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Dviveidė Anglijos valdžios
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ALBANIJOJ RE VOLIL GI
JA.
300 Malu kareivių užmušta.
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<ed uy the Act of
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Pabaltijos valstybes
Londone gauta žinių, kad baigia karę su Rusija.

True translation filed with the post- '
17, 1919, as required by tne Act of !
I[! master
at Boston, Mass, on Septem.
October 6, 1917.

ANGLIJA APSKELBĖ
KARE AIRIJOS ŽMO
NĖMS.

____ —

Metai XIV.

Du “komunistu” delegatai buvo šnipai.

Anglijos valdžia apskelbė, ----------------------------------- *—-------------------- .
Albanijoje kilo revoliucija LIETUVA IAĮKOSI SU kad ji užgniaužia Airijos, ĮSAKYMAS PLIENO
Nelabai senai Chicagoje
;
ir-Kažiracijos
mieste
likos
buvo
„komunistų” suvažia
žmonių
parliamentą
ir
visas
DARBININKAMS
STREI

KABINETAS VIS ŽADA i visi streike dalyvavusieji,’ užmušta 300 italų kareivių,
SOVIETAIS.
vimas.
kuriame dalyvavo ir
Sinn Fein organizacijas Ai
KUOTI.
;
. .
Į---ATŠAUKTI ARMIJĄ, BET kurie buvo pirma nuo kariubuvo nusiųsti prieš Latvija ir Eštonija taipgi rijoj.
lietuviški „kairiasparniai.”
SIUNČIA VIS DAUGIAU menės paliuosuoti, dabar •kurie
lApic 150,00 žmonių mes dar Dabar pasirodo, kad du jų
revoliucionierius.
PadėjiIr
tuojaus
po
visą
Airiją
priima bolševikų taikos
• tapo paimti armijon. Tas
KAREIVIŲ.
bą Chicagoje.
delegatai buvo tikri slapto
prasidėjo kratos. Valdžia
pasiūlymą.
p^rod^kad Archangęhko
sios
policijos agentai. Ne
South
Chicagos
amatninjieško
revoliucionierių
do

Manoma, kad okupacijos gyventojus Anglijos valdžia 4 t ~ 4 •
Berlynas. — Laikraštis kumentų ir ginklų. Dubline, kų ir darbininkų sęime pir žiūrint kad jie yra profesio
nei
siunčiama
sustiprinimų.
spėkoms pasitraukus, šiau varu ima kareivijon.
„Lokal Anzeige/' gavo ži
rės Rusija prisidės prie So
Koalicinė ministerija jo KOLČAK AŠ” PRA DĖJĘS' nių, kad Latvijos, Lietuvos Korke, Belfaste, Galvajuje, mininkas Vind išleido plieno naliai detektyvai, jie turėjo
Londonderyje ir kituose di- darbininkams Chicagos dis- Į mandatus, atstovavo „kai
vietų Respublikos.
kių aiškių žingsnių nedaro.
PRIEšPUOLIMĄ.
ir Ėstonijos atstovai turėjo desnu.ose Airijos miestuose tr-ikte
įsakymą, kad ateinan riųjų kuopą” ir kartu su ki
Londonas. — Išrodo, kad Karė eina prieš Rusiją kaip Rugsėjo 15 iš Londono Rygoje konferenciją ir nu iškrėsta „sinn feinų” buvei tį panedėlį, 22 rugsėjo, visi ltai „revoliuciniais” ”kaikoalicinės Anglijos valdžios ėjusi.
pranešama, kad Kolčakas tarė priimti Bu sijos bolševi nės. Žymiausi Airijos at- mestų darbą ir streikuotų. . rįaspamiais” smerkė SociaIšleistas
bevieliu
telegra

politika yra — namie meluo
pradėjęs prieš bolševikus kų pasaulymąldaryti taiką.•: stovai į parliamentą areš Vind apskaito, kad į streiką ilistų Partiją, koliojo jos vei
fu
bolševikų
pranešimas
pe

ti, o Rusijoj kariauti.
kontr-ofensvva ir prašilau- Jie taipgi riztare priimti tuoti. .
„socialpatriotais,”
išeis nemažiau kaip 150,000 kėjus
Kuomet valdininkai plepa reitoj sąvaitėj taipgi sakė, žęs per jų frontą trijose vie- ■franko formą savo pini-, vietomis būna sumišimu, darbininkų Chicagoj ir jos ■ „soc'ialburžujais,” „socialiaH
kad tarp bolševikų ir estų ___ Kolčakas norįs užeiti ^gams ir panaikinti tarp sa- DubHne žmonfe
dien aį apielinkėse.
apie atšaukimą iš Archan 2....2
__ ____
tose. taikos de
davikais,” ir reikalavo įve
tuojaus
prasidės
gelsko kariumenės, į Archvo
ya
stybių
Auito
sienas.
■
Anglijos
valdžios
šnibolševikams
iš
šono,
kurie
dimo "darbininkų. diktatū
A lij(į karium€nė už
changelską siunčiama vis rybos. Buvo sakoma, kad dabar žengia nuo Tobolsko •Stokholmasj - Is Revelio
ros.”
Sovietas žada pripažinti Es- pirmyn.
liejo čionai zmių, kad Esto- Jma vka
Ato-ahenn
daugiau kareivių.
Tų detektyvų vardai —
visą Airiją. Atgabeno
nijos valdžia priėmė Sovie :jau ir sunkiųjų armotų.
Toks painumas yra dėlto, tor.ijai savistovybę, tautinių
McDonough
ii‘ Egan. Kad
'jog Anglijos valdžia yra gi irubežių neliečiamybę ir Įs DENIKINAS PAėSiė 9,000 tų valdžios pasiūlymą užve j Vadinasi, tai karė ”už pajie policijos agentai, tai pa
BOLŠEVIKŲ.
sti taikos derybas. Pirmu [liuosavima pavergtųjų tau
liai įsitikinus, kad kaip tik meigti jos valstybę ta išlyga,
aiškėjo tik dabar, kuomet
ji savo armiją iš Archangel i kad bolševikų priešams Es- Iš Londono pranešama,J !■ tinis mitingais tuo reikalu tu.”
Chicagos
laikraščiai paskel
Netoli Chicagos, India
sko atšauks, tai esanti tenai jtenijoj nebūtų papėdės.
kad Carycinc gen. Deniki- bus Pečoroje,«ietoli Pskovo.
nos valstijoj yra miestas bė, kad jie davė Chicagos
rusų kariumenė tuojaus su
a
••
nas sumušęs bolševikus, pa
AMERIKOS KAREIVIAI Hammond. Apie du mėne policijos viršininkui rapor
sivienys su Sovietų valdžia
ėmęs 9,000 belaisvių, 11 ka- RAUDONAS KRYŽIUS RUSIJOJ LABAI NUSI siu atgal tenai sustreikavo tą iš „komunistų” suvažia
Maskvoje, sudarydama tuo
ŠELPS LIETUVĄ.
nuolių ir 100 kulkasvaidžiu.
MINĘ.
keli tūkstančiai plieno trus- vimo.
budu jungtinį visos Rusijos
Trįs bolševikų pulkai pasi Washington.
to
darbininkų, ’ įeikalauda- Ve ką apie tai rašo 216Vakarų i Nesupranta, kam juos tenai
frontą prieš viso pasaulio
davę, o du buvę sunaikinti. Rusijos ir Pabaltijos pro- laiko, sako senatorius Borah mi sau ant duonos daugiau tam numeryje „Naujienos:”
reakciją.
Bolševikai paėmė 45,000 be BOLšEvFkaFFaėMę vincijų pašalpa
pai Amerikos "Amerikos kareiviai Ru mokesties ir žmoniškesnių „Tiedu ’draugai delega
Pro oficialius melus prade
laisvių.
tai' persistatę save Batto,
lūiudonas Kryšiius paskyrė sijoj privesti jau iki des darbo sąlygų.
3,000 BELAISVIŲ.
da išeiti-visi nedori Anglijos Londonas. — Pietinė Kol
§500,000. “Dabar
‘
oovvj'juv.
pašalpos peracijos, kuri yra tolygi Pastreikavus kiek laiko, Stoklickio ir Stilsono vado
valdžios norai linkui Sovie čako armija, kuri laikė Ak- Bevielis Maskvos telegra gaus
beprotystei.” pasakė senate amerikonai sugrįžo darban, vaujamiems 'draugams ko
Estonija ir Lietuva.
fas
praneša,
kad
į
pietvaka

tų Rusijos.
bet svetimtaučiai laikėsi ir munistams' pirmos klesos
Idaho sgpatorius Borah.
ir Orską,. pasida rius nuo Saratovo bolševikų
Nuo pat pavasario karės tiubinską
Jis sakėsi turįs nuo karei pereitoj sąvaitėj apie 1,000 revoliucionieriais, nesutin
vė bolševikams. Taip sako spėkos užėmė Dubovką prie UŽPUOLĖ PIRMEIVIŲ
ministeris Churchill vis tik gautas
čia iš Maskvos bevie Volgos. Pranešimas skam MITINGĄ IR UŽMUŠĖ vio laišką iš Rusijos, kur jų išėjo ant pikietų. Už ke kančiais su Amerikos Socia
rina, kad valdžia nutarusi liu telegrafu
rašoma, kad kareiviai tie lių blokų nuo dirbtuvės įvy listų Partijos 'reakcine po
pranešimas. ba taip:
ŽMOGŲ.
atšaukti kariumenę iš šiau Tas padaro išviso
be- „Męs užėmėm Dubovką. Porto Alegre mieste, Bra siog nesupranta, kam juos ko su skebais susirėmimas. zicija.'’ Žinoma, čia jau tierės Rusijos, bet dabar anglų j laisvių iš Kolčako 45,000
armijos į Priešininkas kraustosi jrfu zilijoj, policija užpuolė ant tenai laikoma ir esą labai Tuojaus išbėgo iš fa brikos lu 'draugai delegatai’ sudė
karvedys generolas Ironsidejt vieną sąvaitę.
20 ginkluotų privatinių plie jo savo mandatus ir pasisa
atskleidžia pienus didelei Diena pirm to bevielis bol ir iš Carycino (Saratovo gu pirmeivių susirinkimo ir nusiminę.
„Laikyti dabar Rusijoj no trusto sargų ir kartu su kė skaičių jų atstovaujamų
vasaros karei. Tie planai ševikų telegrafas sakė, kad bernijoj, 110 mylių į pietva pradėjo jį vaikyti. Žmonės kareivius, tai tiesiog uzur- 20 miesto policmanų pradė narių. O 'draugai komunis
likos naskelbti 17 birželio (sovietų kariumenė paėmė karius nuo Kamvšino). ir pasipriešino, kilo riaušės, pavimas galios,” sako Bo jo į darbininkus šaudyt. tai' priėmė juos kaipo pilna
anglų laikraštyje, leidžia- 12,000 kolčakinių ir kad bu męs paėmėm Lazurovą. Im įsimaišė raiteliai ir pradėjo rah. Reikia pasirūpinti, kad Galvažudžiai paleido į žmo teisius delegatus, atstovau
mam anglų kariumenei Ru vo manoma, jog visa Kolča dami Orską (1-5-5 mylios į šaudyt. Vienas žmogus bu juos ištraukus tenai pirma nes iš viso 75 šuvius. Penki jančius dalį 'revoliucinio
sijoj. Sulyg tų pienų, Pet- ko armija pietuose pasiduo- pietvakarius nuo Orenbur vo užmuštas ir daug sužeis žiemos, nes kitaip jie turės[ darbininkai likos ant vietos proletariato'—Chicagos po
go) męs paėmėm 3.000 belai ta.
rodgradas turėjo būt pa sianti.
pasilikti tenai iki kitai vasa užmušti, o 15 sužeista, iš ku licijos departamentą! Sup
imtas. Paskui turėjo būt Šios'dienos (12 rugsėjo) sviu.”
rių ne vienas turės da mirti. rantama, vėliau jie tur būt
rai, jis pridūrė.
pradėtas visu smarkumu bolševikų žinios sako, kačl!
KIEK LĖŠAVO KARĖ.
Žmonės buvo beginkliai uoliai darbavosi, kad ’koveržimąsįs gilyn, kad suvie jų kariumenė paėmusi ne IDIDELI MŪŠIAI DĖL KI Prezidentas Wilsonas sa ALIEJAUS EKSPLIOZIJA ir nei vienas galvažudžių ne munsitų’ partijos platforma
JEVO.
nijus kruvinas pirštines su maža belaisvių ir Archan
butų kuorevoliucioniškiaukydamas prakalbą dabar Ant Long Island, šalia buvo sužeistas.
admirolu Kolčaku ir gene gelsko
j
Maskvos
Sovietas
išleido
sia,
tokia, nuo kurios drebė
pasakė, kad abiem kariau- Ne\v Yorko, pereitoj nedė
fronte. Tarp Ar
rolu Denikinu.
[bevieliu
telegrafu
praneši

