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PADEREVSKIS BIJOSI
SAVO ŽMONIŲ.

Lietuva Darbininku
Tarybų rankose.

Lenkų aristokratą saugoja
demon
kariumenė.
strantus. Minia šaukia:
"šalin Pilsudskį.”
Per Naujus Metus Varsa-:
rystė.
JAPONIJA IŠTRAUKIA
TREČIOJI BOLŠEVIKŲ
Pereitoj sąvaitėj Varša- von atvažiavo iš Poznaniausi VOKIEČIAI LIETUVOJ LIETUVIŲ, LATVIŲ IR
KARIUMENŲ.
Californijos
senatorius voj užvirė atkakli kova. pagarsėjęs lenkų pianistas ■ PADEDA SOCIALIS | ESTŲ BURŽUAZIJA OR
ARMIJA SUMUŠTA.
Johnson
pakėlė protestą Daugiau kaip 1,000 žmonių Paderevskis.
TAMS.
V ažiuojant |
GANIZUOJA "BALTĄJĄ
34,000 japonų apleidžia čeko-slovakai paėmė 31,000 prieš tolimesnį liejimą ame
jam
per
miestą,
iš
visų
pu

Įtaisė demonstraciją ir eida
GVARDIJĄ.”
Sibirą.
belaisvių.
rikiečių kraujo Rusijoj. Tū ma gatvėmis su raudonomis sių ji saugojo kariumenė,' Lenkų imperialistai nusi
Londono ”Exchange TeleLondonas. — žinios iš To- • Žinios iš Vladivostoko sa las laikas atgal jisai Įnešė vėliavomis dainavo revoliu nes bijojosi, kad "bolševikai
gandę.
•
graph
’o” korespondentas
kio sako, kad Japonijos ka-{ ko, kad generolas Gaida su rezoliuciją, reikalaudamas, cines dainas |r šaukė:: ”Ša- nepadarytų užpuolimo."
▼y
1 teIš Varšavos pereitoj sąvai- ! 1
rėš ministerija paskelbė, ■ čeko-slovakais ir Sibiro ka kad valstybės departamen lin Pilsudskį !r "Šalin
'tėj išleista pasaulin šitokia I -»
Šalin jo
j valjog 34,000 japonų kareivių' reiviais paėmęs Uralu kal tas aiškiai pasakytų, ko
kad
Pabalti
jos
buržuazija
ŠVEDŲ PARLIAMENTAS žinia:
”
bus ištraukta iš Sibiro ir į nuose Permės miestą ir su kiems tikslams valdžia da džią!
Demonstracija susidėjo NEDUODA KARIUME- į| Vilniaus gubernijos likikad ant toliaus bus palikta1 naikinęs veik visą trečiąją bar laiko kariumenę Rusijoj. daugiausia iš jaunų vyrų ir NeS SENAI TVARKAI . mas svyruoja kaip ant plau- ševikus jungtini frontą, kui ko“ BofievikiTageritai^^te- ris eisi^
Estįni«>
tenai tiktai nedidelių spėkų. bolševikų armiją. Vien tik Šitą rezoliuciją, dabar svar moterų. Ji nuėjo ties hoteginti.
r
. ~r ± Livoniją, Kurliąndiją ir LieLaikraštis ”Express" pa nelaisvėn patekę 31,000 bol sto senato komitetas užsie liu, kur laikomi areštuoti
Švedų konsulis atvažiavo na^ varP
P?
skelbė, kad Anglijos lengvų ševikų.
nio reikalams; senatorius bolševikų agitatoriai, ir pa
guberniją
ir
šiaurinė
jos da tuvą. Tam tikslui esanti or
šiomis
dienomis
iš
Estonijos
jų skraiduolių eskadra taip Šalia 31,000 belaisvių, gen. Johnson pareikalavo, kad reikalavo, kad kaliniai butų
lis jau tarybų rankose. Vo ganizuojama "Baltoji Gvar
gi busianti atšaukta iš Esto- Gaida paėmęs dar 5,000 gele tas komitetas pasiskubintų i paliuosuoti. Lenkų Legijo- Stokholman prašyti švedų kiečiai matomai nesistengia dija,” kurion apsiima daug
nijos pakraščio. Anglų lai žinkelio vagonų, 120 armotų, gauti iš Archangelsko žinių, nas, kuris saugojo hotelį, valdžios kariumenės prieš palaikyti Vilniuje tvarką, liuosnorių švedų.
vynas saugos Baltijos jūres 1,000 kulkasvaidžių, 30 au ką tenai veikia sąjunginin pradėjo į žmones šaudyt. bolševikus Estonijoj. Švedi nors jie turi tenai 5,000 ka
jos užsienio ministeris jam
BERLINE VERDA KOVA.
netoliau kaip iki Dancigo. tomobilių, kelis šarvuotus kų kariumenė.
reivių.
Užmušta
47
žmonės.
Dėl
ši

atsakė,
kad
švedų
parliaCentralis vokiečių Tary traukinius, kelis tūkstančius "Man nesvarbu, ar jus re- tos skerdynės mieste pasida
"Keleivį”
į
mentas nepavelija siųsti Vilniaus lenkų komitetas Leidžiant
bų komitetas turėjo susirin arklių.
Užpuolimas ant miat bolševikus, ar autokra rė didelis įtūžimas.
spaudą
atėjo
žinių,
kad
Ber

buvo nuvykęs pas vokiečių
kimą ir ilgai svarstė rytų bolševikų kariumenės buvęs tišką tironiją," sako senato Dabar apskelbta tikras švedų armiją užsienin. Kon- kariumenės vadą pulkininką lyne užvirė smarki kova,
fronto klausimą. Berlyno padarytas visai netikėtai, rius, "bet lieti amerikiečių karės stovis ir miesto gatvė , sulis dabar prašo pagalbos Warnerį prašyti, kad jjis Tarp spartakų ir valdžios
"Vossische Zeitung" kalba todėl nelaisvėn patekę ir ke- kraują bent už vieną yra mis vaikščioja kareiviai. iš Anglijos konsulio Stok duotų lenkams ir kitienis; kariumenės eina atkaklus
holme.
apie suvienijimą anglų ir,vo liatas žymių Sovieto vadų, piktadarystė."
ginklų, taip kad galima butui mūšiai. Visi bankai esą užRaiteliai
ir
lengvoji
artileri

kiečių spėkų, kad sulaikius žinia sako, kad 10 regimenapginti miestą nuo bolševi-įbarikaduoti. Spartakai užVOKIEČIAI ATMETĖ
besiartinantį prie Baltijos tų bolševikų kariumenės ta BOLŠEVIKAI SAUGOJA ja taipgi ištraukta ant gat
vių. Už miesto kareiviai LENKŲ REIKALAVIMĄ. kų. Vokiečių komendantas!ėmę daug valdžios namų ir
jūrių bolševikų judėjimą.
PETROGRADĄ.
po visai sunaikinta, o liku
ant to atsakė:
[pasistatę tenai kulkasvaišaudo iš armotų į cielių. Ka. Tuo tarpu vokiečių armija sioji jos dalis nuvaryta per
Iš
Varšavos
pranešama,
:
Berlinas
yra
davęs
man
Į
džius šluoją gatves. Jie bu
”
1
Stokholmo žinios sako, nuolių baubimu manoma
iš Rygos jau pasitraukė, pa Karnos upę.
kad
vokiečių
valdžia
atme-;
priešingų isakymų. Mes ne vo užėmę ir telegrafo cent
kad Petrograde bolševikai Į nugąsdint revoliucionierius,
likdama tenai tiktai 1,000
esą labai neramus. Esą mo kurie rengiasi versti dabar tė lenkų reikalavimą pralei busime ta beždžione, kuri rą, bet valdžios kariumenė
kareivių.
sti geležinkeliais lenkų ka- savo nagais kastų anglams ,vėl jį šturmu paėmė. Pas
FRANCUZAI EINA ANT bilizuojami visi oficieriai ir tinę valdžią žemėn.
Gerai apginkluotos bol
riumenę Į Vilnių. Vokiečių bulves iš žarijų.”
KIJEVO.
kui valdžios kariumenė at*;
kareiviai, o vyrai nuo 55 iki
ševikų spėkos užėmė Latvi
valdžia
lenkams
atsakiusi,
VISAS
POZNANIUS
LEN

kavo policijos butą, kurį
Lenkai
sudarė
jaunų
vy

60
metų
amžiaus
statomi
joj Valką ir Vendeną, sako Konstantinopolyje gauta saugot tiltų ir geležinkelio
kad
be
sąjungininkų
sutiki

KŲ
RANKOSE.
Spartakai
buvo pavertę į ar
rų komitetą miesto "apgy
Odesos žinių, kad iš Ru
žinia iš Rygos. Toliaus ta iš
mo
ji
negalinti
leisti
lenkų
Iš
Berlyno
pranešama,
nimui.” Korespondentams senalą.
Besarabiją stočių. Visur esą dedamos
pati žinia priduria, kad vo munijos per
kariumenei
geležinkeliais
kad
lenkų
kariumenė
užė

buvo parodyti laiškai, ku Sakoma, kad šita kova tai
minos, kad priešui Įsiveržus
kiečių kareiviai Baltijos traukianti ant Kijevo fran- tuojaus butų galima suardvt musi jau visą Poznanių. Val naudotis.
riais lenkų komitetas susi naskutinis Liebknechto ban
provincijose visai neturi cuzų kariumenė su rusų komunikaciją.
džios
Įstaigas
saugoja
ka

rašinėjo su vokiečiais delei dymas nuversti dešiniųjų
Jos tikslas emaisto ir atsisako prieš bol liuosnoriais.
BOLŠEVIKAI
IŠVIJO
VO

reiviai
vokiečių
uniformose,
Vilniaus "apgynimo.” Vo socialistų valdžią. Jam |
Žinia iš Helsingforso sako,
ševikus muštis, sakydami, sąs užimti geležinkelį tarp kad iš Rusijos išvažiuoti tik bet vietoj Vokietijos ženklų
KIEČIUS
Iš
RYGOS.
kiečiai griežtai pasakę, kad .nagalbą pribuvę Rusijos bol
kad jie nori kuogreičiausia Kijevo ir Odesos. Dabar tą tie gauną pasportų, kurie jie nešioja baltą į Lenkijos Žinia iš Berlino sako, kad miestą jie atiduosią į dar- ševikų vadai Radek ir Joffe.
grįžti namo. Kareiviai, ku geležinkelį laiko savo ran sutinką skleisti bolševizmą. erelį. Lenkai užėmė net ir "užėjus skaitlingesnėm bol Įbininkų tarybų rankas ir Jeidu su Liebknechtu
ir
rie buvo pastatyti geležinke kose Ukrainos respublikos
vokiečių
apgyventus
distrikLuksemburgiene
organizuo

ševikų spėkom,"
vokiečių lenkams ginklų neduosią.
lius saugot, pametą savo vie kariumenė, kuri nuvertė BOLŠEVIKAI VĖL KLAU tus ir griauja visas vokiečių kariumenė turėjo iš Rygos II
ją ginkluotas spėkas.
despoto Skoropadskio val
tas ir traukią namo.
į
stovylas.
Būna
daug
muš

LIETUVOS BURŽUAZI
Nepriklausomieji socialis
SIA SĄJUNGININKŲ
Išleista iš Maskvos bevie džią ir išvijo senos tvarkos APIE TAIKOS IŠLYGAS. tynių. Lenkai duonkepiai pasitraukti.
JOS
VALDŽIA
PABĖGO
tai
taipgi prisidėjo prie
apgynėją
generolą
Dekinii
liu telegrafu bolševikų žinia
neparduoda
vokiečiams
nei
Iš
VILNIAUS.
spartakų
ir išleido j darbi
ną.
Londonas. — Po Kalėdų duonos. Ant kiekvieno len RINKIMŲ REFORMOS
sako:
ŠVEDIJOJ.
Bolševikai paėmė "baltųjų ninkus atsišajžkhną stati
"Ukrainos Tarybų kariu Sąjungininkai dabar kont bolševikai vėl kreipėsi Į są kų namo iškelta Lenkijos
"paskutinėn Kovon už rau
I
gvardijų” sostinę.
Washingtone gauta iš
menė paėmė Bazus. Raudo roliuoja Juodųjų jūrių pa jungininkus su klausimu, vėliava.
I
Stokholmo žinių, kad Švedi I Londonas. — Čia gauta iš doną revoliuciją.” Visos vo
noji Gvardija užėmė Nau- kraštį ir anglai užėmė jau ko jie iš Rusijos nori ir ko
i
kiečių revoliucionierių ir
gardelį. Ukrainos Raudono Batumą. kuris yra sujung kiomis išlygomis jie sutiktų RUSIN AI BOMBARDUO joj Įvesta kuoplačiausių re i Rusijos bevieliu telegrafu darbininkų
organizacijos
formų rinkimuose. Balsavi I žinia, kad Uralo kalnų va
JA LEMBERGĄ.
ji Gvardija paėmė Homelį. tas su žibalo šaltinių centru su ja taikytis. Pirmu syk
tokį paklausimą bolševikų Iš Vienos pranešama, kad mo teisę gavo vyrai ir mote karuose bolševikai paėmė prisidėjo prie valdžios prie
Narvoj Raudonoji Gvardija Baku.
Gruodžio
18
Odesoj
buvo
atstovas Litvinovas buvo paskutinėmis dienomis Ga ris, nežiūrint kokias kas mo "baltųjų gvardijų" sostinę šininkų ir apskelbė generalį
jau baigia naikinti Baltąją
streiką.
mušis Ukrainos ka pasiuntęs sąjungininkams licijoj tarpe lenkų ir rusinu ka taksas.
Gvardiją, kuri andai tenai didelis
Ufą.
Šita
žinia
skamba
Pereitą panedėlį Berlyne
riumenės su francuzais ir per Norvegijos valdžią pe
išlipo.
vėl
prasidėjo
smarkus
mū

lai
p:
visi
laikraščiai likę uždary
MINSKO
GUBERNIJA
"Rygos ir Revelio apielin- rusais liuosnoriais. Ukrai reitą lapkričio mėnesį. Są šiai. Rusinai bombarduoja SOCIALISTŲ RANKOSE.
"Utaminke
mes
paėmėm
išėjęs
tik vienas ”Vorti.
kėse bolševikų ofensyvas ei niečių respublikos kariume jungininkai nieko neatsakė. , Lembergą (Lvovą) ir ženUfos
miestą,
baltųjų
gvardi

Rusų bevielis telegrafas jų sostinę šiapus Uralu. Tą waerts”, kurį išleidę bolševi
na pirmyn. Mes užėmėm nė turėjo pasitraukti. Ma
Igia
pirmyn.
Elektros
dirbkad dabar Odeson pri BERLYNO KARIUME
praneša apie didelius socia pačią dieną mes taipgi pa kai.
Nauja-Švenčionis, Ulišovką, noma.
I
tuvė
Lvove
esanti
jau
sunai

buvo daugau sąjungininkų
NĖS VIRŠININKAS
Šipovą ir daug kaimų.’’
kinta ir daug kitokių nuos listų laimėjimus Minsko gu-į ėmėm ir Sterlitamsko mies RYGOS GATVĖSE EINA
kariumenės.
PALIUOSUOTAS.
bernijoj. Rusų Raudonoji j tą, kuris guli į pietus nuo
tolių pridaryta.
MŪŠIAI.
gvardija užėmusi Naugar- Ufos.
WILSONAS NORI PA
Berlyno kariumenės vir
NORI
UžDARYT
ATEI

ŠALPOS RUSAMS.
šininkas Weis, kurį sukilę 30,000 LENKŲ TRAUKIA deli (Novogrodek), o Ukrai "Lietuvos buržuazijos val KoĮ>enhagoj gauta iš Rusi
VIAMS AMERIKĄ.
nos socialistų spėkos paėmė“ džia, matydama kad jai pa jos bolševikų centro žinių,
jurininkai per Kalėdas bu
ANT BERLYNO.
Washington. — Preziden
matas iš po kojų jau smun kad Ryga jau lietuvių (tur
tas Wilsonas mušė valsty Massachusetts kongres- vo suėmę, sukilimui nenusi Iš Vokiečių sostinės pra Homelį. ----------latvių. Red.) Tarybos
bės departamentui telegra manas Lufkin pataria už sekus buvo paliuosuotas. Ji nešama, kad 30,000 ' lenkų I ANGLIJA PALEISIANTI ka, pabėgo iš Vilniaus Į but
kariumenės rankose.
Kauną."
mą, kad kongresas paskirtų daryti ateiviams Amerikos sai išsėdėjo uždarytas po kariumenės traukia ant
Berlyno ”Lokal Anzeiger”
VISUS
SINN
FEINEduris
2
metam.
Jis
sako

kaizerio arklydėmis visą Berlyno ir pakelėj jau užė
$100,000,000 badaujantiems '
gavo
žinių, kad Rygos
Rygos gatRIUS.
Pereitoj sąvaitėj žinios
Europos žmonėms sušelpti. si
: Įnešęs tą bilių, kad neįlei- naktį. Karštesni jurininkai mė kelintą miestų. Gustav
Amerikon bolševikų. Jo norėjo Weisą tuojaus nu Noske. naujas vokiečių ka Londonas.—Manoma, kad ! sakė, kad Vilniun atvažiavo vėse eina mūšiai ir kad VoManoma, kad už tuos pini- dus
;
kiečių Teatras su<degintas.
gus daugiausia bus siunčia biliuS Įleidžia tiktai buržua šauti, bet šaltesni neleido. rės ministeris, liepęs penktai visi Airijos revoliucionieriai,' jau Kapsukas su dideliu šta Vokiečių
"Lucie
ma maisto vakarų Rusijonf zijos atstovus: kunigus, pro- Tečiaus ceremonijų su juo vokiečių divizijai išvaikyt kurie dabar sėdi Anglijos bu savo pagelbininkų ir at Waermanngarlaivis
”
pereitoj
pėtnyfesorionalus,
pirklius,
ke

kalėjimuose, tuojaus bus sivežė daug pinigų. Jis panedarė. Tūli norėjo jį užda tą nenuoramų gaują.
Lenkijon ir Austro-Vengri- ■
paleisti. Grovas Plunket, & utt^Bųsp^doTe:
“
jon.
_______ ■ ■
'liaujančius biznio agentus ir ryti ant nakties su jurininkų
pabėgėliais.
turistus.
kuris
priguli
prie
Sinn
Fein
ir kitų lavonais, kurie buvo ANGLIJOS LAIVYNAS
kad Lietuva busianti Soviepartijos
ir
dabar
buvo
išrin

kritę
panedėlio
mūšyje.
Sa-j
PRADINĖ TAIKOS KON- ,
LYDI "BALTĄJĄ GVAR
ivyštoJyte VOKIEČIAI TURI SALIUktas Į Airijos parliamentą, cSisPSo?ietų Komitetas TUOTI AMERIKONUS,
FERENCIJA 13 SAUSIO. BOLŠEVIKAI SIUSIĄ DE koma, kad Weis išlikęs gy
DIJĄ” ESTONUON.
LEGATĄ TAIKOS KON- vas tik ačiū socialistų įsiki
Iš Kopenhagos pranešama, jau tapo paliuosuotas.
Sulyg laikraščių, taikos
FERENCIJON.
šimui;
kitaip,
matrosai
bu

prisiuntęs laisviems Lietu-, Nuo Naujų Metų visi vokad Anglijos trįs kariški lai
konferencija, arba teisin
GAISRAS
UŽTVĖRĖ
KA

tų
jį
nudėję.
vos žmonėms broliškų pa- kiečiai civiliai ir kareiviai
laikraštis
vai, kurie andai atplaukė
giau sakantį prieškonferen- Paryžiaus
SYKLOJ
50
MAINERIŲ.
sveikinimų.
Rusijos Tary- uniformose amerikonų užde Paris" sako, kad
prie Helsingforso, palydėjo
cinis keturių didžiųjų vals- "Echo
’
tybių pasitarimas atsidary- Rusijos bolševikų valdžia SERBIJAI KARĖ LĖšAVO transforią su finų kariu- Cherokee, Kan. — Hamil- bu valdžia prižadėjusi duoti, imtose vietose turi saliutuoNETOLI $400,000,000.
siųsti Paryžiun Amene į RevelĮ. Daugiau ton Coal kompanijos kasyk Lietuvos reikalams pinigų ti amerikonų oficierius.
■ siąs 13 sausio. Šitam pasi- ketinanti
1
tarime busią nutaria, kokias j dolfą Joffę reikalauti, kad Paryžiaus "Temps” sako, kaip 10.000 finų prisi loj No. 5 kilo gaisras ir už ir padėti jos žmonėms suor-i Už nepildymą to Įsakymo
taikos išlvgas pastatyti ap-taikos konferencijon butų kad Serbijai karė lėšavo iš dėję prie liuosnorių armijos1 tvėrė tenai 50 angliakasių. ganizuoti apsigynimą nuo i žmonės gali būt areštuoja?
užpuolikų iš lauko.
Dega visas šaftas.
.u
kariauti prieš bolševikus.
galėtoms šalims.
*
priimti ir Rusijos atstovai. viso 1,997,000,000 franku.

.. * *1

REIKI
matomai tik talką atėjo ir
•
*
.....................................
dėlto, kad pas "kairiuosius” "Laisvės” ei
rūpėtų, jeigu
dabar jau tokia ”mada.”
„
Taigi prirašęs tokių nesą- \ dykrai nedemoralizuotų darmonių ir padavęs surašą bini lkų. Bet kadangi tokie
augščiau minėtų žmonių, ji- \lykUus šmeižtai veda prie True transiario,. filed with the post
mastei-, at Boston, Mass., on January
”Skramnųs" jie žmonės! sai uzreiskia:
, štkar fališkų- pasekmių
.J
1, 19^9, as reęuired by the Act of
Daug nereikalauja. ”Nors”,
.aU<
'i |■ I
darbininkų
vienybę,
Octobeą
6. 1917.
"Atsižvelgiant į tai, darbi
§20,000.00! Ir Įsitėmykit, ninkai turėtų su panieka at *tį tvlėti negalima.
kad vis tai "Lietuvos lais mest kandidatūras tų ir jiems
tį reikalaujam,
kad SAUGOKIMĖS DIDELES
M4
re
____ ___
ŠMEIŽTŲ DIRBTUVĖS,
įsvĮčiai
vei užtikrinti." Išvažiuoda panašių ypatų nieko bendro
jsvąčiai” aitimiausiam
fcikraščio numeryje KURI FABRIKUOJA MEmi iš Amerikos jie pasiėmė neturinčiu su darbininkų kle
1..
-----LŪS APIE RUSUĄ.’
su savim $15,000.00. Tuos, sos reikalais. Tt_„_______ _
•.irgiLSS.
Merkis
.
kametarptautinio
-KeteMŠ
matyt, jau pravalgė ir pra- kuris per laikraščius
[perdavęs
-----------na »-vl
važinėjo, bet "Ijetuvos lais- j mo klausimu primelavo visoimzino reikalus ir kame Harvardo Liberalų Kliū
vė" dar "neužtikrinta.” Ka kių nebūtų dalykų ant P. Ko- Lj1.8 -v.’ti
nusiuntė
senatoriui
* berna/ęs "imperiafe- bas
da jie važinėdamiesi pirma I miteto, apie kokius tai suokal tinėi demokratijai.”
Johnsonui sekamą pranešigeležinkelių klesą ir gyven-Į bius. turėtų būt išmestas iš Taiptauiiniu socializmu iną:
darni Europos hoteliuose iš kandidatų tarpo.
ia proletaria-- "Harvardo Liberalų Kliu. mes. skaitome
*...
leis dar "nors” $20,000.00,
”1 Literatūros Komitetą Į-pb Jju<!^Ji
" ą, anie kurį kalba h° nariai, laikydami Bostotai "Lietuvos laisvė” bus jau į neina irgi kelintas dešiniųjų— U.
Komujiistų Manifestas, o ne savaitinį savo mitingą,
tikrai "užtikrinta.”
alistine demokrati- mutarė pasiųsti jums pasvei
'kairiųjų’iš socialpatriotų aba-1..
Tokio žmonių mulkinimo zo. A. Montvidas ir Dundulis|ia
Jc&rmĮ dc>potizmą.
kinimą už jūsų reikalavimą
lietuvių istorija da nežinojo. ’Naujienų’ socializmo šalinin
paskelbti apie Rusiją visą
kai, o koksai tas 'Naujienų’ so PAžAJMGŲS DARB1NIN- teisyhęųr pasižada karštai
AMERIKOS LIETUVIU
KAI p SUVAŽIAVIMĄ.
reikalavimą remti.”
cializmas, nebereikia aiškint.
NELEIDŽIA TAIKOS
Neviackas - klerikaliskai - tau- Į Qrl1< ,1 ŽLO 15 d. Chicagoj I
Tame pačiame susirinkiKONFERENCIJON.
tiškas biznierius, žmogus nepa- įuvo (J įicagos Liet. Darba- me
dr?sus intelektua
"Vienybė
Lietuvninkų” žistantis socializmo ir neturin- Lįn|ęU j ąrvbos
konferefteS^*!
burėms
nusiuntė sekamą
irybos konferenriją.
paskutiniam savo numeryje tis socializmo ir neturintis tikkč [ferencijos rezolfn- telegramą
Massachusette
ros pozicijos, o Sąjungos jstai-Ljjog
rašo:
įlipo jau pereitam senatoriui Lodge:
"Paaiškėjo, kad S. V. valdžia gos reikalauja tarptautinių re- r’Keleiv i»” numeryje. Kąlbė-Į
Brangus ’ Senatoriai
KaIbė-> "Brangus
nenori išduoti pasportų lietu- ■ voliucinių socialistą.
~ tas rezj
ezchucijas -Hodge:
damos įpie
”C. A. Herman vadina save I«
viams šios šalies ukėsams Į tai- j
Mes tikimės, jog tamsta
’NaujieTlos" sako:

