi su
užganėdino,
kūnas,
—
gerai
nudavė
fan

dymą.
nutarė
neleisti
savo
vaikų
užmetimas, bet faktas fak
Juozu Jukum, smuklėn ašaukti,
kad
kalbėtojas
kuni-|
Vakaras
pilnai
nusisekė,
tastiškas
dvasias.
Nepras

tu palieka, kad kultūros
Užklaustas, ar vien tik
t.ėjo broliai Paškevičiai ir mokyklosna. Mat, nėra kuo
nes jie "allgų
neliestų,
_an!nes
j
r
kuopai
davė
materiatai
lošė
ir
kiti.
mums da visgi reikia nema right." Kalbėtojas.
laisvos moteris nepageidau
vienas jų pasiūlė Jukui sta mi juos maitinti. Nutarė
tečiaus ;;,jį~
io peln<T$28
pelno
su
centais,
Kalbetojas. tečiaus
su
c_..„.l
Šito
veikalo
pastatymu
kreiptis į kitų miestų darbi
ža.
ja didelių šeimynų, kurių
tytis
iš
laižybų,
kad
Jukas
atsakė,
kad
jis,
jiečiams
1
'
.
žinodamas
Draugams
nashua
’
jiečiair
Materialiu žvilgsniu va darbo žmonių priešus, kalb;
negalima prideriančiai iš padėta nemaža triūso, be' jo imtynėse nepaims. Sudė- ninkus, prašant, kad paim
reikia
varde
LSS.
203
kuokaras nekaip nusisekė, nes ir visuomet kalbės apie vi
maitinti ir užlaikyti, kuni tas triūsas nenuėjo niekais a po $100.00. Kada Jukas tų Lavvrence’o streikierių
*
_
ipos
tarti
nuoširdų
ačiū
už
publikos iš taip didelės, kaip sus tuos priešus, nežiūrint,'
gėlis visai neatsižvelgdamas Vakaras visais atžvilgiai: ir Jurgis Paškevičius susiė vaikus savo globon. Taigi
tą
draugišką
patarnavimą,
Philadelphia, lietuviškos ko ar jie papuošti kartinomis
į ekonomines darbo žmonių puikiai nusisekė ir davė gra mė ir Jukas griebė savo visi streikierių vaikai taipgi
lygiai
ir
publikai
už
skaitliu
lonijos susirinko nedaugiau ar infulomis — ar jie butų
padėjimo sąlygas, užreiškė žaus pelno.
iriešininką taip, kad pasi sustreikavo ir su didžiausiu
ir
gražų
gą
atsilankymą
kaip 300.
kad tik bedieviai priešinasi
rodė vartoja neleistiną im- entuziazmu stojo kovon —
bedieviai ar dievočiausi užsilaikymą.
tuojaus pastatė savo pikiei Dievo valiai, geri katalikai Pastaruoju laiku lietuviu
Camdeniečiai Dradeda judė šventi tėvai. Vyčiams pasi Balandžio 5 v!.
d. susitikęs privalo stengtis, kad ją šei pirmeivių judėjimas čiona tvnėse būda, Juozas Paske tus prie visų mokyklų durų
vičius gelbėdamas brolį, šo
darė svetainėj pertrošku, vieną I^awrence’o streikieti.
apsnūdo. Gabesnieji visuo ko ir atmetė Juką šalin. Ju ir pradėjo daboti, kad nieks
mynos
kuosmarkiausiai
Camdenas, kurį galima kada visa publika .pradėjo rių
įgaliotinį,
renkantį daugintųsi... Girdi, moteris, meniškieji veikėjai, nenore ko bartenderis, kuris tuo iš darbininkiškų vaikų mo
vadinti Philadelphijos prie vyt juos lauk, taigi jie ir iš strei kuo jautiems
auk ų, i kuri nepildo šitos savo prie- darni nuolat "peštis” si
nelankytų. Su tais
buvo už baro, pagrie kyklų
miesčiu, gulėdamas už upės, sinešdino kaip nepuikus.
klausiu, kaip sekasi ir jis at
a  ! dermės, nors jinai ir kas an- karštaisiais, lyg kad pasi laiku
mažais
vaikais-kovotojais
priklauso Nexv Jersey vals Panašioj temoj kalbėjo ir sako, kad visur, kur tik už itra diena eitų išpažinties, traukė jiems iš kelio, o tie bė revolverį ir suriko Juo policijai ir miesto valdžiai
zui: ”Hei! Hei!” ir po keliu
tijai. Camdeno lietuviai sa lenkų kalbėtojas Jan Or- eina, vis po keliatą skatikų .visvien ji nėra katalikė.
musų karštuoliai, kaip žino sekundų pasigirdo suvis ii daug daugiau keblumų, ne
vo dvasia tečiaus daugiau szak.
gauna, tik pas tūlą musų
gu su jų kovojančiais tėvais.
Kunigui pabaigus rišti ma, moka tik "kritikuoti”, Juozas Paškevičius krito Suaugusius galima,
surišti su Philadelphija, ne
mat,
Po prakalbų buvo renka biznierių, kuris laiko krau į moterų
bot
ne
veikti
ką-nors
pozipataikytas galvon. Sama- buožėmis nugalėti, vaikus
klausimą, kada pagu su kitais artimesniais sa mos
aukos
Lav/rence’o tuvę, kada užėjo ir paprašė
tvvio, taigi ir judėjimas sil- nelli pamatęs, kad jis užmu
vo valstijos miestais. Pa streikieriams. Surinkta aukos streikieriams, biznie i reikalavo priparodymo, ka pnėja.
šė žmogų, pradėjo šaudyt į terorizuoti neišdrįsta.
staruoju laiku camdeniečiai $131.00, taipgi suorganizuo- rius išplūdo ir pradėjo taip tros susirinkusiųjų moterų
Mokinys.
Tą pačią dieną buvo dide
zisas puses. Jurgis Paške
lietuviai pradeda gana gy ♦-<a iš lietuviu ir lenku ocn- trankvtis, kad kolektorius j užgina kunigo pamokas, pa
lis
streikierių susirėmimas
vičius norėjo bėgt, pa
vai judėti ir darbuotis.
dras komitetas aukoms rin- turėjo kuogreičiausiai išsi- sirodė tik trįs, kurios kuni
ST. LOUIS. MO.
takytas šuviu ir jis krito ne su policija, išdaužyta ita
Balandžio 6 d. LSS. 215 kti. Komitetan inėjo Ignas nešdinti. Darbininką? pri- I go nuomonei pritarė.
lų bažnyčios ir vienos dirb
kuopa turėjo savo susirinki Yagela ir J. Liaudanskas iš valo tatai užsirašyti ir neuž- I Tai mat, kuo pradeda rū Katalikiška mielaširdystė. gyvas. Jukas, kuris stove tuvės langus. Buvo ir šau
pintis musų dvasiški tėve Pastaromis dienomis čio io viduryje kambario, visa'’
mą. Pine kuopos prisirašė lietuvių pusės, o Jan Or-miršti musų biznierius,
liai.. žinoma, kad jiems čia nai užbaigė savo gyvenimą nesusijudino, nei neliepė sa dymo, bet nieks mirtinai ne
6 nauji nariai. Metai laiko szak ir Jan Rvsz — iš lenkų, j
V. J. č.
rupi ne žmonių gerovė, bet senelis Jonas Platakis. Ve vo bartenderiui susi valdyt.' buvo sužeistas.
tam atgal šita kuopa turėju Taigi darbininkų solidaru t;
----------Pastaruoju laiku iš kitų
lionis per visą savo gyveni Grinevičius sako, kad vie
si išviso 9 narius, šiandien mas auga ir tvirtėja. Tikį TORRINGTON, CONN. savas biznis. " Bevardė.
mą buvo ištikimas katalika- nas Juko surikimas butų iš miestų pradėjo vis daugiau
turi apie 50.
protiški ubagai gina savo į Drg. Puišiutės'prakalba.
WESTFIELD,
MASS.
ir prigulėjo prie šv. Juoza trenkęs iš Samanelli’o ran darbininkų atvykti į čionai
Šiame susirinkime LSb.
Pasidarbavus
LSS.
240
Musų dūšių ganytojas su po Draugystės. Nuo pat kos revolverį, nes tai žmo iarbų jieškoti. Jie teisina
Namo Fondan suaukauta tui musų vyčių pastangos į,
čionai buvo sureng i rado sau labai gerą pagelpages draugystės susitvėrimo bū gus, kurio ir žvilgsnio žmo mi, kad negirdėjo apie strei
$19, Agitacijos Fondan iš ginti darbo žmonių skriau- .-įuopai
K prakalbos.
tos
Kalbėjo
d-gė
bininką, kad privertus savo damas jos nariu bėgiu 6 me nes bijojo, ypač Samanellis. ką arba, kad jiems pasako
kuopos iždo paskiria $10 ir dikus, nes sostai griūva ir
Z.
M.
Puišiutė
iš
Bostono.
_
______ jam tų velionis niekad nebuve
Broliai
Paškevičiai ta, jog streikas jau užsibai
j parapijonus
atiduoti
"Laisvės” šėrų nutarta nu visokie karūnuoti ir kry
kartu
likosi
palaidoti
2 d gė. Iš to matytis, kad kom- '
pirkti už $10.
žiuoti viešpačiai baigia savo Kalbėtoja pirmu atvėju į savo vilną. Kadangi žmonės draugystei skolingas. Dr- balandžio su bažnytinėmis
Danijos agentai darbuojasi.
kalbėjo apie dabartinį sun-į šviečiasi ir pradeda nepai stės įstatai savo narių varu
Tą pačią dieną buvo LM viešpatavimo dienas.
—;
pasakų apie pra neverčia eiti išpažinties. Ži ?eramonijomis, nes abudu Mes streikieriai šiuomi pra
PS. 67 kuopos susirinkimas.
"Keleivio” Skaitytojas. kų darbininkų padėjimą, an :Syt 1kunigu
tru
—
apie
moterų
padėji
_
__ ___
garą ir velnius, tai
musų noma, šitokie įstatai labai jie buvo ištikimi katalikai. nešam broliams darbinin
Susirinkime prie kuopos
"Keleivio” skaitytojas. kams ir darbininkėms, kad
mą ir jų organizavimosi rei-dvasiškas piemuo griebiasi nepatinka dūšių ganyto
prisirašė 2 naujos narės,
BAYONNE, N. J.
tokiom neteisingom žiniom,
į raportų pasirodo, kad
kalingumą.
kitokių priemonių, kad pri- jams: kunigas įsakė visiems
Darbams
kiek
sumažėjus,
STREIKAS.
netikėtų. Streikas tęsiasi
Kalbėdama apie dabartinį vertus žmones klausyti jo į- šv. Juozapo Draugystės na
kuopa gerai gyvuoja.
•
jau
pradeda
matytis
ir
be

netikusi pasaulio surėdymą,! sakymų. Pasiėmė
Camdeniečiai rengiasi su
riams atlikti velykinę, o tie,
Monessen, Pa. — Page pilnu įtempimu ir virš 30
darbių,
bet
kol
kas
didelių
streikuojančių
drg. Puišiutė* taip vaizdžiai So. Bostono klerikalų "Dar- kurie atsisakė priverstinos Steel and \Vire Co. firmos tūkstančių
tverti LDLD. kuopą ir pa
permainų
nesimato;
darbininkų
da»
nei nemano
išparodė klesų kovos neiš- bininką.” Dabar visus tuos, išpažinties eiti, kunigo įsa darbininkai 3 d. balandžio
šai pine laisvais pamatais
Tūlas
fotografas,
kuriam
vengtinuma ir budus paver- kurie šventos inkvizicijos kymu turėjo būti draugystėj išėjo i streiką. Priežastis— pasiduoti. Ir rasit nepasi
draugiją. Vadinasi, knita,
sekasi
neblogiausiai,
norėjo
glajai klesai pasiliuosuoti iš tribunolui nenori liuosu no- suspenduoti. Tarpe tų ne- darbininkų
reikalavimas duos, kol savo neapsakomai
veikia.
padaryt pelningesnį uždar i-sunkaus padėjimo, kad iir,ru pasiduoti, ___
Už
_______
musu
dvasiš-; paklusniųjų buvo ir velionis pripažinimo unijos ir 8 vai. sunkią kovą laimės.
bį, patraukt kazirėmis. Bet vergijos pančių nuvargintus kasis per "Darbininką" iš- Jonas Platakis. Nors jis ir darbo dienos, taipgi, kad al baigdami savo kovą mes
Prakalbos.
Balandžio 6 d. Philadel-’ kitų butą smarkesnių už jį ir nepratusius protauti dar- publikuoja, išniekina ir net tikinčiu kataliku buvo, bet ga butų pakelta. Darbinin pranešime per musų darbi
phijoj buvo visa eilė prakal ir pusėtinai patuštino jam bininkus sujudino ir leido šlykščiai apšmeižia. Dauge- visgi turėjo tiek sveiko pro kai priguli A. D. Federaci ninkišką spaudą visos musų
bų. LSS. 251 kuopos suren kišenius. Sužinojo apie tai jiems aiškiai suprasti darbi- gelis musų žmonelių da to- to ir doros, kad šitą kunigo jos unijai.
visuomenės žiniai.
Dabar
gtame viešame susirinkime moteris ir nusiskubino duot ninkų klesos uždavinius, kio botago bijosi ir, kad ne- prievartą paskaitė pasikėsi Streikieriai laikosi vieny darbininkai deda paskutines
kalbėjo- d. V. J. Venckunas jam gerą lekciją. Ir ištiesų Torringtoniečiams
lietu- būti išpublikuotu, eina ir ne nimu ant žmogaus sąžinės bės. Susirinkimus laiko savo jiegas, kad palaikius
ir d. Pranaitis. Prie kuopos buvo gana gera lekcija: riams darbininkams d-gės ša kunigėliui savo dešimti- laisvės, kurią juk ir krikš kas antra diena Finų socia savo ir savo draugų gyvastį.
paėmė vyra už apykaklės, Puišiutės prakalba suteikė nes bei penkines. Išmintin- čioniškas mokslas pripažįs listų svetainėj, po No. 225 Mergaitės aukauja savo žie
prisirašė 3 nauji nariai.
uždrožė
keliatą ausinių ir nemaža dvasinės naudos, gesnieji visgi privalėtų savo ta, sakydamas, kad "Dievas >th St., Monessene.
Tą pačią dieną Laisvės
dus, kiti Laisvės Paskolos
Kliubo parengtame viešame paliepė eit prie savo darbo Prie LSS. kuopos prisirašė, piemeniui šitą botagą iš davė žmogui pilną iiuosą va Streikas tikimasi laimėti. bondsus, vienas airys paau
susirinkime kalbėjo J. Ne- ir daugiau tokiu bizniu ne rodos, keli nauji nariai.
| rankų atimti, patraukdami lia." Žinodamas, kad kuni Sustreikavus 'darbininkams kavo net 24 savo medalius,
užsiimti. Gal bus gana ge Antru atvėju kalbėdama dūšių ganytoją prieš augš- gui rupi pašipinigaut. ir tuojaus pradėjo iš kitur at kuriuos užsitarnavo karėje.
viackas.
Vakare buvo da katalikiš ras pamokslas, nes pasta apie moterų padėjimą, ką tosnį triburiolą prieš val- dėlto jis net krikščionišką važiuoti žmonių darbo jieš- Taigi aišku, kad darbininkų
kos prakalbos. Kalbėjo tū ruoju laiku minėtas foto reiškia joms Amerikos Mo- stvbės teismą, pareikalau- mokslą mindžioja, a. a. Jo koti. Matomai, kompanijos pasiryžimą
kapitalistams,
las kunigėlis. Jis buvęs grafas pradėjo ištvirkauti. terų Progresyvis Susi vien i- jant, kad kunigėlis liautųsi nas Platakis neišpildė kuni agentai veikia tylomis, tįid nelengva nugalėti. Draugai
"kareiviu.” Gyrėsi išbuvęs
Pas mus persikėlė iš Eli- jimas ir tt., kalbėtoja pada- žmonių vardus šmeižęs. At- go įsakymo. Kunigo vergai streiką sulaužius. Taigi darbininkai! N c 1 e i s k i t e
"ant ugnies 8 mėnesius,” bet zabeth, N. J. naujas grabo- rė tiek Įspūdžio, kad po pra- sišaukinėti i doros jausmus išbraukė ji iš Draugijos. Da šiuomi pranešame broliams mums kristi
pergalėtais,
sugrįžo nenusideginęs. Gir rius A. Petruškevičius ir su kalbų susitvėrė LMPS. kuo- veltui, nes pas kunigus jo- bar senelis mirė ir ta drau darbininkams, kad neva kuomet tiek jau pašiau Ravi
di, "mes išlikome sveiki dėl sidėjo su vietiniu J. Kavo pa, rodos, iš 8 narių. Taigi Rjos dorai pagarbos nėra, gystėj kurią per 6 metus žiuotų, nes ir kitų dirbtuvių mų esame padarę. Palaiky
Su justi
to, kad ant musų kepurių lių. Kurie turėjo reikalus, prakalbos buvo pasekmin- Jie drąsiai imasi kad ir nie^ teisingai mokėjo visus mo darbininkai rengiasi į strei kite musų kovą.
buvo parašyta: ’Dievas sii sako, esą gana geri žmonės. gos.
pagalba
mes
tikimės
ją lai
kingiausių priemonių, bv kesčius, atsisakė duot miru ką. Kada streikas pasi
mumis.’ Dėlto, girdi, mes Lietuviams patartina krei Gerbiamoji d-gė Prašalai- tik iš žmonių
x....... ..................
dolerį ištrau- siam paskutinį savo patar baigs, pranešime visuome mėti.
Presos komisija,
nuveikėme kaizerį.” Vadina ptis su reikalais prie ju.
tienė iš Waterburio prižadė- kus.
navimą. nežiūrint, kad krik nei Klausydami kompani
Vincas
Kralikauskas.
si, Dievas buvo su jumis ir
G. V. V.
jo musų torringtonietėnis
Viską žinantis. ščioniškas mokslas sako jos agentų turėsite skauI
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Planuose, kaip praneša- mame ore, ir kad galima apvienos pusės, palengvino ma, bus pripažinta visuome- sieiti be nepatogaus o*ygejam kovą, nes sulyginant su nės interesai, kurie turi san- j no
- alsavimo prietaiso Toii
lo
praeitim lengvesnis darbas tikius su anglies industrija, ji Klaidinga nuomonė, beapradėjo išduoti daug gere ypatingai kaina, kurią ji tu ii?«?nes bus Patvtointa mi
ri mokėti už anglis, laigi lionų sugrjžtančiųjų karei
Mes daug jau įgijome ži melstis, prašyti jų susimyiė- snius vaisius, kurių užteko.**
jo
maistui;
iš
kitos
gi
pu<
yra
manoma, kad visuomenė vių, kurie buvo išmokinti,
Kuomet musų liaudis pa gaičio atsakymas, kviečiannių, su kurių pagalba geri- jimo, pradeda nešti jiems
butų
pilnai
ir
skaitlingai
atmažu
pradeda atgauti savo tiems jį
pasikalbėjimui.
sės,
davė
jam
šiek-tiek
atlieKaip tas maskas vartoti ir
nam savo būvį, išmokstame aukas, kad juos užgerinti,! >----- j-------- — •••— ——- —— v r--------- —
v ,■
laiko, kurį jis aukavo stovajuama, įvedant kokius kad jos jiems suteikia pilną lygsvarą ir išblaivėti iš to u- Kviesliai mandagiai atsi
naudotis iš gamtos turtų, padaryti sau prieiankiais.
kuriais nornųa
1
im* protekciją prieš visus gazus, po, kuris buvo apėmęs ma sveikinę išėjo.
nustojame bijoti jos prajo- Tokiu budu pirmutinis žmo- susipižinimui su gamta ir nors planus,
vų, nes susipažįstame per il gus pradeda tikėti į galin- Uos apsireiškimais, pagerini- pegerinti a py stovas. Kad kokie tik gali būti karėje ses po iškentėtų audros me O "laisve” su tokia ironi
gus amžius su jos tiesomis, gesnes esvbes, valdančias mul isdirbimo įrankių, page- tai atsiekti, Suv. \ alstijų vartojami. Tie vyrai neži tais priespaudų; kada žmo ja ir panieka kalba apie ši
viešpataujančiomis ant že gamtos prajovais. Atsirado rinlmu‘ savo būvio. Žmogus valdžia leidžia tokiai visuo no, jog atvirame karės lau nės jau pradeda sanprotau- tą d. Grigaičio atsisakymų.
amžius ir menės atstovybei veikti lai ke ore gazų nuošimtis nie ti, jog reikalinga vėl jungti Savo ausimis girdėjusiam
mės. Bet nežiūrint tų vi dievai griausmo, vandens, 1avinosi F**
Pirmutinis tukstancius metU> ir >špa- kę permainų perijodo ir vė kuomet negali būti taip di spėkas, tai tūli kairieji "ly tą kvietimą ir duotą atsaky
sų musų žinių ir išradimų, ugnies ir kiti
kaip uždarytame deriai,rodos, sielvarto ap mą, ir skaitant "Laisvėje"
kurie palengvina mums dar žmogus pradėjo skaitvti už |,enSV0 is gamtos vergo pa- liau, kuomet pramonė bus delis,
bą, supažindina su žemės dievus net labiau bais*esnius virto -1 Jos valdoną, liovės jos sugrįžus į normales, ramių dirrbt u vės kambaryje. Ma- imti, kad minios juos aplei ciniškas pašaipas, tiesiog
ska gali suteikti pilną ap džia, tiesiog savo išbujoju pasipiktinti reikia tuomi
kamuoliu ir išmokina iš jo ir iiavojingesnius jam žvė- ?D°jęs, nes išmoko naudotis jų laikų vėžes.
naudotis, mes visgi galuti ris. kuriems taipgi nešė au- Į l'os turtais ir spėkomis, ku Trumpais žodžiais pianas saugą lauke, bet jokios ap sio ūpo jau suvaldyt negali, sielos žemuinu tų žmonių,
saugos neduoti viduje, ka kaip negalima paleistą nuo kurie norėdami save didžiais
nai neišsiliuosavome iš po kąs ir juos garbino. Prieža-1™^,^ nematė baisių ap yra štai koks:
Įsireiškimų,
galingų
esybių,
gamtos įtekmės. Musų dra sčia to tikėjimo — tai buvo
Pirma, kad visi faktai dėl me gazas išsiveržė iš su kaJno besiritantį akmeni pasauliui skelbti nesijunta,
bužiai priguli nuo tos šalies, pirmutinio žmogaus baimė, reikalaujančių nuo jo aukų. tos išdirbystės. ar visi klau spigusio indo ir pripildė sulaikyti. Jų šmeižimuose ir kaip pasirodo tais prieškle
socialistų sio žioplais ir begėdiškai
kur mes gyvename, nes šil kuri gimė iš jo silpnumo ir Ilgainiui jis patyrė priežas simai, kokie prie jos liečiasi, tirštai visą, kambarį. Rei išniekinimuose
mušasi
į
akis
ne
vien
tas u- drąsiais vaikėzais, kurie su
tis
lietaus,
griausmo,
žemės
kaip tai brangumas pragy kia taip-pat atsiminti, kac
tam krašte kitaip nešioja, tamsumo. Ir jis nešdavo
pas,
bet
tiesiog
idiotizmas.
pasididžiavimu skelbia, kad
' ~ šf'tam. Darbas musų tiems išmislytiemsiems die drebėjimo ir kitų apsireiški venimo, brangumas išdirby vartojami armijos gazo mą
mų.
ir
skaitlius
seniaus
iš"Laisvė"
savo
26
numery

