True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on July True translation filed with the posti master at Boston, Mass., on July
2-nd, 1919, as reąuired by the Act of October 6, 1917.
| 2-nd, 1919, as reąuired by the Act af
October 6. 1917.

Tarptautinis Darbininkų

į

ĮVYKS 20 IR 21 LIEPOS. nizmas Vengrijoj nusiseks.
„Rusijos premjeras LėniDemonstracijose dalyvaus
• • nediktuoja
J • mums,
nas
visai
Anglijos, Francuzijos ir Ita
kaip jus manot,’’ tęsė tolijos Proletariatas.

True translation filed with the post, Mass., on July
master at- Bos
ired by the Act of
2-nd. 1919, as
October 6, 1917.

True translation filed with the post- True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on July
master at Boston, Mass., on July 2-nd, 1919, as reąuired by the Act of October 6, 1917.
2-nd, 1919, as reąuired by the Act oi
October 6, 1917.

Karė Sąjungininkų su
Vokietija pasibaigė.

I ipnTVflJ R I ATVHfi I
gauta neoficia
V,MO žinių, kad YRA 60,000 VOKIEČIŲ liųParyžiuje
žinių, kad ukrainiečiai
Londone gauta
paėmę Odesą ir Chersoną/
Rusijos sovietų valdžia pa
KARW
kurie buvo bolševikų ranko
reikalavus iš Amerikos val
UKRAINIEČIAI PAĖMĖ
LENINAS REIKALAUJA
MARTENSO PALIUOSA- LIE1ŲVVJ IR LA1VUVJ
ODESĄ.

džios paliuosavimo sovietą
atstovo Martenso, kuris
buk tai buvęs areštuotas
New Yorke.
Sovietu valdžia, matomai, buvo klaidingai pain
formuota kas link Martenso. Martensas visai nebuvo areštuotas, tiktai jo biu
re buvo padaryta krata ir
jis buvo pašauktas į City
Hali duoti paaiškinimų, ko
kiais tikslais ir ką jis čia
veikia. Po tardymo ?vlartensas vėl parėjo namo.

ff
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PAĖMĖ
Pulkininkai Green, virši se. Žinia nepatvirtinta ir BOLŠEVIKAI
VILDIŠĄ
IR
DAUG
ninkas amerikonų militarės turbut neteisinga.
BELAISVIŲ.
misijos Lietuvoj ir Latvijoj,, VILNŲ PIRKLIAI NU
Londone gauta iš Rusijos
sako, kad Lietuvoj ir Latvi TEISTI KALĖJIMAN.
bevieliu
telegrafu žinių,
joj tebėra dą apie 60,000
Federalis
teismas
Bosto

kad bolševikų kariumenė
vokiečių kareivių po gene
ne
nuteisė
18-kai
mėnesių
paėmė
Vildišą ant Finlianrolo von der Goltzo vado
kalėjiman
ir
užsimokėti
po
dijos
rubežiaus
ir suėmė lavyste. Be to da esą kelioli
§10,000
du
vilnų
pirklių,
W.
bai
daug
finų
baltagvardieka tūkstančių vokiečių, ku
riems vadovaująs gen. maj. A. English’ą ir J. O’Brien’ą cm.
—-■—
Fletcher, karinis Rygos už apgaudinėjimą valdžios, I PETERHOFAS
ESĄS PA
kad
išsisukus
nuo
mokesčių.
diktatorius.
IMTAS.
Abudu prisipažino prie kal
Pulkininkas Green sako, tės. •
Iš Filiandijos pranešama,
kad kaip Latvijos, taip ir
kad baltoji gvardija (tur
Lietuvos valdžia „yra nie KARĖ TARP ČEKŲ IR būt estų) paėmusi Peterhokas kitas, kaip tik vokiečių VENGRŲ SUSTABDYTA. fą, kuris randasi apie 19
padaras, palaikomas Vokie
angliškų mylių nuo Petrog
tijos pinigais ir organizato- Karė tarp čeko-slovakų rado.
ir uenglų Slovakijos
riais.
Toliaus Gręen sako, kad fronte likos pertraukta, DEPORTUOS DAUG RE
reibolševikai pasitraukdami iš nes t o griežtai
VOLIUCIONIERIŲ.
Rygos sušaudę 1,700 žmo kalavo sąjungininkų ulti New Yorke gauta infor
nių. Fletcher užėmęs Ry matumas nusiųstas Vengri
gą tuojaus liepęs areštuoti jos komisarui Bernui. Pa macijų, kad valdžia rengia
urmu deportuoti iš Ame
4,000 „agitatorių,’’ 200 jų kol čekai laužėsi Vengrijon, si
visus bolševikus ir ki
sušaudęs ir sakęs, kad rei sąjungininkai tylėjo, bet rikos
tokius
radikalus. Sakoma,
pradėjo
kėsią dar kokius 400 sušau kuomet vengrai
kad
jie
busią deportuojami
dyt. Green sako, kad areš lupti čekus, sąjungininkai tais laivais,
kurie atvežę
tuotus žmones teisia labai tuojauš pareikalavo sustab čionai kareivius
grįžta at
neteisingai ir labai blogai dyti karę.
gal
Europon.
užlaiko juos kalėjime.
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VOKIEČIAI PASIRAŠĖ
PO TAIKOS SUTARTIMI.
Kynų atstovai atsisakė pa
sirašyti ir pasitraukė iš
konferencijos.

liaus Belą Kun. „Męs tiktai
Anglijos, Francuzijos ir laikomės Lenino nuomonės,
Pereitoj subatoj VersaItalijos darbininkų atsto kad savo taktiką nuolatos
liuje
susirinko Vokietijos
vai, kurie dabar laiko Sou- reikia mainyti, idant prisidelegatai su sąjungininkų
thporte, Anglijoj, .konfe taikius prie besimainančių
valdžių
atstovais ir pasira
rencija nutarė įtaisyti 20 ir aplinkybių.”
šė
po
taikos
sutartimi. Tuo
21 liepos tarptautinę prole
Taip, komunizmas čia
budu karė tarp Vokietijos
tariato demonstraciją, kad} nusiseks. Dabar
_
pas muš
ir 27-nių kitų valstybių for
užprotestavus prieš sąjun- y"perversmo“* laikotarpis
maliai jau pasibaigė. Sutar
gminkų veržimąsi Rusijon. ir mes einam linkui socializtis tapo apdaryta odos virApie tai paskelbė kongreso m0 ”
šais, užpečėtyta ir padėta
vardu Anglijos darbininkų ‘Apie Vokietiją jis paša-'
istoriškoj Veidrodžių Salėj.
vadas Arthur Henderson. ikė taip: „Aš žinau, kad vo- PATS TROCKIS GINA
Kynų delegatai tečiaus
PETROGRADĄ.
Henderson
__________
w po ______
lJ' " ’ ’
sako,
kad kiečiai
pasirašys
taikos
nepadėjo
savo parašų po
tarptautinės demonstraci- sutartim, ir aš iš to džiau- Sulyg Helsingforso žinių,
taikos sutartimi. Jie pra
jos tikslu esą sulaikyti są- gjuos, nes tas reiškia
. revo- gautų Londone, Trockis at
nešė,
kad jie atsisako pasi
jungininkų
valdžias
--3 .nu0 liucija Vokietijoj. Po šito- važiavęs iš Volgos fronto
rašyti,
nes ši sutartis atima
gaivmimo visoj Europoj re- kios taikos kapitalizmas te- 1 vadovauti Petrogrado ap
jiems ir atiduoda japonams
akcijos. Kiekvienos šalies naį nepajiegs organizuoti gynimui. Ir sakoma, kad
Šantungo provinciją.
darbininkams busianti pą-' produkcijos. Pagalios, jam jam vadovaujant bolševikai
Taikos konferencijos dar-,
likta teisė nuspręsti, ar jų tas' ir neužsimokės. Kapi- atsiėmė Krasnos Gorkos
bas vienok da nepasibaigė.
demonstracijai geriau duo-j talizmas norėjo taikos, bet fortą, kurį estų baltoji
Nors prezidentas Wilsonas
ti industrinį, ar politinį po-, jj sukels klesų karę ir revo- gvardija buvo paėmus. Troir Anglijos premjeras Lloyd
budį. Visose demonstraci- į Uncijas, kurias Ųeninas per- ckiui vadovaujant buvę paGeorge išvažiuoja namo, te
jose bus protestuojama'mat0.„
Į naudoti gazai, šarvuoti
čiaus konferencijos posė
prieš kiekvieną intervenci
traukiniai ir nedideli šardžiai tęsis toliau. Wilsono
ją Rusijoj ir reikalaujama KANADOS KAREIVIAI
vuoti automobiliai.
vietą
užims valstybės sekre
panaikinimo priverstino ka
šj
MĖNESĮ
ITALIJOJ
18
JANKIŲ
KRITO
MŪ

torius
Lansing, o Anglijos
FRANCUZAI SUSIMUŠĖ
reiviavimo
sąjungininkų
SUKILO ANGLIJOJE.
KILSIANTI
REVOLIU

ŠYJE SU BOLŠEVIKAIS. ŠVEDAI REIKALAUJA
premjerą pavaduos užsienio
SU AMERIKONAIS.
šalįse.
CIJA.
Balfour.
Iš
Londono
pranešama,
i
APSISPRENDIMO
Paskui suvažiavimas nu
Washingtone gauta ži i
Pereitoj subatoj Breste ministeris
Iš
Vienos
pranešama,
kad
Dabar
bus
tai
ALANDŲ
SALOMS.
tarė kreipties Unijų Tary- kad tarpe Anglijos kareiviui nių, kad Sibire, netoli Roįvyko didelės muštynės tarp kos sutartis svarstoma
šiomis
dienomis
pietų
Tiro

su Austirija.
bon ir reikalauti, kad ji in ' tenai prasidėjo bruzdėji manovkos, Amerikos kariu Švedų valdžia reikalauja lijo j buvo suvažiavę italų, francuzų ir amerikonų. Du
Austrai
įteikė
taikos konfe
mas,
kuris
pereitoj
sąvaitėj
dustriniu veikimu privers
menė turėjo susirėmimą su iš Finliandijos, kad Alandų vokiečių ir austrų komunis francuzai likos užmušti ir
rencijai
protestą
prieš pa
tų Anglijos valdžią sustab priėjo prie atviro sukilimo. kariaujančiomis prieš Kol Saloms butų duota apsis
5 amerikonai mirtinai su dalinimą tarpe Austrijos
tai,
kad
apkalbėjus
pienus
ir
dyti savo operacijas Rusi-i Apie 400 kanadiečių užpuo čaką spėkomis, t. y. bolševi prendimas. Tos salos ran sukėlimui Italijoj revoliuci žeisti. Išviso sužeista 105
Jugo-Slavijos
Klangenfurlė
ant
Epsom
policijos
nuo

joj. Nutarimas praėjo 1,893,1
kais. Tame susirėmime 18 dasi Botnijos užlajoj, tarpe jos. Revoliucija kilsianti žmonės.
Riaušes sukėlęs
apskričio. Beto da žinios
000 narių balsais prieš 935, vados. Keliolika policmanų amerikonų buvo užmuštą, Švedijos
girtas amerikonas oficie- to
ir Finliandiijos. apie vidurį šio mėnesio.
iš
Vienos
sako, kad Austri
buvo
sužeista,
vienas
taip
000.
vienas oficierius ir 8 karei Pirma jos prigulėjo Rusi
rius, kuris nutraukęs fran jos delegacijos
pirmininkas
sunkiai, kad tuoj mirė. Už viai sunkiai sužeisti, 016 jai, dabar gi jas prisisavino NORĖTŲ UŽDRAUSTI cuzų vėliavą ir sumynęs po
puolimo tikslas buvo paliuo- sužeista lengvai. Ameriko Finliandija, nes ant jų gy SVETIMTAUČIŲ LAIK kojų. Francuzai jį užpuolė Dr. Kari Renner reikalau
KONTR-REVOLICIJA
išbraukti iš sutarties 49
suoti vieną kareivį, kurį po nai sako, kad susirėmimas vena finai; bet kadangi te
VENGRIJOJ NUSLO
RAŠČIUS.
ir ėmė mušti. Oficieriui į jąs
straipsnį.
Tas straipsnis
licija buvo areštavus. Kad įvyko tuomet, kuomet bol nai daug ir švedų, tai Šve Senatorius Myers iš Mon pagalbą pribuvo amerikonų
PINTA.
kilus nuraminus kurilėlius, poli ševikai užpuolė geležinkelio dija mano, kad davus gy tanos, demokratas, įnešė se- jurininkai ir prasidėjo ba ledžia naujoms valstybėms,
Vengrijoj
buvo
kurios susidarė iš buvusios
kontr-revoliucija, laike ku cija paliuosavo vieną kana sargybą.
ventojams apsisprendimą, natan sumanymą, kad butų talija. Iš to uosto buvo ką- Austrijos viešpatystės, už
rios valdžios priešai buvo dietį, bet ne tą, kurio karei
jie gali nuspręsti prisidėti j uždrausta siutinėti krasa tik išvažiavęs prezidentas mokėti savo dalį Austroviai
reikalavo.
BOLŠEV1KAI
VĖL
jau paėmę ir karišką laivą
prie Švedijos. Jeigu Fin-i vokiečių ir kitokiomis sve Wilsonas.
Vengrijos mokesčių iš pri
Paskutinėmis
keliomis KRAUSTOSI Iš PET liandija neduos jiems apsis timtaučių kalbomis spaus
ant Dunajaus. Bet darbi
I
vatinių austrų turtų, kurie
ROGRADO.
ninkų valdžia sukilimą nus dienomis neramus judėji
pręsti, tai Švedija kelsianti dintus laikraščius. Jis taip
randasi tų valstybių ribose.
mas
prasidėjęs
tarp
Kana

lopino.
Iš Helsingforso vėl pra šitą klausimą prieš Taūtų gi Įnešė sumanymą, kad vi
Lenkų premjeras PadeKontr-revoliucionierių ju dos kareivių ir Whithley nešama
apie bolševikų Lygą.
sa ateivystė butų uždrausta
rewski vėl prašė pašalpos
dėjimas prasidėjo pereitoj kempėj, kur kareiviai sude kraustymąsi iš Petrogrado.
ar.t 20 metų, o iš Vokietijos,
lenkų
Jo pra
sąvaitėj, utarninke.
Ofi- gino šėtras ir kitokios blė- Jau kelis kartus jie ”bėgo”
Austro-Vengrijos, Turkijos Lietuvos Atstatymo Ben šymas kariumenei.
PRISIPAžĮSTA,
KAD
paduota
Vyriausiai
cieriai, kurie buvo užgriebę dies pridarė nemaža.
iš tenai, bet vis ant vietos. TURKAI BELAISVIAI ir Bulgarjos — ant 50 metų. drovė New Yorke gavo nuo Sąjungininkų Tarybai.
Kareiviai
nerimauja
dau

laivą, atsuko kanuoles prieš
Šiuo kartu paskalas apie
ŽUDOMI.
MINIA "nŪLINčIAVO savo pirmininko Karužos
Nors vokiečiai pasirašė,
Sovieto butą ir pradėjo jį; giausia dėl to, kad negrąži bolševikų kraustymąsi iš
šitokią telegramą iš Kauno: tečiaus blokada nuo Vokie
JUODVEIDJ.
bombarduoti. Buvo taipgi na jų namo. Londone pub Petrogrado remiamas tuo, Anglijos užsienio minispadėjėjas Harms- Allisville miestelyje, Mi- ”Aš grįžtu Amerikon liepos tijos pakraščių nebusianti
daug šaudymo iš karabinų lika kanadiečių judėjimui kad karės ministeris Troc terio
ir revolverių. Daug žmonių simpatizuoja, nes jiems jau kis buk įsakęs savo karei \vorth buvo paklaustas par- ssippi valstijoj, minia perei pabaigoje. Kartu su ma da nuimta patol, pakol visos
sužeista. Bet vėliausios ži kelis kartus buvo paskirtas viams pasitraukiant išspro- liamente, ar tai tiesa, kad toj savaitėj nulinčiavo juod- nim važiuoja Amerikon Lie valdžios tą sutartį patvir
nios sako, kad sukilimas jau laikas grįžimui, bet vis ne gdint Kronštato tvirtovę, sąjungininkų kariško laivy yeidį, kuris buvo užpuolęs tuvos valdžios delegacija su tins.
užgniaužtas ir tvarka įvy grąžina. Vaildžia teisinasi, kaip lygiai visus tiltus ir no akivaizdoje graikai žu ant baltveidės moteriškės. d-ru Jurgiu Šiaulių prieša
PIRKLYBA SU LATVIJA
dė paimtus nelaisvėn tur Minia jieškojo jo per 10 die kyje.’’
kad ji negalinti grąžinti tai stotis Petrograde.
kinta.
IR LIETUVA.
kus Smyrnoje.
Ministerio niu Sugavus, atgabeno ton
Kalbėdamas apie šitą su dėl laivininkų stereiko, tai
NORĖJO
UŽMUŠTI*
ISPA

KAZOKAI
SUMUŠĖ
BOL

padėjėjas
atsakė:
„nėra
kilimą, Vengrijos sovietų stokos transportų, tai kito
Pataisydamas karės Pirvieton, kur jis prasižengė,
NIJOS
KARALIŲ.
ŠEVIKUS
PRIE
DONO.
abejonės,
kad
keliolika
tur

kių
priežasčių
suranda.
užsienio
ministeris Belą
klybos Bordo įsakymą 729,
ir prieš nuskriaustos mote
Bet bruzdėjimas eina ne Iš Ekaterinodaro prane kų oficierių ir kareivių bu riškės langą ant medžio pa Washingtone gauta ofi- išlesta gegužės 7 d.,1917 m.
Kun pasakęs:
sukurė2 laužą cialių žinių iš Madrido, kad Karės Pirklybos
Bordas
„Šitas sumišimas kilo dėl vien tik tarpe kanadiečių. šama, kad Kubanės kazokų vo nužudyta.” Toliaus jis korė. Paskui _J.„_
pridūrė,
kad
graikų
valdžia
Australijos
ir
Naujosios
Ze

i
laike
perliamento
atidarysilpnos darbininkų diktatū
praneša, kad dabar bus jau
armija, kuri veikia palei Do
ir jo lavoną sudegino.
Imo ceremonijų anarchistai priimamos aplikacijos siųs
ros.
Buržuaizją
reikia landijos kareiviai taipgi no upę, paėmusi 4,000 bolše ' išreiškusi apgailestavimą’’
triuškinti be pasigailėjimo. protestuoja, kad negrąžina vikų nelaisvėn ir 10 kanuo- dėl šito atsitikimo, ir kad KREPŠYS SU ŽMOGAUS tenai norėję užmušti Ispa- ti maistą į Latviją ir Lietu
misija Paryžiuje
Mandagumas ir pasigailėji jų namo. Ypač kareiviai lių. Dono kazokai, kurie anglų
K AULAIS.
,nijos karalių. Valdžia te- vą. Dabar jau nereikės ekpriešingi
važiuot
dabar
taipgi
atkreipusi
į tai, domą. New Yorke, Mills hotely- čiaus suokalbį susekusi ir sporteriams gauti iš užrumas gali suardvt proleta
veikia daugiau į šiaurę, gi
riato valdžią. Mums ne ly FrancuzJjon. Australijos ir riasi paėmę 1,500 belaisvių
je, atrasta geltonas ^kurinis perkėlus! etremonijas iš at- bežyje esančių importerių
LAIVAS
ANT
JŪRIŲ*
Naujosios
Zelandijos
karei

kad Aliantų
gybė reikalinga, bet prole
ir tris šarvuotus trauki
krepšys su žmogaus kau- stovų buto į senatą, kur pranešimą,
IŠNYKO.
viai anądien įtaisė net de nius.
anarchistai
negalėjo
prieiti.
Blokados
Komitetas
Lon
tariato diktatūra.”
lais.
Policijos ekspertai
monstraciją,
kuomet
juos
Kalbėdamas su Associadone davė paliudijimą, ku
Dono kazokai užėmę Mi- Praėjusį panedėlį New sako, kad tie kaulai yra nu
ted Press reporteriu apie norėjo Francuzijon siųsti. lerovą ir prasilaužę per Yorke gauta nuo japonų žudyto žmogaus, nes jie la ŽEMĖS DREBĖJIMAS. riuo sutinkama ant tokio
ITALIJOJ.
sąjungininkų politiką, Belą
siuntimo. Aplikacijos siun
bolševikų frontą į šiaurę garlaivio bevielė telegrama, bai sudarkyti. Krepšys bu
Kun pasakė:
Rochesteryje 26 birželio ,nuo Milerovo. Kubanės ka kad apie 60 mylių nuo New vo paliktas hotel.vje dar Florencijos apielinkėj, I-j timo leidimui turi būti pa„Sąjungininkai turėtų vi perkūnas
užmušė Tarną zokai sakosi nuveikę bolše Yorko jis susidūręs su buo- 1915 metais, bet niekas jo talijoj,
pereitoj sąvaitėj siunčiamos į Karės Pirklysai nesimaišyti į vidurinius Murray, kuris buvo nuvy vikų keturis pėstininkų ir riniu laivu ir po tam buori- neatsiėmė ir niekas iki šiol pradėjo
Vi- bos Bordą, Washingtone,
,
. žemė drebėti. .....
.
. be
Vengrijos reikalus ir turė kęs tenai iš Bostono darbo du raitelių pulkus. Krymo nis laivas tuojaus išnykęs. jin nežiūrėjo. Tik dabar, chhio mieste ir jo apielin- jokių kitokių formališkutų nuimti savo blokadą.” jieškoti. Murray kasė duo šiaurėje bolševikams taipgi Turbut jis jau nuėjo jūrių valant hotelį, tarnai jį ati- kėj žuvo apie 120 žmonių, mų.
Jisai turi viltį, kad komu- bę, kuomet jį kirto žaibas. nepasisekę.
j dugnan.
darė ir rado jame kaulus. Miestas pavirto griuvėsiais.
Vance C. McCortnk*.
-
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Atvažiuoja Lietuvos
Valdžios Delegacija.