vartoja juos

Delei žinių apie Rusiją

APŽVALGA

piktais tikslais papirkta pro Bet dabar išsiaiškino, kad
paganda. Inteligentiškiems Rusijos užsienio ministeriui
žmonėms taipgi dūrė ir tas Trockiui patarus, sąjungi
faktas, kad pasaka apie tas ninkų atstovai buvo sudarę
KIEK ATSIEJO AMERI
"skerdynes” buvo išspaus tam tikrą šitiems paskalams
KAI KARĖ.
dinta su didžiausiais antgal- Ištirti komisiją. Komisija
viais ir ant pirmutinių laik nuvažiavo Sibiran, ištyrė
Bostono "Post” rašo:
”Mes kariauvome išviso 19
raščių puslapių, o jos at dalykus ir pranešė, kad pa
mėnesių ir kiekvienas mėnuo
šaukimas buvo sustatytas skalai apie vokiečių ir aust
mums lėšavo suviršum $2,000,mažutėmis raidėmis, Įdėtas rų belaisvių ginklavimą yra
000,000. Ekspertai apskaito,
Ji paaiškino,
nežymioj Amerikos laikraš neteisingi.
kad išviso mums karė atsiėjo
čiu vietoi, IR DAUGELIS kad buvo apginkluota tik ko
$41,000,000,000 arba po $400
JŲ VISAI JO NESPAUS kie trįs tūkstančiai vokiečių
ant kiekvieno šios šalies vyfo.
DINO. Kodėl? Ot, tas tai ir ir austrų socialistų, kurie
moteries ir vaiko. Suvienytos
yra klausimas, dėl kurio perėjo bolševikų pusėn ir pa
Valstijos su visais savo tur
protaujantis
amerikiečiai dėjo jiems saugot internuo
tais ir šaltiniais turėjo atjaus
tus vokiečių ir austrų karei
□radėjo sukti sau galvas.
ti toki sunkumą į taip trumpą
Buvo taipgi pasakų apie vius. Kokiais tikslais tas
laiką. Koks tad padėjimas
irmini žudymą be teismo melas buvo sėjamas, prade
tūri būti Anglijoj, Francuzijoj
<adetų partijos narių Mas dantieji protauti amerikie
ir Italijoj?”
kvoje. Tečiaus neužilgo pa čiai taipgi nesupranta.
sirodė priešingas praneši Potam atėjo prirodymų,
Bet jeigu padėjimas taip
nąs, tik ne musų dideliuose kad turčių klesa Finliandisunkus Anglijoj, Francuzi
iienraščiuose,
o neprigul- ioj, vokiečių kariumenei pa
joj ir Italijoj, kurioms Ame
ninguose liberaliuose maga dedant, išskerdė daugiau
rika su visais savo turtais ir
zinuose
Anglijoj,' Francuzi- kaip 10,000 bolševikų. Bet ši
šaltiniais teikia pagalbos, tai
ioj
ir
Amerikoj,
kad išviso ta baisi žinia buvo rūpestin
koks padėjimas turi būt Ru
■>uvo nužudyta tiktai apie gai nuo Amerikos ir Angli
sijoj, kuri negauna jokios
22
kadetu, ir tai tik pilnai jų jos žmonių paslėpta, nepai
pagalbos netik iš lauko, bet
□ylą
išnagrinėjus ir aiškiai sant net to fakto, kad ta pri
ypatingai reikia pa- ParemrsiPrakiln«, aen.at0’
reakcijos spėkos pasistengė! kos. konferencią. Nors dar ga kairiuoju, taigi pažiūrėsime,
"Iš j 1
atkirsti nuo jos da Ukrainą! lutinai nieko nežinia, bet jau ar ištikro jis yra tuo. Ir vėl žymėti J įtariau sulig Darbi- mus Johnsono reikalavimą □rirodžius, kad jie buvo pa- vilegijuota Finliadijos klekad aPie RuslJS but^ skel larę suokalbi išžudyti bol- sa.-atlikusi tą kruviną dar
ir Sibirą, kad ji ir iš tenai maža iš to viltis. Gaus pas- kaipo faktą paimsim Brookly- ninku S Lažiav mo
L
qnv»mrSmA biama teisvbė. Tikras aalv •evikų vadus, kurio pasek- bą, buvo aiškiausia Vokieti
portą tiktai inžinierius T. Na-; ne buvusią kairiųjų organiza- r 1
negalėtų gauti maisto?
"Darb Lai pritarė visi kon-; k9 sto|’,s.ne?nv’al0 ,but 11
nėjė Leninas buvo sunkiai jos talkininkė. Tai kodėl gi
ruševičius.
eijų konferenciją, kur Herman
idėjai ka
”Dr. J. šliupas bedirbdamas atkakliai priešinosi kairiųjų—
KLERIKALŲ "DIPLOMĄ-I
fereneijot’ dalyvautoje,. šiek-1 fa“ slepiamas nuo kongre įžeistas, o vokiečių amba- tos žinios buvo užgniauž
adorius užmuštas. Vokie tos?
TAI” REZIGNAVO.
! dėl Lietuvos laisvės visiškai Kapsuko rezoliucijai, o kiek tiek abejonės pas kaikuriuos S0"Tx
•
« T
čių
ambasadorius
buvo
neteko
spėkų,
fiziškai
jokiu
drūtas
stojo
už
social-tautiecių
čia dalykas? Lei
Klerikalų spauda paskelbė I budu negali daugiau dirbti. Jis Michelsono-Bagočiaus rezoliu delegatus kilo tiktai sulig to.
įušautas tuo tikslu, kad vo Paaiškėjo, kad Ukrainoj
kaip
vykiai
ta
idėj,.
kuomet
J
”
šitokią žinią:
klesa taip pat išsker
bent trejatui savaičių paėmė ciją, užsikarščiavęs, net Leni
trumpai. Diena dienon pe- kiečiai užimtų Rusiją ir nu turčių
dalis
Tcairiujų
’
laikraščių
ir
or

tūkstančius
bolševikų ir
dė
"Amerikos Lietuvių Tary vakacijas atgavimui sveikatos ną pavadino rėksniu, neišma
ištisus metus jus skaitė verstų bolševikus. Šitų suo kaimiečių, o paskui
ganizacijų
viršininkų
rytinėse

bos atstovai, kun. Dobužis ir ir po to vėl stos darban, kaip nėliu.
k laikraščiuose pasakas, atei kalbininkų byloj didelė kal kvietė vokiečių armiją,parsi
valstijose pasipriešino jai. Vie
pap. Pakštas, rezignavo iš Švei dirbęs iki šiol.”
"Toliaus.
Kuomet ši šalis
nančias neva tai iš Rusijos enamųjų dalis buvo išteisin- vezdama jiems žibalo šalti
nok be didelio ginčo ir beveik
carijoj esančios Lietuvių Tary
Na, matot, ar ne musų rengėsi Į karę, tai jis (Her vienbalsiai tapo nutarta, kad tai iš Danijbs, tai iš Olandi :a.ir paliuosuota.
kviečius ir kasyklų tur
bos; esą ’del to, kad ir ant to
Kadangi visi žino, jog re nius.
tiesa? Mes nesykį sakėm, man) LSS. IV Rajono konfe ALDT. laikinasis Komitetas jos, tai iš Švedijos, tai i
tus,
kad
jie palaikytų šitų iš
liaus fenais pasilieka Prūsų
rencijoj, (rodos, Harrisone)
Londono, bet ištiesų nežini; voliucija neapsieina be žu davikų klesos
kad
Amerikos
lietuviai
ne

šauktų
Suvažiavimą,
neatsi

prieš-bolševilietuvių atstovai.’ Iš kablegraskaitydamas referatą, šaukė
iš
kur,
ir
tose
pasakose
vi
dynių,
kurias
taipgi
varto

turi
teisės
atstovauti
Lietu

žvelgiant i darbininkų vieny
kiška valdžia. O TEČIAUS
mos sunku yra suprasti tikrą
kad esą reikia ’tėvynę gint,'
sados buvo tvirtinama, bul ji ir priviliegijuotos išnau- SĄJUNGININKAI
vos
reikalų.
Tautininkai
ir
ŠITĄ
bės
trukdytojų
priešinimąsi.
”
ją priežastį to rezignarimo, gal
tuomet vienas draugas (dėl
bolševikai esą Vokietijo lotojų klėsos kovoje su žmo UKRAINOS
klerikalai
už
tai
pykdavo.
VALDŽIĄ
koksai nesusipratimas Įvyko
Konferencijos protokole samdinių vadai, buk už vo nų vadais, norinčiais tuos PRIPAŽINO, TO PRIPAŽI
i Suaugę žmonės, o išmany- tūlų priežasčių jo vardo nemi
taip judviejų ir Prūsijos lietu
nėšiu)
pasipriešino
tokiai
refe
šitas nutarimas užrašytas kiečių auksą jie pardavę są □onus nuversti,. tai pastara NIMO NIEKAD NEAT
‘mas kaip vaikų!
vių atstovų.”
rato minčiai, tai jis (Herman) taip:^
jungininkus, padarę Bre? is aiškinimas išrodo labai ŠAUKĖ IR ŽINIŲ APIE
■
’
Nutarta
išnau.io
kviesti
viLitovsko sutarti, po kurio galimas, nes aišku, kad vo
užklausė:
’
o
jeigu
tu
gyven

Kiek pirmiau buvo rašo ŠLYKŠTUS ŠMEIŽIMAS
sas
progtesyn^s
organizaciRusjja pasitraukusi iš ka kiečių ambasadoriaus nužu URMINI BOLŠEVIKŲ ŽU
tum
parubežvj,
o
Vilią
(meksima, kad šitie klerikalų "di
ŽMONIŲ.
DYMĄ ‘ NEPASKELBĖ.
konas) užpultų ant tavęs, ką jas ir laikraščius, kad šuva- rės.
dymas
bolševikams
jokios
plomatai” neįleidžiami Pa
Tūlas šmeižikas, paslėpęs
Kodėl?
___
net dokumen laudos atnešti negalėjo, o
ryžiun. Kun. Dobužinskas • tikrą savo veidą po I. Stipi tu tuomet darytum?’ Tai ma žiuotų Į konferenciją ir apsvar- Jus_ skaitėt
Taip pat tų pačių pažangių
savo laiške, tilpusiam 14- no kauke, biauriausiu budu tote, koksai kvailas jo kairu stytų Amerikos Lietuvių Dar- ^us, kuriuos paskelbė muši blėdies labai daug.
bininkų suvažiavimo klausi- valdžios spaudos biuras, i1
Pagalios, kuomet nekurios magazinų ir žodžiu nurodo
gruodžio "Darbininko” nu-į niekina drg. Pruselaitį, Ra- mas.”
kurių tikslas buvo parodyt leutralės valstybės, ar tai ma, kad veik kiekvienas amervje, rašė:
i čiutę-Herman. Pilką. Rauli- Šitaip niekuo nekaltus mą."
"Norėjome jau mėnuo atgal,
..z r ^eviacka *d-ra M žmones išpurvinęs, šmeiži_____
Reiškia, ■’jiirma bus su- kaip bolševiku vadai parda štikrųjų ar vien tik propa- merikonas, kuris tik pasta
vykti Paryžiun tverti ten savo
j/;
‘ kas nepasirašo nei savo var- j kaukta konf • rercija,
kkuri ve sąjungininkus. Kilo te rafidos delei, pakėlė prieš ruoju laiku iš Rusijos sugrį
•ikomitetą,
•* +
tvos
’ - ne vos pavyko Montvidą
ir
kitus
zvmesnius
__ • -•
i-v
o ”Laisvė” (No.
100), vi- turės
____
e nutari, khr. kada ir čiaus abejonių, ar tik tie do Rusiją protestą dėl tų žudy- žo, praneša, jog tos pasakos
... v r*A j. , sąiungiecrus. kūne buvo one do,
vienam M. nuvykti kelios diesus
tuos
Lietu- kumentai nėra suklastuot nu, tai Rusijos užsienio mi- apie žudynes, išdavystes ir
01*0
luvo purvus
pili v UO savo
odVu skiltįsc
SiVlllibK |I kokiu budirtmerikos
K/
. , m-, • i t minuoti kandidatais
i banos atgal. Tikimės susilaukti .
u.- išspausdina ir nei žodžio nuc v**ų Darbinįkų
Suvažiavi- ir ar galima jais nors kiel, įisteris tarp kitko joms pri .parsidavimus, kurios kas
Darbinti
.
.
.
.
.į
jungos
virsimnkus.
Kalbegeru žinių, bent tuo zvigsniu. j y• ,
.
savęs nepastebi.___________ nias turi būt šaukiamas.
remtis, kas pridarė laba minė, kad Airijoj andai diena yra skelbiamos musų
r
. ,
.. ..
i damas apie
kandidatu tmkakad gal būt galesmte mudu su,
J.
,
Draugai,
kaip
sau
norite
Kiek
mums
eko
pastebėti,
daug rūpesčio tiems, kiiric daug žmonių buvo nužudyta laikraščiuose, yra nedora,
6
6
Įmumą,
sitas
žmogus
sako:
tenai
P. nuvykti Paryžiun ir
šitokių dalykų toleruot nesuvažiavi? oridėjai prita-' nori matyti bolševikus blo □e jokio teismo, o betgi prieš papirkta propaganda, ku
”Iš nominuotųjų Į LSS. Pil galima. Mes visuomet pik- ’da visos liet vių kolonijos, giausioj šviesoj,
veikti."
ai niekas neprotestavo. Ir rios centras yra Londone, o
domąjį
Komitetą
šalę
daugeliui
štiesų taip buvo. Airijos skyriai — Paryžiuje, Newtinomės Amerikos kapitalis
Iš šito laiško matyt,
Beveik kas diena skaitė šiaurėj,
sąjungiečių
visai
nežinomų
yTrue
translation
filed
with
tK
ie
postUlsterio provinci- Yorke ir Washingtone, ku
tiškų partijų nešvaria agita naster at Boston. Mass.. on January laikraščių skiltįse žinių apie
klerikalų ”diplomatų"
patų.
matosi
net
tokie
kairiųjų
‘
oj.
kur
buvo
padarytas suo rie sykiu sudaro didžiausią
ei
ja
laike
rinkimų,
bet
musų
|
\
1919.
a«
rerjv
riausis tikslas buvo — nu-į
ed by the Act of urmines skerdynes, kuria
October
6,
1917.
priešai,
kaip
J.
S.
Pruselaitis.
kalbis sukilti prieš Airijos šmeižtų dirbtuvę pasaulyje.
"kairieji” da geriau pasižy
vykti Paryžiun, šito tikslo'
buk
tai
rengia
Rusijos
bol
M.
M.
Račiutė-Herman
ir
D.
mėjo.
■*’v’
jie atsiekti, matomai, nega
MOKINTIEMS IŠKELIAUTI. šėrikai. Šitos pasakos vi avivaldvbę ir prigabenta Visi šitie sugrįžę ameri
Pilka.
Tiktai
pažiūrėkite
į
am tikslui ginklu iš Vokie- kiečiai priklauso prie inte
gero žmonių vardo derpmas
lėjo. Į Paryžių jų neįleido.
■suomet
ateina
iš
nežinomi
'Naujienas,
’
kur
tie
’
Nauj/
pa

ijos, tenai to judėjimo ly lektualų ir buržuazijos kle
turi iššaukti pasipiktinimą
kia tikėtis, kad dėl
Taigi reikia
bet pasakojamo deris
Važiuoti
per
jurę
dar
nešaltiniu
sekėjai
ir
buržuazinio
socializ

Carson buvo pakeltas sos, o trįs jų yra net labai di
kiekvieno
rimto
socialisto
*rezignavo.
”
I.
to jie ir ”trzignavo.
taip
drąsiai
ir
taip
tankia
galima.
mo
garbintojai,
kaip
Pruselai

' ministerius; bet pietų Ai
Nes kuomet tokia vakchaDabar Pakštas važiuojąs
Jokia laivu kompanija ne atkartojamos vis kaipo nau žioj, kur žmonės, sekdami delio turto žmonės, kurie bu
Lietuvon, o kun. Dobužins-! tis, dabartinis P. K. narys Rau- nalija įsigyvens, tai visas
vo Rusijoj su oficialiais rei
ji atsitikimai ir vis neva i
kis traukiąs Londonan, kur: linaitis ir buvusia IV Rajono musų judėjimas pavirs į to parduos jums šipkortas, jei kitų šaltinių, kad net tie, ku Ulsterio pavyzdžiu, padarė kalais.
kita suokalbį, tik už Airijos
visi politiški bankrotai jieš-‘ sekretorius D. Pilka sykiu su kią pamazgų duobę, nuo ku neturėsite pasporto.
'Naujienomis' purvais, galima rios pradės bėgti risi šva
Todėl pakol pasporto ne rie, simpatizuodami pakilu lutonomiją. vadai buvo mir- Pulkininkas "VVilliam B.
ko sau "prieglaudos.”
į
Thompson, gabiausis Ameri
turit, už šipkortę nemokėkit šiam Rusijos milžinui iš tri žia baudžiami!
Tai ve, kokie vaisiai iš', sakyt, drabstė kairiuosius ir resni žmonės.
jų šimtemečių despotizme Potam pasirodė žinių, kad kos komisionierius, kokį tik
"diplomatijos!” O kiek tūks niekino ištikimiausius proleta Drg. Pruselaitis jau trau pinigu. O pasporta dabar tamsos,
apie bolševikus būvi □olševiku vadai norėjo at prezidentas Wilsonas buvo
kia ”Laisvę” trečiųjų teis gauti beveik negalima. Jei
tančiu dolerių šitoms betiks-! riato vadus.”
kas jums sako galis išgauti _geros nuomonės, —net th mesti vokiečių taikos išly pasiuntęs, atrado bolševi
man
už
purvinimą
jo
vardo
lems kelionėms išleista, tai i _Neparodes
______
nei
kas.
nei
ką
* ‘
««
*•
pasporta už pinigus, tas yra nedrįso visoms toms paša gas ir buvo kreipęsi į sąjun kuose tiek gražių ypatybių,
vieni tik klerikalai težino. ^a-įs —"purvais
drabstė,
tkad davė jiems milioną do
*
koms netikėti.
"LAISVĖ” KOLIOJASI. sukčius.
gininkus su klausimu, ar lerių iš privatinio savo turJeigu jie paskelbtų atskaitą.; vaiiuoja
‘
toliaus:
Už pasporto aplikacijos Bet štai netikėtai, išeim
kiek jų gabriai, bartuškos ir ■
Brooklvno "Laisvė,” bū išpildymą nemokėk dauciau, aikštėn, kad ta iškalno pa- sąjungininkai sutiks duoti $o.
^Atsiminkite kairiųjų orga
dabužiai pravažinėjo ir pra- į nizacijų konferenciją Brookly- dama priešinga pažangiųjų kaip nuo trijų iki nopklu do-’ skelbtoji skerdynė, kurio' jiems pagalbą ir perorgani Pulkininkas
Raymond
zuoti Rusijos armiją, nekliu Robins iš Chicągos, kuris
valgė pinigų, kuriuos jie į ne, kur\ Račiutė-Herman su a- darbininku suvažiavimui, o
bolševikai turėję išplauti vi- dydami valdžios formos, ko
lerių,
renka iš vargšų darbininkų šafomis gy'aė Kerenskio koali argumenių jokių prirfjį ne-1''•Nevažiuok
išf -^* kuku- są apšviestų žmonių klesą
7
buvo nuvykęs Rusijon kaipo
neva "Lietuvai laisvę užtik cinę ią)perialištinę valdžių, net tui ėdama, pradėjo> kohotis. riame dabar gv ni iki ne-—skerdynė, kuri turėjo pri- kią bolševikai įsteigė Rusi Raudonojo Kryžiaus galva,
rinti,” tai kiltų didžiausis savo parašą padėjo po Michel- yZpyia.s, kam ’ Keleivis.
^ nuo
k
minti "švento Baltramiejaus joj. Bet sąjungininkai į ši parvežė visai prielankų bol
skandalas.
pritaria, j> pranežimo lai ’
Nakti,” tikrenybėj buvo ta rusų pasiūlymą nieko ne ševikams raportą. Dabar
sono-Ra^očiaus soeialpatriotiš- suvažiavimui
0 betgi nežiūrint kad šitie ka rezoliu(*i.ja, teark,;-ji sykiu Ktiam savo numeryje sa- plaukim0 dienos
'
8 „e skerdynė, bet kaip tiktai atsakė ir Rusija, būdama sakoma. KAD VALSTY "diplomatiški” žygiai pasi-[ su kitais prisižadėjo remt tą ko:
apleista, turėjo daryt taiką. BĖS DEPARTAMENTUI
baigė didžiausiu bankrotu,ir i dalį Rusijos sociakTrtaJąkniti-iĮ "la 'Keleivis’ nori eit su L Jei .atv-vkai l’f ’ mies‘ Prieši"T
•Naujienomis,’ tegul eina. Jieltan Plrma ncg" P ■ as gatabas. pkrenybej
Tikrenybėj tai buvo Paskui atėjo žinių, kurios PETKA T AUGANT, šito ra
gata- teį
nežiūrint to, kad patįs ”dip-( jos (buržuaziškos),
rems
buvo plačiai ir neatlaidžiai porto laikraščiams neduota^
lomatai” jau rezignavo, kle-* tą laikinąją bu .y/AV .impe visviena nieko nepeš ir darbi vas. tai busi paL i je pra- bolševikii paskirta diena po skelbiamos diena dienon,
litinių prasikaltėlių amnes
rasti savo pini is.
KODĖL?
rikalų "informacijos biuras” rialistinę valdžią,
ztai stojo ninkų paskui savęs nenusives.
sąvaite sąvaitėn, buk bol New Yorko p. Thomas
tijai.
Tą
dieną
buvo
atidaBuk
kur
esi
i
J
t
yvenk
be
praneša, kad jie reikalaują prieš Kapsuko
ytą kai- Su išdavikais tarptautinio soci
darytos visų kalėjimų durį? ševikai ginkluoją vokiečius Tatcher, kitas stambių rei
dar "nors” $20,000.00 "Lie riąją ir didžiuma balų priim-, alizmo ir su imperialistinių de baimės.
Galbūt dar net; imą bus ir visi politiniai kaliniai, pa ir austrus belaisvius, kad su kalų asmuo, .kuris buvo Rau
mokratijų bernais darbininkai
tuvos laisvei." Girdi:
tą rezoliuciją.” 1
išplaukti per kelia ą mėne čių bolševikų priešai, buvo, jų pagalba užgriebus Vokie donojo Kryžiaus viršininku
nieko bendra neturi.”
"Atstovai šaukia gvoltu, kad
Apie šitas re^bliudjas jis
tijai ginklus ir amuniciją pirm pulk. Robinso, taipgi
sių. Tuo tarpu lai, vk savo išleisti ant laisvės.
reikia pinigų Lietuvai laisvę ,čia pliauškią didžiaušą ne
Vadinasi, , "Keleivis
H” _
_____
_________
sudėtą
Vladivostoke. Buvo parvežė prielankių žinių air darbą ir savo šutau ytus pi- Paaiškėjus tokiems daly
užtikrinti; reikalauja, kad nors sąmonę, nes principo irilgs- "Naujienos”, tai tarptauti-Įnigus sudėk Į Šuviei
taipgi
kaltinimų,
buk šitie pie Tarybų valdžią. Jisai pa
’ nigus sudėk į Suviei zp^al- kams. inteligentiški žmonės
dvMeiimta tūkstančių dolerių niu abidvi rezoliucijos buvo, nio socializmo išdavikai ir L
stijų pačtos banka. VfcBfeia i pradėjo stebėtis, ką tas vis ginkluoti vokiecai ir austrai rašė ir knygelę, kurioj nuro
tuojaus kablegrama pasiųsti. vienodos; .jos skyrėsi tktai'
imperializmo bernai.
saugiai juos išlaikįv ikiteu kas gali reikšti, nes visiems belaisviai esą naudojami už do, kad Tarybų valdžia tei
Beabejo Tautos Fondas ir A- frazeologija.
Taigi ai&uJ ,Iki šiol ______
_ ______
buvo aišku, kad pasaka, kuri puolimui ant čeko-slovakų singiausia
atstovaujanti
socialistų
laikras- reikės.
merikos Lietuvių Taryba pa kad šitas žmogus nežino, ką čus taip šmeiždavo tiktaii Į Massachusetts Bui Me
karumenės,
kuri
buk
tai
no