mokytojai bijojo su jais sto
-^guli nuo to, ar mes vams brangiausias aukas,
stės, darbo padėjimas, tran- sliose koštuvai, kurie perko
gyvename šiltam, ar šaltam net savo vaikus degindavo, i mislytų dievu ir dievaičių is- sportacija, ir kiti dalykai, šia nuodingus gazus ir pa je vėl purvina savo špaltas ti į diskusijas. Ištikrųjų
krašte, ar mieste, ar so kad tiktai užgerintų ir la- nalengvo pradeda mažintis. kurie prisideda prie anglių prastai neveikia prieš daž "straipsniu" ”Jo išmintis reikia būti paprastu idiotu,
džiuj, ar arti marių ir upių, biaus jiems įtiktų; ir jeigu Bet jie neišnyksta išsykio iš kainos pakįlimo, butų ofici niausiai randamus dirbtuvė 'Naujienose.’ ’’
kad šitaip save žeminus,kaip
ar toli nuo jų. Skaitlius ve po tokių aukų staiga nusto žmogaus smegenų, nes jam aliai ir teisingai ištirti ko se gazus, k. a. šviečiamojo,
Nežinantis faktų žmogus, "Laisvė" ir jos rašėjai kad
stuvių, gimimų ir mirimų davo baisus griausmas su sunku urnai atmesti ir atsi kių nors valdžios atstovų, naturalio, ir p.
skaitydamas "Laisvės" me daro:
žadėti
per
ilgus
amžius
įsi

taipgi ne nuo musų priguli, • žaibais arba žemės drebėji-1
nes valdžia yra visuomenės "Armijos gazų maskos ne lus, gali ir pamanyti, kad Tame pačiame "Laisvės"
nes juo vaisingesni metai ar mas, jis matė tame išklausy siurbusių i jo dvasią burtų ir atstovu.
gali būti vartojamos mamo taip yra, kai}) ten rašoma, numeryje tilpo korės] K>nden;
dievų,
padavimų
ir
senų
pa

ba juo lengviau gauti uždar tas savo maldas ir prašy
Antra, kad visuomenė y- se, nes nežinoma tikrai, kiek tik tokių nežinėlių visgi šian cija iš Waterbury. Joje ra
bį ir juo pigesnė duona, juo mus; jis tikėjo, kad dievai pročių. Žmogus išpalengvo ra iš užinteresuotų dalių, o gazų ore randas ir kiek ga dien jau nedaug randasi, o šoma: "24 kovo vakare bu
daugiaus tuose metuose esti mėgsta jo aukas, kad jos iiuosuojasi iš po tos Įtekmės, kapitalas ir darbininkai ki li būti oxygeno, kuris reika žinantįs juk tik pasipiktinti vo slaptas susirinkimas, ka
gamta padarė
ant jo ti dvi, ir kad nieko nebūtų lingas gyvybei, vartojant gali pačiu tuo laikraščiu, ku me dalyvavo daugiausiai iš
vestuvių, juo daugiaus gim jiems reikalingos. Žinoma, kurią- ~
<
sta kūdikių: priešinguose gi nedykai jis tas aukas savo P^r tukstaučius metų jo var- veikiama, kad išaiškinti pa mainose privestų prie nelai ris nesiliauja melais save braukti iš LSS. 34 kuopos”
atsitikimuose vestuvės
ir gi dievams nešė: už tai jis no-l^lp^° gyvenimo.
(daugiausiai išbrauktų yra
dėjimą, pakol visos tris da mingų atsitikimų ir žuvimų. purvinęs.
..
Tuo tiktai ir išsiaiškina, lis, ]>er savo tinkamai įgalio
mimai susimažina, o pasi- rėjo ar ką-nors nuo jų išgau"Armijos gazų maskos
Noriu čia skaitančiai vi du. nes tik Piečkaitį ir Matą
mirnnai. Jeigu* t i. ar atitolinti nuo savęs
__ I pelko ir tarpe musų žmonių tus atstovus, neturės pro nėra taip jau nepaprasta ap suomenei parodyti, prie ko išbraukė, o V. Bagdanavidaugina
moksliškomis
kokį
pavojų
ar
nelaimę.
Bet Į dar lygi šiol gyvuoja pagomes su savo i
t
_ gos apžiūrėti ir aptarti kiek sigynimo priemonė, kaip kio begėdingumo priėjo "L.” čius jau seniau dei apšmeiži
žiniomis ir patyrimais dar,už tą saumeilę nėra ko la- niškų dievų vardai— Perku- vieną sumanymą.
.žmonės kad mano. Ji nesu- ir jos korespondentai. Jie mo pats iš kuopos pasitrau
nesame liuesais nuo gamtos bai kaltinti pirmutinių žmo- no. Aitvaro, milžinų ir yiso- Trečia, kad dalykų nu I teikia visuotinos apsaugo? rašo, kad Waterbury' socia kė: susirinkime dalyvavo 17
nesanie
įtekmės,
itekmės, tad su pirmutiniais nių. nes ir mes patįs nedaug kių raganų, kurių visai ne- sprendimas, kaip viršui iš prieš visus gazus ir negali listams kviečiant d. Grigai narių). "Tame susirinkime
žmonėmis buvo dar. blogiau: kuo tame dalvke
nuo ju ski- buvo, bet kuriuos dar tebedalyke
aldy-[ma drąsiai vartoti. -jas ore. tį į diskusijas, Grigaitis pa sutverta
naujos partijos
.. ,buvo didžiausiais
i-i-?__ _______
! • - viduramžinis
-i
-• • jųfran- nešioja apsvaiginta
____ i...
reikšta, ir sudarvmas vald^
jie
gam-'riamės:
burtais mo
politikos vra dvi atskiri
^ndasi mažai oxygeno. siuntęs juos mokintis iš kuopa iš 10 narių." (Ne nau
'euzų
:cuzų karalius pagonis Chlo- žmonių dvasia; deiku
deiko dar lyiytos vergais.
JtVjjatil
^
nesuteikia
oxygeno ir tik "Naujienų." Taip iškraipy jos partijos, bet Amerikos
Pirmutinis žmogus. netu- ( dvigas davė Dievui prižadus gi šiol žmones tiki į juos, bi- funkciji ir viena ir
‘gali prašalinti mažą dalį tų ti faktus gali tik žmogus vi Socialistų Partijos, ir ne iš
rėdamas nieko, išskiriant apsikrikštysiąs tiktai tada, I jo piktų dvasių ir griovimo, valdžios atstovybė negali a- gazų, kurie inkvėpuojami iš sokio padorumo ir gėdos nu 10, bet iš 11 narių). "Pati
lazdos ir akmens, negalėjo i jeigu Dievas padės jam nu kurių prašalinimui degina biejų atlikti.
partija da neapkrikštyta,
Ketvirta, kad surastieji oro- Kaip tik nuodingų ga- stojęs.
lygintis prie dabartinio galėti priešus; o musų pri visokias žoleles ir krapinasi faktai
butu įteikti nuolati- ?.U ^nda.s .kiek daWau>
Dalykas buvo ve kaip: bet kuopa skaitosi 'rimtų so
žmogaus, tikro gamtos ir žadai, maldos, t davimas ant šventu vandeniu. Tuos vi niam valdžios departamenkiaul™
mask* i^1’- Draugui Grigaičiui atsilan cialistų kuopa.’ kuri ves ko
kitų sutvėrimų valdono, — bažnyčios ar ubagams, ar ne sus burtus žmones pames, tui ar komisijai. Tame są- eiV,aA ir Hznuodll?f\ r ,
kius Waterburin, jis viešėjo vą prieš bolševikus." (Ačiū
jis amžinai buvo pavojuje: tas pats ? Mes ne dykai tai nustos jiems tikėję ir jų bi ryšyje nurodoma, kad plaArnujos maskos ga i u- mano šeimynoj. Mums be už suteiktą vardą ir nurody
iš vienos pusės, gamta savo darome, bet norėdami ar pa joję tiktai tada, kada ge nas nemano sudaryti naujųaį‘ u
sikalbant, atėjo du LSS. 34 mus, ką naujo kuopa turės
griausmais, žaibais, žemės; gyli, ar sulaukti geresnių naus susipažins su gamtos atstovybių, bet mano panau- J.kelPlk^ ,dir c.-ornc ^11A_ kuopos nariu. Jie gana veikti, nes mes kol-kas da
drebėjimais ir kitais prajo-jmetų, ar išsigelbėti nuo pra- apsireiškimais ir jos tieso doti dabar esančias nuolati-Kirl)in>c,1U*.kVr .
mandagiai užklausė d. Gri nei vardo kuopai nedavėm,
vais ant kiekvieno žingsnio | garo, vienu žodžiu; norėda- mis, supras priežastį jų at nes valdžios organizacijas.
ranaasi, ir
J. » gaitį, ar jis negalėtų šį va nei neišdirbame programo,
gąsdino silpną pirmutine I mi taipgi ką-nors nuo dievų siradimo. nes mes bijome to,
tokią kovą reikės vesti,
karą atsilankyti į saliukę.
Penkta, kad prezidentas kurl<??
žmogaus dvasią; iš kitos pu-']*"
išgauti, norėdami, kad jie ko nesuprantame; o pakol nuskirtų kokį nors kabineto LA1™^
—Ką-gi mes ten veiksim? vaipo socialistai skaitome
sės, laukiniai žvėris, daug . šimteriopai
’
mums už tai už žmonės bus tamsus ir neišsi viršininką, ar kitą tinkantį kos^.H'a’ ? •
svarbiausiu savo uždaviniu
— d. Grigaitis užklausė.
lavinę, tol gamta su gauja valdininką, atstovauti visuo- ny^ngų dujU. P už jį stipresni, s’ankiojo po mokėtų.
klesų
kova ir vienijimą dar
Kvietėjai atsakė, kad no
girias ir tyrus, nuo kurių Lgai žmogus buvo pri išsvajotų ir išmislytų raga-:
apkalbėti bėgančius bininkų, dėlto kas tik sociasvarstant nauiai na. niezejimą, taigi JOS
naudin'Lros
ar rėtų
jis, išskiriant lazdą, akme slėgtas tikėjimu Į daugybę nu, aitvarų ir kitų Įvairių; duoVus^kS irakld d?<Vrie
reikalus. Iš to kiekvienam ’istams stoja ant kelio šitoj
nį ir dantis, neturėjo ivairių dievų, negreitai jis baisenybių turės savo spąs misionieriui padėtu lygus .re,1l.ia Prasallntl s,eros- a1' aišku, kad tai buvo ne kvie jų kovoj, prieš visus tokius
kuo gintis. Ir, apsiaustas.(_______
r ...
išsiliuosavo iš po
jų įtekmės, tuose suvaržytą žmogų ir skaičius (kokie tris) opera- scnlk’> d^astimas į diskusijas, vien pa darbininkų vienybės ardy.
■ nes tam reikėio
iam susiūaiš visų pusių tokiu pavojum.'nes
reikėjo jam
susipa- baugvs io silona dvaria.
Pasikalbėtii tojus kovosime, nepaisant,
! toriu ir mainieriu atstovu. ■ Armijos maska neap- sikalbėjimui.
jis diena iš dienos turėjo žinti su gamta, suprasti jos
galima, žinoma, visur. Jei ar kas karūnomis, infulomis
translation filed with the t>ost- : Komisijos darbas butų ištir- saugoja nuo karbono monovargti, kad užtektinai susi- apsireiškimus. Bet toksai True
gu
šitokiu budu buvo kvie. ar bolševizmo skraiste danoas<cr at Boston. Mass.. »>n April iti visas paliečiančias tą pra- ksido.
pe yrą nuodingieji
rinktų maistui laukinių uo- susipratimas ėjo labai išpa- 16. 1919. as reouired by the Act of j
Įmonę užduotis ir išdirbti ffaza^ aP,^ tir?in^CiaS’<,-^c« čiama į diskusijas, tai kodėl! gstvtųsi.) "Susirinkime da
gų ir žolelių, nes. neturėda lengvo. Vargingas, prislėg October 6. 1917.
tie kvietėjai nepadavė ir lyvavo 13 rimtųjų.’ ” (Ne
planus tas problemas išrišti. tose dirbtuvėse ir m
mas dar atsakančių tam tik tas gamtos, pirmutinis žmo
Komisija bus tikrai pata- karbono monoksido s.
‘ ;oms diskusijoms nustatyto 13, bet 17). "Jau padaryta
slui įrankiu, jis ir svajoti j gus buvo silpnas ir neišla
klausimo?
Nuo daugelio nutarimai. Pav., I SS. va
riančioji organizacija.
pb taiP^l.n*
negalėjo apie medžioklę ar vintas, nes kovojant už būvį,
metu gyvendamas ant vie dinsis Anarcho-Sindikalistų
šešta, kad komisija duotų nant Vlsu(^e^?k^?J*
ba žemdirbystę.—tiktai p-er besisupsiant ant kiekvieno
i patarimus prezidentui, ku- | ,slVkl??.V2S^« ^Toim Vod tin- tos, kuone visus LSS 34 k p. Sąjunga; 'Laisvė’ — šmei
didį vargą, tarpe aršiausių žingsnio nuo ]>avojaus. mir
i.Įksta oxvgeno. Taigi,kad tin narius pažįstu; žinau, kad žiku, mėšlu ir šlamštu;
ris
butų
artimuose
santijų savo priešų, jis susirink ties, ant lavinimosi jam neli
tie žmonelės nei negalėjo 'Musų Tiesa’ — sindikalistų
! kiuose su industrija ir visais kamai apsiginti, reikia turė manyti apie stojimą į deba šlamštas.” (Kviečiame į se
davo sau maisto ant tiek tik kdavo nė kiek laiko. Bet vis
ti oxvgeno kvėDavimui prie
Suvienytų Valstijų Kuro faktoriais, kurie i ją ineina. taisą', gi pasitikėjimas ant tus su Grigaičiu. Kokios gi kantį Socialistų Partijos
tai, kad nenumirus iš bado. gi jis lavinosi, kovodamas
Pats maistas buvo tada la už būvi, jis išpalengvo išra Administracija praneša,kad i Toks planas, pritaikytas armijos maskos gali būti gali būti diskusijos, jeigu į Lietuvių Skyriaus susirin
bai menkas ir dclto ant vie dinėjo tai kovai įrankius, iš National Coal AssociationLprie įvairių aplinkybių, ma- pražūtingas.
ias stoti] priešklesio skv- kimą, išklausysite buvusio
viršininkai
išsiuntinėjo
savo'noma.
gali
tikti
netik
angpalengvo
prisižiūrėjo
gam

