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Amerikos kanumene
traukiasi iš šiaurės Rusijos.

DĖ VOKIEČIAMS APVAI
BOLŠEVIKAIS DĖL
DVARPONIŲ
KŠČIOTI 1 GEGUŽĖS
BELAISVIŲ.
ŠVENTŲ.
Anglijos valdžia paskel
DVARUS.
bė,
kad bolševikų valdžia
Iš Koblenco pranešama,
I
NEBUVO NEI LAIKRAŠ licijos provokacija, kuri vei-j kad užimtose Vokietijos Steigiamas Seimas ekspro- padariusi pasiūlymą apsi KAIP TIK LEDAS ATI VILNIUS TEBĖRA DAR
kariume priiavo apie 11,000,000 akrų mainyti kaliniais. Bolševi
i kė sulyg premjero Clemen-' vietose amerikonųi kartume-'
ČIŲ, NEI MAISTO.
*
Virt
Ioi
DARYS KELIĄ, JI
kai cnfinlzo
sutinką iao
paleisti
anglų
BOLŠEVIKŲ RANKOSE.
žemės,
jceau įsakymų. .Jis vienas nės vadas uždraudė vokie- ' ’
KPLAUKS NAMO.
Generalis streikas sutabdė . turi už tai atsakyti,” sako' čių darbininkams apvaikš-'
- > ™
i..
n- karinę misiją, kuri buvo nu
Lietuvių biuras Berne ga
čioti Pirmos Gegužės Šven-|. Čecho-Slovakų lespub i- siųsta ant Kaukazo, jeigu
visą judėjimą, uždarė resto . Cachin.
I tę. Sakoma, kad išpradžiosj
komisaras_ Peigler ofi- Anglija paleis Rusijos pilie Amerikonų vietą užims ru* vo iš Kauno žinių, kad lietu
i
_______
ranus ir krautuves.
vių kariumenė eina plačiu
AMERIKONAI ŽIURĖJO, : amerikonų generolas I)i-įcl.aiai Pakibė, kad Stei- čius, kuriuos ji laiko savo sų spėkos, kurias dabar la- i frontu nuo Kurliandijos linFrancuzų Darbo Konfe KAIP PRANCŪZAI KO ckman nemanęs darbininku ^iaiHa? Seimas Cecho-Slo- rankose. Sakoma, kad de vina sąjungininkų oficieriai
deracija kartu su Sindikatų
i šventę drausti, bet jis liepei
matare, ekspraprijo- rybos taipgi eina dėl apsi- Iš Archangelsko praneša i kui Gardino ir artinasi prie
VOJO.
Sąjunga ir kitomis darbi
jjiems atnešti ir parodyti, jt! (atimti) visus didelius mainymo visais Anglijos ma, kad Amerikos kariume Vilniaus.
Paryžius.
—
Bastilijos
pleninkų organizacijomis išlei
Į kokius parašus jie nori ant|ovarus* Suly^ .šito įstaty- kaliniais, kūne randasi bol nė pradeda laipsniškai trau-: Vilnius esąs dar bolševikų
do įsakymą, kad 1 gegužės ciuje 1 gegužės buyo smarrankose. Lenkai bandė jį
mo turi būt eksproprijota iš ševikų rankose.
ktis
iš
fronto
atgal
prie
uos

I
savo
vėliavų
nešti.
Ant
vie

>kus
mušis,
kuris
tęsėsi
kevisi darbininkai pertrauktų
viso 3,250,000 akrai dirba
ir ruoštis kelionėn. Kaip paimti, bet Lietuvos revo
darbą. Turėjo užsidaryti; lias minutes. Miniai tenai nos vėliavos buvę parašyta: mos žemės ir 7,500,000 akrai RAUDONAS LAIVYNAS tų
tik ledas atidarys kelią, ji liucionieriai juos atmušė.
į
"Mes
norime
teisingos
taivadovavo
augšta,
raudonvisos aptiekos, sustoti gatmiškų.
Apskaitoma, kad
EINA ATAKON.
tuojaus plauks namo.
vėkariai, požeminiai trauki į plaukė moteris. Ji ragino i kos. Mes laikomės Wilsdno' ant tos žemės bus galima
Kiek galima, stengiamasi PETROGRADĄ LAIKO
niai, omnibusai ir automobi žmones atakuoti kariume !14 punktų.” Amerikonų ge apgyvendinti 430,000 šeimy Associated Press prane amerikonų
vietą užpildyt
ša
iš
Archangelsko,
buk
pa

nerolas
tuomet
uždraudei
nę.
Pėstininkai
pasitraukė
RAUDONOJI FINŲ
liai. Hoteliuose ir restaranų.
Atimami
visi
dvarai,
pačių
rusų
kareiviais,
ku

imtas
ant
Dvinos
beleisvis
I
nuo
demonstrantų,
bet
rai

visas
parodas.
GVARDIJA.
nuose turėjo būt pertrauk- į
kurie tik turi daugiau kaip painformavęs sąjungininkų riuos dabar lavina Anglijos
steliai
ir
policija
puolėsi
ant
Tūlas
Kari
Milner,
vokie-j
tas maisto gaminimas ir j
375 akrus dirbamos arba
London gauta per Kope
Amerikos oficieriai.
pardavinėjimas. Turėjo už žmonių su kardais. Šitoj tys, likos nuteistas ant 30 tinkamos dirbimui žemės ir oficierius, kad bolševikų ir Dabar
Pi negos ir Kadiš- nhagą žinių, kad Petrogra
plaukiąs Dvinos usidaryti visi teatrai, muzi vietoj apie 20 demonstrantų dienų kalėjiman užtai, kad 250 akrų miškų. Už žemes, laivynas
pe žemyn atakuoti sąjungi Sredniakrengos frontuose dą dabar laiko Raudonoji
nenorėjo užleisti Amerikos
kos salės ir kitos ‘pasilink buvo sužeista.
kurios
prigulėjo
karaliaus
I
ninkų pozicijas apie Berez- amerikonų jau nėra. Jų Finų Gvardija. Ji areštavu
sminimų vietos. Turėjo su Amerikos kareiviams ir i oficieriui sėdynę.
giminėms,
arba
kurios
buvo
niką. Dabar raudonoji flo- yra da Dvinos ir Vagos po si Darni Raudonojo Kry
stoti visi laikraščiai, teleg oficieriams buvo įsakyta
įgytos
neteisingu
keliu,
ar

žiaus narius ir ketinanti ei
rafas ir pačta. Visoj šalyje ant gatvės nesirodyt, todėl ALBANIJOJ REVOLIUCI ba kurių savininkai karės tilija esanti pusiaukelėj tar zicijose, bet geležinkelis tai- ti ant Baltosios Finų Gvar
Įsomairjie neužilgo taipgi
pe Berezniko ir Kotlo.
JA PLĖTOJASI.
apskelbta darbininkų šven jie žiurėjo iš hotelio per lan
metu
yra
prasižengę
Čechopasitrauks. Nuo Tulgaso dijos.
Sąjungininkai
rengiasi
Albanai sukilo prieš Itali Slovakų tautai, nebus mo
tė: maineįiai, laivų krovė gus.
Iš Carskoje Selo bevieliu
tuojaus siųsti savo laivyną sąjungininkai pasitraukė į
jai, dalydeš, namų statyta budapešteT viskas jos kariumenę, kuri užėmė kama jokio atlyginimo.
telegrafu
pranešama, kad
°a
prieš bolševikus, tiktai lau | "gerenes pozicijas,” vkad
jų kraštą. Revoliucionierių
jai,—vienu žodžiu, visi. dar
pereitoj
nedėlioj
Petrograde
BUVO RAUDONA.
butų galima atsivadas tuiįs apie 4,000 karei ALBANIJA GALI BŪT kia pakol ledas apie Archa- lengviau
bo žmonės turėjo mesti dar
laikyti prieš laukiamą bol- likos apskelbtas karės sto
ngelską atidarys kelią.
Associated Press praneša vių. Keli šimtai albanų nu
bą.
IŠDRASKYTA.
vis. Sovietų valdžia paskyrė
ševikų laivyno ataką.
Generalė Darbo Konfede iš Budapešto, kad 1 gegužės^ siuntė protestą taikos kon
komitetą iš trijų vyrų ir su
Prezidentas Wilsonas pa
PRIEŠ KOL
racija išlipino
Paryžiuje Vengrijos sostinėj viskas ferencijai prieš italų Įsiver sakė, kad Volpnos uostas tu RUOŠLASIČAKĄ.
SIŲS LIUOSNORIŲ AR teikė jam neaprubežiuotą
-on.
Albanijon.
proklamaciją, kur išdėstomi buvo raudona. Tūkstančiai vžimą Albanij
galę ant Petrogrado ir jo
MIJĄ SIBIRAN.
ri prigulėti Italijai, o Volpna Bolševikai daro didžiausių
šitokie Francuzijos Darbi raudonų kareivių su rauapielinkės.
dona’’ muzika.maršavo rau- VENGRIJOS VALDŽIA yra Albanijos miestas. To pastangų, kad sutraukus
Pradeda aiškėti, kad bu
ninko reikalavimai:
dėl Albanijos atstovai Pa
vusieji Amerikos kareiviai,
kariumenę ir sumušus
”Gegužės 1, 1919. — Aš donai išpuoštomis miesto ŠAUKIASI Į VV1LSONĄ. ryžiuje labai susirūpino ir
gatvėmis.
Visi
šaligatviai;
__
..
4
.
kurie
dabar įsirašys liuosu LENKAI PAĖMĖ GARDI
Sibiro
armiją.
streikuoju šiandien reika buvo pilni publikos, kuri; Vengrijos tarybų valdžia sako, kad jeigu Volpna bus
NĄ.
laudamas: (1) astuonių va taipgi gausiai buvo pasipuo- atsisaukė į prezidentą vvi - atiduota italams, tai kiti Al Kopenhagoje gauta 1S noru ant trijų metų kariu
Liepojaus žinių, buk Sovie menėn, bus siunčiami Sibi Iš Varšavos pranešama,
landų darbo dienos; (2) pa- šus raudonais kaspinais, j
Į\ad jjsai pasirūpintų banijos kaimynai užsimanys tų valdžia daranti didžiau ran, jeigu jie tą kraštą savo kad generolo Hallero vado
liuosavimo
sulaikyti įjunginink^ kai pasiimti kitas to krašto da
kalinių; (3) greitos demobi automobiliai raudoni 'iriem-romėnę, kuri užpuolė ant lis ir Albanija liks išdrasky sių pastangų, kad surinkus; tarnystei pasirinksią. Tokį vaujama lenkų armija paė
lizacijos, ir (4) greitos tai pų stulpai raudoni. Ant pie-' Vengrijos ir nori iš visų pu ta. Graikijos premjeras pakankamai spėkų ir kuog- paaiškinimą gavo maj. F. B. mė jau ir Gardiną, kur buvo
reičiausiai pradėjus ofensy-i Shaw, armijos verbavimo bolševikų centras. Gardinas
kos ir nusiginklavimo. Aš čių ir gatvių kampu buvo
J4 apsupti. Atsišauki- Venizelos jau reikalauja, va
prieš admirolo Kolčako stoties viršininkas Bostone, priklauso prie Lietuvos.
streikuoju protestuodamas: pastatytos kalbėtojams di- i mas sako, kad laikas jau bu- kad viena albanų sala bu
(1) prieš veržimąsi Rusi dėlės sakyklos, kurios taipgi tų kruvinąją karės piktada- tų priskirta prie Graikijos. pulkus rytų ir pietryčių Ru nuo brig. gen. Kerro, kuris
savo telegramoj sako:
jon; (2) prieš apmokesčiaSerbai tuo padrąsinti taipgi sijojTrockis išleido į visas or-, "Galite imti išlavintus ka
'vima mano algosi (3) prieš
daro reikalavimų, kuriuos ganizacijas
ctnvi
ir
M
nrioš
e™.
Virs
tų
sakyklų
žėrėjo
para»os
stengiasi
Įkurti
teisin
atsišaukimą, sa reivius Sibiro tarnystei.
karės stovi, ir (4) prieš cen šai: "Šiandien vra laisvės R4 valdžią ir iki šiol užlaikė I išpildžius Albanijos visai nekydamas: "Mes turim nu-| Tarnystė tęsis tris metus,
zūrą.”
ir pasaulio brolybės diena.” .kuopuikiausią tvarką, ine- i liktu.
veikti Kolčaką kaip galima bus suglausta į pėstininkų
Šitaip Paryžiaus darbi- Buvo taipgi daug iš gipso žiūrint visų šmeižtų, ku->
ir sanitarų skyrius, ir karei
ninkai ‘rengėsi nrie Gegužės Buvo
daug iš ^P80
i L
SČL vSaJiV mS nulietu I^enino ir Karaliaus nuos platina pabėgę žmonių FINAI PAeMe MIESTĄ. greičiausiu laiku." Maskvo viai turi būt tiktai baltveiNegalėdami k ’ aip darbije manoma paimti kariume
Šventės. Valdžia, matomai■J Markso stovylų; tūlos jų neprieteliai,
is Helsirfgforso praneša- nėn 10 nuošimčių iš profe džiai, kurie yra jau tarnavę■ ninku streiko sulaužyti,
norėjo darbininkų demon siekė net 20 pėdų augščio.
----------Paimti tam Lawrence’o kap i t a 1 i s t ai
I
ma,
kad finų liuosnorių ka sionalių unijų ir 20 nuošim kariumenėj.
stracijas užgniaužti, nes ži Sakoma, kad surengimas ši- BULGARIJOJ^ REVOLIUtikslui
kareiviai
tuojaus bus• griebėsi teroro. Pereitą pa
riumenė paėmė Lotinanpo- čių iš komunistų partijos.
nios sako, kad Paryžiuje 1 tos iškilmės Budapeštui lėCIJA.
siunčiami į tam tikrą kem nedėlį jie liej)ė savo policijai
lto miestą prie Baltosios ju
gegužės 259 policmanų buvo šavo 12,000,000 markių.
Iš
Berlino
pranešama,
ros. Strategijos žvilgsniu KETVIRTOJI KOLČAKO pę, o iš tenai į San Francis išvilkti ant scenos kulkassužeista ir vienas seržantas
kad
Bulgarijoj
kilo
revoliu

vaidžius. Žmonės pamatę
šitas miestas turįs nemaža ARMIJA JAU SUMUŠTA. co.’’
perdurtas iš užpakalio. Vie
cija.
Sofijoj
tarpe
valdžios
PIRMA
GEGUŽĖS
BUVO
žudymo
mašinas, pradėjo
svarbos,
nes
tenai
sueina
nas jaunas žmogus, tūlas
Londone gauta iš Rusijos 500,000.000 RUBLIŲ BOL bėgti į visas
kariumenės
ir
revoliucionie

SUPARALIŽIUOTA
VISA
puses. Negana
daug kelių ir jungiasi Pet beveliu telegrafu žinia, kad
Lorne, buvo nušautas. So
rių
eina
kruvina
kova.
Re

ARGENTINA.
ŠEVIKŲ
PROPAGANDAI
to,
nakties
laiku
apie 20 už
rogrado
ir
Murmano
pak

cialistų laikraštis sako, kad
Orenburgo rytuose ketvirvoliucionieriai
nori
nuversti
KAS
MĖNUO.
simaskavusių
razbaininkų
raščio geležinkelis, kuris tasai Kolčako armijos kor
Pirmoji Gegužės Šventė
jį nušovęs slaptas policianmonarchiją
ir
steigtitarybų
dabar
lieka bolševikams už pusas likos visiškai Inilševi- ' Rusijos Liuosavomo Ko įsilaužė viešbutin, kur naktas. Darbininkų esą sužeis Argentinoj buvo apvaikščio
respubliką.
darytas.
Tenai stovėjo kų sumuštas. Telegrama mitetas” Izmdone gavo iš, vojo du streiko vadai, ir pa
ta 26 sunkiai, o 200 leng jama generališku streiku,
kuris buvo apskelbtas 21- BERLINE SUSTOJO VI bolševikų minininikų flotili- sako, kad 8 regimentai tapo Helsingforso šitokią žinią: griebę juodu už kojų išvilko
viau. Areštuota apie 150.
ja ; manoma, kad ji taipgi pa visai išskinti ir daugiau, "Liaudies Komisarų Ta- vienmarškinius laukan^ mu
Dėl surengimo šitos sker rioms valandoms visoj res
SAS JUDĖJIMAS.
puolė j finų rankas, nes iš kaip 1,500 paimta neleisvėn. rvba atšaukė paskirtus 300, šdami ir spardydami įvertė
dynės Generalė Darbo Kon- publikoj. Darbas likos perfedaraeja paskelbė aštrų įtrauktas lygiai po pusiauna- Berline 1 gegužės užsida užšalusio uosto negalėjo iš-Į Penktosios Sibiro divizijos į 000,000 rublių propagandai automobiliun ir prikišę re
protestą prieš valdžią. So kčio. Buenos Aires mieste rė visi komunikacijos keliai. eiti.
generolas taipgi likos paini- Francuzijoj. Vietoj to, ji volverius prie galvų išvežė
cialistų partijos komitetas judėjimas buvo visiškai su- Dirbtuvės, krautuvės ir res
tas nelaisvėn.
nutarė duoti kas mėnuo 500, už miesto ir sumušę paliko
taipgi ketina šaukti susirin paraliziuotas. Sustojo visi toranai taipgi buvo uždary SĄJUNGININKŲ BLOKA Bolševikų pranešimas pri- 000,000rublių biurui visuoti- laukuose pusnuogius. Vieną
kimą su parliamento socia gatvekariai, vežimai, karie ti. Visi turėjo vaikščioti DA PASMAUGĖ 913,000 duria: "Salmyšo
— “
krantai nai užsienio projiagandai. jų,Capraro vardu. VVest AnŽMONIŲ VOKIETIJOJ. užkloti priešininko lavonais, j "Pirmutiniai 500,000,000 dovero fartnerys rado be ža
tos, užsidarė visi hoteliai, te liesti.
listais dėl šitų riaušių.
i niblių vasario mėnesyje bu- do. Dabar Capraro guli liParliamento atstovas so atrai. restoranai ir sustrei
V okietijos sveikatos mi Suskaityta jau •daugiau
• ’ _
cialistas Cachin, rašydamas kavo visi maisto gamintojai, AMERIKA GYDYS SU nisterija išleido memoran kaip 600 užmuštų. Daug vo išmokėti Airijos Sinn gonbūtyje. Kitas streiko
ŽEISTUOSIUS ČEKUS. dumą. kur nurodoma,, kad prizininkų buvo sugrusta Feineriams, kurie reikalau vadas atėjo pėsčias į Lowesocialistų organe ”L’ Huma- taip kad ponija buvo visai
ja savo tautai neprigulmy llį. Jis sako, kad "vigiliannite,” sako, kad gegužinės nevalgius. Neišėjo nei vie Iš San Francjscos prane dėl sąjungininkų blokados musų durtuvais j_iy>ę.”
bė: antroji mokestis bus pa tai” (taip vadino save tie
apvaikščiojimas "buvo gra nas laikraštis.
šama, kad tarp Amerikos, nuo 1915 iki 1918 metu Vo
Nuo 9 vai. ryto po visas Anglijos ir Čecho-Slovakų kietijoje mirė 763,00 žmonių IŠDEGĖ JOKA DAMOS siųsta kovo mėnesyje Vo- razbaininkai) sumušę jį pu
ži darbininkų galybės ir dis
MIESTAS.
į kietijos spartakininkams.” siau gyvą paliko i>ametę ant
ciplinos demonstracija, bet miesto dalis prasidėjo dar- valdininkų likos padaryta tiesiog dėl stokos maisto ir
strytkario relių.
Japonijoj pereitoj savai-Į
nūožmios poliejos brutalu-bininkų mitingai. Valdžia Isutrtis, sulyg kurios čia bus 150.000 nuo
influenzos,
MADRIDE
SUŽEISTA
29
Streikierių komitetas at
_________
mas suteršė J,
ją.“” Jisai pab- bijodamas), kad neatsitiktų atvežta gydyt apie 4,000 su prieš kurią žmonės negalėjo tėj išdegė Jokahamos mies-Į
POLICISTAI.
važiavo
į Bostoną pas gu
rėžia faktą, kad kareiviai jai kas negeistina, po visą žeistų ir sergančių čecho- atsilaikyti taipgi dėl nusilp tas. Ugnis nušlavė 60 blo
prievartos nevartojo, ir kur respubliką buvo sustačius slovakų iš Sibiro. Apie nėjimo iš stokos maisto.
kų. Tūkstančiai žmonių liko Ispanijos sostinėje Madri- bernatorių reikalauti, kad
jie buvo pastatyti tvarkai strategiškose vietose
ka- 2.000 bus atgabenta Į San Gimimų skaičius karės iie pastogės, du tapo užmuš- de 1 gegužės susirėmime su kapitalistų piktadarystėms
daboti, tenai riušių nebuvo, riumene ir net jurininkus Francisco, o likusieji i Ka- laiku sumažėjo daugiau ti, 30 sužeista. Nuostoliai darbininkais likos sužeista butų padarytas nors sykį
galas!
. ”šitas riaušes iššaukė po- buvo iššaukus ant saužemio.i
apskaitomi į $7,500,000.
j 29 policiantai.
kaip 4,000,000.
I
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Teroras.
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daro
tai dėl
dėl biznio,
biznio,-Ir vėl pasidarė batalija: nes ji; pirmutinė ant
j LAISVĖ" IR ANARCHIZ- psnius užgyn
. ,...TT . J10ma,*ji d
aro tai
;‘is
anarcho-sindikalis- atakos ir Kontratakos. ’ Lai leivioi užsipuolė. Užsipuo
MAS.
Taip, anais
~
poliuką, tai geriau pirktų jos šėrus. svė" su pasididžiavimu pas- lė be jokio pamato ir sako
Mes pasakėm,
kad „Lais
saKem, Kaa
Lais- vė” kritikavo
mes su ja dabar ir ne- kelbė, kad prieš oportunis- si dar peržiūrėsianti visus
vė” yra
__ ;anarcho-socialistiš-\kokl<»?
Jiaba
Tečiaus ir dabar tus ji savo '‘'galvos nenu "Kovos” ir "Naujosios Ga
kas laikraštis. "Laisvė” prie krypti- tzta.
| sutinkam.
ir sakoj taH>
mus
ir ginčų
ne^
o.  ves da nesakom, kad "Lais- lenks". "Keleivis" atšovė, dynės” numeriils, kad priroVILNIUJE BAISUS
KAIP JIEMS "SEKĖSI” .to . neprisipažįsta
.r._
Bet
daba;
.
{
al>
\
e
pasi
vė ’ yra gryno vandens a- kad "Laisvė" neturi moralės džius, jog "Keleivis" kal
kad "Keleivis" pats esąs Bet dabar i
VARGAS.
PARAŠUS RINKTI.
I
darė
jau
kitokia.
Oabar
ji
narchistė. Jos turinys—tai j teisės kalbėti apie opbrtuni- tas. Kame kaltas? — ne"anarchistiškų idėjų sklei
"Kurver Polski" paduoda "Tėvynė" 16-tam numerydėjas.
_ _______
” Mat ji surado musų kaip įmanydama prauejo socializmo ir anarchizmo; stus, nes tuo žvilgsniu ji žinia.
"Laisvės" šėrininkai tenesenai buvusiojo Vilniuje je džiaugiasi, kad ’ parašų kataiioge, kad septyni metai pataikauti tiems elemen mišinys. Užtaigi mes ir pa-!yra daugiausia nusidėjusi:
čiau
ne savo laikraštį peilenko pasakojimą apie gy- rinkimas, sekasi ir kaipo atgal "Keleivis" buvo išlei- tams, kuriuos pirma smerke vadiname ją social-anarchis-1 ji jau kelis kartus mainė ša
venimą Lietuvos sostinėj. pnrodymą paduoda šitokią dęs D-ro P. Elzbachero pa už anarcho-sindikalizmą. 2i- lišku laikraščiu.
»
I| vo frontą ir taikėsi prie ap kia už tokį netaktą, bet ant
Js rašo:
žinią iš vvaterbury:
•-•
> "Alinkybių/kad padarius dau "Keleivis" pyksta. Kada tik
rašytą
brošiūrėlę
vardu
išsiplietę
”Ligos ir skurdas
"Keleivis" atremia "Lais
giau biznio.
"Svetimtaučiai ant Lietuvių narchizmas pagal Proudhonetik Vilniuje, bet ir jo apie- Peticjos labai smarkiai rašosi.
vės"
užpuolimą, jie visuo
Užviešpatavo tokia vakno mokslą.” Suradus tokį
linkėse.
Kerenskio valdžios Dirbtuvininkai ir fabrikantai
chanalija, kad netik manda met rašo prieš jį protesto
dalyką, "Laisvė” pašoko iš
popierinių pinigų visur pilna, verčia savo darbininkus pasi-,
gumas nuėjo į šalį, bet atme rezuoiiucijas ir skelbia jas
džiaugsmo, lyg tas . vaikas
bet jų dabar iau nieks nenori rašyti. Daug Lietuviškų bol-j
stą gėda ir nusispiauta ant "Laisvėj”. Dabar jie pradė
geležėlę radęs, ir pradėjo
imti ir todėl daug varguolių ne ševikų, kurie nenorėjo pasira
w
_____
doros. Pradėta tiesiog krai jo reikalauti, kad "Keleivio”
šaukti:
turi nei už ką gyvybę palaiky šyti, atleido nuo darbo.”
redaktoriai butų net ir iš so
”Na. tai ką ponuliai, anar
Tarp "Laisvės” ir 'Kelei ves, kaip "Laisvė". Skirtu pyti faktus ir melais kovo cialistų organizacijų išvyti.
ti. Turintieji dar kiek maisto
Ir jie vadina tai pasiseki chizmo literatūros leidėjai,—o vio" kilo didelis nesutiki mas yra tik tame, kad "Lai ti. Pavyzdžiui, 19-tam nu
bijosi, kad ir jiems badas nea
Labai "liogiška!” Jei argu
kadangi ta knyga ir platinasi—
mu. "Naujienos" sako:
svė ’ daugiau kalba apie at meryje "Laisvė" sako: "Ar mentais savo oponento su
mas.
.
,.
.
teitų ir todėl pusiau badauda
”Ar da reikia komentaru tai esate netik leidėjai, bet ir
Kuomet du socianstiski skirus žmones, o "Keleivis” 'Keleivis’ atsimena, kaip ka
mi slepia užsilikusį maistą ir prie šitokio pranešimo? Tauti platintojai.”
mušti negali, tai išmest jį
laikraščiai susiremia. yadi-x apie abelną judėjimą, ir "L.” daise jisai padarė anketą iš organizacijos. Tuo tarpu
nei už kokius pinigus jų nepar ninkai džiaugiasi, jog parašus’’
Bet pamažiau, vyrai, pa- na vienas kitą Pon.a1;. » k^? turinys yra sausesnis, ša- tarpe savo skaitytojų, ko
duoda, Bolševikų valdžia, to- po jų peticija apie nepriguimažiau, nelėkite; taip kaip pas mus skaitosi didžiausiu bloniškesnis, o "Keleivis” kios partijos jam laikytis— "Keleivis” nereikalauja, kad
dėl kas diena daro kratas ir mingą (apie laisvą apsispren
sakalas! Jeigu jus tik tokių įžeidimu, tai visuomenėj, ku gyvesnis, įvairesnis, ię dėlto katalikiškos, socialistiškos, "Laisvės” šalininkai butų iš
ima be užmokesčio viską ką dimą jfe nekalba')
mesti laukan iš organizaci
Lietuvai argumentų teturite, tai
ri tuos laikraščius skaito ir jis geriau patinka žmonėms. ar tautiškos?’’
randa. Skuijįas vis didinasi, jiems sekasi rinkti prievartos
Žmonės, kurie skaito jos.
daug geriau butų visai tylė remia, neišvengiamu budu Apie Biržišką ir Janulaitį
Viskas labai brangu: duonos budu. nes darbininkai ir fabri
Taigi, iš šalies žiūrint,
ti. Kad "Keleivis” išleido darosi labai nemalonus įs "Keleivis” niekuomet nera "Laisvę,” be abejonės ir pa
svaras du rubliai, sviesto sva- kantai verčia savo darbininkus» Į
knygelę apie anarchizmą, pūdis.
šę. Jis jų niekad nekoliojo tikėjo, kad "Keleivis” darė moralė pergalė šituose gin
ras 25 rubliai, mėsos svaras pasirašyti. Da geriaus: jie
čuose yra "Keleivio” pusė
’ tai tas da neparodo, kad jis
Todėl aš, kaipo vienas iš ”išdavikais” ir "parsidavė tokią anketą. O daryti laik je. Mat "Keleivis” nekuo4-5 rubliai.”
atleidžia iš darbo tuos, kurie pats yra anarchistiškas lai
raščiui tokią anketą, klausti
Jeigu Vilniuje toks var nenori rašytis. Dirbtuvinin kraštis. Juk "Keleivis” ir los visuomenės, j aučiuos tu- liais", kaip tai darė "Lais kitų, kokios jam partijos lai met "Laisvės" neužpuolė. O
teisė- tarti žo- vę", bet ir jų pozicijai jis kytis, tai juk negali būt di kas neužpuola, bet vien tik
gas, tai negeriau turi būt ir kai ir fabrikantai, turbut už daugiau knygų yra išleidęs. ris moralės icises
noriu pa- niekad nepritarė. Gi kas dei desnio savęs pažeminimo. ginasi, tas visuomet teisin
kituose Lietuvos miestuose. uodžia. jog ta peticija jų inte Pastaruoju laiku jis išleido dį ir nuo savęs.
ginčai
išro- klerkalų, tai "Keleivis”-ker
sakyti, kaip ūe
resams taikoma, nes paprastai Socializmo Teoriją.
*
Man tečiaus nesinorėjo gesnis.
Taigi do man žiūrint iš šalies.
ta
juos
daug
skaudžiau,
ne