True translation filed with the post--5, 1919, as reąuired by the Act of
____________
reikalavo _
jai suminkštinmaster at Boston, Mass., on JuneOetober <. >917.
varykite samozvancus komisą- tos bausmės. Justicijos mi
rus
------laukan!
-. ’ ”
_ nisteris, būdamas įsitikinęs,
isitikines.
ū
’’Bolševikai neišpildė savo'
Samaros ”Kommuna” 59- kad jos prasikaltimas yra
prižadu duotų spalių mėnesy- tam"numeryje'“nurodo; kolabai aiškus ir kad ji tikrai
je. Bolševikų valdaa-ta. ne kia dabar &varkė viešpa- bus pripažinta kalta, liepė
AR VALDYS POPIEŽIUS tų organas apskelbė net Sovietų valdžia. Sovietų val tauja ant ūkio. Samaros pavesti bylą prisaikintojų
PASAULĮ?
Fordą ”anarchistu.„ Fordas džios .Rusi joj dabar visai nė gubernijos ūkininkai tyčia suolui. . Tečiaus nežiūrint
ra—ją reikia sutverti.
Par>jaus senatorius Sher- patraukė už tai • Chicagos davikai bolševikai atėmė iš pradėję piaūti gyvulius. Bė ■ ministerio įsitikinimų, pri
surado didelį pavojų „Tribūne” teisman. Byla darbininkų ir ūkininkų valdžią dini ūkininkai piauną savo saikintojų suolas išteisino Estonijos respublika su-; radą. Kas nors kiek yra
liui. Tas pavojus yra tęsiasi jau kelinta sąvaitė. ir jų vardu dabar daro prie ; karves, avis ir kiaules dėlto, Vierą Zasulič.
sideda iš buvusių Rusijos susipažinęs su tikruoju pa
^Tautų Lyga, ir tai dėlto, Laikraštis surinko daugybę varta. Dabar Rusijoj carauja kad tikisi, jog jie gaus ge Išeinant iš teismo žanda provincijų. Jon ineina visa; dėjimu Estonijoj, tam to
liudininkų, net univeristetų • J-J u- L 1- -1-1
resnių gyvulių,
kuriuos
V
'itsilių
gyvulių,
nu!4uwi rai apsupo ją ir norėjo su Revelio gubernija (Estoni kios žinios yra žioplas me
kad —
jodmybe
boteevik»ku
<-'haatims
iš
turtingesnių
profesorių,
kad
prirodžius,
”Iš 40 krikščioniškų valsty
atims iš turtingesnių ūki
ūki imti išnaujo, bet susirinkę ja),, šiaurinė pusė Livonijos las. Estonijos žmonės ne
mas,
v>sy
urėdų
ir
rangų
ko-;
nink
„
Turtingi
ūkininkai
1
jog
Fordas
yra
tikrai
’
’
abių, kurios ineis ton lygon, 24
studentai žandarus atmušė ir kelios salos Baltijos jūrė turi jokių ginčų su Sovie
muaras.
Ar
ilgai
jus
matro,
iaun
gyvulius
bijo-i
narchistas,” nes jis sykį pa
yra valdomos popiežiaus.”
tais. Ir nėra tiek estų kasa> ir raudonarmiečiai, dar
kad. jiems jų „ea-! ir Viera Zasulič pasislėpė. se—išviso apie 18,000 ke
sakęs,
kad
Detroito
miestas,
O iš istorijos męs žinom,
Paskui draugai išsiuntė ją turkampių angliškų mylių ! reivių, kad jie galėtų vieni
lesite? Kančioms tun būt pa- timtų. Ir taip einąs bepro-kur
randasi
jo
automobilių
kad popiežius sykį pasaulį
užsienin, kur iki 1905 metų žemės ir apie 1,500,000 gy- paimti Petrogradą. Kažin
bafrika,
jam
toli
gražu
da
darytas
galas!
Kazarmėse
ir
tiškus
galvijų
naikinimas.
jau valdė, ir žinom, kad jis
revoliucijos ji gyveno Žene ventoj'ų. Šitas kraštas bu ąr yra išviso 15,000 ginkluo
vėl nori jį valdyti. Taigi se nereiškia visą pasaulį.
vo prijungtas prie Rusijos tų estų. Šitokia saujalė
voj, Šveicarijoj.
Vienas
žmogus
yra
pasa

prieš Sovietus nieko nereiš
natorius Sherman bijosi,
»
Velionė prigulėjo prie re apie 200 metų atgal, Petro
kęs:
„Pasaulis,
tai
mano
tė

«
kad su pagalba Tautų Ly
voliucionierių organizacijų Didžiojo laikais. Tai buvo kia.
Tečiaus kad nedidelis bū
gos, kur bus didžiuma kata vynė; o geri darbai, tai ma ♦t
”Zemlia i Voiia,” ”čiorny; kaulas, dėl kurio riejosi rys estų tarnauja tarptau
no
tikėjimas.
”
Jei
plutoI
likiškų valstybių, popiežius
I
Perediel,” ”Gruppa Osvo- daugelis šalių valdonai.. tiniams kapitaistams, tai
vėl neįsivvrautų pasaulyje. kratijos supratimu tas reiš *I
boždenija Truda” ir prie Ji buvo po Danijos, tikra tiesa. Jie užpuldinėja
Bet Hearsto laikraščių kia „anarchizmą,” tai, žino I
Rusijos Socįal-Demokratų š v e d i j o s ir Lenkijos ant Sovietų Rusijos. Ir už
bendradarbis Arthur Bris mas dalykas, ir Fordas tuo *
R e v e 1 i s yra
; Darbininkų partijos. Ji da- valdžia.
bane nurodo, kad senato met bus „anarchistas.” ”A- i
————-------------- lyvavo pastarosios partijos vyriausis Estonijos miestas tai Anglija, Francuzija, Ita
narchistas
”
tuomet
bus
lija ir Japonija pripažino
riaus bamė visai nereikalin
True translation filed with the post- !gas tuomet jį nuvarė nuo i suvažiavimuose ir vienam ir puikus uostas.
kiekvienas šviesus žmogus, master
at Boston, Mass., on June
Ėstaniją kaipo „neprigulga. Jis rašo:
Internacionalo Svarbausis Estonijos žmo mingą
25, 1919, as reąuired by the Act of 'gatvės, bet jis ir nuėjęs vis socialistų
kuris
tik
toliau
mato
kaip
” valstybę.
”Kad suraminus senatorių
October 6, 1917.
nių užsiėmimas yra žemdir Kuomet
dar griežė, pakol pailso, suvažiavime.
savo
kiemo
tvorą.
Francuzijos ir
Shennaną,
pasakykite jam,
KATRĖ O’HARE KALĖ Kada jis užtraukė bilverj Velionė buvo viena ga- bystė. Žemė tečiaus priguli Anglijo1? darbininkai paro
jog didžiausia spėka Tautų
KĄ RAŠO RUSIJOS
JIME^
Treads among the Goid, as biausiujų rusų rašytojų ir ne žmonėms, bet vokiečių dė nenorą kariauti su Rusi
Lygoj bus Anglijos imperija,
LAIKRAŠČIAI.'
girdėjau daugeli moterų vjena žymiausių marksizmo baronams, kurie užėmė tą jos darbininkais, tai Angli
kuri turi milžinišką laivyną.
Katrė
O
’
Hare,
kuri
sėdi!
j verkiant. Ant galo jis uz-: teoretiI£ių Rusijoj. jį san_ kraštą da tryliktam šimt jos imperialistai surado ki
„Petrogradskaja Pravda”
Nuo jos laivyno prigulės ir ka
Jefferson
City
kalėjime
už
j
griežė How can I leave] darbininkavo
socialistų metyje. Turėdami geresnių tokį būdą savo tikslams at
23 kovo numeryje rašo, kad
talikiškos Italijos ir Prancūzi
politiką,
rašo
savo
vyrui
Thee,’ o kuomet žiburiai ka-į laikraščiuose ir parašė ne- ginklų, jie užkariavo vietos riekti. Jie pradėjo siundyt
Putilovo dirbtuvėse buvo
jos likimas. Anglijos laivynas
laišką
į
St.
Louis,
pasakoda

kilęs didelis darbininkų
i lėjime užgeso — Home rpa£a žymių veikalų. Rim- žmones ir įvedė baudžiavą. prieš Rusiją mažas taute
reikš daugiau, negu visų vals
ma,
kaip
jos
sūnūs
palinks

Aleksandras II 1819
bruzdėjimas. Po įtekme to
i Sweet H ome. *lsas kalėji-Gausiomis jos plunksnos Caras
tybių balsai. Taigi tikroji spė
mino
aną
vakarą
sunkų
jos
metais
baudžiavą panaiki les.
bruzdėjimo
mechanikos
mas
yerke.
knygomis
skaitosi
”
žan
ka toj lygoj bus ne popiežius,
kalėjimo gyvenimą. Tarp ”Aš pergyvenau
no, bet žemės kaimiečiai ne Estonija reikalinga Rusi
fabrikoj
„Artur
Kopei
”
daugį
žak
Russo,
”
”
Apie
Lasalį,
”
jai, nes ji sudaro geriausius
bet Anglijos karalius su savo
sunkių valandų pastaraisj ”Apie Pisarevą” ir tilpęs gavo. Nors 100 metų pra Baltijos
darbininkai taipgi sustrei kita ko ji rašo:
uostus užsienio
kanuolėmis.”
”Aš vis dar sveika, bet dviem metais, bet tokios va-1 laikraštyje „Zaria”* straip- ėjo nuo to laiko, kaip estai
kavo. Streikas tęsėsi dvi
pirklybai,
Beto, Estonija
šiluma landos aš da nebuvau turė- snys „Idealizmo elementai buvo paliuosuoti iš baudžia
O Anglijos karalius po dieni—14 r 15 kovo. Iš val paskutinių dienų
negali viena ir užsilaikyti;
piežiui giliuot nekuomet ne džios vagonų fabrikos lOko- duoda man suprasti, koks jus.
socializme.” Jos raštai bu- vos, tečiaus jie neatsiėmė iš ji turi būtinai susidėti arba
duos, nes jis yra prisiekęs vo buvo prašalinta 150 dar pragaras čionai bus, kuo ”Bet gal tai ir gerai man j vo išleisti Rusijoj dviejuose baronų daugiau kaip 10—
su Rusija, arba su kita di
protestonų
arcivyskupui. bininkų ;
protestuodami met užeis tikri karščiai.
buvo. Žinai, aš nepripra- i tomuose.
Po revoliucijos 15 nuošimčių dirbamos že dele valstybe. Istoriškai ir
”Pėtnyčioj aplankė mane tus verkti. Aš viską priimu. Viera Zasulič sandarbinin- mės. žmonės turėdavo nuoSaikindamas karalių pro prieš tai 11 ir 12 kovo sus
Dikas.
Mano mylimas vai šaltai ir kietai. Taigi galjkavo Plechanovo organe muoti žemę iš baronų; o ba geografiškai ji yra arti
testonų arcivyskupas klau treikavo Stalai amatninkai,
ronai brangiai lupdavo ir miausia Rusijai. Ji yra pri
sia:
o 13 sustojo jau visos tos kas! Jis buvo taip malonus, ir reikalingos buvo tos aša- „Edinstvo.
gimta Rusijos dalis. O betgi
”Ar užlaikysi Dievo prisa fabrikos dirbtuvės. Strei drąsus ir vyriškas, kad rei ros, kad nuplovus nuo savo
7/
; švelni, ji ėjo sy- žmonės labai skurdo. Že ! ji likos priversta prieš Rusi
Rimta ir
kymus visomis- savo jiegomis, kas priėmė politinį pobūdį. kia juo didžiuotis. Bet su- širdies neapykantą ir pik- kį nustatytu keliu ir
‘ • nei mės klausimas Estonijoj ją kariaut. Išrodo, kad „tai
batoj
neleido
jam
ilgai
čia
ar tikrai pildysi maldas ir Įs Streikierių
susirinkimas
tuma. O aš buvau pikta,;karto savo gyvenime nuo jo buvo opiausia klausimas.
kos” konferencija Paryžuje
būt.
Męs
visi
čia
buvom
tatymais įvestą reformotaji pareikalavo,
kad visiems
iiepsnuojančiai, degančiai:nenukrypo. ~ Nieko nerei- Kaimiečiai visą laiką bu butų pasiryžus būtinai su
protestonų tikėjimą?
Ar už piliečiams butų
duodama nusiminę, kad subatoj nelei pikta! Aš tužau dėl tos beskalaudama sau,ji su kunu ir vo nepatenkinti sena tvar daryti Pabaltijoje antrus
laikysi ir ginsi įsteigtą Angli lygiai duonos. Vėliaus, kuo do jam griežti. Aš nesup teisės, kad tą pačią dieną, siela buvo atsidavus visuo
ka. Dėl tos priežasties bu-į Balkanus. Didelėms val
jos Bažnyčią, jos mokslą, apei met Putilovo darbininkai rantu, kaip žmonės gali bū kuri yra musų valdžios pas menei.
vo
daug sumišimų. Kartais: stybėms puolus, mažosios
gas ir vyriausybę, taip kaip grįžo darban, kitose farbri- ti tokie beširdžiai, kad ne kirta kaipo šventė paminė
estai griebdavosi išeivystės. ] verčiamos kariauti. Ameįstatymais Anglijoj pripažin kose irgi pradėta dirbti. leisti vaikui pagriežti moti jimui musų mirusių, męs, MARKEVICZIENĖ NU
Jie
jieškojo geresnio gyve ’ rika siunčia joms Raudono
ta, ir ar palaikysi Anglijos Dabar viskas aprimo, bet nai truputį muzikos.
moterjs, kurios tiek privar
TEISTA.
nimo Sibire, Kryme, Ufos jo Kryžaus pašalpos. Tuo
vyskupų, kunigijos ir bažny darbai eina nereguliariai.
~ „Pėtnyčios vakarą, kuo gome dėl tos karės, negali
Grovienė Markevičienė, ir Samaros gubernijose. tarpu Anglija užima išėji
čios tas teises ir privilegijas,
Menševikų organas met mus užrakino į narvus me tos šventės apvaikščioti, kuri yra tikra .airė, bet iš Nevedusieji žmonės mesda mus į Rusijos rinkas. Sa
kokias įstatymai jiems pripa „Vsegda Vpeziod,”
kuris ir męs jau laukėm šviesų bet
priverstosi.- esam
ištisą tekėjus
vo gimtinį savo kraštą ir koma, kad jos laivynas už
lenko
j.
•
teKeiUo už
uz
ienKo grovo
gj
žįsta?”
nuo pat savo pasirodymo užgesinimo, aš staiga išgir dieną
vergauti prie masinos | Marįevicrfaus>
j sa jieškodavo uždarbių Rusi ėmęs jau ir Lietuvos uostą
j
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Įį
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uždaryta
Ang- jos miestuose. Daug -estų Klaipėdą.
Karalius iškilmingai at buvo uždarytas ir tik nese dau virpantį muzikos aidą dirbdamos cieralls, kad va
vaitėj likos uždaryta Angir
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vėl
pasirodė,
rašo,
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pohtekienus
gąHjog
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jiman
aat
ke
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leisdavosi ant jūrių: dirbo
sako: ”Aš prižadu visai tai
A. PranspilL
išpildyti.” Taigi senatorius tam savo numeryj, kad są Diko korneto balsas. Jie už etų pasidaryti sau pelno iš mįnesjų ją nuteisė už re ant laivų, užsiimdavo žve
Sherman gali miegot ra ryšyje su kairiųjų socialre- darė mane nuo jo kalėjimo to. Darbą pabaigus as ate-1 voliucines prakalbas A'iri- jyba.
ANGLIJOJ RASINĖS
bu sienose, bet vis dėlto jis gali jau
persnai-; • j■;j
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savo narvan,
narvan, perskai-ma „rfe
rie sukiliKuomet kilo Rusijoje remiai: didžiausia spėka Tau vliueionierių ■vsuokalbiu
RIAUŠĖS.
•
j; yra A^os revoliu. vliucija ir subirėjo senoji
tų Lygoj stovės ne už popie vo areštuoti šie rašytojai: i mane kalbėti. Niekas ir emu _Wilsono pranešimą ir
Valijoj ir kitose Anglijos
organizacijos tvarka, Estonijos ūkininkai vietose prasidėjo riaušės
žių, bet už protestonų tikė Ivanov—Razumnik, Remi- niekad man taip gražiai ne psa šita sarginanti farsa cjonjerju
skambėjo,
kaip
dabar
šita
zov
i
Sologub,
kurie
su
kai

da
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ugnies
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sinn
Fein
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vadė
sj
įu. tuojauus konfiskavo vokie dėl juodveidžių darbininkų,
jimą.
riais
socialrevoliucionie- jo iškili ’Lead Kindly Light’ P™ mano įsn-oimo. Tuomet
Holais buvo iš- čių baronų dvarus ir išleido kurių karės metu buvo primeliodija.
Visuose
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nieko
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Anglijos parliamen- juos bėdiniems žmonėms. gabenta Anglijort iš Afrikos
PRANAŠAUJA SVIETO
Bolševikų
valdžios
orga

mo
narvuose
užviešpatavo
,r^erkl??_ Pat01’ P**01 tan kaipo Airijos žmonių Vėliaus žinios sakė, kad Es ir kitų kraštų. Kaipo pus
PABAIGĄ.
nas „Izviestija” 61 numery tyla ir aš sušukau: ’O, Die užmigau. Šįryt aš pabudau atstovė. Bet kaip kiti iš tonijos žmonės eina ranka laukiniai žmonės, jie dirba
Kunigas Peblok, Šv. Povi je rašo, kad Smolensko gu ve, tai Dikasf Iš narvo į ramesnė ir vėl einu prie
revoliucionieriai, rankon su Rusijos bolševi labai pigiai. Baltveidžiams
lo katedros Londone perdė- bernijoj kairieji socialrevo- narvą ėjo šnabždėsis: ’Cit, darbo su paprastu savo šal rinkti
taip ir ji atsisakė Važiuoti kais. Visuose miestuose ir darbininkams iš to darosi
tinis, sakydamas savo para- liucionieriai buvo suorgani klausykitės! Tai O'Harie- tumu.”
Anglijos parliamentan, o miesteliuose buvo išrinkta skriauda ir jie pradėjo
pijonams pamokslą anądien zavę sukilimą. Jie taipgi nės sūnūs!’
socialistų valdžia.
juodveidžius, arabus ir ki
pranešė, kad jau netoli svie nurengė ir pusiau pravedė „.Joks artistas nėra taip MIRĖ viera ZASULIČ. pradėjo organizuoti airių
žmones
Bet pereitą žiemą atsiti tus importuotus
parliamentą pačioj Airijoj
to pabaiga. ”Sudna diena” Tūlos ginklų fabrikoj strei užhipnotizavęs savo klau-<
mušti.
Cardiffe
užmušta
ko
netikėtų
dalykų.
Baro

ir
skelbti,
kad
Airija
turi
Šiomis
dienomis
telegragalinti, ateiti ryt-po-ryt, bet ką. Tas pats laikraštis sa svtojų ir niekam Diko mu
nas Ikskul, vokiečių junke vienas arabas ir vienas baltjau apie Naujuosius Metus ko, kad Petrograde dėl zika taip daug nereikš, kaip fas pranešė iš Rusijos llud-įbut neprigulminga.
ris Estonijoj, kažin kaip da- veidis, o keliolika žmonių
ną žinią. Gegužės 1’1 d., ne----------tai tikrai ji įvyksianti.
streikų areštuota daug dar ji reiškė mums.
sigavo
Anglijon ir pradėjo sužeista. Daug aresštuotal
Davatkos ir seni dievuo- bininkų. Ekaterinoslave ne „Moteris nuo viršutinių toli Petrogrado mirė drau-j MOTERIS GALI BŪT MIŽinios sako, kad tie im
čiai išgirdę tokį pranašavi paprastos komisijos įsaky kalėjimo lubų galėjo jį ma gė Viera Ivanovna Zasulič. NISTERIU IR ARCIVtS- orašyti Anglijos imperia- portuoti
darbininkai buvo
istų, kad jie įvykintų Esto
KUPU.
mą, labai nusigando, bet ku mu sušaudyta keliatas bu tyt, bet man ir tas buvo už Nužengė į kapą viena skaisapginkluoti
revolveriais, o
nijoj
’
tvarką.
”
Ir
ar
jus
ti

lordų butan
nigas juos ramino, kad čia vusios vokiečių valdžios drausta—per augštą tvorą čiausiujų sielų, pašventusi Anglijos
baltveidžiai
atkavo
juos juo
visą savo gyvenimą ir ne i įnešta sumanymas, kad po- kėsite, kad Anglijos diplo
nesą ko bijotis, tik reikią veikėjų.
aš negalėjau jo matyt. Jos
tiktai bonkomis ir akmeni
melstis, nekrauti turtų, pi „Izviestija” 21 kove nu man sakė, kad jisai stovėjo paprastus gabumuss kovai :terįs butų prileistos prie matai, kurie taip garsiai mis. Laike riaušių sunai
nigus atiduoti bažnyčiai, t. meryje sako, kad tarpe da kitoj pusėj gatvės pakėlęs už žmonių laisvę ir socializ advokatų profesijos. Kalbė smerkdavo vokiečų junke kinta daug turto.
damas apie tą sumanymą rius, tuojaus stojo su kariš
y. jam, o tuomet nebaisu bu bartinės valdžios ir kairių savo galvą ir žiūrėdamas į mą.
buvo begalo rim lordas Holdane pasakė, kad kais laivais ir amunicija,
sią ir mirti.
jų bolševikų prasideda di užtaisytus geležimis langus to Velionė
budri, neišpasakytai gi jis nematąs priežasties, ko kad apgynus tuos junkerius STREIKAS sulaikė liJeigu visi kunigų prana delė kova.
griežė taip gražiai, kad ro
VERPOOLIO LAIVUS.
šavimai apie „svieto pabai „Dielo Naroda,” dešinių dos, toj muzikoj liejosi visa lios minties ir skaistaus dėl moteris negalėtų prak nuo sukilusių Estonijos
žmonių.
Anglijos
imperia

proto veikėja—viena švie tikuoti teisių. Jisai sutin
Liverpoolyje sustreikavo
gą” pildytųsi, tai pasaulis jų eserų organas, rašo:
jo meilė savo mamai ir visas siausių žvaigždžių revoliu ka,
listai matė, kad gindami vo laivų darbininkai, dėl tos
kad
senoviški
prietarai
senai jau butų pražuvęs.
”Per aštuonius mėnesius jo ilgėsis. Tai buvo linkėji ciniame Rusijos judėjime.
gali kliudyt moteriškei už kiečių baronus jie galės at priežasties negali užjūrio
mums buvo uždaryta burna. mas savo motinai geros
Kilusi iš augštos klesos, imti augštą vietą, bet pagal plėšti Estonija nuo Rusijos laivai išplaukti.
’ ANARCHOFOBIJA.
Per 8 mėnesius męs nega nakties.
būdama generolo duktė teisybės moteris galinti būt ir pasilaikyti ją kaipo duris
Negrynos sąžinės žmogus lėjome kitaip kalbėti, kaip tik
„Atsistoti vaikui vienam ir Mikalojaus I laikų minis
į Rusijos rinkas, žodžiu,
niekad negali būt ramus. nelegaliuose lapeliuose ir atsi vakaro patamsėj ant tuš terio anūkė, Viera Zasulič ministeriu, kaip lygiai ir ar- Estonija Anglijos imperia IŠLAUŽĖ LEAVENWORTHO KALĖJIMĄ.
Mikė Paskutinis, išžudęs šaukimuose. Bėgiu to priver- (čios gatvės ir vienų vienam, paniekino augštas sferas, o civyskupu.
listams reiškia tą patį šiau
Leavenworthe likos iš
tūkstančius žmonių, visuo stino musu tylėjimo Rusija be jokių draugų, be myli nuėjo dirbti darbininkų klerėje, ką Suezo Kanalas ir
REIKALAUJA
$10,000
Už
met bijodavosi, kad už ne pergyveno daug tamsybių ir mųjų griežti su skaudančia sai. Ji gimė 1855 metais ir
Gibraltaro tvirtovė pietuo laužtas federalis kalėjimas,
KOJOS
PIRŠTĄ.
kur laikomi politikos prasi
baisybių,
ir
net
skausmo
vai

kaltą kraują jam kas neat
širdimi, tai tiesiog karžy susilaukus 16 metų amžiaus
se.
Iš kariumenės
keršytų. Jam nuolatos vai tojimas ir šauksmas buvo už giškas darbas. Kiekviena jau pradėjo darbuotis revo Šokikė Desaline Shepard Per pereitas Kalėdas an kaltėliai.
dinosi slaptos revoliucionie draustas. Ūkio gyvenimas jgaida buvo sužeistos vaiko liucionierių rateliuose, už traukia teisman New Yor- glai jau bombardavo Re baudžiamųjų barakų pabė
fabrikų pramonė širdies balsas. Jis griežė ką buvo areštuota, išsėdėjo, ko masažistę Gowell reika velio miestą. Ir.taip, ačiū go 12 kalinių.
rių organizacijos, suokal sugriuvo,
biai, bombos ir tt Jis nega sustojo, prasidėjo badas, šal- įpasilsėdamas ir kartais ro du metu kalėjime ir paskui; laudama $10,000 atlygini Anglijos ginklams ir finų
lėjo ramiai nei pavalgyt, nei tis, ligos siaučia, miestai mirs- <dėsi, kad punktas jam bus ištremta. Paskui vėl kelis! mo už kojos pirštą, kuri ši baltajai gvardijai, Estoni ANGLAI SAKOSI NEINĄ
ANT PETROGRADO.
ta. pusė gyventojų išnyko... įpersunkus. Bet aš galėjau kartus buvo suimta, tremia ta masažistė masažuodama jos junkeriai vėl nuveikė
užmigt.
jai
kojas
sužeidė.
Merdantis
geležinkelių
judėji