žmones ir esanti demokraeau of iš visuotinos kalinių amnes
sirūpins, kad taip labai tenai* reiškia žodžiai ”
"socialpatrio-i
socialpatrio-i"Draugas,
”I>augas,” žinomas savo
tijos padarė visuotiną žmo rėjusi išvažiuot iš Rusijos tingausia valdžia Europoj.
reikalingus pinigus tuojaus ;tiška” arba ”buržuazinė im-i burnos nešvarumu klerikalų
nių skerdynę, turi būt biau- ir prisidėt prie sąjungininkų
(Tąsa ir pabaiga ant 5 pusi.)
pasiųsti."
perialistinė valdžia;’”
jis'oęanas. Dabar gi jam į
rus melas, kurį skleidžia vakarų fronte.
True translation filed with the post
master tt Boston, Mass., on Januarv
1, 1919, as retjuired by the Act of
October 6, 1917.
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AMERlKOSEtgrUVIU JUDĖJIMAS ||i
ir pinigų, o mes išvalisim iš šia, kiek aš duosiu "kolenHEIGHTS, ILL. po stubas renkant surinkta bumelių ant tu "nenaudė- CH. LIET. DARBININ1
Lietuvos savo priešus bolše-dos.”
! -.
Sustampavo.
$16 dol.
labo ,—
pasidarė'
“"” o* tai buvo
v
— Viso
---------,------- j lių,
tiktai "bauKONFERENCIJOS
vikus ir jų pasekėjus; Lietu-j —Kokiems tikslams ponas Gruodžio 8 dieną čionai $88.00. Pinigai likosi pada- j bai,” kad daugiau doleriu
PROTOKOLAS.
Nors laikraščiuose senai vą padalysime krikščionis-. renki pinigus?
lyti lygiai pusiau ir viena jų gavus.
buvo
parengtos
vietos
kleri

jau iš musų kolonijos jokių ka, ’demokratiška’ ir tada Kunigas išvertęs akis žiu
pusė (44 dol.) pasiųsta Nenorėta gauti balsas Chicągos Lietuvių Dai
žinių nesimato, rodos, kad džiaugsimės ir giedosime ri į manę ir klausia, ar aš ne kalų prakalbos tuo tikslu, prigulmybės fondan, antra- irBuvo
užklausti kam tos aukos ninku Tarybos penkta k
kad parinkus aukų klerikajau čia ir nieko neveikiama, Lietuva tėvynė musų,” ir su krikščionis.
gi Lietuvos Laisvės fondan. bus sunaudotos "...Never- Jerencija įvyko gruodžio
vienok taip nėra. Nors so riko: kelkitės visi, ir rėkit Atsakiau, kad tai mano į ių politikos tikslams.
mai,” čia turi nešti penkias- dieną, 1918, Aušros sve
cialistam čionai ir uždary vienu balsu. Pats rėkia, o asmeniškas dalykas, tik au Kalbėtojais buvo kun. Ke Be to 15 gruodžio aukų dešimkes
nėję, 3001 So. rfalsted
tas viešas veikimas, bet gi žmonės tyli, kiti sumišo, ne kaujant pinigus visuomet mėšis su savo pagelbininku, rinkikai buvo išvažiavę į ar nėra laiko.ir” šmtinęs, balsui Konferenciją atidarė Ch
timą miesteli Viver, 111. au
kuopa šiek-tiek veikia — žinodami ką visa tai reiškia; turiu žinoti, kokiam tikslui kokiu ten advokatu.
gos LDT. pirmininkas C
Visos kunigiškes prakal kų parinkti. Laisvės fon Ant rytojaus, 22 d. gruo taitis 12 vaL dieną.
nors aukomis prisideda. Dėl vieni eina laukan, kiti kelias mano auka bus suvartota.
Tarno Mooney siuntė du sy ir vėl sėdas. Kneižis atgie- Kunigas pamatė, kad pri- bos, žinoma,nėra reikalo nei dan surinkta $33.30, Nepri- džio, buvo kitos prakalbos,
kiu, Sąjungos apsigynimo dojęs pats vienas,sako: "Da- sieis prisipažinti, jog žmo- kartoti. Stebėtiniausia man gulmybės gi fondan $2.50. surengtos LSS. 197 kuopos. Vardašaukis delegatų,
Kalbėjo drg. Žiurinskas iš legatų dalyvavo 83 pilni
Tas yra pagirtina.
fondan irgi du sykiu, Debsui bar aišku, kokia publika čia-nių aukas
* susideda į savo ««ki- otfvo tatai, "kad tūla šalę masu patariamuoju balsu.
ir ”Novy Mir”." Taipgi iš randasi, bet tai nemano da-į senių, nieko man neatsakęs
Jonas Vainauskas. Norwoodo. Mass. apie pra Rinkimas valdybos v
džią socializmo. Kad kalbė
kad
bekalbant jam liežuvi roplatino po savo koloniją la lykas, tai jus pačių.” Ir jau Į,pasitrankė.
Aišku
tojui ir sunku buvo aiškinti mui konferencijos. Tvai
aklams t» *
pelių ”Kas veikiama Rusi Sšfiav^iš^’savo Jp7- Tiems
DODSON,
LA.
užsibriežėoj temoj, bet vis vedėju išrinkta drg. A.
joj.” Pasidarbavus
LSS. įjiegų
i™. ;ima
mo Ai,.et
plūst aršiau nJį,,
negu tarne
tarpe tamainin
tamsiųjų žmnnin
žmonių «>.
se- prakalba jai nepatiko.
Kalbėtojai pasakojo apie Lietuvių ūkininkų draugija. gi galima buvo pasiklausyt' raitis, raštininku A. Žyn
nr Aar,im v Up°
piemio. ........................
Iškoliojo 1)51- kasi.
reikalą siųsti musų diploma Iki nesenai Amerikos lie jo kalbos, kuri turi vertę . tas.Priimtas dienotvarkis
taJ’P V?-'1 bu".alševikus, socialistus, jų pa•
*
*
darbininkams.
Kalbėtojui
nmcirficn
<7 namai
. . ’ _ .
...
prisirašė 32
nariai, ir*
ir nueitipusėti • sekėjus,
Čionai yra keturios dirb tus į valstybių taikos konfe tuviams, nežinantiems šios buvo duota keletas klausy Chicągos LDT. Pildor
"Laisvę,” "Keleivį’'
nai darbuojasi; surengė vie ir liepė tuos laikraščius nuo tuvės — dvi popierinės ir dvi renciją ir ragino duot pini šalies gecgrafijos,Louisiana
gų ne mažiau po 5 dolerius. valstija beveik nežinoma bu mu, į kuriuos atsakė taip Komiteto raportas; si
nas prakalbas ir nutarė ki naujų metų visiems mesti vilnonės.
sekretorius J. Jakav
etas parengti. Taipgi buvo laukan. Žmonės negalėda Vilnonės dirbtuvės darbi Kadangi žmonių susirinko vo. Mat čionai fabrikinė kaip jam geriau išrodė.
labai rūpesti
surengus šokius kuopos iž mi ilgiau klausyt, nušvilpė ninkai buvo išėję į streiką. daug, tai klerikalai trynė pramonija nėra išvystyta, Juokingas eiles pasakė po .Raportas
prirengtas.
Raportas
do naudai. Balius gerai pa kvailį nuo pagrindų. Vienas Kompanija prisisamdė per rankas, tikėdamiesi gausios daugiausiai
žemdirbyste nia Havs. Aukų padengi priimtas.
mui išlaidų surinkta $5.21.
vyko.
žmonės užsiima.
iš publikos pakilęs sako, jog savo agentus merginų iš ki mezliavos. Apsiriko.
Revizijos finansų ra
Mat,
tūlas
žmogus
pasike

Paskui nutarė pasamdyti Kneižis melavo, buk renka tur ir bandė darbą varv
Nors lietuviai beveik iš Aukavusiems 197 kuopa ta ■as atidėtas sekančiai
kambarius, kad lavintis bei aukas nukertėjusiems, ir ai. Bet laikėsi vos tris me lia iš publikos, pasiprašo bai prigimties artojai, tečiaus ria širdingą ačiū.
įerencijai, kadangi rapc
pasimokinti šiorto. Pagirti skaito iš yy"Darbininko” Yčo nesius. Nežiūrint ilgos ii so ir pasako:
atvykę į šią šalį gyvenimo Darbai pas mus apsistoja buvo nepilnas.
nas darbas, nes dar Hudso-jĮ telegramą apie ginklus ir a- sunkios kovos darbininkai "Duot, tai ne štuka. Duot sąlygų buvo priversti eiti ;— pradeda mažėti, o gyveni
ne nei sykio nebuvo tokių;imuniciją. Kneižis vietoj pa- nepasidavė, pakol kompani galime ir privalome duot fabrikon, kad pelnijus sau mo produktai dar kila augš- Rinkta valdyba į pild
jį komitetą Chicągos L
vakarų. Žmonės pradėjo la Įsiaiškint vėl ima plūst. Pub ja neišpildė jų reikalavimo. visi, tik visiems turi būt ži duoną. Apie ūkininkavi tyn! Kas bus ?
vių
Darbininkų Tarybo:
M. B. Vasiliauskas.
biau interesuotis kasdieni lika vėl nušvilpia jį nuo pa- Vadinasi, darbininkai strei noma, koks yra reikalas.”
mą, nors ir daugelyje buvo
inkti 7 draugai:
nio gyvenimo reikalais ir grindų.
ką laimėjo. Kompanija pri- Jam atsakyta, kad turime noras, svajoti nebuvo gali
A. Petratis — 67 baJ
ateities klausimu.
Nusipirkimui žemės
Kas pasidarė su au- pažino darbininkams teisę vieną atstovą Washingtone. ma.
S.
Danilevičia — 64 b:
SCRANTON,
PA.
Draugai, darbuokimės,
organizuotis
į
uniją
ir
pakė

antrą
Anglijoj,
trečią
Švei

reikia,
mat,
pinigų.
B. Kasiulaitė ■ 59 b
Prakalbos.
kiek išgalime, nes musų kem? Davatkos manė pa- lė mokesti.
carijoj. jiems visiems reikia Tečiaus ilgesnį laiką pagy
J.
Gustaitis - 57 ba
siųsti
klerikalams,
o
čia
Šv.
priešai irgi nesnaudžia.
burdąs
apmokėti.
Nors
ir
P.
čigs.
Gruodžio
15
dieną
įvyko
•
J.
Jakavičia
— 54 ba
venę šioj šalyje musų broliai
LDLD. 103 kp. narys. i Juozo draugystės komiteĮana
tyliai/ir
nedrąsiai
tas
prakalbos,
surengtos
vysku

J. Degutis — 38 bals
i tas paėmė, padėjo bankon.
mažu-pamažu pradeda jau.
WESTERNPORT, MD.
reikalas paaiškinta, pusė kraustytis iš didmiesčių so-. po Mickevičiaus. Jis pats J. Vilis — 37 bals.
įsakydamas,
kad
visos
drauStebuklingos prakalbos
žmonių sukilo ir išėjo lauk. džiun ir apsigyventi ant u-. ir kalbėtcjum buvo. Kalbėjo Sekanti du, J. Bried
Įgystės kaip išrinks bendrą Iš darbininkų judėjimo.
be pirmininko.
apie darbininkų klesa ir a- bals, ir Jokubauskas 26
komitetą ir dar daugiau pa Netoli nuo . Westernporto Klerikalai pamatę, kad biz kių.
nis
likosi
sugadintas,
stvėrėGruodžio 15 uieną atsibu rinks ir kaip bus pastovi Lūkės miestelyje yra didelė
’ieka kaipo kandidatai
Taip tolima nuo rytinio A_- Die-žydiškus dievus.
vo čia prakalbos išgavimui ; Lietuvoj valdžia; tada patįs ■popieros dirbtuvė, priklau u priemonės. Pradėjo šaukt, merikos pakraščio valstija Publikos buvo prisirinkę Referatas bėgančiu
"Lietuvai laisvės.” Išgar galėsime pasiųsti aukas, tik santi Wefet Virginia Pulp kad visiems aukavusiems kaip Louisiana vis labiau ir gana daug, kaip socialistų, mentu; referavo KL J
bus duodamos stampos. Tu- labiau pradeda turtėti lietu-, laisvamanių, taip ir rymiškų ionis. Jis plačiai iš
sinta visuotino susirinkimo ne Karevičiaus štabui.
and Paper Co. firmai.
katalikų ir tautinių kata . eikimą Darbininkų
lietuvių vardu.
Pribuvus Kneižis rėkė, keikė, šmei Toji firma prieš du metu i žmonės išeidami juokais viais ūkininkais.
atsakinėjo,
kad
štampas
užlikų.
kalbėtojui Kneižiui, vienas žė pirmeivius, bet visas jo savo dirbtuvėse Įvedė 3 per
bos, nužymėjo kaip ir
Jau galima pasigirti ir tuo:
jis aiškino darbininkų budu Darbininkų T
žmogelis, "Darbininko” są-. "džiabas” niekais nuėjo. Vy mainom . 8 valandų darbe silipintų sau...
kad susitvėrė lietuvių ūki
jungos narys, norėdamas a- čiai su davatkom dabar di dieną. Tas patvarkymas Davatkom, berods, štampų ninkų draugija lietuviams klesos reikalus, dėlto publi privalo veikti ir toliau
tidarvti prakalbas, išstenėjo džiausią revoliuciją kelia. tulus darbininkus labai nu norėjosi ir jo$ aukavo, bet ūkininkams pagalbai teikti, kos didžiuma buvo užganė Skaityta ir priimta
žodį: ”Kaip jau visiems ži
Hudsonietis. džiugino. Daugelis įtikėjo Į toli gražu, nesurinkta tiek kitais žodžiais sakant, savi dinta. Vien tiktai rymio- liucija Amerikos L
kams nepatiko, kada Micke reikale.
noma, šitas prakalbas ren
fabrikos savininkų geras i r- pinigų, kiek tikėtasi.
tarpinei
pagalbai.
Tokios
Taigi klebonas sulaukęs
pradėjo kalbėti apie
gia Hudsono visuomenė,” ir
Nutarta rinkti ko’
MADISON, ME.
.dingimų. Tas džiaugsmas nedėldienio savo tėviškais draugijos reikalas buvo di vičius
žydiškus
dievus ir daryt iš parašymui rezoliucijoj
tyli nežinodamas ką dau 1 šis-tas iš musu padangės, i?611?31 tebuv0:
delis ir svarbus. Visi šios
giau sakyti.
Iš publikos
tuoj.
.
-ir pragyvenimui įskilus žodžiais "štampavo’’ visus apielinkės lietuviai ūkinin jų juokus, rymiokai bėgo Rusiją. I komisiją įėj
pradedama klaust, kas ren-j šitas miestelis turi apie;daugelis darbininkų negalė- tuos, kurie aukų nedavė. Sa kai prie draugijos prisidėjo. laukan.
Jurgelionis 65 balk, K
gė, jeigu niekas iš draugys- j 5,000 gyventojų. Daugiau- ? darni iš savo uždarbio pra- ko, randasi nemaža penkio Atsirado tik du, kurie mėgi švento Juozapo bažnyčios — 37 bal.s, ir Dundu!
čių bei kuopu nežino apie šiai čia gyvena francuzu ir gyventi, pradėjo užvaizdos likos tūkstančių vertų biz no tam geram sumanymui parapijonai jokiu budu savo bals.
surengimą. Po trumpų dis-jairių. Vieni įr antri jų turi: prašyti, kad jiems leistų nierių ir jie neaukavę nei koją pakišti. Nepasisekė klebono kun. Kuro negali išSkaityta ir priimta
iš
parapijos. liucija apie gynimą T.
•kusijų pasirodė, kad šv. Juo-jSavo parapijas ir bažnyčias, j dirbt 16 valandų, t. y. du cento, tik bėdini žmonelė; Gali jie sau organizuoti vy krapštyt
zapo draugyste savo sųsirin-, Lenkų čia yra apie 20 šei-! "šiptu”. Epidemijai ir karei .paskutines grivinas atidavė. čių armiją,jei turi iš. ko. Lie Tautiškieji tai greitai apsi ney.
kime buvo išrinkus komisi-, myny. Kiek teko su lenkais Į daug darbininkų išklojus.
Iš piktumo, kad jų klerika- tuvių Ukin. draugijai labąi dirba su savo klebonais; su Taipgi skaityta ir p
Ją, kad susižinojus su kitom 'pasipažinti, tai patyriau. Į sveikų darbininkų nesant iškas biznis nedusisekė, ku pritaria ir kitataučiai ūki dulkėjo tiktai ir nėr; kun. rezoliucija apie Lietu'
žvalionies pas mus iau nė Skaityta ir priimta
draugystėm ir bendrai pa- kad tų žmonių didžiausiu i užtektinai, kompanija 8 va- nigas keikė ir plūdo bedie ninkai.
Nesą supranta, ra!
rengti prakalbas. Dasizr troškimuu jia
vra turėt
liucija apie visuotiną 1
vuivu savo ba:
^-pandų darbo dieną pakeitė vius iki pailso. Bereikaio kaip svarbu yra ūkininkams
Eržvilkietis.
noję apie tai vyčiai ir dayat- nyčią Girdi,............
..........
kos Lietuvių Darb. si
be "kosciolo” 13 valandų diena taip, kad au tiek kraujo gadino. Vis būti organizuotais, kad bekos pirma surengia Prakal-:jjŲdnas gyvenimas. Kilte:£-! dienomis dirbama 11 valan- gi tiems bedieviams stampos sigynus nuo trustų ir reika
rimą.
bas visuomenės vardu, kad Į nių siekių pas tuos vargšus j dų, naktimis gi — 2 valan- neprilipino.
Skaityta ir priimti
le vieni kitiems paduoti pa PRAšO AUKŲ DUSEIKOS
sustiprinus klerikalu politi nėra. Apie pasaulinės poli-! Jas. Ištikrujų naktinis šip- Tiems gi, kam kunigija galbos ranką.
liucija apie Rusiją ir :
GYNIMUI
1
ką, bet tas jiems nenusisekė: į,tikos
tidavimą Rusijos soc
bėgį tie žmonės neturi j.'•as tęsiasi 13 valandų, tik už tuština kišenius, išviliodama Tai naujai ūkininkų drau
priversti buvo prakalbas at nei nuovokos. Esą girdėję. «2 valandas temoka.
Iš
Rochesterio
mums
pri

frakcijų
ginčų Socalij
paskutines grivinas, kad
šaukti, Jų nešvari politika kad Rusijos bolševikai sten-j Dirbdami 8 valandas dar- darbo žmonėms vergiją pa gijai dabar ruošiami įstaty siųsta šitoks atsišaukimas: ųemacionalui nuteisti
mai, kitaip sakant, konstitu Draugai darbininkai ir
pasirodė pilnoj šviesoj.
giasi carą ant sosto sugrą-1 bininkai nei nemanė reika- laikius, patarčiau užsirašvt cija.
Nutarta išnaujo kri
Tikimasi greit gaut ir darbininkės!
Laikraščiai sas progresyviškas <
Visgi ir šios Šv. Juozapo žinti. Paaiškinus man. kad Raut algos padidinimo. Da- 'Keleivį” ir "Naujienas,” tai parteris.
jau pranešė apie areštavi zacijas ir laikraščiu:
Dr-stės surengtos prakal bolševikai kaip tik priešin-* bar gi jau pervėlu. Dabar il žinos kokiems tikslams ku
Lietuviams
norintiems
mą čia M. Duseikos (Duse- suvažiuotų į konferer
nigija
iš
žmonių
pinigus
ren

bos išgarsintos visuomenės gai neleidžia grąžinti cariš gas valandas sunkų darbą
ant
ūkės
apsigyventi
patar

vičiaus).
Jį suėmė neva už apsvarstytų Ameriko
vardu be tos visuomenės ži kos valdžios . Rusijoj, tie dirbant daugelis aimanuoja ka. Kiekvienam norinčiam
tina
čionai
Loųisianoj
pirk

prieš-valdišką
prakalbą, tuvių Darbininkų suv
nios ir įgaliojimo. Publika žmonės gana žioplai atrodė kad neišturės. Jau atsirado teisybę žinoti aš mielai pa
ti
žemę,
nes
galima
geriau
mat
taip
jį
donosčikai
įskun mo klausimą.
tečiaus nusileido. Reikalau Tas reiškia, kad nieko ne- ir organizatorių, kurie pra tarnausiu ir užrašysiu ”Kenegu
kur
kitur
iš
žemės
nau

dė.
Jis
dabar
paleistas
po Išrinkta ūkio komi
deda organizuot darbininkų ’eivį” bei "Naujienas,” skai
ja kalbėti. Kalbėtojas atei- skaito, nieko nežino,
dos
čia
turėti.
$6,000 kaucijos. Vietos so tyrimui klausimo api
persistato.
na ir pats persi
stato. Visa Tuos žmones, supranta- organizacijos "Internatio- tydami tuos darbo žmonių
M.
Bryns.
cialistai
ir kiti darbininku dimą ūkininkų skyria
tvarka — kaip kam patinka, ma. išauklėjo tamsybės a- nal Brotherhood of Pulp laikraščius apsisaugosit kledraugai darbavosi, kad jį iš Tarybos ir ukininkvs
—
’ ‘ ” Kalbėto
”
Tikros ”"sorkės.
 paštalai. Nors dėl nedidelio Sulphile and Paper Mill rikališkos stampos ir grivkalėjimo iki teismo paliuosa- mokų. Išrinkti į k<
jas nupiešia visus tris fon skaičiaus jie negali čia save Workers” skyrių. Tuo tik nos pasiliks jūsų kišeniuose.
PROVIDENCE, R. I.
vus,
ir darbuosimės kad lai šie draugai: P. Du
Batakių šleivi®.
dus, apie "socialistų fondą” temuintojaus užlaikyti, te slu atvyko i čia iš New HamIš Lietuvių veikimo.
ke bylos jį apgynus. Bet Marcelis Gugis, P.
ant galo pasakė, kad jau čiaus tamsos apaštalai ne pshire valstijos organizato
Krutame
kiek
galėdami
kad šitą darbą rochesterie- rius.
žlugęs ir nėra žinios, kur užsimiršta ir juos. Laikas rius G. C. .Brooks. Kompa
CLIFFORD,
ILL.
kad
neatsilikus
nuo
kitų,
o
čiams
palengvinus, LSS. 7 Nutarta, kad C1
dingo pinigai, bet visgi ra nuo laiko aplanko, kad iš nija apstatė ji sayo šnipais.
Lietuviai
pradeda
rūpintis
tai butų negražu, jeigu ki kuopa išrinko komisiją ir Liet Darbininkų 7
gino aukauti į katrą fondą lengvatikių pasiėmus pini J minėtos organizacijos skyLietuvos
laisvės
reikalais.
pavedė jai atsišaukti į visuo nutarimai ir rezoliuc
taip
butų.
kas nori. Girdi, bet kam ru gus. Taip ve ir dabar atsi ,rių daugumas darbininkų
pi Lietuvos laisvė ir gėrovė, beldė iš kažin-kur dvasios susirašė, tik niekur negali Šiame miestelyje lietuviu Gruodžio 21 dieną šv. Jono menę ir paprašyti aukų by tų pasiųstos visoms
privalo aukauti į Tautos ubagas, kuris apkalėdojo tų gaut vietos savo susirinki gyvena 14 šeimynų ir 17 pa krykšt. draugystė buvo su los vedimui.
zacijoms, kurios prig
Fondą, žmonės patįs jau ži vargšų grinteles. Klausiu mams laikyti. Kur tik ban vienių, viso 44 y pa tos. Visi rengus prakalbas, kad pa-i Skundas ant d. Duseikos Chicągos LDT.
no, ką tas Tautos fondas vienos šeimynos, kas per vie- doma susirinkti, ten tuoj sutikime gyvena tarsi vie- rinkus dolerių klerikalų po bvvo neteisingas, todėl rei Nutarta, kad butų
_____ tai mažai ir aukavo;į nas tas juodas nekviestas prisirenka ir iš raštinės po nos motinos vaikai — nesi- litikos fondui. Buvo tviestf kės teisme prirodyt skundi sdinta ir išsiuntinėta
remia,
tūlas Šimutis iš New Yorko kų melą, reikė® gero advoka tikri atsiliepimai į dr
daugiausia aukavo kata- (svetys. Su nuostaba ir kū neliai. Darbininkai bijosi skirsto į sroves.
iZZ
r.:™:;- ---—-/i kia tai baime man atsako. jų akyvaizdoje savo reikalus Iš organizacijų yra čia vie bet tasai nepribuvo, tai save to, reikės pinigų. Draugai raginantįs aukauti ;
likai, kiti prižadėjo
aukauti,
• • bus
’__________
—
jei
vietinis ikasieris
iš kad tai "ksiądz.” Pastebiu, svarstyti.
nų viena SLA. 131 kuopa. vieton atsiuntė kitą (pavar ir draugės, kurie prisidėsit vns Laisvės Fondą.
rinkta®. Surinko $200.00. kad darbininkai turi užtek Šitokiom sąlygoms esant, Paskutiniame tos kuopos dės nenugirdau). Antruo.’u aukomis, siųskite jas komisi Sumanyta, kad h
Antru kartu Kneižis ir pra tinai savų reikalų ir bėdų, dabar visgi bus sunku at susirinkime pakelta Lietu "spykeriu” buvo "Darbinin jos adresu.
vietos parinkta aukų
deda kalbėti, bet neužsimo kamgi bereikalingai mėto gauti 8 valandų darbo dieną, vos laisvės klausimas. Nuta- ko” redaktorius. Jis, sako, Komisija:
vos Laisvės Fondą,
ka nei rašyt, apie tas ”sor- savo sunkiai uždirbtus ska kurią patįs darbininkai dėl rta įsteigt Lietuvos neprigul atvyko čia "savais rei Pirm. Joseph A. Miller,
ta $73.65.
27
Gilmore
str.,
tikus
dykaduoniui.
Girdi,
kalais
”
ir
pirma
prakalbų
savo
neprotavimo
prakišo.
mvbės
bei
Lietuvos
laisvės
Chicągos Liet. Dari
kes.”
Sekr. J. Druseikis,
Aukos, mat, jau surinktos, reikia "wyspowiadac się”— Kas iš visa to vietos darbi fondo skyrius. Tuo tiksiu pardavinėjo savo literatūrą
bos kasierius yra no
721 North str.,
tai veidmainiaut nėra rei tas yra švenčiausia, jų ma ninkų judėjimo išeis — ne išrinkta komitetas iš tinka Nežiūrint, kad lenkų sve
$1,000. O Amerikoj
Rochester, N. Y.
vių Darbininkų Tarj
kalo, dėlto Kneižis užreiškia* nymu, pareiga ir tam net tolima ateitis parodys. Dar mų žmonių, kurie rinks au tainėje laikė prakalbas, bet
paskutinius
savo
skatikus
kad nors ir sunkus katalikų
bininkams visgi reikalas or kas minėtiems fondams.
iiems komplimentų nesigai- P. S. Jeigu liktų aukų nuo sieriaus bondsaa išn
padėjimas liko, "liet dabar reikia atiduoti.
ganizuotis ir drąsiai kovoti
’
Kuopa pirmutinė iš save ėjo: "psiakrėvai.” "svvnė?” bvlos, tai virš minėta komi 000.00.
Bet
štai
tasai
kolektorius
Pirm. A. Petrat
jau taip nebus, tik katali
už savo teises.
epitetai sija perduos jas'į LSS. apsi
iždo paaukavo $25.00. Kuo :r dar kitokį
M. L. Balčhonas.
Sekr. A. tymopt
kam reikia geros energijos susiduria ir su manim. Klaupos nariai suaukavo $47.00; taip ir pylėsi iš klerikalų gynimo fondą.
HUDSON, MASS.
Iš musų gyvenimo.
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jnažės. Tiesa, jie bando ap-'
’ to dalies ir kitos. O apšvies nenorėjo net nusivilkti. Ka
rūpinti save tiktai raumenų
tieji karaliaus šalininkai ralius supyko, kad budeliai
darbu; jie proto nepaiso —
mokės apkvailinti žmones. su juom taip apsieina, tuš
užtai jie yra vargdieniais,
Paryžius girdėdamas apie tybė ir paskutinėj valandoj
stalčiai vergais. Ir jie bus
tai sujudo. Konventas tu jo neapleido. Savo kunigo
Mislijimo biznis — tai, vy- pradėsi, tuo daugiaus pelny- tokiais, pakol jie nepradės
rėjo užbaigti karaliaus teis prikalbėtas paklausė. Pirm
dirbti smegenimis taip daug,
ručiai, pelningiausias biz- si.
mą. Galerijose buvo pilna negu padėti galvą po giljo
nis ant svieto. Jokis biznis! Kaip galima tai padaryti? kaip jie kad dirba šiandien
žmonių, kurie pritardavo tinos kirviu, pasakė j visus
negali padaryti žmogų taip Labai lengvai. Pirmiausiai raumenimis.
ar papeikdavo vieno — kito tuos žodžius: "Prancūzai, aš
greit turtingu ir laimingu,įduok smegenims maisto ir Tagi, Darbo Žmonės, visi
žodžius. Nevienas iš kon mirštu nekaltas tų nusidėji
kaip mislijimo biznis. Šaky-darbo. Neužmiršk misliji- eikime Į galvojimo pramonę,
vento narių balsavo netaip, mų, kuriuos man užmeta, aš
vadinasi,
mislijimo
biznį.
site, kad ne? Gerai, pa- mo aparato ir nepalik ji
kaip norėjo: mat bijojo iš dovanoju tiems, kurie nuta
šnekėkime apie tai.
| "dievo valiai.” Mesk iš gal- Duokime smeginims darbo
juokimo. Balsavimai buvo rė mane nužudyti ir geidžiu,
—
naudingo
darbo.
NepasiKiekvienas žmogus, kuris vos tą pragaištingą įsitikiniatviri, kiekvienas davė bal kad mano kraujas atneštų
*
-laikraščius
- — ir
- šį-tą
—
są skyrium ir aiškindamas, Francuzijai laimę." Užgrio
skaito
ži-  mą, kad kunigai ir ponai uz kakinkime vien tik rankų ir I
kojų
darbu,
bet
leiskime
dar