jie prievartos nevartoja pa jus, laikydamiesi savo liogiNEGUDRUS MELAS.
Butų labai geistina, kad
Aš skaitau Keleivi” jau gu "Laisvė”. Tai kurgi tuo tam tikėti. Bet "Keleivis” "Laisvė" irgi liautųsi užpulrašų
rinkimui
po
peticijoms
ir
nieko
į
tai
neatsakė
'
Lais

Chicagos "Lietuva” 88kos, turėtumėt dabar pripa
o "Laisvę
r _ ” met pamatas sakyti, kad vei". —.Nejaugi tai butų tie dinėjus savo idėjos laikraš
neretai net trukdo parašus rin žinti, kad "Keleivis” yra aštunti metai,
tam numeryje sako:
"Keleivis” remia buržuazi
nuo
pat
jos
gimimo.
Kaip
"Kuomet lenkai ėjo ant Vil kti.”
čius. Gal ji pasakys,
kad
sa? — pradėjau abejoti.
"Keleivis” yra dau- kitų socialisūškų laikraščių, ją arba klerikalus?
?>.
niaus, kuomet lenkai užėmė
"Keleivis"
ne
jos
idėjos
lai
Tokiais
"pasisekimais” socialistiškas laikraštis. Ir taip ir "Laisvės“ su “Kelei
Turėdamas po ranka ”K.
"Laisvė
”
nuolatos
prikai

Gardiną, lietuviai su jais ne daug geriau butų visai nesi apskritai apie
komplektus, pradėjau knis kraštis. Bet ištiesų idėjinio
socializmą viu” aš laikau visų metų
šioja
"Keleivio
”
redaktoriui,
norėjo kariaut, lietuviai visur girti.
tis ir jieškoti tos anketos, skirtumo tarp judviejų nesi
giau išleidęs knygų, ne komplektus. Vienpusis ša
kad
jisai
lankosi
į
klerikalų
išnešinėjo protestus prieš len
apie kurią "Laisvė" kalba. mato. Abudu eina prie to
gu "Lasvė.” Ji daugiau mėg lininkas aš niekuomet nesu
konferencijas.
Tuo
tarpu
kus ir ką gi tuomet lietuviai
Suradau. Pasirodo visai kas; paties tikslo ir abudu remia
sta lytiškus dalykus, negu buvęs nei vieno, nei kito.
tos
pačios
"Laisvės"
kores

bolševikai darė? Jie neprotes JUOKINGAS LEIDIMAS. socializmo mokslą.
Rusijoj ir
kita. "Keleivio” redakcija' tarybų valdžią
Jeigu
klausime aš prita pondentas iš So. Bostono toje
tavo prieš lenkų legijonus, jie
Dešiniųjų spauda paskel pagal išleistas knygas spręs Viename
Lietuvoj.
O
tai
juk
pama
anketoje
klausia
savo:
neprotestavo prieš organiza bė, buk jų tarybų komite ti apie laikraščio pakraipą riau daugiau vienam, kita praneša, kad socialistų kuo skaitytojų ne kokios parti-į tiniai dalykai. Smulkmeno
vimą lenkiškos kariumenės. tas gavęs iš valdžios leidimą ar specialistiškumą, tai pa me — antram. Leiskite tad pa rengia "Keleivio" redak jos jai laikytis, bet kokie se gali būt nuomonių skir
Ir netik neprotestavo, bet dar susinešti su Lietuva. Jų pra sižiurėjus į "Laisvės” kata man pasakyti. kaip aš žiuriu toriui prakalbas, kad savo raštai žmonėms geriau pa tumų, bet dėlto juk nėra rei
prakalbose jisai kviečia žmo tinka: ar jie nori daugiau kalo "kėdės laužyt”. Gali
visaip kenkė, kad tik protestai nešimas sako:
logą reikėtų padaryti išve į judviejų polemiką.
laŠita
polemika
aš
esu
nes
remti revoliucinę Lietu žinių iš Rusijos ir Lietuvos: būt, kad yra tokių žmonių,
”Męs gavom laidimą siųsti dimą, kad ji yra ne politikos
nenusisektų. Vienu žodžiu jie
žibai
nepatenkintas.
Aš
vos valdžią, kad publika jam ar iš Amerikos.
stojo už tai, kad lenkai užimtų maisto Į Lietuvą. Karės Pirk laikraštis, bet kokios nors
kuriems be skandalų nuobo
nenau,
kad
ir
kitiems
ji
smarkiai ploja, o klerikalai
Lietuvą su kariumenės pagal lybos Boardas pavėlino visiems akušerkos organas.
du
pasaulyje gyventi,
bet
Tai
ve,
kokia
buvo
ta
an

patinka.
Ja
pi
diorganizuoja
ant
jo
užpuoli

S. Valstijų piliečiams liuosai
ba.”
Tečiaus apie "Laisvės”
keta. Na, o ką "Laisvė" iš j dėl skandalistų juk negali
"Lietuva” nori meluot, bet pirkliauti ir susindSinėti su pakraipą mes sprendžiame džiuma skaitytoju Tečiaus mus. (Žiur. "L.” N31.). Tai jos padarė? Ji iškraipė ją ir ma tvirkinti ir diemoralinemoka. Juk nelabai senai žmonėmis gyvenančiais Latvi- ne pagal JOS knygas (sensa- ‘'Keleivį" aš negaliu dėl jos kaipg^ šituos faktus sulai pamelavo, buk "Keleivis” ne zuoti darbininkų judėjimo.
cines knygas ji leidžia dėl į kaltinti. Kodėl? Todėl, kad kyt su "Laisvės" . kaltini žinojęs kuo jam geriau būti Musų obalsis privalo būt:
ir ji pati išspausdino "Tiesos joje ir Lietuvoje. ’
• Keleivis” niekuomet "LaiKardo” pranešimą, kad len
Prie šito pranešimo "Vie- biznio). Mes turime gėrės-;įsvės” neužkabino. Užpuoli- mais, buk Michelsonas par — kataliku, socialistu, ar "Visų šalių darbininkai vie
sidavęs klerikalams? Juk ši tautininku.
kų legionieriai buvo užėmę nvbė Lietuvninkų” priduria nių argumentų. Apie so-j
nykitės !”
Sąjungietis.
;mas
visuomet
buvo
padarytie faktai parodo aiškiai, Kaip sau norite, draugai, Philadelphia.
Vilnių dar "tautiškai val šitokį paaiškinimą:
cial-anarchistišką jos pak--;“*^.kaltinimai bet šitoks kovos būdas so
džiai” tenai esant. Tiktai
"Taigi pavelinimas susineši-; raipą mes sprendžiame iŠĮi^s "Laisvės" pusės. ”Ke- kad "Laisvės”
atsako
tiktai
į
darGyra
neteisingi.
bolševikai atėję išvijo len nėti su musų giminėmis Lie- jos pačios ir jos šalininkui*
cialistams yra peržemas I True transiation fiied with the post"Laisvė",
įdėjus
savo
ko

kus iš Lietuvos sostinės. Ko tuvoje yra. Tik nėra keliu, puzKijvo.
pozicijos.
Pavyzdžiui,
-hltai
Arba paimkmie kilusį da master at Boston, Mass., or> April
, <L ,\lktai tuo- respondento pranešimą, ne bar incidentą dėl d. Z. Alek 30, 1919, as reouired t>y the Act of
voj su lenkų legionieriais ir Nėra laivų, kurie važiuotų i; nuolatos vadina socialistus;Le x a,s
išveda ji iš ri jį savotiškai išaiškinti. Ji sos raštų. Kiek čia triukšmo October 6, 1917.
bolševikų veikėjas Z. Aleksa Liepoją. Nėra pripažintos Lie "buržujais" arba ”buržuazi-| jpeL’ Kl??nieJ.
J
- O- juk
- - tai pap- kantrybės. Taigi už tą poie- sako, kad Michelsonas noris
krito. O "Lietuva" pasako tuvių valdžios, nei gi jos atsto-jjos bernais.
kiek karščiavimosi! Iš šalies
ja, kad bolševikai stoję už vo S. Valstijose, kuris išduotų' rasti anarchistų argumen- miką aš kaltinu " Laisvę”. jau iš "sociai-buržujų pel žiūrint išrodo, kad socialis I
v
Laisvė” be jokio pama kių išlisti", užtai ir kalbąs tai negali pasidalyti miru
tai, kad lenkai užimtų Lie pašportus kelionei.”
tai. Anarchistai yra taip
revoliucionieriškai.
Paga

tuvą. Labai negudrus me-,
Vadinasi, susinešti su1 kairus," kad socialistus jie to 103 -čiame savo numery
sio savo draugo palaikais.
lios,
Michelsono
revoliuciuje
pereitų
metų
iškoliojo
las.
Lietuva vąlia, bet negalima, visados pravardžioja "burKelia tokį lermą, kad net
M
Naujienas” numas nieko nereiškiąs, ne', klaiku.
Tai kasgi iš to leidimo, jei- žuazijos bernais.” Mat so- jlt Keleivi" ir
Infanterijos majoras G.
gu visi keliai i Lietuva uždą- eialistai pripažįsta organi- j tarptautinio socializmo ”4š- Smelstorius esąs socialpatTuot tarpu šitas skanda C. Eisey, naujokų ėmimo
DIPLOMATIJOS
rvti?
*
"
įzuotą valdžią ir dalyvauja davikais ir imperialistinių riotas.
las čia visai nereikalingas. biuro viršininkas Bostone,
SKURDAS.
_______
‘
parliamen
tuose.
Gi
sulyg
demokratijų
Man
rodos,
kad
šitokio
"beranais
”
.
J
4
"Keleivis"
paskelbė, kad jo prisiuntė mums 'paskelbti
D-ras Šliupas^ išvažiavęs
Bet
kuomet
anarchistu,
valdžia,
parlia"argumentai^
sumuša
pa

K." pareikalažinioje yrą drg. Aleksos šitokį pranešimą:
Londonan su "diplomatiš DEŠINIEJI ŽADA "T5
75,00-)
mentas
ir
įstatymai
—
tai
vo,
kad
"L.
paremtų
čią
"Laisvę".
Ji
kaltina
vie

savo
rankraščių, kuriuos pats au Karės departamento pat
kais” reikalais, dabar pra 4
KAREIVIŲ”
i
buržuazijos
išmislas.
žodžius
faktais,
tai
"Laisvė
ną
žmogų
kito
žmogaus
ne

!
*
?
torius jam prisiuntė. "Ke varkymu mes esams įgalioti
neša, kaip jiems ten ta "dip
(N.4,
1919)
užsigynė,
gerumu.
Tas
parodo,
kad
kad
.
Panašiai
pradeda
giedoti
Tautininkų
taryba
Waleivio
” redaktorius patarė po 1 gegužės priiminėti
lomatija” sekasi. Jis sako:
ji
jo
taip
nevadinusi.
__
jos
faktų
arsenalas
yra
tuš

jau
ir
"Laisvė
’
’
su
savo
ša

ReišLiteratūros Draugijai tuos Bostono naujokų
"...angių spauda mus taip ir Tjhingtone gavo iš Paryžiaus
ėmimo
čias,
kad
mušis
pralaimė

kia,
užpuolimas
buvo
nepa

lininkais.
Štai
vienas
"kai

žinių,
kad
ministerijos
pirraštus
išleisti.
Na,
tai
kam
neisiieidžia..
biure nepiliečius ir nemo
čia dėlto kelti "kantzenjam- kančius angliškai kalbėti
"Ant 12 d. balandžio Čionai minnku vėl Šleževičius pas rysis" rajonas jau nutarė matuotas. Ir abelnai, lygi tas ir reikia pasiduoti.
Bet "Laisvė” pasiduoti merą?" Ar dėlto, kad tie ateivius į visus Suvienytų
ketiname Įrengti pokyli poli kirtas. Naujo kabineto sąs Socialistų Partijos kandida nimas Keleivio” p-fĮg "Nau
jienų
yra
neteisingas,
nes
tų
į
valdžios
urėdus
nebetatas
esąs
toks
:
nenori.
Ji nori da "faituc- raštai padėti pas "Keleivį", Valstijų armijos skyrius. Itišką, kur susikviesime porą
'Keleivio
”
'pozicija
'nuo
”
Nj remti. O juk tas rajonas
Šleževičius premjeras.
tis”. Tas negerai. Socialis o ne kur kitur ? Bet juk au sirašę kariumenėn tokie
tuzinų politikų ir laikraštinin
nų
pozicijos
ciaug
skiriasi.
yra
didžiausis
"Laisvės
”
už