Lygiai tokia pat liga da
jausti, kaip jis susilenkia, ma iš vienos vietos kiton,
Estonijos gyventojus.
Anglijos karės vyriausy
<
bar pradėjo sirgti ir šioš ša mas kas diena vis daugiau sut- surenka
visas savo spėkas bet 1878 metais ji vėl pasi
Dabar ateina viena žinia bė užginčija Stoholmo pra
MARGOS MINTJS.
lies plutokratija. Jai visur raukia ryšių, nesenai da jun- jir garsas išeina grynas ir :rodė Petrograde ir šovė bu
paskui kitos, kad estų ka nešimą, kur buvo pasakyta,
gūsių
Rusiją
į
vieną
ekonomij
Ir visame vaidinasi „anar
malonus. Po valiai susirin- <delį Trepovą..
Tiek tu ėdi kaip ir arklys, riumenė eina prieš bolševi kad anglų kariumenė eina
chistai.” Vienas plutokra- nį ir politinį kūną.”
ko apie jį būrys vaikų. S ar- Pats caras Aleksandras O prie darbo lyg gaidys.
kus ir rengiasi imti Petrog- ant Petrogrado.
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Taip rašo dešinieji esarai. ’
O čia ką sako kairieji:

ant laivų darykite mitingus iri]11
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LAWRENCE, MASS.
I Kapitalistai nesutiko išpil Lietuvių
Kooperacijos
dyt
darbininkų
reikalavi

Krautuvę.
Red.)
„neturi čia balso.’’ Žmonės
Persekioja streiko veikėjus.
Iš musų padangės.
šis—tas iš musų gyvenimo. pasipiktinę tokiu begėdišku
mus ir darbininkai tuojaus Visa tai gali būti nesvar
Lietuvių Sūnų Draugija, sauvališkumu sukĮla ir nori
Birželio 7 dieną buvo pradėjo mesti darbą. Dirb bu. Svarba yra tame, kad
Kaip buvo laikraščiuose
kaipo laisva nuo tikėjimiš- eit lauk. Kunigas pamatęs,
Lietuvių Moksleivių Susi- tuvė užsidarė. Tas pats at to kromelio vedėjai ir jšėri- paskelbta, kad Lawrence’o
kų prietarų, taigi suside kad turės pasilikti salėj vie
vienyjimo Amerikoj i kuo sitiko ir Anscnia Manufec- ninkai susideda daugiau audėjai užbaigė sunkią ko
danti maž-daug iš daugiau nas su savo choru, pradeda
pos susirinkimas drg. Ber- turing Co. dirbtuvėj. Taigi siai iš buvusių ardinarčikų vą dideliu laimėjimu, visuo
protaujančių narių, perma prašyti susėsti ir su pagal
tašiaus rezidencijoje. Mok dabar čia streikas.
ir bežemių, kurie buvo „po menė gal jau mano, kad da
nai indomauja dienos klau ba airių kunigo nuramina
sleivių susirinko pusėtinas Sevmour miestelyje birže nų lenkų” skriaudžiami ir bar Lawrence’o darbinin
simais ir, galma sakyti, toj publiką. Publika susėda,
būrelis. Buvo išrinkta atei lio 4 d. sustreikavo Seymour alinami. Tie vargšai tiek kams tikras rojus. TĮkrelinkmėj nieko neveikia. Pa bet reikalauja, kad kunigas
nantiems metams nauja Mfg. Co. darbininkai; metė suvergėjo, kad ir pasiliuo- nybėj gi gyvenimas čionai
rengė porą balių, kurie da pasitrauktų šalin. Airių ku
valdyba iš sekamų draugu: darbą 700 darbininkų; sus savę iš po tų savo ponų jun dabar visai taip kaip buvo
vė jai gražaus pelno.
pirmininku— J. Beriamus; treikavo taipgi ir kitų mies go po šiai dienai negali sup po 1905-6 metų revoliucij’os
nigas pradeda barti, kad ši
sekretorium M. J. Shileikis; telių fabrikų darbininkai. rasti savo žmogiškos verty Lietuvoje,
kada reakcija
Birželio 1 d. parengė „be- tokiu pasielgimu žmones
iždininku
A.
Augustinavipaėmė
viršų.
partyves” prakalbas. Pla pažemina savo „tėvą.’’ Po
Streikas tęsiasi, darbinin bės; jie vis tebemano, kad
čius.
katuose išgarsino, kad ”bus šito airių kunigo pamokslo,
kai laikosi vienybės, kova lietuviais save skaityti yra Tiesa, laimėjome męs sa
Skaityta laiškas nuo Hofi- bus laimėta. Kompanijos jiems peržema. Aš saky vo streiką, nes gavome 48
garsus dainininkas J. šeš kun, Cibulis vėl pradeda,
mano
mokyklos moksleivių, jau daro pasiūlymus. An- čiau, kad žema lietuviams valandas darbo sąvaitėj ir
tokas ir viena atsižymėjusi tik jau atsargiai. Tečiaus
kuriame prašoma, kad L. sonia, Waterbury ir Torrin- tokius išsigimielius savo pakėlimą mokesties 15%,
solistė, taipgi choras padai- vieni juokiasi, kiti mažai
taigi daugiau, negu reikala
M. S. A. 1 kuopa prisidėtų gtono darbininkai irgi nesi tarpe turėti.
'nuos keletą tautiškų dainų/’ teklausosi, taigi ir kunigas
prie
jų
rengiamo
išvažiavi

Bet prakalbą sakyti atva be garbės turėjo savo pra
liaus kovoję, pakol jų teisėti Kuomet dabar Lietuvoje vome. Laimėjo reakciniai
mo į Jefferson girias 29 d. reikalavimai nebus išpildy lenkai
žiavo iš Davtono kunigas kalbą užbaigti. Prie klau
skerdžia lietuvius elementai, patraukdami sa
nesusipratusių
birželio
ir
pasiųstų
kelis
Cibulskis ir visas dvasisško simų neprileido; pirminin
ti.
S. Z.
darbininkus, taigi tokius vo pusėn
darbininkų
minias.
Visi
kalbėtojus
iš
savo
kuopos.
tėvelio choras.
Vadinasi, kas paaiškino, jog kalbėto
pat varguolius kaip ir jie
HARTFORD,
CONN.
Nutarta prisidėti ir tris
buvo ”bepartyvės” prakal jas pavargęs ir neapsiima
patįs kad buvo ir tebėra, tai veiklesni darbininkai, kurie
draugai
apsiėmė
kalbėti
Lietuvių piknikas ir muš- musų Asigimėliai tuos dar tik darbavosi ir kentė, kad
bos! Minėtas šeštokas yra kausimų atsakinėti. Žino
pioksleivių piknike.
tynė.
i
ne kas kitas, kaip tik kjmi- jo, kad tie klausimai butų
bus paremia;
lietuviams streiką laimėjus, dabar vi
Draugas Zallys skaitė re Birželio 1 d. Lietuvių par renkant aukas nuo karės sų aršiausiai persekiojami.
gijos, tikriau sakant, kleri jam ne labai gardus, tai jis
feratą
apie dantis ir kokią ke buvo Lietuvių Ukėsų nukentėjusių šelpimui jie Jiems dabar nėra darbo.
kalų agentas. Kunigas Ci kuo veikiausiai išsinešdino,
blėdį neša blogi dantis.
HASTING, PA.
bulskis, suprantama, kito nieko gero sau nepešęs.
Kliubo parengtas piknikas. apie aukavimą nenorėjo nei Jie vaikščioja nuo vienos
Lietuvių Moksleivių Su- Piknikan atsilankė kelioli girdėti, gi dabar kada len dirbtuvės prie kitos ir visur
kiu ir būti negali, na o cho Tai gera lekcija L. S.
Tamsumas.
svienyjimo
Amerikoje ne ka italų. Mūsiškiai vyčiai kai renka pinigus savo le Tems duris uždarytos, o
ras tik iš davatkų ir gali Dr-jai, kuri tokius kalbėto
čionai
gyvena
ne
menkas
užilgo bus šaukiamas sei už mergas susirėmė su gionų stiprinimui, kad anie darbininkai, už kurių labą
susidėti. Ir iš to aišku, kad jus kviečia. Iš savo kasos
lietuvių
būrelis,
bet
jis
mu

mas. Tikimasi, kad seimas „švento tėvo” vaikais ir su galėtų skersti kovojančius jie kovojo, dabar juos netik
parengtas vakaras negalėjo ji turėjo apmokėti lėšas, nes
sų
viešame
gyvenime
mažai
Įvyks Chicagoje.
būti bepartvvių, priešingai, aukų surinkta tik apie 11
mušė juos. Italai sugrįžę už savo laisvę žmonės, tai užmiršta, bet bijosi ir prisi
»
*
žinomas.
Delei
savo
tam

jis buvo grynai klerikališku dolerių.
musikiai išsigimėliai sako: pažinti, kad juos pažįsta.
J. P.
miestan
savo
eiles
dapildė
sumo niekuo kitu apart gir
„Naujienų“ piknikas.
vakaru.
Lietuvos Sūnų
naujomis spėkomis ir laukėj ‘To honorovie, panie, iie Visi streiko komitetų bei
tuokliavimu
jie
neužsiima.
komisijų nariai persekioja
Birželio 8 d. Čemausko ietuvių parvažiuojant iš mam, tyle dam.”
Dr-ja surengė jį klerikalų
BROOKLYN, N. Y.
Laikraščius
skaito
tik
keli.
darže. Lyons, III. buvo pa
pozicijai sustiprinti.
Kuomet lietuviai Gėda jusų tėvams už jus, mi ir varomi šalin nuo dirb
Cukernės darbininkai
Didžiuma — tai nuolankus rengtas „Naujienų” Bend nikniko.
išėję iš parko susirinkę prie išsigimieliai! Gėda ir vi tuvių. Tie, kurie streiko
Pirmininkas atidaręs su smarkiai organizuojasi. kapitalistų ir dievų vergai.
rovės piknikas. Diena bu kelio laukė gatvekario, ita siems lietuviams, kad da to metu vadinosi „broliais,”
sirinkimą paaiškino, kad
dabar jau atsisuka užpaka
kun. Cibulskis nekviestas Birželio 11 d.. American Yra čia S. L. R. K. kuope vo labai graži, tai žmonių lai atvažiavo ir čia prasidė kių šašų turime ant save liu ir daugumas net išdavi
atvažiavo. Girdi, jis kadai Sugar Refining Co. darbi lė, bet ji nieko žmonių švie privažiavo labai daug. Į jo karė. Mūšyje dalyvavo kūno.
kais palieka: kad prisigeriparengimus apie 500 ypatų, vyrų ir mo
Kakliukas.
se buvęs Daytone. grdėjęs, ninkai turėjo pirmą didelį timui neveikia, priešingai, „Naujienų”
įus samdytojams, jie skun
Vartota kumščios,
kaip kunigas išniekinęs savo susirinkimą, kad pra savo narius da temdo, vers publika skaitlingai lankosi. terų.
džia
ir išduoda tuos, kurie
MONTELLO, MASS.
Springfieldo lietuvius, tai dėjus organizuotis ir susior dama remti airių bažnyčią Taigi ir šiame piknike susi akmenai ir ant galo net re
daugiausiai
darbavosi, ku
dabar jis atvyko pasiaiškin ganizavus pareikalauti iš ir mokyklą, kurioje tik1 rinkusieji visi pilnai buvo volveriai. Jeigu nebūtų Įsi Liuosybės Choro koncertas rie važinėjo, vargo, malda
samdytojų pagerinimo dar prietarų ir nežinės mokina užganėdinti.
maišę policistai su lazdo
ti.
bo
sąlygų.
Susirinkusieji
ma.
Teko
su
keletu
tą
airių
•
Buvo
gražus
programas:
mis, - tai nežinia katra pusė Birželio 14 d. čionai buvo vo ir rinko aukas, kad gel
Užima vietą šeštokas, iš
bėtus streikierius nuo bado
niekina Springfieldo lietu vienbalsiai nutarė organi parapijinę mokyklą lankan Kalbėjo Dr. A Montvidas, muši butų laimėjus. Su Liuosybės Choro sezono už mirties. Visi be skirtumo
surengtas koncer
vius už jų netikumą, nupei zuotis Į uniją. Iš visų skait čių lietuvių vaikų pasikal dainavo keli chorai ir šiaip muštų buvo daug. Dauge baigimui
tikėjimo ir politinių pažiū
kia svetainę ir praneša, kad lingai susirinkusių darbi bėti, pasirodė, kad jie ten buvo Įvairių žaismų ir išti liui ir visai nekaltiems teko tas. Koncertas buvo gra rų buvo šelpiami ir tuo rei
dabar dainuosianti „Vytau ninkų neatsirado nei vieno, nieko neišmoksta: kelis me sai tęsėsi šokiai. Buvo nut parsinešti guzas. 7 ypatos žus ir Įspūdingas. Choras kalu socialistai daugiausiai
įdainavo vienuolika darbi
to karžygė,”
reikalauja, kuris butų pasirodęs prie tus mokyklą lankę nemoka raukti dalyvavusių piknike buvo suareštuotos. Kai-ku- ninkiškų
dainų.
Tarpais darbavosi, o dabar kunigi
•’ie areštuotų teisme turėjo
kad publika atsistotų pa šingas organizavimui uni nei skaityti nei ražui. Teko paveikslai.
:horo dainų dainavo solis jos išauklėti katalikai socia
gerbimui vytės. Po jos se jos. Taigi tame susirinki girdėti motiną besiskun Piknikas užsibaigė vėlai nasimokėti po keliasde- tai,
duetai bei kvartetai. listams už jų artimo meilę
ka choro senoviškos, jokios me Į uniją susirašė 132 dar džiant, girdi, mano mergai vakare ir visi dainuodami simts dolerių pabaudos.
Tarpe solistų buvo d. J. Žiū atsimoka juodošiškais buč
vertės neturinčios dainos, o Į bininkai. Be to unijos lie tė turi tris ar keturis kar išėjo iš daržo. „Naujie
Socialistų
prakalbos.
ronas iš Lawrence’o ir Br. kiais : išduoda socialistus.
paskui šeštokas pradeda tuvių skyriaus organizato tus i dieną eiti bažnyčion ir noms” bus gražaus pelno,
mergaitės,
Birželio 11 vietos socia Simonavičius iš Cambridge. Įskųstos net
savo prakalbą. Jis pasmer rius drg. V. Kapturauskas ten beklupoti. Tik pančia- nes seniau parengtuose pik listų
kurios
kolektavo
streikielokalas turėjo savo Žmonių atsilankė daug ii
kia Lietuvos Sūnų Dr-jos kasdien prie unijos prirašo kas suplėšo, kad ir pirkt ne nikuose vis likdavo apie prakalbas.
Prakaibos su koncertas visais atžvilgiais riams aukų. Joms darbo
konstituciją,
kad leidžia po 20—■30 narių. Vadinasi, spėju... Ir reikia pasakyti, $1,000.
Beto „Naujienos” rengia rengta su tikslu užprotes nusisekė. Pasaulio pilietis. įrašant samdytojai atsako:
kad mergaitė keturiolikos
draugijon prigulėti visiems unija smarkiai auga.
„Eik pakolektuok, tau dar
Mockaus prakalbos.
lietuviams be pažiūrų skir Reikia pažymėti, kad ant metų, o netik lietuviškai, kitą pikniką pradžioje rug tuoti prieš reakciją ir laiky
bo nėra.’’ Tai ve, kaip dabar
mą kalėjimuose politikos
tumo. Mat, kuomet drau rytojaus po to pirmutinio bet ir angliškai nemoka pjūčio mėnesio.
Per
3
vakarus
pereitoj
są

dalykai
stavi.
veikėjų. Kalbėtojas buvo
M. Mokinys.
susirinkimo skaityti, nekalbant anie ra
gijos Įstatai neverčia savo darbininkų
vaitėj
čia
kalbėjo
kun.
M.
X.
Streiko
metu darbininkai
tūlas draugas iš New Yornarius būtinai eiti išpažin kompanija pakėlė darbinin šymą. Taigi aišku, kad S.
į Amelgamated
ko.
Susirinkimas užgvrė Mockus. Per tuos 3 vaka susirašė
ANSONIA, CONN.
ties, tai kunigams iš tokios kams mokesti po 2c. Į valan L. R. K. kuopa remdama to
rus
atsilankė
išviso
1,716
Textile
Workers
uniją, bet
rezoliuciją, reikalaujančią
draugijos nedaug biznio ga dą. Taigi pats darbininkų kias įstaigas prasikalsta Iš darbininkų judėjimo.
paliuosavimo visų politikos žmonių, užsimokėdami po streikui užsibaigus daugu
lima padaryti, dėlto ir J. pasiryžimas organizuotis! netik prieš savo tautą, bet American Brass & Cop- prasikaltėlių.
15c. Įžangos. Taipgi už vie ma ranka numojo. Atsisa
ir prieš tėvus, kuriems vai
šeštokui, kunigijos agentui, atnešė jau naudos.
ną
tik Įžangą surinkta $257. ko ką-nors bendrą turėti su
per Co. darbininkai birželio
tokie Įstatai yra pasmerkti- Dabar organizuoti lietu kus religine mokykla išauk- 5 d. padarė pirmą savo susi žvdu protesto demonstra* 40. Beto da parduota už unija, nes, girdi, šnipams
cija.
nais. Ir tie veidmainiai kal viai darbininkai laiko savo lėja taip, kad iš jų džiaug rinkimą, kad bendrai nuta
literatūros ir surin išdavus, kad priklausau usmo
veltui
tėvams
belaukti.
Birželio 11d. čionai buvo >102.25
ba da apie kokią ten ’’krik- sisirinkimus kas ketvergo
kta
$158.37
Mockaus bylai. nijai, galiu darbo netekti.
rus savo pareikalavimą iš
šcioniką demokratiją,’’ kuo vakarą svetainėj po num. Liūdnas tai dalykas, bet kompanijos pakelti jiems didelė žydų demonstracija, Kun. Mockaus prakalbos Tai ve, koks darbininkų klemet ištikrujų
mindžioja 101-3 Grand st ir varo agi čia pačių musų žmonių kal mokestį. Susirinkusieji vi kaipo protestas prieš len nonteiiečiams labai patiko sinis susipratimas ir koks
svarbiausi
demokratybės taciją, kad suorganizavus tė, kad jie nepajiegia sup si, kaip vienas, stojo už pa kus už žudymą žydų. De ir kas vakaras daug žmonių ių solidarumas. Kaip jau
principą, kaip ve, žmogaus visus cukernės darbininkus. rasti kurlink eina ir ką da davimą reikalavimo, nes to- monstracijoj dalyvavo dau turėjo grįžti nuo svetainės, ir iš to matosi, musų laimė
giau kaip 5,000 ypatų. Pri
Taigi, darbininkai, vienyki ro.
sąžinės laisvę.
vietos. jimas nėra taip dideliu,
lesniai už 12 bei 15 dolerių imta protesto rezoliucijos, /tegalėdami gauti
C.
K.
R.
tės!
Po to pradėjo agituoti už
sąvaitėj dirbti negalima. Iš kurios pasiųsta Washingto- Paskutini vakarą susirin kaip kas mano. Vergijos
V. Kapturauskas.
klerikalų L. A. Bendrovę,
tokio uždarbio pavieniui nan ir prezidentui Wilsonui kusieji vienbalsiai išreiškė jungas kaip buvo sunkus,
STOGHTON, MASS
kurios skyriai esą jau Aklora, kad kun. Mockus ir taip ir palieka ir daugeliui
žmogui sunku pragyventi, i Paryžių.
WATERBURY,
CONN.
Nukentėjusių
tas jungas dagi sunkesniu
rone, Clevelande ir Dayto
tai ką besakyti apie pragy žydų pašalpai susirinkusie vėl atvažiuotų Montellon.
Iš darbe lauko.
paliko. ' Malūnų gizelis.
Reproteris.
ne ir jau pradėjusi statyti L. U. P. Kliubas nubaudė
venimą su šeimyna?.
ji
sudėjo
$2,170.00.
U.
S.
Rubber
Co.
firma
savo
narį.
namus. Kalbino pirkti šė
Birželio 6 d. Įvyko darbi
CHICAGO, ILL.
LSS. kuopa.
DETROIT, MICH.
rus, kurių kaina labai pigi, Balandžio 8 d. Lietuvių savo dirbtuvėje nuo 9 d. ninkų susirinkimas jau net
birželio
įvedė
8
valandų
girdi, tik 50 dolerių iki Ukėsų Kliubui buvo paduo
trijose salėse. Tame judėji LSS. kuopa pastaruoju Mirė Kazimieras Andruška. Lietuvių Chorų Susivienyji*
darbo
dieną
ir
akordinį
mo Reikalu.
ŠI,000. Kad nieks nesisku tas skunas, kad jo narys J.
me pirmutiniai pasirodė ru laiku gana stropiai darbuo
(piece
work)
darbą
dirban