no žemės ploto galėjo sutilpriaus mokiniai su gimnazi- susirinkimo protokolą ir
f kt / mažas skaitlius y- tos apsireiškimams.
Per nariams paklausimų, kad iš- lies pramonėje, bet ir kitose True translation filed with the P°st- os mokytojais. Ir nejaugi priimkite nuo musų padėką
patų — daug sykių mažes daugeli tūkstančių metu, su dirbti planus visuomenės i ša’ies pramonės šakose. ma.«tcr at Boston, Mass., on “PU* ie mokytojai tokių mokinių už tą sugestiją, kai]) mes
1919. as rejuircd by the Act oi
nis negu dabar. O jeigu per didžiausiu vargu daro žmo naudai, nasekmingiau sutai Pagal tą planą vyriausybė
(rietimą i diskusijas svar turime jus ir jusų organus
')ctnber 6, 19i«.
turėtų
tikrus
faktus,
skąitkant
veikimą
tarp
Suv.
Val

gimimą ta - skaitlius gyven gus didžiausius išradimus,
biuose mokslo klausimuose vądinti. Mes da nei nebuvo-*
tojų pasidaugindavo, tuoj kuriuos mirdamas jialieka stijų valdžios ir anglių ga menis ir patarimus, kad iš VLADIVOSTOKO JLAĮK; priimtų? "Itaisvė” ve kaip me pamanę, kad tokie var
rišti Įvairias industrijos
BASČIAI PASUEPIA TAU pasakoja: "tas ponas, buvęs dai. kokius jus patįs sau per
atsirasdavo badas, ligos vi savo vaikams, tokiu budu minimo pramonės.
duotis,
kokios
laikas
nuo
lai-1
------TŲ LYGĄ.
sokios ir baisus išmirimas.; gerindamas jų būvį. GalųKompanijos, priklausan
socialistas, atsisakė ką-nors "I aisvę" pasiskyrėte, yra
tas prispirdavo pirmutinį gale iš lazdos ir akmens čios prie National Coal As- ko gali iškilti. Jis nesiprie j Canadian Press praneša bendra turėti su draugais, jums tinkami). "Pildyti,*ką
žmogų jieškotis sau nauji] žmogus padaro prasčiausią sociation, ])agamina kas me šina darbui, kurį dabar veda s Vladivostoko, kad rusų pasakė jiems, kad jieškotų Naujienos’ su 'Keleiviu’ sa
« pašiepia
? rr*
__ __ | o išminties 'Naujienose.’ " kys. Kol-kas varyti patylo
Komercijos Departamentospauaa
“Ja tenai
Tautų
sėdvbū arba •gerinti
ieu<*i
« • išdirbi•ir kirvi, paskui peilį, ka’aviją tai apie 400,W)0,000 tonų ar Industrijos boardas.
lygą
_ — -^1 — — JI
1 kokių
— 1 W W Čia jau netik šmeižtas, bet mis agitaciją, kad įgijus
ir tt. ir išmoksta naudotis ba tris ketvirtdalius visoje
ma ir kitus įrankius,
_
Lygą, nurodydama,
išpalengvo platinosi po iš ugnies, išranda meškerę šalyje pagamintosios minkš
ir žioplumas mušasi į akis. daugiau jiasekėjų.”
Gaziaes kareiviū masins
visą žemės kamuolio sausu gaudymui žuvies ir šaudyk tosios anglies.
Grigaitis dėl to pasikalbėji Kai]> matote, čia pas tuos
mą ir vieną paskui kito da<la- le. šitie išradimai pastato
Tas planas yra sudarytas
žmones kas sakinys, tai me
dilbtuvėse ir ■liltse. gininkai užsimanė Įvesti Si: mo ve ką pasakė:
rė nors menkus, bet naudin iį daug augščiau kovoje už pasikalbėjimuose tarp Suv.
---- _
biro tvarką ir įkurti Rusijoj
"Atvažiavau čia pasima las. Tokiais įrankiais jie
gus ir reikalingus jam išra būvi, nes, turėdamas minė Valstijų Kuro Administra
Washington, 1). C. — Vi- "gerą valdžią;” tuo tikslu tyti su kai-kuriais žmonė mano pažeminą tuos žmo
dimu^ Tas gerino po biskį tuosius įrankius, jis jau nu toriaus, Harry A. Garfield,, dujinių Reikalų Departa- jie atsiuntė savo kanume- mis — atvažiavau tik pasil nes, kurie tokiai purvinai jų
jo būvį. Bet iki šitie išra stoja bijotis galingiausių gi ir anglių operatorių bei mai- mento. Kasyklų Biuro Di*. nės, bet pradėję tvarką vy siu! po penkių metų darbo. kovai nepritaria. Geisti
dimai Įvyko, jis dieną ir rios žvėrių ir drąsiau stoja nų darbininkų.
kinti” patįs
susivaidijo.
Pa Jeigu kas nori kiek pasimo na, labai geistina, kad tie ei rektorius, Van. H. Manningd
----,
naktį turėjo s'apstyiis nuo su jais į kovą. Vietoj rinki
Pasilaikant tų pasikalbę-, pe^resti mainierius kad sekmėtobuvotokia,kadsą- kinti, tai iš trumpo pasikal ’ementai mestų šalin nuo sa
savo priešu — laukinių žvė mo po miškus uoga ir žole jimų atsibuvusių vasario 11 butų atsargus vartojant [jungininkai (Pral^d®
bėjimo maža naudos; pasi- vęs socialistų vardą ir ne
rių ir amžinai drebėti prieš lių. jis jau gali medžioti ant — 14 d., visas dalykas buvo dirbtuvėse ir kasyklose ar- savo prestižą ųtekmę) Rusi- mokinimui yra geresnių šal terštų socializmo savo pur
anuos, kurie juo baisesniais mažesnių žvėrelių ir kepti paduotas prezidentui prieš mijos gazines maskas, inerijoj.
—
.
, •
, . tinių, jie nesunkiai prieina vinais darbais. Ištikrųjų
jam išrodė, kad jis jų nesu juos ant ugnies, ir turi ap jo išvažiavimą j r raneuziją. tai labai gali būti pavojingaJ laikraščiai nurodo, kad į- mi. Jeigu gi norite vien iie tinkamus sau vardus
prato.
Griausmas su žai dengti laike šalčių savo plL
ki šiol da tebėra neišrištas mano nuomones išgirsti link duoda, kaip augščiau minė
Visų mainų operatorių gyvvbei.
bais, baisus lietus, karštis, kam kunui skūrą, užmuštų prašoma apsipažinti su pa ”r
Kadangi
~ armijos ogazinės
____ transportacijos klausimas. ivairių dienos klausimų, tai ta.
vėjo staugimas ir tt. — vis io paties ranka žvėrių, ir ga keltais klausimais, laikyti
J. A. Žukauskas,
maskos pasirodė taip geros 'Tuo tarpu geležinkelių sto jąs nesvkį galėjote matyt
tai buvo, pagal jo nuomonę, li pasišildyti prie ugnakuro. susirinkimus, juos svarstyti tam
Prot. Raštininkas.
Mano atsi
reikalui, kuriam jos bu ris kas dieną eina vis aršyn. 'Naujienose.’
apsireiškimas galingesnių
Panašiu keliu ir toliaus ė- ir associacijos direktoriams vo Skiriamos.” sakė Mannin; Ir abelnai visas padėjimas lankymas pas jus jūsų nepa
už jį gaivalų — jo priešų, jo žmogaus lavinimasis ir iš- praneštil savo nuomonę.
______ gas savo pranešime, "tai Sibire dabar daug bloges mokins, o aš taipgi nuo jusų Šiame sviete plačiam
kurie jam tiktai biogo norė radimai. Ilgainiui jis išmo- Taip surinktoji associacijos žmonės
nuomonę, nis. negu jis buvo pernai nieko nepasimokinsiu. Pa- Lengva gyvent sukčiam...
jo.
Neturėdamas spėkų ko statyti sau butą, pripra- nuomonė turi būti įduota di kad tos išsidirbo
Neteisi skaitlinė
pačios maskos gali rudenį. Šitaip dalykams simokinimui yra daug gile
juos nugalėti, jis pradeda lino prie savęs gyvulius ir rektorių susirinkimui, Cle- būti pasekmjngai
Ir
dorą sumynė.
stovint, aiškiai pradeda kilti snių šaltiniu."
byste. Tie visi išradimai, iš pradėjo užsiiminėti žemdir- vehnde, Dhio, balandžio 4 d. visur, net ir visai vartjamos
A. J. Jokūbaitis.
Tai ve koks buvo d. Grinealsuoja-1 bolševizmo sentimentas.
e
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KELEIVIS”

GERI AUSIS DARBO AMONI V
LA1SRA1T18.
PRENUMERATO8 KAINA
Amerikoje:
mietams •■••*•••«
i:.7»
Pusei metų .........
1.00
Kanadoj ir Užrnbežii
Metams .............................
Pusei metų ......................... 1.25
_ Su visokiai reikalais atsikroipiant j Redakciją, rašykit šitokį
adresą:
"KELEIVIS“
Ž55 Broadway, So. Bostoa, Mase.

VISOKIOS ŽINIOS
Skerdžia žydus.
Londone gauta žinių, kad
Ukrainoj prasidėjo žydų
skerdynės; Atžagareiviški
kazokai pradėjo organizuo
ti "mirties pulkus” ir skel
bia žydų išnaikinimo karę.
Skerdynių Įtaisyta jau Berdičevę, Žitomire, Čemobylėj, Ovruče, Elisavetgrade,
Vasilkove ir kituose įmes
tuose. Šimtai žydų išskers
ta ir sužeista, daug prigir
dyta ir sušaudyta. Daugybė
moterų ir merginų išgėdin
ta. Tarpe Kijevo ir Bachmačo "mirties pulkai” nepa
liko nei vieno miestelio neĮtaisę žydų skerdynės.
KAREIVIAI JTAISĖ PO
GROMĄ NEW YORKE.

"Keleivio” draugai pri
siuntė mums iš New Yorko
angliškų dienraščių iškar
pų, kur plačiai rašoma apie
buvusi pogromą, kuri gauja
kareivių Įtaisė tenai perei
toj sąvaitėj.
Kaip rašo New Yorko
"Tribūne,” tai Kareivių ir
Jurininkų Apsaugos Drau
gijos butas likosi visiškai
išdraskytas. Išvertę duris
ir Įsiveržę vidun, kareiviai
tenai sulaužė kėdės, deskas,
išmėtė per langus rašomas
mašinėles ant gatvės, nu
mušė ir išmetė laukan pa
kabinamas lempas, paleido
gazą. suskaldė rekordų šė
pas, vienu žodžiu — nepali
ko nieko.
Šitą butą užlaikė Ameri
kos Darbo Federacija grįž
tantiems kareiviams orga
nizuoti. Visas tas "federeišiu" biznis buvo tikrai patri
otiškas ir priešingas sociali
stų judėjimui, bet "smat boisai” vistiek jį išdraskė.
Ar pogromas buvo Įtaisy
tas kokiais politiniais moty
vais, ar vien tik patenkini
mui laukinio instinkto, sun
ku pasakyti.
Kaip rašo
"Tribūne,” kareiviai susi
mušė
Draugijos pirmi
ninku Trott’u, kuris ir pats
nesenai oaleistas iš kariu
menės. Kada apie 60 karei
vių jj apsupo, jisai prasiskynė i>er juos sau kelią ir lei
dosi bėgti. Viso kareivių
būrio vejamas, jisai Įpuolė i
People’s House, kur randa
si socialistų užlaikoma focialistų mokslų Rando mo
kykla. Kada kareiviai Įsi
veržė mokyklon,
profeso
rius Dana skaitė tenai lek
viją. Kareiviai pertraukė
ciją.
jam skaitymą ir įiareikalavo išduoti Trott’ą. Jiems
paaiškinta, kad tokio žmo
gaus tenai niekas nežino,
kareiviai išjieškoję mokyk
lą ir persitikrinę, kad jo iš
tiesti tenai nėra, subėgo ant
viršaus, kur buvo šokiai.
Tenai jie sukėlė skandalą,
perpiovė vienam šokikui ka
reiviui galvą ir sugrįžę prie
Soldicrs and Saiiors’ Proteetive Ass’n buto Įtaisė po
gromą. Policija neareštavo
nei vieno piktadario.

CHICAGOS DARBININ
KAI STEIGS SAVO
KRAUTUVES.

Šiomis dienomis valdžia
išleido 40 varantų deportuo
ti 40 I. W. V'. narių, kurie
dabar sėdi federaliame Leavenvortho kalėjime. Varantai sako, kad jie turi būt .de
portuoti atsėdėję paskirtą
jiems ’oiką.

pajiėškau Andriaus Zarubos. pir-.
- -į
Pajieškau KAZIMIERO LAPl.NSmiau gyveno' Norwood, Mass. Turiu
.....................
Turiu '
I KO.
kuris pirmiau gyveno Union Ci' ■ . I' tv, Conn., girdėjau, kad jis išvažiavo
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti.
Juozapas Balč un;>s,
jį Vermont valst.
Jis turi padaręs du
1 *
15X5 WashingV>n St., Peabou.v, .Mass.; aparatus ir vieno modelį padavė už-------- j patentuoti, o kitą aparatą, jeigu dai
Pajieškau Petro Styro iš Kauno i nėra padavęs užpatentuoti, tad tegul'
*
-----------------------aito----------gub.,
Panedelio
parap., -praeitą
metą :■ atsišaukia
atsišaukia kuogreičiausiai ir
ir, lroin
kaip sairvveno Cambridge, Mass. Jis pats
kompanija duos pagalbą,
kokią
_ ________ -a:
y . .. 1 n/it-oc
m iuu. dovanos.
________
Atar kas ji Ž>no meldžiu pranešti.
(16)
norės ir tuos 4?
$ll»,(MHi
2
F. Radvilas
i:
■
: sisauk tuojaus. Jeigu nenorit ypati39 Portland st., Cambridge, Mass. j skai, tai rašykit arba telegrafuokit
ANTANAS RUMŠEVlčIA,
Pajieškau Jono Milbudo, iš Vilki-j
jos parap-, Kauno gub. ir pav., prieš 7 ji 162ų Manhattan Avė.,Brooklyn, N.Y.
metus gyveno Lowell, Mass.
Jo ir
kitų savo draugų ir pažįstamų meld-'
Pajieškau brolio Antano Gelvanaužiu atsišaukti.
(17,
l sko ir Alenos Žemaitytės, is Čedasų
Jonas Karpavičius
parapijos, taipgi visų kitų savo pa
Prescott Mill.
Bowdoinham. Maine. žįstamų čedasiškių meldžiu atsišauk
ti.
Pajieškau Emilijos
Dūda irios
ir
Juozas Gelvanauskas.
212 Cokege Avė., Sioux City, lovva.
Izidoriaus Bartkeiio, iš Daugėliškiu
sodžiaus, Pabaiskio parapijos, Vilk
mergės pav., Kauno gub., prieš 8
Pajieškau draugo .Jono
Valiaus,
metus gyveno Brookiyne.
Jų pačių jis prieš du metu gyveno Racinc,
atsišaukti arba kas juos žino mel Wis. Jo brolis Pranas Valakas yra
džiu pranešti.
miręs įr dėlto pats lai kuogreičiau
Petras Pavydįs.
(17) siai atsišaukia, ar kas jieškomąjį ži
265 Main St..
Hartford, Conn.
no malonės jam nevilkinant pranešti.
Uranas Lipskis.
(19)
pajieškau Jono ir Jurgio Kirvaičių,
Box 522,
Runiford, Me.
iš Gražiškių kaimo, Vaitkabalių valsčiaus, Vilkaviškio paiv., Suvalkų gub.
Pajieškau pusbrolio Povi'.o SimiTuriu svarbu reikalą ir meldžiu jų nausko ir pusseserės Elzbietos Jokupačių atsišaukti ar kas juos žino ma- bauskaitčs-Jastrumskienės, iš Pavan
denės parap., Telšių pav., Kauno gub.
lonės pranešti.
Vincas Yurkinas.
(17) Jų pačių meldžiu atsišaukti ar kas
Bcx 114, Cambria Coal Co.,
juos žino malonėkit pranešti.
Lunaberport, W. Va.
Jonas Skirmontas,
(U)
62 Porter St..
Drockton, Mass.
Pajieškau savo dukterų Anelės ir
Uršulės
Bartkevičių, iš Maskaukos
Paiieškau pusbrolių Jono ir Juoza
kaimo, Varėnos parapijos, Trakų pa po šetku, iš Lenedrinių kaimo, PaJu pačiu me'- germanių parapijos, Kauno gub. Jų
vieto, Vilniaus gub.
džiu atsišaukti ar kas jas žino ma- pačiu meldžiu atsišaukti ar kas juos
lonės pranešti.
žino malonėkit pranešti, nes turiu
Jonas Bartkevičius.
svarbu reikalą.
2626 Centrall St., Philadelphia. Pa.
Petras Yurginas,
Co. D. Aberdeen Proving Ground,
Pajieškau draugo .Jurgio
Jurgio Blazuko.
Aberdeen, Md.
iš Plaskanų
L
'
. "kaimo,. ’Kalvių
' . parapijos.
Trakų pav„ Vilniaus gub. Jo paties i
Pajieškau sesers Petronėlės Chclmeldžiu atsišaukti ar kas jį ž;no ma kauniutės, turiu svarbų reikalą, to
l'-nčs pranešti, už ką busiu la bai dė- dėl jos pačios meldžiu atsišaukti arba
, kas apie ja žino malonėkit pranešti.
kingas.
Joną:: Mcikunas.
A. Chclkauniulč.
(18)
1 Elm StHudson, Mass.
3117 Eagle St., Los Angeles, Cal.