jųančioms4)usėm karė lėša- lioj nakties laiku eksplioda- KASYKLOS DEGA: MAI- tų visa valdančioji klesa...
belaisvių esą ir
Ir atvykęs dabar iš Ar changelsko
mą
pereitoj
sąvaitėj,
kad
"Dabar? Dabar jau kita
vo §186,000,000,000. Suvie- vo milžiniškas kubilas alie NIERIAI STREIKUOJA.
changelsko pulk. Shemvood Anglijos kareivių.
anti-boiševikų spėkos užė inytų Valstijų išlaidos — jaus ir užliejo 20 akrų plo
kvitą. 'Draugai delegatai,’
Kellv praneša, kad daugiau KOLČAKAŠ^AUKIASI musios pietinį Kijevo prie ■ §1,000,000,000 kas valanda tą. Visas šitas aliejus pas Apie Scrantoną. Pennsvl- McDonough ir Egan. dabar
kariumenės tenai atvažiuo
PAGALBOS.
miestį. Dėl miesto einąs di per du metu. Beto da mū kui užsidegė ir pasidarė di vanijoj, dega Deleware, La- yra šnipų biuro samdiniai
ckauanna ir Western gele ir išduoda įskaitą ne 'revo
ja, negu išvažiuoja. Mano
delis mušis.
džiausia
jura
ugnies,
kurios
šiuose
buvo
užmušta
7,450,Admirolas
Kolčakas.
„vi

Ugnis liuciniam proletariatui,’ bet
ma, kad už pasakymą teisy
O žinios sakė jau sąvaitė ^oo'vv^. Tai „baisus fak gesinti buvo sušaukta 2,000 žinkelio kasyklos.
siaučia
jau
antrą
sąvaitę
ir šnipų biurui.
bės pulkininkas Kellv dabar sos Rusijos valdžios Omske prieš tai, kad Kijevas is hol-^a^» sako prezidentas.
ugnagesių.
Laike
ekspliogalva,
”
išleido
į
visus
žmo

pasiekti kitų kompanijų "Kur tiedu 'delegatai' ga
bus nubaustas.
vikų atimtas. Tai. kaip me
zijos sužeista apie 30 žmo gali
Dabar paaiškėjo, kad są nes karštą atsišaukimą, šau luoja ’
kasyklas.
Degančių kasyk vo mandatų — iš paties poPATVIRTINA KIJEVO nių.
jungininkų politikai Rusi kdamas visus, kas tik gali
lų darbininkai streikuoja. nieko nesakoma ir to, ar
PAĖMIMĄ.
joj priešingi net tūli virši pakelti ginklą, eiti jam į pa AUSTRIJA NEIŠDUODA
los ’kairiasparnių’ kuopos'
galbą,
nes
kitaip
jo
viešpa
BELĄ
KŪNO.
ninkai; tarp tų esą admiro
Izmdone gauta patvirtini- NUPUOLĖ NUO 11 LUBŲ MAINERIAI ATMETA —šito jie nepasako. Taipgi
IR GALI GYVENTI.
las Kemp, Anglijos konsulis tavimui busiąs galas.
mų, kad Denikino spėkos
Vengrijos kontrrevoliu1_____
SAVO LYDERIUS.
nieko nesakoma apie tai, ar
New
Yorke,
einant
PerArchangelske D o u g‘l a s
kad
paėmė
Ukrainos
sostinę
Kicionieriai
pareikalavo,
1
AUSTRIJA IŠVARO
'komunistų' partijos kon
Young.ir generolas Sir RoAustrijos valdžia išduotų jevą. Mušis dėl to miesto shingo parodai, tūla Celia Pereitoj nedėlioj Scran- vencijoj buvo ir daugiau to
130,00 PABĖGĖLIŲ.
Tanenbaum nupuolė nuo 11 tone buvo streikuojančių kių 'revoliucinių delegatų,’
bert Gough.
jiems pabėgusį buvusios ėjęs dvi dienas.
lubų ant šaligatvio ir dak mainerių mitingas, kuris už ar tik tiedu 'draugai’ šnipai
Parliamente tuo tarpu Stokholme gauta žinių, darbininkų valdžios galvą
Ti kaitina jį MIRĖ SENIS GOMPER- tarai sako, kad ji gyvens, gynė streiką ir parodė daug
ginčai dėl Rusijos klausimo kad Austrijos valdžia išlei Belą Kūną. Jie
nors turi sulaužytas abidvi vilties greitu laiku kovą lai —McDonough ir Egan.”
auga vis didin ir didin, ypač dusi įsakymą visięms karės „vagystėje ir žmogžudystė
SAS.
mėti. Centro organizato
susispietu- je.” Bet Austrijos valdžia Užpereitą utarninką Bos kojas ir rankas.
delei aiškaus nepasitikėjimo pabėgėliams,
riui I). M. Fowleriui ir bor ŠAUKIA OHIO GELEŽIES
tame klausme karės minis- siems Austrijoj daugiausia atsisakė Belą Kūną išduoti, tono priemiestyj DorchesteDIRBTUVES I STREIKĄ.
teriu. Mat jo prižadėjimai iš Galicijos, tuojaus išsik reikalaudama iš kontrrevo ryje mirė Saulas Gompersas GRINIENE IR DUKTERĮ do nariui Gleasonui, kurieatšaukti kariumenę pildomi raustyti. Tokių pabėgėlių liucionierių prirodymų, ką (žydas),, Amerikos Darbo UŽMUŠĖ BOLŠEVIKAI. du ragino mainerius grįžti Youngstown. Ohio. — Akaip tik priešingais darbais. Austrijoj esą 130,000, di jis pavogė ar užmušė.
Laiške, kuris tik-ką ai ėjo darban, mitingas nedavė nei merikos Darbo Federacija
j
Federacijos
pirmininko
Sakalbėti. -Jiedu dabar sten išplatino čionai atsišauki
Darbininkų tarpe auga vis džiuma jų Galicijos žydai.
imueliaus Gomperso tėvas. g. žemaitei nuo vieno pažįs giasi atimti streikieriams mus į geleži-s darbu darbi
ANGLIJOS^
UNIJOS
Už
stipresnis ūpas prieš tęsimą SĄJUNGININKAI DIK
tame iš Paryžiaus, rašoma,
—
TIESIOGINI
VEIKIMĄ.
ninkus, ragindama juos 22
Rusijoj kares, o valdžios po
kad bolševikai užmušė Dr. unijos čarteri.
TUOJA VOKIETIJAI
TOMNLEY
NUTEISTAS
rugsėjo mesti darbą ir strei
K. Griniaus žmoną ir dukte
litika yra — kairiaja ranka
Tiesioginio veikimo šali I
KONSTITUCIJĄ.
KALĖJIMAN.
rį. Smulkesnių žinių apie SUSTREIKAVO ŽINIŲ kuoti. nes kitaip darbinin
glostyti savo žmones, gi de
ninkai Anglijoj laimėjo.
kai turės paskęsti į skurdą
RAŠYTOJAI.
Vyriausioji sąjungininkų Unijų kongresas, kuris dašiniąją triuškinti Rusijos
Jackson, Minn. — A. C. tai paduodama.
New Havene sustreikavo ir vergiją.
darbininkus.
(„Naujienos.”)
taryba pareikalavo, kad Vo- bar laikomas Glasgove, nu- Tovvnley, Nepartinės Farme
laikraščių žinių rašytojai.
Iš Archangelsko atėjo ofi-' kietijos Steigiamas Seimas tarė, kad darbininkai turi rių Lygos pirmininkas, likos
cialiais keliais žinių, kad už išmestu ir naujos konstitu- imtis' tiesioginio veikimo, nuteistas čionai trims mėne- Iš Helsingforso praneša -Jie susiorganizavo ir reika žEMĖS DREBĖJIMAS.
pereitoj savaitei darbinin-ciios 61 paragrafą, kuris lei- idant atsiekus savo 1tikslo.
ma. kad Baltijos jūrėse žu lauja daugiau algos. Prie Italijoj, Siena provincijoj,
įsiams kalėjimo
geT bausmės
1
1
_
**
«•
TT
•
T
kai buvo apskelbę tenai ge-'džia Vokietijos parliamente Už tiesiogini veikimą balsų pakeitimo už „suokalbį pla- vo nuo minų du kariški An jų prisidėjo ir reporteriai, pereitoj sąvaitėj drebėjo žeNukentėjo keliolika
nerali streiką, bet valdžia ji dalyvauti Austrijos atsto- naduota 2,586,000, o prieš — tinti valdžiai nepaklusnu glijos laivai. Kartu su jais kurie renka žinias ant gat Imė.
«»
•kaimu.
vių.
sulaužė. Žinios sako, kad vams.
mą.
prapuolė 20 jurininkų.
1,870,000.

Darbininkų skerdyne
Kammond, Ind.

Viena Kolčako armija
pasidavė.

• .v

7
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KELEIVI**

APŽVALGA ffl
KAIP BOLŠEVIKAI
TVARKĖ MAISTO REI
KALUS LIETUVOJE.