Šiuomi pranešu visiems
bino reikalauti tų šėrų, tai K. sustreikavus Mantvills
sai, lietuviai, lenkai ir uk jasi ir sparčiai auga. Nėra Birželio 4 d. pasimirė čio
tiems
darbinjnkams
pakėlė
nai
Kazimieras
Andruška,
Lietuvių
Dainininkų Cho
to
susirinkimo,
kad
prie
Šeštokas ųžreiškė esąs pa Match Co. darbininkams,
rainiečiai. Juos pasekė an
mokestį
10c.
ant
dolerio.
42
metų
amžiaus
žmogus,
rams,
kurie
priklauso prie
vargusiu, pasakė: „Dabar nemetė darbą kartu su ki
glai, graikai ir kitų tautų kuopos neprisirašvtų naujų
pertrauksiu, mažu kunigė tais darbininkais, bet pasi Taipgi pagerino Į sanita darbininkai. Visų tautų narių. Dabar kuopa turi paeinąs iš Kalnelių kaimo, Lietuvių Socialistų Daini
lis užims vietą.”
liko streiklaužiaut Paliko riškas darbo sąlygas. Dirb darbininkai stato samdyto jau virš 60 narių ir vis da šviekšnos parapijos, Rasei ninkų Susivienijimo Ameri
nių pav., Kauno gub. Ame koje, kad susivienijimo su
Tasai kunigėlis, kuris savo darbą tik tuomet, kada tuvėj Įtaisė ligonbutį, kur jams maž-daug sekančius skaitlinė auga.
anot pirmininko paaiškini samdytojai pradėjo tarties yra ir ligonių prižiūrėtąją. savo reikalavimus:
Birželio 29 d. kūpa rengia rikoje išgyveno 20 metų. važiavimas įvyks 28 ir 29
mo, atvyko pasiaiškinti, už su streikuojančiais darbi Be to visoj dirbtuvėj švaru 1. Pakėlimo mokesties 25 didelį pikniką. Kalbės LSS. Paliko didžiame nuliudime birželio, 1919, Meldažio sve
ėmęs vietą, užreiškia, kad ninkais.
mas griežtai įsakytas. Ren centais valandai, taip kad sekretorius J. V. Stilsonas. moterį, 4 sūnūs ir 1 dukterį. tainėj, po num. 2242 West
Velionis
priklausė Šv. 23-rd place, Chieago, III..
Vargo sūnūs.
jis čia neatvyko ką-nors at Kliubas skundą apsvar giasi įtaisyti dirbtuvėje ir vietoj 35c. butų 60c. vai.
Petro
Draugystei,
Kenosha, Gerbiamieji chorai, malo
siprašinėti, priešingai, rei- stęs, nutarė pakviesti kalti restoraną, kad darbinin 2. Aštuonių valandų dar
BRIGHTON,
MASS.
Wis. ir Jurgio Dr-stei Det nėkit atsiųsti suvažiaviman
kalauja, kad Springfieldo namąjį pasiaiškinti. J. K. kams nereikėtų pietų vaik bo dienos.
roite. Palaidotas su bažny kuodaugiausiai savo atsto
Išsigimėliai.
lietuviai už apšmeižimą jo Į sekanti susirinkimą atėjęs ščioti kitur bei nešiotis.
3. Už viršlaikio darbą, kad
persiprašytų. Pirmirtinkas pareikalavo teismo už šmei Vieno dirbtuvės departa butų mokama dvigubai.
Čionai pas mus yra sulen tinėmis apeigomis Šv. Kry vų ir atsivežti naudingų su
kėjusių
lietuvių kromelis, žiaus kapinėse, palydėtas į manymų, kad sustiprinus
atsistoja ir nori kalbėt, bet žimą jo ypatos.
mento, kur siuvami ploščiai 4. Panaikinti
„piece
kunigas surinka: „Sėskis, Biržlio 12 d. Įvyko trečių nuo lietaus, darbininkai work” ir įvykdinti dienos kooperacija vadinamas. Į tą amžiną pasilsi visų drau musų organizaciją. Taigi į
neturi balso.” Ir rodydamas jų teismas. Teisėjų buvo streikuoja jau 3 sąvaitės. darbo sistemą.
kromelį atsilankius lietu gystės narių. lai būna jam darbą, draugai!
Tiegi chorai, kurie norė
i airių kunigą-džekoną, ku paskirta septyni, taipgi ir Reikalauja mokesties pakė 5. Organizoti uniją ir kad viams draudžiama lietuviš lengva šios šalies žemelė.
li Cibulskis su savim atsi liudininkų buvo tiek pat. limo. Streikuojantis darbi ją pripažintų samdytojai. kai kalbėti. Tūlam mūsiš Giminės ar pažįstmieji, tų prisidėti prie Lietuvių
vedė, sako: „Čia miesto gal Abi pusės turėjo po apgynė ninkai susirašė Į uniją. Iš viso darbininkai pasta kiui tautininkui Ajauskui norėdami platesnių žinių Socialistų Dainininkų Susi
va, kaip jus galite triukšmą ją. Teismo posėdis buvo Streiklaužių kol-kas nėra. tė 26 reikalavimus, bet šitie net ir pogromu grasinama malonės kreiptis žemiau pa vienijimo ir bendrai veikti,
malonėkite tuo reikalu krei
už agitavimą lietuvių nesi- duotu antrašu:
kelti?” Paskui užpuola, kad prie atidarytų durų, taigi Šiuo laiku darbo mažai. yra svarbiausi.
ptis prie sekretoriaus.
Ona
Andriuškienė.
męs nesame paaukavę $500 ir pašalinių žmonių galėjo Naujų darbininkų Į darbą Birželio 9 Įvyko darbinin- dėti su lenkais.
F. Janulionis.
Lietuvos labui. Iš publikos būti ir klausytis bylos nag nepriima.
kų atstovų konferencija su dėti su lenkais. (Čia kalba- 212 Driggs avenue,
2526 W. 45-th PI.,
Detroit Mich.
J. F. Svedasinis.
pakila reikalavimai balso. rinėjimo.
kompanijos
viršininkais, ma turbute ne apie didžiają
SPRINGFIELD, ILL.

Kunigas šaukia „sėskis”—-

Išklausius liudininkų pa*
sirodė, kad padoutas skun
das teisingas. Skundžia
mojo liudininkai teisino
tuomi, kad J. K. nežinojęs
apie streiko prasidėjimą.
Išnagrinėjus skundą iki
smulkmenų teismas išnešė
savo nuosprendi. Nors tei
sėjų didžiuma buvo kaltina
mojo šalininkai, tečiaus nu
spręsta, kad kaltinamas už
mokėtų $4.00 pabaudos.
Taipgi duota aštrus papei
kimas už šitokį pasielgimą.
Šitas visas dalykas nebū
tų tiek įdomus, jei kaltinin
ku čia butų paprastas tam
sus Dievo ir kunigo labai bi
jąs darbininkas, bet dabar
yra visai kitaip. Kaltinin
kas statosi dideliu „susipratėliu,” radikališkiausiu ko
votoju už darbininkų rei
kalus — revoliucionierius,
„bolševikas.’’
Dėdės draugas.
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” | True translation filed with the postmaster at Boston, Mass.,
25, 1919, as reęuired by the Act ofOctober 6, 1917.
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Iš darbininkų
Į1
judėjimo.
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KAIP FRANCUZAI
ODESOJ SUKILO.

i

Francuzų parliamente so-, Vienas .jaunas oficierius,
Icialistų atstovas Goude da-!pamatęs, kad francuzų ju
Norvegijos Darbininkų
kaip
STREIKAS ODŲ DIRB
rininkai ir kareiviai bro
Partijos
nepaprastas
suva

džio mėnesyje Odesoje buvo liuojasi su rusais, liepė iš
TUVĖJ.
žiavimas užgyrė Trečiąjį sukilę francuzų jurininkai. tikimiems kareiviams šau
Maskvos Internacionalą ir Iki šiol apie tai niekas neži dyt iš kulkasvaidžių. Nors
Winslow Bros ir Smith mušė
Leninui telegramą, nojo.
šaudymas tuojaus buvo sus
Co. odų dirbtuvių darbinin patardamas
įsteigti
Rusijoj
kai, Nonvood, Mass., išėjo i prieglaudą kitų šalių politi Balandžio 19 d. buvo duo tabdytas, tečiaus keliatas
streiką.
tas įsakymas juminkams žmonių likos užmušta.
niams
pabėgėliams.
Suva

Tų dirbtuvių darbininkai žiavimas pasmerkė kapita eiti į mūšį. Bet jurininkai Po keturių dienų derybų
ilgai vilko kapitalistų jun listų užpuolimą ant Rusiijos susirinko būreliais ant ka admirolas nusileido juri
gą, bet pagalios jie neteko ir išreiškė viltį, kad Norve riškų laivų ir pradėjo kal ninkų reikalavimams ir pri
kantrybės. Kad apgynus gijos darbininkai neparems bėtis. Jiems liepta skirsty žadėjo, kad laivynas bus
savo teises pradėjo organi pirkly bos nei su šiaurės Ru tis, bet jie neklausė. Ant sugrąžintas Francuzijon ir
zuotis i uniją. Samdytojai sija, nei su Finliandija, nei šarvuočio „France” pasi kad nei vienas jurininkas
apie tai patyrę dirbtuvėse su kitais Pabaikijos kraš girdo revoliucinė Interna už šitą sukilimą nebus nu
išlipino apskelbimą, kad sut tais, kuriuos imperialistai cionalo meliodija. Paskui baustas.
rumpina darbo valandas — naudoja kaipo papėdę savo jurininkai paskyrė delega Atstovas Goude. padaręs
vietoje 5-1 valandų padaro užpuolimams ant Rusijos tus, kurie paaškino kapito šitą pranešimą, kreipėsi į
48 darbo valandas sąvaitėje, žmonių.
nui, kodėl jurininkai dai laivyno ministeri Levgues
paliekant tą pačią mokesti.
nuoja revoliucinį himną. su paklausimu, ar jis išpil
Tuo budu norėta užbėgti Haverhill, Mass. — Čia Vienas tų delegatų pasakė: dys duotą jurininkams ad
už akių darbininkų rengia sustreikavo 11,000 batsiu "Karė, kurią męs esam mirolo žodį, bet ministeris
mam streikui.
vių, reikalaudami 45 valan verčiami vesti prieš Rusiją, nieko neatsakė. Atstovas
Bet darbininkai Į samdy dų darbo savaitės. Streikie yra priešinga konstitucijai. tuomet tęsė toliau:
tojų malonę mažai atkreipė riai priguli prie Shoe Wor- Ministeris neturi teisės var „Jurininkai neapleis savo
toti mus karei, kurios par- delegatų. Aš žinau, kad
domos. Birželio 18 d. parei kers Protective Union.
tuos delegatus norima ap
liamentas nėra užgyręs.”
kalavo ii kompanijos pripa
žinimo unijos ir pakėlimo al APIPLĖŠĖ 13 BANKŲ IR
Kapitonas pranešė apie kaltint. kaipo sukilimo va
2
TRAUKINIU.
gos 20%.
tai admirolui, kuris buvo dus. Bet jurininkai neduos
New Yorke likos suimtas ant šarvuočio ”Jean Bart.” ju baust. Keturi šimtai ju
Kompanijai darbininkų
reikalavimus atmetus, dar banditas Hamby, kuris lai Admirolas pradėjo kalbinti rininkų susirinko anądien
ke užpuolimo ant Brookly- jurininkus nusileisti. Ju Toulone ir pasakė admiro
bininkai metė darbą.
Lacaze, kad jų draugų
Kol-kas streikierių ūpas no banko pereitą gruodžio rininkai buvo mandagus.'- lui
niekas
nepaliestų, nes ki
geras. Susirinkimus laiko mėnesį užmušė du žmogų. i iie išklausė admirolo prakal
taip
jie
sustreikuos.
”
kasdien Liet. Soc. Bendro Kada policija gerai jį užku bą, bet jo įsakymu neklausė
vės name. Vienybė tvirta. re, jis išpasakojo viską. Sa ir reikalavo, kad grąžintų
Šita žinia jau buvo para
Jeigu taip laikysis iki galo, ko: „Aš dalyvavau apiplėši juos Francuzijon. Vakare šyta, kaip atėjo iš Francuzi
tai tikimasi streiką laimėti. me 13 bankų ir 2 traukinių. jie vėl užtraukė Internacio jos telegrama, kad šiomis
Kp. korespondentas. Banką apiplėšti visai leng nalą. Ant kitų laivų juri dienomis tuos jurininkus
va. Manęs jieško Chicagos,: ninkai irgi pradėjo giedoti. atvežė iš Sevastopolio i
San ^yanciscos ir kitų mies Velykų rytą šalia Fran Bresto uostą ir uždarė
Shirlev. Mass.— Pereitoj tų policija, šauti laike plėcuzijos vėliavos pasirodė juos tenai kalėj i m aji.
sąvaitėj čia sustreikavo. vir
- . .Šimo, man pasitaikė pirmu raudona vėliava. Tečiaus Apie
200 _ jurininkų
vių? /a^.n^°.s da^bjmnkai, Syk Brooklyne, kuomet ta r-,
dirbo savo pap tuojaus Įtaisė protesto de
reikalaudami daugiau ai- nautojai nedarė taip kaip jurininkai
rastą
darbą
ant laivų ir ofi- monstraciją ir iškėlę raudo
gos. h abnka užsidarė. Darji^ms liepiau.”
cieriai
naudojosi
pilna lais ną vėliavą užpuolė kalėji
bininkai susiorganizavę į
ve.
mą, norėdami areštuotus
uniją.
1
Balandžio 20 d. atsitiko savo draugus paliuosuoti.
kraujo praliejimas, bet ne Bandymas tečiaus nepavy
VVinnipeg, Canada. — Čia
: iš
jurininkų priežasties. ko.
pradėjo siausti reakcija. Aleksandrui Reikovui. —
Birželio 17 naktį streiko va- Apie daugelį klausimų, ku- I
dai likos areštuoti savo na- riuos tamsta statote, buvo
muose ir nežinia kur auto- jau rašyta, o apie tautininmobiliais išgabenti.
Tuo kų seimą ir šiame „KeleiPastaruoju laiku Susi v. kad socialistams reikia už
pačiu laiku raita policija vio” numeryje telpa Lukšių
Liet.
Amerikoje užsiintere kariauti minias. Jis tame
apsupo Darbininkų Namą,! Juozo straipsnis. Kiti gi
iš kur buvo vedamas strei- tamstos klausimai visai ne savo daugelį draugų sajun- turi teisybės, nes socialistų
----- -----’ *j ----"— —
’
pasipareiga
yra visur
ir visa-ocj, išrišanti,
—..... kaip pavyzdžiui,' giečių. TLaikraščiuose
kas. iškrėtė jį, paėmė visą
rodė
įvairių
nuomonių
kasirin
dos kovot iki kova bus lailiteratūra, dokumentus ir;kada darbininkams nebeliteratūrą.
link
dabartinės
politiko;
nėta, o ne bėgti iš ten, kur
pinigus. ' Sako, kad pinigai reikės pinigų, arba kada
tarpe
Susivienyjimo
ir
sostreiko palaikymui buvo'ateis tas laikas, kad strei- jciailstų; dėlto tūli klausia a kova pasirodo sunki.
Bet tūli musų draugai, da
siunčiami iš 7 Chicagos.1 kuoti nereikės,—apie to ar verta socialistams prie
Streikierių tikslas buvęs— kius dalykus galima tiktai Susivienyjimo ir ant toliau kairieji” sarkastiškai tas
visoj Kanadoj Įsteigti tary spėti, daleidimų daryti, bet pasilikti, ar aplesti jį i) ocialistų pareigas atmeta,
tie žengia per viršų ekonoaiškaus atsakymo i juos
bų valdžią.
visko
išsižadėti?
.Taigi
tuc
ninių klausimų, kuriais mi
niekas negali duoti.
klausimu ir aš noriu išreik nos yra taip stipriai suriš
Francuzijos parliamen- J. Sodmanui.— Į Lietuvą šti savo nuomonę.
tos. Jie jau lig ir mano, jog
tas išleido Įstatymą, kuriuo nuvažuot kol kas dar labai
Žinome, kad Susivienyji enoji tvarka galutinai iš
kasyklose Įvedama S vai. sunku, kas neturi savo ke mo centro valdybos dabar griauta, darbininkų rytojus
darbo dieną. Angliakasiai lionei geros priežasties, tai iinė politika net ir SLA ižtikrintas, senatvė apsau
sugrįžo darban.
ir visai negali leidimo gaut. kuopų daugelis yra nepa gota ir visi tie klausimai iš
—Ar galima amerikoniškus tenkintų,
. kad centro
_________
valdy- rišti taip, kad didesnė savyWinippegc apskelbtas jau dolerius Rusijos bankose iš-, ha netik SLA. kuopų narius talpos organizacija darbikarės stovis. Birželio 21 d. mainyti, męs dabar neturim agitavo rengtis ir siųsti de įinkams nereikalinga. Ši
streikieriai buvo Įtaisę dide jokių žinių, nes susinėsimas legatus į tautininkų seimą taip manyti, suprantama,
lę demonstraciją. Užpuolė su Rusija perkirstas. — bet ir pati be SLA. leidime rali tik svajonių pasaulyje,
raiteliai ir pradėjo šaudyt iš Skirtumą tarpe anarchizmo seime dalyvavo, nežiūrint, o ne tikrenybės faktuose
revolverių. Vienas darbi ir bolšvizmo keliais žodžiais kad tūlos SLA. kuopos pro gyvenantis žmonės. Vienas
nes testavo prieš tokią tauti okių yra, be abejo, ir drg.
ninkas likos užmuštas, 6 su negalima išaiškinti,
žeisti. Po miestą važinėja kaip bolševikai bolševikams ninkų manifestaciją SLA. širšinas, kuris "Musų Tie
si
sanuoti automobiliai, nelygus, taip ir anarchistai vardu. Pažangesnieji tau- koj ’ susišelpimą pavadino
nelygus anarchstams. Į kai tininkai irgi tankiai nesu- buržuazijos išmislu, nes jis
kaip ant karės lauko.
Amerikos Darbo Federa rę nuo ramiųjų socialde tinka su savo vadų politika lenešąs naudos darbinin
cijos konvencija vėl išrinko mokratų stovi bolševikai, o Jie pritaria socialistams, kams ir tt.
reakcininką Gompersą s^vo i kaire nuo bolševikų — nes mato, kur yra teisybė. Susišelpimas, kaip seniau
prezidentu ir pakėlė jam al anarchistai: kur baigiasi
Socialistai
prigulėdami buvo reikalingas, taip ly
gą iki $10,000 metams. Sek kairysis bolševikų (sparnas, nrie SLA. sėjo darbininkiš: giai ir dabar da reikalingu
retorium taipgi pasiliko tas tenai prasideda dešinysis kas idėjas, skelbė teisybės ualieka.
Pavj zdžiui, kas
pats, Frank Morrison, ir al anarchistų sparnas, te'igi žodį ir ragino darbininkus butų buvę su Lawrence’o
ga pakelta jam nuo $5,000 savaimi suprantama, kad prie pažinimo savo reikalų. streikieriais, jeigu niekas
tarp kairiųjų bolševikų ir Taigi ar dabar jau. socialis jų nebūtų aukomis šelpęs?
iki $7,500 metams.
dešiniųjų anarchistų skir tams reikia savo idėjų išsi
Vadinasi, susišelpimas
Ansonijoj streikuoja A- tumas visai nedidelis: tuo žadėti ir savo nuveiktą dar darbininkams yra svarbes
merican Brass Co. darbi tarpu dešinieji bolševikai bą pernešti? Juk socialis nis. negu buržuazijai.
ninkai.
Miesto majoras nuo kairiųjų narchistų sto tai prisidėjo prie pabudavo- Nesutinku su d. širšinu,
agentauja kompanijai. Pa vi gana toli.— Męs, socialis timo ir išauginimo SLA., nes tai žmogus skraidan
sikalbėjęs su kompanijos tai, anarchizmo nepripažįs kaipo bepartyvės susišelpi- tis svajonių pasaulyje, kuoviršininkais jisai pranešė tame ir kovojam su juo kai mo organizacijos, bet socia tem ištikrujų nieks daugiau
susirinkusiems prie City po kenksmingu mokslu. So listų buvo ir dabar yra ma už darbininką nėra privers
Hali streikieriams, kad pa- cialistų vėliava yra raudo žiau, negu kitų pažiūrų tas skaitytis su kietos tikre
nedėli kompanija atidary na, anarchistų juoda. So- žmonių.
nybės faktais.
sianti dirbtuvę ir darbinin juz Russkich Rabočich yra Iki šiol tautininkai savo Taigi, darbininkams rei
kai gali grįžti darban, pri pusiau anarchistiška orga skaitlingais balsais išrink kia ne bėgti iš Susivienyjidurdamas, kad tuos, kurie nizacija.
davo savo srovės žmones, rr.o, bet stengtis, kad Sueis dirbti, policija apsaugo Lukšių Juozuk— Gavome kaip į kuopų, taip ir į centro sivienyjimas daugiau dosianti, o tuos, kurie kels pluoštą straipsnių — ačiū. valdybas. Genių Dėdė, ma mos kreiptų į darbo žmonių
„betvarkę,” policija aštriai Du telpa šiame numeryje, tomai. vaduodamos ta min- reikalus.
•
persekiosianti.
kitus sunaudosime vėliaus. čia „Naujienuose”
sako,
M. Shileikis.

Redakcijos Atsakymai.

Socialistai ir Susivienijimas

Tūlų “kairumas”

Socialių Moksli! Rand o
Mokykla.