tave
mislija,
todėl
tau
nerei

■ kodėl taip manąs. Jie tęsėsi vė bubnai, budelis pagavo
no, beabejo, yra girdėję apie
ban
ir
smegenis.
kia
mislyti."
Tie
žmonės
3 dienas, nuo 14 iki 17 sau karalių, ir 10 vai. 20 min.
Tarną Edisoną, šitas žmo
_ ,yra
__ __
__ , netik savo iš mislija kaip iš tavęs dolerį Nereikia rendavoti namo,
nukirto karaliui galvą. Sa
sio.
gus
didelis
idant
pradėti
mislijimo
biz

minčia, bet ir turtais. <Jis įtraukti. Ant jų tu neatsiminčių,
Apsvarstymui pastatyta 3 koma, jog kun. Edgeworth
ni.
Nereikia
daug
pinigų,
yra milionierius. <O vienok dėk. Rūpinkis savais reikaklausimai: 1) ar Liudvikas pasakęs i karalių: "Švento
buvo laikai, kada jis skurdo ^als l)a7’ kaip neužmiršti kad pradėti mislijimo biznį.
Kapetas yra kaltas dėl suo jo IJudviko sunau, žengk į
Mislijimo
bizni
galima
dary

nei kiek nemažiau už mus. ?av0 P^.vo lr dažnai duodi
kalbio prieš tautos laisvę ir dangų!" (Mat vienas kara
ti
visur:
mokykloj,
savo
Jis neturėjo darbo, neturėjo Įam maisto, taip neužmiršk
valstybės ramumą? 2) ar liaus pirmtakunų, jo bend
kambaryje,
ant
gatvės,
gatpinigų, neturėjo, supranta- T.,saY° smegenų papenėti,
užtenka konvento teismo, ar ravardis, Liudvikas IX prikaryje,
dirbtuvėj,
net
ir
ma, nei už ką nusipirkti at- Pdvui reikia geros mėsos ir
reikia dar pavesti jis visos skaitytas prie "šventųjų...")
sakančio maisto. Bet vieno i duonos, o smegenims reikia bažnyčioj. Smegenys yra
tautos balsavimui? 3) Jeigu Nugalabijus karalių lyg
liuosos;
gali
mislyti,
kiek
’
i
ir
knygų.
dalyko jam nestigo — taj;gerų laikraščių
vra kaltas, tai kokia bausmė Į laikui tartum nutilo kovo3
. • viską nori. Tiesa, negali viską, ką
smegenų; vadinasi, jis ture-p erskaitęs stengkis
uždėti?
|tarp žirondinių ir kalninių.
jo protavimo mašina. Ir jis apsvarstyt ir neužmiršt. Tai tik panori, plepėti, bet juk
Narių buvo 749. Balsuo-; Greitai jos prasidėjo išnau_ ________________
x: bus
hns smoerpnu
At- plepėjimas neturi nieko ben
paleido!
šitą mislijimo ___
maši-;
smegenų npnaft,
penas,
jant pirma klausima buvo i jo. Bet buvo dabar tai aštatvvke 720 žmonių,' pasakė ri ir smarki kova, kova tarp
ną darban. IPradėjo,
iuuvjv, * taip 'mink, kad ne tik kūnas
. rei- dro su sveiku mislijimu.
sakant, mislijimo bizni. Biz-1 liauja maisto, bet ir pro- Pradėti daryt bizni, .su
iu 683, jog karalius kaltas; i turtingųjų žirondinių ir benis ėjo pastebėtinai gerai, i tas. Jeigu aprūpini kūną. prantama, yra reikalingas
37 pasakė tą pati, tik pridu-l turčių žmonių — Paryžiaus
Mislijimo aparatas dirbo!tai aprūpink ir protą. Sten- tavoras. Štai ve, karčemoj
rė, jog neturi teisės jį bausti.: miestečių ir kalninių, palaipuikiai. O svarbiausia, Edi- į giesi kuną PaPU0Št1’ Paval- alus, bažnyčioj dievas ir vel
jų pusę. Paryžiuje
Ant antro klausimo iš 720 kiusių
1
sonas mislijimo aparatui ne-: žydinti; kartas nuo karto niai, mėsinyčioj kumpiai,
žmonių 423 pasakė, jog pa ‘ prasidėjo bedarbė, o po jos
sigailėjo darbo; o, ne — jis i pasisven žiūrėdamas, ar ta- duonkepykloj duona ir py
kanka konvento teismo; 281 i badas, skurdas. Žirondiniai
ragai,
drabužių
krautuvėj
davė jam tiek, kiek tik anas vo kūnas kįla ar puola. Tai
— ėjo prieš tai, 5 nieko nepa tik trukdė tos nelaimės pra'■‘2 — 2_
ir tam
.__ i panapavilkt galėjo. Ir, pagaliosjkodelproto nepapuosti mok- drabužiai
Į šalinimą. Nepaliko nieko
sakė, 11 — abejojo.
kas išėjo iš to? Nagi. Edi-,siu? Kodėl nebandyti pa- šiai.
Visas žirondinių darbas kito, kaip išvyti žirondinius.
Geroką mislijimo biznio
sonas tapo vienas didžiausių! svert. ar tavo protas puo.a
nuėjo ant niekų. Konvento Taip ir padarė kalniniai su
dalį galima atlikti ir be jogalvočių ir turčių. Edisonas,ar ki-a •
teismas buvo galutinas. Iš paryžiečių darbininkų pa
kio
tavoro.
Bet
vis
deito
yra šiandien vienas didžiau- j Eini darban ar pareini iš
gelbėti karalių sunku. Pasi- galba po sunkios naminės
šių žmonių ne tik čia, Ame-darbo, eini kur-nora su rei- reikia ir tavoro, tik žinoma,
lieka tik rupinties paskutini .kovos.
G*
rikoje. bet ir visame pašau- į kalais — veik ant kiekvieno pirmos kiesos tavoro.
(Tąsa)
šališkais ir teisingais, kaip, klausimą svarstant — kaip Sunkias valandas pergyIvje. Jis yra garbingas, tur kampo matei tam tikrą pasi- pirmos kiesos tavoru yra Išrinkta tam tikra komisi tat pridera teisėjams. At. nubausti. Buvo atėję 726 veno respublika. 0 čia pritingas ir laimingas. O kas svėrimui mašiną. Žinoma, tiktai sveikas mokslas. O jau ja, kuri surašytų visus kara minkit, kad žmonės tylėjimu nariai. 5 nebalsavo, taigi įsidėjo
sidėjo pavojus iš svetur.
svetur,
padarė jį tokiu? Vai. su tiems, kurie pastatė ten tą darbo žmonėms, tai geriau liaus nusidėjimus. Tasai raš sutiko Liudviką XVI, su buvo paduota 721 balsas. Svetimi karaliai padarė nau
prantama, mislijimo biznis! mašiną, nerupi nei tavo pro siu mislijimo bizniui tavoru tas buvo perskaitytas kon grąžintą į Paryžių iš Varė- Norint uždėti kokią baus- .ją_ suokalbi nuslopinti revoyra socalistiški laikraščiai ir
mę, reikėjo gauti mažiau- liuciją.
" . Labiausiai buvo įJeigft jau šitokie dalykai tas. nei kūnas; jiems tik ru knygos.
vente 7 lapkričio, o. dėl jo nnių.”
pi,
kad
tu
į
mestum
tenai
cen

siai
361
balsas
(1
balsu
daunirtus
Anglija, nes sekdami
sviete dedasi, tai kokiems
Įnėjo karalius. "Liudvi
Lai kiekvienas atmena, ginčai prasidėjo 13 lapkri
tą.
Jie
todėl
ir
užrašė
ant
giaus negu pusė). Ir tiktai iraneuzus buvo sukįlę airiai,
galamA mes snaudžiame?
kad su prastu tavoru pada čio. Ginčijosi apie karaliaus ke, pasakė Barrerę, francu- 361
tos
mašinos:
pasisverk
savo
vyrai pasakė, kad kara- kurie dargi gavo iš jų pagelKodėl mes nepradedame
rysi prastą biznį. Su tokiu nusidėjimą, apie galimą ! zų tauta apkaltina tamstą. lių reikia nužudyti 46 — bą. Anglija pakvietė Į talką
kūną,
sužinok,
ar
tavo
rau

mislijimo biznio?
Kodėl
tavoru, koki išduoda kleri bausmę jam, bet apie teismą Perskaitys tamstai doku taipgi nužudyt, tik netuo- Austriją, Prusus, Maskoliją,
mes neduodame savo sme menys vysta ar auga.
kalai ir tautininkai, darbo nebuvo dar užsiminta. Daug mentus, kurie parodo nusi
genims darbo? Kodėl mes Taigi, pamatęs tokią ma žmonės jokio mislijimo biz kalbų buvo apie tai. ar gali dėjimus. Liudvike, sėskit!" jaus, 26 — atidėti ilgesniam Vokietiją, Sardiniją, Ispanivis nepaleidžiame darban šiną, su kuria galima" vien nio negali daryti. Jeigu jie ma nudėti karalių. Žirondi Karaliui patiko, kad vadino laikui, 286 — įkišti į kalė- ją Portugaliją, Neapoli, Tosmislijimo mašinos? Kam tik kūną pasverti, užmiršk darys, tai daugiau pralai niai, žinoma, buvo priešin j jį vardu, o ne pavarde... Pas- jimą ar ištremti, 2—į kator- kaną, Parmą, Modėną ir pames laikome ją amžinai dy ją, o atsimink savo dvasini mės, negu laimės, vadinasi, gi tam. Kaįniniai-gi buvo kui pradėta skaityti apkalti gą. Tokiu budu nutarta ka- galiaus popiežių. Anglų piką, ar todėl, kad ji rūdytų? stovį. Bandyk savo protą subankrutvs.
kitokios nuomonės. Jų va nimas. Kiekvienas apkaltin ralių Liudviką XVI nužudv- nigai visur sriovėmis tekė
0 čia skaitlius naminių
jo. O
Tiesa, yra žmonių, kurių pasverti. Bet kaip, sakysi?
Gerą tavorą galima gauti dai — Robespierre, St.-Just tasis gali tylėti, neprisipa ti.
Juk
protas
—
ne
.medega:
Balsavimas
tesėsi
24
va-1
priešų
buvo didelis. Todėl
mislijimo aparatas yra taip
tik gerose firmose. Taip ly (skait.: Sen-Ziust) ir Marat žinti, bet Kapetas pradėjo
nepasversi
lyg
koki
daiktą.
pa
J
apsigynimui
nuo naminių
surūdijęs, kad vos-ne-vos jie
(skt.: Mara) taip sakyda per akis meluoti, bėdą versti landas, nes kiekvienas, pa-į
giai
ir
mislijimo
bizniui
dva

gali dirbti su juom. Misli- Tai tiesa. Bet ir nereikia sini tavorą galima gauti tik vo: "Jeigu visuomenei yra ant kitų, ypač ministerių, duodamas savo baisa, ture- priešų buvo įtaisytas Revojąnti žmonės vadina tokius protą sverti taip, kaip kad gerose firmose. O tokiomis reikalinga, kad mirtum, tai kurie darę jo vardan be jo jo pasakyti, kodėl taip reikia liucinis Tribunolas (teismažai žinančiais, neišmanė- sveri kūną. Pamislyk — firmomis vra sociaiistiškų ,tu privalai mirti." St.-.Just, žinios: juo toliaus, tuo la nubausti. Karaliaus pus- mas), kuris žudė visus respamislyk labai drūčiai — ką laikraščių išleistuvės, kny buvęs markyzas, jaunas dar, biaus melavo: pasisakė nie brolis balsavo už nužudymą publikos priešus. Nors kalIjais ir tam panašiai.
protiškai nuveikei vakar;
ir ėmė ilgai išvedžioti, kodėl nin iai nuveikė žirondinius,
Neišmanėlių šiandien yra kiek išmokai; kiek šiandien gynai ir socialistiškos orga genijališkas vyras, pasakė ko nežinąs apie geležinę reikia ji žudyti. Po jo ei nors jie užvaldė respubliką,
karatą kalbą prieš karalių: skrynutę ir neprisipažino
begalės. Bet kodėl? Todėl, daugiaus žinai, negu vakar nizacijos.
naminė kova nepasibaigė,
Dabar, manding, aišku "Jeigu, sakė jisai tarp kito prie savo tų laiškų, kurie jo nantis kunigas Sieoyes, už-• prisiėjo kovoti su sukilusiais
kad labai daug žmonių ne žinojai; na, ir sužinosi, ar
pykęs ant ilgu kalbų, stačiai
myli mislijimo biznio. Sa tavo protas auga, ar stovi kiekvienam: kas yra misliji ko, Roma po 600 metų res ranka buvo rašyti. Kon pasakė: "Nužudyti be ilgų pakurstytais
žirondinių*
kysiu, neduoda savo smege f.nt vietos, ar, pagaliaus, mo biznis, kaip tą biznį rei publikos, o Anglija Krom- ventui buvo perdaug: jis į; kalbų!” Žirondiniai veidmai Vandėjos sodiečiais, kurie
nims naudingo užsiėmimo. smunka žemyn. Ot, vadina kia pradėti, kokio tavoro velTiui mirus, nežiūrint jc nirto. Sugrąžino karalių į niavo ir visaip raitėsi. Bi norėjo apginti bajorus ir ku
Laiko juos, tarytum kokius si. imsi ir pasversi protą! jam reikia ir kur tą tavorą energijos, pamatė vėl atgi- kalėjimą, bet jau pasodino jodami publikos paniekini nigus, o panaikinti respubli
penimius — tik ėst ir gulėt... Jeigu matysi, kad tavo pro galima gauti. Reikia tiktai jant karališką valdžią, tai kc skyrium nuo visos jo šeimy mo, tūli jų balsavo už nužu ką. Revoliucinis Tribunolas
X
gali besulaukti pas mus geri nos.
Darbo jiems gailisi. Gi sme tas stovi ant vietos, kad pradėti biznį, tai viskas.
iš paskutinės darbavosi. Di
Kaip greit mes mislijimo valstiečiai, laisvės prieteliai. Konventas leido pasirinkti dymą.
genys, tada, suprantama, .šiandien daugiaus nežinai
džiausių respublikos priešų
pripranta dykaduoniauti: o kaip žinojai vakar, tai grieb biznį pradėsime, taip greit matydami, kaip tautai jau advokatus. Karalius pasi Karaliui kalėjime buvo pa galvos buvo nukapotos vie
koks buvo seimo nu
paskui jau to tik ir reikia kis ge» ų laikraščių ir knygų, milžinišką naudą mes iš jo dabar dreba jos rankose kir rinko du: vienas iš baimės sakyta,
tarimas.
Jis prašė atidėti na po kitos. Tarp jų nukir
vis, ir su baime ji eina prie nats atsisakė, antrasis suti
jiems, tai yra amžinai už pe idant nestovėti ant vietos apturėsime.
ko. Savo noru apsiėmė gin išpildymą bausmės bent ant to galvą ir karaliaus našlei
Algerdas. vergijos paminklo?"
čiaus tysoti ir, žinoma, nie amžinai. Jeigu jautiesi, kad
Robespierre da aiškiau pa ti dar vienas advokatas, bu 3 dienų. Žirondiniai palaikė — Marei Antoninai. Jos sū
ko neveikti. Ir tokie žmones šiandien žinai daugiaus, ne
bet konventas, matyda nų Revoliucinis Tribunolas
Redakcijos
Prierašas:
Nė

— nemislijanti žmonės — gu vakar, tai nepasitenkink ra abejonės, kad drg. Alger sakė: Kam čia ilgai apie vęs karaliaus ministeris, ir tai,
mas tame kokius nors vy buvo padavęs į mokslą pas
nori, klausykis, būti turtin tuomi. nesakyk, kad jau ži das pasakė čia daug tiesos. tai kalbėti, kad ir taip vis nasiėmė da vieną pagelbi- lius.
20 sausio nutarė, jog vieną kurpiu (šiaučių) Si
gais, laimingais ir net išmin nai užtektinai, bet mokykis Juo tamsesnis žmogus, tuo kas aišku? Numestasai ka • ninką. Tokiu budu kara reikia nužudyti tarpe 24 va meoną. Ponų istorikai pa
tingais! Ar tai nenavatna? daugiaus: juo daugiaus ži sunkiau jam gyvent. Te ralius tinka tik dviem daly lius turėjo 3 advokatus. landų. Ėjo kalbos, jog ka- sakoja, jog jisai perdaug
kams: * būdamas gyvas jis Menki buvo tie advokatai.
A Sutik vieną ar kitą musų nosi, tuo bus geriaus.
čiaus nevisuomet žmogus y- naikins šalį, laisvę ir ramy Nebuvo nevieno gero advo rališkiai norį pakelti maištą kankinęs karalaitį. Bet tai
žmonių;
nedoras išmislas. Simeon’as
• pradėk kalbėti
A . .. . su• Kas-gi butų, pagalios, jei- ra kaltas, kad jis tamsus. bę, o. mirdamas jis ta laisvę, kato, kuris butų sutikęs gin- ir išgelbėti karalių.
juom apie bizni, tai jis tuoj
žmonės taip daug rupin Ekonominis padėjimas ne ramybę ir sali sustiprins
apsėjo
su juom taip-pat,
Liudvikas Kapetas atsi
ti
.iiiu adės bėdavoti. kad neturi į.jSj
proto pakėlimu, leidžia proletariato vaikams Tas išriša visą klausima, ku 26 gruodžio buvo teismas. sveikino su savo šeimyna ir kaip ir su kitais mokiniais.
pinigų pradėti bizni.
'’sikaip jie kad daug rūpinasi apšvietus Įgyti. Edisonas ri čionai svarstoma. Liudvi Pribuvo karalius su apginė- pasiprašė kunigo Edge-i 14 spalių 1793 m. prieš
matote, nori pirkti karčemą,k.uno reikalais? Kad žmo- yra turtingas, bet tuos tur kas turi būt nužudvtas, ki j jais. Po advokatų kalbų ka worth, kuris nenorėjo kJau-l[Tribunolo teismą buvo pa
mėsinycią ar duonkepyklą, ngg.
(]aUg stengtųsi pa tus sutvėrė ne jo protas,, o taip respublika gali pražū ralius grįžo atgal į kalėjimą. syti konstitucijos. Viskas šaukta karalienė. Jos teisė
neš jis tik ten mato bizni.
puošti savo protą ir suteikti tūkstančių darbininkų ran ti."
jais buvo 1 barzdaskutys, 2
Dabar prasidėjo tarp pa buvo išpildyta.
Bet su pinigais kiekvienas ja;n pakaktinai dvasinio j>e- kos. Taigi, kad vieni lobsta, Konventas ir dabar neno čių teisėjų — konvento na Ant rytojaus, 21 sausio siuvėju, 2 stalioriu, 1 dailygali padaryti bizni. 1 ai labai no. kaip jie kad rūpinasi pa- o kiti skursta, tai daugiausia rėjo dar bausti karaliaus. rių ginčai apie kaltybę, ži .1793 m., 9 vai. ryto, Liudvi dė, 1 šalkalvis (sliesorius),
naurasta. Padaryk
Padalyk r*
gerą; puošti ir papenėti savo ku- visuomenės tvarka kalta, o Pary žiaus priemiesčiai grei rondiniai svyravo ir čia, no ką paimti atvyko tautos 1 tepliorius (piešėjas), 1
biznj be pinigų, ot. tai busi na? Juk tuosyk protas bu ta tvarka yra ne žmonių, bet tai prispyrė konventą mesti rėjo kaip nors jį išgelbėti gvardijos pulkelis. Su juom gydytojas, 1 teismo tarnas
ir smarkus, ir išmintingas tu ir prakilnus, ir turtingas. evoliucijos padaras.
svyravimą. Jisai su širdgė nuo mirtis, bet atvirai bijojo važiavo tik du ginkluotu ir 1 be amato žmogus. By
vyras. Padaryk bizni taip, Visi daug žinotu. Visi su
la sutiko ant teismo. Išrink I tai pasakyti. Ėmė pasakoti, žandaru. Kur reikėjo pra- la tęsėsi 3 dienas. Ištarmė—
kaip Edisonas iiadarė. Ne iš prastų savo reikalus. Visi
toji 3 gruodžio tam tikra ko jog bijosi priimti ant savo važiuoti, stovėjo visur tau- nužudyti, kas ir buvo išpil
karčemos, ne iš bučernė-, ne mokėtu apginti savo teises.
misija turėjo prirengti ap sąžinės atsakymą dėl teismo tos gvardijos eilė. Laukia- dyta tą pačią dieną, 16 spa
iš ))ekarnės, bet iš mislijimo. Visi žinotų, kas yra laisvė.
kaltinimo aktą.
ant karaliaus, geriaus butų ma buvo karališkių užpuoli- lių. Buvo tai drąsi, pikta,
Mislijimo biznis ne tik yra Visi žinotu, kas yra gerbū Praamžiui sukant pasaulių
Teisėju konventas pasky tai pavedus visiems krašto mas' net vietomis buvo pa- nedora moteriškė. Ji per
ratą
pelningiausias biznis, bet ir vis. Ir visi žinotų, kaip rei
rė save. Apkaltinimas pri žmonėms nutarti, ką daryti statytos kanuoles. Vieto savo intrygas, neapykantą
lengviausias pradėti. Nerei kia laisvę ir gerbūvi na’ai- Mes ir vėl baigėm senąjį rengtas. Įduotas karaliui su karalium. Tokiu budu mis vienas kitas žmogus demokratijos ir puikybę
metą.
kia, matote, pinigų. Tuščiais kyti. Visi tada butų laisvi ir
už 3 dienų pirm teismo. Ka hutų galima atitęsti kara šaukė gelbėti karalių, bet daug pikto padarė Francuzi
kišeniais, išplyšusiom ke laimingi žmonės.
Naują pradėjom, kad toliaus ralius atvyko iš kalėjimo į liaus nubaudimą, o per tą pritarimo tasai šauksmas jai, kuri per ją paplūdo
vargti,
linėm, pradilusiomi* alkūnė Taip ir turi būti. Juk ir
konventą
pasiteisinimui. laika galima ką gero sumis- ■ negavo. — Nugalabinti ka- kraujuose. Jos likimo sulau
_ visi
H žmo-*( ralių buvo paskirta ant Re- kė ir daugybė žirondinių. —
mis gali pradėti mislijimo dabar tie. kurie daugiau mi- Kad toliaus geisti, grumties Konvento pirmininkas Bar-į įvti, ______
o antra — ne
ir
verkti...
biznj. Nereikia laukti ryto -liia, geriau gyvena.
|
n
ės
priešingi
karaliui,
gal ’ voliucijos Pleciaus, priešais Respublika buvo išelbėta.
Ma
rere, išgirdęs jog įneina ka
jaus, kito mėnesio, rudens ar žiausiai mislija darbo žmo Vedina vilties kova laimė ratus. primena konventui iį dauguma nutars palikti ji Tuilery. 10 vai. pribuvo ka- Reikėjo dar apinti ją nuo
ti—
pavasario, "delčios” ar "pil- nės, už tai jie skurdžiausiai
anie jo priederme: "VvraiJ’gvva. Kalniniai matė prie ralius. Užlipo ant tam tik- svetimų priešų. Revoliuci
Pirmyn,
o
Liaudie,
nėr
ko
načio,” idant mislijimo biz gyvena. Ir kol jie nepradės
Europa visa žiuri į jus. Kitos ko tat eina. Galėjo prasidė-1 ro pastato. Rudelio pagel nė armija visus priešus iš
gailėti!
nį pradėjus. Gali pradėti ii mislyti ir savo reikalais rū
...
. sodžiaus
7* i*-8-’—• norėjo surišti jam vaikė. Ir čia jos buvo virti naminė
karė tarp
bininkai
kartos skaudžiai baus jus už ti.
v
v
—
1—_ Jisai
purtytis,jšus.
šiandien. Ir juo greičiaus jį pintis, tol jų skurdas nesuJ. B. S.
neteisybę. Todėl bukite be- į ir miesto, tarp vienos kraš- rankas.