Lietuvos laikraštis "Lais
vė’* pataria žmonėms taupy
ti maistą, nes, girdi, jeigu
maisto netaupysime, tai
prąvalgysim savo tėvynę ir
nepriklausomybę.
Kauniškė "Lietuva" pas
tebi, kad pasakyti kaip rei
kia daryti, labai lengva, bet
gyveniman įyykdinti tokius
planus kartais^ būna labai
sunku. Ir kad taip yra, tai
kaipo pavyzdį "Lietuva" nu
rodo kuo pasibaigė bolševi
kų bandymai pagerinti mai
sto situaciją Vilniuje. Girdi:
"Vos atėję i Vilnių, bolševi
kai riešai pareiškė, kad rūpin
siąsi pirmiausia gelbėti žmo
nes nuo bado. Per laikraščius
ir gyvu žodžiu jie stengėsi Įti
kinti darbininkų minias, kad
atėję jie išvaduos vargo žmo
nių iš buržujų verguvės ir bado
nelaimės. Tam tikslui jie taip
stengėsi savo darbininkų planą
piešti kuo dailiausiais žodžiais.
Ir žinoma, daugelis prisiklausę
bolševikų pamokslų Įstojo Į ko
munistų partiją.
I

‘"Visi su atidžia laukė ir žiu
rėjo, iš katro galo bolševikai
pradės maisto dalykus tvarky
ti; daugelis
darbininkų buvo
Įsitikinę, kad badaujančiųjų
skaičius turėsiąs sumažėti.
"O bolševikai iš pradžių la
bai švelnus pasirodė. Toksai jų
elgesys davė kai kam progos
tarti bolševikams palankumo
-?iškė
žodį. O kai bolševikai parei
kovosią su spekuliacija, tai
tai tasai jų žingsnis irgi visiems bu
vo patikęs, nes kas gali prieš
tarauti kovai su spekuliacija.
Bat čia buvo paslėptas visų neJ
dorybių šaltinis. Tuoj visiems
aišku buvo, kad bolševikai spe-•^ ktflfeciją kitaip supranta, ne
gu, sakysime, Vakarų Europos
arba Amerikos žmonės. Bolše
vikai spekuliacija vadina visą
ką
Apskričiai,
jeigu kas ką
pardavinėja,
norėdamas tuo
tas. Paprastieji prekininkai,
kurie perka pigesne kaina ir
jmrduoda brangesne, bolševikų
manymu, esą didžiausi speku
liantai, su kuriais reikią kovo
ti kuo smarkiausiomis priemo
nėmis.

i

bolševikų darbą ir patyrę savo per daurelįjneiij*
1
"Tečiaus Rusijos ir Vengri
kailiu bolševikų valdžią, patys
kurias mes
tapo didžiausi bolševizmo prie jos revoliucijos,
pranešavome,
kaip
lygiai ir \ ošininkai.”
Prieš savo šlugimą bolše kietijos, padarė ant daugelio
vikai buvę įvedę net priver musų narių proto ypatingą
stino darbo įstatymą, many afektą, o ypač ant tų, kurie yra
dami, kad tuo įstatymu pa atvykę iš Rusijos ir Vengrijos.
lengvinsią žmonių maitini Jie Įsivaizdino, kad tokią pat
mą. Bet tokia tvarka tik revoliueiją šiandien galima pa
daugiau apsunkinusi darbi daryti ir Amerikoje.
"Daugiausia intakoe Rusijos
ninkus, o maisto vistiek ne
revoliucija
padarė ant svetim
davusi.

gali turėti kiekvienas žmogus,
pavyzdžiui: cukruas 1 sv., svie
sto 1 sv., įvairių grudų 30 sv.
ir tt. Pirkti ar parduoti dauigau kaip nustatyta
normą
griežtai buvo draudžiama. To
dėl žmonės sakydavo: "Kai bu
vo uždrausta valstiečiams lais
vai pardavinėti produktai, tada
SOCIALISTŲ PARTIJA
•miesto gyventojams
nebuvo
DABAR BUS SVEI
draudžiama pirkti prekių tiek
KESNĖ.
kiek nori, o kai buvo valstie
Amerikos Socialistų Par
čiams leista laisvai pardavinė
ti, tada miesto gyventojams tija skilo. Ją suardė vadi
nami "kairiasparniai," prabuvo draudžiama pirkti.”

Taa pats Tautos Fondas.-?*"•
žmonių suaukautais pinigais a
užlaikė ktffc. I^rtušką, kurį J

’—

------ •

Kalėjiman Juos!

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

Lietuvos valdžia išvijo iš Kau-Mf.
no. Iš Lietuvos paliepta išsikraustyti ir kun. Oiševskiui, ku
i Generalis prokuroras Pal-.bio, jeigu tarp savęs ir tarp
ris ir-gi buvo remiamas Tautos‘
mer kreipėsi anądien į kon- savo aukos matys kalėjimo
Fondo pinigais!...
gresą
su prašymu, kad prie šešėlį.
v
"Taigi aišku,
kad Tautos
piniginės
pabaudos,
skiria-Į
Ir
argi
neverta
uždaryti
Fondas vien vai rėmė tuos žmo
mos už pelnų grobimą, šis juos nelaisvėnJ
nes, kurie eina prieš Lietuvos
Juk vagis, kuris ištraukė
pridėtų dar kalėjimą.
valdžią.”

-MELUOSE PARK, ILL. dymo jo melagystės. Pir-'nai paimti "Naujienas" į saLSS. VlU-to Rajono konfe mininkas nutyla, triukšmo1 vo rankas. Kokios butų to
mo pasekmės, matome
kihmui užstoja kelią LSS. Ą paėmimo
rencija.

visą

pams, kuriuos

męs skelbėme

->

,4j4»000,000 už

nenusisektų.

1 _

Ji

dirbtuvę, kuri>nepąjudina,

LYNN, MASS.

Margumynai.
Lietuvių
"dūšių
ganytoper išrinktą sa- .
.
Čionai randasi dvi pašališ žarijos” stovio. Svajo- nesunas ffliesti| gvveii- voDraugija
kuopos nario rezoliucija,[ir
----------komitetą teirausis apie Jass" jautėsi gavęs didelę_ no- pinės draugijos, kur ir mo
!_
____
m*
•«
3>iučio 24 d. Frank reikalaujanti
prašaJinimJ-■‘.ja apie "Musų Tiesos" per
esančias rinkoje kainas ir[sĮ» nes J.° konfratrai iš svegali prigulėti, kad ap
ames svetainėje, Mel-.'■ Stilsono už jo sauvaliavi- kėlimą, tai vėl apie "Naujie- *
jeigu užsakvto tavoro kairjtimtaucių abazų aiškiai pa- terįs
sirūpinus
save ligos a< nerose Parke, buvo LSS. VIII; mus. Stilsonas šaukia "me nų” paėmimą — blaškosi,
- /matė, kad jis neturi lietuna
nupuolė
pirma
negu
jis
laimės
dienai.
Prie tų drau
rajono konferencija.
luoji" ir teisinasi, kad "alst- mėtosi, graipstosi kai akių
L. U.&Drjal
v^uose j°kios įtekmės. Kiti
SCOTVILLE, MICH.
buvo
išsiųstas,
f
J
ii- !• kunigai suvarė savo avis • į gijų priguli apstus būrelis
Delegatų, atstovaujančiu ryčio" šieninke buvo "prip- netekę.
grąžins
užsisakytojui
pini, '
Scottville, mitu.
Mich. apieuii-Į
apielinSąjungietiis.
ocovLviuc,
. .. Manoma
 musų moterų.
Manoma, kad
kadJabnkas,
fabrikas, oo jis
jis negali,
negali. te
Įe16 kuopų, susivažiavo apie> lliaukšta” apie jį (Stilsoną),
tai ir rezoliucijas pasiūlytokėję Lietuvių Ūkininku••• viauskad Dasirodžius. ioe Politiniame gyvenime jos
šimtas dvidešimts-keli.
animanti apie
ania 4o0i kainM keitimosi komisijaY,
draugija almanti
d -jjis darbuojasi• A jisai sugal- da nežinomos, teisingiau sa
jas tuo remiasi.
Paduota
MONTELLO,
MASS.
Išrinkus
ko- 1 rezoliucija balsų didžiuma
trinaus prezidiumą
prezimumą ir
^*5
ūkių šiuomi kreipiamės į K
■
.jn_ vojo štai kak} skymą. Jisi kant, politinis gyvenimas
kas sąvaitė stovinčias*
rin
Viešas susirinkimas.
misijas, pakviesta pasakyti H k - Jmes£
miestuose
gyvenančius
lie

joms nežinomas, nes mažai
įžanginę prakalbą dtg. An- nekasi atmestaRugpiučio 31 d. čia buvo tuvius verteivius bei varto kos kainas, kad pirkėjai žijuo
indomauja. Berods, yra
druievičių, kuris pabriežia,' Spaudos komisijos narys, LSS. 17 kuopos sušauktas tojus, pranešdami jiems, notų, kiek už ką pinigu sius- ke^ laikraščių* reporterius,
rėkti, kad strei ir čia susitvėrusi Amerikos
? ir. pradėjo
~ ’.........
kad "šitas aštunto rajono [Zolpis perskaito laišką, ka-’ susirinkimas
tuo
tik kad ūkių produktus iš musų ti.
kieriai
norį
jį "nužudyti." moterų progresisčių susivie
susirinkimas yra vienas iš me tūli kairieji nusiskun- slu, kad išaiškinus da neži- jie gali gauti tiesioginiu ke Taipgi biznieriai ar varto
Gatviniai
kapitalistų
geL nijimo kuopa, tik mažai yra
kairiausiujų, nes jame nėrajdžia, kad jie dėję pinigus1 nantiems žmonėms musų liu, t. y. be tarpininkaujan tojų draugijos (kooperaci
nei vieno socialpatriotiško* "Naujienoms” įsteigti, o da- klerikalų-tautininkų politi čio trusto "patarnavimų." jos) minėtais reikalais ma tonlapiai išspausdino tą sen tokių, kurios mato reikalo
bar "Naujienos
pono, visi proletarai..."
"Naujienos"” atsuko už
už- ką, tai yra kokius darbus Męs žinome, kad parduo lonės kreiptis Lietuvių Ūki saciją didelėmis raidėmis. prie tos kuopos prigulėti.
ninkų Draugijon ir plates (Ir štai jums "mučelninkas Tos, kurios pajiegia atsivaiir kritikuoja kairiuo- veikia tų krypsnių žmones
Per^ipiii® npreitns kon pakalį *
dant
savo
produktus
tiesiog
iki8®’—
18- Klausiama kas daryti prisidengę gražių obalsių krautuvninkams bei varto nes informacijas mielu no- Kad pridavus šitam "bio- zdinti sau visuomenės gyve
Li:?,
Šerais. Audickas pasako,
i*u suteiksime.
liui” daugiau svarbos, de- nimą. matyt politinio gyve
klausius kelių trumpų ra- Ikad reikia sužinoti, kiek skraiste. Pav. jie organizuo tojams galima produktus Pasirašome Lietuvių Ūki-tektivai,
______ r
audinyčių nimo judėjimą, tos mato,
portų-paaiškinimų,
skaito kuopų turi "N-nų” serų, ja Raudono Kryžiaus drau parduoti pigia kaina ir par ninku Draugijos įgaliotoji kompanijųturbut
pristatyti, pas- kaip svarbu yra moterims
giją, jie renka pinigus Lietu davėjas dagi nebūtų taip
kuopų įnešimus. •
komisija:
paskui surinkti visus tuos vai šelpti, tečiaus surinktais
kui saugojo net kleboniją. raine judėjime dalyvauti ir
nuskriaustas,
kaip
kad
par