Nežiūrint legalio perse
Buvo kalbama, rašoma ir tam nereikia, bet kaip rei kiojimo, razbaininkiško už
manoma, jog mokslas ir kia pastatyti naują gyveni puldinėjimo „mušk juos,”
apšvieta — tai
tikriausias mą—ir negali. Pats Leni huliganu ir kapitalistiškos
pagrindas žmonijos ger nas sako, kad Rusijos dar laikraštijos kamponijos, So
būvio, neišskiriant nei pro bininkams stinga susiprati cialių Mokslų Rando Mo
letarų. Rodos, tos tiesos mo ir disciplinos.
kykla New Yorke pasek
didžiuma ir dabar
lai Be to da reikia patėmyti mingai užbaigė šių metų
kosi. Bet randasi ir tokių, „Laisvei,” kaip ji sumuša sezoną ir tai garbingiau,
ką mokslingumą pradeda pati save sakydama, buk negu kada nors per visą sa
jau ignoruoti. Pavyzdžiui, anarchizmo dvasia geriau vo trylikos metų gyvavimą.
„Laisvė” N41 niekindama tinkanti „Keleiviui,” negu Studentų skaitlius penkias
„Keleivį” užreiškia,
kad jai. Juk „kairesnių” ele dešimts procentų buvo di
"Keleivis” visiškai neturįs mentų už anarchistus pa desnis, negu bent kuriai^
Įtekmės Liet. Soc. Sąjungoj saulyje jau nėra. Taigi, jei metais pirma. Apie 5,000
ir kitose taip vadinamose „Keleivis” butų
artimas vpatu užsiregistravo kaipo
kairiose organizacijose, bet anarchistams, tai liogiškai studentai, vidutiniškai iji pripažįsta, kad „Keleivis” svarstant išeitų, kad „Ke mant, dvidešimčiai lekcijų
turi įtekmės tose miniose, leivis” yra vairesnis da už kiekvienas.
kurios yra vadinamos prog- „Laisvę.” Tuo tarpu gi Pereita mėnesi Socialių
resyve visuomene, kurios apie "Keleivį’’ ji nuolatos Mokslų Rando Mokyklą už
protavimo būdas esąs „la pasakoja, kad jis apie „kai baigė 26 studentai—šešioli
bai paviršutinis.”
rumą” nieko neišmanąs; ka vyrų ir dešimts moteriš
Įtekmė ”Kel.” man apei tiktai ji, „Laisvė,” esanti kių, kurie pilnai lankės per
na tiek pat, kaipir įtekmė specialistė „kairumo” k’au- šešis mėnesius ir studijavo
„Laisvės” ir kitų socialistų simuose.
industrijos istorijos, ekono
laikraščių. Aš geidžiu, kad
Lukšių Juozas.
mijos,
politikos mokslų,
iie visi turėtų visuomenėje
darbininkų klausimų
ir
kuodidžiausią Įtekmę, nes
tiems panašių ■ dalykų tei
tas išeitų ant didesnės nau
kiamas lekcijas. Be to mo
dos pačiam socializmui. Bet
kinama buvo kalbos grama
noriu pasakyti, kaip man
tikos. prakalbų sakymo ir
atrodo tos kairumo psal
lavinimo balso, taipgi bū
mės, kurias laisvėčiai skai „Sandaros” N23 ant pir- dų, kaip veikti organizatyto „Keleiviui.”
mo puslapio tilpo inžinie-!vi darbą. Keletas tų stu1. Išrodo, kad jau kairia riaus Žiurio straipsnis apie dentų tuojaus nuėjo darme sparne susimetė visi ga tąi. kas turėtų būt tame sei- ■ buotis partijos organizacibumai, išsilavinimai, talen melyje atlikta Lietuvos la- joje ir pažangiose unijose,
tai ir net mokslininkai. Bet bui. Aš manau, kad tas: Lapkričio mėnesiu mo
ištiesų juk taip nėra.
patinka visiems Vykiai atidarius tikimasi
2. „Laisvė” mato turbut straipsne'is
tautininkams,
nuo A iki Z. daug skaitlingesnio lankyir tame žemumą, kad "Ke Jis skamba gana
gražiai,: toju skaičiaus, nes Mokykleivis” turi įtekmės progre- vietomis tenai minima
ir jos Direktorius kaip tik tuo
syvėj visuomenėj. Bet argi naudingi dalykai, bet tarpe reikalu susirašinėja su vpasmagiau „Laisvė” jautusi,
yra ir nedorų sumanytomis iš 22 valstijų ir dviejei toje progresyvėje visuo tų
mų, su kuriais nei vienas jų Kanados provincijų, mat,
menėje Įgytų įtekmę tokie protaujantis darbininkas tos vpatos padavė savo užlaikraščiai,
kaip „Drau negali sutikti. Taigi apie klausimus apie Socialiu
gas,” „Darbininkas” ir kiti tuos tamsius pienus aš ir Mokslų Rando Mokyklą ir
to paties plauko?
noriu pakalbėti.
> rengiasi i ją Įstoti. Dėlto
3. Išrodo, kad „E.” tuomi Ponas Žiuris sako, kad mokyklos valdyba taipgi
ignoruoja ir apšvieta. Juk tautininkų seimelis turėtų rengiasi praplatinti kursus
neužginčijamas faktas, kad pasirūpinti apie sudarymą ir tiems kursams vesti ru„Kel.
taktikos prisilaiko Iietuvių legionų atsispiri-; pinasi gaut atsakančius luo
kone visa socialistų inteli mui prieš lenkus ir bolševi- kytojus.
gentija, išskyrus tiktai ke kus. Iuegionai, tai bene' Atrakantis skaičius stiletą ir tai nelabai žymių, svarbiausis dalykas, inži- pendijų nuo $75 iki $250,
kurie remia dabartinę „L” nieriaus išmanymu. Jis,
. _Zibus
__ ______
„„
....... .....
suteikta
geistiniems
taktiką. „Laisvė” čia gal kaip ir kiti tos rūšies pat- studentams, kurie savo lėir netyčiomis, bet sulošė riotėliai, nori ginklo spėka šomis negalės paimti pilno
buržuazinių ideologų rolę. ginti tėvynę nuo priešų.
i laiko kursą. Stipendija bus
Ką kapitalistinė
spauda
Tiesa, ginti savo šalį nuo nuspręsta bėgiu kelių senuolatos skelbia, kad bolše užpuolikų
yra teisingas kančių savaičių, ir jauni vyvikai susideda daugiausia darbas. Bet reikia juk pa- rai bei merginos ar moterįs,
iš ignorantų, tą dabar pat žiūrėti ir į aplinkybes, prie kurie nori paimti kursus,
virtina kairiųjų laikraštis ko galėtų toks gynimas pri- geriausiai padarys, jei ne„Laisvė.” Bent taip man vesti. Reikia pirma pamąs atidėlios susižinojimą su
išrodo.
tyti, ar galima bus apginti, mokykla, kuri randas po
Po biskį pradeda rodytis ar
Reikia atsižvelgti Į num. 7 East 15-th st., New
ir daugiau prieštaravimų tai,ne.
kas
do vieni tie priešai, York.
sveikam protui. Socialistai nuo kurių
reikia lietuvių Bertha H. Mailly, sekr.
rišo anąsyk klausimą, kur tautelei gintis.
Ogi tai mil
darbininkai daugiau susip
žinai:
iš
vienos
kelių vynėn, ale ne tuščiomis ran
ratę: respublikose ar monar desėtkų milionų pusės
komis, nes varguolių ir te
chijose? Visi kairieji tvirti Lenkija, iš antrosgyventojų
pusės
da nai
esama pakankamai.
no, kad monarchijose darbi didesnė Rusija. Ir jeigu ši
Grįžkite
visi išdidus ir ga
ninkai yr daugiau apsišvie tos dvi šalis ištikrujų ant
tę, ir kaipo argumentą jie Lietuvos užpultų, tai ką gi lingi, kaip ve: inžinieriai,
profesionalai,
statė Rusiios revoliuciją. reikštų čia lietuvių apgy technikai,
amatninkai,
biznieriai ir
Tiesa, Rusijos revoliucija nimas? Juk Lietuva, sumo
yra svarbus darbininkų is bilizavus visas savo spėkas, šiaip jau žmonės, kurie turi
torijoj atsitikimas, bet aš vargiai galėtu pastatyti po Įgyję pusėtinai turto. Va
nesuprantu, kaip tie žmo 1 kareivi prieš kiekvieną dinasi, proletarų, beturčių
nės gali būt daugiau apsi 100 priešų! Nejaugi patrio darbininkų, Lietuvoj nerei
švietę, kurie nemoka nei tiškas protas turi tik tiek kia. Jus pasilikite čia, Askaitvt, nei rašyt
rašyt;; kurie liojrikos, kad reikalautų: merikoj, vargti. Reiškia,
bėdini lietuviai, tai jau ne
eaėję kalėjidaugiau yra sėdėję
kalėji j e i g u
tavo
namą
me. negu mokykloj? Kad apsups 100 ginkluotų už- Lietuvos sūnus...
kalėiime žomgus negali nie puolikų, tu būdamas vienas Bet į lietuviškus legionus
tie proletarai labai reikalin
ko išmokti, tai. rodos, pri su savo
moteriške
ir
vaigi,
kad dėl inžinierių ir kitų
pažįsta visi socialistai.
kais, turi nieko nepaisyda tautininkų naudos paguldy
Į Rusijos nuotikius reikia mas stoti su priešais į ko tų savo galvas.
žiūrėti ne kaipo į apsireiški vą? Juk tuomet tikrai bus
mą darbininkų susipratimo, išardyti tavo namai ir tu Šitaip dalykams stovint,
negalima labai stebėtis, kad
bet kaipo į sukilimą alkanų pats žūsi.
_
_ pradeda
tūli darbininkai
minių prieš
neapsakomą Vyrai, jeigu esate patrio- jau
ir mokslui priešintis,
priespaudą ir vargą. Taigi tais, tai turėkite nors kiek'
kiek nes jie mato, kad mokytesni
Rusijos revoliuciją sukėlė senso. Jūsų pienas spėka
ne žmonių susipratimass, apginti Lietuvą nuo šimtą juos tankiai mulkina. Juo
daugiau darbininkai prasi
bet tam tikros sąlygos.
sykių galingesnių valstybių lavina, tuo daugiau ir mul
Jeigu Rusijos darbinin yra taip nesąmoningas, kintojai išgudrėja. Tauti
kai butų taip jau susipratę, kaip butų tų kelių vyrų, ku ninkai prie kiekvienos pro
tai kodėl iki šiai dienai jie rie atsistoję ant geležinke gos pasakoja, kad jie esą
savo tarpe kovoja ir negali lio norėtų sulaikyti įsibėgė geriausi darbininkų drau
susitvarkyti?
Juk darbo jusi traukinį.
gia, o tuo tarpu traukia
valandos sutrumpintos, že Jus sakote, kad jus myli juos skerdynėm
mės gali gauti kas tik nori, te Lietuvą. Keista, Lietu
Linksiu Juozas.
bet nesusitvarko ir gana. vą mylite, o jos žmonėms
Tas ir parodo, kad jiems skerdynę ruošiate.
Bėglų arklį, kuris trau
trūksta susipratimo ir žino Pono Žiurio straipsnyje
kia,
jimo. Sugriauti seną tvar natėmytinas ir kitas ' daly- Tą kinkyti kožnas laukia...
ką jie sugriovė, nes mokslo kas.
-—Sako: grįžkite tėA. J. Jokūbaitis.
V*

Tautininkų Seimas
blogoj šviesoj

___
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keleivis.

Waterburyje Liejasi
Darbininkų Kraujas.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė
PIRMIAUSIA IR GERIAUSIA LIETUVIŲ KORPORACIJA.

”Waterbury ReDAUG LIETUVIŲ AREŠ šinami.
TUOTA.
publican” 20 birželio rašo:

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioj šalyje ant $1,000,000. Tais
pinigais ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvėsiu. Ji pasiryžusi tuoj atstatyt
l) PRAMONĘ, 2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ.
Jau įvesdina f Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka laivus dėl Lie
tuvos valstijos.
Visi Lietuvos Atstatymo Bendrovėj sifkelti pinigai eis Lietuvos atstatymui.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ JAU ĮSTEIGĖ:
1) Avalu (shoe) fabriką, 2) Chemišką dirbtuvę, 3) Įvairias krautuves;
steigia: 1) Keleivių Namą, 2) Banką New Yorke; Organizuoja dėl Lietuvos Siuvė
jų Bendrovę ir tt.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir paliudija visokius notarialius (rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, Įgaliojimus, abligus ir kitus
popierius, kurie turės galę čia ir Europoje.
STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo daugiau bus kapita
lo, tuo daugiau bus prisidėta prie lietuviu būvio pagerinimo. L. A. Bendrovės serai po
$10, bet neparsiduoda mažiau, kaip 5 Šerai. Už pinigus išmokama nemažiau l/'čĮvcstinimo saugumas tikriausis, pelnas neapribuotas.
Su užklausimu kreipkitės šiuo adresu:

„Didžiuma areštuotų buvo
Suimti streikieriai žiauriai sukapota ir apdraskyta. Vi
kankinami. ,
sos grindis policijos nuova
Pereitoj sąvaitėj Water- doj buvo aplaistytos krau
buryje
sustreikavo keliu ju. Vienas kareivis, kuris
metalo fabrikų darbininkai užėjo policijos nuovadon,
Birželio 19 vakarą streikie pasakė, kad tokios regyklos
riai susirėmė su skebais. jis nebuvo matęs nei FranAnt streikierių tuojaus už s-uzijos apkasuose.”
Vienu žodžiu, plutokratai
puolė policija.
Prasidėjo
atkaklus mušis, kuris tęsėsi griebiaisi žvėriškiausių prie
apie valandą laiko. Polici monių ir didžiausio teroro,
jai pribuvo Į pagalbą ir ug- kad nuslopinus darbininkų
nagesiai. Pradėjo lieti žmo tvasią ir sulaužius streiką.
nės vandeniu. Policija skal Po tų riaušių apskelbė mies
dė
darbininkams galvas tą karės stovyje, uždraudė
buožėmis ir šaudė i orą iš susirinkimus, ant stogų su
revolverių. Darbininkai gi statė kulkasvaidžius, įtaisė
buvo beginkliai. Vienas-ki- prožektorius ir jų spindu
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
tąs turėjo akmenį, anglies liais apšviečia naktimis gat
320 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y.
šmotą—tai ir viskas. O vis ves. Miestas daro tikro
dėlto buvo sužeista 17 polic karės lauko įspūdį. Ir visa
manų ir ugnagesių. Smar tai dėl to, kad darbininkai
Pajieškau brolio Stanislovo Dau
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės
Pajieškau pusbrolio Vilemo ^Vi
kiausia
kovojo lietuviai. pareikalavo daugiau algos
sockio, Vilniaus gub, Bagoslaviškių merginos bei našlės, nuo 35 iki 45 ginio, Kauno gub., Telšių pav. Žy
Tris vyrai sugriebė vieną ir žmoniškesnių darbo sąly
parapijos, Nevaromų kaimo, pir metų. Aš esu 45 metų amžiaus naš dinčių parap, Alseikių sodos. Gyve
miau gyveno Elizabeth, N. J. Kas lys. Platesnių žinių meldžiu kreip na Chicago, III. Meldžiu atsišaukti.
policmaną,
kuris
daužė gų!
Tadeušas Dauginis
(26)
ape
jį žino malonėkit pranešti arba tis, su prmu laišku prisiunčiant savo
žmonėms galvas, ir atėmė iš Lietuvį J. Boką suėmė
jis pats lai atsišaukia.
(26) paveikslą, atsakymą duosiu kiekvie 1529 So. 2-nd St, Philadelphia, Pa.
nai.
(27)
Adolfas Wisockis
jo lazdą. Policmanas norė vien tik dėlto, kad jis strei
Pajieškau dėdės Petro Kavaliaus
P.
Navalinskas
115
Granite
St.
So.
Boston,
Mass.
jo vieną jų suimti, bet jam kierių uririnkime pirminin
ko, iš Vadėnų kaimo, ir brolio Vikto
302 John Adams St,
ro Zalansko iš Kaidučių kaimo, abu
Oregon City. Ore.
Pajieškau Vincento ir Stanislovo
kažin-kas pataikė akmeniu Į kavo ir komitetan inėjo. Ir
P-lė Marijona Rakauskaitė (soprano), kuri savo Klebi
Merkinės parapijos, Trakų pav, Vil
nskių,
iš
Saušelių
sodžiaus.
Ža

galvą ir jis apkvaito. Tuo- suėmę tą žmogų taip sumu dainomis puošė Amerikos Lietuvių Seimo iškilmes Chi- rėnų parapijos, Telšių pav., Kauno Pajieškau apsivedimui merginos, niaus gub. Jų pačių meldžiu atsišauk
gub, girdėjau, gyvena Bostone. Jų arba našlės, nuo 19 iki 30metų am- ti ar kas juos žino malonės pranešti.
tarpu streikieris, kuris tu šė, kad sveikata jam gali
Marijona Zalanskiutė
(27)
cagoje.
Liepos
3
d.
ji
dainuos
L.
O.
ir
S.
F.
koncerte,
nacių meldžiu atsišaukti ar kas žino žaus, mylinčios linksmą gyvenimą.
rėjo atėmęs iš jo lazdą, tvo būt jau visam amžiui atim
27
First
st.
No.
Andover,
Mass.
Aš
esu
28
metų,
turiu
gerą
darbą
malonės pranešti.
(27)
ir gerai uždrbu. Meldžiu atsišaukti
Antanas Pocius
jo jam ta lazda per makau ta. Galvą keliose vietose Lietuvių svetainėje So. Bostone. Tikietus pasistengkisu
pirmu laišku prisiunčiant save pa
J
2148
So.
Emarald
ave.
;
Chicago,
111.
REIKALĄVIMAL
lę. Policmanas sudribo ant daktaras turėjo susiūti. Vi te gaut iš anksto..
veikslą, atsakymą duosiu kiekvienai.
Peter Morcooson
SEKRETŲ KNYGA.
Pajieškau savo vyro Kazimiero
vietos. Smūgis buvo toks si kaulai sudaužyti.
Sioux Cty, Iowa.
Lukšo, paeinančio iš Vasgirdonų kai 501 Steuben St,
I^bai yra naudinga ir reikalinga
rrue
translation
filed
with
the
post-master
at
Boston,
Mass.,
on
June
sunkus, kad policmanui gal J. Andriukaitis nuėjo su 18, 1919, as required by the Act of October b. 1917.
mo, Varėnos valsčaus, Trakų pav.,
delei tavęs ir kožno skaitytojaus,
Paješkau apvisedimui merginos, ypač ženotiems vaikinams ir mergi
Vilniaus gūb.
Jis prasišalino nuo
va truko. Įniršusi minia dviem draugais policijos
manės prieš du metu. Meldžiu ži namus mylinčios ir nevaikščiojančios noms. Knyga laimės ir sveikatos.
tuomet pradėjo jį spardyt nuovadon pasiteirauti, ar
nančiu apie jį man pranešti. Taipgi po šokus. Aš esu 27 metų, turiu ge Prisiųskite dvi po 3 centus pačtos
įrašau jo paties, kad parašytų ir tą darbą, negeriu svaigalų ir myliu stempas, tą syk matysite kokia.
kojomis. Prisiplakė kitas negalima kai-kurių suimtų
Šita knyga tik ką tapo išleista per
luotų
žinoti, ką mano tolesniai da gražų ramų gyvenimą. Meldžiu at
policmanas ir pasilenkęs ant parankos išimti. Vienas
ryti, nes aš tiesos keliu pasiliuosuo- sišaukti, atsakymą duosiu kiekvienai. garsius specialistus dėl labo visiems.
P. Z. L.
Skubinkite siųst, nes daugei orderių
norėjo savo draugą pakelti. policmanas tuojaus prie jo
su nuo tavęs ir paskui jokių teisių
201 Cardoni avė,
Detroit, Mich. turime. Kas pirmiau prisius, tas
prie vaikų netusėsiu.
(28)
Bet tam kažin-kas skriodė prisikabino matęs jį porą
Pirmiau ir gaus. Rašykite pas: (?)
Austro-Vengrija nenori ' Vokietijoj likos uždraus 7 Spring St,Petras Lukšis
Pajieškau apsivedimui mergnos,
peiliu Į šlaunį ir į pilvą. Po dienų atgal streikierių
S. M. Calvin, P. O Box 95,
Boston, Mass.
le jaunesnės kaip 30 ir ne senesnės
Bedford, Ohio.
ta
von
Moltkes
knyga,
ka

mokėti
karės
kontribucijų
licmanas paleido gulintį sa susirinkime
kalbant
Pajieškau dėdžių: Vinco Lekevi- 10 metų. Geistina, kad suprastų bol
(27)
vo draugą ir norėjo atsities (mat Andriukaitis už senąją valdžią. Ji sako irios autorius kaltina Vokie čiaus. girdėjau turi farmą Mass. ševizmą.
REIKALINGI AGENTAI kiekvie
A. Schultz
valstijoj,
ir
Kazimiero
Lekavičiaus,
noj
kolonijoj priiminėt užsakymus ant
tiją
už
karę.
si
pavesianti
šalį
bolševi

ti, bet tuo .tarpu streikieriai atsistojęs ant pagrin
Weigel Bldg Room 3,
taipgi tetos Anelės Lukosevičiutės.
visokių drabužių ir plosėių. Siuvame
kams,
arba
susivienisianti
Dubuųue, Iowa ant priemieravimo. kainos piįrėsnės,
ir jam ištraukė iš rankų laz dų paskelbė pikniką)’. Jo
Visi iš Joneliškių kaimo, Trakų pav, > Main St,
negu krautuvėse, o materija gvaranVilniaus
gub.
Jų
pačių
meldžiu
atsi

Juodašimčių
vadas
gene

su
Vokietija,
jeigu
sąjungi

dą ir plačiai perkirto valgo draugą paleido, o jį sulai
Pajieškau apsįvedimui. merginos tuojama.
Nurodymai kaip paimti
šaukti
ar
kas
juos
žino
malonės
praįuo 22 iki25 metų amžiaus, geistina mierą yra taip aiškus, kad kiekvienas
mąją.
kė. Pradėjo badyti kumš- ninkai norės išplėšti iš jos rolas Denikinas užėmė Do įesai, nes turiu svarbų reikalą. (27) cad
butų iš Massachusetts valstijos gali suprasti trumpu laiku. Sampelių
no anglies klonį.
Vincas Degutis
Policijos inspektorius įsi- čiomis į pašones ir reikalau tas kontribucijas varu.
163 Oak st,
So. Manchester, Conn gali būti ir čia gimusi. Meldžiu at madą žurnalus ir kartu pavyzdžius
sišaukti su pirmu laišku prisiunčian! irisiunčiame. Smulkesnių žinių no
vijo vieną streikicrį namo ti, kad išduotų „streikierių
Prie lenkų armijos dedasi Pajieškau savo giminių: Onos, Fe- -avo paveikslą, atsakymą duosiu rint, prisiųskit už 6 c. markutę šiuo
prieangien ir pradėjo lipti paslaptis.” Paskui prisie Rusijos popai ir kitokie
(27) antrašu:
(31)
Kazimioros, Anelės, Felikso kiekvienai.
J. J. Goodlas
paskui įį trepais auštyn. kė, kad streiko judėjime ne juodašimčai pradėjo platin labai daug amerikonų orlai- ’n-icijos,
J. F. RICHARD
.Jono Tamkevičių, Ona ištekėjusi
.Holyoke, Mass.
j-ž Stulgaičio, Felicijoną už Luso, '>43 Westminister St, Detroit, Mich (36 Maple St,
Streikieris atsisukęs spyrė dalyvaus, ir paleido.
ti tarp tamsių kaimiečių vininkų.
visi paeina iš Milsaičių kaimo, Kal
Pajieškau apsivedimui merginos,
jam tiesiog į akį.
REIKALINGA moteris be vaikų
Kapitalo bernai mano, paskalą, buk Leninas esąs
tinėnų parap, Raseinių pav, Kauno tuo 20 iki 30 metų amžiaus, aš esu
Wilsonas
paskyrė
Moriel apžiūrėjimo vienos ypatos ir 4
gub,
gyveno
apie
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Francuzai Versaliuje už nų parapijos, Suvalkų gub. Jo na- gyvenimą malonėkite atsišaukti, su biliaus. Vilkolių sodos. Jurgio Lugos. kius spuogus nuo veido. Kaina dėžuJ. V. Stilsonas, LSS. sekrePinigus galit siųst
Kemiškių sodos, Kauno gub.. čadasų I tės 50c. ir $1.00.
Pačių kanitalistii laikraš torius-vertėjas. Malonėkite puolė vokiečių taikos dele ties meldžiu atsišaukti ar kas žino pirmu ląišku prisiunčiant savo pa selskos.
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—Aš sakiau, tėve, kad dū
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apie Dovidą nieks neprisi aušimą užsnūdo, bet ir mie —Tu pagelbėsi man, Kei
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aiškiai
tas su išrašytais
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imant
po
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—
vaizdą su savo pagelbinin-. savo darbą. Jis papildė baidubeltavais virtai vienintelis vaistas pagy- 784,329,200 bušelių kviečių,
šais. Labai, tei
““
“
' •
kais atkištais revolveriais
singas, ypatingai
dabar dimui jo
sutiksi pagel- kuomet Amerika per tą pa
privertė darbininkus grįžti; sų< prasižengimą
. -j
. ir ginoje.
galžkeliu važiuojantiems žmonėms,
tej-į jam?
tį laiką užaugindavo po 802,
prie savo vietų, kas tokis Slapstosi c onai
ų
kuriems reikia visuomet tikras lai
prie
u
vvJLj- Koks jis niekingas dabar!
National
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 sto
—Juk aš j j myliu — tie 055,800 bušelių. Metai prieš
priminė, kad matė Dovidą
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
kare Rusija užaugino 960,
Biscuit Kommnijos pro
bėgančiu iš liejyklos. Kai- Saulei užtekėjus, Dovidas siog atsakė Keidė.
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5S5 C. O. D. ir persiuntimo
duktai visuomeniškai pripažinti
kurie lenkų norėjo mestiesi pasikėlė ir nuėjo Miltaunan, Bet Dovidui buvo iau vis 000,000 bušelių kviečių,
kaštus, su teise jums viską peržiurti.
paskui, kad jį suėmus, tik kad atsidavus į vyriausybės tiek pat: jo sielos šviesa už kuomet męs užauginome
kaipo sveikas maistas ir visuomenė
Jei bus: neužganėdintas, nemokėk nS
tiktai 763,300,00 bušelių.
cento.
Atsiminkite jus užmokėtuužvaizdą sulaikė juos. Jis rankas. Bet ir tas jam ne geso jam ant visados.
myli. N. B. C. Grabam Krekės—šviežios
mžt
už
tokį
pat laikrodėlį apie $25.00
jau ne kartą savo amžiuje vyksta: neks jo nesupranta,
Avižų Rusija užauginda
jei pirktumėt kitur.
Paikus auk
ir
naudingos
kur
tik
jus
jas
rasit
matė tokius atsitikimus ir vien juokiasi. Miltauno po GERIAUSIS PATARIMAS vo per tuos penkis metus
I suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su
kiekvienu laikrodėliu.
(?)
žinojo, kas reikėjo daryt. licijos akis kaip tai maloniai
apskritai imant po 1,045,
NATIONAL BISCUT
EICELSIOR WATCH CO.
KALBĖTOJAMS.
Revolverio pagalba jis nu- žiurėjo į jį, o viršininkas da
095,800 bušelių kas metai.
006 Atbenaeum Bdg. CHICAGO. ILL
COMPANY
bo, pats telefonu pašaukė gi paplojo jam per petį, sa Kalbėtojai viešuose susi Miežių tais pačiais metais
gydytoją ir pranešė vyriau kydamas, kad viskas užsi rinkimuose turi kalbėti at Rusija užaugindavo po 492,
sybei apie atsitikimą. Jis baigs gerai. Dovidas nesi mosferoje, kuri toli nuo ty '551,000 bušelių, kuomet Ažinojo, kad prasikaltėlį su liovė kalbėjęs: .aš užmušiau rumo, Jiems būtinai reika merika užaugindavo tiktai
imti visuomet suspės, jei žmogų, turiu būt nubaustas. linga turėti ką-nors tokio po 198,777,600 bušelių.
tik panorės.
Gydytojaus Lig tyčia visi buvo prieš jį: burnos bei gerklės išplovi
užreiškimas buvo trumpas, klausėsi jo išpažinties besi mui grįžtant namo ar ant Rusija daugau valgo ru
gių dunos, negu kviečių, to
šypsodami. Kai-kurie dagi rytojaus.
kaip ir jo vizitą—miręs.
Vanduo, užve dėl rugių rusai užauginda
apgailestavo, kad atitiki dantis savyje Trinerio AnUžmuštas! Dovidas tai mas
skaudžiai jį palietė ir tiputrina, yra atsakančiau- vo per tuos 5 metus apskri
jau žinojo bėgdamas iš dirb
tai imant po 933,124,000 buda malonesniais jam da sias v alsias burnos ir gerk- šelių
^as metai. kuomet pas
tuvės. Kaip kad proto ne jie
rėsi.
31
si
lės
plovimui.
Tas
vaistas
tekęs jis instiktyviai pasi
mus tuo pačiu laiku rugių fil
Dovidas
įsitikino,
kad
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas
rinko sau kelią girion, ap- niekad jį nesupras. Jiems taipgi yra geriausiu anti užaugdavo tiktai po 39,424,
septiku
žaizdoms
plauti.
Vi