Chicagos Labor Party su- kęsų Kliubas savo mėnesisivienijo su farirerių Non-įnianie susirinkime, laikyta
Partisan Leaguo ir steigs me 4 d, balandžio, š. m., nu
Chicagoje
kooperacines tarė sulaikyti paskirta LSS.
valgomųjų daiktų krautu Apsigynimo Fondan ‘ aukų
ves. Taip paske’bė laikraš ($15.00). Auką kliubas pas
čiuose M. L. Johnson. L. kyrė pirmesniame savo su
Party sekretorius. Krautu sirinkime, bet pasirodžius
vė busianti atidaryta kiek LSS. I Rajono išleistiems la
viename 35 miesto wardų peliams, kuruose begėdiškai
Farmu produktai bus gabe išbiaurojama Lietuvos Lai
nami toms krautuvėms tie svės Fondas ir daugiausiai
siog iš North Dakotos, kur lietuvių darbininkų' klesai
Non-Partisan League da užsitarnavusieji socialitai,
bar turi «uvo rankose val daugelis kliubo narių labai
džią ir kontroliuoja visą val tais juodašimtiškais lape
stiją. Johnso’i sako, kad liais pasipiktino, užprotes
pienuojamos krautuvės tar tavo prieš, skyrimą aukos
naus unijoms taipgi kaipo LSS. Apsig>'nimo Fondan.
hedkvorteriai, iš kurių bus L U. P. Kliubas priklauso
galima vesti net ir streikus. Waterburio Lietuvių Prog
resyvių Dr-jų Sąryšiui, ku
GUBERNATORIUS LIE ris Lietuvos Laisvės Fondą
PĖ IŠTIRTI LAWRE\CE remia. Dėlto musų kliubas
STREIKĄ.
auką sulaiko ir reikalauja,
Massachusetls guberna kad LSS. I Rajonas savo iš
torius Coolidge buvo pata leistus lapelius atšauktų, ki
ręs Lawrence’o fabrikan taip kliubas atsisako Apsi
tams rasitarti su kita puse gynimo Fondą remti. Rei
ir pažiūrėti, ar negalima bu kia pastebėti, kad šitą sulai
tu streikas pabaigti. Fah- kytą auką jau buvo antra
riknr.tai griež ai atsisakė L. U. I’. K. paskirta Aps.
apie ką nors tartis. Tuomet Fondan auka.
gubernatorius liepė valstiSenkus, sekr. .
jos taip vadinamai sutaiky
mo ir ttarpininkavimo ko' 20 METŲ KALĖJIMO Už Pajieškau *brolio Jurg’n Adomai Pajieškau Varonikos Malkutės, ji
misijai ištiri’: esamas darbo
PLĖŠIMĄ.
čio. iš Ubiškės kaimo, iJara’ iu para gyveno So. Bostone. Ji pati lai at
pijos Raseinių pav.,
Kauno gub., sišaukia arba kas apie ją žino malo
sąlygas, taip ikad valstija žiprieš 3 metus gyveno Piitston, I’a. nėkit pranešti.
Jurininkas
Howey
likos
uotų, kas kaltas už tęsimą
paties meldžiu atsišaukti ar kas
Thomas Kassaies,
nuteistas New Yorke nuo jo
1(M)3 E. 1-st St., Los Angeles, Cal.
jį žino meldžiu pranešti.
oabartinio streiko.
Adomail’s.
(;7)
Komisija turėjo pradėti 10 iki 20 metų kalėjiman už 2224 W. Jonas
Pajieškau Stanislovo Drungclio, iš
23-rd St„
Chieago, III.
Daugintų sodžiaus. Kartino parap..
tyrinėjimo darbą pereitą tai, kad apiplėšė žmogų.
Pajieškau brolio Karolio Rokau*.; Telšių pav.. Kauno gub.
Jo paties
panedėlį, 14 balandžio. Ty
iš Varžų sodžiaus. Vikmergės pav. i meldžiu atsišaukti ar kas ji žino' maKauno gub. Tu riu- svarbu
-....... 1 • —
-------------reikalą ir ' lonės
pranešti.
rinėjimas turėjo būt viešas.

Pajieškojimai

AUDROJ SUŽEISTA
ŠIMTAI ŽMONIŲ.

Per šiaurės Texą ir pietą
Oklahomą pereitoj sąvaitėj
perėjo pašėlusi audra, ku
rioj 67 žmonės likos užmuš
ti, o keli šimtai sužeista.
Materialių nuostolių taipgi
pridaryta labai daug.
REDAKTORIUS SUBADĖ
TEISĖJĄ.

St. Jcseph mieste, Misouri
valstijoj, redaktorius Lyon
teisme peiliu subadė teisėją
Divilbissą. Redaktorius areštuotas, o teisėjas nuga
bentas ligonbutin; jis turi
9 žaizdas. Piktumo prieža
stim buvo politika.

meldžiu jo paties atsišaukti ar kas ji
žino malonės pranešti.
(b>)
Petras Rokus
BOX 204,
Minesvil’e. N. Y.

Pajieškau -Juozapo K.'ingos,
pir:niau gyveno Kanadoje, ii.-, pats arbu
kas jį žino malonėkit pranešti.
Petras Piiipas.
Paueškau Juozapo Banio ir Elzbie
Ii) City Point Ct., So. Boston. Mass. tos Baniutčs. taipgi Pov'lo čiupo, vi
si iš Glaudelių kaimo. Alizavos pa
Pajieškau pusbrolio Domo Sidabro, rapijos. Kauno' gub.
Turiu svarb i
iš Rekiečių sodos, Viekšnių parapijos, reikalą ir meldžiu jų pačių atsišauk
Šiaulių pav.. Kauno gub. Jo paties ti ar kas žino malonės pranešti (1'5)
Stanislovas Meškelis
meldžiu atsišaukti ar kas jį zir.o ma
i
lonės pranešti.
746 Bank st.,'
U’atcrbury, Conn.
August Silver.
(16)
. 1 . ------------------------------------ i
Post Office,
(Vinchester, Wis.
Pajieškau
apsivedimui
merginos,
nito 20 iki 30 metų amžiaus, apie save
Pajieškau brolio Mikolo Adomaičio, platesnes, žiniąjs. suteiksiu per laišką,
Vilniaus gub., Trakų pav., yra svar Meldžiu atsišaukti, su pirmu laišku
bus reikalas.
(16) prisiunčiant saVo paveikslą.
J. B.,
Morta Adomaičiutė-Miškienė.
•in ‘ojąotj
-‘•sav ujo? os
P. O. Box 161, North Bloomfield, Ct.

Dox L

Albinas Daugintas.
(17)
Redington, Mc.

Los Angeles, Californijoj,
likos
nuteistas penkiems
mėnesiams kalėjimo ir užsi
mokėti $5,000 baudos milionierius Hulett Meritt už slė
pimą maisto karės metu.

LIETUVIŠKI REKORDAI

Juokai ir Meliodijos yra ant tų Columbia Rekordų
10-inch 85c.

$6,330.000 PASKOLOS ČE
KOSLOVAKIJAI.

Referatas apie Nosis. Monologas.
E-409!) š Jaunystės Atminimai, Alonolog.
departamentas

Pinigvno
Washingtone paskelbė, kad
Ceko-Slovakijos respublikai
Amerika nutarė duoti $K.
330.000 paskolos, o Belgijai
$900,000.
ANGLIJOS KARIUMENĖ
MALŠINA SUKILIMĄ
INDIJOJ.

PRANEŠIMAS CLEVELANDIEČIAMS.«

Pranešu vietos ir apielinkės lietuviams, kad vėl par
duodu ” Keleivi” pavieniais
numeriais sekančioje vieto
je:

J. Tinpavicius.

2017 St. Clair avė.
Cleveland, Ohio.

Pajieškau
apsivedimui merginos,
apsipažinusios su mokslu, be skirtu
mo tikėjimo, mylinčios ramų ir do
rą šeiminišką gyvenimą.
Meldžiu
atsišaukti, atsakymą duosiu kiekvie
nai.
(161
B. S. Daūkauta
1656’,£• W. VanBuren st., Chieago, III.

PRANEŠIMAI

Pajieškau brolių Vinco ir Mateušo
I’AJIEšKAI VIETOS lictnriškum
Gavėnų, Suvalkų gub., Mariampolės
Raibu lietuvis: ai, angliškai,
pav., Balsupių kaimo. Meldžiu atsi ofise.
francuzišlai ir truputi lenkišl ai. Esu
šaukti, nes yra svarbus reikalas.
Mikolas Gavėnas,
(16) stenografistū, dii Dusi 5 metus prie
P. O. Box 161, No. Bloomfield, Conn. telefonų ir metą prie lietuviško laik
raščio. Reikalaudami atsakančios <>Pajieškau draugo, kuris moka da fisui darbininkės kreipkitės šiuo aryt "Steleves Piasentis” arba kas tu dresu:
Marie Grue.
ri tokią knygą, kurioj galima butų
384) W. 4-th St., So. Boston. Mass.
patirti tokias ”Steleves piasentis”( ? )
daryti. Meldžiu atsišaukti.
Šiuomi viešai pranešu, kad mano
B. Susiam.
vyras Adomas Gudauskis prasišalino
Montello, Mass.
Box 56,
19 kovo, pasiimdamas visus pinigu-,
Pajieškau savo žmonos Onos Ra ir išvažiavo su kita inoteria Agi.ieš’ a
dzevičienės K riveriutės, paeinančios iš Sakovič, kuli oaiiko savo vyrą, paim
Virbalio, Vilkaviškio pav., Suvalkų dama 2 metų vaiką. Kas tas ypatas
gub., gyvenusi Scotlandc, Amerikon patempsite, praneši-iCt- policijai bei
Pabėgėlių
atvykusi 1913 metais. .Ji prasišalino žemiau paduotu antrašu.
iš mano namų su Franu Sakalausku policija jieško.

Ona Gudauskiene.
(18)
apie 6 metai tam atgal ir jokios ži
759 So. High St.,
Akron. Ohio.
nios apie ja neturiu. Meldžiu ją ži
nančių pranešti jos adresą, už ką bus
atlyginta.
Jonas Radzevičius.
(16)
Jei nori švelniai ir be skausmo nusi
5 Park St..
Hai‘G>rd, Conn.
skusti barzda, tad nusipirk Britvą
HANDFORGĖT; kaina $4.00.
GvaPajieškau dėdės Adomo Bubnio, iš rantuojama, jeigu
neskųs,
pinigus
Prienų parap.. Badinavos kaimo, Bal sugrąžSnam.
Agentams geras nuo
bieriškio valsčiaus, Mariampolės pa šimtis.
Reikalaudami britvos, pini
vieto, Suvalkų gub.
Aš paeinu iš gus prisiųskite iš kalno.
Važatkiemio kaimo. Prienų parapi
M. Z1ZAS.
(17)
jos. Pagermonių valsčiaus. Mariam
138 .Millbury St_ Worcester. Mass.
polės pav., Suvalkų gub, Magdalena
Tirvukė, meldžiu atsišaukti
ar kas
a
jį žino malonės pranešti. Dėdė jau
senai Amerikoj gyvena.
Magdalena Tirvukė.
(17)
Knygoje išdėstyta aiškiai ir nuo
Eox 232,
Christopher, III. sekliai svarbiausieji darbininkų rei
kalai. Parašė W. 1). Hayvvood, kuris
Pajieškau švogerio Stanislovo Ki- dabar nuteistas ant 20 metų kalėji
zclevičiaus,
iš Rudaminos
kaimo, mo.
Išleido pranaoniečių unijos na
Kalvarijos pav.,' Suvalkų gub.
Tu riai: 78 puslapių, kaina 25 c. Galima
riu svarbų reikalą ir meldžiu jo pa siusti ir štampomis.
Adresas:
ties atsišaukti ar kas jį žino malo
j. DĖKIS
(18)
nės pranešti.
336 E. G-th St..
Plain Kieki, N. J.

KIEKVIENAS VYRAS,

NAUJA KNYG T”
Pramoninis Socializmas.

Petras Macejunas.

(16)

REIKALĄ VIMAL

30 Jefferson St., Worcester, Mass.

Aš, Alena Ališauskiutė, pajieškau
Nikodemo Razvadausko. Jis paeina
iš Suvalkų gub., Vilkaviškio pav.,
Gižų kaimo, 2 metai atgal gyveno
M’aterbury. Conn. Meldžiu jo paties
atsišaukti ar kas jį žino
malonės
pranešti. Turiu svarbų reikalą
Alena Ališauskas.
(i«)
263 EI m St..
Newark, N. J.

.■Reikalaujant Kooperacijai
v tolėjo
malonėkite kreiptis žemiau paduotu
antrašu. Tame užsiėmime esu paty
ręs, nes dirbės per 7 metus Lietuvių
su
kooperacijoj ir gerai' apsipažinęs
“ "
biznio vediniu. Meldžiu rašyt sekan(?)
ėiu adresu:
F. J. Lisauskas
So. Boston. Mass.
255 Broadvvay,

PARDAVIMAI.

APSIV ĖDIMAI,

KRIAUČIŲ ATYDAL
Parsiduoda
štyminė
prosinimui
mašina, su kuria per dieną galima
suprašyti 60 siutų; tik 2 metų varto
ta, parsiduoda pigiai.
Pasinaudokit
proga.

P. Valiulis,

(16)

-12'zĮ Haverhill St., Lavvrence, Mass.

FARMOS PIGIOS

Maža farma. arti akro geros že
mės, apie 20 vaisingų, medžių, grepsų. geruogių ir gėlių krūmai, 10 rui
mų stribą, 2 sinkus, miesto vanduo,
vištinyčia ir daržinė, arti dypo, tikietas į Bostoną 13c.; taipgi fabrikų
yra ir ar.t vietos. Kaina $2,600.
67 akrai žemės, apie 15 dirbamos,
kita dalis pievos, ganyklos ir ąnrios,
G. J. R .
diktas upelis teka per farmą, yra ir
P. 0. Box 80,
Rockford, Ilk
žuvų; 6 ruimu stnba, 2 geri šuliniai,
daržinė. 2 karvės, 2 dirbami jaučiai,
Pajieškau
apsivedimui merginos, daug mėšlo ir malkų ant kiemo;visi
geistina, kad butų pasiturinti.
Aš geri farmos įrankiai.
Už viską tik
esu 30 metų amžiaus vaikinas. Mel $1,400.
džiu atsišaukti, su pirmu laišku pri
A. '-Žvingilas.
siunčiant savo paveikslą, atsakymą
26 Rroadtvay,
So. Boston, Mass.
ir platesnes žinias suteiksiu per lai
škų.
\
J. W„
(17)
315 IValnut St,
Nev.ark, N. J.
100 akrų žemės. 10 dirbamos, miš
r urnų
Pajieškau
apsivedimui
merginos kas, ganyklos, didelis sodas.
lietuvaitės, ne senesnės 30 metų, be namas, harnė 110 X 60 pėdų didumo
Viena ir pusė my
skirtumo tikybos, geistina, kad butu ir kitos triobos.
apsišvietusi. Su pirmu laišku meld lios nuo geležinkelio stoties, 4 mylios
Verta $6,000,
žiu prisiųsti savo paveikslą, atsaky nuo Gardner, Mass.
mą ir platesnes žinias suteiksiu laiš parsiduoda už $3,500, $900 reik įmo
ku. Paveikslo
negavęs, atsakymo kėti.
46 akrai žemės. 2<) akrų ariamos,
neiluosiu.
.
(17)
miškas. ganyklos ir sodas, $5,000 ver
Jonas Karpavičius
tės triobos, 9 karvės, 2 arkliai. 20 vi
Prescott Mill,
Bovvdoinham, Me.
štų. vežimai ir visos mašinos, mylia
Pajieškau apsivedimui vaikino ar nuo dvpo. 10 mylių nuo Woreesterio.
ba našlio, nuo 25 iki 35 metų.
Su Kaina $4,3('O, įmokėti reikia £2,00.).
182 akrai žemės, 7,300 vaisingų
pirmu laišku malonėkit prisiųsti ir
■nedžių,
miškas ir ganyklos, naujas 8
savo paveikslą.
E. VVithkus,
(17) ruimų namas, barnė ir kitos triobos.
Kaina ?<5.5W, įmokėti reikia $1,2<».
32 Sloan Avė., Amsterdam, N. Y.
JONAS BUROKAS.
(17)
Millbury St, IVorcestcr. Mass.
Pajieškau
apsivedimui
merginos

PARSIDUODA FARMOS.

SINN FEINERIA1 PABĖ
GO Iš KALĖJIMO.

Šiomis dienomis iš Mountjoy kalėjimo Dubline pabė
go 20 airių revoliucionierių
(sinn feinerių). Tarp jų
buvo du atstovai Į parliamentą.

Pajieškau draugo Mikoio ir Jurgio
Alcsuny, taipgi Barboros Petrauskienės, po tėvais Kvedaraičios, visi
iš Berklainių sodžiaus, Pumpėnų parapijos. Panevėžio pav, Kauno gub.
Turiu svarbų reikalą
tr meldžiu jų
pačių atsišaukti ar kas juos žino maJonč'S pranešti.
(10)
Povilas Navalinskas
302 John Adams st., Orcgon City, Ore

Pajieškau
apsivedimui
merginos
Pajieškau brolio Jono ir sesers Te
resės Ješkcvičių, iš Perlojaus kaimo, arba našlės be vaikų, nuo 1$ iki 28
Nedzingės parapijos,
Trakų
pav., metų amžiaus, laisvų pažiūrų, ra
Vilniaus gub. Jų pačių meldžiu at maus budo, blaivios, dailios išvaiz
sišaukti ar kas juos žino malonės das. geistina, kad butų siuvėja ir ap
sišvietusi. mokanti anglų kall>a. Mel
pranešti.
džiu kreiptis paduotu antrašu, pla
Dionizas Ješkevičius,
tesnes žinias ir
atsakymą duosiu
Box 317,
Jernme, Pa.
kiekvienai.
J. Raymond.
(17)
Pajieškau Kazimiero Žičiaus, pirm
150 South St., Halitax, N. S. Can.
poros metų gyveno trumpą
laiką
Lawrence, Mass., tapgi Juzės TataPajieškau apsivedimui
mergino*,
runukės, iš Lamenų sodos, Vilniaus
gub. Turiu svarbų reikalą, kas apie tarpe 18 ir 20 metų, mokančios skai
juos žino malonėkit pranešti arba tot ir rašyt ir turinčios turto nema
žiau $5o0.
Aš esu doras vaikinas.
patis lai atsišaukia
(16)
28 metų, nevartoju svaiginančių gė
l^igmontas Balnis
rimu ir jokio tabako, esu pasiturin
16 Currier St,
Lavrence, Mass.
tis. Dėl platesnių žinių meldižu ra
šyt,' su pirmu laišku prisiunčiant savo paveikslą. Ant pareikalavimo paveikslus gražinsiu.

NUTEISĖ MILIONIERIŲ.

Indijos gyventojai pradė
jo kilti prieš Anglijos val
džią. Delhi mieste pereitoj
sąvaitėj buvo didelių riau
šių. Iš Londono pranešama,
kad Anglijos valdžios kariu
menė užpuolė ant sukilusių
žmonių ir riaušes numalši
IŠLEIDO VARANTUS
no.
Aukų esą ’nadaug.”
DEPORTUOT 40 I. W. W.
NARIŲ.