Petras Venckus, Jonas Jis pats gi per pamokslą ke aktualiai veikti, kad pagel
LSS. 4 kuopa įneša rezo-Į serus, nunešti "ant kampo pinigais jie ne nuo karės nu
duodant
trustų
agentams.
Rakauskas, Juozas Urbo lis syk net "atsisveikino" su bėjus pavergtajai žmonijai
liuciją prieš "Naujienas," Džeferson stryto ir šaukti: kentėjusius žmones šelpia,
kad jos nesocialistiškas laik- reksalai, reksalai, parsiduo- tik ruošia kariumenę, auklė Kad skaitytojas išsidirbtų nas,Antanas Kiedis ir Juo parąpijonais. Graudino var išsiliuosuoti ir podraug išsau nuovoką apie maisto
gšas davatkas kaip mokėda linosuoti moterį iš tų ekono
raštis ir kad konferencija da šėrai...
ja militarizmą, kuris, kaip kainas, męs čia paduosime zas Maliukaitis.
minių sąlygų, kuriose jinai
Paagituotų savo kuopas boi-l >>NaujiemJ.. bendrovės šė- jau gerai pasauliui yra žino
mas.
surašį, kiek ūkininkams už
LAWRENCE, MASS.
Ir visgi mizemos jo jie- yra tiktai lig išstatytas par
H E™
atstovas Stilsonas paša, ma, žmonijai vien nelaimes jų produktus moka maisto
rinkoj tavoras. Ši
ti joms nei apskelbimų, tik . .
konferendM Fbuk gali atnešti, o nieko gero.
Rymo
Katalikai
Skundikaii. ,gos atitraukė akluosius pa- davimui
neapmolumus paskelbimai Į^jonas
nusipirkęs už Visa tai aiškino drg. P. trustas. Dedame augščiauirapijonus nuo streiko. Jie tokį moteries pažeminimą
"Keleivyje"
buvo
jau
rabnuėjo skebauti. Paskui pra- zisuomenėje pripažįsta da
sias
kainas:
duoti...
Vienas
delegatų uzT Unv -.ic
ryškis
kad ipimi "NauiiedaL serų’ buk J1S bUV^ Balsys ir H. Kričeris.
Kviečių bušeliui $1.90 ir syta, kad Lawrence o audikurstymai prieš► vei- bartinė tvarka, kurios nepaS^tųkJo fe^rSl^en^bendro^ sus.
Po prakalbų esant laikui $2.09.
nyeiose po streiko praside- klesniuosiuš
streikierius. aaikinus, negalima ir moterį
buvo
da
lig
ir
diskusijos
te

Rugių bušeliui — $1.35. jo persekiojimas tų darbi- Sukurstvti . kunig0 fanati- šliuosuoti iš minėtų sąlygų.
”N-nų” biznisPstovi, bet tas
moje: "Ar privalo darbinin Avižų bušeliui 75c.
ninkų, kurie streiko metu^j skuadžia
buvu. Kitose kolonijose musų se
pasodintų J dzdų. Vra. bunisų irdi
„Uklioriš- kai remti Lietuvos smetoni
pasižymėjo
didesniu
veiku
ęavo
draU
g
USt
į
r
koni- sutės šitą svarbų jų gyveni
ir
Žirniu bušeliui $2.5Q
S-1* sutaisytas, kad Stilsono nę valdžią?" Iš tautininkų $3.00
mu* Dabar pasirodė, J^^ipaajja tuos išvaro. Uswoe mo uždavinį supranta; jos
Mbėto?as ^kė' kad čia nt galva nesugebl suprasti, pusės 'A. Vaitkus mėgino Binzų 'bušeliui $7.00.
tuos darbininkus skundžia
au(|inyčioje randasi susiorganizavusios kovoja
kalbėtojas sake, kad čia ne- iGrdi „N „ buv0 inkorpo_ prirodinėti
reikalingumą Kukuruzų bušeliui $1.00. bosams Rymo katalikai.
jmoteris V-nė, kuri daug zeikia, šviečia save ir kitas.
ra nei vieno soaalpatriotis’
15 tukstan|jį remti dabartinę Lietuvos
Streiko metu visų tikėji- pažangių darbininkų jau Musų lietuvės lynnietės da
to pono, o sta. ishmfo ?dabar
komlsj£ valdžią, tik kokią naudą iš Bulvių bušeliui $1.50.
mų kunigai čia ėjo išvien su (įskundė. Rymo katalikai at- ris sau miega kūdikio mieiStilsonas pataiso, kad į N.
kad >-N.» turtas to rėmimo gali turėti darbi Barsčių bušeliui 50 c.
kapitalistais prieš darbinin-: virai tenai" pasokoja: "kol jju, nepaisydamos kas ap
nereikia duoti nei neapmotūkstančių, tai ninkai ir jis negalėjo fakti- Morkų bušeliui 50c.
kus. Lietuvių juodvarnis J gyvi busim, tai socialistai rink veiitiasi ir kas reik da
karnų.paskelbimų nes ano- „N ..
„ -ėras dahar 17 nai nurodyti. Reikia pasa Agurkų bušeliui 60c.
ryti, kad išlikus šitame gy
lies skaito Naujrenas, »dol Vertai.
Ale Stilsonui kyti, kad tik jis vienas tau Obuolių bušeliui 40 ir 75c. irgi neatsiliko. Visi atža- jn«galės šitoj dirbtuvėj dir- venimo verpete. Taigi, or>l
bti.” Sužinoti VafoiiVoi
katalikai št
šni
"Žaruos neima Na a-te niiekas neaišku „N ,, tininkų pusę ir gynė, kiti Grušių bešeliu $1.00 ir gareiviai darbavosi, kad su-(h*J"
laužius streiką. Kunigai iri pai yra šie: F. L., R. U., T. ganizuokimės ir męs ir šviebama apie skelbimasi
au, .bendrovę valda Jurgelionis neišdrįso pasirodyti, žino $1.60.
Slyvų ir persikų (peach) gyvu žodžiu ir raštu aiškino S., A. R. ir J. V. Vis tai ku skimės, kad žinotume kūr
Grigaitis. Toks sutraukoj ma, nėra nei kalbos, kad bušeliui $1.00 ir $1.75.
darbininkams, kad streikas nigo augintiniai. Aukuras. ink einame, ko reikaląujaR^jos bolsev^ai l^e- s
„N/ tautininkai butų atsilaikę
me ir kuo esame.
Medus kosiilbse 22c svarui, papuolęs į "blogas rankas,"
Šerus.
Vadinasi, kaine- savo argumentais prieš so- Medus tyras 25c. svarui.
PITTSBURGH,
PA.
kad jam vadovaują socialis
Noroms-nenoroms reikia
srnant "Naujienose rengi- .
i
k ’d fl
mai neatneš pelno ir kainu- sremsma o . k jų Šerai ciaKstus; tatai žinodami Sviestas 45c. svarui.
Piknikas.
tai, radikalai ir tt., dėlto,
įaminėti,
kad tūla musų
didelio buržuazijos rėmėjai, išsky Smetona 40c. svarui.
jų
biznis
nukentės.
Nutar-,^.^
girdi,
darbininkai
neprivalo
Įprogrešistė
buvo
progresisjų 01ZJUS BUKemes.
na«Warn npi šist rus minėtą A. Vaitkų, darbiRugpiučio 31 d. Elwyn
ta jokių apmokamų paskelpasMiaro
slsKiaušinių tuzinui 35c.
streikuoti. So. Bostono bro- parke
buvo lietuvių Aido te patol, pakol nesusirgo.
bininkų susiiinkime ir neno Gyvos vištienos 23c. sva stvininkų organas "Darbi
l:___
bimų "Naujienoms” neduo nei tas.
choro surengtas piknikas. Susirgus pasišaukė kunigą .
rėjo save demaskuoti. So rui.
1
ninkas"
15-tam
savo
nume

ti'
'
'
Seka "Žarijos” finansų cialistai tokiuo budu buvo
Nors vieta piknikam labai :r tas "paklydusią avelę" su
Veršienos
16c.
svarui.
ryje šių metų rašė:
Rezoliucijų komisijos na- komisijos raportas. Prane- laimėtojais. Aukų lėšoms
graži, tečiaus publikos suva- sigrąžino į savo avinyčią.
Gyvos
galvijienos
7
—
9c.
_
v
__
l-r
______
Ičtanin
ktad
ivdae
R
a
rys St. Narkis prašo susirin- šama, kad iždas beveik tuš- surinkta $6.18.
"AUDĖJŲ STREIKAS ■žiavo nedaug. Mat tą dieną Tas pavyzdis rodo, kad ne
svarui.
kimo leisti jam parašyti re- čias.
Kįla susikirtimai ir
BLOGOSE RANKOSE. — pasitaikė lietus ir oras bu- užtenka prigulėti prie progŠieno
$18.00
—
$25.00
to

Tautininkų
melai.
ajŪuciją **nuo ypatų." Jis kaltinimai komisijos už ne
Streikas prasidėjo pereitą vo vėsus. Šiuo pikniku Ai- •esisčių kuopos, reikia švies
nui.
jau turėjo jų parašęs net 5j platinimą "Žarijos." Komi- Vienas musų sanderietis,
panedėlį, pakliuvo Į aidobi- do choras ir užbaigė savo tis, pažinti save, pažinti .gy
Šiaudų
$8.00
—
$10.00
to

Pirmoji buvo klau^sija teisinasi ir viens jos na- žinomas po slapyvardžiu
listų ir kitokių karštagalvių vasarinį sezoną, dabar jau venimą ir jo uždavinius ir
nui.
sime "Laisvės" dienraščiu rių apkaltina buvusį admi- MigdulėKs, savo organe
rankas. Todėl be riaušių,'pradės rengties prie žiemi- žengti drąsiai savo kovos ke
Lietuviško
sūrio
bei
var

virtimo. Rezoliucijoje šne-'nistratorių Trainį, kad jis "Sandaroj”
apmaudauda
be žmogiškų aukų vargd nio darbo. Pradžiai paėmė liu už kitokią tvarką, kito
škės
neturime
kur
padėti.
Mama, kad rajonas ir nariai negerai vedęs finansines at- mas phista vietos socialis
bus
. Iniokinties cdideli veikalą kią ateitį.
------apsieita."
K_____ •
W. Lynno Dzūkelė.
Dabar
pravartu
bus
žino

sudėtų reikalingus dienraš-Įskaitas. Trainis gi ąpsigin- tus, kam jie "gerus darbus"
Iš to išeina, kad streiką "Farmazonai,” kuri mano
čiui pinigus. Antra — kad'damas sako: "Žarijos” nau- tautininkams ardą, atkalbi ti kokią daugybę minėtų turėjo vesti "šaltagalviai" prieš Kalėdas atvaidinti, ATSIŠAUKIMAS I LIETU
vfci Chicagss gatvių kampai Idai dirbau, per du mėnesiu nėja žmones nuo lankymosi produktų musų lietuviška ir socialistų priešai — gal Veikalas begalo užimantis
VIUS LIUTERONUS.
butų nusamdyti "Laisvės",daviau dykai kambarį ir į tautininkų rengiamus vie ūkininkų kolonija pagami but patįs fabrikantai su sa- ir juokingas.
na.
Kasmet
išsiunčia
mais

dienraščiui, o ypač tos sten-j šviesą ir pats neėmiau jokio šus susirinkimus ir tt.
vo policija ir kunigais!....
Reikia pastebėti, kad Ai- ! "Naujienų” N187 "Vienas
dos. kur "Naujienos" par- užmokesčio, siunčiau savo ' We!l, jei tie žmones ištik- to trustui maž-daug:
Bet męs norėtume žinot, d0 choras jau yra pasižymė- iš Jūsų" rašo, jog reikalinga
• '
----- žmoną
į darbą, kad pragyrujų tautininkų ir klerikalų 600 freitkarių bulvių; 200 kodel tie "šaltagalviai” ne-^s savo darbštumu dailės lietuviams liuteronams su
duodamos.
Trečia “"rezoliu