dengiančion tolimus kalnus. visiems čia nebuvo nieko
400 bušelių.
y.
galima
Užmuštas, ir jis jį užmušė! pasibaisėtino: jie šypsosi! sose. • aptiekose
Henry J. Schnitzer Statė Bank J NAUJAS GYDYMAS, KU
-w • •
. - . jo
Sudėjus tų penkių metų
gauti. Ir jei esate aptiekoje užaugintus
To jis senai jau bijojo, pra}
RIS PRAŠALINA
' >
visus javus,
Pavelijant Suvienytu Valstijų Valdžiai kaip pirma
Trinerio’ kviečius, avižas, miežius ir
jausdamas, kad anksčiau Kuomet pastatė Dovidą pasiimkite bonką trinerio
REUMATIZMĄ.
J
taip ir dabar '
ar vėliau tas atsitiks. Ir prieš teismą, pats teisėjas Amerikoniško Kartaus Yy-rug-įus, jgejna šitokios skait75c. VERTES DĖŽUTĖ DYKAI KOŽNAM, KAS KENČIA.
štai jau atsitiko: jis užmušė nusišypsojo. Apgynėjas pa no Eli*erio. Jus visuomet
busite
linksmi
turėdami
šiSyracuse,
N. Y., mieste atrasta nau
žmogų! Jaunuolio mintis sakė trumpą prakalbą, kal
jas būdas reumatizmui gydyti, apie
w
tik ant to vieno ir veikė. Jis bėjo apie kokį tai ”savęs ap tą vaistą po ranka, kada tik
kurį jau tūkstančiai žmonių sako,
3
r
kad tai stebuklingas. Blogiausiuose
neturėjo jokios nuovokos gynimą.” Prisaikintieji nei pajuntate vidurių betvarkę.
ir gvarantuoja
reumatizmo ligos apsireiškimuose,
Ypatingai
vasaros
laiku
apie tai, kas jam tolesniai neidami iš teismo salės vien
kur jokie vaistai negelbėjo, naujas
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių
gydymo būdas padarė stebuklų. Pa
reikės daryti. Jis jautė vien balsiai užreiškė išteisinimą, reikalinga prisilaikyti šių I
meldžiame kreiptis pas:
sirodo, kad neutralizuojant uric-acid
žvėrišką instiktą — pasis žmonės sveikino išteisintą taisyklių: Laikyti savo vi
rakšties ir kalkinių druskų indelius
jį, kada jis ėjo iš teismo sa durius išvalytus. Vidurių
kraujuje galima sunaikinti visas nuo
lėpt.
Henry
J.
Schnitzer
Statė
Bank
dingas organizmui substancijas ir li
Nieks ji nesi vijo; vyriau lės, tėvas gi pripuolęs spau išvalymas, tai tvirčiausias
gą greit prašalinti.
Atviros opos,
141 Washington Street, New York, N, Y.
apsidrutinimas prieš likos
‘ siausmai, ištinimai, raumenų sukietėsybė visiškai nesiskubino dė jam delną.
I iimas greitai prašalinama.
suimti jį. Mirtis kokio ten Dovidas tečaus visus juos atakas. Trinerio Ameriko
} Naujas gydymo būdas pirmiausiai
”polenderio” mažiai reiškė, nustūmė nuo savęs ir nuėjo niškas Kartaus Vyno Eme
I Mr. Detano perstatytas pasirodė labai
I
geru,
ir
dabar visur’ vartojaris
išvalo
vidurius,
paleng-;
teismas nesiskubino kalti šalin. Teismas savo išteisini
' mas.
Kas turi kenčiančių savo pavina
virškinimą,
pataiso
amu nenuramino jam sielos:
į žisiamų tepasirupina gaut 75c., verninką nubausti.
Lietuviškai
Lenkiška
Aptieka
lįi
• tės vaistu dėžutę ir persitikrina nepetitą
ir
tt.
Gaunamas
anjausmai
ir
mintįs
pas
jį
pa

Daugelis net užjautė jau
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite j | įi mokėjęs nei cento. M r. Delano sako:
tiekose.
Joseph
Triner
Co.
i ”Del prirodymo, kad Delano gydymas
nuoliui ir nematė jokio rei siliko tie patįs kaip ir tada,
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi1333-1343
So.
Ashland
Avė.,
I
tikrai pergali reumatizmą, nežiūrint,
šokių
ligų,
kaip
tai:
nuo
galvos
skaudėjimo,
nuo
užsisenejusio
reu-<^
kuomet
jis
slapstėsi
girioje;
kalo persekioti jį.
Tujų
kaip
užsisenėjusiu jis butų, jeigu ne
matizmo,
nuo
nusilpnėjimo
strėnų,
kraujo
valiniui,
nuo
uždegimo
plauh
Kas mana išgelbėjo nuo varginas
sate vartoję šito gydymo budo, aš pa
tarpe buvo ir Dovid tėvas, piktas darbas slėgė jį kaip Chicago, III.
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Iičių ligų? Salutaras Bitteria.
Ai į gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- H siusiu jums pilno didumo 75c. vertės
kuris išgirdęs apie atsitiki ir pirma. Jis išėjo į laukus
per praeitus 4 metus buvau vos tik • terų. Dieliu iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- į ( pakelį visiškai dykai, gavęs iš jūsų
i gyva.
Aš kentėjau nuo nevirinimc i sime kuogcriausiai, pašaukiame geriausius daKtaros per telefonų už- J | tik iškirptų šito apskelbimo, jūsų ad
mą. net didžiai nudžiugo. ir vis ėjo priekin. Nieks Fel. riavmarket 4154
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda > dykų. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad R resą ir l(te. apmokėjimui persiunti
Jis vaikščiojo po Miltauną, neturi reikalo maišytis į jo gyvenimo Te’.: Cambridge 6098.
vau valgyti ir suvalgytas maistas snmo lėšų.”
F. H. Briano.
į APTIEKĄ po numeriu
girdamos sunaus pasielgi mitis ir jausmus. Netikė DR. AL FWERKIEWICZ, : teikdavo daug man nesmagumo—at j; ateikite 100
Wood
Bldg.
72S-G
Syracuse, N. Y.
SALĖM ST„
BOSTON, MASS.
k
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimu
mu : jis užmušė lenką, tą pa tinai jam galvon atėjo min GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
(Siunčiame
dykai tik vieną pakelį
gargimas vidurių. Diegliai suimdatam pačiam žmogui).
tį, kuris atėmė iš jo darbą, tis, kuri dažnai vargindavo
• vo po krutinę, šonuose ir strėnuoM.
Specialistas Slaptų ligų.
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo
kurį jis dirbo per keturias- jį darbo metu: ”kas gi liuo- VALANDOS:
(10) sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
su
noru
gal
pašvęsti
save
Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30
varęs darbininkus prie darkalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
nuo 10 iki 1.
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
★
dešimts metų! Tai stebuk tokiam katorgos gyveni Šventadieniais
*
v*
jau gerai jausties, gerai valgyti ir
81 CANAL ST, BOSTON.
mui?
”
štai
ve,
ir
jam
dabar
lingas atsitikimas, tai teidirbti, pasidarė smagu viskas. Per
Room 215 ir 216.
*
6 mėnesius aš savo paveiksią nebegasingystės darbas; kas išdrįs vra reikalas pasišvęsti, rei
★
i iiu pažint ir palikau laiminga naudo
kalas liuosu noru pasiskirti
DAKTARAS
už tai smerkti jo vaiką?
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25.
*
Galima gauti geresnėse aptiekose, o
sau katorgą, be pasigailėji
♦
»
e
S. M. PEARL
★
kur negalima gauti, kreipkis pas:
mo vilties. Jis vėl eis lie★
SALUTARAS CHEMICAL INST.
Priėjęs žinomą upelį, Do iyklon, dirbs diena iš dienos, Valandos: nuo 9 iki 10 ryte,
Žolės nuo visokiu blogusių.
nuo 2—3 diena, 6—8 vak.
★
vidas nusiprausė kruviną vilks sunkius savo būvio
J. BALTKĖN AS, Prof.
★
67 Chamber Street
burną; šaltas vanduo lig at pančius, tuomi atmėtavos
1797 S. Halsted SL, Tek Canal 6417Padam Galva. Raudona Kranja, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirta
Chicago,
IH.
★
Vyrišlcuma.
ir
Moteriškumą.
gaivino jį ir sustiprino. Jis už savo nusidėjimą.
BOSTON, MASS.
8ttų apgarsinimų turėtų pertkaityl
★
Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam
atsigulė ant upelio kranto, Šitos mintis grąžino Do Gydo a beinąs ir veneriškas ligas oesnsaaa,
lakirpt ir pasilikt.
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, Malarija viešpatauja.
★
mašinališkai žvilgsniu lydė vidą atgal, ir jis ne ėjo, bet
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvin
Nuga-Tone suteika Sveikatų, Stiprumų ir
simo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, ★
damas sriaumės nešamus daugel varstų bėgte bėgo.
kraujo
arba
anemijos,
tintos
cirkulacijos
kraujo,
*
padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda
besivartančius akmenėlius
žudymo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika
Jau
buvo
vėlus
vakaras,
valgiui, skausmo.pilve po valgiui, tulžinio, užketejimo
Tir jis nematė jų; jam aky
★
skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje, sveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono
★
kada
jis
priėjo
prie
tėvų
na

se stovėjo tik užmuštas
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, kraujo į visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonuneuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl mą išblyškusiam veidui ir žibamą akims.
žmogus. Pagalios jis pasi melio, bet rado tėvą ir moti
★
ną
da
nemiegančius
:
laukė
kėlė ir besužiniai nuėjo pir
Namie darytas Root Alus Geriausis
myn. Pats nežinojo kaip io sugrįžtant. Sykiu buvo
Kaip jrerai išsigert stiklą gardaus pu
jis parėjo atgal į Miltauną ir Keidė. Motina tyliai suk
Mes tikrai gvarantojame, jog butitė pilnai užganėdinti vartojant Nugatojančio namie-daryto rootbirio kait
ir sudrebėjo netikėtinai pa liko pamačius jį persimai
Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devynios★
rioje vidurvasario dienoj. Pasirū
dešimtys (90) pilių, vienam mčnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00)
sitikęs ant žinomo kelio niusiu veidu. Taip jos sū
doleris, arba šeši mčnesei gydymo, šešes bonkutes už penkius ($5.00) dolerius.
pink kad jis butų ant kdo gatavas
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
merginą. Tai buvo Keidė, nūs iš linksmo ir viežlyve
♦
atidarymui.
vaiko
persimainė
į
subren

ti pasčkmiu, sugrąžikite lyktus pilės ir bonkutč. o mes betarpiškai sugrąžisme
kurią jis, kaip kadaise ma
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapukRyti ne viena centą, jeigu vaistai
Dabar kaip tik laikas pagaminti sandėlį.
ne bus pasekmingi. Mes imami visų rizikų ant savęs. Mes negalėtume
nė, mylėjo. Jis nebuvo ma dusį vyrą, suprantanti jau
*
{stengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone
tęs jos nuo to vakaro, kuo kas yra kančia!
padarys viską, ką čionais tvirtiname.
met pirmu kartu pabučiavo Tėvas iškilmingais priėjo
r
orie jo ir ištiesė jam dešinę.
Skaitykite ka tie žmones saka apie Nnga-Tonc.
NATIONAL LABORATORY. Chicago. HL
E!wood City. Pa.
kuris prašalina troškuli gėrims. pasirūpink pasi
Keidė valandžiukei susi —Deivi, vaike mano! —
»
Gerbiamieji
jis
prašneko
—
tu
pasielgei
Gavau
rasų
laSka
fr
Nuga-Tone
piliules
fr
taria
pasakyti,
jog
esu
visai užganėdintas jutų
daryt ir nuleist j butelius namieje pirmiau, negu
laikė, paskui suklikus pasi
vaistais. Meldžiu prisiųsti dvi bonkutės Nuga-Tone pihutiu. Ai daviau kialeta pilintiu sava
pretetių dėl paboadyma ir jam labai patilra. Ai sttMuju vienų bonlcutč dėl jio.
Prisiuaiiu $2.
užeis karščiai.'
leido bėgti nuo jo. Žinoma ouikiai! Aš didžiuojuosi
Siosiate vaistus ka greičiaųMi. _
.
..
...
4
Su pagarba,
GASPAR BERSEK. Bos 547.
Pasirūpink ekstrakto šiandien, ir už
jinai jau žinojo, kas atsiti tavimi. Dabar turtingiau
ėjus reikalui, turėk to atgaivinančio
ko. Jis ilgai sekė ją savo sias ir reikšmingiausias
NATIONAL LABORATORY. Chicago. ILs.
Shenandoah, Pa.
Godotini TAnisUu:*-*
namie daryto rootbirio, padaryto iš
žvilgsniu, paskui pasuko iš Miltaune žmogus pats siūlo
Ai esu labai užganėdintas nuo jūsų Nuga-Tone. Esu labai sveikas po ;u;ų vartojimo.
JOE DOMBROWSKI. 333 W. Coal St.
ir sustiprinančio gėrimo po ranka—
kelio į šalį ir, pasislėpęs krū tau darbą savo raštinėj.
♦
muose, krito ant drėgnos —Mama — prabilo DoviNuga-Tone yra sudėti
VVilliams’ Root Beer Ekstrakto
parankioje bonkutcje. Jie
žemės. Be miego jis ten ig negirdėdamas tėvo žo
ANATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, f n.
Jus groceris jo tur.
yra apvilkti su cukni;
džių — pagaminkite man
pragulėjo ištisą naktį.
Gerbiamieji: Pri siunčiu $.......... ir meldžiu prisiųsti man
priimno skoni; rame dcl bonkutS Nuga-Tone.
Daug minčių tuo laiki ryt pusrytį anksčiau. Aš
vartojimo;
neatitrauka
+
TheWilliam«
praslinko pro jo galvą, bet ?isiu liejyklom
nuo darbo ar linksmumo. Vardas ir pavardl..........
& Carleton Co.
—Ką? Kur? — nustebęs
jų nei valandeliai nesitrau
Bandykite.
Jus reko
♦
menduosite
tuos
vaistus Gatve ir No. ar R. F. D.
Irebančiu
balsu
paklausė
jų tiktai vienas — tu už
Hartford,
visiems sava pretelems.
Valstija
Miestu....
L.3
mušei žmogų! Ikišiol ne tėvas.
*
Dovidas
įsižiūrėjo
į
tėvo
žiūrint visų sunkių aplinky
bių, nežiūrint sunkaus juo- veidą tokiu žvilgsniu, kad

Užgeso sviesa

I
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įg įfena KoStOVSka, MSirtdau visai publikai akyse.

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

Nuga-Tone

DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Turėk Gatavo

Musu Absoliutiška Gvarancija.

Winiams’ Root Beer

*
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" jų nėra,• Visi esą darbi-įsirašė prie Lietuvių Sočia-,
ižu
jpinlzo,
Kn Į mišką žiuri ir listu Sąjungos 147 kuopos,
ninkai. Hm!
Žemaites Raštai
medžių nemato! (Smarkus'18 narių. Galas atžagarei-!
Kares Metu.
delnų plojimas.) Tai kas-!viams! Jau juos nei su piori
ynra
T
nniČVM
rV
tlllTI kita
«vkl *
ragu
neišvarytum
kitą
sykį
gi yra Lietuvos dvarpo
Yra tai graži knyga pa
niai? (Smarkus plojimas.) su socialistais į diskusijas, j
puošta autorės fotografija
Ar ir tie ne buržujai ? Beto, Vyčių 52 kuopa turi 6 na
ir kitais Įdomiais paveiks
rius.
Tautiečiai
irgi
tiktai
Socialistų priešininkai su j pasakė, jog jau jam aiškų jeigu nėra lietuvių buržujų,
lais. Minėtus Raštus išleido
tūzai, kurie yra susis
mušti j dulkes.
kad tautiečiai ir klerikalai .ai nėra nei sbciaiistų. Bet šeši
Lietuvos Šelpimo Fondas ir
pietę
Į
SLA.
3
kuopą
ir
ją
su savo bendrovėmis nori visiems aišku, jog lietuvių baigia bankrutyt. Socialis-1
(Pabaiga)
visas nuo jų pelnas eis susocialistai yra. Kodėl męs
Lietuvoje
Įvykinti
kapita

šelpimui
nukentėjusiems
Po penkių minutų antras
socialistai? Todėl, kad gy tų 147 kuopa turi jau virš
nuo
karės
lietuviams.
Kas
kalba, ponas J Ribinskas. listišką tvarką.
100
narių
ir
užlaiko
po
savo
Kalba geras katalikas, venam kapitalistiškam su čarteriu L. D. P. Kiiubo
nusipirks
tą
knygą,
tas
ne
Jis sako, buk socialistam vi
rėdyme. Męs esame sociaparapijonas
ir
graborius
C.
tik papuoš savo namus ir
sur negerai. Girdi: "Čia
•istai užtai, kad musų idėjos kambarius.
padidins knygyną, bet kar
męs turim aukso šalį, tik Budreckis. Jis sako: ”Kac ?ocialistiškos. Jie yra bur
Reporterė.
jau
visi,
tai
ir
aš
noriu
kele

tu
ir badaujančius žmones
darbininkai nesupranta. Čia
žujai,—nepaisant, kad jų
tą
žodžių
pasakyt.
(Publika
sušelps.
męs galim išsibalsuot ką tik
ir kelinės kiauros, užtai, True translation filed with the postA
master at Boston, Mass., on J u ne
norim, tik reikia išsiimt po- ploja.) ”Man irgi rodos, kad jų idėjos buržuaziškos. 25,
Raštų kaina tik 50 centų.
1919, as reąuired by the Act of
pieros. Bet kas męs nebū kad socialistuose teisybė. (Smarkus delnų plojimas.) October 6, 1917.
Žemaitės Raštus galima
Parankus Virimas
tume, išgaukime Lietuvai Žinoma, dabar nėra Lietu Nežiūrint to viso, vargiai
SOCIALISTAI REIKA
gaut
sekančiose vietose:
Daugiau kaip 3,000,000 moterų vartoja Ne*' Perfection
voj
kapitalistų,
bet
su
tom
laisvę ir
neprigulmybę.
galima
tikėt,
kad
jie
savo
Aliejinį Virimo Pečių. Tos pasiliuosavo nuo karščio, pur
LAUJA
TARPTAUTINIO
"Keleivio
” Redakcijoj 255
vyno ir sunkaus darbo kurini su anglimis ir malkomis.
Meskim partijas, meskim bendrovėm tik ir norima tikslus atsiektų, nes Lietu STREIKO PRIEŠ TAIKOS
Broadway, S. Boston, Mass.,
Kodėl Jus?
politiką, bo iš jų nebus gero. juos išauklėti. Aš skaičiau va perarti prie darbinin
Yra dėl visokio didumo virtuvių—1. 2, 3, ir 4 degiuvais—
SUTARTĮ.
J.
Neviaekas, 149 Millbury
komiteto
išdirbtą
progra

su ir be kaminėlių. Ilgas Mėlynas Cilindrinis Degtuvas
Nėra nei garsių socialistų,
kiškos
Rusijos.
”
(Smarkus
,
Roma.
—
Tarptautinių
st.
,Worcester, Mass., K.
neišleidžia smarvės nė durnų ir sutaupina kerosiną vien
kurie neturi savo tėvynės.” mą ir ten pasakyta, jog toj delnij plojimas.)
karščiui
—
greitai
reguliuojamas
—
lengvam
arba
greitam
socialistų susirinkimas nu
Gugis, 127 N. Dearborn st.
virimui.
Ir taip vis šaukė verkdamas, bendrovėj balsas palei šeri ' Kalba ponas F. Lapin tarė čionai atsišaukti i są
Chicago,
III., Mrs M. M. RiLiepsna stovi kaip nustatyta—ugnies prižiūrėt nereikia.
o ant užbaigos pridūrė: skačiaus. Ir aišku, kad jie skas. Jis paaiškino, kad jungininkų šalių darbinin
Naujas
Perfection
Vandens
Šildintojas
greitai
užkaitina
ce-Herman
25 Van Carlear
vandenį visokiems reikalams.
”Užraugkime tas visas val- prie to tikslo eina. Tai kam čia galima susitaikyt vi- kus, kad visose sąjunginin
pi. New York, N. Y.
Dėl geresnių pasekmių vaitok SoCOny kerosiną Gaunams
'džias, o išrugs iš jų viena da reikia gintis? (Smarkus siems, tik reikią vieni ki- kų šalĮse apskelbti generalį
pas
visus
pardavėjus.
Agentams, kurie
ima
gera Lietuvos valdžia! Tai delnų plojimas.) Aš tiek ir tiems -velyt gero. Taip ir streiką kaipo protestą prieš
tesakysiu.
Nelauksiu,
ko!
STANDARD
OIL
CO.
0F
NEW
YORK
daug
ant
sykio
platinimui,
gi aš baigdamas savo kalbą
taikos išlygas. Susirinkime
Principaliai Ofisai: New York Albany Būt falo Boston
pabarškins.” užbaigė.
pagal nutarimų LŠF. Pild.
sakau, neklausykime politi pirmininkas
Kalba
J.
Žalionis.
Jis
saPVR1TAN
Virimo
Pečius
—
geriausis
Trumpu
Kaminėliu
peč
kalbėjo
italų
atstovas
TuraKom. nuo dabar bus duoda
kierių ir vienykimės visi ir (Smarkus delnų plojimas.) ko: ”Jeigu dainuot, tai aš ti, franeuzų atstovas LonNa,
už
tokį
pasakymą,
kad
mas
25 nuošimtis.
išgaukime Lietuvai laisvę ir
padainuočiau
gerai,
bet
kal

guet
ir
anglų
vadas
McDoTodėl kiekvienas, kuris
neprigulmybę! Ačiū!” (Ke apspito atžagareiviai koliot bėt nepratęs, tai negaliu nald.
tą
žmogų!
O
jis
jiems
at

atjaučiat
vargus nukentėju*
letas moterų ploja.)
jums viską išaiškint." (Pub
sako:
"Myliu
teisybę
ir
tei