Mislijimo Biznis
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KAIP FRANCUZAI NUDĖJO
SAVO KARALIŲ.

Nauji Metai.

I

Pajieškau pusbrolių Igno Petrikojungininkai vedę dabartinę
Mes pradėjome pykti, kad nies,
Antano žilionies ir Petro žiliokarę — paniekinimas žmo kol^s ten svetimtautis atėjo nies, visi iš Serijų parapijos. Suval
kų gub.
Taipgi Juozapo Plukio iš
nių teisės patiems pasirinkti i musų lietuvišką bažnyčią Veisėju
parapijos.
Jų palių atsi
sau valdžią. Bet tokių atisi- ir pradėjo bosauti.
šaukti ar kas žino meldžiu* pranešti.
Petras Markevičius.
(1)
tikimų istorijoj buvo jau pir v Kalėdų rytą mes, tarsi su 864 Carpenter
Way, N. S.
N S Pittsburgh, Pa.
Pas mus, kaip ir kitų tau-'geriausių rezultatų, darbi- ma, o istorija turi nelemtą sitarę, vieni nuvažiavome į
palinkima
atsikartoti.
AT

So.
Bostoną,
kiti
nutrau

tų socialistuose, mažiausiai
ninku
kiesos
pareiga
‘
--— r—-„-i yra
Pajieškau brolio Kazimiero
Bensu socializmu apsipažinę rupinties teikti pagalbos ki- SIMINKIT _ ŠVENTĄJĄ kėm pas lenkus, o lietuviškoj doraičio, pasidavusio vardu Brown, iš
Povilaičių kaimo, Gruzdžių parap <
bažnyčioj ant devynių tik Siaubu
SĄJUNGĄ.
draugai, naturaliu budu tų tautų proletariatui,
pav., Kauno gub., gyveno
Yorke. Turiu svarbu reikalą
skelbiasi
iriiemacionalis- ( Šitokiu keliu _ eiti galima Šitoks dalykų stovis suju keliatas žmonių tebuvo il irNew
meldžiu jo paties ar kas jį žino pra
MONTELLO, MASS.
tais, kad vien tuo terminu tik tuomet, kada tautose dino Califomijos senatorių tie patįs aukavo tik centus. nešti.
(1)
Jonas Benderius,
pridengus savo nuovokos: viešpatauja
amokratybė. -Johnsoną ir jis padarė Vals Airišis pamatė, kad čia jau
Detroit, Mich.
Inkorporuojama ant $100,000.00.
silpnumą.
*Be jos proletariatas negali tybės Departamentui kelia- kas nors negerai. Davė ži 228 William st.,
Aš
Marijęna
Rupšiukė
—
Kupstis
tą
paklausimų,
reikalauda

nią
į
So.
Bostoną,
kad
blo

Ką reiškia intemaciona- įgyti politinės galios, o be tos
sodžiaus. Viekšnių pa
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ
j
gai su Cambridge’aus lietu išrap.,Vaugiškių
las, vargu bau daugelis jų negali ir šalies ekonomijos mas jų paaiškinimo.
Kauno gub. pajieškau savu vyro
<
Ar Valstybės Departa viais—dolerių nėra! Ant Juozapo Kusčio. Reikalas yra per
veda organizavimo darbą:
pataikytų nuosakiai išaiš- tvarkyti. »
siskyrimo, dėlto prašau
atsiliepti,
dvyliktos
vai.
airišis
laiko
mentas
atskleis
tikrą
tiesą,
kinti.
i Ekstremistų
socialistų
taipgi prašau žinančiųju jį pranešt’
a) Prižiūri tvarką,
ka busiu dėkinga.
Kapitalui virtus internaci- bandymas be demokratybės ar jis atsikalbės aiškinimais, mišias ir vis žiuri per petį į jo adresų, už
b) kontroliuoja ir
Kupstis.
(11
?;
onaliu, t.y. tarptautiniu, dar išsiplėtojimo varu vykinti kad dar neatėjęs laikas pa užpakalį, ar neateina iš So. 479 NorthM. Mains
str.,
?:
c)
sudėtus
pinigus
prižiūri.
•;
sakyti
Amerikos
žmonėms
Waterbury.
Conn.
Bostono lietuvis kunigėlis
bininkų kova irgi negali ap- socializmą būtinai turi atneiškolektuoti dolerius. Lietu Pajicškau savo vyro JONO KILIDIRBTUVĖ BUS TUOJAUS STEIGIAMA.
sitverti tautinėmis ribomis; šti skaudžių apsivylimų. Ne- teisybę?
<:
KEVIčlAL
’
S,
jis
prasišalino
3
gruoviškas
tėvelis
apsidirbęs
su
Mes
pamatysime.
'
priešingai: vienos tautos sa tai svajonė, kuri tikrenyKAS NORITE
lž.io palikdamas mane su mažu kūdi
darbininkai privalo gelbėti bės faktuose sutirpsta. Tam Tuo tarpu gi mums nepro- So. Bostono parapijonais. kiu dideliam varge. 35 metų senugalite įstoti į
no, 5 pėdu 6 coliu augščio. apskrito.kovot kitos tautos darbinin- tikru momentu sukelto irii- šalį butų sulaikyti savo visu smarkumu leidosi į burnos,
čvsto veido, tamsiai geltonu
THE PROGRESS SHOE MANUFACTURING CO. ?5
karns. Vadinasi, internacio- nios jausmo neužtenka, kad sprendimą apie Rusiją ir vi Cambridge. kad paspėti dar įlaukii. plikas, vienos rankos nykšis yra sužeistas.
Iš Lietuvos paeinalas darbininkams reika- sutvarkius ekonomini gyve- sus iki šiol įgautus apie ją airišiui mišias belaikant, bet * >a:
Vieno šėro kaina $100.00;
Tarnavęs kaimo. Panevėžio pav_
lingas ir svarbus.
jnimą. Ūpu galima padaryt •spūdžius išblaškyti, kad pa ir čia nelaimė! Kaip tik tuo Kauno gub. -3 metai atgal gyvenc * •
Apsauga pinigų užtikrinta;
’e, Md., vėliau Bostone. Ka; i i
Tiegi darbininkai, kurie (politinius perversmus, bet skelbtus kada nors faktus laiku skersai kelią į mares 3altimo
latėmytų tokį vyrą, malonėkit ra a r. < ’
Pelnas didelis ir tikras;
skelbdamiesi internaciona- ekonomijai sutvarkyti rei- galėtume priimti grynu pro ėio didelis šipas ir užsidarė iranešti. Girdėjau kad Marylando
•alstijoj buvo ženotas su kita. GimiAvalų (shoe) krautuvių biznieriams,
listais, ir dėl to savos rūšies kia ir tos minios išmanymo, tu ir be jokios neapykantos. tiltas. Čia jau turbut be įės
ar pažįstami malonėkit pranešti < 5
Šitas
laikraštis
teisybės
dieviai taip pataikė, nes ka n ka tariu ačiū.
puikiausias investmentas.
"internacionalizmo" atriša-; Ve, pasakys mums — mes
(lf
MARY KILIKEVIČIA.
ko kovot savo tautoje, atimam darbininkams viltį, įpie Rusiją irgi nežino. Su talikai to nedarytų. Taigi .303 Poūlar
st.. Bridgeport, Conn
NELAUKITE SU ĮSTOJIMU, NES GALI
aiškiausiai parodo, kad jie,vedame į nusiminimą. Gali- lyg to, ką mes žinome, tai sulaikė kunigėlį ant tilto net
NETEKTI ŠĖRŲ!
brolio Augusto Žigo, panet i k nesupranta internacio- ,me atsakyt, kad iliuzijomis bolševikų" vadai gali būt ir 20 minutų. Airišis kunigas ■inaPajieškau
iš Kauno gub.. Vilgmergės pav.
nalo prasmės, bet dagi be jšsiliuosuot iš vergijos dar- šventi, ir sukčiai, ir visai pa turėjo eit pats kolektuoti ir tėsikn vals.. Mekenu sodžiaus, apie
KLAUSKITE INFORMACIJŲ
metu atgnl gyveno Baltimore, Md.
nuopelno skverbiasi proleta- bininkai negali. Tikra ne prasti žmonės. Bet vieną gavo tik centų. Žmonės jau *2labar
ir PINIGUS SIŲSKITE
nežinau kur.
Turiu svarbų
1 :
? >
riamo tarptautinėn armijon. apgaulinga proletariato vil- ialyką mes visgi žinome tik baigia skirstytis, kaip šta1' *eikala ir meldžiu atsišaukti.
tuojau pas: —
Barbora Z’gas
(1)
Atydžiau i tokius draugus tis jų pačių organizacijoj ir rai, o tai tą, kad didžiuma .ir lietuviškas kunigėlis pri 44 Hunting
str.. Somerville, Mass.
gyventojų remia bolševikų buvo. Tuoj suduoda į var
pasižiurėjus, prisimena ta .socializmo būtinume,
Paiieš’-au pusbroliu Juozapo ir
The Progress Shoe Manufacturiag Co.
pasaka apie tuos žvėrelius, Demokratybės negali būti valdžią jau suviršum metai, ną, kad žmonės grižtų atga' ’Jikolo
Janonių, taingi Jokūbo Geir
kad
per
me|us
su
viršum
i
bažnyčią
ir
atneštų
neati

kurie medžiojo loki (įneš- ten. kur viena ar kita visuoumbicko, iš Kaspariškių kaimo, Tra58 Ames St.,
Montello, Mass.
Vilniaus gub. Jų pačių me’ką). Kuomet grobis buvo jnenės mažuma lošia dikta- vra daromas didelis suokal duotus dolerius. Susirinkę ’užiupav..
atsišaukti ar kas apie juos žino
laimėtas, prie kepsnio pri- toriaus rolę remiantis ginklo bis juos šmeižti; todėl yra atgal bažnyčion tik apie 30 nalonės pranešti. Aš esmi Stanisloarba:
-as Purickis, tarnauju kariumenėj
gero
pamato
manyti,
kad
tie
žmonių.
Kunigėlis
pamatęs
striksėjo kiškis, taipgi ima- spėka. Kame nėra demoĮeito meldžiu rašvt šiuo adresu:
. LITIDANIAK DEVELOffiENT CORFORATION
A. Barkauskis,
(1)
E
si sau kąsni. Jam pastebi- kratvbės negali būti ir socia- žmonės, prieš kuriuos nuola kad kolektos nėr iško daryt
: ■
u
BOX
414,
Hamburg,
N
J.
f
ma, kad jis nemedžiojo ir lizmo. Prievarta su teisin- tos skelbiamos melagingos davai sakyti graudingą pa
320 Fifth Avė., llew Yerk, K. Y.
ė
valgvt negali. Kiškis gi at- .gumu negali viename suole žinios, kad perstačius juos mokslą! Sako: "Aš atėjau Pajieškau Katarinos Čemauskaitės, «
Siečiu kaimo. Klovainių parapijos,
kuobiauriausioj šviesoj, nė pas jus alkanas, o jus nepa ■’šanevėžio
sako: "Kaipgi? juk ir aš gedėti,
pavieto. Kauno gub. Turiu
lokį iš krūmų baidžiau!”
< Išvedimas gali būt tas. ra tokie baisus, kaip juos penėjote : atėjau ištroškęs, svarbų reikalą ir meldžiu jos pačios Pajieškau brolio Frano čypo, iš
Pajieškau apsivedimui merginos*,

nepagirdėte: atėjau nuogas. ei-atsiliepti ar kas žino malonės praneš
Aš esu 2-5 me
Panašiai ir musu "tingi- kad proletariatas privalo piešia.
(D <ylių kaimo, Zarasų pav.. Kauno gub. ne senesnės 25 metų.
tų, iš amato kalvis, lietuvaičių čionai
Taipgi
ir
kitų
savo
pažįstamų
mel

ATSIMINKIT
"ŠVEN

—
nepridengėte
!
Eikite
’
Antanas
Latonas.
niai” mano, kad vien skelb- pirma vykinti plačiausią dė
džiu atsišaukti, nes turiu svarbu rei nėra, o svetimtautės imt sau už
nuo manęs, prakeiktieji, aš 230g Peoria Rd.. Springfield, III. kalų.
draugę nenoriu. Dėlto meldžiu lietu
damiesi internacionalistais mokratybę tikroj to žodžio TĄJĄ SĄJUNGĄ."
vaičių atsišaukti su pirmu laišku pri
Čypas,
jūsų nepažįstu!" Net baisu Pajieškau pusbrolio Dominikc 2 CarterPetras
jie baido iš miško priešą, -prasmėj, o socializmas seka. The Boston American,
siunčiant savo paveikslą. Atsakymą
avė.,
Scranton, Pa.
’idabro. iš Rekiečių sodos. Viekšnių
December
26.
pamislyt!
duosiu kiekvienai.
Tas musų klesinis priešas kaipo tolesnė demokratybės
arap.. Šiaulių
pav.,
Kauno gub
J. A. S.
(1>.
Pajieškau pusbrolių Izidoriaus ir
Dabar bedieviai iš musų na ties ar kas jį žino meldžiu atsi- Antano
vra visur. Jis kai šešėlis, tąsa.
BOX 1,
Peeksviile, Wis.
Galinauskų, paeina iš VidukSTROŠNAS DAIKTAS, tik juokus daro. Ir kur tau 'o■aukti.
(2)
ės. Kauno gub.. ir švogerio Vincento
mus seka visur. Ji nereikia : Tie tik yra tikrais interna4ugust Silver.
KAS DABAR DAROSI nedarys? Mes statėm baž Post. Office.
Karčiausko iš Pajiekonių, Gaurės paWis
Winchester,
įsivaizdinti už kalnu, už ju- cionahstais, kūne save PRANEŠIMAS.
CAMBRIDGETJE.
Paiieškau Juozapo Masiuliuno. Ro- ap.. Kauno gub. Jie gyvena Amerikąnyčią lietuvišką, o pastatėm alijos
Šiuomi
pranešu visiems draugams,
e.
Jieško
Jonas
Galinauskas
ir
Mari

riu. jis ir musu pačiu namuo-1 savo šalį—demokratizuoja,
Masių! iunaitės. Juozapo KudGalinauskienė-Karčiauskaitė. kurie rašėt man laiškus arba.da ren
zusko ir Jono švabinsko. visi iš jona
se šeimininkauja. "
,tuomi patim palengvmdam Kunigėlis atėio alkanas, iš airišiams. Džiaugėmės, kad Šventupės
(5) giatės klaust reikale pusininko, kad
Panevėžio
pav.. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:
užbaigt mano išradmo mašiną piauJehn
Galinauskas
Kalbėti apie' tarptautine demokratizuot savas šalis troškęs ir nuogas, o mes ne- turėsime savo katalikišką Kauno gub.,kaimo,
gyveno Chicagoj.
Jų
styt duonai, kad jau užbaigtas. F.
1252
E
59-th
str.,
Cleveland,
Ohio.
papenėjom, nepagirdėm ir svetainę po bažnyčia, kur >ačių ar kas žino meldžiu atsišaukti.
kovą ir tuo pačiu laiku pahe-: kitų tautų proletariatui.
Lasevičius iš Rockford, DI. užėmė
Adomas
Šapoka,
nepridengėm—
J. B. S.
galėsime keikti bedievius BOK 73.
Pajieškau Zosės Vinckaitūs, iš Siau- partnerystę ant isados. Todėl šiuomi
kant priešui savus namus)
Benvood, W Va.
dalių sodos, Šilalės parap., Raseinių tariu visiems širdingą ačiū ir mel
Prakeikti
!
kiek
norėsime,
o
dabar
jau
ir
grozti — kasgi gali tatai —..
- ■
- ■ - -----Kauno gub., gyveno New- džiu daugiau minėtu reikalu laiškų
Fa.i’eš'-au švogerie Antane Marie- pav.
Jos pačios atsišaukti ar kas nerašyt. Taipgi visiems ”KeL" skai
True
translation
filed
with
the postKiek mes privargome, kol katalikiška musų šv. Jono nies,
nuosakumu vadinti?
iš Pasernikų kaim-u Serijų vals- Yorke.
tytojams linkiu laimingų 1919 metu.
žino meldžiu pranešti.
master at Bos4on, Mass., on January
susaidė
žada
mufintis
iš
to
-iaus.
.Seinų
pav.,
Suvalkų
gub..
rvTečiaus pas musų interna J. 1919. as reųuired by the Act of pasistatėm sau lietuvišką
Su
pagarba,
Jonas
Songaila,
<1)
ero Minnesotos valstijoj.
Meldžiu
Jonas M. Stasevičius,
(1)
BOX
101,
Wash.
Co.
Daisytown,
Pa.
bažnyčią! Kiek tūkstančių skiepo lauk.
cionalistus kova už savo na- 'octoi>er g, bn?
Įsišaukti ar kas žino malonės pra255 Bach str,
La Porte, Ind.
Dabar
davatkos
labai
ver

<ešti.
lolcrių į ją sukišome! Kiek
mų išvalymą skaitoma na
Pajieškau savo vyro Raulo Laukai
Jieva Marionienė.
čio,
kuris prieš 5 metus palijęs mane
cionalizmu •- tautos gyni- Delei žinh| apie Rusiją. Dotam vargo turėjom, kad kia, kad tiek daug šimtinių 124 Lehman avė..
Detroit, Mich
PARDAVIMAI.
ni 3 vaikučiais išvažiavo ir jokios ži
kun. Krasnicką iš jos iškiki- sukišo, tiek daug dievų ir
įu manvmu
yra
___ L.
*
mu. Tas jų
manymu j__
nios apie jį neturu.
Jis yra 5 pėdų
brolio Frano Murausko, augštas, tamsiai plaukais,
Kas nori pirkt kietų ir minkštų
dešinė
priešinga socializmui ir so- Kun. Albert Williams, ku- nus! Kaip tik parvažiavo šventųjų pripirko, ir viską1 š Paiieškau
Ka’varijos miesto. Suvalkų gub., ranka suranduota.
malkų, galite gaut? pas:
Kas
praneš
map
irieš 14 metų gyveno Plymouth, Pa įpie jį tikras žinias, gaus atlygini
cialistų internacionalo prin-irį New Yorko "Times" buvo naujas kunigėlis, visi buvom pateko į airių rankas.
TONY KAIRYS. N F W Co„
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu atsi mo 25 dolerius.
Vytis.
West Hanover, Mass.
(1)
nudžiugę:
sakom:
dabar
vi