Leonas,
vidaus
dalykų
tai
turėtų kovoti su savo torius pats juos padėjo pas i naujokai turės tarnauti tris
kų; tai gali būt paskui geriau tarėjas.
Jisai
giria
"LaisLaisvė
,
o
dabar
ir
"Mu

ministeris.
priešais, o ne savo tarpe ka "Keleivį." Pagalios, koks metus. Kiekvienas apykan
viskas seksis.
sų
Tiesa
,
apie
ką
tik
ne

|
vę,
”
o
"Laisvė
”
giria
jį.
Noreika,
teisių
ministe

rę vesti.
Šitokie vaidai, čia skirtumas, kur rankraš tas, jeigu jisai nėra pilietis,
Bet jeigu jau reikia po
kalbės
—
apie
ScheidemanToliaus,
anarchistai
ne

ris.
kokie dabar eina musų spau čiai padėti! Tai kogi čia plė prieš įsirašymą būtinai turi
litikieriams ir laikraštinin
]ną, ***
Biržišką
ar
kokius
ten
pripažįsta
jokio
teismo.
AŠimkus,
pirklybos
min.
doj,
sėja didžiausią demo štis ir "judošiuoties”? Gal padaryti legaię aplikaciją,
kams rengti puotas, kad jie
Janulaičio
laiškus
narchistas
Proudhon
sako
:
Stulginskis,
žemdirb.
m.
ralizaciją
socialistų eilėse. dėlto, kad "Keleivio" redak prisižadėdamas likti pilie
— visuoįsileistų musų diplomatus
met
prikergia
ir
Čarnecksi, pačtos minist. "Ką gali reikšti įstatymai
"Naujie- Tuo tarpu musų priešai or torius patarė LDLD. tuos čiu. Tokie ateiviai, nemo
savo spaudon, tai labai pra
nas
”
su
‘
"
Kelehiu".
Kairys,
reikmenų
minist.
į
tam,
kuris
savistoviai
proVisuo- ganizuojasi ir rengia klipas raštus išleisti? Bet kas-gi kantieji anglų kalbos, bus
stos naujienos. Tas parodo,
met
stengiamasi
Vileišis,
finansų
minist.
tauja
ir
pats
atsako
už
sasudaryti mums visiems: ir "kai tame blogo? Juk jeigu D-jai siunčiami į naujokų švieti
kad tų diplomatų tenai nie
tokį
įspūdį,
J
”
Ir
jis
atmeta
visokį
Paknvs,
visuomenės
darve?
kad
'Keleivis
’’ riems", ir "dešiniems". Mes neparanku tuos raštus išlei mo centrą Upton kempėj,
kas nepripažįsta. Bėdina ta
autoritetą:
"Autoritetą
bų
ministeris.
remia
Scheideinanno
val gi nieko negalime veikti, nes si, ji turi pilną teisę jų neį Nevv Yorko valstijoj, kur
dplomati ja!
mėgsta tiktai absoliutistai, džią, tarnauja buržuazijai negalime susitaikyti: ką vie leisti. Visą šitą reikalą ga mokindamiesi kareivystės
Tūbelis, apšvietos.
buržujai,
demagogai ir so- ir net su klerikalais
Merkis, karės.
____
tai kiti su- lima
bro- ni sumanom,
išris-- jje podraug bus mokinami
Įima buvo apkalbėti ir išris-i
D-RAS MONTVIDAS
liuojasi.
”
"Nereikia
jokių
Voronko, baltgudžių rei- eialistai.
griaujam.
Tai
jau
demorali

ti
ramiu
ir
draugišku
budu.
J(angliškai kalbėt, skaityt ir
„NAUJIENŲ” REDAK
autoritetų." "Aš pats sau
kalų minsteris.
zacijos
apsireiškimas.
Tas netik netiesa, bet ir
Tas, rodos, taip aišku,
;
j rašyt, taip kad po trijų meTORIUM.
Šernas, be protfeliaus.
| valdžia.” Taip kalba anar- nedora. Aš tyčia peržiurė
"Keleivis” buvo labai ge kaip saulė danguje, o betgi tų savo tarnystės jie gerai
"Naujienų" No. 94 skaito
Lietuvos "prezidentas' : chistas Proudhon.
jau paskutinių kelių metu rai padaręs, kuomet 4-tam "Laisvė" nenori to matyti. tiktų į Amerikos piliečius.
me, kad drg. A. Lalis atsisa Smetona šitą ministeriją Na, o "Laisvės” redakto
redakto- Keleivio^ numerius ir ne šių metų numeryje jis pra Ji pradėjo šaukti, kad "Ke
kė toliaus būti atsakomuoju užtvirtinęs.
rius ar kitaip atsakė, kada radau nei vieno straipsne nešė, kad ginčų su "Laisve" leivis" neturi teisės rūpin Taigi, jeigu butų ateivių,
"Naujienų’’ redaktorium ir
Tautininkų ir klerikalų drg. Grigaitis pašaukė jį lio, kuriuo pasiremiant bu daugiau nevesiąs. Bet ne tis d. Aleksos raštais, ku kurie norėtų šitokiu budu
kad jo vietą užėmė d-ras A. tarybų komitetas, gavęs ši-11trečiųjų
teisman dėl šmeiži tų galima padaryti išvedi gerai jis padarė, kuomet jis riuos pats Aleksa "Kelei tapti šios šalies piliečiais,
Montvidas, kuris vienu lai tą žinią, mušė iš Washing- mų? Jis taip pat užreiškė, mą, kad Ėehivis” sužiniai vėl pradėjo jai atsakinėt. viui" pavedė. Vietoj pager nelaukiant penkių metų, tai
ku redagavo "Keleivį,” o vė tono šitokią telegramą "jo kad jo įsitikinimų negalį tei pataikauja buržuazijai arba Žinoma, ."Laisvė" čia buvo bti žuvusį savo draugą, ji jie kviečiami rašytis kariuJ «j|
liaus ir "Laisvę.”
ekselencijai" Smetonai:
sti jokie teismai. Ar tai ne klerikalams, kad jis butų kaltesnė. Ji su pašaipa at sukėlė ant jo kapo skandalu. menėn.
D-ras Montvidas sakosi
"Amerikos lietuviai ka anarchistiška pozicija?
parodęs kur nors nepritari sakė, kad "ugadų" su "Ke Už tokį nekultūringą pa
negalėsiąs daug į "Naujie reiviai siunčia jums pasvei "Laisvė” giriasi, kad a- mą socialistų judėjimui. leiviu" nedarysianti. Va sielgimą "Keleivis" pavadi Bėgyje 50 metų Californas” rašyti, nes jis perdaug kinimų. 75.000 organizuotų nais metais ji išspausdino Straipsnių apie socializmą, dinasi, ji viešai pasisakė, no "Laisvės" redaktorius nijoj daugiausia aukso buvo
užimtas savo profesijos dar ietuvių nori grįžti ginti sa keliatą straipsnių, kritikuo kaip teoriniu taip ir agitaci- Kaa
kad ji
negesins tą
iškasta 1916 metais, kuomet
.1* negesuis
ią gaisrą,
gaisre, "chamais".
bu, bet jo užduotis busianti vo kraštą nuo padalinimo ir dama anarcho-sindikalistus, nių, proporcionaliai imant, kuris naikina musų spėkas,
Už sukėlimą šito skanda jo produkcija buvo apskai
daboti dienraščio pakraipą. priespaudos".
ir kad "Keleivis” tuos strai- "Keleivis” nemažiau vra da- bet dar daugiau jį kurstys. lo aš irgi "Laisvę" kaltinu, toma į $34,000,000.
2
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BROOKLYN, N. Y.
j bet ir tas jiems nepavyko—, ba, ji nieko žmonių švietikariauti su dabartine Ru laiko, neprileisdami nei jo Jieško sajr negrų ir lenkų
pagalbos.
-mui ir progresui neveikia.
j permažai turėjo jiegų
moteries aplankyti jį. Tikrą
sijos valdžia ? ‘
Musų judėjimas.
' L. S. S. 14 .kuopos vakaras
Balandžio 12 d. buvo LS. Tai sutingusį klerikalizmo
Žinoma, diplomatiškas pa šitos žmogžudystės priežas Musų vietos klerikalai su Brooklyne, tai nelyginant į
Kovo 20 d. Lietuvių sve slaptis negi aiškinsi, musų tį tik teismas atskleis.
atžagareiviais, norėdami pa kaip tame užburtame rate, S. kuopos surengtas balius. tvirtovė.
Antrą po jos vietą užima
tainėje buvo LSS. 144 kuo atžagareiviai į paklausimą Kadangi velionis Lileika gelbėti reakcininkams pa viskas juda, kruta. Baliai, Balius buvo parengtas M.
Duseikos
bylos
naudai.
Li

Amerikos
Lietuvių Ukėsų
pos parengtas vakaras. Sce neduoda
jokio atsakymo, buvo kataliku, tai vietinis skelbė Amerikos lietuviams, koncertai, viską negalima ir
ko
keletas
dolerių
pelno.
Politiškas
Kliubas.
Kliubas
noje statė Br. Vargšo trijų tik leidžia publikos nubalsa- kunigas Abromaitis tuojaus kad jie jieško Lietuvai ne
aprašyti
—
paminėsiu
tiktai
veiksmų dramą "Paskutinė vimui klausimą, ar reikia po nuėjo pas graborių. Kuni prigulmybės ir dėlto prote
Balandžio 13 d. LSS. ir L. nariu turi apie 150 ir kasoje
svarbesnius
atsitikimus.
MPS. kuopos sušaukė viešą $3000.
Banga” ir komediją "Visi peticija rašytis, ar ne. Bal gas savo nelaimei patyrė, stuoja prieš Lenkijos impe15
d.
balandžio
buvo
LSS.
geri”.
susirinkimą, kad davus at Trečioj iš eilės vietoj sto
savimo rezultatas toks, kad kad velionis viso pinigų pa rijalistus, norinčius paverg
Režisieriaujant d. S. Už 21 balsas už rašymąsi, o 42 liko tik $3.95, pradėjo tei ti Lietuvą. Savo peticiją te kuopos extra susirinkimas;; sakymą vyčių organizato vi Lietuvos Sūnų ir Dukte
daviniui, kaip drama taip ir balsai prieš. Kiti nuo bal rautis prie kokių pašalpinių čiaus jie gudriai sutaisė ir susirinkimą sušaukė orga riui, apšmeižusiam socialis rų Dr-ja, turinti apie ISO
komedija buvo atvaidintos savimo susilaikė. Šitokiu draugijų velionis prigulėjo. manė, kad žmonės nesu nizatorius P. BakŠnys, tik tus. Į diskusijas buvo kvie- narių ir kasoje $500.
gana gerai. Prieš vaidini budu peticiją atmetus, mu Graborius atsakė, kad tik pras jų gudrybės. Kadan slu apkalbėti kokiu badu čaimas taipgi ir vietinis ku Šita draugija, kaip ir Umą vedamas d. J. Žurono sų atžagareiviai
pasijuto prie A. P. L. A. 14 kuopos ir gi progresyviai vietos lietu prisidėti prie kairiojo spar nigas Kasakaitis. Žmonių kesų Politiškas NeprigulLaisvės choras sudainavo nemaloniame padėjime. Tū apsidraudęs tik ant $150, viai tą veidmainingą jų pe no. Kad tą kairiųjų sparną susirinko pilnutukė svetai mingas Kliubas, gyvoja lais
Marsalietę ir kitą liaudies la suaavatkėjusi bobele atsi kurių tik jam už palaidoji ticiją pasm'erkė ir atsisakė tvertų koks žymus darbi nė. Ėjo daugelis ir parapi- vais pamatais. Progresydainą. Pertraukoje tarp stojus pradeda kolioti publi mą kaip tik užtenka.
no ja rašytis, tai musų kleri ninkų veikėjas, nieko nesa jonų, manydami, kad jų dū vės organizacijos, ypač pas
dramos ir komedijos choras ką už nesirašymą, bet pub
kalai ir tautininkai pradėjo kyčiau, bet dabar tai daro šių ganytojas atvyks ir ap taruoju laiku, pradeda sma
Kunigas
nieko
nepiešęs,
sudainavo Rev. Himną ir lika sukįla ir iš svetainės iš
rinkti nuo negrų ir lenkų pa tokie žmonės, kuriems labai gins nuo bedeivių vyčius. rkiai augti. Tas rodo, kad
"Avižėlė",
padarydamas eina, paliekant tik tuos, ku žinoma, atsisakė patarnau rašus. Tiems jie jau drąsiai reikia socializmo A E C pa Tečiaus kunigiukas nepasi vietos lietuviai pradeda pro
ti. Balandžio 13 d. per savo aiškina, kad tai ne protestas žinti.
rodė. Susirinkimą atida gresuoti.
musų publikoje tokį Įspūdi, rie už peticiją balsavo.
Yra čia ir Amerikos lietu
kad karštais aplodismen
Nenusisekus jiems lietu pamokslą išniekino velionį, prieš lenkus, bet kova prieš Štai ir dabar P. Bakšnys rius iš socialistų pusės pasi
tais iššaukė chorą ant pa- vių svetainėj, K. V. išgarsi- apskalbdamas jį ’socialistu? bolševikus. Ir čia išlenda prstato kokį tai Bušmen ir rodė net tris kalbėtojai, o vių didžiųjų organizacijų
grnidų trečiu kartu. Tik dei na^ kad 11 balandžio po ai Savo parapijonams uždrau yla iš maišo. Jie be kepurių sako: tas draugas yra kai klerikalai neturi nei vieno. kuopų, kurios gerai gyvoja.
M. J. Masini pradėjus at Pereitais metais čionai tūli
stokos laiko negalima bu rių bažnyčia skiepe bus pra dė dalyvauti velionio laido maldauja nigerių ir lenkų, rysis, jis pas mumis atėjo
sakinėti
vyčių organizato klerikališki tautininkai bu
tuvėse.
Taip
tasai
Romos
vo dainuot.
kad tie pagelbėtų jiems juo pereitą susirinkimą, bet mes
kalbos. Kaibės iš So. Bosto
riui
ir
išparodinėti
jo me vo sutverę A. L. T. Sanda
trusto
agentas
atsinešė
lin

Publikos atsilankė gana no lieutenantas J. J. Ra
dą tikslą atsiekti. Jie su jam nedavėm kalbėti, tai da
kui velionio dabar, kada pa- lenkais "panebracia" — su bar jis mums paaiškins pla lus, klerikalams buvo per ros kuopą, taipgi T. M. D.
skaitlnigai ir kuopai
va manauskas.
»
sipinigaut negavo, tečiaus lenkų buržuazija ir fanati čiau apie kairųjį sparną, iš karsta svetainėj ir daugelis kuopą, tik nebeišmanydami
karas davė taipgi materiaPublikos
susirinko
apie
jų išbėgo. Antras kalbėjo kaip jas vesti, nuvedė i ka
visai kitaip jis butų panei
lio pelno.
50 ypatų. K. V. atidaręs su gęs, jeigu velionis butų pali kais, suprantamas daiktas, tikrųjų aš labai nusistebė B. Černauskas. Jo kalba bu pus. Be to tiedu vytiški
sirinkimą, aiškina, kad iš kęs pingų, delei kurių tėve artesni broliai, negu su Lie jau pamatęs tą Bušmaną! vo daugiausiai apie klerika tautinikai, minėtų kuopų
Tarptautinis socialistų
garsintas kalbėtojas nepri lis taip greit susirūpino, kad tuvos žmonėmis valstiečiais, Nesenai buvęs vyčių abaze, lų pridarytas šunybes; jų tvtiikai, bebosaudami SLrA.
vakaras.
kurie steigia Lietuvoje Dar niekino socialistus, o dabar
Kova 15 d. čionai buvo buvo, tik, girdi, žadėjęs į net pats pas graborių buvo bininku Tarybų valdžią. Jie organizuoja kairiųjų socia tarnavimą carui, paskui kai 124 kuopoj pridarė tiek ko
kitą nuėjęs, apie pinigus pasitei
zeriui, o dabar reakcinin šės, kad nei negalima
tarptautinis socialistų va savo vietą prisiųsti
renka negrų parašus, kad listų. sparną!
žmogų,
tai
K.
V.
klausia:
rauti. Tai ve, ką reiškia ta galėtų pasikviesti talkinin . Kalbėjo apie pusę vadan- kams. Ant galo kalbėjo Du- viešai apie tai kalbėti. Jie
karas, surengtas vietos so
cialistų agitacijos bendro "Kas yra iš So. Bostono, te sai tikėjimas.
tiek kuopos vardui pakenkų Lietuvoje savo viengen dos, bet niekas negalėjo su seika.
gul
atsistoja.
”
Atsistoja
d.
~
Prakalboms
pasibaigus
komiteto.
Rusų socialis
1
kė, kad net ir dabar progre
Nežiūrint, kad velionis čiams skersti. Tai ve kaip prasti ką jis norėjo pasaky
tų kuopa atvaidino dvie Š. Uždavinis ir pradeda Lileikis buvo kataliku. A. P. mūsiškiams atžagareiviams ti. Pabaigus jam kalbėti. Z. buvo karštos diskusijos. syviai žmonės Į kuopą neno
jų aktų komediją "Meška,"’ aiškinti, ką ’ reiškia pasira L A. draugija savo tam ne rupi Lietuvos, laisvė ,ii 'e J. Kelmelis ima balsą ir sa Klerikalai neturėdami ar ri rašytis.
Lietuvių Laisvės choras šymas po ta peticija. Publi laimingam nariui atidavė kokios neprigulmybės jie jai ko: "Nežinau ką tas žmogus gumentų vien šaukė: "Ra Kalbant apie laikraščius,
rašykitęs’’’ Tečiaus tai jų i čia pareina visokių,
po vadovyste d. J. Žiūrono ka karštai ploja. K. V. sta kuogražiausį paskutini pa
čionai nori ir ką jis aiškina, šykitės,
j
ieško.
bdo
kalbantį
ir
publiką.
Pu

nieks
po
jų peticija nesira- bet "Keleivio” daugiausiai.
sudainavo porą revoliucinių
tarnavimą. Draugija davė
Viską patyręs. jeigu visi tokie kairieji, tai
blika
sukįla
ir
išeina,
pa

dainų. Po to sekė šokiai.
Pav. J. Mažeika savo auksi
visiems laidotuvėse dalyva
jau aš sakyčiau "gaodbai"
liekant.
3
vyrus
ir
4
moterė

Balandžio
20
d.
DLK.
GePublikos susirinko nema
nių ir kitokių daiktų krau- *
ve vusiems žmonėms vežimus TORRINGTON, CONN. 'U tokiais kairiaisiais.”
demino
Dr-ja
turėjo
savo
žai ir vakaras davė gryno les su vaikais. Taigi
ir laidotuvės dalyvavo labai
Tas pasakymas musų kai 'balių. Aido choras padaina tųvėj Sheldon gatvėj, kas
Neatsiliekame ir mes.
pelno $23. Iš tų pinigų $10 kaip musų atžagareiviams daug žmonių. Tai buvo pir
sąvaitė "Keleivio'’ išpar
pasiųsta
"Revolutionery nusisekė jų skymas sustip mos čionai laidotuvės be Ro Nors ši lietuviška koloni riuosius taip sujudino, kad vo kelias revoliucines gies duoda po keletą desėtkų eg
net visuose kampėse suri
Prakalbą apie draugi zempliorių. Man paklausus .
Ąge” žurnalui, o likusius rinti reakciją.
mos trusto agento pagelbos. ja gana atitolinta nuo dides jo: "Pirmininke, atimk jam mes.
Liaudies
Tarnas.
jos reikalingumą pasakė B.’ g. Mažeikos, kiek "Keleivio"
palikta agitacijos reikalams
Tai buvo gražiausios laido nių pramonės centrų, kur oalsą!”
Černauskas. Po to seke šo išparduoda, gavau atsaky
Pasidarbavus socialistų
daugiausiai ir mūsiške inte
tuvės.
Man
gi
iš
šalies
žiūrint
kiai.
BRADDOCK, PA.
agitacijos bendram komi
ligentija yra susispietusi,
mą, kad daugiau, negu visų
pasirodė,
kad
tie
musų
Draugijai
parodžius
savo
Vietos socialistu partija kitų kartu paėmus. . Sako
Tragedija.
tetui, ypač d. P. Pečiukotodėl mums ąųnku bent ret
niui ir A. Salatkai iš ukrai Balandžio 11 d. čionai at- artymo meilę ir žmonėms, karčiais ka-nors tokio pa lraugai, kurie save vadina kartu su darbininkų unijo dažnai neužtenka 150 eg
kairiaisiais, jau.ne savo pro mis šiemet rengia išklmin- zempliorių. Bet reikia pa
niečių ir lenkų suorganizuo sitiko tragedija. Likosi už nepaisant kunigo drausmės, rengti, bet visgi pamažu tu.
gj-vena.
ga 1 Gegužės apvaikščioji- sakyti, kad prenumeratorių
ta socialistų kuopa, Į ku muštas Aleksandras Lilei skaitlingai laidotuvėse da krutamą, indomaujame mu
Nesakau,
kad
visi
taip
lyvaujant,
kunigas
su
savo
mą.
Apvaikščiojimas bus "Keleivis’’ Čionai irgi nema
rią susirašė 20 narių. Toji kis, 40 metų amžiaus nevesų visuomenės ir abelnai
daro
,
yra
didelė
dalis
19
kp.
davatkomis iš kailio nėrėsi, darbininkų judėjimu ir tro
tarptautinis ir įvyks 1 Ge-i žai turi—galbūt, kad* dau
kuopa išrinko nuo ukrainie dėlis.
larių.
kurie
plačiai
žiuri
į
nepykdami.
Kadangi
ši

gūžės Convention Hali sve-j giau, negu visi- kiti musų
čių ir nuo lenkų po du ats Atsitikimas ve kaip dėjo
kštame bent į svarbiausiu*dabartinį
gyvenimo
bėgi,
tiems
Romos
vergams
visos
tainėj,
prasidedant nuo laikraščiai kartu paėmus.
tovu Į bendrą agitacijos ko si: Mainieriams atsiėmus
dienos klausimus atsiliepti. ?et tie. kurie nesenai bažnyjų pastangos išniekinti ve
7:30 vakare. Kalbės taipgi
mitetą.
savo užmokestį už darbą, lionį ir jo laidotojus tik Balandžio 13 d. vietos lie čiojo ant kelių klūpojo, ir lietuvų kalbėtojas. Lie Vadinasi, kad nieko negel
Antras vakaras.
paprastai saliunuose prasi jiems jjątiems pažeminimą tuvių DLK. Vytauto Dr-ja .nušėsi į krutinę prieš sta tuviai darbininkai dėlto bsti nei kunigų keiksmai,
nei tulu musų "bolševikų"
turėjo savo susirinkimą, ka
Balandžio 12 d. socialistų deda darbymetė. Viename daro, tai dabar šitie gaiva me tarp kitų bėgančio gyve bus, viena diena "socialis kviečiami skaitlingai . da boikotai; "Keleivis” liko poSenas Kareivis. puliariškiausiu laikraščiu.
agitacijos bendras komite saliune po num. 1103 Bra- lai visą savo nuodingą liežu nimo klausimų buvo apkal tais’’ pastojo ir musų išauk- lyvauti.
ddock
Avenue,
Petras
Olesėtą socialistų Sąjungą ant
vį paleido ant J. Urbono,
tas surengė antrą tarp
Krivų-Krivaitis.
bama Lietuvos laisvės rei savo kurpalio tempia, tie so
H ART FORD, CONN.
tautinį vakarą. Atvaidin kas su kitais gerai išsigėrę, kuris daugiausiai palaidoji kalas
ir abelnai darbo žmo cializmo gerai suprasti da
ta "Kareivis Burtininkas.’’ pasiėmę po bonką ruginės mu užsiėmė ir pasakė ant nių judėjimas.
šis bei tas iš musų padangės
HUDSON, MASS.
Apkalbėjus negali.
Lošimas gerai nusisekė. Pu nuėjo pas A. Lileikį į namus kapo tinkamą prakalbėię.
Nors
ši
lietuvių
kolonija
Lawrence’o audėjų padėji Draugai sąjungiečiai! Pa
Iš musų padangės.
blikos atsilankė (daug ir va po num. 1217 Maple way, Ir kodėl dabar J. Urbonas mą,
neperdidžiausia, bet prisnutarta,
kiek
mums
yra
kur
pastarasis
turėjo
kam