šių nuo karės musų giminių,
Kalba iš kur tai pakvies sybę pasakiau.”
lika nerimavo jam kalbant.
brolių ir draugų, pasistentas A. B. Stankevičius:
Negalima buvo suprasti ką Draugijų Reikalai
gkit
patįs nusipirkt ta kny
Kalba ponas J. Ribinskas, jis sakė.)
''Gerbiamieji!” jis
sako:
gą ir platint tarpe savo
Pirmininkas sako: "Kal LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS
”Čia męs negalim kalbėt, —tą patį, ką ir pirmu sykiu.
ADVOKATAS
VALDYBA.
draugų, nes kaip jau minė
Parėkė
apie
rūtų
darželius,
kokia bus Lietuvoj valdžia.
bės draugas Krasauskas."
Pittsburgh,
Pa.
jom visas pelnas nuo tų raš
Atlieka vusus teismiškus reikalus visur.
Lietuvos žmonės paskirs brangią tėvynę, raugintus (Publika ploja.) Kalbėtojas Pirm. Juozas Maskeliūnas, —
OFFICE:
tų skiriamas nekentėjuagurkus,
aukso
šalĮ
ir
uš2025 Colwall Street
valdžią Lietuvai, o ne męs
sako: "Čia jums visą vaka
OFFICE:'
735-736 Old South Bldg.
Pirm, pagelb. J. Pociūnas.
siems nuo karės Lietuvoje.
virtino,
jog
bus
Lietuvoj
■
čia susirinkę. Jei išrinks
rą tautininkai siūlo vietoj
332 Broadway,
294 Washingtor. st.,
2220 Tustin St.,
Sleakas,
So. Boston, Mass.
tautiečių valdžią, męs turė zerai, visi galėsim balsuoti, komunistiškojo surėdymo, Prot. Sekr. P. J.2128
Boston, Mass.
Carey Avė., s.s. ■i
eigų
tik
išgausim
Lietuvai
Tel.: So. Boston 481-M.
Tel.: Fort Hill 3424-1972.
savo organizuojamas bend Fin. Sekr. Pranas Urlakis,
sim visi jos klausyti; išrinks
I
Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.
2034 Salisbury St. s.s.
roves, statyti fabrikus už
iš klerikalų, męs turėsim jos aisvę.
149
Moultrie
Street,
Kalba ponas F. Lapin sudėtus darbininkų dolerius Kasierius Karalius Varašius,
klausyt; išrinks socialistai
Kviečių ir dobilų žemė; didžiausia
skas.
Jis bando prirodyt, ir tokiu budu subankrutyti
Ali Nation Dep. Bank S. S.
męs turėsims ir jos klausyt
lietuvių kolonija Amerikoje. Čia jau
Direktoriai:
yra nusipirkę suvirs 400 lietuvių far(Keletas moterėlių ploja.) og Rusijoj Įvykinta dabar šiandieninius kapitalstus, J. Blažaitis, A. Žvirblis, P. Slan)!AGDE.
kr.ip autu niežti galmas ir 7 kaimai apgyventi veik vie
!
IšbaLTnižiau
margoj
Ar gi ne juokas butų, jei aš tinė bolševikų tvarka nieku paliekant jų dirbtuves tuš čiauskas, Alex Veštartas.
trinkimus, muilą— ir n'ska.^ tau
nais lietuviais. Lietuviams apgyve
I
Kasos globėjai:
nesiskiria
nuo
lietuvių
tau

r. irko neparj'Ibšįo rtuo tu b;auriu plHnnus, anglai traukiasi ir parduoda sa
čias be darbininkų... Kokia Alex Vainoris, 11. Kvederis.
sakyčiau: Ei, tu, kriaučiau,
l:anu...
Man gėda net darosi E'
vo farmas pigiai. Gera proga norin
M ARE.
tai kam tau kęxt brDarbininkai Maršalka — Vincas Gutauskas.
duok man siutą, nepadavęs tiečių ir klerikalų išdirbtos nesąmnė!...
reikalingai! Žinrėi:. kekie mano plau
tiems pirkti gerų ūkį ir gyvent tarpe
programos,
kurią
jie
bando
kai grež*^. iirlntts ir įyuti.
(f tai
savo tautos žmonių. Aš turiu par
nepajiegs varyti konkuren
jam savo mieros! (Apie detod'l, kad aš vartoju ItUFFLES !'■
WAUKEGAN,
ILL.
davimui 8000 akrų nevalytos žemės,
Lietuvoj
Įvykink
Jis
sako:
cijos su kapitalistais, kurių LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ
sėtkas iš publikos ploja.)
Kas tai yra RUFFLES? Ar
nuo $10 iki $15 už akerj. Taipgi tu
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
riu 19 farmų su budinkais, didžiau
Juk jis man atsakytų, kad "Lietuviški bolševikai ne rankose visa žemė ir visi
DRAUGIJOS VALDYBA.
piantys
vanduo?
Ne!!
RUF

siais sodais ir apsėtos javais. Plates
p;
Kazimieras Y*’te^unas»
tu man da nepadavei savo nori su mumis sutikti dėlto, turtai. Tas galima butų Pirm.
FLES yra tai paprasčiausis
nių žinių klauskite per laiškų. (28 >
•.
JK
822
8-th
plaukų ir odos sustiprintojis,
J. A. ŽEMAITIS
mieros. Taip lygiai męs kad ne jie tą daro: mat, jie atsiekti tiktai per visuotiną Vice-Prrml Juozapas Radavičia,
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
R. 1 FOLNTAIN, MICH.
Victoria
Lietuvoj negyvendami šne nori būt pirmutiniai visur boikotą iš darbininkų kle- Prot. Sekr. Juozapas"1326
l>ut gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt
Buksas,
smagesnio už čysta neniežinčią galvos odą?
kam apie Lietuvos valdžią. kur. Jie mus vadina buržu sos
pusės,' dirbant
1111 8-th
ie xj i"
r,
š
jais
—
tokius
pat
darbinin

Finan.
Sekr.
Stasys
Ribelis,
Čia labai daug kiti rėkė už
kapitalistų dirbtuvėse ir
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
Cunnincrs Avė.
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RL'FrLES pradės mažinti
bolševikus. Žinoma, jie mo kus, kaip jie patįs! Juk Lie tuo pačiu laiku statant sau Kasierius Antanas622
Kripas,
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Faskui tik retkar
tuvoje
buržujų
nėra!
Ir
jie,
774
Marion
St.
dirbtuves. Jeigu tas ir ga
kyti vyrai, kiti žurnalu bu
čiais suvilgant galvą Ints užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
Kasos
globėjai:
Raimondas
RuieviNusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik
vę redaktoriais ir Trockis musų broliai bolševikai, ne lima butų padaryti, tai vis ria, Kazini. šoblicfcaš. Knygiai: Vin
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
Gabris ir Kaz. Ambrazunas.
gyveno čia New Yorke, bet mato nei to!” (Dalis publi gi butų didžiausia nesąmo cas
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
Minėtas paveikslas parodo , kaip
Andrius Delkus ir Jonas
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:
nesupranta šalies tvarkymo kos ploja.)
nė iš darbininkų pusės! Maršalkos:
nuginkluoja carą ir kaip jis tori pa
Jokūbaitis.
F. AO. RICHTER 6 CO.. 326-330 Broedvvay, NenTork1”—
Kalba Paul. Banlnis, tik (Publika smarkiai ploja.)
sitraukt nuo sosto.
Kevoliucijoniebiznio. Jie sukonfiskavo
riai aplinkui apsupę su raudonomis
labai
išlengvo,
kad
negali

GRAND RAP1DS, MICH.
viską ir kada supylė visus
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
Butų didžiausia nesąmo Lietuvių
ma
buvo
nugirsti,
ką
ji
pa

Saną Draugijos Valdybos
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo.
grudus Į vieną krūvą, išro
nė atsisakyti nuo visa to, ką
adresai:
BlAEfAI /^nereikia jieškoti todėl, kad mes prisiničiiBt Pri siųskite 25 c., o mes prisiusima
dė daug, bet nesuprato, kad sakė.
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c.
Pimsėdis B. Adomavičius,
darbininkai
savo
triusu
su

Rrl O B* u ą
mokslą tiesiog i Jaša namas.
J popierą ir pasiųst prastame laiške
1213 Elizabeth avė., N. W.
jų tuoj neliks. Ir dabar, ka Kalbėjo J. žalionis. Jis tvėrė per ilgus amžius! Pirm, pagelb.,
■ vi OF IttVfcV KatnKoeas ir informacijos dykai. Visi išmoksta ir amžinai užrašydami aiškiai adresą.
J, P. Arminas,
liepė
socialistams
Įsisteigti
ačiuoįa mums ui musu gera ir pasekminiu mokymą.
da jau nėra, tai žmonės ba
450 W. Leonard str.
k'
• Smarkiai publika ploja.) Į
”KELEI¥IS”
Mes greitai ir gerai išmokiname: Lietuviu kalbos. Gramatidu miršta tūkstančiais, tai savo mokyklas ir gyventi Juk kas tik yra pagaminta Prot. sekretorius, J. Arminas,
kos ir S ntaksės. Aritmetikos. Anglų kalbos. Poezijos. Oratorijos. Suredaguojame korespondenci
1056
Quarrv
avė.,
N.
W.
255 Broadway,
jas, Straipsnius. Knygas irankraščiuose ir Eiles. Parašome straipsnius, prelekcijas. debatus ir
jie to nepaiso. Vietoj nu taip, kaip jie supranta. ar padaryta žmogaus ran Iždo sekretorius, K. Rasikas,
prakalbas. Visados įdėkite krasos ženkleli atsakymui. Adresuokite:
Esą:
"Jeigu
jie
tokie
manSouth Boston, Mass.
W. Leonard str.
pirkti alkaniems duonos, jie
Į . K.. MOKYKLA. 1350 N. Hoyr.e Avė. Chicago. UL
komis, tai viskas ir priklau Iždininkas, V. K.450
Liumas,
drųs,
kodėl
jie
taip
nedaro?
šimtus tūkstančių
skiria
1030 Muskegcn avė.. N. W. v.
so darbo žmonėms; todėl
Ko
jie
lenda
prie
ramių
rašt. ir organo prižiūrėtojas
dėl agitacijos! Jiems labiau
reikia tik atsisakyti nuo iš Teismo
—A. B. Telyččnas,
rupi sukelti kur revoliuciją, žmonių?” (Publika labai naudotojų—kapitalistų, o
ŠV. TĖVO MIKOLO
1066 Elizabeth avė., N. W.
Su Draugijos reikalais malonėkite
negu apginti žmonių gyvas nerimavo jam kalbant.)
“
Pajibškojimų
Žurnalas
Pataria vartoti se
ne nuo savo darbo vaisių.
kančius
pasekmin
tis. Paleido visus vagius iš Kalba vėl A. B. Stankevi Taigi, jeigu tautininkai to kreiptis virš nurodytu adresu. .
Pajieško gimines, draugus, pabėgusias pačias ar vyrus, o ypatingai
gus vaistus:
Vaikinams merginas, merginoms— vaikinus. Visiems pajieškojimai
kalėjimo, tie plėšia visą šalį čius: "Gerbiamieji! Jei no kiu budu mano pasiliuo- DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS
Kremą ir muilą pa
kainnuoja
tik $1.00. Merginoms pajieškojimai vaikinų UŽ DYKĄ.
dailinimui
odos
VALDYBA STEGER. ILL
ir ramius gyventojus. Mo rim savo tėvynę paliuosuoti suoti nuo kapitalistų, tai te
Apart pajieškojirr.ų teina pamokinanti straipsniai, ypač iš šeimy
skaistumo .. $1.25
Pirmininkas Jonas Dambrauskas, Pateris nešasi nusipirkus šol- nuo plėšikų ir turėt laisvą gul keliasi su savo bendro zelbininkas Ant. Salasevičius, Prot.
niško gyvenimo ir meilės; apšč iai puikių juokų. Siųskite pajiešVaistas
plaukams
kojimus'tuojaus.
Žurnalo kain? metams $1.00, viena kopija 10c.
atauginti • • • • _ $2.00
Raštininkas
Ant.
Urbonas,
Finansų
Lietuvą,
tai
nekalbėkime
deri, apipuolė tris bolševi
vėmis ant Marso. (Publika Rašt. Izid. Petreikis, Iždininkas Vin
Reikalaukite platesnių informacijų prisiųsdami 3c. štampą. Adresas:
Vaistas prašalinimui
kai ir atėmė.” Ir visą taip čia, bet organizuokime ar smarkiai ploja), o męs dar cas
gyvaplaukių.. $1.00
Stoškus.
Susirinkimai atsibuna
ADV.
JOURNAL
Vaistas gražiems upasakojo iki pirmininkas miją ir siųskime, kad išvytų bininkai, pasilikę ant žemės Jono Dambrausko svetainėje.
sams užauginti $1.00
A. Urbonas sekretorius,
Room 209 — Temple Court Buildinz,. Chicago, III.
bolševikus!” pasistengsime paimti viską BOX 475.
pabarškino, jog jau pasibai iš Lietuvos
Dažas žiliems plau
STEGER, ILL.
kams .............. $3.06^
gė laikas. Moteris ir tautie (Publika pradėjo uit, kaip į savo rankas nuo kapitalis
I.inimcntas nuo išbėrimo ir nie
ST CHAKLES, ILLINOIS.
ant vilko. Pirmininkas rė tų, visus savo darbo vai
čiai plojo.
žų ............................................ $2.00
D. L. K. VYTAUTO D-STĖS
Šv. Mikolo Balsamas nuo reuma
Kalba drg. B. Krakaus- kia: Nutilkit, bukit žmonės, sius.” (Plojimas.)
Valdybon antrašai:
tizmo .......................... $3.00
kas. Paaiškinęs, jog Rusi duokit užbaigti kalbą. Iš Paskutinis kalba ponas A. Montvilas, pirmininkas
Pigulkos nuo reumatizmo ir gal
Ruptura
užmuša
7000
kas
metai
R.
F.
1,
BOX
3,
S
t
Charles,
III.
vos skaudėjimo .......... $3.00
ją privedė prie bankruto ne publikos pasikėlė geras ka
A. Urpolis — pagelbininkas,
Linimentas
nuo reumatizmo $3.00
F.
Lapinskas.
Jis
sako:
Septynis
tūkstančius
ypatų
kas
metai
nuo
patrūkimo
(Rupturos),
58 — 2-nd str, St Charles. III.
bolševikai, bet caro sureng talikas, A. Franškietis, Šv.
Balsamas
nuo
skilvio kataro $2.00
tai priparodo laidotuvių paliudymai. K odei? Todėl, kad tokie ligoniai
Protokolų Rast,
"Herkules” suteikimui spėkų ir
toji karė, ir kad bolševikai •Jurgio Draugystės pirmi "Sutinku su tais broliais so K. Tamašiunas,
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai?
73 W. Illinois str., St Charles, III.
gero apetito .............. $2.00
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba
sudrutino šalį taip, jog atsi ninkas. ir sako: "Tegul kal cialistais, tik nesutinku, Turto Raštininkas, F. Siliunas,
Balsamas
nuo galvos skaudėjimo
44 W. 6-th st., St Charles, III.
kaip jus ją nepavadintumėt? Teisingai, sakant, tą naštą žmonės patįs
ir nerviškumo.............. $2.00
gina nuo viso pasaulio im ba lietuviškai, o ne rusiš kam jie kritikuoja tas mu M. Lukas
Kasierius, —
palaiko — paremdami ja kaipo griūvančią sieną — paduodami jai ne
Pigulkos "Jaunystė”, Lašai ir
560 4-th str., St Charles, III.
teisingą pągalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas
perialistų, jis tęsė: "Čia kai!" Mat, kalbėtojas pasa sų bendroves. Juk jos yra
Elikseris gražina pražudytą
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios
gyvybės spėką; pigulkų dė
jums mano oponentas pa kė kelis žodžius rusiškai. geros, tik reikia visiems dėpriežiūros.
žutė $5.00, Lasai $3.00 ir EBR. PAS. DR-STt
sakė, kad bolševikai yra va- Pagalios pirmininkas nura ;is. o tada, kas yra negera, LIET. DARB.
Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia
likseris $5.00
Courtney, Pa.
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą,
Antiseptiški milteliai moterims,
gįs ir plėšikai, kurie atėmę mino publiką ir davė už patarsvsim, ir viskas butų Valdybas adresai:
kurią turi l’LAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokią
sergančioms lytiškais silp
Mikas
Nakutis,
—
pirm.
?erai."
Ir
tuomi
savo
ka!iš moteries net kumpi, kurį baigt kalbėt. 'Publika vėl
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.
numais .......................... $3.00
BOX 410, Courtney, Pa.
Valytojas, išvalantis kūną nuo
Stankevičius ją užbaigė.
ji nešėsi nusipirkusi. Tai nerimauja,
PLAPAO PABUSKAITĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno
D. Lakavičius,—pirm, pagelb.,
spuogų, dedervinių, vočių ir
ir
jokiu
budu
negali
nuslinkti
arba
judintis
iš
vietos,
todėl
jos
negali
B0X
138,
Courtney,
Pa.
Per
balsus
buvo
nutarta
didžiausia nesąmonė! Bol nuėjęs Į kitą ruimą sako:
k. bonkutės kaina ....$2.00
trinti nė gnaibyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir
Ant Bresenskis—Fin. rašt,
Reikalaukite katologo. Rašydai
ševikai valdo sali ir turi "Kas čia velnias pas jus per neleist, ir neleido. Aukų
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių
P. O. BOX 64, Courtney, Pa.
m i adresuokite šitaip:
Lawrence’o
stre'ikieriams VI. Gamulis Prot rašt,
diržų, sagčių arba sprendžinų.
apie 1,000,000 kariumenės; publika?”
BOX 400, Courtney, Pa.
Išmok, uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busii visa
St. Michaels Medicina Co.
taigi jie galėtų Į kelias die Pirmininkas sako: Se surinkta $50.00 su centais. St Bcmotovičia
—kasier.,
dos sveiku. Trisiųskite savo vardą ir pavarde šiandien i KL.A1 au
Dept. K s.
(21)
P.
O.
BOX
28,
Courtney,
Pa.
nas atimti viską iš nebolše- kantis kalbės drg. Plungis. Visą diskusijų laiką socia Visi nariai,kurie gyvena toliau,
COMPANY Block 3058, St. Louis, Mo., o jie Jums pnsiųs I’Iapao ir
CARLSTADT.
NEW
JERSEY.
nurodymus DYKAI ant išbandymo.
vikų ir numarinti badu. O (Publika smarkiai ploja.) listus atstovavo tik draugai malonėkite prisiųst visas užvilktas
mokestis,
kad
nenustoti
tiasą
ir
pa

vienok visi žmonės gyvena. Draugas Plungis paaiški J. K. Plungis ir B. Krasau šalpos.
Mano nuomonė, butų daug; nęs, jog Lietuvos laisvė* ir skas. Kiti visi ne socialis
TERRE H AUTE. IND.
teisingesnis buvęs
mano jos žmonių laisvė yra du di tai, bet nekurie išsireiškė
siunčiam į Lietuvą ir Tx?nkiją sulyg žemiausių cienių ypatom — ne
Draugystės
"Sietynas” mėnesiniai
socialistams. susirinkimai būna
oponento pasakymas, jeigu deli skirtumai, tęsė: "Lietu prielankia'i
priešam, po ilgam kentėjimui, pagalba krajui būtinai yra reikalin
kožną pirmą mėne
ga. Pertai privalote kreiptis ypatiškai ar laišku į musų BANKINĮ
jis butii pasakęs, kad bolše va gali turėt savyvaldą, bet Diskusantai neįžeidė ypatų sio sereda. 7 valandą vakare, SociaNAMĄ.
alistų
svetainėje,
po
num.
1120
6-th
vikai
jam protą atėmė.” i jeigu ją valdys buržuazija, ir po diskusijų visi pasisvei- avė., Terre U aute. Ind. Norintieji įsto
I. HERZ, Bankierius ir Notaras
(Publika smarkiai ploja.) itai darbininkai bus vergai. dno. Publikai labai patiko Iti į draugystę meldžiami atsilankyti j
224 WEST 34-th STREET, NEW YORK. N. Y.
(27)
Mėnesinė mokestis 6Oc.
Pardavimas Laivnkarčią visą laivini* liniją pagal kompaniją kainą.
Kalba iš publikos A Dap- .Beje, čia niekurie kalbėto tois diskusijos ir pageidauja susirinkimą.
Pašalpos ligoje — $1.00 i dieną.
šys, ne socialistas, bet jis jai sakė, kad lietuvių bur- vėl kitų. Po diskusijų priF. Urbonas, fin. sekrt.

Diskusijos socialistą su
tautininkais ir klerikalais.

NEW PERFECTJON

MORRIS KATZEFF

II
Farmos Farmos!

I

PINIGUS

8

•____________________________ *__________________ _______

v

Departuoja "anarchistus.”

iš
Vietinės Žinios benta
New Yorkan
anarchistų.

PraėjusĮ panedėlĮ Massachusetts legislaturos bute
buvo svarstoma Lietuvos
nepriklausomybės rezoliuci
ja, kurią Įnešė legislaturos
narys Stone, Vilniuje gimęs
žydas. Tą rezoliuciją jam
padėjo sutaisyti adv. F. J.
Bagočius. Ji skamba taip:
REZOLIUCIJA UŽ LIE
TUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĘ.