cija*’ reikalauja daug gerų įvenimą pelnytų, o aš savo darbuose matytų gerumą, freitktrių binzų; 200 fk. žir atėjo darbininkams į pagal- >’ srityje. Tikimasi, kad ir šaukti visuotiną Amerikos
agfentų "Laisvei." Ketvirta ’ darbą aukavau "Žarijai." tai socialistai neatkalbintų. nių kenuose ir sausų; 255<? bą, kuomet darbininkai pa» gimėt jis nemažai pasidar- dėtuvių Susivažiavimą, kad
gi kalba apie "Musų Tiesos" Bet kuomet pamačiau, kad Matyt, kad socialistai sako fk. kviečių; 50 fk. rugių; reikalavo trumpesnių darbo ^uos. Artistai stengiasi, geriau aptarus bendrus rei
perkėlimą iš Philadelphijos kiti už prikišimą rankų ima žmonėms teisybę ir jie ją 100 freitkarių avižų; 350 fk. valandų ir apskelbė strei- jęa(j niinėtą veikalą atvai- kalus.
į Chieagą. Penkta "rezoliu gerą užmokestį, ir aš parei supranta taip, kad socialis obuolių, grušių, persikų, sly ką?
: dinti kuogeriausiai ir paro- .Tam sumanymui pilnai
cija** reikalauja, kad VIII kalavau mokesties, nes ne tams nei nereikia atkalbinė vų ir kitų vaisių; 250 fk. Kunigai ir* kitokie "šalta- dyti pittsburgiečiams savo pritaria
Lietuvių Liuteronų
rajonas nusiųstų daug dele galėjau ilgiau savo moteries ti žmones nuo lankymosi į prosyto šieno ir šiaudų; 1'<Ą galviai" ne darbininkų pu- Spėkas ir talentus. Linkėti- (Prūsų Lietuvių)
Taryba ir
gatų į LSS. X-ta suvažiavi sveikatą ir ki^ikio gerovę tautininkų-klerikalų susi freitkarių gyvulių; 30 freit sėje stojo, bet fabrikantų. La kuogeriausio pasisekimo. jau nekartą mėgino
sušauk
karių daržovių ; 500,000 tu Jie pasirodė tikrais judo-l
mą New Yorke^ kad jie per- aukauti, kad kiti naudotų- rinkimus.
Mokinvs II.
ti
toki
susivažiavimą,
bet iki
zinų kiaušinių; kelis šimtus šiais. O jeigu, visi kunigai, ( n. B. korespondentas matikrintų rytiečius, jog chlca-Įsi." Trainis reikalauja, kad
* Pasaulio pilietis.
tūkstančių tonų (? R.) svie biznieriai, policija ir kapi-.ĮonėS nesirašyti kitąsyk tuo šiol veltui.
mečiams reikia turėti laik- konferencija padėtų galą
sto, sūrio ir paukštienos.
raštis atsispyrimui prieš so- šmeižimams, kokių nesigaiHARTFORD, CONN.
talistų spauda stojo su dar- slapyvardžiu, nes toki sla- Lietuviams liuteronams
eialpatriotus. (Tam tikslui Ii komisija Tr-nio y patai, kiTiek maž-daug .į vienus bininkų išnaudotojais, tai pVvardį kita vpata senai reikia pradėti daugiau rū
Streikas.
juk Stilsonas "Žariją" įku-’taip Trainis grąsina valdišmetus produkto pagamina kas-gi daugiau galėjo vesti vartoja. Delei pažymėjimo, pintis savais reikalias. Kiti
tė; matyt, ji jau gęsta. Red.) ku teismu. Stilsonui lig kas Underwood Typewriter musų kolonija ir iš augščiau streiką, jeigu ne karsta- .....................
kad tJai ne žinomas ”
Mokinys
- *P>? mus nepasirūpins. Męs
turime patįs veikti ir dirbti.
Nurodoma, kad perkėlitnas [parupo: jis rekomenduoja Co. firmos darbininkai rei minėtų kainų už savo pro- galviai?”
“rašo, padedame II. Red.
Męs turime sueiti krūvon,
"Musu Tiesos” spaustuvės susirinkimui pripažint Trai- kalaudami didesnės mokes duktąypelno palyginamai la Romos krokodylių ašaros
akron
T
ohio
.
kad pasekmingiau
musų
Chicagon daug fešuos. Stil-nį nekaltu ir tuomi dalyką ties ir 8 valandų darbo die bai mažai gauna.
upeliais bėgo, kada gruo
darbus
atlikti.
Žinodami
kaip
miestų
gy

sonas stengiasi įtikinti, kad užbaigti.
džio
mėnesyje
1918
metų
nos jau du mėnesiif kaip
( •2000 mašinistų streikuoja.
vistiek kaštuos ar keltum į į LSS. X-tą svažiavimą iš- streikuoja, o tos jų sunkios ventojai yra apiplėšiami vi darbininkai pradėjo kalbėti
Todėl ir reikalingas tokis
sokių pelnagrobių, męs su apie kovą su savo išnaudo I Rugpiučio 21 išėjo ant lietuvių liuteronų susivažia
Clevelandą ar į Chieagą. rinkta 5 delegatai; 4 iš 4-tos kovos galo da nesimato.
w _____
_____________
Lietuvių
jagamas- streiko 2000 mašinistų, vi- vimas, kuriame galėtume
- Vienas delegatų pastebi, kUOpos — visi Stilsono mo- Streikuojantis darbinin manėm atsišaukti-pranešti tojais.
;kad jeigu
kiniai Kiekvienam paskir- kai iki šiol laikėsi pavyzdin miestuose gyvenantiems mu tis kaip įmanydamas sten- ^idesnės^ dirbtuvės sus- bendrai apkalbėti savo’Įsi
perkėhmas iš Philadelphijos u
100 doI kelionet Ka. gos vienybės. Samdytojai sų broliams, kad męs mielu gėsi padėti airių ir frančų- toJ°- Reikalauja nuo o iki 8 kalus, kuriame visas ifrusų
Chicagon sąjungai^ lėšavo
rajono ižde tik apie deda visas jiegas, kad strei nęru savo produktus par zų kunigams laužyti strei- ^ntų pakėlimo mokestiesį darbas susivienytų.
tūkstantis dolerių, tai jau
pinigų randasi, tai nu- ką sulaužius. Visai neįsta- duotame tiesiog krautuv- ką, tik bėda, kad Uetuviai(va^įlir
Užtai lietuviai liuteronai,
bereikalo kalbėti apie spau- tarta reikalingus surinkti bu, kad kompanijos agentai ninkams bei suvartotojams, darbininkai daugiau susip- sąvaitėj. Streikas didinas kurie gyvenate įvairiose Astuvės, mašinų ir redakci-! proporcionaliais mokesčiais žodžiu ir per spaudą kitur tuomi butų prašalinti iš ratę ir kunigo neklauso. Ka-*3$ diena.
jieško darbininkų žadėdami maisto gamintojų ir suvarto nados francuzai ir airiai, j Neatsilikite nuo progre- merikos apielinkėse ir mies
jos perkėlimą. Pirmininkas nuo kuopų.
atkerta, kad delegatas me-i
,
jiems aukso kalnus. Darbi tojų tarpo spekuliatoriai. kurie apart bažnyčios ir sa-so! Mašinistai streikuoja už tuose, atsišaukite į musų
kloja, pasisėmęs žinių iš Daug
laiko sueikvota, ninkai gi privalo but atsar Dėlto, krautuvninkai bei su- liūno nieko daugiau nežino, 44 valandas sąvaitėje. todėl Tarybos raštininką. Pra
"alrtryčio^genturos. Bele. Pakalbėta, o gus ir nesiduoti save agen vartotojai, norėdami gauti savo kunigų vedami beveik ir Jus pradėkite organizuo- neškite savo adresus. O kuokates klausia pirmininko ar
pozitivio, nieko svar- tams suvedžioti — nevažiuo maisto tiesiog iš .ūkininkų, visi nuėjo dirbti, bet lietu- tis ir prisidėkite prie tų rei- me) susižinosime, tai tuomet
vM aptarsime vietą ir laiką
jis skaito Sąjungos arganąj baus nenutarta, nieko nenu kite Hartfordan darbo, nes kreipkitės Lietuvių Ūktam-,viai vis dar laikėsi. So. Bos- kalavimų.
F.—
or L. and Centrai La- tokiam bendram susivažia-----mato atskaitas ir tt. Kad
_
čia streikas, o kitose išdii> kų Draugiion, Robinson jobo špitolninkų abazo ”de- ’ A.
{vimui.
jis teisybę
pasakė, stato
Konferencija
užbaigta ibystėse darbininkų užtenka, Bidg., Scottville, Mich., kuri tektivai” nuolatos landžiojo bor Unton.
50 7_.
So. Hovard st. Akron.
Chicagos Prašų L. Taryba.
Darbininkas. gavus ganėtinai užsakymų po musų susirinkimus ir t?
$100.00 ir reikalauja priro- tuo,s kad kairieji turi būti-
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Lietuvoj bolševi
kai apsupti?

akimis

FUtavm IlLininLn m h^mpins pristatyti savo šnipinėjo, ką streikieriai
UBlOVlų UKlRHlKų pra- produktus užsisakytojams. kalba. .
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•v

t

J

•

"Boston American" kar žmogui iš kišeniaus pinigus,
Bet nereikia užmiršti, kad štai šį sumanymą remia.
pavogė porą kurpių arba ke
taučių sąjungą, kurios buvo|nelabai senai da ir tautininKalėjiman juos! — jis šau palą duonos, beveik visuo
prisidėj usios prie
Amerikos kai rėmė tuos "didvyrius."
kia. Gruskit pelnagrobius met sodinamas kalėjiman.
Socialistų
Partijos, ir davė Ar senai Susivienijimo Sei
Ir visi sako, kad taip reikia.
Anarcho-Sindikalistams progos mas skyrė Gabriui aukų iš kalėjiman!
Kitkas jiems nieko negel Taip reikia, nes visuome
suskaldyti Socialistų Partiją į "tautiškų centų?" Ar senai
nė turi but apsaugota.
bės.
tris dalis.
jie laikė konferencijas su Piniginių bausmių sukčiai Na, tai kaip tuomet su
"Pirma dalis, tai senoji So kun. Bartuška? Ar senai jų
pelnagrobiais? Ar jie ne to
cialistų Partija, kuri pasilieka laikraščiai gynė kun. Alšau- nesibijo.
Kiekvienas pelnagrobis kie pat vagįs?
'Tokiomis prekybos sąlygo dėjusieji organizuoti jos vi kaip buvus ir rems social-de- ską, kuomet socialistai jį
pasidarys užtektinai pelno, Jie da didesni plėšikai.
mis visų valomųjų prekių kai duje "Kairiajį Sparną,” ku mokratijos idealus kaip rėmus, kritikavo?
kad užsimokėjus bausmę ir Jie plėšia tiesiog nuo vi
ris
tikrenybėje
buvo
visai
nos ne kasdien, bet kas valandą
nors jos taktika gali but kei
Gal
dabar
jau
tautininkai
plėšus žmones toliaus.
suomenės staio; jie atima iš
kilo, nes juo toliau, 'juo labiau atskira partija. Jie. šlykš čiama,
kad prisitaikius prie susiprato?
Tokia
bausmė,
tai
tiesiog
beturčių šeimynų maistą ir
čiausiu
budu
prade
jo'šmeiž

prekybos varžymas didino spe
naujų sąlygą reikalavimų.
Jeigu dabar jie su klerika leidimas (laisnis) pelnagro- drapanas;. jie apvagia dar
ti
Socialistų
Partijos
valdy

kuliaciją. Kovoti su spekulia
"Antra dalis, tai Koministai lų politika nesutinka, tai ko
biams varyti savo plėšikiš bininkų algas.
cija bolševikai turėjo tam tik bą, išleido savo "manifestą” Soeialistai, kuriems vadovauja dėl jie dabar
tvirčiau su ką darbą.
Jie yra daug aršesni pik
ir
ėmė
šaukti
kuopoms
ir
ra