kunigams ir davatkoms taip
mąstykime. kur tokie
karas davė gražaus pelno.
Kovo 16 d. čia buvo pra
barį ir ten begerdami susi baisiu paliko? Ar už tai, galima, pagelbėti kovojam Pušmenai nori Sąjunga ve kaitant ir priemiesčius, gy kalbos, kurias surengė Liet.
Po teatrui buvo šokiai.
venančių čia lietuvių galima
Iš sti.
vaidijo. Vaidams kilus, J. kad išpildė žmogaus prie tiems darbininkams.
priskaityti i du tūkstančiu. Laisvės Dr-stė. Kalbėjo F.
Atžagareiviai ir Lietuvos P. nubėgo policijos ofisan, dermę linkui mirusio žmo draugijos kasos nutarta pa
Kapčiamiesčio Vergas.
Kaip visur kitur didesnė •J. Bagočius. Kaip žinoma,
nepriguimybė.
kad pašaukus policiją, bet gaus? Juk ir tatai tikintis aukauti $10.00. Atskirai
se kolinijose, taip ir čionai jis yra gabus kalbėtojas, to
Vietos klerikalas K. V. jam pasakyta, kad jis girtas patentuoja kaipo krikščio aukavusieji nariai da sume
ROCHESTER, N. Y.
didžiuma lietuvių da vis lai dėl puikiai atliko savo už
balandžio 7 d. šaukė visų ir tegu eina išsimiegot. Po nišką dorybę, kuria taip la tė $12.60. Viso pasiųsta
Iš
musu
judėjimo.
kosi senovės prietarų j r duoti. Prie draugijos pri
vietos lietuvių draugijų val licija nėjo nurodyton vieton, bai bėdinai pasirodė doros Lawrence’o streikierių ko
Kovo 30 d. čia buvo Aido papročiu. Turi /jie jau šio- sirašė 28 nariai.
Šali mokytojas su savo sufana mitetui $22.60. Reikia pas
dybas, bendran susirinki- o ten mirtina kova.
Taipgi buvo monologu ir
žmonės tizuotomis avelėmis. Ne tik tebėti, kad DLK. Vytauto choro surengtas koncertas. kį-tokį "savo" dievnami su deklamacijų, kurias gerai
man, kad parengus agitaci mais gyvenantis
ją* už rinkimą parašų
po girdėjo triukšmą ir šauk dėlto Romos trusto agentas Dr-ja gyvuoja čia tik šešt: Dainavo Aido ir ukrainie kunigu Ambota.
atliko p-lė Micksvičiutė, K.
žinoma peticija. Susirinki smus, bet kaip šitokie atsiti kuršio fanatikus prieš J. U. metai, bet jau nesykį pasi čių socialistų choras. Kaipi Mūsiškis dvasiškas tėve Lazauskutė ir P. Greviškiumas neįvyko, tik ant ryt kimai jiems nenaujiena, tai ir pats savo tulžį lieja. Yra žymėjo savo geru darbu. vieno, taip,ir kito choro dai lis iš pirmo žvilgsnio išrodo tė.
pasirodė pagarsinimai su neatkreipė domos. Parėjęs ir daugiau svarbesnių J. U. Aukavo pagal savo išgalę nos išėjo gerai. Be chorų džentalmonu; mat jis nei Taipgi buvo renkamos au
rengtų prakalbiĮ.
Garsin iš darbo A.- B., kuris kartu prasikaltimų prieš melo ir nuo karės nukentėjusių pa buvo da duetų ir kvartetų bažnyčioje, nei viešuose su kos Lavvrence’o streikieta, kad kalbės žymus kal su Lileikių gyveno, rado tamsybės trustą. J. Urbo šalpai, aukavo d. Šukio by dainos, kurios irgi pavyko. sirinkimuose laisvų žmonių riams; surinkta $61.49. Rei
bėtojas iš So. Bostono, tai kambario duris užrakintas. nas 1912 metais atvykęs i lai, taipgi vietiniam lietuvių Taipgi buvo ir muzikos.. neplūsta kaip kiti kunigai. kia pažymėti, kad tai pinną
publikos susirinko gana Neprisišaukdamas nieko iš Braddocką negalėjo rasti benui surengė prakalbas. Koncertas kaip dailės, taip1 Jis diplomatiškai veikia. Jis syki Hudsone per prakal
daug. Susirinkimo vedėjas vidaus, išėjo laukan, kad per nei vieno žmogaus, kuris Ir dabar rengia antras pra ir materialiu žvilgsniu nu tylomis savo ištikimuosius bas tiek surinkta^ Tik rei
atkalbinėja nuo dalyvavimo
pakviečia pirmiausiai kal langą pažiurėjus vidun, pa skaitytų darbininkišką lai kalbas. Kol-kas negaunant sisekė gerai.
kia pastebėti, kad vyčiai
bėti airių kunigą. Nieko matė langą pakeltą ir nusi kraštį. Dabar jau šimtai kalbėtojaus, prakalbos da
Balandžio 8 d. buvo L. darbininkiškame judėjime, su davatkomis, netik kad
indomaus^tas dvasiškas tė driekusį paliktą keno tai lietuvių skaito socialistiškus atidėtos, bet visgi tikimasi, SS. ir LMPSA. kuopų su' o laiks nuo laiko parengia nedavė nei cento, bet dar
velis nepasakė, tik paėmęs švarką. Įlipęs vidun rado laikraščius, ypač "Keleivį'' kad jos įvyks. Nedideiiai šauktas viešas susirnkimas ]X) bažnyčia prakalbas ir pašiepė kolektorius.
peticiją pasirašė po ja ir Aleksandrą Lileikį kraujuo —tai ve, kas į pasiutimą va musų kolonijai delei kalbė delei paaiškinimo žinomos pakviečia klerikalus, kurie,
Hudsonietis.
užreiškė, kad ir jis reikalau se begulintį. A. B. nubėgo ro tamsos apaštalus. Ačiū tojų gana sunku. Mat ar musų atžagareivių
paga žinoma, išniekina laisvai
ja Lietuvai neprigulmybės, policiion ir toji atvykus ra laikraščių skaitymui žmo čiau tų kalbėtojų nėra, o iš mintos peticijos.
Kalbėjo protaujančius žmones. Ku LAW RENCE, MASS. —
dėlto visi lietuviai rašyki- do Lileikį negyva. Ant as nės pradėjo smarkiai prog toliaus kviečiant daug lėšų M. Duseika, išparodinėda- nigo norai tuomet liekasi iš
los atrasta laikrodėlis ir ke resuoti. Jau dabar yra čia reikia padėti.
mas klerikalų šunybes ir ką pildyti,’ o žmones už tai jį Siuomi dar kartą praneša
tės.
Antras kalbėtojų buvo purė, kas leido atrasti ir Li dvi nuo prietarų laisvos pa Čegužės 16 d. DLK. Vy jie nori savo peticija atsie nekaltina. Vadinasi, musų me visiems broliams darbi
ninkams, kad į čia neva
tėvelis išmintingas.
Policija laipinės draugijos, iš kurių tauto Dr-ja rengia balių, kti.
iš So. Bostono St. Norkū leikio užmušėją.
nas.
Jis pasakė: "Bro nuvyko į namus Petro Oles- Romos t rustas nepasipelno. kuris įvyks žinomoj svetai Po prakalbai prasidėjo di Taipgi tie patįs lietuvial- žiuotų darbo jieškoti. nes
liai ir sesutės, rašykitės, nes ko, rado ji begulintį Jį a- Taipgi randasi I3S. 93 ir nėj, prasidedant nuo 7 va skusijos. Klerikalai gynė katalikai turi ir savo koope- čionai jau 12 savaitė eina di
Prieš ją kalbėjo ratyvę valgomųjų daiktų džiausia kova už būvi. Jei
lenkai eina ant Lietuvos ir reštavo. Policijos viršinin L. D. L. D. 121 kuopos, prie landos vakare. Visų vietos peticiją.
gali paimti musų tėvynę". kui paklausus ar jis mušė kurių priguli šiandien lietuvių ir lietuvaičių mel net ir liaudininkas J. Ži krautuvę, po globa vyčių ir gu audėjų teisingas reikala
Perskaičius peticiją, d. Lileikį, areštuotasai atsakė, 125 žmonės. Nors didžiu džiame šitą dr-jos pramogą lis, kuris smarkiai pasmer kunigo. Krautuvė nekaip vimas nebus išpildytas, esa
me pasiryžę streikuoti kad
' Pečiukonis užklausia paaiš kad mušęs; klausiamas ar ma da ir yra katalikų pusėj, paremti, nes pelnas skiria kė klerikalų tikslus, kokių laikosi.
Didžiausia
ir
seniausia
ir da 12 są vaičių, bet kapita
kinimo, kodėl, jeigu čia eina jis užmušė, be jokio išsisu bet ta didžiuma tirpsta. Ku mas prakalbų parengimui. jie nori tos peticijos pagelvietos
*
lietuvių
pašalpinė
listų
vergijon nemanome
apie protestą prieš lenkų kinėjimo atsakė, girdi, jei nigas tai gerai mato, dėlto Prakalbos—tai musų mo ga atsiekti. Kadangi kleri
Todėl
veržimąsi Lietuvon, petici aš nebūčiau jį užmušęs, tai ir pradeda savo nešvarią kykla, taigi visi remkime kalai su savo peticija buvoi draugija po vardu Šv. Jono lengvai pasiduoti.
atvažiavusiems
čia
nieko
t
Evangelisto
turi
350
narių
joje kalbama tik apie pripa jis butų tą patį man pada kovą prieš pažangą ir žmo ją. nes tik musų apšvietime suvaryti ožio ragan, tai jie
nieko nepešdami norėjoi ir virš $4000 kasoje. Buda- gero tikėtis negalima.
žinimą Lietuvos valdžios, ręs. Oleską išgabeno į Po- nių švietimąsi. Tik jau vėl- yra musuą geresnė’ ateitis.
‘ *
Presos komisija.
kad ji pasekmingai galėtų ttsvillės kalėjimą ir ten jį tui šitas jo darbas.
Mažai mokytas. bent susirinkimą suardyti,, ma po dūšių ganytojau? glo-
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frue transiation filed with the post-master at Boston

Kaip jie mulkina pasaulį

Ma«., on ApnlJO, 191$,
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1-moji Gegužės

Darbininke,
šiandien
šventa
!
kui ir kitiems carb avantiū
Šios dienos šventės, rods,
ristams, kuriuos jis vadina
nėra
raudonu dažu pažymė
savo talkininkais.
tos ant kalendoriaus. Ją
Ar sąjungininkai jau išri Pagalios, atsakydamas į
!reužrako bažnyčiose doros
darbiečio Clynes paklausi
šo Rusijos klausimą?
mokytojai, dėl jos neišpuoPasaulis nieko apie tai ne mą, ar tiesa, kad Rusijo;
šiami margomis vėliavomis
skelbia
Sovietą valdžia darė Angližino. Spauda
____ ____
__ vieną
,
miestai, nedunda būgnai,
jų nutarimą paskui kitą, irD0S valdžiai kokių nors tainegaudžia varpai, o betgi ta
pasiūlymų, Lloyd Geor
kiekvienas vis priešingas'kos
1
diena
visai žmonijai
yra
ge pasakė: "Mes neturėjo
kitam.
šventa.
Lloyd George pasakė aną me jokių pasiūlymų.”
Šventa ji tau, darbininke,
Tuo
tarpu
ištikrujų
yra
dien Anglijos perliamento
ve
kaip:
nežiūrint kokios tautos, ko
atstovams, kad su bolševi
kios religijos tu butum. Nes
Spalių
mėnesyje
Rusijos
kais sąjungininkai jokių de
valdžia
prisiuntė
per
Nor

tai
šventė visų pasaulio dar
rybų nedarysią ir kad savo
bininkų, šįmet trisdešimtu
draugus Kolčaką ir Deniki- vegijos ministerį Suvienytu
FF
Valstijų
valdžiai
pasiūlymą
kartu švenčiančių ją. .
ną jie remsią kaip rėmę,
susitaikyt ramių budu.
Ir švenčia jie ją ne sulig
veik ant tų pačių |>ė- Sąvaitė vėliau toks j>at
L
valdonų bei ganytojų Įsaky
. r/s pranešama, kad pasiūlymas buvo įteiktas ki
mo, bet švenčia liuosu savo
‘keturi didieji,” t. y. Lloyd tam Norvegijos legaeijos
noru,
kad parodžius kaip
George, Clemenceau, Wilso- nariui, kuris važiavo iš Ru
svietiškiems, taip ir dvasiš
nas ir Orlando. priėmę Ru sijos užsienin.
kiems valdonams, jog visų
sijai maitinti d-ro Nanseno Lapkričio 3 d. Sovietų
šalių darbininkai vienijasi,
pieną ir padarę formali nu valdžia įdavė raštišką tai
jog galinga jiega auga ir
. Draugija vardu ”r riends of Conscientious Objectors,” išleido lapelį, ant kurio išspaudintas
tarimą siųsti Sovietų ‘Res- kos
jiasiulymą neutra
TIESA ant žemės ateina.
ir šitas paveikslėlis.
pub’ikon valgomųjų daiktų lių atstovams Maskvoje,
Dreba sostai, krinta aukso
Paveikslėlis, kaip matote, perstatų Europos laisvę ir Amerikos. Europa, atidarius savo kalė
tokiomis išlygomis, kurios ninku valdžioms.
karūnos,
nuogąsčiu
virpa
jimus ir paleidus politiškus kaliniu.-, šaukia per jūres Amerikai, kad ir ji tą pati padarytu: ”Ei,
būtinai reikalauja su bolše Lapkričio 26 Visos Rusi
skriaudikai. Ateina diena,
dėde, pabusk, karė jau pasibaigiT
vikais derybų ir sulaikymo jos Sovietų Kongresas pra
kuri žmonijos gyvenimo me
materialės baramos Kolča- nešė sąjunginikams ir vi
Bet Dėdė Šamas, tas senas ”deni':k:atas, užrakino kalėjiman žmonės, kurie buvo priešingi
trastvje užsirašo didelėmis
kui ir Denikinui.
karei, ir užmigo sau.
sam pasauliui, kad Rusija
raudonomis raidėmis, kaiAr ilgai miegos? Ar ilgai jis pūdys kalėjimuose jaunus vyrus?
Tas pats Lloyd George nori taikytis.
]x> pergalės ir išsiiiuosavimo
pasakė Anglijos perliamen- Gruodžio 23 Sovietų val
I
diena.
te, kad daryti Rusijon gin džios atstovas Stokholme.
luvoj organizaciją, prie ku-Įtų literatūrą, tverdama ir
Ilgai pavergtieji tos die
kluotą intenenciją butų Litvinovas, pranešė sąjun
rios
socijaldemokratų
jau-!dalyvaudama
tokoise
orgatr
•
v .
.
kvailiausis darbas.
n.uomenė gali prisidėti, ir ■ nizacijose, kurios neturi vi- nos laukė. Ji jau netoli.
gininkų ambasadoriams te
Bet praėjo kelios dienos nai, kad Sovietų valdžia no
nufaria, kad toji jaunuome- • sai aiškios partyviškos pak- Apie septiniasdešimts me
ir žinios praneša, kad šiau ri visus klausimus išrišti
nė turi visas savo spėkas' raipos, tačiau gali remti į- tų tam atgal pirmu kar
Vasarą
1904
m.
susirinko
savo
evoliucijoj
nors
ir
atrės Rusijon atgabenta iš draugišku budu.
rengti kovon lietuvių prole- i vairiais budais L. S. D. P. tu pavergtajam pasauliui
įsteigiamasis
Lietuvių
soliko
labr.i
svarbų
ir
naudinsuskambo obalsis: "Darbi
Anglijos daugiau kariume Apie sausio vidurį Litvi
cijaldemokratų jaunumenės gą kultūros darbą, keldama tarijato eilėse ir jau dabar!darbą, arba nors prisidėtų
nės.
jos ninkai visu šalių vienyki.prie išleidimo raštų
novas prisiuntė Amerikos susivažiavimas, kurio rei žmonėse apšvietimą ir ko darbą.
tės!” Visų šalių viešpačiai
Lloyd George’o kalbos vai s t y b ė s departamentui
. T
11
It pakraipoj. •
I
kalingumas
jau
kelinti
me

vodama
su
vyriausybės
pri

pasekė tą obalsi, susitelkė,
apie I asiją yra aiškiai vei Rusijos užsienio ministerio
14.................................
6. Kiekviename mieste iš ’
tai
buvo
jaučiamas.
Visos
spaudimu
ir
atžagareivių
panaudojo visas niekin
dmainingos.
Jis pasakė, čičerino pranešimą,
15......... ..................
vietinių mokyklų socijalde
kad
giausias priemones, kad sė
kad po paskutinio vokiečių Rusija ištiesų trokšta su są čia apgarsintosios ir kelios klerikalų tendencijomis, — mokratų jaunuomenės tve-’
dėlei jų
konspiratyviš- susivažiavimą^ tečiaus at
jos tarpe pavergtųjų nea
ofensyvo Rusijoj (prie Ke jungininkais susitaikyt.
riamas yra centras. Centras! iš ATEIVIŲ KOLEKkumo
negarsintosios
rezo

randa,
kad
Lietuvių
Demok

pykantą, kad atitverus vie
renskio valdžios) "rusai ne Šiomis dienomis Ameri
a) tveria
iš jaunuomenės| TUOJA MOKESČIUS.
nos ša’ies darbininkus nuo
turėjo jau nei ginklų, nei kos valstybės departamento liucijos po ilgų debatų pri ratų partija: i) kaip smul kuopas išsilavinimui jos Į
Amerikos kapita’sitai, bi- kitos ■ nepereinamomis sie
amunicijos, ir vargiai butų narys William C. Bullitt as imtos vienu balsu gana kiosios buržuazijos partija soči jaldemokratiškoj pak-j
visai negali pakakinti reika
jjodamiesi
kad neprivažjiuo- nomis, kad neleidus jiems
buvę galima rasti tenai ka meniškai buvo Maskvoje, skaitlingo suvažiavimo;
raipoj, b) darbuojasi po L.!•tų čionai iš Europos revo- susisiekti,
lų
plačiųjų
proletarijato
mi

susitarti, susivie
reivį, kuris butų norėjęs ei kur Rusijos valdžia jam
I.
S.
I).
P.
kontrole
ir
nuolatos!
ir
! liucijos agitatorių, buvo su- nyti. Nežiūrint visų šitų ne
ti su vokiečiais muštis. Ru įteikė aiškų taikos pasiūly
1. Išklausęs pranešimų iš nių ir revoliuciionierių
su ją susineša, c) remia
socijaldemokratų
inteli

'
*
manę uždrausti keturiems pergalimų kliūčių visgi pa
sų armija paliko laukuose mą
L Peterburgo, 2. Maskvos,
o. D. P. pinigais.
ir
tą
pasiuiymą
jisai
gentijos,
2)
kaipo
smulkio

savo kanuoles ir nuėjo na
metams visą ateivvstę, o saulio proletariatas vienija
Paryžiun. Bet 3. Dorpato. 4. Rygos, 5. Lie- sios buržuazijos ideologai,
Prierašas 1. Centro dar-!į esančius
mo... Kerenskis negalėjo su parvežė
iš si ir tas vienijimasis mir
George užsigina, kad oojaus, 6 Mintaujos, 7. (Se- demkratai politikos klau >as varomas be jokio skir- igaudvt irrevoliucionierius
rinkti 10,000 disciplinuotų Lloyd
tina baime sukrečia vie
deportuoti,
taip
napilės, Suvalkų, Kauno.
iis
ir
apie
tai
nieko
nežinąs.
umo
tarp
lietuvių
jaunuokareivių.”
ir ganytojų juodas
Girdi: "Jeigu Suvienytų Vilniaus, Šiaulių, Panevė simuose nėra aiškus revoliu- nerfės. kalbančios lietuviš- • M,kad padarius šią šalį tikrai špačių
sielas.
cjonieriai,
o
ekonomikos
tai
"safe
for
democracy
”
.
Kiekvienam rodos aišku, Valstijų prezidentas maty žio, Palangos,
Dinaburgo.
:ai ir lenkiškai.
Baisi pasaulinė audra bu
Bet ateiviai ir nedepor
kad naujai valdžiai, kuri tų tokiuose pasiūlymuose Veiverių), ir 8. užsienių ir net konsei vatbriai. 3) poli
Prierašas 2 .................
tuojami pradėjo • bėgti iš vo sudraskiusi darbininkų
paėmė į savo rankas taip kiek svarbos, tai jis priduo apsvarstęs paskutiniu laiku tikos programas I.. D. P. y7. Išrinktai komisijai su- ["laisvos” Amerikos. Pradėjo vienybę, tečiaus ta pati au
suardytą ir demoralizuotą tų juos taikos konferencijai, Lietuvos gyvenimo bėgį. — ra visai neaiškus, o poltiiššalį, kitokio išėjimo ir nebu dabar-gi jis nieko panašaus susivažiavimas konstatuoja ka agitacija jų beveik visa- rivažiavimas paveda lig at" | bėgti tūkstančiais, dau- dra tos vienybės reikalingu
einančiam
susivažiavimui
’
mą padarė nepalyginamai di
Dgiausia
italai ir graikai.
vo, kain tik padaryti paže nėra -pridavęs.”
orogresyvišką jaunumenės nevaroma, 4) tautos klausi šdirbti lavinimos progra-j
deniu.
Audrai nurimus, iš
- Į
Valdžia, pamačiusi toki
me L. D. P. stovi ant nacijominančią taiką.
faiiniinmenėt ratolinncp
!
Šitas paskutinis jo pasa gyvenime apsireiškimą: kį- nalizmo pamato, -5) praktiš na jaunuomenes
rateliuose. judėįima, išleido jau kiloki nuvargintų, sudraskytų, suO tečiaus vėliaus Lloyd kymas, tai įdomiausis daly ’ančlą paskutiniame laike
8.
Išrinktai
komisijai
pa-,-statymą — įstatymą. ku
km teriotų kraštų miiionai dar
jaunume kame savo veikime L. D. P.
George parakė, kad padary kas, koks tik yra iš taikos diferencijaciją
estą
suorganizuoti
susiva‘
ris ajisunkina ateiviams iš bininkų vėl ištiesė vieni ki
ta Brest-Litovske boiševikų konferencijos išėjęs. Ar-gi nės pažiūrose. Nors aiškiai negali sutverti tvirtas re
davimą.
važiavimą. Sulyg to įstaty tiems savo nuilsusias ran
taika buvo "begėdiškas dar ai galimas daiktas, kad Ru-' partyviškų organizacijų vi- voliucijonierių a rmjios, ngi
9.
Santikiuose
su
ncorgamo, kiekvienas ateivys, ku kas. vėl prisiekė vienybę ir
bas,” ir jis su pasididžiavi sijos taikos pasiu’vmas, įtei ~ur dar nėra susitvėrusių, varbiausis elementas, ant
šios solidarumą, vęl nutarė ko
mu prar.ešė, kad "musų pa ktas tiesiog valstybės depa tačiaus susivažiavimas skai kurio ji gali remtis, sulig lizuota ir kitų frakcijų jau- ris tik išvažiuoja iš
įuomcne,
lietuvių
socijaldešalies, yra apkraunamas di va rrieš pavergėjus. Darbi
tarimais ir tankiausia mu rtamento atstovui, kad jis to už reikalinga, kad party savo k’csos padėjimo, neganokratų
jaunuomenė
turi
deliais mokesčiais. Šitie mo ninkai visų šalių vienykitės!
sų lėšomis” Rusijoj yra or perduotų taikos konferen viškos organizacijos kuo- i toli pirmyn žengti savo
u
išlaikyti
konspiracijos
kesčiai kolektuojami net už Kas jūsų vienybę ardo, tas
ganizuojamos armijos ko cijai, butų taip neatboja greičiausiai įvyktų. Susi ’Militikos ir visumenės vei
iri
n
ei
pu.
1918 ir 1917 metų algas. Už jūsų priešas.
vai su rusų valdžia ir taika mas. kad konferencijos de važiavimai tėmija taip-pat. kime. — todėl susivažiavi
16........... *..................... .
Tarptautinė
socialistų
kekvieną dolerį
uždirbtą
T” <,^'’snkęs iis vėl pridu- legatai nebūtų jo nei mate?j kad veikiančiosios jaunume mas nutaria: litndrų reika
Berne
11. Geistina, kad lietuvių 1917 metais ima po 2 c., už konferencija
5
~' šalyje yra pama- •Jeigu taip, tai kokiems tik nės kronos veikia gana siln- lų su L. I). P., kaipo partinutarė
šįmet
darbininkų
.ocijaldemokratų
jaunuome
nai
dė
’
ei
stokos:
1.
tam
tik