cipams. Kas tokią nuovo-.tvčia nusiuntęs Rusijon išsukti ar kas žino malonės pranešMarė Laukaitienė,
i.
ką apie socializmą ir sočia- tirti dalykų stovį, sugrįžo skas bus gerai. Tuojaus vėl
643 North Riverside str.,
Parsiduoda du namai 3 familijoms
Antanas Muraiiskis,
(2)
Waterbury, Conn.
ryventi po num. 150 Athens ir 98 W.
listų internacionalą turi, tas pilnas entuziazmo bolševi- oradėjome dėti pinigus ant
BOX 25,
Kiliai ney, W Va
4-th str. South Bostone. Delei kai
Pajieškojimai
neturi supratimo nei apie kams. Tas pat buvo ir su Dievo garbės: kas dešimtį,
Pajieškau brolio Petro Albriko, A- tos ir kitu žinių kreipkitės ypatiškai
Paiieškau giminių ir pažįstamų, aš dolfo Vitkevičiaus ir Jono Swany, vi ir laišku šiuo adresu:
vieną, nei apie kitą. Nesą'John Reedu, kitų laikraščių <as šimtinę dolerių, o mote
>aeinn Vadžgiriu
parari..
Raseinių si Juodsodžių
sodos, Telšių pav..
22 Edson str.. Dotchester. Mass. (21
Kur pribuvo ši oavieto. Kauno gub.
Malonėkit at- Kauno gub.
socializmas reiškia tam tik- korespondentu.
Kunigas rėlės, būdamos nuobažnesJų pačių ar kas juos Tel. Dochcster: 494)1 A-M. SKNTON*
as vyras, kurie i šaukti.
(2) žino meldžiu atsišaukti.
--------------------------------------I.
<£».,-------ras priemones savos šalies * praneša, kad iš didžiausios nės, vyrams nežinant nešė
paveikslas
či;
Jurgis Milius,
Antanas Albrikas,
(1)
LIETUVOS
VEUAVA
telpa, ma’onėki
68n No. Riverside str.,
ekonomijai sutvarkyti ir ją suirutės bolševikai darc oo kelis šimtus! Ir taip pa
46 River str.,
Rumford. Me.
Vėliava padaryta ii ail
man
pranešti
Waterbury, Conn.
gal kunigėlio žodžių, į trum
vesti,
socialistų interna- puikiausią tvarką.
Kas pirmas pra
jPajieškau Juozo Kiverio arba jo savybės pavyzdije ir
Pajieškau brolėnų
Napoleeno ir brolio, Suvalkų gubernijos, Mariani- ;e Lietuva buvo nep
neš tam
skiriu
cionalas, reiškia visų tautų Taigi protaujantis, pažar pą laiką sudėjome apie 10
Sampelius 4-rių
$25.00 arba dau Kastanto Durianti iš Panemunėlio pa- polės pavieto, Šunskų gmino ir kai reidi.
darbininkų solidarumą ir ais pasaulis labai sujudin tūkstančių. O kiek tų stevygiau. Ji: 5 tiedu •ar». Ežėrėnų pav.. Kauno gub. Taip- mo, apie 20 metų Amerikoj. Jie patįs ro Rusiško tabako vertis
pri10 colių augščio. ’i ir k’tų savo pažįstamų meldžiu at arba kas apie juos žino, teiksis pa siusiu kožnani. kuris pri
pagalbą, dėlto vienos tautos tas tomis klaidinančiomis ų į bažnyčią pripirkome!
laibas,
šviesių sišaukti.
duoti man jų adresą.
(2) markėmis ir 25 centus si
proletariatui sutvarkant e- žiniomis apie revoliucinę Visi kampai pilni! Viename
niaukų,
duntimo iškaščių. Resrist raBeuųiIšvaJonas Klimka,
Jonas Andrušis,
žiavo su moteria.
konominį gyvenimą paiso Rusijos valdžią. Kįlą klausi campe nobažniai stovi šv.
kalinga. Norime tabakų ijylųtinti
Arthopidie Hospital,
BOX 16,
So. Franklin str.,
kuri
— reikalintri agentai.
(g)
turi baltą
17-th and Snmm«r sts.
Holbrook,
Mass.
ma, kad tuo sutvarkymu ne mas ar tik nebus čia pačių Franciškaus iškelta krutinę.
kudlotą šuniuką.
Philadelphia. Pa.
J. H. RICKVICH.
pakenkus kitos tautos eko sąjungininkų valdžių pada Kitame kampe šv. Jonas su
P. O. BOX 491.
AUBURN, WASH
ANTANAS KUi.ASEVIėlA (2)
APSIVEDIMAI.
Pajieškau švogeriu Julionn Sircvi*
nominiam gyvenimui. Tos rytas pašėlęs suokalbis, i- išpustais veidais — net gra 49 Catarine str.. New York. N. Y. čiaus
ir Simono Stočkuno. Vinco PoPAGELBA SLENKANT
tautos proletariatas, kuris dant su pagalba tos milžiniš- žu žiūrėti!
dolskio. Juozo Petraucko ir kitų savo
Pajieškau merginos apsivesti nuo
Pajieškau pusseserės Marės Raslair pažįstamų. Visų meldžiu 18 iki 21 metų, turi būt laisva, ne
PLAUKAMS.
jau yra užkovojęs stiprias į Ros šmeižtų dirbtuvės pri- Kada jau viską turėjome, vičiutės — Fricienės, iš Mikolaičių draugų
atsišaukti.
fanatikė; padori, sveika, šviesaus
kaimo,
Mariampolės
pav.,
Suvalkų
Kam
tiktai
slenka plaukai ar pleis
M. T. Pangonis,
sau pozicijas, kaip iš jo rei-.rengtis savo žmones prie to, štai, ima ir apleidžia mus gub., prieš 7 metus gyveno Philagymio ir neperdaug tinginė, turi mo
1027 E 69-th str., Cleveland. Ohio. kėt anglišką kalbų ir nors kiek pa kanų yra spalvoje, atsišaukite greitai
kalauja socialistų interna-j kad jie užgirių sumanymą gerasis kunigėlis, o į jo vie delphioj. Meldžiu atsišaukti.
žint rašyba, taipgi ir lietuviškai; gi pas mus, prisiunčiant už 3c. štampu
Anr.a Karisčiuniutč
Pajieškau pusbrolio Juozapo Yuk- mus šioj šalyje, mylinti švaru gyve atsakymui, o apturėsit greitų ir gerų
cionalas, privalo gelbėti kitų pasiųsti Rusijon didelę są- tą ateina airis, su kuriuo 169Miss
Palmerton avė.,
(g)
nevičiaus, taipgi ir kitu savo pažįsta nimą ir savo vyrą, lygiai ir savo šei pagalbų.
tautų proletariatui, kuris į jungininkų armiją, kad nu- ules negalime
Toronto, Ont., Canada.
susikalbėti.
CLASSICAL BARBĖK SHOP,
mų. Aš esu iš Pastrukijos kaimo myną. Man jau baigias 25 metai.
da nepaiiegia pats savo jie-,vertus tenai dabartinę val Jis meldžiasi angliškai, o Pajieškau draugo Kostantino AL "audėnų narap. Kauno gub. Visų ma- Meldžiu rašyti ir prisiųsti savo foto 102 Millbury str.
WORCESTER, MASS.
meldžiu atsišaukti.
grafiją.
(2)
gomis savos tautos ekonomi-1 džią, o pastačius tokią val- mes lietuviškai. Jis kalba šausko. metai tam atgal lis iank<. ’e pažįstančių
Stasys Pocius.
Pa... GaHuns.
nį gyvenimą sutvarkyti.
| džią, kuri sutiktų išmokėti "sveika Marija" iki Jėzaus Milwaukec’j "School of Enginering'' 24 Portcr str
Montello, Mass
444 No. Franklin str„
FAR.MOS.
mokyklą. Jo paties meldžiu atsišaukti
Philadelphia. Pa.
Gerbiami tautiečiai, kurie manote
Tai ve, ką reiškia socializ-įcaro tironijos užtrauktas angliškai, o nuo Jėzaus mes ar kas jj žino malonės pranešti.
Pajieš’ su nu-'hroiio Adsmo Butkepirkti sau farmų ateinantį pavasarį,
F. J. Sherpitis,
mas ir socialistų internacio- paskolas ir sugrąžintų dva- varome lietuviškai. Atrodo
Pajieškau apsivedimui vaikino, nuo tai dabar yra laikas, kada viskas
■’čiaus iš \ ilriatis 'Xtib.. i raku puavė..
rieto. Rutrimonių valsčiaus, turiu la 20 iki 28 metų, aš esu 20 metų dailios brangiai parsiduoda ką tik
Ūkinin
nalas.
rininkams žemes, paliuosuo- abai prastai. Mumis vis 4816 Homerlee
East Ccicago, Indiana.
bai svarb i reikalą meldžiu atsišaukti. išvaizdos ir turiu čia savo tėvus. Mel kas užaugina. Pasiuskit krasos žen
džiu atsišaukti su pimiu laišku pri klelį į Redakcijų laikraščio išeinan
Baltrus Pikauskas,
Socializmas nėra kokia tai .dama tuo budu Anglijos bovina, sako, kad kunigėlis Pajieškau savo pusbrolio Dominin
siunčiant savo paveiksią. Paveiks čio iš Lietuviško kaimo,' o gausit tei
gražios svajonės idėja, kuri (dvarininkų
aristokratiją vėl sugrįžsiąs. Pirma sakė, ko Sidabro, iš Rekečių sodžiaus, Vie- 2306 Rockville, avc.. Scranton, Pa. lus
grąžinsiu ir platesnes žinias su- singiausias informacijas, taipgi pri
parapijos. Šiaulių pav.. Kauno
Pajieškau Lietuvių ūkininkų, kurie teiksiu laišku.
vieną gražią dieną nusileis j nuo baimės, kad iš Rusijos ir tad už sąvaitės; potam, kšnos
sius laikraštį, kuris labai naudinga*
gub. Jo paties atsišaukti ar Kas žino gyvena apie Mason County
(2) ūkininkams
Misa Ona Grigaliutė.
arba
ir kataliogų farmų, ku
ant žemės ir vienu momentu. toliaus neprasiplatintų ta i- tad už trijų: dabar sako, meldžiu pranešti.
(5) Scottville.' Mich. Iš tu vietų lietuvių
218 Tasker str., Philadelphia, Pa. rias surinko ant pardavimo. Yra vi
August Silver,
perkeis visą pasaulį.
jdėja, jog šalies žemė priguli tad už septynių mėnesių.
ūkininkų ineldšiu atsišaukti.- Dalykų
sokio didumo taip kad koinam gali
P O
Winchester. Wis. paaiškinsiu laišku.
Pajicškau apsivedimui merginos be pritaikyt palei išgalėk A dresuokit vi
Internacionalas nėra ta žmonėms, kurie ant jos dir- Bet štai, nedėlia atgal, ai
P. Žukauskas.
(2) skirtumo pažiūrų ir tikėjimo, kad tik sados taip:
(9)
galybe, kuri vienu momentu ba, o ne parazitų klesai, ku- rišis pasakė mums pamoks- Pajieškau brolio Jono Dastiko. ii 22 Sptiire str.,
Hartford, Conn. sutinka imti civilišką šliuba. Su pir
AMERIKOS ŪKININKAS.
mu laišku meldžiu prisiųst savo pa
Viensėdžių sodžiaus. Kalvių parap.,
BOX 96.
HART, MICH.
gali "tą gražią svajonę" pa-'ri nieko neveikdama plėšia ą. Sako: "Jus turite būti Trakų
Atsakymą duosiu kiekvie
pav., Vilniaus gub.
Turiu
Pajieškau brolio Igno Karbono, iš veiksią.
M. Walenčius,
A A IIIX
(1)1
keisti "tikrenybe. Socializ- iš prakaituojančių ūkininkų man dėkingi, kad aš jums svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti, Vilniaus gub., Trakų pav.. Marcinko nai.
637 Bank st., Netv london, Conn. į
žino malonės pranešti.
nių parapijos, Šklėrių kaimo. Taipgi I
mš^ yra ekonomijos mokslu, 'dideles randas ir gyvendama čionai ateinu ir uždyką dir- ar kas jj Rolcslavas
Dastikas,
(2) ir Mikolo Grigo. Turiu svarbų reika
Pajieškau apsivedimui merginos, Kad būt gražiu
kurį gyveniman galima įvy- puikiuose miestuose veda iš- m. Jeigu ne aš, tai visai ne- 3 Philips p!., Northamnton, Mass lą, meldžiu atsšaukti.
Vortok ta mostj, ji uadarva rieda
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, mylin
Wm. Korteli.
kinti ne ginklu, ne žudymais, įtvirkusį gyvenimą,
urėtumėt kunigo. Todėl Izidorius Barisas, Kastunų kaimo,
128 Smith str.,
Dunmore, Pa. čios gyvent sodžiuj. Aš esu 25 metų. TYRŲ. SKAISTŲ ir BALTA. Pra
5 pėdu. 7 colių augščio, dirbu dau šalina šlakus ir spuogus nuo veidu.
bet tik darbininkų susiorga- Suprantama, toks pasikė talėdų rytą visi turite duo Merkinės vals,, Trakų pav.. Vilniaus
miškuose. Su pirmu laišku Padaro minkštų ir balta odų. Kaina
Pajieškau
Augustino
Ivoškos,
pir

gub.
J
ieškau
savo
giminių
ir
pažįs

nizavimo ir apsišvietimo ke sinimas ant Rusijos valdžios ti po dolerį. O jeigu neduo tamu gvvenanėi'i Amerikoje. Malo miau gyveno Netv Britą i n. Conn Jis giausiai
meldžiu prisiųst paveikslą.
Plates dėžutės 75c. ir 31.09. Pinigus faltt*
(2) siųst popierinį doleri arba ttaav»L
liu kiekvienoj tautoj. Tuo butų baisus paniekinimas site ir bažnyčios nelankysi nėkit atsišaukti šiuo adresu:
(2) pats lai atsišaukia arba kas apie ji nes žinias suteiksiu laišku.
mis.
z' . “ :
Joe AVallen
žino
malonėkit
pranešti.
(2)
Izidor
Boris,
tų
principų,
kurių
delei,
kaip
tikslu atsiekus savoj tautoj
te, :ai mes žinosime ka pada P O ROX 24, I.a<Iysmith B C
DISTRIBI TOR
\V D Venzev, West Tharntan.
Wilemas Sauda.
Camp P. P.r. N. II.
I* o UO\ 772. TĄTM fiTiTnr
kuodaugiausiai jiegų ir kuo- buvo garsiai skelbiama, są- ryti."
17 Barclay str.,
W<>rccster, Mass.
< ’an.nla.
’l

Lietuviu Organizuojama

Ką reiškia Internacionalas

THE PROGRESS SHOE
MANUFACTURING CO.
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Redakcijos Atsakymą Draugijų Reikalai
Franui Batruses. — Labai ■ LIET. DARB. BR. PA4. DR-STfi
gali būt, kad su tais pinigais
Ceuitney, Pa.
Valdyk** adresai:
taip buvo kaip jus rašot, bet į Mikas
Nakutis, —pirm,
'neturint rankoj aiškių priro- n r.i. ■IB0X 410> Courtney,
įdymų. ske.bti to negalima. v. Lakavičius,—pirm, pagelb.,
Anė p
>®OX 138» Courtney,
■ Detroito katalikams. — Ant B-esenskis—Fin. rašt,
*Lc~rt«v; Gavome jūsų lapelį apie kun. n.
! Skripką ir ką apie ji liudija
S*kX<:“"t"r'
; jo gaspadinės, bet laikrastin st E.™,.,
. RBOX 28, Courtney, Pa.
' tokiu dalykų dėti negalime.
«r’enaužvilktas
t®1“®,
pnsiųst visas
M. Kukiui.
[Į savitarpi- inalonekite
š*lpolt!S’ kad nenustoti Uesų ir pa• nius sąjungiečių ginčus mes
nenorim kištis ir todėl drau
i go straipsnelio nenorėtume lietuvių MOKSLO DR-STŽS
VALDYBA.
dėti. Drg. Pekoraičio raštas
Pittsburgh, Pa.
tilpo turbut per neapsižiūrė Pirm. Juozas Maskeliūnas, _
jimą. Kitaip jo nebūtume Pi™ w n. rT025 Colw>H Street
spausdinę. Jūsų raštelį grą Hirm. pągelb. Povilas Kavaliauskas
p, o-*, *
2131 Forbes st,
Prot Sekr Juozas Virbickas,
žiname.
. c i t.
Moultrie Street
Nuskriaustam. — Kriti r
Fin. Sekr. Pranas Urlakis,
kuoti tikėjimą pasiremiant Kasierius Karalius Jarašius"' *V**’
tuo, kad parapijonai vagia Kasos gd^ati°"
B*',k S- 3
jums pieną nuo durų butų
Kasuntas Šimkūnas ir Ant Macainenuosaku. Kaip mes į ti u..
DireKonai: Jonas Blažaitis. Adokėjimą nežiūrėtume, visgi mas Kardonas Jonas Pociūnas ir Pov
negalime sakyti, kad tikėji Star.isauskas.
Maršalka: Aleks. Kivinskas.
mas mokina vogti.
N. Kalpokui. — Perskai
- .Rapids. mich.
tykit knygą "Kokius dievus iLietuvių
Simų Draugijos Valdybos
'
adresai:
žmonės garbino senovėj.”
Jonas Eielskas — pirmininkas
Tenai rasite aprašytus visus T r> . .
Quan-y avė
senovės
lietuvių dievus ir ti
i. Arminas, Vice-pirmininkas
l!
. , ,
. .
I’’0 leonard str.
kėjimą. Kaina $1, dailiai „Protokolų
raštininkas J. Štaras,
apdaryta — $1.25. Galit
1114 Hamilton avė.
rast. D. Greičaitis,
gauti "Keleivio” redakcijoj. Turtų
‘
.
1534 Quarry

RUDENIO PAVEIKSLAI
(Mintis Lietuvoje).

Barbės liežuvis.

Jurgis Bukana, pasiturįs
ūkininkas, vedė skaisčią pa
čią. Na, vedė — vedė, ne
vienas Bukana veda pačią;
bet tiek reikia pasakyti, kad
.jis gavo tokią, kokios norėjo.
Bet... Nors pati buvo graži,
maloni, ir taip toliaus, — jis
buvo nelaimingas. Ir visa
nelaimė buvo tame, kad jo
Barbės liežuvis buvo priau
gęs. Viskas gerai, kad ne
tas liežuvis. Rūpinosi Bu
kana. Ir kur-gi žmogus ne
sirūpins, kad tokia graži
lakštingala, o ne gieda. Pa
girdo, kad "už Kirsnos cilto”
yra koks ten "cirulis,” ciruHs, "rurgas” — ar kas toks,
ką liežuvius taiso. • Jis tuo
jaus jį surado ir užmokėjęs
dešimts rublių parsivežė na
mo. Bematant, jis Barbei
liežuvį taip atliuosavo, kad
toji pračiulbo kaip tikra devynliežuvė. Bukana neap
sakomai džiaugėsi. Bet po
kiek laiko Barbės liežuvis
iau ir devynliežuvę pervir„ šijo: jis taip ėmė barbėti,
kad nei devyni velniai nebū
tų galėję sulaikyti. E-ė! Bu
kana dui vėl "už Kirsnos cil
to.” Tary’tum vėjas nulėkė.
"Maloniausias, brangiau
sias daktare!" jis sakė pri
dusęs. ’'Aš pirma tamistai
„j^aaviati dešimtį rublių, kad
paleistam mano Barbei lie
žuvį, bet dabar duosiu šimtą
rubliu, ieisru tamista ji vėl
pririši !’^_________
Kas perdau s, tai perdau?.

Didelis, šaižus vyras, išroąs į tikrą gramozdą, įžirgliavo į policijos kambarį,
kur buvo laikomi egzaminai
norinčių tapti policistais.
"Rengkis!" užkamandavo
daktaras.
"Kur, pone?”
"Nusiimk nuo savęs dra
panas ir nebalamutvk.”
Vyras, noroms-nenoroms,
nusirėdė. Daktaras išmieravo jo krutinę ir nečius.
."šok per tą virvę!” toliaus
užkamandavo.
Vyras pasistengė visoms
paiiegoms ir nutupė ant už
pakalio.
"Suglausk kelius ir pasiek
galeis pirštų žemę!”
Besistengdamas, parkrypo ir, burnpt į aslą. Bet dan
tis sukandės kentė.
K- X
”Dabar šok i ta šaką van
deni r
”Šoksiu, bet tas juokinga,”
sumurmėjo aoiolikintas.
”Dabar apibėgk dešimts
Fvkių aplink kambarį. Pa
žiūrėsiu tavo greitumo ir
širdies.’’
To iau buvo perdaug.
"Nebėgsiu!” jis atkirto.
Verčiau liksiu nevedes!"
"Nevedes? Kaip tai?” nus,įstebėjo daktaras.
"Žinoma, nevedęs!” atkar
tojo nuilsęs vyras.
"Ko
kiems biesams man tie visi
kvaili laužymai kęsti, kad
gavus apsivedimui popieę=
ras!”
Mat, jis ne Į tą biurą Įžioplino.
*

4

Danielius levą kletkoje.
"Ponios ir ponai!” kalbė
jo dailininkas, rodydamas į
paveikslą, ”čia matote vie
ną iš puikiausių paveikslų,
parodanti
Danielių levų
kMtkoie. Danielių galite
lengvai pažinti pagal žalią
8etawgi, kurj jis turi po pa-

/Slenka dienos, grožė rū ksta,
Perversmas ant žemės vyksta:
Drėgmė, purvas laukuose,
Džiųsta gėlės daržuose...
Miško lapai rausta — byra,
šakes plikos, — barška, styra...
Šiaurys drasko medelius,
Išbaugina žvėrelius...
Būriai paukščių ir paukštelių,
Svetur skrenda iš miškelių;
Tik paliekti vanagai,
šikšniai, žvirbliai ir varnai.
Dar apuokas ir pelėda,
Kurie gyvus daiktus ėda,
Lyg paklydėliai tamsos,
Čia per žiemą išriogsos!...
Ir mėnulis sidabrinis, —
Nakties sargas pirmutinis, —
Skęsta šarmų akuose— *
Debesėliii bangose.
Droblvs drimba. lytus pila,
Niurkli, tamsi rudens byla, —
Šaltis traška per naktis,
žvaigždes slepia uždangtis...
Vėjas dūksta, giria ūžia,
Baugin sielą ir širdužę...
Nemyliu rudens laikų!
Liūdna, ilgu, nejauku...
Ruduo piktas — ein’ žiemužė
šiurkštus oras, šturmai ūžia!
Styri ^odai nupešti,
Slėniai lapais užversti.
Eitum lauku ar per šilą,
Visur girdi rudens bylą!
Tik pušelė ten lauke
Minkštam sniego patale.
Ledas upę pluta dengia,
Šaltis gamtai raiščius rengia —
Tamsios dienos it naktis!
Nyksta grožės paslaptis...
Artojėlis arimėiį
Metė, grįžt i bakūžėlę,
Slepias, kcl žiema praeis —
Pakol vasara ateis...
Užsidaro Į grįtelę,
Rymo dieną ir naktelę...
šviesos mažai jo languos,
Kol gegutė užkukuos!...
Žiauri žiema už veldėjo,
Šaltos dienos prasidėjo;
Sniegu žemė apklota
Giria braška šarmota.
Snaudžia šilas ir giružė,
Švilpia vėjas po bakūžę...
šerkšnu aptraukti langai,
Per juos nieko nematai!...
Boston, 1-XII-18.
A. A. Jokūbaitis.

Siutus, Over kotus
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS.
Mea užtikrinant, kad Jųi sučėdynit pinigu
ir turėsite GRAŽIUS KUBUS.
Kadangi
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pn■ieruojam mbą pagal žmogų, todėl mūzą
pasiūti siutai ar overkotai nesudarku žmo
gau išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS V YRAMS SIUTUS I* OVERKOTLS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI IŠVALO M IR IĖPROSINAM
VYRŲ *K MOTERŲ RUBUS
Darbai geru ir užtikrinta*. Kaina
prieinama.
Tikra* Jnaų brolis lietuvi*

j
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avė.
Iždininkas V K Liumas,
_ „ .
,
1030 Muskegan avė.
Treciųjų Teism rašą. J. žigunas,
1310 Elizabethavė.
___
Organo prižiūrėtojas A. B.- Telyčėnas,
505 Crosbv street.
Su Draugijos reikalais malonėkite
kreiptis virš nurodvtu adresu.
Pirmininkas P. Rausius.
Susinėsimų rast. J. Štaras.

Nauji Raštai

Anie Rusijos Politines
Partijas, parašė V. Paukš
tys,. išleido "Laisvė". Kny
gutė turi 68 puslapius, kai
■
na 35 centai.
Velnio Bažnyčia, parašė
ST CHARLES. ILLINOIS.
St Przybyszewsky, vertė
D. L. K. VYTAUTO D-STŽS
Valdybos antrašai:
švenčioniškis, išleido "Lais A.
Montvilas, pirmininkas
t
vė.” Skaitymo yra 120 pus
R. F. 1. EOX 3. SL Charles. III.
A. Urpnlis — pagalbininkas.
lapių, kaina 50c.
5S — 2-nd str, St Charles. 111.
Darbininkė-Motina. para K. Tamašiunas,
Protokolų RašL,
73 W. Illinois str., St Charles, III.
šė. A. Kollontai. vertė šven Turto
Raštininkas, F. Siiiunas,
t
čioniškis, išleido "Laisvė," j
44 W. 6-th sL, SL Charles, III.
'•f. Lukas Kasierius, —
34 puslapiai, 20c.
560 4-th str., St Charles, Rl
Kas tie socialistai ir ko jie
nori? Parašė A. Kollontai,!
’ DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS
vertė
M. Dirsė, išleido "Lai-j
_ "j
VALDYBA STEGER. ILL.
i
svė,” puslapių
_
. . 26,
* kaina loc. Pirmininkas Jonas Dambrauskas, PaAnt Salasevičius. Prot
Vyras, ką kiekvienas vy gelbininkas
Raštininkas Ant Urbonas, Fiąiansų
ras turi žinoti savo gimties Rast. Izid. Petreikis. Iždininkas Vin
Stoškus.
Susirinkimai atsibuna
reikaluose. Parašė d-ras A.» cas
Jono Dambrausko svetainėje.
Karalius, išleido "Laisvė,
A. Urbonas sekretorius.
BOX 475.
STEGER, ILL
I t 24 puslapiai, 25 centai.
v*

t

222 W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston—21018

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

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

Tas viskas prisideda prie issivystymo
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Aptiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankoa
srt>a Trejos Devineriofi. Kaina dėžu
tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
laukite prisiųsdami pinigus pacto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
*

Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE,

BROOKLYN, N. Y.

I

TERRE HAUTE, IND.
Draugystes "Sietynas" mėnesiniai
į susirinkimai būna kožr.ą pirmą mėne
I sio seredą. 7 valandą vakare, Socia
t listu svetainėje, po num. 1120 6-th st,
Haute, Ind.
Norintieji įstoti
iš ĮTerre
draugystę meldžiami atsilankyti ;
susirinkimą. Mėnesinė mokestis 60c.
Pašaipos ligoje — Sl-Oo i dieną.
F. Urbonas, fin. sekrt

i i Įdomi Knyga.
----

I

Ant. Januška

■

Šiomis dienomis išėjo
į
spaudos knyga vardu:
i

Kokias Dievus žmones:
garbino senoveje?

Panašaus veikalo iki šiol
da nebuvo nei lietuvių, nei
kitose kalbose. Jo parašyi
|mui padėta daug laiko ir
į triūso. Surinkimui reika
FARMOS! FARMOS!
Tikras ženklas.
lingu faktų perkratyta di
Ar
nori
geresnio
gyvenime?
Pirk
džiausi
knygynai ir perskai
Moteris, nuėjusi i policijos Fariną, ant savęs boso neturėsi, padic
stoti, paprašė, kad policija i miestą, biznius mesk fabriku darbus tyta daugybė Įvairių kalbų
į didžiausią Amerikoje lie knygų. Ir surinkta medega
išgraibytų upę. Sako: ”Ma- atvažiuok
tuvių farmerių koloniją, kurią mjs
no vyras nekurį laiką gąsdi ipgyyenome su 438 lietuviais fer taip aiškiai sutvarkyta, taip
kurie turi 3 ūkiškas draugys lengva ir gyva kalba viskas
no nusiskandisiąs ir dabai meriais,
tes, 2 vra laisvos ir viena katalikiška,
jau kelinta diena kaip pra- kuri turi lietuvišką kunigą ir lietuviš aprašyta, kad pradėjęs skai
kas kapines. Musų
Nauja Lietu- tyti, nepabaigęs nepadėsi.
žuvo. M
. a yra puikiausia ir parankiausioj
”Ar yra kas-norš ypatingo, vietoj lietuviams apsigyventi ant Knyga turi arti 300 pusla
Amerikoje. Netoli nuo Cnica- pių ir joje aprašyta apie
iš ko galima butų pažinti farmų
's Detro’to ir Grand Rapids, pairi
tamstos vyrą?” paklausė .Miihigan ežerą, tarpe turgaum? mies 150 įvairių dievų. Kaina jos
tu Scottvilie, Michigan ir Ludingt'r. SI.00, o grąžais apdarais —
viršininkas.
su laivu prieplauka, kuriose yra, pro
Moteris mislijo, mislijo ir duktų fabrikai ir Druskos Mainos. $1.25. Gaunama "Keleivio"
Yra ir uždarbių laukai gražus, ly
nieko negalėjo primint. Ant gus
su daug upelių ir žuvingų ežerų,
galo atsiminė ką tokio svar keliai žvyravoti puikiomis iarmor?is
apgyventa. Žemė molis su juodžriri-u
baus.
arba molis su smėlžiamiu. Žerr.ė der

M V10” SKAITYTUJŲ
DOMAI.
GERS. "K EL.” SKAITYTOJAI!
Jus žinot, kad visokie spaudos
dalykai pabrango begalo, Laik

raščio išleidimas prelciuoja nesu
lyginamai brangiau negu me
tai atgaL Todėl vist, kūne ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaigė, malonėkit
kaip galima greičiau atnaujit,
nes Kitaip negalėsime laikraščio
siuntinėtu Podraag meldžiame
ir savo draugus prikalbint itarašvti "Keleivį," kuns drąsiai gina
darbininką reikalas nepaisyda
mas visų gyvenimo audrų.
irta*
IVIO” LEIDEJAL

Rusijos RevoHucijos

SUMAŽINK BRANGŲ
PRAGYVENIMĄ!