rą komisiją, kurt sau Į pagalbą;
John Reed ir keliatas isteriš jais susivienijo, negu kada
Tik
pažiūrėkit
į
New
Yortadariai, negu paprastas
šaukdavosi kiemo sargų, gat jonams dėtis su jais.
kųjų vyrų ir moterų, ir kurie nors?
ko
Centralį
Geležinkelį.
plėšikas, kuris užpuola žmoNegana to, jie pradėjo rytoj rytą nori vykinti čia Ru
vės driskių ir visu kitų "netur
Tas
geležinkelis
nuolatos
I
gų ant kelio, nes nuo jų
to” žmonių. Jei sužinodavo ką trukdyti ir demoralizuoti vi sijos revoliuciją, ar kitą kokį
KĄ S>KO KUNIGAS
buvo
teisiamas
‘
už
suktybes,
žmonės neturi kaip apsiginturint produktų daugiau kaip są Partijos veikimą. Kuo dalyką, jie patis gerai nežino.
nuolatos
buvo
baudžiamas
APIE
KUNIGŲ
FONDĄ.
r
ti.
nustatyta norma, tai bematant met pildomasis Partijos ko
"Trečia dalis, tai Luis Frainos
Jie apiplėšia net mažus
tą iškrėsdavo ir, dažniausiai, mitetas nutarė- šaukti
am vadovaujama Komunistų Par
Chicagiškėj "LietUvbj” ir nuolatos suko.
Kodėl?
kūdikius.
suimdavo; bekrėsdami žmones, nestijos suvažiavimą,
kad tija, kuri susideda ir rusų, uk N198 tilpo kun. Ambrozaižinoma, bolševikai taip pat kartu su kitomis darbininkų rainiečių, slavakų ir kitų sve čio
straipsnys antgalviu Todėl, kad laužymas įsta Taip, jie net ir tai darą
tymų gerai apsimoka. Jis Jie vagia nuo kūdikių pie
konfiskuodavo pinigus, drabu organizacijomis pareikala timtaučių sąjungų narių, ku "Tautos Fondo Machinaci
užmoka bausmę ir palieka ną.
žius ir šiaip brangius daiktus. vus paliuosavimo iš kalėji rie buvo suspenduoti už suklas- jos," kur tarp skaitome :
dar
gražaus pelno.
Na, o to juk ir rudas šuo
"...Tautos Fondui taip dide
Daug buvo ir tokių atsitikimų, mų politinių kalinių,
"kai tavimą paskutiniojo referen
Ir
tas
bus
daroma
patol,
nedarys
— žinoma nedarys,
liai
nerupi
badaujanti
Lietuva,
kad raudonarmiečiai, pamatę riasparniai" pradėjo varyti dumo. šitie žmonės taipgi la
pakol
už
laužymą
įstatymų
jeigu jis žinos? kad tai kūdi
save
gatvėje nešant
kelis svarus prieš tą suvažiavimą bjau bai nori kokios nors revoliuci ir Tautas Fondo ponai
pelnagrobiai
bus
baudžiami
kio pienas.
augščiau
stato
už
dabartinę
duonos , atimdavo ir už "speku riausią agitaciją, šmeižda jos, bet kokios, kur ir kokiu bu-1
pinigais.
Lietuvos
valdžią.
Ir sakysite, kad kalėjimas
liaciją” suimdavę žmogų.
mi jo sumanytojus "Šeide- du. tai iki šiol da negali išaiš;«
,.Bet
daleiskime,
kad
įsta
”
Iš
to
viso
išėjimo
kito
nėra,
tokiems
plėšikams "perašt"Taip bekovojant su speku manais,” "Kolčakais," "De- kinti.
tymas
skirtų
už
tai
kalėji

kaip
tik
turėtą
būti
išrinkta,
ri" bausmė? Vienas senato
liacija, produktai be galo pal>- nikinais’ ir kitokių galva
"Abidvi šitos paskutinės gru
mą.
komisija
iš
visai
pašalinių
ir
rius taip pasakė.
žudžių
vardais.
rango, o kai kurie ir visai iš<
pės suskilo da Į kelias mažesnes
Tuomet butų visai kas ki Peraštri bausmė!
patikėtinų
ypatų,
kuri
visas
nyko. Duonos tegalima buvo
Pagalios jie paskelbė, kad dalis.
nuo pradžių Tautos Fondo ro-. ta!
Ne, kalėjimas tiems niek
gauti pas pažistanius 'speku jie nepripažįstą dalyvavimo
"Kas dėl Socialistų Partijos,'
Jei koks Vanderbiltas ar šams da perlengva bausmė.
kundas
ir
knygas
peržiūrėtų.
liantus' ir tik caro arba osto politikoj ir atmetą visokias tai aš galiu, pasakyti, kad ji
tikrai žinoti, kiek koks Rokefeleris butų pasė
Juos reikėtų pasmerkti
pinigais; kerenkomis visai ne reformas, kaip tikri anar daug laimėjo, atsikratydama Reiktų gi
dėję savo laiku kalėjime, jie katorgan iki gyvos galvos
pinigų
išbarstyta
pasivažinėji

galima buvo duonos pirkti. Tik chistai.
nuo tų elementų, kurie po prie
mams ir kitokiems dalykams, butų susilaikę nuo nelega akmenų skaldyt!
paskutiniu laiku kai kuriose
Šitą judėjimą sudarė dau dangą 'kairumo’ ir 'tiesioginio tik ne Lietuvai, nors vardan lių darbų.
vietose pradėjo imti ir keren- giausia ateiviai. Todėl pil veikimo’ kartais smaugdavo ją
♦ » * .
Apie tai negali but abejo
badaujančios
Lieuvos.
kų, bet mokant dveja tiek, kiek domasis Socialistų Partijos iki mirties.”
Taip kalba liberališkai"Tautos Fondas turi būti re nės.
caro pinigai. Įdomus čia tas
komitetas suspendšvo 7 sve Dabar klausimas, kaip bus formuotas, nes jis nustojo vi Apjakę pinigais pelnagro- buržuaziškas laikraštis.
faktas, kad tie patys bolševi timtaučių sąjungas, tų tar su lietuviais socialistais?
Męs, žinoma, sutiksime
siško pasitikėjimo, žinau, kad bmi. vien tik kalėjimo bijosi.
kai, net komisarai,
taip pat pe ir Lietuvių Socialistų SąJų didžiuma, be abejonės, reformuoti ji yra sunku, bet Pinigine bausme jų nenu- su tuo, kad visus peinągroj ieškodavo pažinčių su speku
nueis su "komunistais,” ku būtinai reikalinga. Reikia ne gązdinsi.
jungą.
bius reikėtų pristatyt akme
liantais, kad galėtų duonos nu
Dabar buvo sušauktas ne rie suskils į frakcijų frakci kurtuos pakeisti; žinoma, jie Pinigine bausme jų nesu nų skaldyt.
sipirkta, nors patys Įvairiuose paprastas Partijos suvažia jas, pakriks ir galų gale iš
Tečiaus tuo budu ’ pikto
gins savo poziciją, bus bėdos, valdysi.
mitinguose ir susirinkimuose vimas Chicagoj ir jis Pildo nyks.
Bet
kalėjimo
durįs
ir
ge