a.
neturėti,
prie
jų
partyvikiekvieną
dolerį
uždirbtą
:ni' užsienio politikos prin slams Bullįt buvo nusiųstas
cipas, kuris niekados nelei Paryžiun? Kokios slapty ros organizacijos, 2 susinė k<> darbo visai neprisidėti. lė turėtų ryšius su vietinė 1918 metais po 12 centu (ar šventę Pirmąją Gegužės ap
prie mis kitų tautu socijaldemo ba $12 nuo $100), 0 už‘1919 vaikščioti taip, kaip niekad
džia maišytis į vidurinius bės tame Paryžiuje darosi? simo su veikiančiomis Lie ' kiek jie vra ar bus
kitų valstybių reikalus. Vis- Nejaugi sąjungininkai yra tuvoj partijomis 3. plates šinei socijaldemokratų sie kratų jaunuomenės organi- metų uždarbį po 8 centus iki šiol jos neapvaikščiojo.
nuo dolerio. Tokių mokes Padaryti tą dieną svarbesne
viena, ar Rusiia yra cariš pasiryžę visados laikyti Ru nio vidurinių ir, augštujų jimams ir darbams, vesti 7 jomis.
mokyklų
jaunuomenės
išsi

su
jais
kovą.
12.
Kadangi
jaunuomenė
čių nuo išvažiuojančių at- ir raiškesne pasauliui, negu
ka, republikoniška, menše- siją piktadare valstybe?
1 rierašas. Partyviškų (Jar- icia tiek skaitlinga ir trūk eivių sukolektuota jau su- ji iki šiol buvo. Darbininkai
vikiška ar bolševikiška; visKonferenciją atidarant lavinimo.
visų šalių vienykitės! Pajų sta materija’iškų ir intelek- v rišu m $8O,OQ0.
viena, ar ji reakcinė ar re prezidentas Wiisonas savo 2. Kadangi jaunuomenė Iri sksitomci solpiiyi/j
liuosuokite
savo rankas nuo
voliucinė; visviena. ar jai prakalboj aiškiai pasakė: nėra jokia savarankė visuo paitijos literatūros pinigais tuališkų spėkų, susivažiavi Daugelyje vietų dirbtuvė
vadovauja viena žmonių "Mes susirinkome čia sut menės spėka ir pati viena r rastais, jos platinimą ir mas nutarė specijališko jau se buvo renkami andai pa mašinų, paduokite jas vieni
grupė, ar kita—tai pačių varkyti pasaulį taip, kad dirbdama negali atlikti jo tolimą jų orgar izacijose. nuomenės laikraščio neleis rašai nuo ateivių, ar jie keti tįtiems, savo eilėmis apjuo
Rusijos žmonių dalykas.”
kad ti, tvot išreiškia geismą, kad na Amerikoj gyventi }>o ka skite žemės skritulį, lai iš
kiekvienos šalies žmonės ga kio rimto visuomenės gyve .5. Prijiažinda oas.
milionų širdžių
išsiveržia
Paskui jis sako:
gėtų pasirinkti sau valdžią nime darbo, susivažiavimas laetuym Socijab mokratų ! L. S. D. P. pasistengtų išleis rės. ar grįžti savo tėvynėn. vienas troškimas ir susilieja
in Nežinodami kokiems tiks
"Mes pristatom Kolčakui ir tvarkytis taip, kaip jie pripažįsta, kad jaunuomenė 11 artija. kai])o h»,tuvių pro- ti teoretišką laikraštį
ori
valo
dirbti
po
idėjos
va

teligentijai.
»etarijato partija, vieninte
lams tie parašai renkami, i vieną galingą £a1bą, nuš
ginklų... Aš virai nesiskai- oatįs n iri, o ne taip, kaip
dovyste vienos iš veikian lė \<a priėmusi tokį progra
Prierašas. Paskutiniame daugelis pasirašę grįžšią at viečiantį pasaulio tamsybes;
tau atsitolinimu nuo pama mums norėtųsi.”
tinio musų principo nesikiš Kaipgi dabar su šitais čiųjų Lietuvoj partijų.
ir ai milionų sielų broliška
mą, kuris duo.l pilniausį ir laike pasirodė lietuvių pir gal, nors ištikimųjų jie
3.
Kadangi
klerikaių
par

ti i vidujinius kitos šalie žodžiais sutaikyti
giliausį išrišimu n.usų vi meivių jaunuomenei skiria nemanė grįžti. Iš tokių fab meilė pagimdo galybę ir iš
Lloyd
iš suomenės klausjhu: politi- ! mas fakraštis "Draugas”, rikantai dabar jau nuo al milionų krūtinių išsiveržia
reikalus, kuomet mes šel George kalbą apie Rusiją? tija vr.a retrogradiška
politikos, vsuomenės ir tau ško, ekonomiško j. tautiško, kuri leidžia privatiškos ypa- gų tuos mokesčius nutrau vienas šauksmas, galingo
piame admirolą Kolčaką ar
tos pažiūrų, progreso ir kul pripažinęs, kad savo pho- tos. Nors iš įžengiamojo N. kia.
ba generolą Dcnikiną."
Taigi darbininkams griausmo trenksmu sudrebi
AR ŽINOT, KAD—
antis griūvantį senos tvar
tu rc> darbe visuomet stato gramo įvykdinime ji yra pa 1 straipsnio matomos yra ^pasidaro didelė skriauda,
■Jis užtikrino: "Kariume
kos
rūmą. Lai užviešpatau
Todėl lietuviai, kurie nenės i Rusiją mes nesiųsime." Šįmet nuo Amerikos atra visokias kliūtis ir, kovoda sirėmus ant tokios visuome^
visuome- socijalistiškos leidėjų sim-J
ja
TIESA,
LAISVĖ IR LY
O kel os dienos atgal pilni dimo sukanka 427 metai. Į ma. su
. kitomis
,
..partijomis,
..
pės klesos, kuri, savo reika- patijos, bet kadangi laikraš-' mano Lietuvon važiuoti, o
ng oenuncijacijos
\a- jų spiriama, viena tik gali čio fizionomija ligšiol nėra mokesčius nuo ju algų nut- GYBĖ!
laiki ščiai buvo žinių, kad tą trumpą laiką išaugo visi pnejo
pnėjo lig
denuncijacijos va-,lų
Darbininkai visų šalių
į Murmanską Anglija siun šios šalies miestai, pramonė rtojimu, — susivažiavimas
; sutverti reališka kovai su išsiaiškinusi, todėl susiva- raukia, turi apie tai paaišsusivažiavimas;sutverti
čia transportus naujų ka r vien tik Suvienytose Val nutaria: 1) nevesti jokių su i turtingaisiais ir caro val-l žiavimas negali apie jį išrei- kinti mokesčių rinkėjams, vienykitėe! švęskite savo
ir pergalės stijose yra jau 100,000,000 klerikalais bendrų reikalų, džia tikusia spėka paga- kšti savo nuomonės.
reivių.
j Valdžia prižada iškolektuo- išsiiiuosavimo
Jis lygina Rusiją prie gyventojų.
2) kovoti su jų visuomenei j liaus priminęs, kad’praktiš-’
13. Socijaldemokratų jau tus mokesčius tokiems su- šventę—Pirmąją Gegužės.
milžiniško "vulkano, kuris
privalo stengtis grąžinti.
kenksminga įtekme.
kas tos partijos darbas rim- nuomenė
Pereitais metais Ameri 4. Pripažindamas, kad da-.čiausiai už visu bitų
da smarkiai veikia.” O kad
vra sunaudoti vietinės inteliTečiaus kurie mano Lie- čius jie turi būtinai reikatą vulkaną sulaikius, jis pa kon buvo atvežta iš užšienio bartinė Lietuvių Demokra-( varomas. — susivažiavi- gentijos spėkas L. S. I). P. tuvon važiuoti, tiems nuo auti kvitų, nes be kvitos ne
taria versti į jį daugiau la 50,000 mylių ilgio filmų tu partiia. kilusi iš t. v. mas laiko L. S. :> p už vie- labui, rinkdama jai pinigus, mokesčių išsisukti negali- eis ant laivo, vistiek kad
vos pavidale ginklų Kolča- krutamiems paveikslams.
"tautiečiu" ir "varpiečių”, aintėlę revoRuc; joniška T de platindama socijaldemokra- ma. Tik mokėdami mokes- ir butų taksos užmokėtos.
R
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True transiation filed with the postmaster at Bost.in. Mass., on April
30, 1919, as requ.red by the Act of
October 6, 1917.

K

reųuired by the Act oiOctober 6, 1917

A

-

Įsteigiamasis Liet. Soc. Dem.\
Jaunuomenes Susivažiavimas

I

• ■

•

■

- X.

A •

•

1

•

.

t

rrrr

keleivis.

s

“KELEIVIS”
GERlAtSlS DARBO ŽMONIŲ
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prenumeratos
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Metams ........................
Pusei metų ................
Kanadoj ir (J ir u bežiuoM

1.00

Metams ........................... $2.26

I rue translation filed uith tlie postinaster at Boston. .Mass.. «n April
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Taigi iš tu visųjų jubudu. (nepaskelbę došiškų darbelių ir visokių
Į viešai) atspaudino daugybę diplomatiškų žygių aiškiai
: darbo, tai tie ponai konspi-

MOael socialistai DriežinJ
. _ f
•
VOKIEČIŲ KARIUME
gi klcrikaliĮ tautinioky■ __ _
jjetftlon
T^atosi’-kati
* -ie bet^aisvės
petition
for 1^''Lietuvai
NĖ J NERAMU.
trokšta,
savo
Lithuanian Independence,” sios valdžios— krikščioniš
Stokholmo žinios sako,!
politikai'
ir ėmė rinkti parašus netik kos manarchijos, dar aršes
kad vokiečių kariuomenėj Į

Siuomi pranešu, kad mano pati.
Veronika Kunigenienė, iš namų Va
liulytė, kuri išrodo taip kaip ant šito
paveikslo, tik veidas biskį raupuotas,
paliko mane ir išvažiavo su mergai
te, kuri čia parodyta ant paveikslo.

Pajieškau
Vladu Vaikio,
Kaunu
! rėdylx»s, Šiaulių apskričio
Šeduvos
parapijos, Kaulcliškių kaimo. Girdė
jau, 1913 metais atvažiavo į Ameri
ka. Labai norėčiau su juo susipažin
ti, nes turiu svarbų reikalą. Todėl
jis pats, ar kas apie jį žinote mgldžiu
man pranešti, uz ką busiu labai dėI ingus.
_
(19>
(g. Janušauskas
734 Island Avė.,
Rockfurd, III.

nuo lietuvių, bet ir kitatau nės, negu buvo caro valdžia!
labai neramu. Kareiviai, bi Kienkalai su
tautinin- čių, sakydami, kad tai esąs
Pajieškau a psi vedimui
merginos,
Na, lai dabar nors vienas
jodamiesi tos dienos, Ikada kais, net pasididžiuodami,
turi būt laisvų pazvalgų ir mylinti
"protestas
prieš
veržimąsi
”
jiems reikės eiti darbo jieš- klausia socialistų, kodėl tie Lietuvon lenkų imperialis protaujantis lietuvis pasa
laisvą ir gražų g; venimą. Gali atsišau ti Au«19 i i 30 metų amžiaus;
ko, ar galima sutikti su klekotis, pradeda pritarti stei- nesutinka su jų jjolitika kasgeistina, 1 ail
pirir.u laišku prisiųs
tų," bet toje jų peticijoje rikalų-tautininkų politika?
gjmui proletariato vaidžm&ink laisvos Lietuvos klau- apie lenkus apsoliutiškai
tu ir savo paveiksi;;. Atsakymą su
teiksiu kie! Mter.a;. Aš esu 26 metu
Žinoma, kad ne! Nes tai
Berline, paleidus nerimau-išimo,
amžiaus.
(19)
nieko
neužsimenama,
bet
jantį Augustos pulką, tuoI-s J-as
Bet turint omenyje jų atbulai, ten griežtai prieši yra bjauri išdavikiška i>oli734 Island Avė.,
R ckford, UI.
tika!
.
jaus reikėjo du kitu pulku praeities darbelius, kuriais
namasi
prie!
Rusijos
darbi

paleisti, nes kareiviai atvi jie parodė, kaip jie "trokš
Lietuva dabar yra laisva,
Paj'eškau apsivedimui vyro, gali
l.ut ir našlys, aš esu našle ir turiu 3
Tolstojus debatuoja su
rai pradėjo broliuotis su re ta" Lietuvai laisvė-, ir ma ninkų valdžią ir vykinimą ji jau nusikratė nuo dvie
kūdikius. Kas norėtų pagelbėti be
bolševikais.
voliucionieriais
ir slapta tant visą jų šlykščia politi panašios valdžios Lietuvo jų despotų, kurie ją per am
turčiams našlaičiams, meldžiu atsi
je!
šaukti. Aš esu 35 metu. . Jauni vy
teikti
jiems
ginklų
ir
pie

žius
slėgė;
dabar
nėra
prieš
Anądien Svmphony Hali
ką, kokią jie varė laike pa
rai nerašykit.
Tokiu apgavingu budu
■
svetainėj sakant prakalba nuoti naują sukilimą.
Ona Karpavičicnė
šau inės karės, — tai netik klerikalai su tautininkais ką kovoti Lietuvoje, tik lei
120 Grand st., bos 38 Brooklyn, N.Y.
Magdeburge
visas
armi

skite
patiems
žmonėms
garsaus rusų mąstytojaus^
socialistai, bet ir šiaip nors nori parodyti Lietuvos gy
nepersekiokite
Pajieškau apsivedimui merginos,
Levo Tolstojaus sunui Ilijai jos korpusas parodęs tokį kiek protaujantis darbinin ventojams, kad Amerikos tvarkytis,
nuo IX iki 25 metu amžiaus, blai
Tolstojui, kada jis- bepasa palinkimą. Įvairiose Vokie kai priešinasi ir protestuoja lietuviai priešingi tarybų laisvai protaujančių žmo Todėl kas ją patėmys, meldžiu duoti vios
ir dailios lietuvaitės. Aš
esu
nių, nevaržykite jų, o viskas man žinia, už Ją duosiu $10 dovaną. "5 metų dailus vaikinas, turiu gerą
kodamas apie Rusijos bol tijos vietose kareivių tary prieš klerikalų-tavjininkų tvarkai.
Kastantas Kunigėnas
(19) darbą.
Meldžiu atsisaukt: su pirmu
ševikus pasakė, kad Rusijos bos užreiškė, kad jeigu val žygius.
Be to, kuomet Lietuva bu busi gerai. Jeigu jus su tuo 255 Broadvvay, So. Boston, Mass. laišku prisiundiant savo paveikslą,
džia
pradėtų
slopinti
strei

valstiečiai ir darbininkai nė
atsakymą ir platesnes žinias suteik
Jie tą nelaimingą Lietuvą vo po caro letena prispaus sutiksite, tai tuomet ir mes,
kus
erinklo
spėka,
tai
ka

(19)
Kostancijos Jesinskiu- siu per laišką.
ra bolševikais, iš publikos
valkiojo, lyg tas žydas savo ta, kuomet žmonės troško socialistai, ir visi progresy (ės,1‘ajiešksu
.Stasys Butkus,
čipėnų vals
iš Svilių kaimo, Cipėnų
reiviai
stos
su
darbinin

keletas atsiliepė: "Meluoji”.
kramei?: tai pas
pas carą, tai laisvės ir kuomet tūkstan viai lietuviai sutiksime su čiaus. gyveno I.awrence. Mass. Tain- 3362 So. I.o'.ve avė., Chcaigo, III.
kais.
Valdžia
kol
kas
uoliai
Onos Palšienės,
iš Biržių miesto
Tolstojus ramiai atsakė:
oas kaizerį, pagalinus net čiai socialistų kovodami su jumis. Bet pakol jus eisite gi
Pajiešl.au apsivedimui merginos
ir J. Variakojo. iš Papilio parapijos,
darbuojasi
ir
neištikimus
ka
prieš
revoliucinę
Lietuvos
"Žinoma, bolševiku gali bū
pas lenkų buržua?ziją kad caro valdžia dėl žmonių lai
tikėjimo,
gyveno
Gardper, Mass. Jų
pačių lietuvaitės, be skirtumo
reivius
tuojaus
nuginkluoja
nuo 18 iki 25 metų amžiaus,
my
ti visur, net ir šitoj svetai
tik bolševikams ne ppatektų. svės pateko ant kartuvių, va’džią, patol mes eisime meldžiu atsišavkti ar kas juos žino linčios
gražų gyvenimą. Aš esu maiir
paleidžia
namo,
o
ju
vie

meldžiu
pranešti.
prieš jus.
nėj, tik tas nereiškia, kad
Bet iki šiol jiems d
riervs, 25 metų amžiaus.
Meldžiu
x
Šalies vyko ją parduoti, ar• nepa- uomet tie ponai, klerikalai Mes buvome priešingi ir 911 63-rd st.,Katrė Palšienč
Oakland, Cal. atsišaukti su pirmu laišku prisiun
jie sudaro visus”. Paskui ton organizuoja
nes
žmoir tautininkai, ne tik kad pesavo paveikslą. Paveikslus ant
Tolstojus užreiškė, kad jis Gvardiją iš liuosnorių. Val nes jiems nepritarėė. socia <icijų nerašė prieš žudymą tam parašų rinkimui dėlto, Pajieškau pusbrolio Jono -švelniu, čiant
pareikalavimo grąžinsiu. Vyrų mel
(20)
mielu noru stos į debatus džia nori sudaryti tokią listai protestavo. O kuomet Lietuvos sūnų, bet garbino kad jūsų peticijos užgėri is Žąsinų sodžiaus, Griškabūdžio val džiu nerašinčti.
J. Skalauskas .
gvardiją
iš
300,000
kareivių,
sčiaus,
Naumiesčio
pav.,
Suvalkų
pabaigęs savo prakalbą, bet
mas reikštų ėjimą prieš gub., girdėjau, kad jis likos užmuš BOK N.
jiems tas nepavyko padary- carą ir visą jo familiją.
Harding W. Va.
kol jis dabar kalba nori, kad bet jai da toli prie to šau i ir Lietuva pasiluosavo iš
darbininkiškąjį judėjimą, tas. Meldžiu kas jį žino, kad teiktų
Ir
kuomet
1905-6
m.
Ru

Pajieškau apsivedimui merginos
si man pranešti už ką busiu didžiai
jo oponentai klausytųsi ir kia. Liaudies opinija grie po dviejų despotų jungo—ca sijos socialistai** buvo sukilę, prieš laisvę!
. rba našlės be vaikų, nuo 30 iki 35
dėkingas.
žtai
tokiai
gvardijai-priešin

isitėmytų visus jo užreiškiA. Liutkus.
niet'J amžiaus, be skirtumo '.ikėjiSalainonas Žemaitis.
ga ir darbininkai plėšia nuo rizmo ir kaizerizmo ir ėmė kad pasiluosavus iš po desi.io. Aš su 29 metų.
Meldžiu atsi
123
Millbury
st.,
Worcester,Mass.
mus.
tvarkytis naujais pamatais, jjotizmo,' tai-tie ponai, kurie
šaukti platesnes žinias suteiksiu per
sienų
pakvietimus
rašytis
Į
Tolstojus smarkiai ataka
PITTSBLRGH, PA.
pagal Rusijos sovietų prog dabar taip "trokšta’’ Lietu
J. Valuckis, (19)
Pajieškau sa.vo vyro Antano Nok- laišką
1308 So. Main st., Rockford, III.
vo pulkininką Raymond Ro ją. Žmonės, kurie prisirašo ramą, nuo to laiko klerika- vai laisvės, ne tik neprisidė
šo.
Meldžiu
sugrįžti
ir
užmiršti
tų
Visu žiniai.
menkų nesusipratimų.
Jeigu atra
binsoną, kuris, kaip žinoma, prie tos gvardijos, visur yra ai su tautininkais iš kailio jo prie tos kovos, bet kartu
Pajieškau apsivedimui anerginos
dai sau geresnę laimę, meldžiu bent
boikuotojami.
Tie,
kurie
buvo
nusipirkę
tiiki
Amerikoje apie bolševikus
(20) t rba našlės be vaikų, nuo 19
nerdamiesi visu smarkumu su caro žandarais Lietuvoj kietus iš anksto ant Aido Choro atrašyti.
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lietuvaitės, nuo 24 iki 32 motų amA. Kasper
puikiausi BALIŲ.
subatoje.
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dutinio ūgio. 43 metu amžiaus, gel paveikslus, grųžinsiu. atsakymų duo kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tai reformai. Tai jau reiš PARSIDUODA AUTOMOBILIUS.
224 West 34-th SI ...................NĘW YORK, N. Y.
Pinigus galit siųst
tonais plaukais ir ūsais. Jei kas jj siu kiekvienai. Vyrų meldžiu nerami- tės 5Oc. ir $1.00.
l‘ metų, su 7 sėdynėmis. Atsikneiir štampomis.
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cieniu
kom

po num.
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sasyčių atidavė. Nevermai. Į“
Kaip svietas svietu boba ne
buvo ant viršaus ir nebus.'
Ale dabar jau pasakysiu, ką
aš dariau, kad jums spyčių I
Kunigėliai turtus
nesakiau,
Baigali, kada
Kasdien'dievui renka,
peipieriai pagarsino, kad
Bet nei vieno cento
nuo pirmos ažiuiajaus su
Dievuliui netenka.
visais .saliunais padarys
Vis su gaspadinėms
pleidaut, pradėjau mokintis
švento rašto.
Perskaičiau
Prager, praulioja,
visą baibeli oltriu, tik nedelKad dievui at’duoda,
t
to, kad kapucinu pastojus.
Jie žmonėms meluoja.
I
O ne, aš su savo Keide diTurtuolis paskęndęs;
vorso nepaėmiau ir neimsiu, i
bo ji senovogn, labai dželos,
Turtuose puotauja,
kada jos Džianas kokiai leiO varguolių minios
dei akutę mirktelėja.... Uk
Nuskurdę badauja,
skiuzmi, kad nuo temos nuNetur duonos kąsnio,
VYRAI IR LEIDĖS
nuėj'au, kad nuo baibelio
Pastogės, nei batų,
ŠARAP!
ant Keidės nušokau, ale tai
% Nors krautuvės pilnos,
taip reikėjo.
Studijavau
DžIAN BAMBA IMA
baibeli dėlto, kad galėčiau
Namai dangų bado.
BALSĄ.
I
visus cicilistus i dibatus šau
Dabar jus visi vierni ka kti ir juos sumušti. BaigaKunigai dorybę,
talikai klausykite, ką jums ii. jus dabar matote koks iš
Skelbia rts už dyką,
pasakys didžiausias lojeris manęs mokslinčius, kad net
O pas pačius josios,
op Junaitet Stcits ir forst- visas jevangelijas iš atmin
Nėr nei už skatiko.
k’es saliunkyperis. Ar ži ties žinau oltriu. Pasakiau
note. kad jus visi vierni
Eik Jieva iš rojaus,
krikščionis šimet triu Junai jums, kad mes jau cicilistus
subytinom,
bo
jie
tik
syki
tet Steits turite švęsti Aiei- švenčia darbininku dieną, o
Už prasikaltimą,
Dei šventę, kurią būdavo
Už tai, kam Adomui
tik cicilistai su junistais mes krikščionis jau du syk!!
Rodei prigimimą.
švęsdavo. Ale matot kaip Ateinančią nedėlę visi eikit
L. Studentas.
dabar bolševikai ima viršų Į šventą bažnyčią, atsikalbė
kite
rąžančiu
ir
karunką
pa

tai mums visiems lojeriams
ir dvasiškiems vadovams nelės švenčiausios, duokite
Draugijų Reikalai
gali nelikti nei vieno mužiko ant mišių šventų ir prašyki
■ a
te
pono
Dievo,
kad
duotų
ir mes neturėtume ką vesti,
LIETUVIŲ
MOKSLO
DR-STĖS
o tai butų bom biznis. jums darbą, kad musų boiVALDYBA.
Pittsburgh, Pa.
Dėlto mes lojeriai op Junai sai gautų džiabus ir iškikinšie drūti padai sumažins
tų
visus
grinorius
iš.
šito
Maskeliūnas, —
Pirm.
Juozas
tet Steits ir dvasiški vado
2025 Colvrall Street,
t tavo išlaidas.
kentro,
o
tada,
blivmi,
turė

vai nutarėm, kad jus visi
Pirm, pasreib. J. Pociūnas.
,2220 fustin St.,
vierni krikščionis švęstumėt sime tikrą rojų ir nepyksite, „Prie darbo cemanto arba kitose Prot. Sek r. P. J. Sleakas.
kad
musų
tėvą
Adomą
su
tam panašiose dirbtuvėse, ten kur
Leibor Dei net du kartu Į
2128 Carey Are., s.s.
Jievą
Dievas
iš
rojaus
išlabai
greit
nuplyšta
padai,
reko