REIKALAUJA ATŠAUKI
MO Į ROJONO LAPELIŲ,
"aterburio Lietuvių U-

Negalima rasti smagesnio ’ižganėdinimo, kada įsigilini i tuos ,i nok ingus
monologus, suloštus t’lieniuno. Vie
name iš ju jis kall»a apie visokios rū
šies nosis ir nurodo ju karakterį. Ki
tame, kaip nelaimingas jaunas vyras
linksmindamas papuola i visokias ne
laimes.

Gerkit šaltyčiai.
(; kas sodai, do sodeliai.

Senu gadynių dainą apie gėrimus pui
kiai dainuoja St. Šimkaus nustebinan
tis choras. Ant kitos pusės mergelė
apdainuoja turtingą jaunikį, kad jis
ją nemyli dėlto, kad ji beturtė, bet
kadangi ji yra graži, o jis nešvarus,
lodei ji jo nepaiso.

Box 2!)8.

Čia yra keletas kitų Rekordų, kuriuos jus mylctumet išgirst
. f Už bilingčlj. M. Petrauskas, ten.
nakcialy. M. Petrauskas, ten.
E-2311

i? .»•».« I Suktinis. M. Petrauskas, tenoras.
E-J.IIS į ya|jat Valuže. M. Petrauskas, ten.

(Kas sukatos vakarėlį. Brooklynno kvartetas.
(Nuostaba, Maršas. Columbios lx?nas.

PAPRAŠYK NAUJO KATAL1OGO TARPTAUTINĖS INSTRUMENTĄ LĖS MUZIKOS.

Kiekvienas Columbia Rekordu pardavėjas mielai sutiks pagrajint Jums
bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums kataliogą Co
lumbia Lietuviškų Rekordų. Paprašyk pas jj.
Pirkite Suv. V ai.
Taupymo markes.

nuo 18 iki 24 metų amžiaus, blaivos,
DABAR LAIKAS YR \ PIRKI
mokančios rašyti ir skaityti ir linksmau sbudo. Su pirmu laišku meld MUI KARMŲ, kurių yra visokių apie
žiu prisiųsti savo paveikslą, plates musų kaimą: mažu ir didelių ant iš
mokėjimo.
.dusų draugija prfrodn,
nes žinias suteiksiu.
(16)
kur pirkikas pats gali .susiderėt su
<1. Kcmis
žemės savininku.
Daugumas fartnų
Stato Normai School,
yra palei Lietuvius Ūkininkus. Va.
I'raminghani, Mass.
žiujant, pirkit tikietus į Grand Ra
Pajieškau
apsivedimui
merginos pids* o iš ten į musų kaimą Kart.
geistina,
kad butų protestanų tiky Trūkis ateina į pat vidurį miestelio,
bos arlia laisvų pažiūrų. Aš esu 31 nuo stoties .pasukus po tiesei vieną
metų, pusėtinai
apsisvietęs,
turiu gatvę, patčmv.sit Jjetuvių Namą, ten
profesionalį užsiėmimą. Meldžiu at galima gaut visas informacijas, ari m
"Am.
siliepti.
Atsakymą ir platesnes ži rašykit, tad gausit laikraštį
Ūkininką"
ir
Fannų
Kataliogą
dykai.
nias suteiksiu.
(16)
Tik įdėkit markę. Taipgi turime daug
V. J. Jurrivingis

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia
Rekordų ir nurodyk kiekvieno Numerius.

Žiurėk kad toks \ aizbaženklis butu ant kiekvieno Rekordo.
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

Aurora, III.

Pajieškau
apsivedimui
merginos
ne senesnes 35 metų, turi būti pamo
kyta. kad pagelbėtų man vesti grocernės biznį.Aš esu 36 metų.Su pirmu
laišku meldžiu prisiųsti savo paveik
si?, paveikslus grąžinsiu, platesnes
žinias suteiksiu laišku.
(16)
Alexandras Mencetičius
Box 381,
Nakomis, III

Pajieškau
apsivedimui merginos,
nuo 20 iki 25 metų amžiaus, aš esu
23 metų blaivas vaikinas, nevartojan
tis jokių svaiginančių gėrimų.Meldžiu
atsišaukti, su pirmu laišku prisiun
čiant savo paveikslą, atsakymą duo
siu kiekvienai, paveikslus grąžinsiu.

G. P. Hoffman.

(161

918 E- ”O-th St. Cleveland. Ohio.

-K -s

TYRO MEDAUS tiesiog nuo farmu.
Viedrukas 5 svarų $1.85.

"AMERIKOS ŪKININKAS."
Box 96,

Kart. Mirhigan...

NUSIPIRK N0ST1ES
TAI BUSI GRAŽUS:

Pajieškau
apsivedimui merginos,
ne senesnes 25 metų amžiaus, neški
riu tautumo. kad tik butų doro pasi
vedimo.
Aš esu 22 metų.
Su pir
mu laišku meldžiu prisiųsti savo pa
veiksią, paveikslus grąžinsiu, atsaky
mą duosiu kiekvienai.
(16)
Andrius Sahlits,

51 South «t„ Union Hali.
New ¥<>rk City.

Ją išdirba

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus,
o padarys veidą tyru ir skaisčia balta.
Toji mestis išima plėtmus raudonus,
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 56c. ir $1.00.
Pinigus galit siųst
ir štampomis.

P.

J

RIMKUS

BOX M,

Ūulbrook. Mam.

V • r- *

kel^įvįs^
!
nių naktį velnias ir išnešė svarbus, nes dabar tūkstan
čiai svetimtaučių sulaikoina
j j dzūką.
ŽEMĖS
Į: Nuo to laiko Piju- uostuose tik dėlto. ka<‘ J1?
Badam** įvelka, darbe rasi smagurna,
| šas su kaimynais, kuriuos negali išpildyti to reikalu'iŽIEDAS.
aepabaat kaip Anūką* ta* darbas butą.
Ktocvieao priederme yra saugot sava ano ligų. Tnriut šalti Ir nebandant
j! jis buvo nužiūrėjęs velnio mo.
ji prašalint. sali išsivvmyt i pavojinga lig.,. M-akian-i* nik’tėrejiums
i M i ■—■
P. S. — Prie progos pri
gali vėliau būti labai' pavojingu, jeigu tuoj nei.u. priiiuretas.
apsėstais, pradėjo kivirčus.
Visur ir visuomet Romos Vieną kartą Pijušas nuei Su kaimynais pradėjo byli mename, kad Įvairiais nesu
I
kunigai stengiasi prirodyti, na pas kaimyną i vestuves. nėtis, tai už ežios nuarimą, sipratimais dėl taksą gali
tai užtikrinanti naainaęydnole. kuri turi rauti* kiakvieno nakad katalikų tikėjimas mo Čia jam tenka susitikti su tai už gyvulius ir kt. Piju ma kreiptis i Lietuvių Biu
mnuae. Išgydymui š»iMo krutinama, tkanutau
ir unitąroja, ramatiziua ir nvuralsij*. trumu.i utkant viaukiu. uk.iukina žmones doros, artimo savo draugu, kuris betar šas provas pralaimėdavo, rą, iš čia, be paprasto paaiš
mu rauuMtnyM ar aaaarinvsa Pain-Kiprller ini ųrriau*r».
Xa.inMcnnk pirkdama, pigiu, vai.tu. dideles* hankoM.
meilės ir tt., o socialistai ir naudamas kariumenėj gerai kadangi jis buvo pirmutinis kinimo, kuris siunčiamas
Reikalauk gerbusiu. Kuomet pirksi P*i»-F.xne!ler. versitikriak
ar yra IK AKA. vai.ha ženkli* ant bak.iuka. VISU
laiško rašytojui, siunčiamas
socializmas — nedorybės. prasilavino muzikoje.
kaltininkas.
KITOKIU NKIMK. X> <-entai ir «."• rentai už bnokutp.
Gannaiuea visose aptiekoMi ar tiesiog is laborat»rijoa.
Žinoma, Lietuvoje papraTečiaus
Pijušui bylą pralaimėjus, dar pranešimas, ar ir pats
. . kunigai• • ir •jų ap-_
F. AD. RICHTER & CO.,
laiškas angliškai perrašytas
mulkinti
parapijoms, be štai šmuikorių orkestrą atė- jo kerštas pasididindavo.
74—M Vartiittoa SU
pardavinėdami vieni ki- jusius svečius pasitinka ir Pagalinus senis Pijušas, Į valdžios Įstaigas, kurios
New Yark.
tiems nuodėmes, paprastai surėžia maršą dėl garbės, matydamas, kad nieko ne tais dalykais rūpinas.
K»« maną Išgelbėjo nuo varginan
norėdami pasipelnyti vieną- gelbsti provotis su kaimy
atsižymi nedorybe...
Biuro adresas:
čių hgq? Salutara* Bitterū.
Ai i
per praeitas 4 metus buv&u vos
kitą
trečioką...
Su
ta
vilnais
po
teismus,
nusprendė
Lithuanian B urenu.
Pavyzdžiui privesto vieno
Ai kentėjau nuo nevirinimo
■ pilvo Ir dispensijos. Mažai tegalėda
karšto kataliko dėl "'Dievo čia draugas Pijušą pasitin grasinti užmušimu, pakori
6 West 48-th St..
vau valgyti ir suvalgytas mirtis snNew York City.
garbės’’ atliktą darbą... Tas ka. Pijušas, apimtas prie mu. Pirmiausia pasigauna
♦
,vo daug man nesmagumo—at
t
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas,
atsitiko Lietuvoje, kokie 5 taringos baimės, norėjo žeg Damazo piemeniuką, kurio
♦
i
gargimas vidurių. Diegliai suimda
metai atgal, Suvalkų redy- notis, bet susilaikė, išėmęs gyvuliai suėjo i nuganytą
»
vo po krutinę, šonuose -ir strėnuoao.
DIDŽIAUSIAS
žAiON
1J
08
boj, Vilkaviškio pa v,•> Gižų iš kišeniaus varinį trečioką pūdymą. Pijušas pasigauna
i
** negavau pagalbos dėl savo
PRIEŠAS.
sveikuos. Bet kada aš pradėjau rei
i
padavė savo draugui už ir kabina virvę ant kaklo.
vai.. Rudos kaime.
Musų
krautuvėje
kalauti Salutaras Bitteria ir SalotaTame kaime gyveno karš maršą, žvilgterėjo i draugo Vos-ne-vos atimta auką iš Vienas garsus gydytojas ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
visados galite gauti «♦
jau
gerai
^ustie8,
gerai
valgyti
ir
pasiutėlio.
akis
ir
nuėjo
i
vidų.
Maršis\ įsus gražiausius *t
tas katalikas Pijušas K., 72
savo straipsnyje rašo: ' Liga dirbti* pasidarė smagu viskas. Per
tai
varini
trečioką
paleido
—
Kad
ir
sukirmysiu
ka

nepaiso valstybių rubežiaus. 6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
LIETUVIŠKUS RE t•
metų amžiaus senis. Jo mo
liu
pažint
ir
palikau
laiminga
naudo

torgoje,
bet
Damazui
nedo-l
viršum
stogo
ir
nusijuokė,
teris taipgi buvo karščiau
Nedaro jai skirtumo ar tuos dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25.
KORDUS, kiek tik y- i
kad
tam
žmogui,
turbut,
\anosiu
atkeršysiu, jei ne> miežius sudaro upės, kalnai Galima gauti geresnėse aptieko-.’e, o
sia katalikė ir labai tikėjo
ra padarytų. Užlai >
per teismą, tai pati Damazą ar jūrės. Dėlto kiekviena kur -negalima gauti, kreipkis pas:
kunigų melams, dažnai neš- galvoj negerai.
kėm Cofambia GRA- «
CHEMICAL INST.
davo ant mišių, netik pini-\ Namiškiai pavadina Piju- užmušiu, nušausiu! Jis ne- kova prieš didžiausi žmoni SALUTARAS
MAFONUS nuo $20 *«
Žolės nuo visokių blogamų.
graužš
mano
sąžinės
—
gra

gais, bet ant kiekvienos ne- M uz stalo, pasodina i kerjos priešą — limpančią ligąiki $225. Senus su *i
J.
BALTRĖNAS.
Prof.
laimės namuose veždavo Gi-čia, ragina valgyt ir gert; sino Pijušas.
gadintus gramafonus »*
ir viskas, kas tik apsaugoja 1707 S. Halsted St, Tel. Ganai «417
Chicago, Iii.
Buvo liepos mėnuo, kuo asmenį ir pailgina musų gy
žu prabaščiui paršiukus, jaunimas šokinėja, damuopataisome arba ap **
Mtų
apgarsinimų
turėtų
psrskaityi
met
Damazas
raitas
nešė
i
gaidukus ir kitokiu paukš- ja. Smuikų balsai drebina
maino m ant naujų. *i
venimo dienas, turi būti vi Kiekviena*, iikirot ir pasiliki.
čiu po pora, nes toks buvo gnčią: Pijušas žvalgos, tė- kalvę žagres nuorašus. Pl so pašauto pageidavimu.
Rekordus ir Gra- ««
Pijušienės tikėjimas.
nuJa sa™ draugą. Jam ne- iušas, patėmijęs Damazą, Daugelis limpančiųjų ligų
ma fonus prisiunčia m i
...................z
____ , miela nei vaisiai, nei gėri- pasigriebė šautuvą, nunėrė gali kilti iš skilvio ir gali bū MOTERIMS PLAUTIS
Vaisi,
ir
prisiimt
imo
lėšas apmokame. **
i visus miestus Suv.
«
nie SnT^iL kurto^
rupi sugauti smui- i rugius, pasislėpė ir laukia
ČIRKŠLĖ $1.75.
Lietuviškus Kataliogus duodame DYKAI, tik prisiusk »
pie tuzinas \ aikų kui įe kos stebukiinga meliodiją. sugrįžtant Damazo. Čia kas ti sunaikintos laikant skilvi
♦
valume ir palengvinant jo
štampą persiuntimui.
i
taipg! seke tėvų ^donm, !
n**ug
tai ji užmatė betykojant, funkcijas. Trinerio Ameri
U2LAIKOM VISOKIUS VYRIŠKUS RUBUS ir PASI ♦
narstai tikėki j ku . gus
namu šeiminin- pabaidė, jis pasislėpė po til
baznycią. Kai-kurie buvo į
<vpčiu« ani- tu ant upės ir laukė Dama koniškas Kartaus Vyno EliPUOŠIMUS ir VISOKIŲ ČEVERYKŲ.
»
i
sykiu katalikai ir chroniški į \ - užva)oįrti
išsigerti zo... Damazui bejojant per xeris kaip tik tam tikslui at
Viską
parduodame
pigiau
negu
kitur.
Užeikit
persitik!
sako. Jis užlaiko virškinan šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su
girtuokliai ir pinkai,
«
tiltą, Pijušas paleido iš šau čius organus gerame stovy pasitenkinimu
rint.
k
t
rekomenduoja. Pada
Kiti mėgo po laukus ^uks-: jį į
al^ »
ti
i
tuvo šūvi! Damazas nukri je. prašalina viduriu užkietė ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
i
cius medžioti, kam ygrai n,velnio aps&^
d.»uea, to nuo arklio ant žemės...
*
na savyje 8 uncijas vandens, čirkšPILVINIS
IR
ZALDOKAS
t
jimą. galvos skaudėjimą, blo kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
tėvas laiką praleisdavo su T- -• 1 r ‘kto
i
2.13 BROADWAV.
SO. BOSTON, MASS.
Teismas, kuris teisė žmo gą apetitą, suniurimą ir tt. sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su
:
^utu™ kad ir didžiausioj
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis
gžudį pripažino, jog Dama Galima g2uti aptiekose. Jei dėl
apmokėjimo persiuntimo. Turi
darbimetej. Uz
i velnio apsėstas žmogus čia. zo dviem dukterim, apie de gu pavartosite sausgėloms me daugybę
tiems panašių dalykų ir
(?)
šimties metų amžiaus, iš Trinerio Linimentą, jus nu prietaisų. Rašykit tuojaus.
FISHLE1GH
&
CO,
Dept.
924,
žmogžudžio namų turto turi sistebėsite to vaisto pasekCHICAGO. ILL.
Lietuviškai - Lenkiška Aptieka n
Vaikai, nuo dešimties me-<
4,
būti,
iki mergaitės ateis i ■ mingumu. Jis tuoj prašalina
tų
amžiaus,
priversti
buvo
;
‘
“
į
0
J
“
į;
Už Sov. Valst rubežių kaina $2, pi
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikit* S r
ių
piiver&u uuvu .
. velnią’ Aš
iiaži metus, kas metai užmokama j reumatizmo,
neuralgijos, nigai turi būt prisiųsti iškalno.
! ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- |.
eiti arti dirva ir kitus ukėslturi
P*21“ kiekvienai po 75 rublius.
j šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio ren- C
- ? . _ .
. nau mažą kuaiki ir atme
i strėnų įgėlimo ir panašius
į matizino, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- į į
darbus apdirbti. Jaunesnio nu, kad tu mažai galėjai
Pijušą patupdė Į kalėji skausmus. Gaunama aptie
| čių, r.tio kosulio ir kitu ligų. Taipgi turime nuo visokiu slaptingą u- į Į
amžiaus vaikiukai, gydavo smuikuoti. Sakau tau, va- mą.
i gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- S į
kose.
' terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums palarnaugyvulius Į ganyklas.
ižiuok Į Rymą, gal tave at Pijušas, kaip buvo minė Joseph Triner Co., 1333—
! sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius dastarus per telefoną už- C
* Jus galite su šita yla į dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sačėdyt pinigus, tad ffi
Ūkė turėjo 60 margų der- griebs,
_
nes pražudysi «dusią! ta, buvo karštas ir dievobai 1343 So. Ashland Avė., ChisiutL ką tik norite. Ji f ateikite į APTIEKĄ po numeriu
1 ingos žemės, bet Pijušai
užkeikta savo smuiką su- mingas katalikas, dažnai cago. III.
siuva taip greit ir gerai,
100 SALĖM ST.,
BOSTON, MASS.
|
vargingiau gyveno,
-- - atsišauk
; prie
* Dievo vaikščiodavo Į
kaip ir kiekviena mašina. I
bažnyčią,
daužyk,
taip
drūčiai,
;
Padaryta
J
mažažemis ant šešių margų atleidimo ^ir^tok smui- duodavo kunigams ant mi
•'visam•
kad gali iišlaikyti
.
šių. valgydavo su kunigais DARBO ŽMONĖS! PLA
gyvenimui. Nėra jokių
žemes. Juk tokie žemes ^uoti su velnio mace. J?
TINKITE "KELEIVĮ.”
painumų.
Nežiurint_ ar
plotai reikalauja daug aar-' Smuikininkas
linksmai pietus ir išsilavinusius žmo
jus grižšite senon tėvy
bo ir-daug gerų darbininkų, nusijuokė ir atsakė:
nėn. ar čionai, Amerikoj,
nes siųsdavo Į Rymą par
pasiliksite^ ar jus esate I
mašinų ir supratingų ūki i —Ką Rymas teturi su ma duoti velnius. Ant galo liko i
farmerys ar fabrikantas,
ninko ir ūkininkės. Pas Pi- no išsilavinimu? Pijušas, žmogžudžiu.
šita yla visuomet bus
ADVOKATAS
jums naudinga.
Ji sujušus to nebuvo, eskyrus ; regis, tiki prietarams, ma
taupina jums pinigus ir
karštą ir aklą tikėjimą, ku-1 nydamas, jog ant svieto ar REIKALAUJA KVITŲ
brangu laiką. Lėšuoja tik
Atlieka rusus teismiškas reikalus visur.
$1.00,
persiuntimas
apmo