dar
nepanaikinsime.
bet kitaip negalima.”
stengdavosi sukelti minios nea mojo Komiteto pasielgimą
Bet daug Lietuvių Socialežinėmis štangomis užtai Kad panaikinus piktą, rei
pykantos spekuliantams.
’istų Sąjungos narių ir kuo- Tautos Fondas yrą kuni syti langai — tie tikrai įva kia visų pirma prašalinti jo
užgyrė.
gų globoje, x ir jeigu jau pa
"Bekovodami su spekuliacija
Suspenduoti
svetimtau oų su anarchistuojančiais tįs
šaknis, o tos šaknis kaip tik
kunigai pradeda viešai rys į juos baimę!
bolševikai buvo Įvedę korteles čiai "kairiasparniai" sušau "komunistais" nenorės eiti.
Jie du syk pagalvos, pa ir guli dabartinė] draugijos
duonai gauti.
Daug darbo kė savo atskirą suvažiavi Taigi klausimas, kaip bus apie jį taip kalbėti, tai ištie kol išties plėšriuosius savo tvarkoj, kurią "Boston Asiu tenai turi but negražių
i
jiems buvo su tomis kortelėmis, mą, kad įkurus "komunistų Įsu šitais?
nagus linkui žmonių uždar- merican" taip uoliai gina.
dalykų.
nes žmones buvo suskirstę 3 rū partiją.” Su socialistais jie
Musų manymu, tiems
šimis. O skirstymo darbas ir jau nenori turėti nieko ben draugams reikia susižinoti
Troe translation filed with the post- ištiesų turėjo lėšuoti tik vieruy
gi buvo labai sunkus, nes reikė dra. Bet jie tuojaus susipe su Partija ir pradėti organi
iiiaster at Boston, Mass, on Septenu
SUOKALBIS PRIEŠ
dešimtadali tos sumos ir kuri
1919, as required by the Act of
jo ištirti, kas buržujus arba ka šė savo tarpe ir skilo.
Jie zuotis iš naujo.
LMPS.
October
6.
1917.
dabar niekam daugiau netinka,
pitalistas, kas darbininkas, kas sutvėrė dvi komunistų "par
Ateina ruduo ir žiema, Mums teko girdėti, kad
. VON LUDENDORF IR . kaip tin ant laužo. Tai ve, ko
dykaduonis ir tt. Tam darbui tijas," bet tos "partijos” ke prasidės veikimo sezonas, ir
New
Yorke,
ar
Brooklyne,
dėl valdžia kelia tokias didelei
buvo sudarę net tam tikrų Įs lia "revoliuciją” tarp savęs męs, tikrieji socialistai, tu
DEBSAS.
taksas, kodėl kiekvienas daly
daroma
suokalbis
sunaikinti
taigų, kuriose darkė popieią ir turbut da skils Į kelias da rėsime kuogreičiausia susi
■
"New
Vork
Call
”
įdėjo
kėlis apkraunamas mokesčiais
Lietuvių Moterų Progresyvi
nemaža žmonių.
Prie 1-rnos lis. Išrodo, kad galų gale tvarkyti, kad galėjus pradė
buvusio
vokiečių
generolo
ir kodėl žmonės plėšiami, kad
Susivienijimą.
rūšies buvo skiriami fizinio kiekvienas
"kairiaspamit^ ti veikti.
Vadinami "kairiasparniai, ’ von Ludendorfo ir Ameri pelnagrobiai galėtų gerai uždir
darbo darbininkai, įvairus ko bus sau "partija."
Darbo prieš mus begalės. kurie suskaldė Socialistų kos socialistų veikėjo Dėbso bti ant kontraktų.”
misarai ir Į juos panašus; prie
Taigi apsivalymas nuo ši Ačiū tai demoralizacijai, ko Partiją ir sudemoralizavo paveikslus ir šitokį prie jų Prezidentas Wilsonas da
2-ros — lengvesnio darbo dar tokių
gaivalų Socialistų kią pasėjo musų tarpe "kai vsią socialistų judėjimą, paaiškinimą:
bar važinėjasi su prakalbo
bininkai, bolševikų įstaigų tar Partijai gali išeiti
tiktai riasparniai,” partaruoju lai jaučiasi, matomai, da nega
"Von Ludendorf, tituluotas mis. Jis turėtų sunkaus dar
nautojai ir tt.; prie 3-čios — ant sveikatos. Taip mano ku buvo negalimas joks so
na pasitarnavę reakcijai, žmonių žudymo ekspertas, už bo, jeigu jis pradėtų šituos
kapitalistai, buržujai, naudoto ir drg. Bergeris, vienas žy cialistų veikimas. Mes nete
parašymą knygos apie
savo dalykus aiškinti. Bet jis kal
jai, kunigai, namų ir žemės sa mesniųjų Partijos veikėjų. kome beveik visų savo pozi todėl jie pradėjo taisyti kil
pas ir Progresyviam Mote žmogžudystes gavo turtų vi ba apie taikos sutartį ir
vininkai ir tt. Antroji rūšis tu
Kalbėdamas apie Partijos cijų, kokios per daugelį me rų Susivienijimui.
sam savo gyvenimui. The New "tautų lygą." šitos temos
rėjo gauti 75 procentų to, ką skilimą, jis pasakė Suvažia tų buvo musų visuomenėj
Iš pasalų jau prasideda York Worid,’ iškalbingiausia
turėjo gauti pirmoji rūšis, o
užkariautos. Musų priešai, agitacija, kad pavertus šitą šios šalies demokratijos apgy daug lengvesnės.
vime štai ką:
trečioji rūšis tik 25 procentų.
"Socialistų judėjime vsuo- kurie buvo jau pradėję visai organizaciją į "komunisčių nėjas, prisideda prie pamokėji’Tagaliaus, visi žmonės buvo met reikšdinosi dvi srovi — smukti, dabar atsigavo, su lygą" ir sujungus
ją su mo tam žmogžudžiui už darbą,
Kova anarchistiška "komunistų ir spausdina jo knygą, kad ga
sriovė ir sitvarkė ir apsikasė.
suskirstyti rūšimis ir visiems Social-Demokratų
dabar su jais bus daug sun- partija,” kuri dabar susida vus daugiau skaitytojų.
buvo išduotos kortelės. Bet vėl Anarcho-Sindikalistų sriovė.
nauja kliūtis. Nei spekulian
"Musų Socialistų Partija A- keshė ir daug ims laiko, pa rė iš visokių karštagalvių.
"Tuo tarpu senelis Debsas,
tai, nei bolševikų valdžia nebe merikoje prigulėjo prie Antro kol męs savo pozicijas ateiJeigu šita pragaištinga kuris protestavo prieš žmonių
turėjo produktų, nes jau anks jo Internacionalo, kurio būklė imsime. Bet atsiimti męs tu agitacija "kairiasparniams’t žudymą, gavo nuo tos demok
Šveicarijoj gauta žinių,
čiau jie buvo išvežę nemažą buvo Bruselyje. Bet per karę rime ir atsiimsime, tik rei nusiseks, LMPS. bus išardy ratinės valdžios 10 metų kalėj i- kad buk lietuvių kariumenė
produktų transportą Į Rusų že Antrasis Internacionalas paįro, kia mums pirma susitvarky
Lietuvoj apsupusi bolševi
mo.’’
tas. ’
mę ir buvo tikėjęsi atvežti pro nes didžiuma tik dviejose so ti. Gal but, kad tuo tikslu
Lietuvių Socialistų Sąjun Taip, šauni demokratija! kus ir kad bolševikai prašą
duktų iš Suvalkų ir Kauno gub. cialistų partijose išlaikė tikrai męs turėsime ir suvažiavi gą "kairiasparniai" jau pa
taikos, bet lietuviai "pasiry
(mat, tikėjosi paimti ligi to socialistišką poziciją. Ameri mą sušaukti.
žę kariauti iki galui.”
laidojo. Ji egzistuoja tik
KALTINA WILSONO
laiko visą Lietuvą). Griebėsi kos Socialistų * Partija laikėsi
Pasiryžę kariauti su "ap
iš vardo. Praktiškam musų
VALDŽIĄ.
bolševikai rekvizicijų, gyrėsi tos pozicijos be jokių 'ir' ar KĄ REMIA KLERIKALŲ judėjimui ji yra mirus. Ji
suptais" bolševikais! Labai
atvešią produktų iš Ukrainos, 'jeigu.*
FONDAS.
.
"The
Baltimore
Amerižioplai išrodo. Matyt, kad šinegali jau nei laikraščių lei-,
bet nieko iš to neišėjo, ir žmo
republikonų
organas,
ta žinia pačiu lietuvišktĮZMi"Apie 2,000 Amerikos socia
"Tėvynė" 36-tam numery sti ,nei kitaip veikti. Visi
nės tegalėjo džiaugtis vieno listų, tų tarpe Eugenijus V.
plomatų’’ sufabrikuota; kad
ryšiai tarp jos ir lietuvių vi
je rašo:
mis kortelėmis.
‘ "Už dabartini padėjimą žmo- pasigyrus sąjungininkams
Debs, Katrė O’Hare, Adolf Ger"Amerikos Lietuvių Tautos suomenės likos pertraukti.
"Susiklojus tokioms aplin meris ir aš pats, buvome pat Fondas per eilę metų Europoje
Apsidirbę su sąjungą, tie nes kaltina daugiausia Wilsono(savo "pasiryžimais.” Tik kakybėms,
risi
nebolševikai, raukti tieson ir daugelis musų užlaikė Gabrj-ParšaitĮ, kuria darbininkų vienybės grabo- demokratiją. Ir žmonės turijžin kodėl jie niekad nesigikaip gervė giedros laukė ’bal- nuteista. Debsas pasmerktas dabar eina prieš Lietuvos val riai dabar
pradėjo kasti tiesą. Valdžios valdoma arba ria savo "paąi rysimai s”
tagvardieičiij"
ateinant.
Ir 10 metų kalėjimo, Katrė O* Ha- džią ir yra jos j ieškomas, kad duobę ir Moterų Susivieniji šalies iždo pinigais remiama'prieš lenkus? O juk lenkai
karės pramonė buvo taip neti-fyra daug pavojingesni įte
kiekviena raudonarmiečių ne re penkiems metams, Germeris, patraukti ji tieson. Jis slaps mui
kusiai
vedama,
kad tiesiog tuvai negu bolševikai. Bolpasisekimo žinelė
pakeldavo Tuckeris, Engdhal, Kruse ir aš tėsi Berlyne, bet, Lietuvos val
Moterįs, kurios per tiek
žmonėms dvasią ir
duodavo pats gavome po 20 metų kalė džiai pareikalavus, kad Vokie metų dirbo ir išauklėjo to skandalas darosi Vienas vė- ievikų dabar Lietuvoje kaip
daugiau vilties. Reikia pasa jimo, kiti nuteisti trumpesniam tija išduotų jį,
jis pabėgoį kią gražią organizaciją, tu liausiu skandalų ateina iš Fort(ir nėra, O lenkai jau baigia
kyti, kad daugelis tų žmonių, laikui, ir tai vis dėlto, kad me.4 Šveicariją, kur dabar aavotiš- rėtų dabar
_____
pasirūpinti, kad Deleware, kur valdžia užmokė-!ją užimti. Ir prieš lenkus
biznieriams musų patriotai nei pirštu
kurie buvo labai laukę bolševi buvome ištikimi savo princi kai veikia prieš Lietuvos vai- judošiški "kairiųjų" pienai jo privatiniems

*’Na ir prasidėjo ta kova.
Pirmiausiai bolševikai uždrau
dė pardavinėti
spekuliacijos
tikslais. O posakis 'spekulia
cijos tikslais" reiškia tokį par
davimo būdą, kuriuo gaunama
tam tikra pelno dalis; jei par
davėte neimtų nei kapeikos
pakto, tada butų jau nebe spe
kuliantas. Bet kas sutiks par
davinėti prekes ta kaina, kuri
jam pačiam atsieina? Juk rei
kia, pagaliaus, žmogui gyventi.
Ir todėl laikantis
bolševikų
nuomonės , "spekuliantais” ta
po didesnė miesto gyventojų
dalia. Ir valsčiai ūkininkai, ku
rią norėdavo atvežti į miestą
vieną, kitą pūdą savo ūkio pro
duktų, taip pat, bolševikų ma
nymu, buvo spekuliantai. Daugelyj vietų
raudonarmiečaii
pastodavo ūkininkams kelią ir
atimdavo jiems produktus už
"spekuliaciją.’Tokiu budu dau• gelis valstiečių buvo priversti
slapta pardavinėti, žinoma, rei
kia daug brangiau už prekes
imti, neš čia jau toks darbas
maža ar daug turi šiokio tokio
pavojaus.
"Po kiek laiko bolševikai bu
vo leidę valstiečiams laisvai
vežti maisto dalykus Į miestą,
bet užtat griežtai buvo uždrau
dę išvežti ką nors iš miesto, tuo
badu ūkininkai turėdavo būti
nai atvežtas Į miestą prekes
parduoti, nes vežti iš miesto at
gal neturėdavo teisės. Tokiems
nemalonumams išvengti ūkinfąkri jei jų nespirdavo didelis
reikalas, visai nieko neveždavo
* j nuėstą. Tai viena. Antra ver
to*, bolševikai nustatė valgo
mųjų produktų normą, kuria kų, pamatę savo
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APŽVALGA ffl
KAIP BOLŠEVIKAI
TVARKĖ MAISTO REI
KALUS LIETUVOJE.

Lietuvos laikraštis "Lais
vė’* pataria žmonėms taupy
ti maistą, nes, girdi, jeigu
maisto netaupysime, tai
prąvalgysim savo tėvynę ir
nepriklausomybę.
Kauniškė "Lietuva" pas
tebi, kad pasakyti kaip rei
kia daryti, labai lengva, bet
gyveniman įyykdinti tokius
planus kartais^ būna labai
sunku. Ir kad taip yra, tai
kaipo pavyzdį "Lietuva" nu
rodo kuo pasibaigė bolševi
kų bandymai pagerinti mai
sto situaciją Vilniuje. Girdi:
"Vos atėję i Vilnių, bolševi
kai riešai pareiškė, kad rūpin
siąsi pirmiausia gelbėti žmo
nes nuo bado. Per laikraščius
ir gyvu žodžiu jie stengėsi Įti
kinti darbininkų minias, kad
atėję jie išvaduos vargo žmo
nių iš buržujų verguvės ir bado
nelaimės. Tam tikslui jie taip
stengėsi savo darbininkų planą
piešti kuo dailiausiais žodžiais.
Ir žinoma, daugelis prisiklausę
bolševikų pamokslų Įstojo Į ko
munistų partiją.
I

‘"Visi su atidžia laukė ir žiu
rėjo, iš katro galo bolševikai
pradės maisto dalykus tvarky
ti; daugelis
darbininkų buvo
Įsitikinę, kad badaujančiųjų
skaičius turėsiąs sumažėti.
"O bolševikai iš pradžių la
bai švelnus pasirodė. Toksai jų
elgesys davė kai kam progos
tarti bolševikams palankumo
-?iškė
žodį. O kai bolševikai parei
kovosią su spekuliacija, tai
tai tasai jų žingsnis irgi visiems bu
vo patikęs, nes kas gali prieš
tarauti kovai su spekuliacija.
Bat čia buvo paslėptas visų neJ
dorybių šaltinis. Tuoj visiems
aišku buvo, kad bolševikai spe-•^ ktflfeciją kitaip supranta, ne
gu, sakysime, Vakarų Europos
arba Amerikos žmonės. Bolše
vikai spekuliacija vadina visą
ką
Apskričiai,
jeigu kas ką
pardavinėja,
norėdamas tuo
tas. Paprastieji prekininkai,
kurie perka pigesne kaina ir
jmrduoda brangesne, bolševikų
manymu, esą didžiausi speku
liantai, su kuriais reikią kovo
ti kuo smarkiausiomis priemo
nėmis.

i

bolševikų darbą ir patyrę savo per daurelįjneiij*
1
"Tečiaus Rusijos ir Vengri
kailiu bolševikų valdžią, patys
kurias mes
tapo didžiausi bolševizmo prie jos revoliucijos,
pranešavome,
kaip
lygiai ir \ ošininkai.”
Prieš savo šlugimą bolše kietijos, padarė ant daugelio
vikai buvę įvedę net priver musų narių proto ypatingą
stino darbo įstatymą, many afektą, o ypač ant tų, kurie yra
dami, kad tuo įstatymu pa atvykę iš Rusijos ir Vengrijos.
lengvinsią žmonių maitini Jie Įsivaizdino, kad tokią pat
mą. Bet tokia tvarka tik revoliueiją šiandien galima pa
daugiau apsunkinusi darbi daryti ir Amerikoje.
"Daugiausia intakoe Rusijos
ninkus, o maisto vistiek ne
revoliucija
padarė ant svetim
davusi.

gali turėti kiekvienas žmogus,
pavyzdžiui: cukruas 1 sv., svie
sto 1 sv., įvairių grudų 30 sv.
ir tt. Pirkti ar parduoti dauigau kaip nustatyta
normą
griežtai buvo draudžiama. To
dėl žmonės sakydavo: "Kai bu
vo uždrausta valstiečiams lais
vai pardavinėti produktai, tada
SOCIALISTŲ PARTIJA
•miesto gyventojams
nebuvo
DABAR BUS SVEI
draudžiama pirkti prekių tiek
KESNĖ.
kiek nori, o kai buvo valstie
Amerikos Socialistų Par
čiams leista laisvai pardavinė
ti, tada miesto gyventojams tija skilo. Ją suardė vadi
nami "kairiasparniai," prabuvo draudžiama pirkti.”