Fin.
Sekr.
Pranas
Urlakis,
metus — vieną syki rudeni,
2034 Salisbury Su s.s.
menduoju Neolin padus.
Jie ste
muvino.
Dacol.
kada gerai pavalgote agur
149 Moultrie Street,
bėtinai ilgai išlaikys.
Prie darbo
Jurs truly,
karštų plytų skyriuje, laike kuomet Kasierius Karalius Varašius,
kų ir bulvių ir reikia už tai
Ali Nation De?. Bank S. S.
Džian Bambadveji paprasti čeverykų padai nu
padėkavoti ponui Dievui, o
Direktoriai:
plyšta, tai mano Neolin padai at
J. Elažaitis, A. žvirblis. P. Slankitą rozu pavasari, kad pra
rodo taip kaip ir nauji.” Taip ra čiauskas, Alex Vestartas.
PASAKAITĖ.
šo p-nas A. F. Milier, Peninsular
deda gegutė kukuoti ir justi
Kasos globėjai:
Alex Vainoris, Iz. Kvederis.
Portland Cemento Bendrovės užpilve.... Ukskiuzmi, norėjau Ėjau per laukeli,
Maršalka — Vincas Gutauskas.
veizdėtojas iš Juckson, Mich.
Sutikau
kiškeli,
pasakyti, ir pievos gražiai
Tai stebėtinas tų Neolin padų
WAUKĘGAN, ILL
genimas ir drūtumas. Tie padai
žydi ir ruškinių atsiranda, Kiškelis iš baimės
LIETUVIŲ
LAISVĖS MYLĖTOJŲ
Pritūpęs
prie
žemės,
pagaminti
mokslišku
budu
ir
yra
tai ir lapienės galima bus iš
DRAUGIJOS
VALDYBA.
labai
smagus
ir
nepermirkstanti.
Ausis susidėjo
sivirti. Sy, ir vėl yra už ką
Pirm.
Kazimieras
Vaitekūnas.
Nauji čeverygai su šiais padais
822 S-th St,
gaunami kaip vyrams, moterims
viešpačiui ponui Dievui dė Šoko, ntstriksėjo...
Viee-Pirm. Juozapas Radaviėia,
Toli
nušuolevęs,
taip ir vaikams. Kiekvienas šiau
ka voti. Taipgi paprašyti,
132t Victoria St.
rius gali pataisyti nuplyšusius pa Prot. Sekr. Juozapa- Buksas,
Jis
ausis
pastatė,
kad jis butų mielaširdingas
dus prikaldamas naujus Veolin
1111 S-th St.
ir duotų džiabą visiems mu Kvapa atsigavęs,
puspadžius. Nešiok tik juos, o to Finan. Sekr. Stasys Ribėtos.
ir pamatęs
622 Cunnir.gs Avė.
kiu budu sumažinsi išlaidas.
su boisams, kurie smat su Žvalgės
Neolin
padus išdirbinėja The Kasierius Antanas Kripas,
Vanagą
beskrendant
džermanu faitavosi už gud. 14 Marion St.
Goodyear Tire & Rubber Bendrovė
Kasos
globėjai:
Raimondas
Rulevitaim. Ale tai ne viskas. Ci Vėl leidosi bėgti!
iš Akron, Ohio, jie ten pat padir- čia, Kaziai. Šoblickas. Knygiai:
Vin
Bebėgdamas
mąstė.
ba
.
ir
kojasparninius
užkulnius
cilistai tik syki Į metus švencas Gabris ir Kaz. Aoiorazunas.
gvarantuojanms daug ilgesnį nešio Maršalkos: Andrius Delkus ir Jonas
.čia darbininkų šventę ir tai Kur jam pasislėpti...
Jokūbaitis.
jimą
negu visoki kiti užkulniai.
da bijosi, kad už tai juos bo Kur tik jis pritupia,
baimė ima...
sas neiškikytų iš šapos, o Visur
GRAND RAPIDS. MICH.
Lietuvių Sūnų Draugijos Valdyba*
me: vierni krikščionis, ku Mano bėgt j upę
* adresai:
rie prį pažįstame Jėzaus Baigt savo buvimą...
Pimsėdis B. Adomavičius,
Ir
jis
nusiminęs
EKONOMIJA.
Kristaus principus, kad
1213 Elizabtth avė., N. W.
Pirm, pagelto, J. P. Arminas,
„kas yra pono, atiduok po Upėn nustriksėjo. ,
Ekonomija, tai svarbiau450 W. Laonard str.
rui. kas yra ciecoriaus—cie* Ant kranto upelio
Prot. sekretorius, J. Arminas,
isia
klausimas
mums
vi

105t- Quarry avė., N. W.
coliui, o kas Dievo kuni Varlės sau tupėjo.
siems. Sergantis žmoggs iždo sekretorius, K. Rasikas,
Jos
kiški
pamatę
—
•
gams ir bažnyčiai, kuri pa
450 \V. Leonard str.
turi būt pripažintas eikvolaiko musų saiiunus ir visą Pliumpt, pliumt, pliumpt i janču, jei jis mėgintų tau- Iždininkas, V. K. Liumas,
1030 Muskegcn avė., N. W.
upę!
šilą paties pono Dievo sut
Teismo rast, ir orguno prižiūrėtojas
pnti
pinigus
nepirkadamas
—A. B. Telyėftnas,
verta tvarką"- tai męs vier Kiškelis nustebęs
reikalingų
sveikatos
patai

1066 Liizaoeth uve„ N. W.
ni krikščionis esame prie- Ant kranto pritupia
Su Draugijos reikalais malonėkite
symui
vaistų.
’
Nes
jis
dėlto
kreiptis virs nurodytu adresu.
. šingi Markso principams, ir mąsto: ”A, vargšės!
priverstas bus atgal atsi
”
Jos
manės
pabūgo,
kurie sako, kad kiekvienas
gulti lovon ir benaudingai DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS
VALDYBA &TEGI.K, ILL.
žmogų-' turi pasiimti viską "Sukrito i upę
praleisti daug brangaus lai Pirmininkas
aonas Dambrauskas, Paką tik jis savo rankomis pa TTr visos pražuvo!...
gelbinmkas Ant. Saiaseviėius, Prou
ko.
Suprantama,
kad
ir
per
Kastinmkas Ant. Urbonas, finansų
daro. Tas mvnina vagystę, "Ne tik man iš tarpo
kant
vaistus
neprivalome
Kast.
Izid. Petreikis, Izominkas Vin
„Gyvūnų
draugijos
bo neliepia atiduoti ponui to
cas Stoškus.
Susirinkimai atsibunu
daryti
jų
išbandymą
ant
sa

’
’
Yr
lemta
bijotis
—
Jono Dambrausko svetainėje.
ką jus šapoj ar fekterėj pa
vo sveikatos. Privalome pir
A. Urbonas sekretorius,
gaminate. Matot, kad mes "Štai ir manęs bijos!
BOX
475.
STEGER, ILL.
kti tik tokius, kurie jau se
vierni krikščionis
esame "Jei taip, tai ant svieto
nai pripažinti kaipo tikri.
teisingesni už cicilistus. dėl Da verta gyventi!”
ST CHARLES, ILLINOIS.
D. L. K. VYTAUTO D-STĖS
Trinerio
Amerikoniškas
to bosai munis leidžia švęsti Ir apimtas džiaugsmo
Valdybom antrašai:
Kariaus Vyno Elixeris per A. Montvilas,
darbininkų dieną jau net da Ant akmens užšoko.
pirmininkas
R. E. 1, BOX 3, Su Charles, III.
trsdešimts metų išlaikė pri A. Urpolis
sykiu i metus. Bo ir musų Mat ir jis didžiuotis
— pageltjininkas,
pažinimą kaipo tikrai pasešventam rašte yra pasaky Prieš varles išmoko.
— 2-nd str, St Charles. 111.
Protokolų Rast,
ta: „Blagaslovinti pakar Uodega užrietęs,
kmingiausias skilvio silpnu K. Tamašiunas,
73 W. lllinois str., St Charles, III.
Ausimis
pakraipė.
tus, bo žeme apturės.” Tas
mams vaistas. Jo tyrumas, Turto Raštininkas, F. Siliunas,
44 W. 6-th su, St. Charles, III.
yra triu. Tik aš nemvninu, Prausdamas sau burna,
priimnumas ir pasekmingu- M. Lukas
Kasierius, —
Minčiai
besišaipė,
kad tai šešių pėdų ilgio ir
mas yra gvarantuoti, ir jis
560 4-th str., St Charles, m.
trijų pėdų pločio lotas ant Galiaus taip prajuko
stebėtinai pasekmingai vei
kapinių. „Dirbk ir melskis Kad net lupa truko.
kia visuose skilvio silpnu LIET. DARB. BR. PAS. DR-ST*
Courtney, P*.
A.
J.
Jokūbaitis.
—Dievas tau sako, buk pakmo apsireiškimuose, kaip Valdybos adresai:
lusnas savo valdžiai.’’ "Pra
ve užkietėjimas, galvos skau Mikas Nakutis, —pirm.
...Box 41°. Courtney, P*.
SPALVUOTOS
MINTIS.
šyk ir gausi,” taigi badu
dėjimas, nemigė, nervišku D. Lakavicius,
—pirm, pagelb..
—
Eikit
dirbtu.
nedvėsi, kada prašysi. Sy,
B0X 138, Courtney, P*.
mas ir tt. Jis išvalo vidu
—Fin. rast,
koks puikus musų krikščio —Aš mažutė !
rius, sustiprina visą vidu Ant Bresenskis
P.OBOI
64, Courtney,
niškas mokslas. Ir jus ši —Kai tekėti, tai diktutė? rių sistemą. Gaunamas vi VI. Gamulis Prot rašt,
BOX 400, Courtney
met švęskite gegužinę šven —Taip, tėveli, taip jau y- sose aptiekose. Dėl negeis St. Bernotovičia
—kasier
^’
rą,
tę, prašykite, kad ponas
.... PCourtney, Pa.
tinų pavasarinių svečių, Visi
nanai.kun* gyvena toli**,
Dievas duotų jums darbą, o Visos geidžia turėt vyrą. kaip ve: reumatizmo, neu malonėkite
pnsiųst visas užvilktas
nedvėsite badu.
mokestis, ksd nenustoti tiesų ir pa
ralgijos,
strėnų
gėlimo
ir
k.
šalpos.
Merga vyrą kaip išvydo,
geriausiu pavaišinimu bus
Ale gal jus norite žinoti, Greitai bėgo ir paslydo—
kur aš tiek daug mokslo iš Tai tau skubint, ar gražu, bonka Trinerio Linimento..
TERRE RAUTE. 1ND.
mokau? Well, galiu jum Tai tau džiaugtiesi Juozu... Nueik pas savo aptiekorių Draugystės "Sietynas” mėnesiniai
būna kožną pirmų tnėne. pasakyti. Jus senai mane
ir pareikalauk, kad turėtum susirinkimai
sio seredą, 7 valandą vakare, Sociagirdėjote kalbant Laukėte, Baimė—nelaimė, meilė—ne kuo pavaišinti minietus sve alistų svetainėje, po num. UJO «-th
Terre H aute Ind. Norintieji įstoale nežinote, kur aš din
čius. Joseph Triner Co., ave„
seilė:
ti į. draugu stę meldžiam i Atsilankyti j
gau. Manėte, kad mano 0 josios abi, tai nesesutil... 1333—1343 So. Ashland av., susirinkimą. Mėnesinė mokestis 60c.
Pašalpos ligoje — $1.00 į diena
Keide mane džermanui ant
A. J. Jokūbaitis.
Chicago, 111.
F. Urbonas, fin. "ekrt.

BALTOJI VERGIJA

TRUMPOS DAINELES

i

%

PINIGU TAUPINTOJAS VISIEM

t

TT

•

I

SALIN SKAUSMAS!
Ba<lamax STeikn, darbe rasi smagume,
nepabaat kaip »*nk*s tas darbas hutų.

arba
tokia moterų pavergimas,
kuris padaro jas profesiona
lėmis prostitutėmis.

•

Ki«kri«no priederme vr» omigut »ave nno lijn. Tarint Ss’ti ir nebandant
ji praaaliat, gali 14»ivyM»yt i pavojin^ iic*. Ma«kiaa«is mkMarajluiaa
gali veliaiu būti labai’ pavojiufu, jaigu tuoj Pebtu pnžiuivtua.

PAUT - EiPELLER

šita knyga mylinčiam skai
tymą yra geriausia; mylin
čiam mokslą—naudingiausia;
mylinčiam diskusijas—paran
kiausia prisirinkti faktų; no
rinčiam žinoti paleistuvybės
pradžią ir visas jos baisybes
atsakančiausia; norinčiam
pažinti lytiškas ligas — rei
kalingiausia, nes nurodo tų li

tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rasti< kiekvieno uamnoee. Išgydymui Aaičiv krutinėjo. sm*nin nonose ir nuga*
roję, rumatiztuą ir neuralgiją, tmmnai Kuknut vUokin* s kausmus raumenyse ar svariuose Paiu-Expeller ira geriausv&.
Nenuxiffauk pirkdama* pigiu* vaistu* dideles* bonkose.
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirk*i Pain-Esneller, peraitikrink ar yra 1KARA. raUtaženklis ant taksiuko. VISU
KITOKIU NEIMK. 35 centai ir 65 centai už bonkntę.
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is labo raV-rijos.

F. AD. RICHTER & CO.
74—84 Wa*hia(tM SU.
New York.

gų symptomus; turinčiam ly
tiškų ligų — neišvengtina,
nes nurodo, kaip reikia saugo
tis šundaktarių ir kaip, tik
pas gerus daktarus einant,
galima nuo šių ligų pasiliuosuoti.

Musę krautuvėje
visados galite gauti
\ i s ;i s gražiausius
A. L MARGERIS,^
LIETUVIŠKUS RE
2023 St. Paul Ave^
L. 1
■ ’f
KORDUS, kiek tik yV
Chicago, Iii.
ra padarytų. Užlai
arba "KELEIVIO” knygyne,
kom Coiuiabia GRASo. Boston, Mass.
MAFONUS nuo $20
iki S225. Senus su
gadintus gi’arnafonus
Ant 21
pataisome arba apakmens
maincm ant naujų.
Gelžkriio laikro
Rekordus ir Gra
di* sriubelių už
mu
fonus prisiunčiam
sukamas, vyriš
ko didumo, ant I
į visus miestus Suv. Valst. ir prisiunlimo lėšas apmokame.
20 metų auksuo
Lietuviškus Kataliogus (Juodame DYKAI, tik prisiųsk
tas su išrašytais *
dubeltavais vir « • štampą persiuntimui.
šus. Labai tei
singas, ypatingai t
UŽLAIKOM VISOKIUS VYRIŠKUS KUBUS ir PASI
gaižkeliu važiuojantiems žmonėms i * PUOŠIMUS ir VISOKIŲ ČEVERYKŲ.
kuriems reikia visuomet tikras lai *
ka* žinoti. Gvarautuotas ant 20 me *i
Viską parduodame pigiau negu-kitur. Užeikit persitik
tų. Ypatingas pasiūlysimas. Mes is «
i
rini.
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
KNYGOS KAINA 50c.
reikalaukite pas:
(?)

* »

i
t
l
t

reso až $5.95 C. O. D. ir persiuntime
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt.
J«i busi neužganėdintas, nemokėk nė
cento.
Atsiminkite jus užmokėtu
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.0C
jd pirktumėt kitur.
Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai si
kiekvienu laikrodėliu.
•
(Tl
EZCELSIOR WATCH CO.
*06 Athenaeum Bdg. CHICAGO. 1L)

-

t

PILVINIS IR ZALDOKAS
233 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS.

i

»

į ^Lietuviškai^L^nkiška Aptieka

!

Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminiu vaistų šaknų nuo vi- n.
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenčjusio reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- fa
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime r.uo visokių slaptingų Ii- j J
gn ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- jį
‘ Jus galite su šita -yla ! j! bėrų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- )>
siūti, ką tik norite. Ji
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už- (jį
siuva taip greit ir gerai, T dyką. Todėl jeiau norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad į
į kaip -ir kiekviena mašina. !<( ateikite j APTIEKĄ po numeriu
U)Į
I Padaryta
taip drūčiai,
kad gali išlaikyti ‘visam
100 SALĖM ST.,
BOSTON, MASS.
gyvenimui.
Nėra jokių
painumų.
Nežiūrint ai I
jus grįžšite senon tėvy I
nėn, ar čionai, Amerikoj
pasiliksite, ar jus esate
' ' r
1
t’armerys ar fabrikantas, !
šita yla visuomet bus
jums naudinga.
Ji sutaupina jums pinigus ir
brangų laiką. Lėšuoja tik
$1.00, persiu*įtintas apmo
ADVOKATAS
kamas. Syk\«. taipgi duoAtlieka vusus teisniškus reikalus visur.
r dame dar ir 20 jardu
šiaučiškos trotvos ir 3
OFFICE:
skirtingas plieno adatas,
OFFICE:
735-736 Old South Bldg.
taipgi nurodymus, kaip
332 Broadway,
294
Washingtor.
st.,
vartoti. Grąžiname pinigus, jei
So. Boston, Mass.
Boston,
Mass.
butumet nepatenkintas. NeatidėlioTel.: So. Boston 4S1-M.
šitą
kitę. Iškirpkite
12 r
’ . apskelbimą,
.
. pri.
Tel.: Fort Hill 3424-1972^
sekite prie jo vieną dolerį ir pnsiųsGyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.
kite mums žemiau paduotu antrašu.
NOT1ONAL SALES CO.. (19)
Sta. D-. Dept.
B»x 99,
New York. N. Y.
*

Praktiška Yla.

$
$
■'jį
i
'«
■-7?

MORRIS KATZEFF

JUS GALETE IŠAUGA

PLAUKUS
Pnyckmin-rs. moksHSk.'is gyr1ym::s dykai
<M vyru ir ru <<iiu.
Ar slinka Jums pkiukni?

Ar pražilę Juru j«1ankni n<»<> rn-'u"
Ar
užkrėsti k<«ktas nors ne
sveikumais ir linipanti
j.?
Ar rr»n4n<s pi niokot erų
niežas
galvos?
Ar piiuki, i.. ' pmdcli plikti?
Ar krnMa l:ns iš
PrieS gvdyma
Pjinnkytn lis
su. tai si< nkites apsatigi" ti j>w. T’žssakykele iiuosin.ta kny
gute jusu priremtą kalt.a:
••TEIST BK APIE I’T^T*KT*S,”
Fnmšlta Mirnpw sr;
strigo speeialist’*. kuri
oje randas įvairios ži
nios:
Giažytie pl.-.t-k’i.—su
dėjimas pmtiko re <ąk>s
galvos. I’rii z.'istis slin
kimo plauk” ir i.hunas
—Kaip užlaikyti svei
katą Ir t*a<Ki’A’
Ituv.—Ir kaip ta! i pen
kios saviti* turėti gr;-.Žirni plaukus.-žili plsukai._Barz«la —ir dekivones nuo uiganoliiitu
...
Ketvirtoje savaite.

' ’

gtdtmas dykai.