OFFICE:
ris paralyžavo jų gyveni anapus svieto kur-nors yra
kamas." Sykiu taipgi dueNUO TAKSŲ.
OFFICE:
735-736 Ol<l South Bldfc.
mą!
Fenas Jonas Hcld i- Salt Lake
‘
dame
dar
ir
20
jardų
velnias. Bet nosyj, kai ma
332 Broadtvay,
294
Washington
st,
šiaučiškos trotvos ir 3
Su kunigais turėjo bend- ne gyvą matai, jo nėra.
Relased by the Committee Citv. vertelga, turi už>:rekordavęs
So. Boston. Mara.
Boston, Mass.
skirtingas plieno adatas,
savo če ve rykų nešiojimo lair? susirišima, nes Pijušų i r
,
,
SV1
„
Tek:
So.
Boston
481-M.
cn
Pnb-ic
Information.
taipgi
nurodymus,
kaip
TeI.J Fort HD1 3424-1972.
ką. Jis rašo: ..Laike
Pijušas piktai žvilgterėjo
9 Viėnesių
vartoti.
Grąžiname
pinigus, jei
Gyvenimo
vietos
telephone:
Roxbury
4238-M.
•
v
l
*
—
.
>
nuplyšo dveji padai, k- iais nėšionamuose.^ rinkdami is para- jr nebesakė daugiau nieko.
. Neatidėliobutumet _nepatenkintas,
Svetimtaučiams,
kurie jau oo-ta to viso laiko nuošimtį
i’”
pi jos kalėdą, valgydavo pie Išeinant is vestuvių, smui
Iškirpkite
prikitę.
IŽU,
’ šitą
' - apskeibimą,
.
yra pap: stas pinigų taupini- sekite prie jo vieną doler; ir prisių
tus. Pijušai kunigams su kininkas sugriežė atsisvei rengias grįžti Į Europą, pra daiSispagaminti
1
*—=■
taip, kad atsako pado kite
mums Ižemiau paduotu -antrašu.
nešama, kad nuo jų yra rei ■ vertę, Gaunama
taisydavo gerus pietus, ka kinimui marša
NOTIONAL SALES CO,
CO., (19)
visur kaip narui
Sta. D.. Dept. K-,.............
dangi prieš atka’ėdosiant is vestuvių parėjęs Piju- kalaujama kvicos ar kitokio batai, taip ir pespadžia: senų batą
DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA
New York, N. Y.
Bos 90,
pataisymui.
-prirodymo,
kad
jų
taksai
Tuos
padus
pagamina
kunigui, savaitę laiko anks šas keikė savo kaimyną ir
Goodyear Tire & Rubbcr Bendro
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE
čiau. Pijušas—tėvas ir vai visus vestuvėse jam nužiū nuo ineigų^ yra išmokėti, vė
iš Akron. Ohio. jie taip pat išias
prirodymas
turi
būti
su

kai išmedžiodavo visus zui rėtus žmones.
dirbinėja ir kojasparninius užkulSo. Bostone.
teiktas jo paties arba jo tak nius gvarantuojamus daug ilgesių JŪS GALETF. IŠAUGITI
kius ir kurapkas laukuose;
Pas Pijušą vėl atkalėdo- sų kolektorių-darbdavių. B? išlaikymą negu visoki kiti nžknlPirmiau, negu pirksi Laikrodį kišeninį, sieninį arba kitokį, klausk
prie to partraukdavo vyno... ja kunigas. Pijušas kuni
kainos pas mus. Mes prisiusime Jums aprašymą kiekvieno laikrodžio
to neišduodama pasportų ir niai. t
Kunigai Pijušą girdavo, gui pasakoja apie smuiki- neišleidžiama ant laivų.
ir jo vertę o tada Jus galėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite,
kad mes parduodame viską daug pigiau ir už viską gv arantuojame.
Pnsekminsr’S. n»kskaipo geriausi žmogų visoj ninka-raganių.
HMŪs
<:.k.u
Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
Kad veltui negaišinti nei į
rtrl vyru it
n.t.
parapijoj. Tuo tarpu šaie
tu pirkti ir darbą gvarantuojame. Visokius auksinius ir _ sidabrinius
Kunigas, matydamas.kad savo nei valdžios laiko ir iš-1
—
Ar slinka Jnut.i plau
daiktus perliejame per naują arba išmainome ant naujų, k adarom vi
kai?
gyvenanti S., kuris nesuren Pijušas labai tamsus ir pil vengti Įvairių nemalonumų,
sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms už prieinamiausią kainų.
Ar pražilę jum plau
kai nuo ir.ętu?
Ar
gdavo kunigams pietų ir ne nas prietarų, dar labiau i- geriausiai turėti su savim
Klausdami kainų ir reikalaudami nurodymų juckit krasos ženkleli at
ŠV. TĖVO MIKOLO
užkristi k<»ki’« nors ne
sveiktitn.iis ir Itutpantl I
rėmė Romos agentų, susi gasdino,
paaiškindamas, visas kvitas už išmokėtus
sakymui.
p VALUKONIS,
Pataria vartoti
jl<?
riesdami keikė iš sakyklų, 'kad smuikininkas galėjo bū taksus, arba jd dar tie tak
kančius pasekmin
Ar randas
i^kotes,
niežas od*»» g.t|vru<?
gus vaistus:
vadindami bedieviu; kurstė ti velnio apsėstas—visai ne sai pilnai neišmokėti ar ne255 Broadway,
So. Boston, Mass.
Ar piinki. I»ti pra
Kremą ir muilą pa
dedi pikti?
dailinimui
prieš S. kitus parapijomis, istebėtina. Juk senovės ga apskaitliuoti, tai nors pilną
Ar k-nltin l::1 s iŠ
odos
skaistumo .. $1.25
•Prins
erdyma.
auk^-i.tu paraižytu lirnes K.
.
t- j,u taį st.-nkito. npsait
buk reikia saugotis jo la- <dynei raganių žmonių buvo pranešimą visų ineigų nuo
Vaistas
_ _____
plaukams
rnUi Jos- Užsakykeie i-u.'str<>:.i kr.ybiau, negu kad pikYo žvė- 'lahai daug, o jei vienas-ki- 1 d. sausio, 1918 m.
atauginti .... $2.00
Kute jus® prisemtą kalba:
Vaistas
prašalinimui
"TKISTBE APIE 1‘T^T’KVS/’
ries.
'
1tas užsiliko, nestebėtina.
Nuo kiekvieno neapsigy
gyvaplaukių.. $1.00
mmSlta eumpos garŽmonijos civilizacija vys-- Pijušas išsigando, pabu- venusio ateivio Įstatymai
Vaistas gražiems ti
Bingo speeiuii.-t«».
<>je mrttias įvairaus ž.sams užauginti $1.00
tosi. progresas šiuoliais eina go. Kunigas dar paklausė: reikalauja
išrinkti taksų
Dažas žiliems plau11 Gtatybe plauk”.—su
kams .............. $3.oo
savo keliu. Ir tamsiausias —Ar nepažvelgei iš apa- 12G nuo visų uždarbių, pra . .
dėjimas plauko ir <■'!'«
galvos. frKžast.s >16.Lmimer.tas nuo išbėrimo ir niejiarapijonas pradeda susi- čiu i nosi?
ki*><> plauk’1 Ir a.i.iams
dėjus nuo 1 d. sausio, 1913
........... $2.00
DUOKIT PASIŪT MUMS. ■
—Kaip nelaikyti ev-•
Sv. Mikolo Balsamas nuo reumaprasti, galvoti ir tt.. o Piju-i —Taip. į smrpsles.
kalą ir Waiuri'>«*
m. Jei dali tų taKsų darb _. I'*™
kus.—Ir kaip tut ' l>'n'
šas, 72 metų senis, netik kad —____
__
Kiek yra ...
skylučių?
— daviai yra jau palaikę iš al f iguikos nuo reumatizmo ir $3.00
klos savltls ture- g:ngal
Mes ažtikrinam, kad Jąa suM4yMt piafn
žitm
plaukus.-žili U”?’’"
vos
skaudėjimo
.........
$3.00
prie civilizacijos nesitaikė, klausia kunigas,
Ir taraite GRAŽIUS RUBUS. Kadaaci
—BorzdB—>r ’Į’
gos, arba jei visi taksai iš Linimentas nuo reumatizmo $3.00
savaite.
mes imam materijų H genijų firana tr ynnepagalvojo, klausė kunigų —Nosyj skilučių patėmi- mokėti ir popierai dėl inei- Ralsamas nuo skilvio kataro $2.00 '■mu s nuo u4s.me< n.
rsieruojam rūbų pagal žmogų, todėl muų
GYDYMAS
.
Herkules” suteikimui spėkų ir
melų ir prietarų tiek, kad jo jau dvi, — atsakė Pijušas. gii kolektoriui Įduoti, reikia
pasieti siutai ar overkotai nuradarta Ma
Mę*
gubrac
pertlgero apetito .............. $2.00
kri-i.'ti kiek' iena kad
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
protas
visai susilpnėjo. PiPi-; —
—Pane,
Pane, tas
tas smuikininkas
smuikininkas turėti paliudijimą, kad butų Bahamas
nuo galvos skaudėjimo
• V
nv.t Mies S Al.VAC'.’KA
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OTĮ**
«!::
klotą
plau

ir
nerviškumo
.............
$2.00
jušui pasaulis jšrodė stebu- nėra tikras velnias, tik su galima parodyti ant parei
ku prafuilna pl.irakol.e
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.
Pigulkos
"Jaunystė
”
.
Lašai
ir
klų pasaulis. Visoki išradi velnio mace valdo smuiką! kalavimo, nes be jo paspor
!r tvatina Kr.itP.is plau
Elikseris gražina pražudytų
kus ’’ž. 1" ' e> tu siti.a
TAIPGI IŠVALOM IR ĮŠPROSINAM
mai. Pijušo nuomone, — vel — pasakė kunigas. Tokių tų neišduoda.
gyvj-bės spėkų; pigulkų dė
k n.-.s markėm-' pr.siVYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
v ros sykiu su Jns-t
žute $5.00, I^šai .t.Į.Oii *r g.
nio galybė ir velnias visa žmonių, pane, reikia apsi Tuos, kurie dėl kokių nors
an(H'.*n.
Mos
is-'iib'eDarbas
geras ir užtikrintas. Kaina
likseris $5.00
me ki'-kvirnam <)o1'Tprieinama.
tai valdo, todėl kada nors saugoti. Man klebonaujant priežasčių neturi kvitų, ra Antiseptiski milteliai moterims,
iro- <l<-žu:e Calvacura—
... N. I ir knvsute
sergančioms lytiškais silp
užeisianti Dievo rykštė ir vieno dzūkų parapijoj šitaip ginama išgauti nuo darbda
•‘Teisybe Apie Plau
numais ........................
Xa
kus.” ISphniM-rte *ežmonės už tai sunkiai nu atsitiko:
Valjrtojas.
išvalantis
kūną
nuo
„
mini:
at-panirtą kuponą
vio paliudijimą, kiek jie pra
.įeitoje savaiteHfaimlen.
spuogo, dedervinių, vočių k
kentėją.
x_
__ ___ ėjusiais metais uždirbo.
Į Gyveno apysenis
dzūkelis
VN’ION T.ADORATORY. B Z lit, Unlon.
k. bonkutės kaina .. $2 00
Pjušas betikėdamas ku- ir niekad netikėjo, kad lie- Tie visi dalykai yra labai Reikalaukite katologn. Rašydai
UNION
ąaą LADORATORY.
— ** ------ f
ffi W. BROADWAY,
mi adresuokite šitaip:
gox i». Un.cn N. Y.
nigų pasakoms, visai prade- pos mėnesi po rugius vaikš|
rtedamns
cento 'lol ar.moRIiiTiu
80. BOSTON, MASS.
J
t
i p- rsiutimo ru l.lr-ie iMu
St MMmIi IMi^M Ct
jo iš proto kraustytis. Jam čioja raganos, o dzukui taip- I Žadinys—radinys,
yii ’«.in
So Buitis »l«l»
Dept.
K*.
(ji)
’
r
knTF'H*
“
Tet-ybe
Ap»e
išsilavinę žmonės išrodė vėl- gi gerai sekėsi su velnio pa- Tiek jis dera—kaip sapnys.! CARLSTADT, NEW JERSEY. vscirc* Cl ’ (P 'L’r.’ te
«i>
Plaukus '
galba
ant
smuikos.
Nesti-!
nio apsėstais.
*
A. J. Jokūbaitis.
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pe’iavo” Į socialistus inteli-,politiką pakišo po gražiu o- nubausti pinigine paoauoa-- hanJaruanfena;
gentus, i oportunistus, kad j balsiu,- būtent po reikalavi- turėjo pasimokėti po^
jie eitų šalin, laukan iš Są- mu Lietuvai apsisprendimo kiekvienas.,
.............. taipgi
_ . uz bėk;0
žemiaus paduoti laiškai atėjo I
po
$5.00
ir
teisino
lesąs.
jungos ir leistų užimti va- teisės. Tečiaus iš po to obaltiems amerikiečiams, kurie jieš- i dovų ir kalbėtojų vietas to- šio, lyg iš po ėriuko kailio,
J
kojo savo giminiu Lietuvoje.
PRILYGINIMAI,
PRILYGlSl.MAI
kiems, kaip , kad jis pats — kyšo tigro iltys — tai jų tro-i
Jeigu kraujas netyras, jeigu ant kunc pasirodo išbėrimai, reikalauji kraujui vaistų, kad jį išvalytu ir
Reikalaudami tų laiškų, įdėkite
tuo budu išnaikintų apsireiškiančios išbėrimus. Jeigu reikalauji atsakančių kraujui vaistų, tai neuž
Griaučius, tikras proletaras, škimas sustiprinti savo rea- v d wra nesutinka...
miršk, kad
už 3 c. štampą ir adresuokite ir jau galintis būti „geru
kelnes
Jiegas
kovai
priež
kunui
nepatinka.
taip: Adv. F. J. Bagočius, 253 kalbėtojam” ir „vadu.”
^•tuv°s Parb'nuUįi
širtžiu meilė išgaravo?
Broadway, So. Boston, Mass.
Bet aš čia sušuksiu paties rybu valdžią. Mūsiškiai dikaltes abu savo!
„oratoriaus
”
žodžiais:
Šalin
plomatai pasirūpino savo Juk prieš kun
iga kalbė
483. Ribikui Stanislovui nuo
kunigą
kalbėjot:
žingsnį
padaryti
taip
urnai,
toki
bemoksliai
ir
demoraliBarboros Ribikauskas.
Viens kitą mylėt žadėjot;
484. Rimkus Barborai nuo Fli- zatoriai! Raulinaičių Jonas. kad neleidus Amerikos lie Jei be meilės tai padarėt,
tuvių darbininkų spaudai Tikrą peklą pasidarėt.
|hl
cijono Rimkus.
šito
dalyko
kaip
reikiant
!
485. Rimkui Jurgiui nuo A- Socialistų konferencija pas
A. J. Jokūbaitis.
nušviesti ir persergėti žmo-!
melijos Rimkus.
merkė Lawrence’o policiją. nes nuo dėjimosi prie susti-j
(Severos Kraujo Valytojas) yra žinomas savo gydančiomis dalimis ir gerumu.
Patariamas vartoti
486. Rimkui Tadui nuo Teles
visuose atsitikimuose, kuriui,se netyras kraujas iššaukia išbėrimus, spuogus, žaizdas ir tt. Yra idea
Essex
pavieto
socialistų
prinimo
savo
klesinių
prie

3^
foro Rimkaus.
ĮH liška.-: pavasario vaisias, sustiprinantis visą silpnumą. Kaina $1.25. Gaunama visose aptiekose.
487. Rinkevičiui Juozui nuo kuopų sąjunga pereitą ne- šų. Vienintelė šiandien min
arba
dėldieni Bevarly miestelyje' tis. kuri gali suraminti dar
Marcelės Rinkevičienės.
MUILAS NUO IŠBĖRIMŲ
NIEžTANTI IŠBĖRIMAI ^5"^.
tokis moterų pavergimas,
488. Ropsevičius Felixui nuo laikė savo konferenciją. bo žmones, kurie po petici
|)4kdu ja ii
škai tyras ir turi turėti tokias sudėtinas daiis, ku
yra
žinorni
kaipo
neiškeinčiami
savo
deginimu.
Ku

ja
per
savo
nežinią
pasira

Konferencija
priėmė
rezuokuris padaro jas profesiona
Grasildos Ropsevičius.
rios nuramina ir arydo suskaudėtas vietas. Todėl
ri? kenčia, visiems patariame nusipirkti ir vartoti
šė,
—
tai
ta,
kad
viso
pašau;
liuciją,
kurioj
pasmerkiama
lėmis
prostitutėmis.
rekomenduojame viešiems
489. Rasinskui Pranui nuo
lio
diplomatams
iš
po
kojų:
Lawrence
’
o
policija
ir
teis