’

Nebūk be cukraus. Mes prisiusime ■
:ris svarus chemiško cukraus, su ku-;
riuonri pasaldysite daugiau kavos, i
aip kad su 75 svarais paprasto cuk-aus, kurį perkate krautuvėse. Che-;
tnišsas cukrus yra 25 kartus saldes-;
ūs kaip kad bent koks nors cukrus
įasaulyje, jis yra išdirbtas chemiš
kai iš tikro iraisto su paslaptingu
irocesu.
Prisiųsk vieną popierinį
loleri už tris svarus. Atmink, kad ;
‘,rįs svarai 'yra lygus 75 svarams pa
prasto cukraus, tas nėra apgavystė, j
ieigu neužsiganėdinsite mes grąžin- i
sim pinigus.
(D
JOHN H. RICKVICH,
P. O. BOX 401, Aubarn, Wash.

LIETUVIŠKAS
IŠRADĖJAS.
>

Tokiu vardu išleidome nauja
knygute dėl išradėjų, joj yra 20
paveikslų ir iliustracijų, visokiu
išradėjų ir išradimu, su aprašymais . ir paveikslais miesto NewYorko ir Vashingtono.
Tą brangią knygutę, mes išsiun
čiame kiekvienam ant pareikalavi
mo.

DYKAI.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.75.

•Jeigu Jus norite žinot, kiek tur
to žmonės prasigyeno ir kiek dar
galima prasigyventi su pagalba
naudingų išradimų, tai rašykite
tuojaus reikalaudami tos naudin
gos knygutės. Kaipo žinovai (eks
pertai) patentų, — bandome išradimus DYKAI. Rašykite:
(1)

V
Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su
pasitenkinimu rekomenduoja. Padaryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkškia plačiai Į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir
prietaisų. Rašykit tuojaus.
(?)
FISHLEIGH & CO.. Dept 924.
CHICAGO, II.L.
Už Suv. Valst. rubežių kaina $2., pi
higai turi būt prisiųsti iškalno.

AMKKJCAN EI ROPEAN
PATE.VF OFFICES. Ine.

256 BROADWAY, (KS).
NEW YORK, N. Y.

PAVEIKSLAS

lingiausia dėl visokių javų, sodų, dar

žovių, pievą ir gyvuliams ganyklų
”Taip, taip, ponai!” sušu Męs
turime toj puikioj Lietuviškoj
Minėtas paveikslas parodo , krii
Kolonijoj daug farmų pardavimui ne nuginkluoju carų ir kain jis turi na
ko ji; "jis vra kurčias.”
brangiai; mažų ir didelių su bud in si trauk t nuo sosto.
Revolincijoniepaveikslą už dešimti auksi kais,
sodais su, apsėtais laukais kvie riai aplinkui apsupę su raudonomis
nu. Gerai: piešėjas ėmėsi čiais, rugiais; turime su gyvuliais vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
mašinomis. Turime labai nigių n veikslas spalvuotas ir gerai atrodo
už darbo, ir i penkioliką mi išdirbtų
laukų ant pardavimo nuo Prisiųskite 25 c., o mes prisiusimi
nutę paveikslas buvo gata- SS už akeri iki $18 už akeri. Mes v - jums paveikslą. Galite suvyniot 25c
rin-eU-.į lietuviai pardavėjai Ameri i popie-ų ir pnriųst prastame laiške
vas> Ponas pamatęs, kad koje,
kurie parduodame ant lengviau užrašydami aiškiai adresų.
ant sienos nieko daugiaus i s u išmr/escr. Arklius, Karves, Maši
"Keleivis”
nas padarus, sėklą ir farmas. Ir ma
nebuvo, tik raudonos vilnįs. į žai
turinti pinigų pas mus gali įgyti 255 Broadway, So. Boston.
ar kas i tai panašaus, už ?erų farmą tarpe savų žmonių, kur
iums ir justi šemynai
bds gerai ir
klausė:
linksma gyventi. Norinti platesnio
”0 kur Mažiešius su žy aprašymo, prisiųsk už 6 c. štampų,
gausi farmų Katalioga ir Kolonijos
dais?”
1 Zemlapj. Ducdame $25 dovanų kož- ; Lietuvis Chirurgas ir Gydvtojas.
”Jie jau senai perėjo'per nam, kuris prisius mums Kostume: į
Chieago, Ui.
nupirktu fermą, kuris tik pirks
mares ir toli nukeliavo,” at kuris
Miesto offisas:
per mus farmą kožnam sugrąžinsime
1553 W. Madison Street,
geležinkelio tikieto kaštus.
sakė piešėjas.
Tikrr. s
Suite 600—612
Kolonijos
adresas:
”Na, tai kur Faraono ka
Valandos:
10-12 ryte.
A. KI EDI S
riumenė?”
Peoplcs Stato Bank Euilding,
”O,visa Faraono kariume
SCOTTVILLE, MiCHIGAN.
nė ir pats Faraonas guli ant
dugno marių!” atsakė tepUž straipsnius, kurie rąžyti ne nuo
ir už apgarsinimus, kurie
liotojas išeidamas laukan su į Redakcijos
telpa laikraštyje įvairią firmų, lei
dešimts auksinų.
dėjai neatsako.
Phonc Hay market 2563.

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.

REUMATIZMĄ.
Ir praskirk

sau kelią

svežkaton.

Jei šitas reumatizmas padaro jūsų
gyvenimą apgailėtinu, jei turite perei■ ti baisias kankynes — pasistengkite
■ gaut bonką OPA. Tas yra užtikrinta,
kad užmuša skausmą ir jau išgelbėjo
■ tukstančtus kenčiančių,

f'

OPA

Yra stebėtina* europinis vaistas.
Jis likosi išrastas garsaus Danų
argu, sfecialties co.
| gydytojaus Dr. Akkerboom, plačiai ži
BOS 37.
PMIUAOCLPHIA. PA.
nomo visoj Europoj.
Jei daugelis kitų vaistų nepagelbė
jo, nenusiminkite, . tik pamėginkit
lOPA, kuris užmuš reumatizmą ir
U.
■<■***. U ■ —'If ' suteiks naujas gyvenimui spėkas.
Prisiųsk $1.06 pinigais ar Pdofiey
DRAUGAI, SKAITYKIT
Orderį.
(2)
IR PLATINKIT
MAX
DUWE
&
CO.
Ine.
Dept.
56
"KELEIVJ.”
2524 Webvter avė., New York, N. Y.

I»

I

I

Dcrmahiara snl»ik» pliskn įlinki
ma, priiilina pleiskanų, niežėjimą
odos ualvM, sueina plaukas priduoda
ma jeras reik aline* matsta.
Dermifura padarys kad Jusū plau
kai bus tankus žvelnus ir skaistus.
Oda Jus® ralvoje bus tyra, pleis
kanos iinyjts ant dsado* ir plaukai
neslinka dauciaua!
Reikalaujant prisiusime Jum naf
ta suvis dyka* Hbaadymui satnpala.
PristasMte Me. s tampomu persius
thno H*v. įtinsi iibandynmi dežiutt
Dermafuros te brošiūra.

| Dr. A. Montvid i

West Side offisas:
2225 So. Leavitt st
Vaisrdos: 6-8 vakare.
Phone Ganai 4626.
Nedč’dieniais priima tik iškalno
susitarus.
IReridencijos Teleph. Ajbany 5546.

UŽMUŠK SAVO
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21’ šiaur. plat. ant mėnulio.
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—• KELEIVIS.
P. S. 133 kuopa

nutarė

kJFOLEMIKA ir kritika. Šiuomi ginčus užbaigti.

DRAUGAS NELAIMĖJE!

Pagalios galiu susirinkti mintis!
Mtrinieruri. ui*-<*tu»uikai. nnJrjki. J.iorikoK ir š ia o visokie
darbibiikai, dirbai-ti
iz laefcv, yia a>aži:a (traukai
Valdybos parašai:
kia baisi, nemieiaši rdingai ilga diena; kokia,
VORWOOD MASS
Org. P. Kručas,
baisi saulė, žėrianti ugnimi nuo to bedugDiįro pačiai,
Prot. sekr. J. Galgaaskas,
nio, juodo dangaus beveik jau nuo 200 va- ’ keleivio” num. 46-tam
Kasierius F. Mačėnas.
Jau ar-virš
y« metu
dūki gyduole yra vark..ip šilr tduki
(Rankraštis parašytas ant mėnulio ir landų! Jau dvidešimt valandų praėjo tuias korespondentas, prisi:uo.'«,n.i >•• neria
fvriaueiomM pa
y - <ek—»
:.«en.a. H<r?.4^ya»ri
>str. <4yu«><i r n ti. ati u«
po pietų, o ji vis da stovi beveik stačiai rirš dengęs slapyvardžiu „Did P. S. Dėdami savo, para
nušautas žemėn.)
u kišu
ki :»i :|»rjr. šon«
ion« se ir rsuruumcnyse. ’•» sraigių*.*
ra įgijo*. »treca dieinus galvų, tarp daugybės neužtemusių ros
Pajasė korespon- šus po 133-čios kuopos komi
Clwį. š: •»<•:«> ir kutulio.
JERZY ŽULAVVSKI.
žvaigždžių, šalia juodo žemės skritulio, ku*’ “
U° sijos pasiteisinimu, mes tepos agitacijos (Campaign įjaus negalime> užsime
(Tąsa.)
ris dabar jaunatyje likos apvestas liepsnin- ■Fund) koiųisiją,užyardinda- an
fakto, kad
1<
antĮ t0
to fakto,
kom
gu
nušviestos
atmosferos
žiedu.
Keistas^as^savo'rašinp
’
Slapiadipbuvo išrinkta tiktai tam
Šviesi ir balta saulė švietė jau virš hori
— tas
-t-----„
_ Viskas aplinkui Jomatij.ja ir sauvalė pas soči- jslui, kad pasiteirauti
dangus
virš musų.
zonto. Tos pirma matytos raudonos lieps vyra
Įpersimainė,
* • — vien
• tik žvaigždynai
v, •
tzy Į n 11 ctllC ‘” Kuopa savo susi- kitos kuopos žiuri i ”Campaliko 4-tielalistus.
nos, tai buvo išsikišimai, milžiniški — iš" ’ ‘ ----- ■*-’--------- 'rinkime 8 gruodžio rado reipaign Pundą’’, o daugiaus Neap3ij5r.uk :>irk-hmr-R
nikius raUfng <K<1e!ese Viakose, Reikciauk gerisusžs. Knorr.ėt pilkai
pertikrink ?.r yra IKARA. raish.-.ž.ar? L»kM’nk-». 'S <*enxai ir C5 rentai ui
triškimai verdančiu gazų, kurie sauja iš patįs, kuriuos matėme nuo žemės, ir čionai, 1• kalingu tą korespondenciją nieko. Bet minėtoji komisi-:
botikutę. Gauj.amOB vi*.is« apt.*k.'>se, ar tiesiog is ’aL*»rt<rtijc3<
saulės skritulio į visas puses, o ant žemės kur atmosfera matymui tiek nekliudo, tu atitaisyti. Tenai buvo pasa ja nuėjo toliaus ir pasiveji jo; F. AO. R1CHTER & CO., 74—SO Wnshlngtou St., New York, N. Y.
matomi tiktai laike pilno aulės užtemimo. žvaigždžių matos kur kas daugiau. Rodos, kyta: „Kadangi socialistinėj sau užsiimti tokiais daly-i.
. , ,
. . ,
visas dangus jomis nusėtas, kaip smiltimis. organizacijoj demokratizmo kais, kokiems ji neturėjo
Antai
Tik už keliasdešimts minutų, kada jau
Įgaliojimo. Tą parodo jos
bus aišku, kad komis.-!
principai
ištikrujų
pradeda

Dvilipės žvaigždės šviečia, kaip spalvuoti
pačios
laiškas,
kuriuo
ji
čio-ij?
ouvo
kulta
ir
kad
DidroS
šviesa nusileido nuo kalnų į pakalnes, vietoj
akmens
taškai: žalios, raudonos arba mėlynos, ne ma mindžioti ir susidariu nai nori iš tu darbu pašilei-■ ?atl J?8? TO**- . kuomet
Gelikdie
laikro
sios klikos sauvališkai pra
to judamojo raudonų ugnelių vainiko, pasi
dis sriubelių už-,
su siliedamos į-vieną baitą spalvą, kaip tai iš deda veikti, priparodo tąjį
‘
‘ 1
ji sake, kad šita komisija
sukamas, vyriš
rodė mums ant horizonto baltas kraštelis
Orjr P Kručas
; veikia „sauvališkai” ir veda1
rodo žiūrint nuo žemės. Beto, dangus čia faktą ir LSS. VI rajono ‘
ko didume, Mt
saulės skritulio. Čielos valandos reikėjo
Pro?«k. J Gdanskas.diplomatiją.” Ws
20 metu auksuo
neturėdamas varsuoto oro neišrodo gaubtu, slapta konferencija.”
tas su išrašytais
tam skrituliui išeiti visai iš-už tų uolų Ry
.komisija
savo
pasiaiškinime
dubeltavais vir
skliautu, o begalinė gelmė; nereikia net ap- O buvo taip: Prieš rinki
tuose.
iais. Labai tei
Ir mano žodis.
; nenori prie to prisipažinti,
mus,
kuomet
pas
nekuriuos
skaitliavimų, kad patyrus kuri žvaigždė ar
singas, ypatingai
,,
,
„
į
tečiaus
ji
prisipažįsta
turėPer visą, tą laiką, nežiūrint to. didelio čiau, kuri toliau, žiūrint į Sietyną, neku draugus kilo mintis ar verta ifan rodos, kad Keleivio jugį ”draUgišką pasikalbėjintiema žmonėms,
uomet tikras lairemti tnilioninį fondą ar ne, redakcija turėtų patalpinti .į^., h. te»e pa^bėjjme
šalčio, ruošėmės į kelionę. Nes čia brangi
riu jo žvaigždžių jaučiasi milžiniškas atsi ir kuomet prasidėjo apie tai
I kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 mekiekviena valandėlė, laiko gaišinti negali
Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
--■uosios non.ive.o puauotą svarsčiusi kitus dalykus. O j t*.
tolinimas gilumon, kuomet žiūrint nuo že diskusijos, musų 133 kuopa laišką,
siųsime šj laikrodėlį ant kiekvieno a<L
ne& ta; negalimas dai-^ ^į^^ dalykų tam
ma. Dabar jau viskas suruošta.
už >5.95 C. O. D. ir persiuntimo
mės tas žvaigždynas išrodo lyg septynios išrinko tam tikrą -komisiją, Ktas kad mūsiškiai įsvirss- :„d^uįiška^ pasikalbėjime” reso
kaštus, su teise jums viskį peržiūrėt.
-Saulei užtekėjus pasidarė šilčiau. Jos vinįs įkaltos į lygų dugną. Paukščių kelias kad pasiteirautų pas kitas ti bolševikai uždėtų savo j; »nu?arė” statyti Sąjungos Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė
cento.
Atsiminkite jus užmokėta
spinduliai, nors puola da labai įstrižai, šil čia nėra ruožu, bet gumbuotu vingiu, besi-1 VI rajono kuopas, kaip jos .eteną ant LSb. .33 kuopos, am3 prc>opjvne ir remti me! už tokį pat laikrodėlį apie >25.00
pirktumėt kitur.
Puikus auk
kuri ir belojau buvo ir yra
kari
jai jei
do visa galybe, nes nenusilpninti apsupančia sukančiu juodąją erdve. Turiu tokį įspūdį,. žiuri į tą dalyką.
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai sa
Rugsėjo 8 dieną kuopos užtektinai Aai< i.
(T)
patinkamos taktikos. Taigi kiekvienu laikrodėliu.
atmosfera, kaip tai yra ant žemės. Keis kaip kad žiūrėčiau į dangų per kokį stebuk susirinkimas
pareikalavo
J.
rakarKlis.
a
r
p
a5
įrodo
„slapta
dipESCELSIOR
WATCH
CO.
tas reginys!
lingą stereoskopą.
komisijos raporto. Komisi
Komisijos laiškas.
i lomatija” ir sauvaliavimas, 900 Alhenaeum Bdg. CHICAGO. ILL
O
kas
įdomiausia
—
tai
saulė
tarp
žvai

ja atsakė, kad ji nieko dar
Saulė žėri, lyg skaistus, nespindulijąs
,. . , ,
.
nes, .kaip dabar pats kuopos
kamuolys, padėtas ant kalnų, tartum ant gždžių, žėrinti, baisi ir nenustelbianti nė nepatyrusi ir pranešė, kad Čionai paduodama ir tą komitetas paaiškina, šita JUS GALETE IŠAUGOl
turėsianti tuo reikalu drau. komisijos laišką, kunouo .P komisija visai nėtam buvo
didelio juodo pagalvio. Čionai yra tik dvi menkiausio dangaus šviesalų...
Kaitra baisi; uolos, rodos, tuojaus pra gišką pasikalbėjimą ir vė. raportavo kuopai padary-: trinkta
- - • ir
• daryti tokių ”nu-|
spalvi, neišpasakytai kankinanti savo kon
liau išduosianti raportą. Tas' tus savo "nutarimus” tame
tam?
į? npturėio
iffalioii-i
į”r{mų» jj
neturėjo igaliojitrastu akis: juoda ir- balta. Dangus yra dės tirpti ip leistis, lyg tas ledas musų upė pasikalbėjimas įvyko 29 die
’draugiškame pasikalbėji- mc
Pasekrriirgns. moks
juodas ir, nežiūrint kad jau diena, nusėtas se gražiomis pavasario dienomis. Tiek va ną rugsėjo, 1918 m.. Nor- me.” Laiškas parodo, kad* Dalvkas aiškus kaip diena
liškas gydymas dykai
dėl vyru ir moterių.
nesuskaitoma daugybe žvaigždžių; aplink landų ilgėjomės saulės ir šilumos, o dabai tvoede. Pasikalbėjime mi tas „draugiškas pasikalbėji- ;r tolimesniems ginčams neAr slinka jums plau
kai?
nėta
komisija
nutarė
apkalreikėjo
bėgti
nuo
jos,
kad
išgelbėjus
save
Ar pražilę tusu plau
mus gi visas apyrėgis tuščias, nykus ir bau
‘ m.as buvo
tikrai „slapta gali but vietos.
kai. nuo metu?
Ar
bėti
ir
kitus
klausimus,
kurie
';
..
,
užkrėsti kokias nors n«
nes jame ______
gus — be švelninimo šviesos, be pusšešėlių: gyvastį. Jau nuo keliolikos valandų stovim oirruau buvo diskusuojami diplomatija,,”
sveikumais ir limpanti
jie?
pusiau baltai šviesus nuo saulės spindulių, ant pat dugno giliam plyšyje, kuris traukia oer spaudą, kaip tai, L. S. dalyvavę "oficialiai kuopų
Ar randas p’.aiskotes,
niežas odos galvos?
, Miškais pakvieAr plinki, bei pra
pusiau gi visai juodas šešėlyje. Čionai si nuo Eratostheneso kiaurai per Apeniną Sąjungos namo klausimą,
dedi plikti?
„Laisvėš
”
rėmimo
reikalą,
k®!
1
draugai.
O
kad
Ar kenkia kas i*
nėra tos atmosferos, kuri tenai ant žemės ir Lietų Juros gilumon. Tiktai čia, tukstan
•Prfež gydymą, aukščiau pasakytu li
S. Sąjungos suvažiavima komisija elgėsi sauvališkai, Štai, mažas sklypelis,
gų. tai stenkitės apašu,
tis
metrų
po
žemės
paviršium,
radome
pasuteikia dangui tą stebuklingą mėlyną spal
gucti jos. Vžsakykete lluostrota kny
Kalnelio gražaus —
Į
" tai ir vėl parado jos pačos
gute jusu prigemt* kalba:
vą, o pati šviesos prisigėrus tarpina savyje uksnę ir truputį vėsos...
Kur’s puola akysna
‘ * *
raportas.
Ji svarstė tokius
•TEISYBE APIE PLAUKUS.”
IjiiPKriCIU 10
IV u.
Pasislėpę čionai, nuvarginti nuobodu- t Lapkričio
d. kuopos su- __
Parašita europos gar
žvaigždes prieš saulės užtekėjimą, gamina
‘
’
•
darė
nutari

Keleivio
žmogaus!
sirinkime
ir
singo specialisto, kuri
’
‘1komisija
""" išdavė klausimus
oje rančas ivainos ži
mus,
kuriems
ji
neturėjo
į-j
švaisas ir prieblandas, rausta nuo aušros ir mo, miegojom per kelioliką valandų be per- raportą,
nios:
kuriame buvo su.. nem. .
Gražybe plauku.—su
Jis širdį sujudin’
rX-titisi
dienos plojimo , Štai
apsiniaukia ^debesiais, persijuosia orarykš-. traukos. Sapne man rodėsi, jog esu da ant rasvti
dėjimas plauko ir odos
visi minėtos
minėtos tiimop---*
, ...tas jos . ra-į
.
galvos. Priežastis slin
kokioj tai žalioj ir vėsioj giraitėj, apkalbėjimui. Raportas Ii-1 aortas arba laiškas (talpi- Sudrebin’ jausmus —
kimo plauku ir žilumas
temis ir padaro švelnų perėjimą nuo šviesos žemės,
:
—Kaip užlaikyti svei
nam
nieko
netaisydami):
Tai
amžių
kelnelis,
katą ir išauginti plau
į tamsą.
Jkur išsiliejęs ant šviežios pievos sriovena u- kosi priimtas su pagyrimu,
kus.—Ir kaip tai i penKą migdo skausmus.
kius savitis turėti gra
Ne! stačiai musų akįs nėra sutvertos to pėliai; girdėjau net paukščių čiulbėsi, vabz taigi korespondentas netei „LSS. 133-Čios kuopos Ko-,
žius plauk'.is.-žill plau
sybę
rašė,,
buk
komisija
nei
misija,
buvo
sušaukus
Sept.
kai.—Banda.—ir dekakiai šviesai ir regyklai!
1džiu birzgimą ir grįžtančių nuo laukų žmo
vones nuo užganėdintu
keno neįgaliota ir buk
buk" 12-tą 29-tą
29-tą~d.
Nonvood Tuoj mintis aprėpia
kliętu.
Ketvirtoje savaite.
d. 1918 m., Nonvood,
Pasaulio
buities
nių
balsą...
GYDYMAS DYKAI.
Randamės plačioj lygumoj išlietos uo
- -=r----- (?)
, ) uzsi- Mass. iš Vl-to rajono kuopu Ir veda prie tako
ruepiučio
Męs gaieme pertiPrikėlė mane Sėlenos lojimas, nes ji bu iidiena
’
” *
krenti kiekviena, kad
baigė” ” jos
veikimo
terminas Rans draugus dėl apkalbė'jilos, suraižytos šen ir ten nedideliais plyšiais i
gyduoles
CALVACVRA
Grobėjos mirties...
suiaiko slinkimą plau
fnors
sekančių klausimų:
zno'rs ir korespondentas pnpri- mo
,
ir guzuluotos pailgais kauburais, besitrau vo jau išalkusi.
ku prašalina plaiskoteą
Ir augina gražius plau
Atidariau akis, bet tuoj iš miego nega pažįsta, kad buvo išrinkta „1. Kaip mes žiūrime į S.
kiančiais šiaurvakary pusėn. Vakaruose
kus Vž Iv centu arba
Kalnelis... smiltynas —
krasos markėms prisi
komisija
susižinojimui
su
lėjau
suprasti,
kur
esu
ir
kas
su
manim
atS.
L.
namo
klausimą?
ųstus sykiu su Justi
Nėr juoko-šnekų,
(rytus ir vakarus čionai skaitau sulyg tik
r.ntražu. Męs išsiu<ec
kitomis kuopomis).
;
sitiko,
ką
reiškia
tas
uždarytas
vežimas,
ku
me kiekvienam doler
Palocius
ramybės
rojo dalykų stovio, taigi priešingai negu tai į
ine dėžutė Cahrscura ■
Dabar, rodosi, kiekvie* „Nutarta varyti agitaciją
.pažymėta
.
iriame
męs
randamės,
ir
tos
nykios
uolo.
Taip
liūdna,
tyku...
os N. 1 ir knygute
ant mėnulio mapų daromų ant že“Teisybe Apie Riau
įam bus aišku, kad komisi už Brooklyną, N. Y., taip, |«
kus.“ Išplaukėte žemės) matosi nedideli, bet labai status kai-j aplink mus? Kada viską supratau, neišpa- ja nebuvo likviduota ir kad kad LSS. namas turi būti
šeitoje savaite. £hXskX”^dem "*
čia
žmonės
nutilę
__x >kurių
.... šiaurvakarinėj
------ ri0g5Oįsakyta
gailestis suspaudė man krutinę. Tuoneturėjo jokios slaptos kon Brooklyne, N. Y..
l’NION I.ABORATOKY, Box £33, Vnlon,
nai, ant
r
Be jausmo— šalti:
N. 1 .
„2.
Ar
yra
reikalinga
„Lai

Į
1
tarpu
Seleną,
matydama
jog
jau
nemiegu
ferencijos nei suvažiavimo
UNION LABORATORY,
sudraskytas kokio tai čiukurio retežis,
Turtingi,
gudruoliai
Box tas, Union. N. Y.
svę” remti pagal jos taktiką
bet
draugišką
pasikalbėji