Męs g-iler'e pertikrenti kiekviena, kad
gyduoles < -’A I.VACt B A
stv.iiko dinkimą plau
ku prašalina plalskotea
ir nugina gražius plau
kus l'ž 10 centu arba
k rasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jnsu
antrašu
Męs išsinferr.e kiekvienam doler
ine dėžulė Calvacur*—
os N. 1 ir knygute

“Teisybe
Plau
kus.’’
Išplaukėte že.arsite m,uu «t*paustą kuponą
gestoje savaite.
^juskete siar.den.
UXFOX LABORATORY. Box MS, Union.
UNION LABORATORY.
Box 'SS. Union. N. Y.

tSitK’in 1 dedamas 1» centu d^l apmo
ki Jimo koštu pr-rsiutlmo. meldžiu isjl’isti men tojnus jUSU dolerine dėžutė Cat«eun N 1 ir knycnt- -Td-ybe Apie <
Plaukui.” (R.siiiskcte sykio kuponą su
jusn antrašu.;

607. Stankevičiui Jonui.
Dorhn I «Mlracj'juodveidžių ve.ręf^mo
įdėti, bet naujų nepradeda,
Al, Alena lostovska, pasiro
ŠV. TĖVO MIKOLO
Jono ir Malvinos Gatavėnių.
i/dl DU
begalinio naro mukti sam-Manoma, Kada pabaigs staPataria vartoti se
dytoiams dažnai atsitinka, tomuosius laivus, tai dauge608. Stankevičiui Jonui, nuo
dau Tisai publikai akyse.
kančius
pasekmin
BALTIMORE,
MD.
nelaimiųBeskubindami,
!1Į
darbininkų
paleis.
Daugus
vaistus:
Žemiaus paduoti laiškai atėjo A. Nonevičio ir A. Arinolos.
Kremą ir muilą pa
«•_
geljs darbininkų išvažinėjo
Tęsianties West Virgini- beplėšdami jie neapsižiuri
6oA. Stankui Jonui, nuo Jono
tiems amerikiečiams, kurie jiešdailinimui
odos►S
s
bet
ir
kitus
i kitur, tečiaus bedarbių ne
joj popieros darbininkų netik save,
:r
skaistumo .. $1.25
X
kojo savo giminių Lietuvoje. Stankaus.
Vaistas
plaukams
jų mažai ir čionai yra.
. _v tasai ..
610. Staskevičiui Ed., nuo pa streikui, nedarbo ir gyveni-!sužeidžia. Anądien,
Reikalaudami tų laišku, įdėkite
atauginti .... :j>z.w
mo sąlygų verčiamas at si-j noras intikti užvaizdai net Tik miškuose darbas kol
Vaistas prašalinimui
už 3 c. štampą ir adresuokite čios, vaikų ir apie motiną.
gyvaplaukių.. $1.00
į kas eina gerai. Čia mokesti
duriau
Baltimorėj.
Basiir
pačiam
"bosui
atnešė
ne611. Stasiuliui Jonui, nuo
taip: Adv. F. J. Bagočius, 253
Vaistas gražiems ti
žvalgęs po šio miesto darbo laimę. Juodveidžiai dau- nebloga, nuo -$4 iki $5.40
sams užauginti $1.00
Broadway, So. Boston, Mass.
Juozo Stasiūno ir familijos.
Dažas žiliems plau
lauką, noriu čia su "Kelei- giausia valdo kranus, nešio- dieną. Dirbama 8 valandas
kams .............
$3.00
612. Statkus Kranas, nuo Ma
Tik, žinoma, ir čia darbas) Linimentas nuo išbėrimo ir nievio
”
skaitytojais
pasidaliniančius
sunkias
geležis
iš
rijonos Statkaus.
žų .............. ................................... $2.00
555. šimkauskui
Martinui,
G. G. S. šv.
ti tomis žiniomis, kokių pa- vietos Į vietą. Tą dieną nelengva gauti.
Mikolo Bahamas nuo reuma613. Stefonaitei Marijonai, tyriau.
tizmo
nuo Aleksandro Brazio ir Mi............................... $3.00
kranai tiek lakstė, kad suPigulkos nuo reumatizmo ir gal
nuo Anelijos Steponaitės ir Ro
5
žmones.
Prieš
baikolo šimukauskio.
Darbai čionai šiuo tarpu žeidė
vos skaudėjimo ............ $3.00
DORRISVILLE, ILL.—Ko-į Linimentas
nuo reumatizmo $3.00
} užvai

556. Simulevičiui Jonui, nuo zalijos Paškevičius.
eina gerai. Darbas nesun- giant____
dienos
darbą
Kas mane išgelbėjo nuo varginan
nuo skilvio kataro $2.00
614 Steponaitis He|enai, nuo ku gauti.
čių ligų? Salutaras Bitteris.
Ai
Jievos Simulevičienės.
i Lzdai sunkiomis blėtomis ko- vo 30 d. patiko neleimė Vin Bahamas
"Herkules” suteikimui spėkų ir- ’ jer praeitus 4 metus buvau vos tik
Antano,
Frano
ir
Malvinos
gero
apetito
.................
$2.00
557. šimučiui Leonui, nuo ALaivu statymo pramonėj„ i jja? nukirto. Taigi deiei šito cą Kazakevičių; jis likos ant
! gyva.
Aš kentėjau nuo nevirinimo
nislovc Vikšnaičio ir J. Bačiulio. dirba 12,000 darbininkų, jų užvaizdos sužeidimo, tiems geležinkelio užmuštas. Ve Balsamas nuo galvos skaudėjimo pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
gotos Jankauskienės.
ir nerviškumo ................. $2.00
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
"Jaunystė”, Lašai ir
tarpe nemaža ir lietuvių. juodveidžiams dabar likosi lionis likos palaidotas su i Pigulkcs
558. Sindarui Laurinui, nuo tis, V. Steponaičio.
teikdavo daug man nesmagumo—at
Elikseris
gražina
pražudytą
615. Steigienei Julei, nuo Sta Dirbama po 8 valandas i griežtai Įsakyta, kad jie bažnytinėmis apeigomis 11
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas,
Kazimiero Sindaravičiaus.
gyvybės spėką; pigulkų dė
gurgimas vidurių. .Diegliai suimda
žutė $5.00, Lašai $3.00 ir E559. Sinkevičiui Adofui, nuo nislovo Vikšnaičio ir J. Bačiulio. dieną. Darbininkams mo daugiau žiūrėtų, ką daro.
d.
balandžio.
Velionio
gimii
vo po krutinę, šonuose ir strėnuosa.
likseris $5.00
f
616. Stiklakiui Jonui
nuo kama nuo 54 c. iki 90 c. už
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo
Antra stambiausių čionai nės bei artimi draugai no-j Antiseptiški milteliai moterims, sveikatos.
Jokūbo Sinkevičiaus.
Bet kada aš pradėjau rei
sergančioms
lytiškais silp
valandą.
gali rašyt
žemiau
561. Sinkevičius Vladas, nuo Vinco Lakitcko.
išdirbvsčių—tai rubsiuvys- rintis
*.0
*/
kalauti
Salutaras
Bitteris ir Saluta
numais ..................
$3.00
617. Stiklius Agotai, nuo tėvo
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
Dirbantis toj išdirbystėj tė. Čionai yra daugybė patirti gali rašyti žemiau! Valytojas,
Alzbietos ir Liudvikos Gaužausišvalantis kūną nuo
jau gerai jausties, gerai valgyti ir
spuogų, dedervinių, vočių ir
618. Stiklius Anna, nuo An darbininkai daugiausia or- kriaučiškų šapų,
_ paduotu antrašu:
šapų. jDaug liekas.
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per
k. bonkutes kaina .... $2.00
' G mėnesius aš savo paveiksią nebega
A. Bokas
Box 126.
ganizuoti Į InternationaI i tuvių jose dirba. Darbas
562. Sirvinokas Juozas, nuo tano Stikliaus.
Reikalaukite katologo. Rašydai
liu pažint ir palikau laiminga naudo
mi adresuokite šitaip:
619 Stirbiui Jonui, nuo Ago Brotherhood of Ship Buil-eina gerai. Abelnai kiek teFelicijonas Širvinskas.
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25.
Galima gauti geresnėse aptiekose, o
St. ^ichaek Melne Co.
ders uniją, kuri priklauso' ko patirti, darbas visose iš- UžDRAUDĖ RAUDONĄ
563. Sirvinskui Kazimierui, tos Grijalaitės ir J. Petkaus.
kur negalima gauti, kreipkis pas:
l)ei>t.
Ks.
(21)
nuo
Darbo Federacijai. Žino-; dirbystėse čionai eina gerai
621. Staniui Antanui,
nuo Ignaco Sirvinsko.
VĖLIAVĄ.
CARLSTADT, NEW JERSEY. I SALUTARAS CHEMICAL INST.
ma, ta unija, kaip ir visos, ir vis da naujų darbininkų
564. širvinskiutei Amelijai, I Juozo Stanio.
Žolės nuo visokių blogumą.
Michigano
valstijos
gu

J. BALTKĖNAS, ?rof.
būdama
pasidalinusi
i
skyreikalaujama.
nuo Elzbietos Noravienės.
i 622. Stankui Ignacui, nuo
Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo 1707 s. Hahsted Si, Tel. Canal 6417.
bernatorius
Sleeper
užtvir

rius pagal amalus nedaug; Iš lietuvių visuomeniško
565. šivinskui Banifacui, nuo Leono ir Onos Stankaus.
Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie
Chicago, III
tino
Įstatymą,
kuris
drau

telpa
laikiaštyje
įvairių
firmų,
leiapgarsinimą
turėtų pankaityl
darbininkams
naudos
tenejudėjimo
šiuo
tarpu
nieko
Domininko šivinsko.
623. Stankus Petronėlei, nuo
dejai neatsako.
ir narilUrk
džia
toj
valstijoj
vartoti
pa

566. Siuskui Matui, nuo Jono Juozo Stankaus ir Onos Daučius ša; neduoda jiems tos jie- indomaus nesimato. Tautirodose ar viešuose susirin
Siuskos.
'
624. Stoškui Jonui, nuo Petro i gos, kokią gali duoti organi- ninkai, sako, progresuoja, kimuose raudoną
vėliavą.
zacija, stovinti kitokiais ne-, Klerikalai darbuojasi, tik
567. Skaisgiraitei Barborai, Stoškaus.
Už
peržengimą
to
Įstatymo
gu Gomperso pamatais. Mo-'apie socialistus kol-kas nenuo Antano Duobos.
625. Straliui Juozui, nuo Ja
kestis dėlto nepergeriausia, teko tikresnių žinių patirti, skiriama 5 metai kalėjimo,
568. Skaistis Kazimierui, nuo
nonių™ Stroliaus.
o darbas gana sunkus.
L. M. Balchonas. arba-$l,000 bausmės.
Ignaco Skaistis.
626. Strumskiui Juozui, nuo
Į
Karės metu, kuomet dar
569. Skerstonas Stanislovui,
i
Jono Strumskio.
bininkų buvo maža, valdžia'
nuo Julijos Zikienės.
i
627. Strutinskai Elzbietai, mokėdavo darbininkam?'
ABERDEN, WASH.
570. Skibirdžių Jonui, nuo O- uuo Stanislovo Strutinsko.
KARE, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.
t
Kad
‘
daugiau
pavergus
darban
ir
iš
darbo
važiavi-Į
nos Laumės ir K. Skibirdžio.
Karė padaro žmogų, o ypač tą, kurio vai
628. Stučinsrfcui Franui, nuo mo lėšas, taip sakant "kar- darbininkus kapitalizmo pa- i
571. Skiraitei J. S, nuo Simo
kas, giminaitis ar draugas randasi kovos
Jono Stučinsko.
fėrą,” dabar gi nuo 1 d. ba- laikytojai ir darbininkų sano Skiraitis.
lauke bei.rengiasi prie kariavimo, susi629. Stukui Kazimierui, nuo landžio tą mokesti panaiki- mdytojai pradėjo darbuotis,
572. Šlajui Jokūbui, nuo Magr
rupinusiu, o tas trukdo reguliariškam
į Onos Stukas.
no ir darbininkai jau turi iš kad suorganizavus ”Loyal h Tokiu vardu išleidome r.auja 1!!
delenos Šlajienės.
valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
! 630. Stukšiui Jonui, nuo Au savo kišeniaus už važiavimą Lumber and Laggers Uni- K
‘ !
573. Šlajui Juozui, nuo Anta
knygutę dėl hradejų, joj yra 20
Karė yra priežastimi valgio produktų
j tano Stukšio.
užsimokėti. Kadangi va- on.” Tos lojalės unijos tikslu j T paveiksi’.)į ir iliustracijų, visokių ?!
no Šlajaus.
pabrangimo, delko paprastai žmones
631.
Sudymtui
Juozui,
nuo
žiuoti būtinai reikia ir ve- kontroliuoti darbininkišką . ii)į. išradėju
išradėjų ir išradimų, su aprašy
574. Slapkauskui Jonui, nu, o
bei darbininkai turi permainyti jiems
į -Jievos Sudymt ir L. Nobažas.
žiavimas kasdien atsieina judėjimą, kad jis neštų nau- ki rr.ais ir paveikslais miesto NewKazimiero Slapkausko,
priprastus valgius, kitais arba sumažinti
632. Šukiui Jonui, nuo famili- 40 e., tai darbininkams bė- dos samdytojams, o ne dar Yorko ir Washinprtono.
575. šleiviui Petrui, nuo A n
jų sunaudojamą laiką.
i jos Šukienės.
$
Tą brangią knygutę, mes iš- -C
giu savaitės laiko iš algos bininkams.
no? šleivis.
Tas viskas prisideda prie išsivystymo
6-43. Šukiui Juozui, nuo Anta- reikia netekti $2.40. VadiNuolat šaukia susirinki- i siunčiame kiekvienam ant parei576. šleiviui Steponui.
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok
nasi, tuo budu darbinin- mus, tik mažai kas lankosi, ' kalavimo.
577. šleivis Jonas, nuo Alek : no ir Marcelijos šūkis.
Kiekvienam žriogui pagalbon stoja Ap634. Šukiui Petrui, nuo Karo kams alga likosi sumažinta. •Kapitaiistaįj suorganizavę
so Kiškis ir P. šleivio.
DYKAI.
tiekoriaus Vinco J. Daunoros Trejankes
’  savo ištikimais tarnus ir per
Darbininkai dirba 8 valan
578. šleiviui Kazimierui, nuo linos šūkis ir Zedelio.
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu
635. šurkiui Jonui, nuo Juozo das Į dieną, bet nuvažiavi savo nuskirtus organizato ;5 Jeigu Jus norite žinot, kiek turJuozapo Vasiliausko.
|| to žmonės prasigyveno su pagaltės su prisiuntimu 50 centų. Reika
Sunkaus.
mas ir parvažiavimas paima rius veikia dirbtuvėse. Ku !> ba naudingų išradimų, tai rašyki- J
579. šleiviui Povilui, nuo Olaukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
636. šunt Tarnui, nuo Mortos, 4 valandas, tai reikia skai rie atsisako prie tos organi ĮB te tuojaus reikalaudami tos nau- $
nos šlekos ir A. Svaikauskas.
leliais, šiuo adresu:
tyti 12 valandų darbo. I. ž zacijos rašytis, tiems grasi dingos knygutės. Kaip žinovai
580. šiiuteris Barbora, nuo Lueijos ir Jono šunt.
į(i
(ekspertai)
patentų,
—
bandome
-r
637. šarnutei K., nuo Antano tas keturias valandas sam- na pa varymu iš darbo. Dau
Tadeušo šiiuteris.
.4:___ T\W A T
šamiaus.
bar samdytojai netik kad giausiai nukenčia ateiviai. išradimus DYKAI. Rašykite:
581. šilčius Stanislovui. nuo
638. Sutkui Benediktui, nuo dytojai nemoka. Taigi tokio kurie neturi pilietiškų po- | American Earopean
Izidor B. šličiaus.
Aptiekorius,
582. šlimui Nikodemui, nuo F. Kazlausko, A. Sutkaus, For mis sąlygomis darbininkai pierų. Daug tokių darbininPatent
Office,
Inc„
tūnato Bartkevičiaus ir Roberto nepatenkinti.
22$ 8EDF0RD A VENDE. BROOKLYN. N. Y
ikų samdytojai netik iš darLiudvikos šlimienės.
(Ks.)
Daugelio.
Šioj pramonėj dirba laba i bo pavarė, bet dagi ir kitur |256 Broačhvay
583. šKvinskui Mikolui.
639.
Svaratui
Juozui,
nuo
AuNew
York,
N.
Y.^i
Jų
tamjiems
darbą
sunku
gauti.
daug juodveidžių.
584. šližaitis Jor.as, nuo brc.gusto Svaraičio.
sumas ir vergiškumas da la : Jiems sakoma, važiuokite,
lio ir sesers.
640.
Švitrai
Marijonai,
nuo
F.
bai didelis. Jie pagatavi iš kur atvažiavote.
585. šližaičiui Jonui, nuo broŠvitro.
užsimušti, kad tik užsipei -1 Laivų statymo yarduese
lių ir seserų.
641. šiepankowskiui Ė1., nuo nius užvaizdos
pagyrimu d- rbas taipgi sumažėjo.
586. šinagoriui Albinui. nuo
ir
Bronislovo
šiepankovR
r
ano
"good worker.” Delei tu Baigia tik tuos, kurie praMikolo šinagorio.
—
k
587. šmatauskui Stanislovui, skiu.
Tamošiūnui Justinui,
642.
nuo Petro šmatausko.
588. Smilgevičiui' Tarnui, nuo pačios, vaikų ir R. Tamošiuno.
nuo Karaliuos Smilgevičienės.
643. Tamošauskui Leo., nuo
589. Smilgiui Franui, nuo APranusios
Norkuvienės ir A.
gotoš Smilgius.
Urnez.
Padara Gaivą, Raudona Krautą, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą
590. Smith’ui Leonui, nuo
Vyriškumą ir Moteriškumą.
644.
Tamošiūnui
Kazimierui,
Pirmiau, negu pirksi Laikrodi kišeninį, sieninį arba kitokį, klausk
Frano Vaupšas.
Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kūnam
kainos pas mus.
Mes prisiusime Jums aprašymu kiekvieno laikrodžio
591. Smithui S., nuo Juozo nuo Adomo Tamošiūno.
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, Malariia viešpatauja.
ir jo vertę, o tada Jus galėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite,
645. Tamulevičiui Petrui, nuo
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvinNuga-Tone suteika Sveikatą. Stiprumą ir
Smito.
kad męs parduodame viską daug pigiau :r už viską gvarantuojame.
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu,
Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
Kazimiero
Meškinio
ir
A.
Ta

592. Smuilevičiui Stanislovui,
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda
tų pirkti ir darbą gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius
žudymo kūno, negruomtilavimo viduriu, išpūtimo po naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika
nuo Jono. Marijonos ir Antani mulevičiaus.
daiktus per’iejame per naują arba išmainome ant naujų. Padarom vi
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketejimo sveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriąvę tiršto rauduono
sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms
už
prieinamiausią
kainą.
nuo
46.
Tamulioniui
Vladui,
nos Smuitevičių.
skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje,
Klausdami kainų ir reikalaudami
nurodymų įdėkit krasos ženklelį atapdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, kraujo į visas dalis kūno, priduoda šviežą rauauonu593. Snikauskui Juozui, nuo Paulinos Tamulionis.
sakymui.
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.
nuo
647. Tamučiui Petrui,
P. VALUKONIS,
Felikso Tuzevičiaus.
594. šnipui F. I. nuo Frano, Juozo Tamučio.
255 Broadwav,
So. Boston, Mass.
648. Taruliui Ciprui, nuo MiJono. Rozalijos ir Onos šnipų.
Mes tikrai gvarantojame, jot busitė pilnai užganėdinti vartojant Nuga595. šofnicui Jurgiui, nuo kolo Tarulio.
Tone, ar mes su graži šerne Jums pinigus. Kožna bonkutč talpina
h
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649.
Tarvidui Stanislovui,
Marijonos Saknaitienės.
dešimtys (90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas '■ 51.00)
doleris, arba šeši mėnesei gydvmo. šešes bonkutes už penktus ($5.00) dolerius.
nuo
Frano
Tarvido.
nuo
596. Santui Feliksui,
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
650. Tarvidaitei Z., nuo Juozo
ti pasekmių, sugrąžikite Ivktus pilės ir bonkutė. o mes betarpiškai sugrąžisme
Pranės Zuzanienės.
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai
Butkaus,
Emilijos
Norbutos
ir
597. šapiui Marcelinai, nuo
ne bus pasekmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Alės negalėtume
Vinco. Juozo ir Stasio Tarvidų.
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-lone
Jono šapis.
padarys viską, ką čionais tvirtiname.
j
651.
Tautkui
J.
T.
nuo
Tade

Onos
598 šapiui Mikolui. nuo
DUOKIT
PASIŪT
MUMS.
ušo Tautkaus.
Skaitykite ką tie žmones saka apie Noga-Tone.
šapienės.
652. Tautkui Juozui, nuo Ta
NATIONAL LABORATORY. Chicieo. IH.
Ehrood Oty. Pa.
599. Spinoginis Feleks, nuo
Mes užtikrinant. kad
aučėdyait pinin
Gavau
’
iūil
lai&a
tr
Nu«a-Tane
piliutr.
Ir
turiu
pasakyti.
$<w
esu
’.-isai užganėdintas įusrj
deušo
Tautkaus.
Antano Kerušucko.
ir turėsite GRAMUS RUBUS.
Kadangi
vaistai* Meldžiu pasiusti dvi bonkutes N'u«a-Tone piliutiu. Aš daviau kialeta pniutiu sava
mes
imam
materiją
iš
gerųjų
firmą
ir
pri653. Tirviui Williamui, nuo
pretelių dol pabandyma ir jam labai patilo. Aš steliuju vner.ą bonkute dcl >0. Pnstuaau
600. Sribolius Petrui, nuo
mieruojatn rūbą pagal žmogų, todėl musų
Muškite vaistus k, grežiaosei.
GASPAR BERSEK. Boz 547.
Endrie.iau
Tirvos.
Kazimiero Sriboliaus.
pasiūti siutai ar overkotai aesudarka žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
601. Stakėnis Jurgiui, nuo Jo 654. Tolivaišiui Jonui, nuo Jč>NATIONAL LABORATORY. Chicago, IKs.
Shenandoah. Pa.
VISOKIUS VYRAMS SIETUS IR OVER,no Tolivaišos.
Godotini Tamistai:—
.
___..___
kūbo Matiedlos šlegeriu.
Ai esu Ubu. U^nedintas nuo
EOTUS P.ASHjVAM PIGIAI IR GERAI.
655. Tomošauskui Justinui,
602 Stakoniui Jurgiui, nuo
TAIJ’Gl ISVALOM IR I6PROSINAM
iininii-i....... ........ ............. ..............
Mikolo Naktinio, J. Stakionio ir nuo Julijonos Tamcšauckas.
\\RV IR MOTERŲ RUBUS
Nuga-Tone yra sudėti
Stelluklte vaistus ant tuo kuponą.
656. Tomkunui Juozui, nuo
Darbu gere ir vžtikriutas. Kaina
Petro Kvedaravičio.
parankioje bonkuteje. Jie Ė NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, III.
prieinama.
yra apvilkti su cukruj • Gerbtamieii:
603. Stelmokas Juozas, nuo Aleksandro Tomkuno.
Prisiunčiu $•••«•• ir meldžiu prisiųsti man
Tikru
Jąąą
broli, Uątuvfai
priimno skoni; rame dėl • bonkutė Nuga-Tone.
657.
Trakimui
Zigmontui,
nuo
Mikolo Stelmoko.
vartojimo;
neatitrauka
604. Stanislovaitis Juozui, Liudvikos Trakimo, Adolfos ir
nuo darbo ar linksmumo. Į Vardas ir pavardė.....................
Frano Uzinskc.
nuo Antano Stanislovaičio.
Bandykite.
Jus reko
: Gatvė ir No. ar R. F. D........
658. Trasikui Povolui, nuo
605. Staniulis Jokūbas, nuo
menduosite
tuos
vaistus
222 W. BR0ADWAY,
Valstija
visiems sava prctclems.
: Miestas
Elzbietos Trasikicnės.
Jievos Staniulienės.
80. BOSTON, MASS.
606. Stankevičiui Augustui.- 659. Trečiokui Mikolui, nuo
Telefonu: So. Boąton-21011
Jievos Ramutis ir P. Trečiokas.
nuo Julijonos Stankevičienės.

Laiškai iš Lietuvos

—

LIETUVIŠKAS |

ę

<■

KARE IR LIGOS!

IŠRADĖJAS

'f,

I

'

•

.

'f

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA
LAIKRODŽIU KRAUTUVE
So. Bostone.