šita knyga mylinčiam skai
Antano Jocaiėio.
SEVERA’S
SEVERA’S
pamatas
smunka
ir
kad
ne
j
mas
už
persekiojimą
strei490. Rudavičiui Mikolui nuo
tymą yra geriausia; mylin aru
Medicated Skin Soap
Skin Ointmet
Ęezuoliucijoje už- diplomatai tautoms rube- čiam mokslą—naudingiausia;
Felixo Rudavičiaus ir šeimynos. kierių.
(Severos Gydantis Odinis Muilas) todėl, nes ži
491. Rudiui Jonui nuo Ignaco reiškiama. kad akyvaizdoje žius statys, tik tarptautinis mylinčiam diskusij as—paran Tl (Severos Odinė Mostis) prie suskaudč-tų vietų, už
nome, kad visos jc sudėtinos dalis atsako reika
pasaulio
proletariatas,
rei

tikrinti
esame,
kad
greitai
palengvins.
Toji
me

šitokio policijos ir teismo el
lavimams. Turi rastis kiekviename name ir tu
Rudio.
kiausia prisirinkti faktų; no
stis nuramina ir prašalina niežėjimo jautimus ir
ri būti vartojamas Įvairiuose atsitikimuose kai
kalaujantis
kiekvienai
tau

gimosi
.
ramus
pikietavimas
492. Rudzinskui Stanislovui
rinčiam žinoti paleistuvybės
po ar.tiseptiškas ir gydantis muilas. Kaina 25c.
tuo
budu
prigelbsti
gydymo
procese.
Kaina
50c.
tai — taigi ir Lietuvai — ly pradžią ir visas jos baisybes
nuo Alexandros Rudzinskienės, yra negalimu ir nepraktiš
...
gios
teisės
savo
gyvenimą
ku.
* Antaninos ir Veronikos Radzin— atsakančiausia; norinčiam
Severos Naminiai Vaistai pzrsiducda kiekvienoje aptiekoje. Reikalaukite vien tik Severos vaistu.
Delegatų
konferencijon sutvarkyti.
Jei.su Jus aptiekorius. neturėtu, tai prisiųsdarnas pinigus išsirasyk tiesiai iš musų.
skų ir Marcijonos Aukščionis.
pažinti lytiškas ligas — rei
Musų klerikalai ir tauti kalingiausia, nes nurodo tų li 3J-J
493. Ruliui Jonui nuo Petro buvo suvažiavusiu iš viso EVV. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.
ssex pavieto.
ninkai savo peticijoje nei žo gų symptomus; turinčiam ly
Rulio.
džiu neužsimena ir neprote tiškų ligų — neišvengtina,
494. Rulis Michalinai nuo Mistuoja prieš lenkų imperia nes nurodo, kaip reikia saugo
LINCOLN, N. H.
kolo Majaucko.
listų siekius, matomai, ka<> tis šundaktarių ir kaip, tik
495. Rumiui Jurgiui nuo Evos
Bloga be inteligentijos.
tie
lenkai imperialistai
PIRK, PAKOL PIGU.
Rūme.
•sseję ‘uojsojf -og
tiems
musų
ponams
yra
Kadangi
dabartiniu
laiku
Farmą, Namą bei Lotą. Gali
496. Rumtschakui J. nuo Ka
daug artimesni, negu Lietu
gaut už gyvus pinigus bei už
rolinos Rumčak ir Amelijos visų musų atyda atkreipta. Į
vieną doleri savaitėj. ApielinLietuvos klausimą, visi įdo vos žmonės, kurie nori pa HI ‘OŽBOĮU9
Triboniukės.
kė jums patiks, tatai jums už
‘a*V pej -is szoz
tįs savo likimu rūpintis ir
tikriname. Darbo gausi. At
497. Runo Valentui nuo He- mauja Lietuvos likimu, tai
važiuok persitikrinti. Išvažia
neprašo
ponų
Dovydaičių,
‘SIH39UVW T V
šitokiame
padėjime
inteli

KARS, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.
Jenos Runo iš Ciepelin.
vimas kasdien ir nedėldieniais
Karevičių,
Olšauskų,
Valde

:sed ojĮJfiiBĮtnjĮoj
gentijos
r
ei
k
a
1
i
n
gu
m
10 valandą ryte. .Jeigu negali
G)
498. Runtai Antanui nuo Ropats atvažiuoti, rašyk, mums
Karė padaro žmogų, o ypač t*, kurio vai
marų, Gabrių ir Yčų valdi
"^09 VNIVH SO'JANM
žalios Runta ir apie Elžbieta a s mums begalo dideliu pa
sekančiu antrašu:
kas, giminaitis ar draugas randasi kovos
sidaro. Abelnai, čionykščiai ninkavimo.
Reikalaujame agentų.
•ųons
Pudzis.
lauke bei rengiasi prie kariavimo, susiPaskutiniai musų visuo -onqĮsa?d nSiĮ hrs onu eiuįiuž
LINCOLN CO.,
499. Ruseckiui Simonui nuo lietuviai norėtų ką-nors vei
rupinusiu, o tas trukdo reguliariškam
309
Broadvay,
Room
210,
Elžbietos Stankūnas ir Elžbie kti ir prisidėti nors kuo ga- menėj nuotikiai rodo, kad *;ubuį3 snju^Bp snja# sud
ew
York
City.
valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
!i prie to darbo, kuri dabar mums darbininkams permatos Ruseckos.
ža
inteligentijos,
be
kurios
Karė
yra
priežastimi valgio produktų
500. Russel’iui Jurgiui nuo tiniu laiku veikiama Lietu
pabrangimo, delko paprastai žmonės
vos ateičiai, bet nežinant, ką prisieina klaidžioti.
| LIETUVIŠKAS
Franciškos Ruselis.
Pr. žilaitis.
Ant SI
bei darbininkai turi permainyti jiems
veikia veikti ir kaip veikti,
priprastus valgius, kitais arba sumažinti
nusų žmonelės gana nema
akmens
į|
IŠRADĖJAS.
jų sunaudojamą laiką.
loniame padėjime jaučiasi. NUBAUSTI LIETUVIAI.
Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
1 įį)
Nėra to susiėjimo, kad neišTas viskas prisideda prie išsivystymo
Rumforde, Me., kaip pra
sukamas, vyriš
>-irstum pirmiausiai kalbant neša „Rumford Fals Time.-"
Tokiu vardu išleidome naują h!
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok
ko didumo, ant
,
20
metų
auksnoapie
Lietuvą.
Vieni
pritaria
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja ApSO. BOSTON, MASS.
kovo 28 d., Miko Lobikio knygutę dėl išradėjų, joj yra 20 t!
tas su išrašytais į
dabartinei Lietuvos buržua moteris likosi atrasta kalta paveikslų ir iliustracijų, visokių
tiekcriaus Vinco J.Daonoros Trej aukos
dubeltavais virŽŽ šais. Labai tei- i
Vakare, 8 vai.. Lietuvių zinei valdžiai susidedančiai už gabenimą draustinų svai 'įi išradėjų ir išradimų, su aprašy- x
arba Trejos Devineriue. Kaina dėžu
singas, ypatingai i
)
mais
ir
paveikslais
miesto
New!•'
iš
buvusio
caro
činovninsvetainėj, buvo LSS. 60 kp.
tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
ginančių gėrimų delei par
gelžkeliu važiuojantiems žmonėms,
-•! ' kuriems reikia visuomet tikras lai-.
prakalbos.
Kalbėjo
K. kų ir dvarininkų, kiti ne- davinėjimo ir nuteista 60- i ip Yi’-orko ir tVashingtono.
laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
Žiurinskas. Buvo garsina- oasitiki tokia valdžia, bet čiai dienų kalėjimai) ir šim 1i Ta brangią knvgutę,, mes iš-ii kas
leliais, šiuo adresu:
tą. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš-;
į siunčiame
kiekvienam
--------------- *—
-------------- ant parei- $ I siusime šį laikrodėli ant kiekvieno ad- >
ma, kad kalbės ir „Revolu- kaip ištikrųjų yra-su Darbi tu dolerių pabaudos. Jinai ,.v
Į reso nž S5.95 C. O. D. ir persiuntimo j
tionary Age” redaktorius ninkų. Tarybų valdžia — ne buvo areštuota, kuomet išli > kalavimo.
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt.;
L. C. Fraina, todėl prisirin žinome. Mat, teisingų ži pant iš traukinio policija pa
OYK^I.
I' Jei busi neužganėdintas, nemokėk r.ė
cento.
Atsiminkite jus užmokėtu-:
Aptiekoriua,
ko žmonių pilna svetainė; nių iš Lietuvos visgi labai darė kratą ir rado pas ją 5
mėt
už
tokį
pat laikrodėlį apie $25.00
Jeigu Jus norite žinot, kiek tur- lį:
Amerikos kvortų butelį degtinės ir!
tečiaus kada Frainos vietoj mazžai ateina.
pirktumėt kitur.
Puikus auk
229 8K3FORD A VENŲ K, BROOKLYN, N. Y.
Ž žmonės prasigyveno su pagal- ))■ jei
suotas lenciūgėlis ir kabutis dvk3i su
pasirodė Žiurinskas, tai pu ’ietuviai darbininkai neturi paintę vyno. Lobikis ape i ’to
oa naudingų išradimų, tai rašykikiekvienu laikrodėliu.
(? 1
blika pradėjo nerimauti ir savo atstovo, iš kurio gali liavo Į augštesni teismą.
te tuojaus reikalaudami tos nau- lįĮ
EXCELSI0R
M
ATCH
CO.
eiti laukan, taip kad liko tik na butų šiaip ar kitaip tei Kovo 22 d. policija neti dingos knygutės. Kaip žinovai & **0fi Athenaeum Bdg. .CHICAGO, IL)
pusė žmonių. Kiti, matomai singus pranešimus apie te- kėtinai užpuolusi ant namų, (ekspertai) patentų, — bandome ?
tiesiog negalėjo pakęsti naitini dalykų stovi gauti. kur paprastai lietuviai susi išradimus DYKAI. Rašykite:
Mano manymu, Amerikos rinkdavo lošti iš pinigų, ir llj-.iš’J American European
Žiurinsko
pliovonių. Tai
tikras Grikštas — nei mok lietuviai darbininkai padarė areštavo Andrių LonkĮ. Juo i? Patent Office, Ine.
slo, nei senso. nei papras didelę klaidą, kad pirma ne- zą Laurinaitį, Aleksą Gudi- į
I
čiausio supratimo, nei logi )asiruDinc padaryti sau pa- shą, Antaną
Lanskį,
Juozą~ į IC'256 Rrcadway
—
----------- —c ------------kos tas žmogus neturi. Per itikėtinesniu kelių susižino Lavinski. Juozą AšmenskĮ ir'
New York, N. Y.j§
visą savo prakalbą jis '"kri jimui su Lietuva.‘šiandien •Juozą PliopĮ. Visi jie likosi
tikavo” visą pasauli, ypatin nereikėtų mums taip graibsgai ”kritikavo” Vokietijos ytis tamsoje ir jieškoti tei
Scheidemanną,
E b e r t a sybės visuose gudriuose diKautski; Lietuvos Biržišką jlomatu meluose.
Padara Gaiva, Raudoną Krantą, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą
Vyriškumą ir Moteriškam*.
Kairi, Janulaiti; Amerikos
Anarchistiški
klerikalai.
Stebuklingi vairiai nuo abelnai nuvarginto ir givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam
Grigaiti, Michelsoną, ”Nau
nualsinto kūno ir proto, liudnurrto arba melancholijos, Malarija viešpatauja.
jienas,” „Keleivi,” žodžiu
Kaip žinome, anarchistai
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvinNuga-Tone suteika Sveikata. Stipruma ir
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu,
kuone viso pasaulio socialis nepripažįsta jokių patvar
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, padara viduriavimo Ruošą ir reguiarišką, priduoda
tus, kurie daugiau už ji ži kymų, varžančių individuažudymo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po
naujo veiklumo visiems saniariams knno. Suteika
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketejimo
no. Kaip augšciau minėjau, lo užmačias. Jiems augšsveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono
skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje,
kad "oratorius” Žiurinskas ciausiu principu yra „Da
apdankto liežuvio, sunkaus galvos" skaudėjimo, kraujo j visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonuneuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.
neturi nei mokslo, nei senso. ryk. kaip tau patinka.”
tai skaitytojas gaii pama
Lygiai panašiai elgiasi ir
nyt, kad netiesą sakau, to mūsiškiai klerikalai. Nesi
dėl aš čia pabriešiu neku- klausdami Lietuvos žmonių,
Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant NugaTone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožtia bonkutė talpina devyniosriuos jo išsitarimus. Štai jie du-tris kunigai, du-tris
dešimtys (90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00)
tautininkai
kelintas jų: „monševikai,” atžagareiviai
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, šešes bonkutes už penkius ($5.00) dolerius.
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dieną nebusite pilnai užganėdin
"alfabetai,” vietoj analfabe niekeno neįgalioti buvo Lie
ti pasekmių, sugrąžikite Ivktus pilės ir bonkatė. o mes betarpišfcai sugrąžisme
tai, „Astonija,” vietoj Esto- tuvą paskelbę jau apsisprenJums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai
ne bus pasekmingi. Mes imame vis< riziką ant savęs. Mes negalėtume
nija, ”I.eojana,’’ turbūt Li džiusia ir besidedančia į am
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone
vonija, „orginas,” vietoj or žina sąryši su kaizeriška vo
padarys viską, ką čionais tvirtiname.
Nuo-Tone;
1 •timotetM aM ’•
ganas, "kelecija,” vietoj ko kiečiu imperija. Šitam jų
Į
J
Skaitykite ką tie žmones Baka apie NnffrToBt,
fh« Vitai po** u
sauvališkam
darbui
nenusi

alicija. „spartakai.” vietoj
era.
lt
••
•
vn'aablc Vocd. Jjį
NATIONAL LABORATORY. Chi«r>. Iri
Ehrood O.y. P*.
n ♦ r ♦ • an4;
spa rtakai, ’ ’orgėn izaci ja,: ’ sekus, jie vėl sauvališkai pa
Multb tome A i
Gerbiamieji__
_
.
....
eoartmattunaf I
Gavau
j
jw
Ir
Nun-Tone
pfliutrt
Ir
tunu
pasakvti.
jog
era
vtw
! ukonedtntss )o««
.oererti **
1
vietoj organizacija, „kerei- siskelbė Lietuvos valdžia.
vaidui*. Mcldiiu prisieti dvi bonkntts Nuga-Ton« piliutta. Ai daviau kialeta pihutiu »v»
prvtehų <M pabandyta ir )am Ubą patik*. Ai rteliuju vieną bonlratė dfl jio. Priuunčhi S2.
viai,” vietoj kareiviai ir tt. Jie nebūdami pačios Lietu
jfcK-aea
Siu** vantų, k, peiUausei.
wrhl
CASPAR BERSEK. Boa Ū47.
Na. ir toks, pasak jo paties vos žmonių pripažinta val
žodžių, „alfabetas.” nemok džia. sauvališkai ir diploma
NATIOKAL LABORATORY. Chfcaco. TKs.
Sbenandoah. P*.
Godotini Tartnstaii—
_
___ u___
ša, kuris turėtu eiti mokin tiškai pareikalavo iš Ame
Ak
Ub*. Ošinus nuo nm ^^ob'&^RO^F 'IS VT oTši.
tis pas Michelsoną lietuviš rikos lietuvių, kad tie surin
kos kalbos, tai jis bando ii ktų milioną parašų, kuriais
. Nuga-Tone yra sudėti:
SteUaktte nhtts ant tuo kuponą.
parankioje bonkuteje. Jie ■
sukritikuoti; jis. kuris turė toji Lietuvos laisvės priešų
NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, Ifl.
yra apvilkti su cukru; ;
galėtų užreikšti,
tų mokintis mažiausiai 16 ! valdžia
Gerbiamieji: Prisiunčiu $.......... ir meldžiu prisiųsti man..............
priimno skoni; rame dėl : bonkutė Nuga-Tone.
metų, kad išmokti ir supras kad ji jau pripažinta.
vartojimo;
neatitrauka •
ti nors pusę tiek, kiek Gri Daugelis musų žmonelių
nuo darbo ar linksmumo. : Vardas ir pavardė.............
gaitis, tai jis mano galis ji darbininkų gailėsis už pasi
Bandykite.
Jus reko- t
Gatvė ir No. ar R. F. D...
menduosite tuos vaistus •
sukritikuoti, nekalbant jau rašymą po ta peticija, kurią
.. Valstija ...
... U3
visiems sava pretelcms.
; Miestas...
apie Kautskj ir kitus socio klerikalai su atžagareiviais
logus. Baigdamas savo o- netikėtinai musų visuome-,
ratoriją, Ž. atkartotinai „a-ji nei pakišo. Jie savo juodą*

laiškai iš Lietuvos

Vaistas Kraujui

fe

Severa’s
Blood Purifier

BALTOJI VERGIJA

■

KARE IR LIGOS!

•1

NAUJI APASZTALAI.
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I
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VINCAS DAUNORA

Nuga-Tone

DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Muso Absoliutiška Gvarandja*
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Vietinės Žinios
Didelė Lietuvių Demon
stracija.

Pereitą subatą po pietų įvyko Bostone didelė bosto
niečių lietuvių demonstraci
ją išreiškimui protesto prieš
kėsinimąsi prijungti Lietu
vą prie Lenkijos. Paroda su
sidėjo apie iš trijų tūkstan
čių žmonių. Priešakyje de
monstracijos ėjo apie šimtas
lituvių kareivių, sugrįžusių
iš Prancūzijos, bei paleistų
iš kempių. Tarpe tų karei
vių galima buvo matyti da
ir su apraišiotomis žaizdo
mis, taipgi amerikoniškoj ii
britiškoj uniformoj. Ame
rikos ir Lietuvos vėliavas
nešė lietuviai jurininkai.
Kareivius vadovavo oficieriai liutenantai F. J. Bagočius ir J. J. Roman.
Paroda susiformavus ties
Lietuvių sale, nuo E gatvė
l>crėjo Broadvvay, Dorchester Avenue, Dover ir Tremont gatves, atmaršavo Common sodan, kur kita tiek
lietuvių jau laukė aplink
Bandstand pavilioną. Pa
rodos vadovams ir vėliavi
ninkams suėjus ant pagrin
dų, benai atgrajino Ame
rikos himną "Star span
gled Banner,” paskui M. Pe
trausko vedamas Gabijos
choras atgiedojo Lietuvos
himną ir sudainavo ”Oi tu
jieva jievuže.”
Pirminikaujant A. Ivaš
kevičiui prakalbas sakė kle
rikalai -J. J. Roman ir A.
Kneižis, adv. F. J. Bagočius,
bankierius J. Kovalskis, ad.
W. Howard (Kavaliauskas)
ir legislatorius Simon Swig.
Paroda savo keliu yra ge
ru daiktu. Ji parodė Bosto
nui, kad jo gyventojų nema
ža procentą sudaro lietuviai.
Tasai protestas prieš Len
kijos kėsinimąsi turi reikš
mę, tik ta peticija, kurios
nežinia kodėl nei vienas kal
bėtoju nepaaiškino ir čiona’
—nei Amerikos lituviams.
nei Lietuvai menkiausios
naudos negali suteikti, ne
kalbant apie jos bledingumą.

"Ofensyvas” ant socialistu
prakalbų nenusisekė.