.xx
xwx<w.
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priėjo
prie
manęs
ir
padėjus
man
ant
kelių
Siiiėiu i dcdnm.-ts 19 centu d-1 apmo
Geri
ir
kalti...
šiaurę dirva pasikelia, kaip rodos, gana aukėjimo
kaSiu per«iut!mo. melozit: tšslo
šių dienų?
sti man tojaus justi dolerine dėžutė Catgštai. jRytuose daugybė plyšių, kauburų, snukį pradėjo savo išmintingomis akimis mą.Pse'alios, juk niekam nė „Visi sutiko „laisvę” rem
vacura N. 1 Ir knygute “Teisybe Apie
Plaukus.” tPjisiuskete sykiu kuponą •»
Vos akys suskaito
-J-.L kia mane žiūrėti. .Man rodėsi, jog jos akįse ma
išdraskų ir duobių. I pietus nusidriekia
Iusu antrašu.)
ti,
nes
„Laisvės
”
taktika
su

ra
uždrausta
apkalbėti
bei
Kryželių
šimtais
riau
kokį
tai
nebylį
išmetinėjimą.^
Tylomi-:
nepermatoma akim lyguma.
aptarti kokie nors Sąjungos tinka su LSS. taktika.
Mums taip gi netrukus
(Tr.,:Į.1 {paglosčiau jai galvą. Ji apsidairė, pažiurę bei Partijos reikalai ir pa „3. Ar LSS. suvažiavimas
Aš, Alena Kostovsks, pasiro
Atgult
čia priseis..
Varadol, pasiremdamas ant greitųjų j io ant žaidžiančių vežimo kertėj šunyčių i kelti kokie nors klausimai,
A. A. Jakubaiti>. dau visai publikai akyse.
padarytais išmatavimais žemės augštumc! graudžiai sudejavo* Tie sūnyčiai tai vieniu- kuriuos kuopos turi teisę reikalingas karės metu?
„Suvažiavimas vienbalsiai
_•
ant dangaus, mano, jog mes randamos t:k-- teliai sutvėrimai,- —kurie jautėsi čionai• Tlai
1priimti ar atmesti.
sutiko, kad X-tas suvažiavi-,
rai Sinus M ėdijoj’, kur sulyg apskaitliaviČia aiškiai matosi, kad tds mas butų atšauktas karės DABAR ATĖJO IŠMĖGI
mingi.
NIMAS.
’os raportas, su ku metu, nes mums gresia
mo turėjome nupulti. Tečiaus man taip ne
kalė' i
Beje! kartais ir Morta yra linksma komisij
i Pastarieji trįs mėnesiai
išrado, nes žinomi iš Mosting, Sommermg. kaip tie maži gyvūnėliai, bet tai tik tuomet riuo kuopa sutiko, korespon jimas. o social-patnotams
t. ’ ’ A
dentui
nepatiko,
todėl
jisai
ir
oportunistams
šeiminiu(Įav^ patenkinantį priparo-!
Schroter, Bode ir Palias mapų kalnai, kurie kada V/oodbeil, nuolat sergantis, ištiesia sa
pyksta netik ant komisijos, kavimo gadyne LSS.
idyjna kaip didžiai populeris:
apsupa tą lygumą nuo vakaru ir šiaurių, ne vo ranką, idant paglostyt jos didelius tam bet ir ant pačios kuopos, kad
5*
„4.
Kaip
mes
turime
atsiyra
Trinerio
Amerikoniškas
atsako nė savo padėjimu nė a’ugštumu tam. sius plaukus. Tuomet smagus jos veidą kuopai trūksta drąsos už
šių metų rinkimams? Kartaus Vyno EIixeris Su-j
ką čionai mes matom. Pagaiiaus tiek to! nušvinta nusišipsojimu, o didelės juodo protestuoti prieš komisiją.. nešti
1 ‘ „Nutarta,
kad remt, nes j vienytose Valstijose ir Ka-!
Žinoma, butų galima pri tarp blogu yra ir gerų kan- nadoj. Didelis reikalavimas
Keliaujam į vakarus, kur dirva rodosi ly akįs užsidega begaline meilė ir žiuri į myli
giausia, kad apėjus mėnulio skritulį dasi- mojo veidą, nesenai da taip vyrišką ir gra pažinti šiek-tiek teisybės, didatų.
to vaisto sumušė visus rejeigu
korespondentas
butu
gauti ant kitos jo pusės.
žų, o dabar išblyškusį nilo karščio. Dari primetęs komisijai, kad ji „5. Ką turime daryti su P. kordus. Ir kodėl? Todėl, Kas nurM išgelbėjo nuo
ligų? Salutaras Bitterią.
Ai
Už valandėlės jau nieko čior.ui iš musų viską, kad jį palinksminus, kad kiekvieni perdaug sau pasivelįjo bei Grigaičiu? ar prašalinti iš kad jis tikrai išvalo vidu- ėių
LSS. ir Soc. Partijos?
rius. Jis tikrai grąžina spė- per praeitus 4 metus buvau voa tik
nepasiliks, išskiriant kapą ir kryžių, pasijudinimu, kiekvienu žvilgsniu jam paša pertoli nužengė su progra „Nutarta. kad butų pra- ką ir natūrali vidurių veik- gyva. Aš kentėjau nuo neviriniaM
ir dispensijoa. Mažai tegalėda
kurie per amžius ženklins tą vietą, kur pir kius, jog jį myli ir yra prie jo laiminga ne- mų: bet rakvti, kad ii vedė šalinti visi Scheidemanno lumą, nedarant jokio nema- pilvo
vau valgyti ir suvalgytas maistas nu
daug man nesmagumo—at
mutiniai žmonės nusileido ant mėnulio.
čionai, kur laimingu būti yra taip sunku „slaptą diplomatiją” ir sau pasekėjai.
t lonumo ir nepagamina vidu- teikdavo
siliepdavo
skilvyj skausmai, rėžiam^
valiavo — yra perdaug ”6. Ar gerai, kad Mass. rių užkietėjimo. Tai yra tik- gurgimas vidurių.
Diegliai suimda
Negaliu
susilaikyti
nuo
sopulingo
pavydėji

Taigi sudiev, mus draugo kape, pirmoj’
skaudus užmetimas! To valstijos Soc. Partijos kon- ra priežastis, kodėl šiais e- vo po krutinę, šonuose ir strėnuoooą
Niekur aš negavau pageltos dėl save
tu budavene, kokią męs pastatėm šitam pa mo, kuomet matau, kaip ii savo pilnas, rau kios užgauliojančios žinios- ferencija skilo pusiau?
pidemijos
siautimo
laikais
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
Salutaras Bittens ir Saluta
saulyje! Sudiev miręs musų drauge, tėve donas ir dailias lupas glaudžia prie išdžiu sukelia kuopose daug ne „Vienbalsiai užgyrė drau-jiek daug žmonių to vaisto kalauti
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
vusių
‘
j
o
ranku,
kaklo
ir
veido,
kaip
bučiuo

smagumų,
triukšmų
ir
negus už jų drąsą, bei pasiprie- reikalauja. Neimk jokių ki- jau gerai jausties, gerai vai^rti W
musų brangus ir negeras, kuris išvedei mus
apvkantos draugų tarpe.
pasidarė smagu viskas. Fu»
ja
šaltas
jo
pbeno
akių
vokas,
o
paskui
pa

• i__x_:„*—„
vaistų „taip-pat gerų kaip dirbti,
iš žemės ir vos tik įžengus į naują gyvenimą
šinimą socialnatriotams.
€ mėnesius aš savo paveikslu atbėgaGeistina
butų,
kad
drau

liu pažint ir palikau laiminga MSŠr
”LSS. 133-čios kp. kom.: ir Trinerio Elixeris.” Kaina dama
mus apleidai. Štai įbestas ant tavo kape ima jo galvą ir glaudžia ją prie savo gruti gai vengtų neteisybės ii
Salutaras Bitterią. Kaina flJ*,
aptiekose
$1.10.
Turint
reunė-,
lyg
mažą
kūdikį,
ir
dainuoja
jam
ste
”K. V. žiurinskas,
Galima gauti geresnėse aptiekoot, o
kryžius bus kaip ir paliudymo ženklu, kao
neitu prieš -didžiumos valią
fmatizmą. neuralgiją, ištini kur negalima gauti, kreipkis pas:
„J. -Jankūnas,
pergalinga mirtis, pribuvus čionai su mu bėtinas, mums nesuprantamas dainas. Bt nei žodžiu, nei per spaudą
CHEMICA4.
,
„F. Mačėnas.” mą, sausgėlas ir tt., varto-; SALUTARAS
žokv
rtno
visokių
Hnguaite
mis, paėmė į savo rankas ir šitą pasaulį... abejonės, jis jas girdėjo iš tų pačių lupų ii nnv et tarpe musų sąjuukit Trinerio Linimentą. Kai-i
J. BAI.TRftN AS, PrW.
Išsi- ' 17S7 S. Halsted SU Tri. Caaal
KCflaKCiiin* Prierašas.
I I IV ■
na
35 ir 65c. antiekose. IšsiMęs bėgam nuo jos: tu čia su ja pasieksi ra savo tėvynėj, ant Malabaro krantų, ir da gieč:ų viešpatautų ramybė Redakcijos
LaChieago, II.
scridariŠKumas.
bai gerai LSS. 133-čia kuopa; rašant — 45 ir 75c. Linkime BHų apgarsinimų
mesnis už mus, tu gulėsi žiūrėdamas j že bar, kada girdi jas vėl, jam turi sapnuotis ■ir LSS.
133 kp. įgaliota ko- padarė, kad paėmė šitą inci-įjums laimingų naujų metų, (rtelrvienas. tikint Ir
mę, kuri tave pagimdė, ir su kryžiumi prie besisupančios palmos ir mėlynosios juros u nisiri:
1333 —
—,
dentą i savo rankas ir. pa-f.Joseph
T-----v Triner Co., įsas
žimai... Ta moteris atnešė jam čionai sav<
galvos, kurio tu buvai išpažintojas.
A. Liutkus,
TS PTA
aiškintis dalyką, nutarė gin-j’1313
---- So. Ashland avė.. Cm- SKAITYKIT
J. Yaruševičitis.
Pirma mėnulio diena. 197 vai. saulei užtekė sieloj visą tą jiasaulį, kuris mums tikrai jai
KTT „RELEI
čus užbaigti.
Dabar vi- cago, IH.
žuvęs.
«$nq treiĮOj,
_ [__ P. L. Vėtą.
jus. Mare Imbrium, piet ilg llo 17o.

KAIP JIE GYVENO
ANT MENULIO.
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KELEIVIS-:

Petrausko koncertas.

Vietines Žinios
oV

1

* 1

Nedėlios vakare Steinert (į
iHall svetainėje buvo kom- |
ipozitoriaus Miko Petrausko
I Patsai Petrauskas , sūdai- 1

VVORCESTER, MASS.

ATYDAI TAUTIEČIŲ

MILŽINIŠKOS PRAKALBOS

KARE BAIGIASI. APIE 500,000 LIETUVIU TROKŠTA GRJŽTI | TEVYRĘ.
, navo sekančias dainas: iš o- |
Rengia
Centralinis
Socialistų
Komitetas,
Užpereitą nedėldienį Ap- peros ”Dubrovsky” — Vis- |
Užtad kiekvienas, kuris nori apleisti šią šalį ir kuris nori, kad mes parū
pleton Hali svetainėj buvo i- kas jau pabaigta: ”The Bell- «<
pintume atsakančią vietą ant laivo, privalo tuoj paduot savo vardą, pavar
vairių Bostono darbininku Ringer” — ballada — ang- |
dę, antrašą ir kada mano važiuoti, nes laivų, kurie vežš pasažierius, bus
organizacijų atstovu sušau- liškai; Smųika-Piršdys; Ju- |
neperdaug ir skaitlius vietų per didelę daugybę norinčių važiuoti bus apruPrakalbos prasidės 3 vai. po pietų
ktas mitingas, kuriame liko->U Bangos^ Nuo aštraus kir- $
bežiuotas.
si išrinktas komitetas iš se-.timo; iš oper. ”Eugeni One- *
A. O. H. SVETAINĖJE
PIRKIT RUBLIUS, NES KAINA JŲ BEVEIK KASDIENĄ KJLA.
kančių organizacijų repre— Kuda, kuda vy ūda- $ ANT TRUMBUL ST,
WORCESTER.
MASS.
- xr
!
zentatorių: Nuo Bostono įilis — irusiškai
— ’' ; iš ODer. f
Perkame ir parduodame Suvienytų Valstijų Laisvės Bondsus (Liberty
socialistų centralinio komi-1; ”Pagliaccii” _ ”Recitt” — i Bus žymi kalbėtoja THERESA MALKIEL is NewBonds) ir Karės Taupymo Markes (War-Sawings S*apms).
'
I
teto — d. W. Sharpshooter;, itališkai: ”Sunce Žarko” — lt Yorko.
Skoliname pinigus ant nejudinamo turto. Su visais dalykais kreipki
»)
nuo kriaučių (patemma- ■ serbiškai; ”Dalekaja i blis- | Tema: AUTOKRATIJA TURI IŠNYKTI.
tės
pas
mus ir persitikrinkite, jog mes patarnaujame savo tautiečiams
j
kers) unijos — A. W. Whi-’kaja” — ukrainiškai; ”Rukuomandagiausiai.
____ centralinės 1 no
Laulu ” — finiškai; <į Įžanga visiems dykai. Kiekvienas darbininkas turėtų^
te; __
nuo__Bostono
$ i šias prakalbas atsįlankvti.
Komitetas.
unijos — P. H. Jenniningš d ”Quant Ii rosignol jolis” — I
^-mrr-i-rr
---- —
___ ♦ i
..unijos —.'w tfraneuziškai; ”Lihgo”—latnuo
cigaminku
»si-' viškai; Išeit, pareit, jaunasis
JUOZAS KAVALIAUSKAS, PREZIDENTAS.
Collins; nuo moterų profesi
£icaaaiaEio|
nės sąjungos — Mauda Fo- bernytis: Po Lietuva mieg- |
32-34 CROSS STREET,
BOSTON, MASS
lev; nuo Cigar Factorv Stri- ta tėvynės vaikai; ”Chantez, ;
” — franeuzišppers unijos — Gertrūda "iez et dormez
---- ......................
1
_
___
kai,
Levy; nuo kaklaraiščių dar
bininkų
unijos — "Anna Veronika Putvinskas (soĮ
Didelė, juokinga ir pamokinanti trijų aktų Komedija.
BENJAMIN MEIDELSOHN
Weinstock; nuo laikraščiųlurano solistė) sudainavo:!
Stato scenoje Cambridge’aus LSS. 71-ma kuopa.
r
A.
R.
Kur
tas
šaltinėlis:
Valia
va-;
statytojų unijos —
ADVOKATAS
garąyin ir ložė ir Pasakyk Lietuva mySubatoje, 11 Sausio-Jan, 1919
McKenna; nuo
i
Atlieka visokius teismiškus reika
ADVOKATAS
automobilių darbininkų uni-jlimoji.
Geram teatre ir parankioj vietoj
lus šioj šalyj ir Europoj. Suteikia
sąžiningus patarimus.
Atlieka vusus teismiškus reikalus visur.
jos — Austin Keveney; nuo! M. Petrauskas ir V. PutOFFICE:
”Legal Protective Fėderaci-lvinskaite duete sudainavo iš
931-932 Slater Bldg,
735-736 Okl South Bldg.
OFFICE:
jos”—E. H. Marks; nuoJoDer. ”žalčiu karalienė” — i •
390 Main St., Tel. Park 709
294 Washington st,
332 Broadway,
C
133 Dudley str.,
Boston, Ma^s.
karpenterių unijos kuopų—Sveikinu mano Eglužę, pri- T
Boston, Mass.
TVorcester, Mass.
So. Boston, Mass.
Joseph Powers ir Chas Ro-1 tariant p. Carlui AVebster £ Duųs atsidarys no 6:30 vakare.
Tel.: Fort Hill 3424-1972.
Tel.: So. Boston 481-M.
Perstatoms
prasidės
7:45
vakare.
V
Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.
blee; nuo Socialistų Parti-l volinčele.
Šio vakaro perstatymui yra parikti gabiausi LSS. 71 kuopos aktoriai.
jos Bostono skyriausd. į Muzikininkas p. Carl \\eb- zfr todėl bus gerai atvaidintas.
Malonėkte atsilankyti ant šio perstatymo kiekvienas, bet ateidami tik
W. F. Colver
Colver:; nuo Cambrid-t
Cambrid- ?Ler volinčele sugrajino se nepamirškite
gerai susijuosti, kad netruktumėt nuo juoko. Toks juokančias
•
kompozicjjas:
Tel. Haymarket 4154
Iš Prtrogrado.
ge’aus centralinės unijos —
kir.gas veikalas tik pirmą syk pasirodo lietuvių scenoj šioj apielinkėj.
<
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.
-JPo
perstatymui
bus
linksmus
šokiai
griežiant
žavėjanėiai
orchestrai.
i
__ —
__
___ j _
GYDO SLAPTAS VYRU IR
H. M. Surrey
ir „
nuo
cigar-/’Concerto,” ”Air and VariaNuoširdžiai visus kviečia atsilankyti
MOTERŲ LIGAS,
ninkų unijos Ai Valleman. įtion.” ”Rondo,” Menuetto S
!
DAKTARAS
DR.
AL
FIDERKIEWICZ,
n
Taipgi
Kraujo ir Odos Ligas.
s
LSS. 71 Kuopos Komitetas.^
Šitas komitetas atstovau-Ur "Sylphis Dance.”
<
*
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS.
jantis minėtas organizaci-! Pianu akomponavo p. Carl <- <nrmrTerwTeninraArwanrw įrr www o » o *ą
iki 9 vai. vakare.
Specialistas Slaptų ligų.
jas sudaro lygą Tarno Moo- Lamson.
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42)
VALANDOS:
i(io> ■
69 CHAMBER ST, BOSTON
DEBATAI!
Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30
ney laisvei ginti, Trumpoj, Iš to trumpo paminėjimo
Telephone: Haymarket 3390.
šventadieniais
nuo
10
iki
1.
parengti
i
iau
matosi,
kad
koncertas
401
Marlboruogh
Street
ateityj nutarta
Dėl "kairiųjų bolševikų”
81 CANAL ST, BOSTON.
Mooney reikalu dideles pra-L’kuvo> didelis — turtingas.
D arkininlfaiHC taktikos neaiškumo, ir delei
Room 215 ir 216.
(Netoli Massachusetts ave.)
kalbas. Edward Morgan iš į Vtistai padarė giliaus įspul/dlUUUURdlUSo:^^ kuopoj, LSS. 60 kuopa
San Franciscos praneša, ,džio.
.
- ----. 1 savo susirinkime 22 d. gruoBOSTON, MASS.
P. and A. Phone,
sakant. Amencan Sugar Hefimng > džio, 1918 m., nutkrė surenTelephone:
kad tose prakalbose daly- Publika buvo, taip, sakant,
McKeee Rocki 22 W.
Richmond 1224-R
vauti pakviesti majoras,.Bostono smetonele. žinoma, Co. pirmininkas Babst pa-igti debatus tėmoi: ’ Kairuprofesoriai ir kiti augštasį.be "'pilkosios minios” tos skelbė, kad jo kompanija ap-|mas įr dešinumas? Debatai
Nuo d iki 11 ryte.
Dr. J. MARCUS VALANDOS:
vietas užimantis žmonės,' gražiosios publikos mes ne- draudė visiems 10,000 savo; įvyks 2 d. sausio, 1919 m.
Nuo 2 iki ū po pietų, nuo 7 iki 9 j
Gydo chroniškas ir slaptas
vakare.
LIETUVIŠKA AGENTŪRA
susirinkimą saugos paskir-Įperdaugiausiai da turime, darbininkų gyvastį.
I
18 vai. vakare, 60 k p. salėj.
vyrų ir moterų ligas.
LAIKRAŠČIU,
KNYGŲ, GRA
(Šventadieniais
ir
nedėiiomis
!
tas .policijos skyrius, kad ne-!
Reporteris,
Kiekvienas cukraus darbi- Visi yra kviečiami atsilanVALANDOS:
MOFONŲ, REKORDŲ, STUtos pačios valandos.)
’
atsitiktu kaip kad NewBOMS POPIERŲ.
nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.
*
*
nežiūrint amžiaus Į.kyti ir pasiklausyti kokiais
10,000 darbininkų be darbo. ninkas,
I
GROSERNĖ IR BUČERNR.
Yorke. ‘
11
PARMENTER
STIL,
nei lyties, gausiąs gyvasties i faktais ir argumentais bus
Bonu
už Perkaibetoją visokiuose
I
netoli nuo Hanover at„
Steit Public Employment apdraudimą kaipo Kalėdų ;prirodoma "dešiniųjų” socireikaluose arba teismuose. Su
BOSTON, MASS.
teikiu visokias informacijas už-,
Butėnas sukėlė didžiausj office supę ritenden tas Du- dovaną. Apdraudimas šie- Į.alistų nukrypimas nuo sociadyką.
LAUNDRY.
v
paskelbė, kad kiąs nuo S500 iki $1,000, jlizmo principų,
■ ■ t1 ■ - ■'
—
entuziazmą bostoniečiuose. niderdale
JONAS A. KATKUS,
darbo vietų jieškantiems žiūrint kaip ilgai darbinin
Ligoniai, kurie serga sunkiai ir
Komisija.
GERI AUSIS LIETUVIS S1AUČIUS
Pereitos subatos vakare darbininkams
222 Saga store St, Pittsburgh, Pa.
yra tik kelios, kas yra cukraus kompani
A. ABAZORIUS,
reikalauja ligonbučio gydymo ir
Dudley Opera House salėj, o neturinčų darbo
301
E
str,
So. Boston, Mass.
jau
yra
priežiūros,
užtikrinam, kad gaus
jai
dirbęs.
Darbininkai
■
LMPS 13 kuopos domai.
buvo LSS. 162 kuopos suren 10,000 darbininkų tik pačia
(šalia Lietuvių Salės)
geriausią
priežiūrą,
gerą valgį ir
išdirbę 3 mėnesius gaus gy-: LMPS. 13 kuopos susirin- Taisau visokius čeverykus ir čebaei.: Richmond 2957-M.
gtas vakaras.
me
Bostone.
kambarį, ir gerus
patyrusius
tus.
Storas
atdaras
dienomis
ir
va

vasties
apdraudimą
ant
ūkimas
bus
ateinančio
,utarVakaras buvo surengtas
karais. Darbą padarau gerai, stip
su gana plačiu programų. Lietuvių progresisčių kon $500, už kuriuos premiją mo-i ninko vakare (7 sausio) LSS riai ir pigiai. Robo kurkos po 50 daKtarus visą laiką. Mano priKalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
vatiška Hospitalč yra aprūpinta
(52)
kėsianti pati kompanija,‘60-tos kuopos svetainėj. Vi- centų.
Turėjo būt atvaidinta B r.
Rusiškai.
ferencija.
su medikai iškaiš ir Chirurgištaip jog darbininkams ne-įsos narės privalo būti, nes
Vargšo drama ”Mlijonai
GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP
kais skyriais, geriausia Labora
TAS LIGAS.
Vandenyje” ir tarpe aktų Nedėlioję (29 gruodžio) kaštuosią nei cento. Gi išdir-i bus išduotas raportas iš
APSISAUGOKITE
KUO
VALANDOS:
torija
dėl
mikroskopiškų
ir
cheBurleigh
st.
svetainėje
Cambe
metus
laiko,
gausią
gy-i
metinio
kuopos
veikimo
ir
dainos Bostone viešėjusių
Nuo 8 iki lo ryto.
mikališkų
analizacijų
Kraujo,
vasties
apdraudimą
;
bridge
’
uj,
buvo
LMPS
A.
INFIUENZIJOS.
ant rajono konferencijos. Taipgi
Nuo 2 iki 3 dieną.
dainininkų Jono Butėno ir
Šlapumų ir Pilvo ligų. įsteigta
Nuo 7 iki 8 vakare.
$600.
Paskui
kas
metai
bus
Il-ro
rajono
III-čioji
konfe

k
’
’
“
į
nauja
valdyba
užims
savo
Povilo Dobužinsko. Tečiaus
Jau ir vėl girdisi naujų 23 metai! .
321 HANOVER STREET,
visą tą programą sugadino rencija. Plačiau apie tai pa dar pridedama po 100 dole vietą.
susirgimų ta baisiaja epide Ii
BOSTON, MASS.
J. Sarapienė, sekr. mija. Todėl patartina kiek I
nemalonus atsitikimas. Ren rašysim "kitusyk, dabar tiek rių apdraudimo daugiau, iki
gėjai gavo daininkams a- tik reikia paminėti, kad ir pasidarys čielas $1,000. Tūk I
vienam apsisaugoti nuo tos i
(bolševikės) stantis dolerių bus didžiau LIET. LABDARYSTĖS ligos pirmiau negu ji apsi I
komponuoti p-lę Ix>uisą progresystės
Gankanno, kuri diena prieš taip šoka, kaip centras dū sia apdrauda. kokią gaus
NARIŲ ŽINIAI.
reiškia. Nelaukit pakol apdarbininkai išdirbę 5 metus
koncertą darant bandymą duoja.
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rint platesnių žinių kreipkiNEDtLIOMIS |
Nuo 1 iki 3 dieną.
lodismentai ir tai. kad iš or- puslapyje tilpusi protesto menėS veržimąsi Lietuvon.tįtės
šiuo
adresu:
Nno 7 iki 9 vai vakare.
iki 1 v. po pietų. 1
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