VINCAS DAUNORA

'

Tone

DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

r

Musu Absoliutiška Gvarancija.

i

Siutus, Overkotus
ir kitokius Rubus

•UlltlttMUI
S
•

Ant. Januška

f
A

*

f

tikslu jinai pasiuntė dar- MILIONAS PARAŠŲ IJEban 1500 uniformuotos poTUVAI.
licijos ir nemažiau civiliais
MASS-MITINGAS.
rūbais apsitaisiuosios, . Dėl-, Rengiamas So. Bostoną Lie
to diena
praėjo be jokių:
tuvių
ren svarbesnių atsitikimų.
4 Gegu^ės-May, 1919

Vietinės Žinios
Letuviai darbininkai
gia Ūmosios Gegužės apvaikščiojimą.

Municipal Buildin? Salėj

Moterų balius.

(Tel. Haymarket 4154
i '-■yvenimo Te!.: Cambridge 6098.

PAVEIKSLAS

g

DR- al nDERKIEWICZ,

t
i

Didžiausia Lietuviška

t
t
i
«
i
i
•
i
i
t
i
»
i
i
i
i
t

APTIEKA

i

DIDELIS TEATRAS!

Nedelioj 4 Gegužės=May, 1919 m

, Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
| VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
iki 9 vai. vakare.
, Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42)
•
69 CHAMBER ST, BOSTON
i
Telephone: Haymarket 3390.

Naujiena Visiems.

1 irmą siuntinį vaistų iš Euro
pos gavome ir dabar turime
turinio
.■tarnausiu vaistų, kokie
įvairiausių
kokio tik pa
pa-
saulyje variuojami.
• Jeigu negauni kitur, ateik pas
...
n!Į,s- m'>s ,ur'me- Receptus iš
pildomo visokius, Amerikos ir
i Europos daktarų.
i
laipgi užlaikom visokių iš«
« dirhysėių ir patentuotų prepa« raly. Kadangi visokių vaistų
___ T
i turime labai daug, todėl vardus
■r kainas tik kai-kurių čia pa« duodam.
i Kraujo Valytojas
... . $1.50
«
. $1.50
t Nervų Ramintojas ...
t Nuo slinkimo, plaukų ir'
i
pleiskanų, ................
..............
$1^5
i
’
» T
tikra
Lietuviška Trajanka 50c.
t Nuo niežu ir parkų .
$1.25
«
Nuo saulės nudegimo
75c.
Nuo Reumatizmo ...
$2.00
$1.00
» Robro įnašai .................
t D-ro. Kempe Kapsulis
$2.00
i Perfu mas visokių
«
gėlių 50c., $1, $2, $3, $4, $5.
* Muilai ................. 25c. 50c. ir 75c.
*
.i
Taipgi užlaikom šimtus kito
t kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir t.t.
Klausdami ko nors atsiųskite
*
krasos ženkleli atsakymui.
*
i
Adresuokit šitaip:
>
«
»

|V
j)
V
ii)
į
jli

J
4

I

DAKTARAS

..* I

t
Notaras ir Taikos Teisėjas.
Veda provas visuose Teismuose. 5*
'*
5) 253 Broaduay, So. Boston, Mass.

Š—
———į
Adv. F. J. Bagočius
253 Broadvvay, So. Boston, Mass.
PERKA UŽ ALGŠČIALSIAS
KAINAS
RUBLIUS,
RUSIJOS BONDSUS.
,,
IR LIBERTY BONDSUS.
Jei norfte parduoti juos, .\
klauskite kainų pas Adv. Bagočių.
p

.
:

Ligoniai, kurie serga sunkiai ir
reikalauja ligonbučio gydymo ir
priežiūros, užtikrinam, kad gaus
geriausią priežiūrą, gerą valgį ir
kambarį, ir gerus
patyrusius
daktarus visą laiką. Mano privatiška Hospitalč yra aprūpinta
su medikališkais ir Chirurgiš
kais skyriais, geriausia I^rboratori ja dėl mikroskopiškų ir chemjkališkų analizacijų
Kraujo,
Šlapumų ir Pilvo ligų. įsteigta
23 metai!

.
I

♦ I!

♦
«i
*
i
4
*
4
:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,
So. Bostonv Mass.

; lA.L. KAPOČIUS

)

! Si

i
j

f.iKTirvvs DENTISTAS.
nvvTisTia
LIETUVYS
|
VALANDOS: Nuo » iki 12 dienų.)
Nuo 2 iki 9 vak į
NEDALIOMIS ■

Ofisas "Keleivio” narna.
Broadway, tarpe C ir D Sta.)
SO. BOSTON, MASS.

Ar nori matyti,
kaip kares mūšiai
ėję Fianciioj, Ru
sijoj, Italijoj, Ga
licijoj ir Turki
joj*
Ar nori matyta,
kaip orlaiviai pa
dangėse
kovojo ?
Kaip
submarinai
juros gelmėse vei
kė? Visa tai jus
galite matyti savo
namuose, su labai
mažais ekspensais.
Mes ką tik gavome daugybę karės
paveikslų l’an-chro-skopui.
Kada pasižiūri per Pan-chro-skopą
į tuos paveikslus, išrodo, kad tikrai
pats esi karės lauke ii savomis aki
mis matai visas tas jos baisenybes ir
stebuklus. Pan-cho-skopas sykiu su
18 skirtingais karės paveikslais lešuoja tik $1.50. Siuntimą apmokame.
Jei iškirpęs šitą apgarsinimą pris-iųsi mums sykiu su $1.50 tuojaus,
mes duosime priedo da ir Europos
žemlapi dykai. Užsisakyk šiandien,
užsakvma adresuok:
NATIONAL SALES CO. (Ks)
Sta. I). Box 90,
New York, N. Y.

B

•
J
j
•
J

-•i
o

(Netoli Massachusetts avė.)

į

BOSTON,* MASS.

į

Kalba Lietuviškai. Lenkiškai ir
Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP
TAS LIGAS.
VALANDOS:
Nuo 8 iki lo ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakare.
321 IIANOVER STREET,
BOSTON, MASS.

)

a

■
I

PAKVIETIMAS.
Aš, JUOZAS ZUPKAUSKAS, dar syki kviečiu savo
draugus ateiti ir pirkti sau reikalingus drabužius pas
S. H. HARRISON CO.,
su kuriuo ir aš esu surištas. Aš užtinkrinu, kad kainos
geriausios rūšies Vyrišku drabužių. Siutų. Skrybėlių, čeverykų sulyginant jųjų vertę'yra visiškai žemos. Jus
ir aš pelnysime remdami savuosius.

SIUTŲ KAINOS nuo $11.SO iki $4350-

3i

CEVERYKŲ KAINOS NUO SI. IKI $10.
Didžiausias pasirinkimas vyriškų drabužių.

Ofiso valandos:
Nuo JO iki 12.30
Nuo 1:30 iki 6 vak
Nuo 6:30 iki 9 vak.
Ncdčldicniais atidarą pagal
sutarti.
((
K

SIUTAI

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS.

Dr.M.V. Casper;;!

Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas.

I
i
I

i
■

I

I
j
I
9

I
I

Kampas Beach Street.
I

1
i

Boston, Mass.!

662-672 Washington St.
/'

I

a
■I

S. H. HARRISON CO
■

r-

w

TT

1

------------------------------------------------------------ ,

-

EaTRA!

EXTRA!

Lenkai, Rusai, žydai, Italai ir kitų tautų žmonės
TURI SAVO BANKAS!

KODĖL?

m

Todėl, KAD JIE DĖJO KRŪVON SAVO KAPITALUS.
AR LIETUVIAI NEGALI TURĖTI SAVO BANKOS?

ll

e

į

Dr. David W. Rosen

SIUTAI

DENTISTAS

425 BROADYVAY, SO. BOSTON
Tel- So Boston 27

Tad—

-<

)

»*4X)4r^>»*^Xry4G» 4040400000400

^Tel.:
Richmond 2957-M.
.J

KARĖ PASIBAIGĖ.

(KASPARAVIČIUS)
......... ..

)

GERAS TAVORAS IR ŽEMOS KAINOS, musų užtikrinimas!

»

LIETUVIS

)

iki 1 v. po pietų. ;

401 Marlboruogh Street į

4I

I

DAKTARAS

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte.
Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki
vakare.
(Šventadieniais ir nedėiiomis
tos pačios valandos.)

D
I
♦
I
«
i
I
♦
t
4

8

A. F. C Ii ristinu

«
*
*
4
I
4

ADVOKATAS

b
Jį

Dr. L. J. Podderj

New Auto Repair Shop

I

J
iį F. J. Bagočius I
|

ĮM. p.,eik„M
GYDYTOJAS IR (HIRLRGAfe.
I ?H£uktUOJa
ir
^P^tu
’
ri^a
, S.Pecialirtaa Slaptų Ūgy.
Puikiausioj yieto
apie simtas žingsni. .
P..r_ riai »nin •sosto"
Revoliucijonie- VALANDOS:
(10)
namo. Biznis gen
jaipci vėUavom ."kui aPsuP* BU raudonomis
Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30
<iduoda už prieinai-‘
veikliai f
Laisvę. PaŠventadieniais nuo 10 iki 1.
patartumėin ir pa
lumein *a>P
81 CANAL STM BOSTON.
reik vesti reikalą, taip Kau
,
I
1“"“ N’eiksU. •cjita ”
Room 215 ir 216.
ti ir toks, kuris tol:-« l'lznl° :‘<,a
I
fėjęs.
i
Jeigu nenorėtų pirkti aizmo. tad
gali pirkti tik viena naro..
„Keleivis**
su geriausiais įtaisyt’:^'1 ‘• 1
guzai, stirnų šildomas, vanos.
s 2o5 Broathvay, So. Boston.: i
galima šildyt' ir st za■
Kas
I “
Iš Petrogrado.
pirks, turės puikų .-y\e:’.ni'-a
go I
I
I
rintieji platesnių unių, Kre!PK*,‘t“j •
Į
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR &
šiuo adresu:
<^>1 it
MOTERŲ LIGAS.
)

Nors da nežinoma, .ar ,
Pereitoj subatoj So. Bos- an^ ^™atlway tarpe C. ir H.
gatvių So. Bostone.
valdžia leis šįmet darbnin- tono progresistės buvo p:
, ta-'
Pradžia
2 vai. po pietų.
kanis maršuoti gatvėmis, rengusios
” vainikų ba-[
Kalbės žymiausi kalbėtobet bostoniečiai darbinin- lių
‘ ”. Už gražiausius vaini-'
kai jau yra nutarę apvaikš\ kus'buvo duodamos dova- j?5’ 0 svarbiausia, tai bus
čioti savo šventę tais bu- nos. Pirmą dovaną, didelę išduodami raportai ir padais, kokiais bus galima. Ap'^žę saldainių, kuriuos au- sėkmės rinkimo parašų po
vaikščiojimas bus i gegužės kav0 p-lė Ulčnskaitė, laimė- l^ticija.
ir dėlto
Ateikite
visi.
Taip-pat
J " daug <
jo Leleikienė; antrą dova-‘1
‘ ”
H. STANKUS
ketina tą dieną išlikti 1S ną, Skerstonienės dovaną bus paskelbta ir įduota si t
darbo. Kriaučiai visi ne*j laimėjo moteris, kurios ne-, dabrinė taurė tam,* kuris 678 NO. MAIN ST..
dirbs.
MONTELLO. MASS.
[teko patirti: trečią, Lelei- daugiausiai surinko parašų.
Kriaučių unija pasamdė kienės aukautą dėžę saldai
Širdingai kviečia
FA RSI Dl ODA KON < E KTIN A
Grand Opera House, kertėj nių, laimėjo Viltrakiutė.
Rengėjai.
Dover ir Washington gat
graži ir nedaug vartota, 102
Visas baliaus pelnas, ku
vių, kur nuo 1 vai. po pietų rio liko $36.60,
ENTRA!
balsais, vidutinio tono. 32 perlo
paskirtas;
bus prakalbos. Lietuviškai I^atvrence’o
žiedais
papuošta: parsiduoda pi
streikuojan- Į
Parsiduoda du automobi
kalbės "Keleivio” redakto tiems darbininkams. Aukų' liai. ”Hudson Supper six”, giai. Gera proga kam reikalinga.
rius S. Michelsonas, angliš tam tikslui laike baliaus su 1918 m. taip kaip naujas, ir Kreipkitės šiuo adresu:
(iŠ)
kai profesorius H. L. Dana, rinkta $8.60. Taigi viso ba "Portland” su 7 sėdynėmis,
D. ALSEIKA
itališkai, A.Belanco. Be pra lius davė streikierių naudai 6 cilindėrių. Parduosiu už 42 Pourtsmouth st.
kalbu bus da ir koncertas. $45.20.
Erighton- Mass.
Baliaus K-tas mokant ant syk arba duo
Vakare So. Bostone Liet.
siu ant išmokėjimo,
KuTelegrafistai rengiasi
Salėj bus kitos prakalbos;
ris pirks tą išmokinsiu va- AUTOMOBILIUS
streikam
PARSIDUODA.
kalbės dd. J. Neviackas ir
žiuot. Kreipkitės šiuo adPereitą nedėldieni Com- r esu:
V. Ambrazaitis.
Geras vežimas, dėl penkių
Prie apvaikščiojimo Pir mercial Telegraph Union 4
’ i pigiai.
'žmonių, parsiduoda
Povilas Vasiliauskas,
mosios Gegužės prisidėjo lokalas turėjo savo susirin 242 Broadway,
(18)
i Kreipkitės pas:
daug lietuvių pirmeiviškų kimą, kame paskelbta, kad
J.
Starkevičia
So. Boston, Mass.
dr-jų ir kuopų: LSS. 60 kp., paleidus streiko klausimą
39 Thomas Park. ant 3 lubų
Lietuvos Dukterų ir Sūnų te’egrafistų unijų nubalsavi
So. Boston. Mass.
Severos Gyduoles užlaiko
Dr-stė, LMPS. 13 kp., D. L. mui, visas Naujosios Angli
šeimynos sveikata.
PARSIDUODA Al TOMOBiK. Vytauto Dr-stė, LDLD. jos apskritys didele balsų di
I LIUS, 8 cilinderiu. (ole. 7 sė
džiuma
nubalsavo
streiką
2 kp., Lietuvių Tautos Ka
dynėmis, mažai važinėtas, išro
talikų Bažnyčios parapija, pradėt 5 dieną gegužės. Ap p Šeimynos sveikata
brangiausiu turtu ir todėl ji tudo kaip naujas. Parsiduoda pi
L. L. Dr-ja, Liet. Evang. Re lankytos žinios iš kitų vals yra
rėti| būti saugojama labai nuo vi
giai.
Atsišaukii greitai per lai
tijų
parodo,
kad
ir
kitur
te

formatorių "Pagalba” Drsokių nesveikumų ir ligų. Po pir
mutinių
apsireiškimų
kokios
nors
li

pri gos. ar ji paeitų nuo skilvio, kepenų šką arba ypatiškai. šiuo adresu:
ja iš So. Bostono; LSS. 71 legrafistai istreikui
P. Trečiokas
(20)
taria.
kp., Lietuv. Sūnų Dr-stė, L.
ar žarnų, imk
63 I Street,
ant 3 lubų
Telegrafistų streiko prieDukterų ir Sūnų Dr-stė —
So. Boston. Mass.
iš Cambridge, Mass. ir LSS. žaščia yra tatai, kad teleg
rafo kompanija, priimanti s
67 kp. iš Brighton, Mass.
Tel. So. Boston 1110
darban grįžusius kareivius o
i >
stato tokias darbininkams j 8
Kątik nekilo didelės
Balsam of Life
sąlygas, kad pakęsti jų nėra
riaušės.
Sutaisome, pritaikome ir perdirba
galima. Kadangi protestas! (Severos Gyvasties Balsamą) kuris
Balandžio 25 d. Bostone prieš tai pasilieka be jokių! yra gerai žinomas stiprintojas vir me visokius automobilius už pusę pi
škinimo organų ir siekia tiesog prie
giau. negu paprasti kaina. r
laike didelės militarės paro geistinų pasekmių, tai te-! kibelio
priežasties, neleisdamas kilti
Angliadarį (Carbom) tuojaus ant
kitoms ligoms. Jis veikia į kepenis,
dos, surengtos pasveikini Jegrafistams nieks kits nepareikalavimo.
taisydamas jų veikimą jr tokiu bu
Visą darbą gvaraniuojam, kad bus
mui sugrįžusių iš Francuzi Ueka. "kaip tik apskelbti
du prašalindamas nerviškinimą, į pirmos klesos. Turint koki nors pavidurių
užkietėjimą
ir
dispepsiją.
jos kareivių, kertėj Colum- streiką.
t’isvmą. kreipkitės prie mus, o tuO Jis yra pardavinėjamas aptiekose
!
rėsit
gerą užganėdinimą.
bus av., ir Darthmouth st.
visur. Kama 85 ceatai.
8
Dambreli
Street.
gatvių tarp susirinkusios Darbinių arkliu paroda 1
W. F. SEVERĄ CO.
prie pat Dorchesrer avė.
gegužės.
pasižiopsoti minios už koki
CEDAR RAPlDS. IOWA
So. Boston. Mass.
ten pasielgimą likosi suare
”Work Horse Relief Asštuoti trįs negrai—2 vyriš sociation" organizacija sukiai ir viena moteriškė. Ki manė šįmet 1 dieną gegužės
ti du negrai — Smith ir parengti darbinių arklių pa
Vass pradėjo per susispietu rodą. Parodos pleciun bus
sią minią grūstis link polici priimami be jokių įžan
• JONO ŠIRDIS” DRAMA 5 AKTU.
jos vežimo, norėdami patir gos mokesčių visi be jokio
Iš Lietuvių gyvenimo Lietuvoj.
ti, už ką jų pažįstamieji li skirtumo arkliai ir vežimai,
Pestatys L. T. K. B. Choras
kosi areštuoti.
Bedarant ar tai turtingų ar bėdinų sa
sau kelią alkūnėmis Vass ai vininkų, kad tik butų švarus
kūne užgavo pilvan tūlą ju ir pakinkai tinkami. Paro
rininką, kuris rėžė Vass’ui doje galės
dalyvauti visi, Bažnytinėj Sdej,. 428 Buadway, So. Boston, Mass.
žandan taip, kad tasai kri kas tik netoliau kaip 15 my
Pradžia 7:30 vai. vakare.
to ant žemės. Vass’aS pasi lių nuo Bostono gyvena.
Įžanga: .35 c. ir 50 c. Kviečia visus L. T. K. B. Choras
kėlęs išsitraukė revolverį ir
Tečiaus ta pati buržuazi
šovė. Pirmam šūviui neiš ja labai byjosi darbininkų
šovus, Vass šovė antru kar parodos.
tu tiesiog į arčausiai stovin
Už telefoną jau reikia
ti Breen’ą, bet ta msmarkiai atšokus i šalį, suvis pa
mokėti 10 centų.
taikė Breen’o vaikui į
Telefono kompanija, ku
koją.
Negras
puolėsi ri buvo streiko priversta pa
bėgti, minioje pasidarė su kelti aptarnautojams algą,
judimas Breen’as ir kitas kaip matosi, nei kiek nenu
vyriškis kartu su policmanų kentės, nes jau pakėlė mo
metėsi negrą vytis. Vass, už kestį už telefonų vartojimą.
TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI
gautas poliemono buože, kri Pirma reikėdavo mokėti už i
PROLETARIŠKOSIOS F1LOZOFIJOS.
to ir likosi nuginkluotas, vieną telefono panaudojimą §
tumet £mithas išsitraukė 5 c., dabar jau reikės mokė
TAI VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ KALBOJE KNYGA,
peili ir pradėjo skinti sau ti dusyk tiek, t. y. 10 c.
KURIOJE TRUMPAI, BET AIŠKIAI NURODOMA
kelią minioje. Minia pradėjo
KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS
LIBERTY BONDSUS
kekė: "Užmušti jį!” "LinBAISIUS NUOTIKIUS.
čiuot!” Smithas tūlą Fran Priima už pilnus 50 doleriu
(24)
L. A. B-vės atstovas.
cis Marshala iš Hyde Par
KNYGA PADALINTA I AŠTUONIS 8EYRIUS.
T.
BARTKEVIčIA,
ko taip peiliu dūrė, kad ta
SKYRIUS I. Įvairpa latorijoe supratimai.
877 Cambridge st.
sai krito ir tuoj mirė. De
SKYRIUS II. Materijališkasis Istorijos supratimas.
E. Cambridge. Mass.
vynis kitus žmones pat^a
SKYRIUS III. Išvedimu patvirtininai.
IV. Pirmoji Kryžeiviu Karė.
SKYRIUS
kęs negras sužeidė, kaikuSKYRIUS
V. Antroji Kryžeivių Karė.
riuos dagi gana pavojingai. NAUJAS KNYGŲ KATASKYRIUS VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.
Tūlas Thermer pagriebė LIOGAS YRA GATAVAS.
SKYRIUS VII. Kryžeivių karės su Krikščionisis ir
Smithą iš užpakalio, stvėrė Prisiųskite 2 c. Štampą ir
Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.
}>eilio gelažtės,
negras
gausite
jį.
Adresuokite
ši

SKYRIUS
VIII.
Materijališkasis Istorijos Soprstitraudamas iš jo peilį kuone taip:
mas ir Darbininkų Kietos Ižai b Dotavimai.
nupiovė visus pirštus. Ga
A. OLSZEVVSKI
lų gale policijai pasisekė
TĄ KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
3246 So. Halsted St., .
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, koris nori pla.
Smithą nuveikti. Tik dėka
ėlaa
Ir aiškiau sapraati pažangą draugijinį aurėdym,
daugybei policijos, kuri vei
Chicago. III.
KAINA KNYGOS 20c.
kė visos minios vietose di
delės riaušės nekilo. Minios MUZIKOS MOKYKLA.
GaaaaM "Keteivie" Knyryne. Rašant laito, arba
sujudimas buvo taip dide D. L. K. Vytauto Beno ir Orchestdančiaat
pinigas. adreauokit taip:
os muzikališka mokykla mokina
lis. kad jau buvo laukaime muzikos
ant smuikus, Piccolo, Kleri"KELEIVIS,” SO. .BOSTON, MASS.
-leto. Corncto. Trambono, Saxophodidelės rasinės skerdynės. no.
Viola Colio ir Rasso.
Milintis
Miesto valdžia buvo pasi muzika galite užsirašyti mokyklon
vaikinai kaip ir merginos. (19)
rengus kiekvieną riaušių ki Ą'giai
Ruimas 339 liroadnay.
birkštėlę užgesinti ir tuo
So. Iktstou, M.1SS.
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Parsiduoda Namas su
Drapanų Krautuve

PIRKITE ŠĖRUS!
ŠĖRAS TIKTAI 5 DOLERIAI!
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CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS
INK0RPURU0TAS ANT VARDO JOSEPH K0WAL CO.

BOSTON, MASS
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