IJSS. 60 kuopa buvo pa
rengus pereitoj pėtnvčioj
prakalbas ir paskelbus, kad
d. Ambrozaitis ir "Keleivio”
redaktorius S. Michelsonas
kalbės apie "miliona parašu
Lietuvai.”
Pamatę tokius lapelius,
klerikalai su tautininkais
pradėjo lakstyti po So. Bos
toną ir organizuoti savo
snėkas. kad tas prakalbas
kardžius. Buvo nubėgę jie
■ r policijon skųstis, kad bol
ševikai laikys prakalbas.
Prieš pat prakalbas jau po
visą So. Bostoną pradėjo ei
ti kalbos, kad bus skandalas.
Vienas žmogus atėjęs ”Ke’eivio" redakcijon pranešė,
kad jis buvęs šalia "Darbilinko” bolinėj ir girdėjęs
klerikalus kalbant, kad Mi■helsoną jie nušausią. Kitas
žmogus tokių pat žinių atneė iš kitos vietos. Buvo atė’ęs vienas net pačių katali
ku žmogus ir sakė, kad bus
triukšmas.
Atėjo prakalbų laikas ir
gatvė apie salę pajuodo
įuo žmonių. Prisirinko to
kių gaivalų, kurie niekados į
prakalbas nesilanko. Veik
dsi jie paėmę jau ”ant drą-(
’os” ir garsiai lermuodami
vradeda bruktis salėn. Bet
pasirodo, kad norint salėn
neiti, reikia užmokėti 15
*entų įžangos. Pasikrapšę į pakaušius, traukia tie
\vrai į saliuną, sakydami,
'verčiau išsigersime.”
Ir taip 15 centų liko ta
barikada, prieš kurią ištyžo
’isas "lietuviško vaisko"
’ofensyvas.”
Salėn susirinko tik švari
vublika. Prakalbos nusise
kė gerai ir LSS. 60-tai kuo
lai liko da gražaus pelno.

VAINIKŲ BALIUS!

DAKTARAS

a.l.kapocius

I

SU DOVANOMS

UETUVYS DENT1STAS.
VALANDOS: Noo 9 iU 12

LMPS. 13 kp. rengia labai žynių balių

Pelnyčoje, 25 Balandžio=April. 1919
Lietuvių Salėje,
KAMPAS E IR SILVER ST ,

Nuo 1 iki 9 vak.

(
(
i

iki 1 v. po piotų.

Ofisas "Kalamo** narna.
< 251 Broadvay, tarpe C ir D SU.

SO. BOSTON, MASS.

SO. BOSTON, MA8S.

Prasidės nin 7:30 vakari.
Gcrb:amoj: v’saomenė:—
Kadangi 25 Balandžio bus Valstijos šventė dėl su. ■
:
iš Francijos. tad visos dirbtuvės nedirbs.
Todėl ir me>. d a
A
darykime sau šventę. L. )!. I*. S. 13 kuopa rengia
'
Bus geriausi muzikantai. TAIPGI BL’S DUODAMOS D”'

F

i

LZ

GRAŽIAUSIUS VAINIKUS
VISĄ TO DALIAUS PELN S SKIRI AME LAWKEN< h*O STREIKIER1AMS.
.Todėl, kurie prijaučiat savo draugams darbininkam
lankyti.
ĮŽANGA Moterims 25c. Vyram-

Su pagarba,

!į

av

LSS. 60 kuopa įsteigė sa
vo salėje rašybos mokyklą.
Lekcijos būna kas ketvergo
akaras; mokina drg. S. Mihelsonas. Kas nori mokin
is, tegul ateina ketvergo
akare, 8 valandą. į socialisų svetainę, 376 Broadvvay.
Teltfonisčiu darbo sąlygos Jokestis—50 centų į mėne
si
Sekr. P. Matauskas.
ir nauji reikalavimai.

iš Petrogrado.
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR

j

MOTERŲ LIGAS.
;į; Taipgi Kraujo ir Odos Ligas,
II VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
iki 9 vai. vakare.

KOMITETAS.

Apgynėjai.
Vietinė LSS. kp. 13 balan
Šitokiu antgaiviu išleido
džio surengė prakalbas, kal
lapelius
Lietuvių Socialistų
bėjo dr-gas Michelsonas, jis
Sąjungos
60-toji kuopa. Laaiškiai nupiešė kapitalistiš-;
ką tvarką ir kaip ji pradeda i peliai yra parašyti vieno iš
nusigyventi. Paskui perėjo 1 žymesniųjų rašytoju ir svar
prie socializmo, kaip jis at bus išplatinti tarpe lietuvių
sirado ir kaip visuomenė darbininkų. Kuopos norin
yra. klaidinama visų socia t čios parsitraukti lapelių tu
lizmo priešininkų. Publika ri iškalno prisiųsti pinigus.
intemptai klausės prakalbos Lapeliai yra 4 puslapių, kai
ir skirstydamiesi gėrėjosi ir na už tūkstanti $2.00. Rei
pageidavo, kad daugiau to kalaukite pas:
M. M. Piepis,
(?)
kių prakalbų s u r e n gt ų.
i 5 Thomas Park,
Lawrenco streikierių dele
So. Boston. 3ias,
gatas prašė paremti jų ko
vą, buvo padaryta kolekta
MUZIKOS MOKYKLA.
ir surinkta apie $13.50.
Lietuvių rašybos mokykla.

Dr. L. J. Podder

D. L. K. Vytauto Beno ir Orchest
ros
muzikališka nu vk'a mokina
muzikos ant smuikus, Piccolo, KleriSaxophoneto, Corneto, Trombono
Milintįs
no. Viola Celio ir Kass>
muzika galite užsirašyti mokyklon
lygiai vaikinai kaip ir merginos. (19)
Ruimas 339 -Broa(i''aĮ.
So. Bostor.. Mass.

PARSIDUODA AUTO
MOBILIUS, 6 cilinderių, su

v
i!

Kalbu Ruskai ir Lenkiškai.

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS.

(
j

;

LSS. Kl OPOMSBostono lietuviai darbinin I
Lietuvos
PardaOkai ir J°s
kai sukruto.

Organizatorius.

siutai:

SIUTAI

NEDALIOMIS

PAKVIETIMAS.

į

(42) J

S9 CHAMBER ST, BOSTON

j
)

Telephone: Haymarket 3390.

Aš. JUOZAS ZUPKAUSKAS, dar sykį kviečiu savu
draugus ateiti ir pirkti sau reikalingus drabužius pas

S. H. HARRISON CO-,
su kuriuo ir aš esu surištas. Aš užtinkrinu, kad kainos
geriausios rūšies Vyriškų drabužių. Siutų, Skrybėlių, čeverykų sulyginant jųw vertę yra visiškai žemos. Jus
ir aš pelnysime remdami savuosius.

Telephon*:
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS

SIUTU KAINOS nuo $11.50 iki $4350.

Gydo chroniškas ir slaptas
vyrų ir motery ligas.

ČEVERYKŲ KAINOS NUO $4. IKI $10.

VALANDOS:
nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.

Didžiausias pasirinkimas vyriškų drabužių.

11 PARMENTER STR.,
netoli nuo Ifanover bL,

662-672 Washington St.
■;TeI.: Richmond 2957-M.

Kampas Beach Street.

'

a

Boston, Mass. 1

š

.•

■I
■I
_ . __ I

GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP’-H
TAS LIGAS.

< '

VALANDOS:
Nuo 8 iki lo ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakare.

321 HANOVER STREET,
BOSTON. MASS.

5 '

hI

Pavasaris jau atėjo
PRIEŽODIS TEISINGAI PASAKYTAS.
f

Vienybe—Galybė!
Mes visi trokštame matyt Lietuvą laisva. Lietuviai
biznieriai aukauja pagal savo išgalę išgavimui Lietuvai lai
svės. Taigi ir Jus pamąstykit sau vienas, ar daug gaunam iš
svetimtaučių musų reikalams? Pamatysim, kad nieko. Mes
visuomet prisidedam žodžiu, darbu ir doleriais prie Lietuvos
reikalų, tuomi laiku prašom Jus nepamiršti ir musų, Pas
mus galima gauti:

Naujosios Anglijos telefo
no aptarnautojų unija, tuinti 20.000 narių iki šiol
‘enkinosi sekančiomis save
narių darbo sąlygomis. ŠaVISOKIŲ RAKANDŲ: VISOKIŲ DRABUŽIŲ:
ia’tų senų sąlygų dedame ir
labartines. kokių unija rei
Marškinių,
Lovas,
kalauja, o skaitytojas leng
Matrosai.
Kalnierių.
vai supras, kuo telefono apKaklaraiščių,
Springsai,
arnautojai savo streiką reSkrybėlių,
Kamodos,
Anglių vežėjai reikalauja S nia. Ir šiaip:
Kepurių,
Pečiai,
valandų darbo dienos.
Priėmus darban naują ap
Pavasarinis
vaistas.
■
Diržų,
Karpetos.
Anglių vežėjų unija pa tarnautoją mokinimo laiko- Lietuvių Labdarystės D-tės
■ 401 Marlberuoih Street
Pavasarį kraujas, paprastai, būva
arpiu
buvo
mokama
po
$6
Pančekų,
Krėslai,
buvusių fėrų apyskaita.
reikalavo sutrumpinimo da
pilnas nešvarumų. kūne susirenka
■
sąvaitei;
reikalaujama,
kad
(Netoli
Massachusetts
avė.)
žiemos laiku. Deie: šito apsireiškia
Pirštinių ir tt.
Stalai ir tt.
rbo valandų, paliekant tą
1
Šiais metais fėruose dalvv
spuokai. skauduliai ir kitos odos li
I
pačią mokestį. Samdytojai nuo pirmos savaites butų vavo 10 draugijų. Daugiau- gos.
Dažnai būva visa burna jais
a
BOSTON, MASS.
ir ve tąsyk reikia pasirū
pasiūlė vežėjams pakėlimą nokama $10. Lavinimosi lai ■iai padariusios pelno dr-jos nuberta
pinti
nusikratyt;
j-į.
ČEVERYKŲ VISOKIŲ:
k
mokesties $2 sąvaitei, bet kotarpiu buvo mokama per lavo dovanas.
reikalauja, kad darbininkai 7 sąvates po $7; reikalauja- Pirma dovaną gavo Liet.
i(į
„
$
VYRAMAS MOTERIMS IR VAIKAMS.
dirbtų po 10 valandų į dieną na, kad butų mokama pir Ev. Ref. Dr-ja "Pagalba,"
LIETUVIS DENTISTAS
’J
Naujos mados, padaryti labai gražiai; be to keli šimtai poru
Pereito nedėldienio susirin mą lavinimosi mėnesį po $11 )adare pelno $168.23. Antyra likusiu nuo pereitų metu, tie parsiduoda labai pigiai.
ąvaitei.
Išdirbus
tris
mė

kime vežėjų unija šitą sam
rą dovaną gavo "Byrutės”
Blood Purifier
Gramafonai, lietuviški rekordai, siuvamos mašinos,
dytojų pasiūlymą vienbal nesius buvo mokama po $7 Kanklių choras, pelno pada(KASPARAVIČIUS)
i
naujos ir vartotos, galite gauti visokių ir visokia kaina.
(Severos Kraujo Valytojas) reikia
siai atmetė. Jie reikalauja >0; reikalaujama $12 po iš- -ė $162.50.
tatai imti kas pavasaris šituo laiku,
425 BROADVVAY, SO. BOSTON bA«
Užprašome
visus.
iirbimo
2
mėnesių.
Išdir

arba kadir kokiu nebūk metų laiku,
kad butų jiems pripažinta S
Lietuvių
Moterų
Apšvie

j
Tcl. So Boston 27
I
jei
kraujas
yra
netyros,
arba
jei
valandų darbo d’ena ir mo busiems 6 mėnesius buvo tus Dr-ja gavo trečią dova ■ apsireiškimai parodo susilpnėjusi
M
Ofiso valandos:
gyvaatynių sulčių. Jis sutei
kestis palikta už 9 valandas rokama po $8.50; reikalau- ną. pelno padarė—$160.75 i stovj
Nuo
JO
iki
12:30
kia
stiprumą
ir
grynumą
kraujui
ir
Jokių kitų išlygų vežėjai ne ’ama, kad po 6 mėnesių dar Petras Valukonis aukavo užlaiko jį sveiku taip kaip jis turi
Nuo 1:30 iki 6 vak
bo butų mokama po $13 są
Nuo 6:30 iki 9 vak.
būti. Jis yra pardavinėjimas visose
priima.
377 Broadvvay, So. Boston, Mass
Nedėldieniais atidara pagal
|
vaitei. Po 9 mėnesiu buvo auksų, nuo kurių padaryta apLekose visur. Ka na $1.25,
uelno
$76.20.
sutartį.
|)|
/i
w. F. SEVERĄ CO
Streikas apima 70 dirbtuvių nokama po $9; reikalauja- D. L. K. Vytauto Dr-stė,
na 14 dolerių. Metus išdir
CEDAR RAPIDS, IOWA
Carrage, Wagon & Au- busiems buvo mokama po L. L D. Kraučiu unijos, L.
mobile Workers unija jierei- blO: reikalaujama dabar S. S. 60 kp., L. M. P. S. 13 Te). Haymarket 41.54
tą nedėldienį Wells Memo- 515. Išdirbusiems 18 mėne kp., L. D. L. I). jiadarė po Gyvenimo Te!.: Cambridge 6098.
rial salėje turėjo susirinki sių buvo mokama j>o $10.50, mažiau.
DR. AL FIDERKIEWICZ,
mą, kame buvo galutinai nu -eikalaujama 17 dol. Antrus Viso sykiu Dr-ja padarė: GYDYTOJAS IR < HIRURGAS.
$1,136.03
tarta apskelbti streikas. Ši "netus dirbančioms buvomoSpecialistas Slapta ligų.
Išmokėta
............
494.40 VALANDOS:
(10>
tos darbo šakos darbinikai kama po $11; reikalaujama
Gryno
pelno
liko
$641.6-3
Nuo
1
iki
3,
nuo
:>
iki
7
;
30
reikalauja 44 valandų darbo ’8 dolerių. Trečius metus
nuo 10 iki 1.
sąvatėje ir pakėlimo algos. dirbančioms buvo mokama Titus P. Grcviškis, sckr. I Šventadieniais
SI C ANA L ST, BOSTON.
lankai, Rusai, žydai, Italai ir kitų tautų žmonės
Streikas apima apie 70 iš no $12; reikalaujama 20 dol.
__________ Room 215 ;r 216.
Balandžio
3
ir
4
d.
buvo
100 tokių dirbtuvių. Kitos Ketvirtus metus dirbant
TURI SAVO BANKAS!
mat, kur jau pereitais me buvo mokama po $13; reika- teismas x Povylo Grinkevi į
ADVOKATAS
i
čiaus su jo žmona, jis buvo
KODĖL?
tais buvo pripažinta 44 dar ’auiama 22 dol. sąvaitei.
skundžiamas
už
neužlaikybo valandos dabar, su savo Šitokie t a i telefonisčių
Todcl, KAD JIE DĖJO KRŪVON SAVO KAPITALUS.
darbinikais padarė kantrak- reikalavimai. Ir pereito ne mą savo žmonos ir žiaurų H
AR LIETUVIAI NEGALI TURĖTI SAVO RANKOS?
tą ant toliaus ir tie darbinin dėldienio susirikime tuos atsinešimą. Grinkevičia tei į . Notaras ir Taikos Teisėjas.
kai nestreikuos.
reikalavimus vienbalsiai už- sme prirodė kad tie apkalti Veda provas vi.-uose Teismuose. !?•
Tad—
girta.
Streikas prasidėjo nimai neteisingi ir teismas Ji 253 Broadway. so. Bostnn, Mass.
PIRKITE ŠĖKUS!
atrado jį nekaltu.
LDLD. KUOPOS
15 balandžio 7 vai. ryte.
i

|iDr.M.V.Casper|

|
s
i

C. P. YURGELUN

I

EXTRA!
keavsykiti::

EXTRA!

F. J. Bagočius |

SUSIRINKIMAS.

Nedėlioi, 20 balandžio, 12
valandą dienos, lietuvių so
cialistu salėje, 376 Broadxvay, bus LDLD. 2 kuopos
susirinkimas.
Visi nariai
malonės atsilankvti, nes yra
daug svarbių reikalų apkal
int!.
Sckr. J ..L Peldžius.

AUTOMOBILIUS
PARSIDUODA.
Bostono LSS. 162 kp. ge

Visų žiniai.

gužės 24 d. statys scenoje Geras vežimas, dėl penkių
gražų veikalą „Vagys,” lie žmonių, parsiduoda pigiai.
, (18)
tuvių salėj, So. Bostone. Kreipkitės pas:
J.
Starkevičia
Meldžiame kitų dr-jų ant
tos dienos nieko nerengti. 39 Thomas Park, ant 3 lubų
So. Boston, Mass.
Organizatorius.

ž

Adv. F. J. Bagočius

*

253 Broadvvay. So. Boston, Mass. 4
» VŽ '' GAUSIA* į

I

ŠĖKAS TIKTAI 5 DOLERIAI!

RUBLIUS.

|

CENTRAMS BENDRAS LETUVIŲ BANKAS

RI SIJOS B(»\|>5[’g
IR L1BERTV BONDSUS.

jb

INKORPURUOTAS ANT VARDO JOSEPH K0WAL CO.

51

1

u
n/'r*u‘ Parduoti
juos, 3
klauskite kainų pas Adv. Bago-

I
a
s
■
■I
3

I
■

Lietuviškai. Lenkiškai ir
Rusiškai.

Į A. F. Christian |

Severa’s

I
■I
3

Dr. David W. Rosen
Kalba

-------- !
7 sėdynėmis, mažai važinė j“
1
2^
DAKTARAS
į
tas, išrodo kaip naujas. Par
siduoda pigiai. Atsišaukit
greitai per laišką arba ypatiškai.
K. Urban.
(16) ■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte, I
Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 9 j
26 Gatės St., So. Boston,
Klaidos pataisymas.
vakare.
t
S
(Šventadieniais ir nedaliomis
aI
Delei tilpusio 15-tam ”KeParsiduoda
4
šeimynų
tos pačios valandos.)
1„;
:eivio” numeryje pranešimo namas, geram stovyj, ant Ligoniai, kurie serga sunkiai ir
įpie I ;SS. 60 kuopos susirin plačios gatvės už labai pigią reikalauja ligonbučio gydymo ir
priežiūros, užtikrinam, kad gaus
kimą įvyko nesusipratimas. kainą ir lengvų išmokėjimų. geriausią
priežiūrą, gerą valgį ir
\š. prašydamas įdėti tąpra- Jos. Pink, 86 Chestnut St., kambarį, ir gerus patyrusius
daktarus visa laiką.
Mano pri’.ešimą, Žiurinsko vardo vi Boston.
(16)
vatiška Hospitalė yra aprūpinta
ri neminėjau ir jis tenai
su medikališkais ir Chirurgiš
kais
skyriais, geriausia Labora
Severos
Gyduoles
užlaiko
apo paminėtas ne su mano
torija dėl mikroskopiškų ir chešeimynos
sveikata.
įoru.
Kp. Sekretorius,
Kraujo,
_________________
t
■ mikališkų analizaci.ių
Šlapumu ir Pilvo ligų. įsteigta
A. Alekna. I
1
23 metai!

įi

i
I

l

S. H. HARRISON CO.

BOSTON, MASS.

■
i

4 CRO8S STREET.

BOSTON, MASS.
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