"Kadangi pasaulio gerbū
vis ateityje prigulės nuo tei
singo ir bešališko Europos
karės klausimų išrišimo,
taip kad visoms tautoms,
kaip jos nebūtų mažos, butų
. duota laisvės nuspręsti savo
likimą ir progos gyventi
nuosavu gyvenimu; o
"Kadangi Suvienytų Val
stijų valdžia yra skaitoma
didelė mažųjų tautų teisių
gynėja; ir
”Kadangi Lietuvos žmo
nės karžygiškai savo dar
bais ir liuosu pasiaukavimu
šitoj karėj parodė verti esą
laisvės palaimos;
”Todel tebūna nutarta,
jog Massachusetts valdžia
yra tos nuomonės, kad Lietuvos liaudis butų laisva ir
nepriguvminga, ir kaipo to
reikalauja
paprasčiausis
teisybės supratimas, kad
pripažinimui ir užtikrini
mui Lietuvos žmonėms pil
nos neprigulmybės Taikos
Konferencijoj turėtų būt
padarytas tam tikras nuta
rimas;
’Toliaus tebūna nutarta,
kad šios valstijos sekreto
rius nusiųstų šitos rezoliuciios kopiją Suvienytų Val
stijų
Prezidentui Taikos
Konferencijoje ir šios val
stijos senatoriams Kongrecp ’’
Apskaitoma, kad rezoliu
cijos išsiuntinėjimas atsieis
Mass. valstijai Į $400.
Pirmininkauti prie šitos
rezoliucijos svarstvmo buvo
pakviestas adv. F. J Bago
čius.
Lietuvių prisirinko
pilnas Statė House. Įžangi
ne prakalbą angliškai pasa
kė pats pirmininkas Bago
čius. Paskui jo pakviesti
kalbėti adv. Kavaliauskas,
Worcesterio kun. Jakaitis,
So. Bostono kun. Urbanavi
čius, technologijos studen
tas Dembinskas, inžinierius
Žiuris, bankierius Kavaliau
skas ir kiti.
šeši vyrai laikė merginą per
21 valandą.

£

r

lawrence, mass.

Davė vaikams pyragaičių
su stiklais.

Bostono išga
būrys
Braintree kaimelyje aną
Bėgiu vienos dien policija areštavo tūlą
sąvaitės suareštuota 11 ne-‘moterį, kurios vardas neišpiliečių, daugiausia italų, ir duodoma, užtai, kad išdali
Parengtas L. T K- Bažnyčios parapijos įvyks PfiTNYčlOJ,
uždaryta Lor.g wharf prie nusi vaikams pyragaičių,
plaukoj iki gavimui paliepi kuriuose atrasta smulkiai
mo iš Washingtono, kad pa sugrusto stiklo.
vedus suimtuosius Ellis Is- Vieną dieną jinai pasišau
land valdžiai.
kus būreli vaikų išdalino
Departuojamų
žmonių jiems pyragaičių,
vienas
partija priežiūroj keturių vaikų godžiai nusikandęs
imigracijos inspektorių ir pyragaičio tuoj apsikruvi
dviejų Justicijos departa no, taipgi ir užspringo. Jis
Lawrenco lietuviai, kurie dalyvausiu susirinkit nuo 9:30 ryte
mento vyrų išvažiavo i Pro- veik nubėgo namon. Vaiko pas Visi
L. T K Bažnyčią, iš ten eis ext a karai, kurie n*uveš iki North Lovidence, R. I., iš kur laivu tėvas nuėjo policijos ofisan W"‘
S" “
sveum., k„t um iygios
išplaukė New Y’orkan.
su pyragaičiu. Policija py n“tn?„ik2i
biškilminę su Įvairiausiai,
Kuone visi tų suimtų ne- ragaityje radus keletą stik
Da nuos P. Marijos ir Jaunuomenes chorai, vadovaujant
piliečių pasisakė esą filozo- lo šmotelių, areštavo mote pamarginimais.
mokytojui J. Navadauskui. Grajins Lyg . orchestra.
ToHri kviečiame visus Uvrenco ir apiemkes lietuvius atsilankyti
fiškais anarchistais, kurie riškę. Sakoma, kad jinai
į tą prakilnų pikniką, kur rasi: daug uzsiganėdinimo. Piknikas tęsis trįs
priešingi prievartai. Tarpe pamišus.
diena* oėtnvčioi subatoi ir nedelioj. t. v. 4, o ir 6 I.epos-July.
I
įžanga i Parka—Pikniką: Pėtnycioj o0c.; Subatoj 25c.; Nedelioj —
tu yra Erma Sauchini iš
dykai
* *
V1SUS kvie<ia KOMITETAS
LIBERTY
BONDSUS
New Briton, Conn., mūri
PASARGA- Vieu randasi netoli kelio tarpe Lowellio ir Lavrenco.
ninko Giobbe Sanchini pati priima už pilnus 50 dolerių. * Važiuojant
kailis reikia Išlipt prie Sieros sC, o automobiliais reik va
L. A. B-vės atstovas,
vadinama "anarchistų ka
žiuot iš Lavresco Lomeli Road iki North ^oweil st. Atminkit kad mi
(33) nėtas piknikas bus puikiausis ir iškii ningiausia. surengus.
P. Bartkevičia
ralienė.” Kiti žymiausi tų
877
Cambridge
S
t,
departuojamų "narchistų”
Cambridge, Mass.
Paėmė anarchistiškos lite
vra: Lugi Galleanni iš LynTelephone: Baclt Bay 4200
ratūros.
no. kuris buvo čia italų laik
Prakalbos.
raščio redaktorium.
DAKTARAS
Federaliai detektyvai yaLSS. 60 kuopa rengia pra
kalbas, kurios Įvyks 7:30 duovaujant policijos kapito
Gatvekarių aptarnautojų vai. pėtnyčios vakarą, 27 nui P., S. Skiling ui aplankę
streikas.
GYDO VISOKIAS LIGAS
birželio, Lietuvių Salėj, E ir namą prie Norfolk avenue
PRITAIKO AKINIUS.
Išskyrus Groucesteri visų Silver gatvių kertėj, So< ir paėmė ten daugybę
Valandos:
literatū
šiauriu link nuo Bostono Bostone. Kalbės d. J. V. "anarchistiškos
Nuo 1 iki 3 dieną.
ros, kuri pavesta Justicijos
Nuo 7 iki 9 vai vakare
miestelių gatvekariai, pri Stilsonas iš Chicagos.
departamentui ir laukiama
klausantis Bay Statė Street Visus kviečia Komitetas.
419 BOYLSTON ST^
kol bus išversta anglų kalRailwav kompanijai, nuo
Suite 419, 420 ir 421.
Netoli didžiojo miesto knygyno,
šio panedėlio sustojo vaikš- LSS. kuopų susirinkimas. bon.
čbje. nes motormanai ir Visų Bostono ir apielin
BOSTON, MASS.
------------konduktoriai metė darbą, kės LSS. kuopų susirinki
reikalaudami
pagerinimo mas Įvyks ateinanti nedėl- | NAUJA LIETUVIŠKA į
BARBERNE.
B
iiems darbo sąlygų. Glou- dienį 29 birželio, 12 vai. die- rį|
nos,
Lietuvių
Salėj.
Nariai
□
į>
Plaukus
nukerpam
pagal
vi?;
cesterio gatvekarių aptar€ sokias madas, kaip tik kurie no- $ ■
turi
atsinešt
savo
nkygutes.
|
nautajai nutarė prisidėti
| rite. Jeigu kurie norite isgaląst - j
arba
60 kp. Sekretorius.
t > atsakančiai BRIT\ Ą, atneškite j >
Drie streiko ši utaminką.

Anądien

MASS. LEGISTRATURA
SVARSTĖ LIETUVOS NEFRIGULMYBES REZOLIUCIJA.

KELEIVIS.
LIETUVIS

į

DENTISTAS

Didžiausia Lietuviška

Milžiniškas Piknikas! Dr-™-perį'

Naujiena Visiems.

Tel. So Boston 27
Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12:30
Nuo 1:30 iki 6 vak
Nuo 6:30 iki 9 vak.
Nedėldieniais atidara pagal
sutartį.

4 LEFOS-JŪLY, 1919 m.

Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčios Parke
methuen, mass.

APTIEKA
Pirmą siuntinį vaistų iš Euro
pos gavome ir dabar turime
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
saulyje variuojami.
..Jeigu negauni kitur, ateik pas
mus. męs turime. Receptus išpildome visokius, Amerikos ir
Europos daktarų.
Taipgi užlaikom visokių išdirbysčių ir patentuotų prepa
ratų. Kadangi visokių vaistų
turime labai daug, todėl vardus
ir kainas tik kai-kurių čia pa
duoda m.

!)

,■/(
—S

r-------- ■ • ■ ■ j
Tel. So. Boston 506-W

:

DAKTARAS

♦
»
«

I A.L. KAPOČIUS

Kraujo Valytojas ............. $1.50
Nervų Ramintojas ............. $1.50
Nuo slinkimo plaukų ir
pleiskanų ..................... $1.25
Tikra Lietuviška Trajanka 50c.
$1.25
Nuo niežų ir parkų ...
75c.
Nuo saulės nudegimo
$2.00
Nuo Reumatizmo ...
$1.00
Bobro Lašai ...............
D-ro. Kempe Kapsulis
$2.00
Perfumas visokių
$1, $2, $3, $4, $5.
gėlių 50c,....
Muilai................ 25c. 50c. ir 75c.
Taipgi užlaikom šimtus kito
kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir t.t.
Klausdami ko nors atsiųskite
trasos ženkleli atsakymui.
Adresuokit šitaip:

• LIETUVYS DENTISTAS.
! VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 1 iki 9 vak. i
NEDtLIOMIS

iki 1 v. po pietų. ♦

i»

| Seredomis iki 12 dieną.
•
Ofisas "Keleivio name
} 251 Broadway, tarpe C ir D Sts.
•
SO. BOSTON, MAS8.
i--—

II
i

“KELEIVIO” SKAITYTŲJŲ j
DONAI.
I

Fr. Matulaitis

' K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,
So. Boston, Mass.

GERB. "KEL.” SKAITYTOJAI! |
Jus žinot, kad visokie spaudos
dalykai pabrango begalo, laikraščio išleidimas prekiuoja nesulyginamai brangiau negu metai atgaL Todėl visi, kurie gavot paraginimus, kad Jūsų prenumerata pasibaigė, malonėkit
kaip galima greičiau atnaujit,
nes kitaip negalėsime laikraščio
siuntinėtu Podraug meldžiame
ir savo draugus prikalbint išsirašyti "Keleivį,” kuris drąsiai gina
darbininkų reikalus nepaisydamas visų gyvenimo audrų.
Su pagarba,
"KELEIVIO” LEIDEJAL

•
I
Į
•
į
j
!
J
|
?
|
1
Į
|
J
|

I

A. F. Christian !
* *• - -----------------------------

i

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte. f
Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 9 ■
vakare.
■i
(šventadieniais ir nedėliomis i
tos pačios valandos.)
?

BALTOJI VERGIJA

PMPS. NARIŲ DOMAI.

Jaunasis Rooseveltas libe
ralas.

Ę pas mane, o skus geriau kaip .i
___ ‘ . Visame ir visiems patar- < ;
į nauja.
> nausiu geriausiai.
(2<) <E

Nuo šiol visais LMPS.
P. Lapienas
ri
centralės sekretorės reika E5
299 E. Strret
<>
Mirusiojo pulkininko Ta lais reikia kreipties šiuo ad i
.Šo. Boston. Mass. H
■
Prie pat Lietuvių sales
<į
do Roosevelto sūnūs Tadas resu:
anądien sakydamas Quincy
S. M. Puishea,
House svetainei prakalbą
8 Ashmont Avė.,
užreiškė, kad liberalizmas
įrTel.: Richmond 2957-M.
Worcester, Mass.
vra vienintelė priemonė ReReikalingas Lietuviškas
nublikonų partijai išgelbėti.
duonkepis,
kuris moka kep < > Kalba Lietuviąkai, Lenkiškai ir j į
Tarp kita ko jaunasis Rooii
Rusiškai.
ti
juodą
ir
baltą duoną.
~eveltas užreiškė:
<> GYDO CHRONIŠK AS IR SLAP-H
TAS LIGAS.
i
”Sveikas progrešyvis libe Atsakanti vieta ir mokes -:
tis
gera.
Atsišaukite
grei

>
VALANDOS:
ralizmas yra praktišku rei
Nuo 8 iki lo ryto.
John Gudinąs
Nuo 2 iki 3 dieną.
kalu Republikonų partijai. tai.
2
—
6
Perry
St.,
I
ž
Nuo 7 iki 8 vakare.
Pe to męs negalime gaut
121 HANOVER STREET,
‘
Stoughton, Mass.
jaunų žmonių, o jaunus
BOSTON. MASS.
į
PARSIDUODA FARNIČIAI
žmones būtinai reikia turėti
‘ oioioiot5ia?tx)iom:M ^Jioioioioooiii
Parduoda
pigiai
gerai
užlaikyti
partijoj, kitaip partija laip farničiai. _Matyt galit bile laiku
Petras Tamulevičius
sniškai išnyksta.”
NAUJA PRAKTIŠKA YLA
So. Bostone
Kalbėdamas apie bolše 128 Bowcn. S t.,
vizmą jaunasis Rooseveltas REIKALINGA knygvedė (bookkeooer) Lietuvių Kooperatyviškoj
užreiškė:
krautuvėj.
’’Klausimas kįla, kaip per Mergaitė turinti "Diplomą” arba
patyrina tame amate ir kalban
Jus su U yla galite pasiUisyti čegalėti jį? Protingu progre gerą
ti lietuvių kalbai lai atsišaukia. Są verykus. arkliam pakinkus, skurinius
su. Reakcija tik ir stumia lygos geros ir alga nemaža.
(28) krepšius ir tt. -Ji siuvu taip greit ir
24
Lincoln
St.,
Brighton,
Mass.
gerai kaip ir mašina. Ji sutaupiau |
visus Į bolševizmo eiles.
jum pinigus ir brangų laiką. Kaina
Daugelis žmonių, kurie nie
REIKALINGAS BARBERIS.
tik $1.<M), prisiuntimas apmokamas. ■
Dirbti vakarais ir subatomis po Taipgi duodame dykai 20 vardų šiau-;
ko bendrą su juo neturi, ei pietų.
BARBER SHOP
(26) čiško siūlo, dvi adatas su instrukcijo- į
na ten, kad savo protestą iš 299 E. St,
So. Boston, Mass. mis. Extra adata 5c., siūlas 15c. ka-1
muolys. Iškirpk apgarsinimą, pridėk i
reiškus.
dolerį ir siusk tuojaus į:
Gera
proga
kriaučiams.
”Protingas progresyvis
SALES CO. Dept. sta.D.
Parsiduoda dirbtuvė, ilgus NATIONAL
Box 90.
Nevr York. N. Y.
liberalizmas yra aiškus,
metus išdirbta. Parsiduoda pi
praktiškas vaistas.”
giai. Kreipkitės šiuo adresu:
Rooseveltas ant galo išve JOKŪBAS AIDUKAS (26)
da, kad liberalizmas duoda
198 C Street,
lygią progą visiems laimėti
Parsiduoda didžiausioj
lietuvių
So. Boston, Mass.
kolonijoj Michigano valstijoj; far-l
sau gerovę, bet męs žinome,
mos visokios. Gyvenimas su triobo-'
kad liberalizmas. visai ne p.
mis ir sodais, apsėtais laukais, gali
ma pirkti ant lengvų išmokesčių.
Roosevelto išrasta idėja. Ji
Dabar geriausia laikas pirkti fartaip sena, kaip pats kapita
rnas. Platesnių žinių klauskite pet i
$2,000 ĮMOKĖT
laišką įdėdami markę už 3 centus at-1
lizmas, nes liberalizmas tik
Kitkas duodasi nat pas sakymui.
(33;
ir yra dirva kapitalizmui.
TONY ZABELA
kolos. Daryk pasiūlymą.
P. O. Box 1,
Peacock, Mich.
IsZJs

H Dr. David W. Rosen i|

So. Bostono policija pereitą nedėldieni areštavo
vieną tų šešių piktadarių,
kurie pereitą subatą nakčia
nusivedė merginą Bessie
Donahue Į tuščią namą prie
Newman st.. Dorchesteryje,
laikė ją savo nelaisvėj per
Namas gyvenimams.
21 valandą ir paskui apiplė Orlaivis užmušė du vaikus.
45, 47, 53 ir 55 Silver Street,
šę ią iš hrangesnių daiktų
Septyniems
orlaiviams
be

So. Boston, Mass.
paliko suteriotą.
skraidant
ant
Franklin Thomas Murray
Jinai važiavusi iš miesto Field parko ir tūkstančiams 75 Ocean St., Dorchester
Dorchesterin, kur jinai gy žmonių bežiopsant i skrai arba klauskite pas A. Ivašvena. Bet per klaidą paė dančius, šeši tų orlaivių nu kevičią
musi negerą karą, kuris ją sileido ant žemės gerai, gi
315 Broadvvay,
nuvežė ne ten kur jai reikė septintas nupuolė taip, kad
So. Boston, Mass.
jo. Jai išlipus iš karo, gat atsimušęs Į medi puolė Į sto
vės kertėj ji paklausė vinčius žmones ir du arti
APIPLĖŠĖ BANKĄ.
stovinčių jaunuolių kaip ga mesnius vaikus užmušė ant
Užpereitą panedėlĮ Cleli pasieti Field Corner vie vietos, o trečią sunkiai su- velande likos apilėštas ban
tą. šie atsakė, kad jie kaip žeidė.
kas.
Banditai atvažiavo
tik ton pusėn einą ir galį ją Atsitikimas Įvyko aky- automobiliuje. Iš viso jų
palydėti.
vaizdoje žmonių minios.
buvo penki ir visi ginkluoti.
Mergina patikėdama jiems
TrĮs atkišę revolverius sau
nuėio, o šie nusivedė ją prie
Bostono saliunai neuž
gojo
banko tarnautojus,
sidarys.
tuščio namo, Į kurį vienas Įkad nejudėtų, ketvirtas rin
lindęs per langą atidarė du Anglų laikraščiai sako, ko pinigus, o penktas visą
ris, o kiti užėmę merginai tad Bostono saliunai neuž laiką sėdėjo automobiliuje
burna, Įtraukė vidun.
sidarys 30 birželio, bet par- su einančiu motoru. Plėši
Areštuota John J. Maho- darinės nesvaiginantĮ alų. kai pasigriebė išviso $17,000
nev, 23 metų vyriškis, kiti Ar policija leis jiems biznį ir susėdę i automobilių papiktadariai jieškomi.
j dary ti, tai da niekas nežino.1 bėgo.

“FARNOS!
FARMOSf

tokis moterų pavergimas,
kuris padaro jas profesiona
lėmis prostitutėmis.
šita knyga mylinčiam skai
tymą yra geriausia; mylin
čiam mokslą—naudingiausia;
mylinčiam diskusijas—paran
kiausia prisirinkti faktų; no
rinčiam žinoti paleistuvybės
pradžią ir visas jos baisybes
— atsakančiausia; norinčiam
pažinti lytiškas ligas — rei
kalingiausia, nes nurodo tų li
gų symptomus; turinčiam ly
tiškų ligų — neišvengtina,
nes nurodo, kaip reikia saugo
tis šundaktarių ir kaip, tik
pas gerus daktarus einant,
galima nuo šių ligų pasiliuosuoti.
KNYGOS KAINA 50c.
reikalaukite pas:
(?)
A. L. MARGERIS,
2023 St. Paul Avė,
Chicago, III.
arba "KELEIVIO” knygyne,
So. Boston, Mass.

'Av-

|

Kertu

Lietuvių
Kalboje

su Pa- ;
veikslais
,.^u. .!

pagimdo daugybę ligų. Vargiai ki
tos kokios ligos yra skatcosnis ar
įkyresnės už nervų ligas. Todėl
reikia nuo jų gydytis tuojaus. Ii
daugel.o vaistu sutaisytų vien to
kioms 1 goms gydyt:

Nauja Lietuviška

BIBLIJA Į

CEDAR

RAPIDS. IOA A

I
Į

■
Į

į

į

SATYROJE
mitra Biblijos 5’/Įs8 tolias, tcri 382
puslapius ir 379 paveikslclius. labai F
Įdomi ir naudinga kiekvienai rpatai.
Žmogus skaitydamas šia Biblija ir tėmydamas j paveikslėlius, (kurie per
stoto kas buvo pirm sutvėrimo svieto
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogini to
kia knica jgijo. jam bus trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK SI.GO
Norinti Raut ši? Bib’ija. pinięns
siųskit Expreso ar Pačio Money Orde
riu. arba registruotame laiške adresu:

r

"KELEIVIS”
255 Broadiray,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. L. J. Podder

I

Iš Petrogrado.
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR
MOTERŲ LIGAS.
« Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
iki 9 vai. vakare.
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42)
69 CHAMBER ST, BOSTON
Telephone: Haymarket 3390.
Sz

I

>6

1
F. J. Bagočius ||

18.31-W. <1
Tel.:: Jamaica 1831-W.
Cambridge 1235-J. J '
RUSAS DAKTARAS

TELEFONAS: SO. BOSTON 5.

$

DR. N. A. GLEBOV
Specialistas paslaptingų ligų.

Baigiau
Berlyne.

... ...

-■ : ADVOKATAS.......... .......
VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE.
Ofisas adaras vakarais iki 8.

SO. BOSTON, MASS.

Vienus trepus augštai.

»

I

medicinos mokslą

ii

881 MAIN STREET
CAMBRIDGE, MASS.
Ofiso valandos:
Nuo 1 iki 2 ir nuo 7:30 iki S:30
vakare.
Nedėliomis nuo 1 iki 2 po pietų Į
Kitas ofisas:
428 CENTRE STREET
JAMAICA PLAIN, MASS.

s

inl

Li etų viai!

Pradžiugkite!

CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS
(Angliškai: Joseph Kowal Co., Ine.)

32-34 CROSS STREET,
I,

|
!
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- LIETUVA REIKALAUJA NUO MUSŲ TUOJ PAGALBOS!
AR MES PRISIRENGĘ?
V

1

J

BOSTON, MASS.

■

TODĖL! DABAR SUDĖKITE SAVO KAPITALĄ SAVON BANKON.
PIRKITE ŠĖRUS; DĖKIT DEPOZITUS!

CO

|
!

(Netoli Massachusetts avė.)

Įdėkite laiškan ”Money Orderį” arba pinigus ir prisiųskite mums, o mes Jums
patarnausime.

(Severos Nervotonas) dažniausia
buvo geriausia pagelba. Mes pata
riame jį gydymuisi nuo protinio
pris.Jgimo, ir.sommjos arba nemie
gojimo, nervų pavargimo, hieterjjos
ir nervuotumo. Jis sustiprina su
silpnėjusius nervus, suteikia jiems
naują gyvasti ir tokiu budu sustipri
na nervų sistemą sunkenybėms at
silaikyti ir ligai išvaryti. Jis yra
pardavinėjamas aptiekose. $ 1,2i.

Į

J
Į

401 Marlboniogh Street j

PINIGUS SINČIAME Į ŠIAS LIETUVOS VIETAS: KAUNĄ VILNIŲ
SUVALKUS, MARIAMPOLE, VILKAVIŠKI. GARDINĄ, UKMERGĘ,
PANEVĖŽĮ, ŠIAULIUS, TELŠIUS ir RASEINIUS.

Severa’s
Nervoton

W. F. SEVERĄ

1
I
!
I ■

Dabar k* tik išėjo iš po spaudos

Pinigus ir Laiszkus Lietuvon jau Siuncziam!

Nusilpneję nervai

'

I

Pirmu 'j

PARSIOUODA NAMAI

Severos Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikata

Ligoniai, kurie serga sunkiai ir
reikalauja ligonbučio gydymo ir
priežiures, užtikrinam, kad gaus
geriausią priežiūrą, gerą valgį ir
kambarį, ir gerus
patyrusius
daktarus visą laiką. Mano privatiška Hospitalė yra aprūpinta
su medikališkais ir Chirurgiškais skyriais, geriausia Laboratorija dėl mikroskopiškų ir chemikališkų analizacijų
Kraujo,
Šlapumų ir Pilvo ligų. Įsteigta
23 metai!

A

253 BROADWAY

i

DAKTARAS

’V

BOSTON, MASS.