Taa pats Tautos Fondas.-?*"•
žmonių suaukautais pinigais a
užlaikė ktffc. I^rtušką, kurį J

’—

------ •

Kalėjiman Juos!

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

Lietuvos valdžia išvijo iš Kau-Mf.
no. Iš Lietuvos paliepta išsikraustyti ir kun. Oiševskiui, ku
i Generalis prokuroras Pal-.bio, jeigu tarp savęs ir tarp
ris ir-gi buvo remiamas Tautos‘
mer kreipėsi anądien į kon- savo aukos matys kalėjimo
Fondo pinigais!...
gresą
su prašymu, kad prie šešėlį.
v
"Taigi aišku,
kad Tautos
piniginės
pabaudos,
skiria-Į
Ir
argi
neverta
uždaryti
Fondas vien vai rėmė tuos žmo
mos už pelnų grobimą, šis juos nelaisvėnJ
nes, kurie eina prieš Lietuvos
Juk vagis, kuris ištraukė
pridėtų dar kalėjimą.
valdžią.”

-MELUOSE PARK, ILL. dymo jo melagystės. Pir-'nai paimti "Naujienas" į saLSS. VlU-to Rajono konfe mininkas nutyla, triukšmo1 vo rankas. Kokios butų to
mo pasekmės, matome
kihmui užstoja kelią LSS. Ą paėmimo
rencija.

visą

pams, kuriuos

męs skelbėme

->

,4j4»000,000 už

nenusisektų.

1 _

Ji

dirbtuvę, kuri>nepąjudina,

LYNN, MASS.

Margumynai.
Lietuvių
"dūšių
ganytoper išrinktą sa- .
.
Čionai randasi dvi pašališ žarijos” stovio. Svajo- nesunas ffliesti| gvveii- voDraugija
kuopos nario rezoliucija,[ir
----------komitetą teirausis apie Jass" jautėsi gavęs didelę_ no- pinės draugijos, kur ir mo
!_
____
m*
•«
3>iučio 24 d. Frank reikalaujanti
prašaJinimJ-■‘.ja apie "Musų Tiesos" per
esančias rinkoje kainas ir[sĮ» nes J.° konfratrai iš svegali prigulėti, kad ap
ames svetainėje, Mel-.'■ Stilsono už jo sauvaliavi- kėlimą, tai vėl apie "Naujie- *
jeigu užsakvto tavoro kairjtimtaucių abazų aiškiai pa- terįs
sirūpinus
save ligos a< nerose Parke, buvo LSS. VIII; mus. Stilsonas šaukia "me nų” paėmimą — blaškosi,
- /matė, kad jis neturi lietuna
nupuolė
pirma
negu
jis
laimės
dienai.
Prie tų drau
rajono konferencija.
luoji" ir teisinasi, kad "alst- mėtosi, graipstosi kai akių
L. U.&Drjal
v^uose j°kios įtekmės. Kiti
SCOTVILLE, MICH.
buvo
išsiųstas,
f
J
ii- !• kunigai suvarė savo avis • į gijų priguli apstus būrelis
Delegatų, atstovaujančiu ryčio" šieninke buvo "prip- netekę.
grąžins
užsisakytojui
pini, '
Scottville, mitu.
Mich. apieuii-Į
apielinSąjungietiis.
ocovLviuc,
. .. Manoma
 musų moterų.
Manoma, kad
kadJabnkas,
fabrikas, oo jis
jis negali,
negali. te
Įe16 kuopų, susivažiavo apie> lliaukšta” apie jį (Stilsoną),
tai ir rezoliucijas pasiūlytokėję Lietuvių Ūkininku••• viauskad Dasirodžius. ioe Politiniame gyvenime jos
šimtas dvidešimts-keli.
animanti apie
ania 4o0i kainM keitimosi komisijaY,
draugija almanti
d -jjis darbuojasi• A jisai sugal- da nežinomos, teisingiau sa
jas tuo remiasi.
Paduota
MONTELLO,
MASS.
Išrinkus
ko- 1 rezoliucija balsų didžiuma
trinaus prezidiumą
prezimumą ir
^*5
ūkių šiuomi kreipiamės į K
■
.jn_ vojo štai kak} skymą. Jisi kant, politinis gyvenimas
kas sąvaitė stovinčias*
rin
Viešas susirinkimas.
misijas, pakviesta pasakyti H k - Jmes£
miestuose
gyvenančius
lie

joms nežinomas, nes mažai
įžanginę prakalbą dtg. An- nekasi atmestaRugpiučio 31 d. čia buvo tuvius verteivius bei varto kos kainas, kad pirkėjai žijuo
indomauja. Berods, yra
druievičių, kuris pabriežia,' Spaudos komisijos narys, LSS. 17 kuopos sušauktas tojus, pranešdami jiems, notų, kiek už ką pinigu sius- ke^ laikraščių* reporterius,
rėkti, kad strei ir čia susitvėrusi Amerikos
? ir. pradėjo
~ ’.........
kad "šitas aštunto rajono [Zolpis perskaito laišką, ka-’ susirinkimas
tuo
tik kad ūkių produktus iš musų ti.
kieriai
norį
jį "nužudyti." moterų progresisčių susivie
susirinkimas yra vienas iš me tūli kairieji nusiskun- slu, kad išaiškinus da neži- jie gali gauti tiesioginiu ke Taipgi biznieriai ar varto
Gatviniai
kapitalistų
geL nijimo kuopa, tik mažai yra
kairiausiujų, nes jame nėrajdžia, kad jie dėję pinigus1 nantiems žmonėms musų liu, t. y. be tarpininkaujan tojų draugijos (kooperaci
nei vieno socialpatriotiško* "Naujienoms” įsteigti, o da- klerikalų-tautininkų politi čio trusto "patarnavimų." jos) minėtais reikalais ma tonlapiai išspausdino tą sen tokių, kurios mato reikalo
bar "Naujienos
pono, visi proletarai..."
"Naujienos"” atsuko už
už- ką, tai yra kokius darbus Męs žinome, kad parduo lonės kreiptis Lietuvių Ūki saciją didelėmis raidėmis. prie tos kuopos prigulėti.
ninkų Draugijon ir plates (Ir štai jums "mučelninkas Tos, kurios pajiegia atsivaiir kritikuoja kairiuo- veikia tų krypsnių žmones
Per^ipiii® npreitns kon pakalį *
dant
savo
produktus
tiesiog
iki8®’—
18- Klausiama kas daryti prisidengę gražių obalsių krautuvninkams bei varto nes informacijas mielu no- Kad pridavus šitam "bio- zdinti sau visuomenės gyve
Li:?,
Šerais. Audickas pasako,
i*u suteiksime.
liui” daugiau svarbos, de- nimą. matyt politinio gyve
klausius kelių trumpų ra- Ikad reikia sužinoti, kiek skraiste. Pav. jie organizuo tojams galima produktus Pasirašome Lietuvių Ūki-tektivai,
______ r
audinyčių nimo judėjimą, tos mato,
portų-paaiškinimų,
skaito kuopų turi "N-nų” serų, ja Raudono Kryžiaus drau parduoti pigia kaina ir par ninku Draugijos įgaliotoji kompanijųturbut
pristatyti, pas- kaip svarbu yra moterims
giją, jie renka pinigus Lietu davėjas dagi nebūtų taip
kuopų įnešimus. •
komisija:
paskui surinkti visus tuos vai šelpti, tečiaus surinktais
kui saugojo net kleboniją. raine judėjime dalyvauti ir
nuskriaustas,
kaip
kad
par

Petras Venckus, Jonas Jis pats gi per pamokslą ke aktualiai veikti, kad pagel
LSS. 4 kuopa įneša rezo-Į serus, nunešti "ant kampo pinigais jie ne nuo karės nu
duodant
trustų
agentams.
Rakauskas, Juozas Urbo lis syk net "atsisveikino" su bėjus pavergtajai žmonijai
liuciją prieš "Naujienas," Džeferson stryto ir šaukti: kentėjusius žmones šelpia,
kad jos nesocialistiškas laik- reksalai, reksalai, parsiduo- tik ruošia kariumenę, auklė Kad skaitytojas išsidirbtų nas,Antanas Kiedis ir Juo parąpijonais. Graudino var išsiliuosuoti ir podraug išsau nuovoką apie maisto
gšas davatkas kaip mokėda linosuoti moterį iš tų ekono
raštis ir kad konferencija da šėrai...
ja militarizmą, kuris, kaip kainas, męs čia paduosime zas Maliukaitis.
minių sąlygų, kuriose jinai
Paagituotų savo kuopas boi-l >>NaujiemJ.. bendrovės šė- jau gerai pasauliui yra žino
mas.
surašį, kiek ūkininkams už
LAWRENCE, MASS.
Ir visgi mizemos jo jie- yra tiktai lig išstatytas par
H E™
atstovas Stilsonas paša, ma, žmonijai vien nelaimes jų produktus moka maisto
rinkoj tavoras. Ši
ti joms nei apskelbimų, tik . .
konferendM Fbuk gali atnešti, o nieko gero.
Rymo
Katalikai
Skundikaii. ,gos atitraukė akluosius pa- davimui
neapmolumus paskelbimai Į^jonas
nusipirkęs už Visa tai aiškino drg. P. trustas. Dedame augščiauirapijonus nuo streiko. Jie tokį moteries pažeminimą
"Keleivyje"
buvo
jau
rabnuėjo skebauti. Paskui pra- zisuomenėje pripažįsta da
sias
kainas:
duoti...
Vienas
delegatų uzT Unv -.ic
ryškis
kad ipimi "NauiiedaL serų’ buk J1S bUV^ Balsys ir H. Kričeris.
Kviečių bušeliui $1.90 ir syta, kad Lawrence o audikurstymai prieš► vei- bartinė tvarka, kurios nepaS^tųkJo fe^rSl^en^bendro^ sus.
Po prakalbų esant laikui $2.09.
nyeiose po streiko praside- klesniuosiuš
streikierius. aaikinus, negalima ir moterį
buvo
da
lig
ir
diskusijos
te

Rugių bušeliui — $1.35. jo persekiojimas tų darbi- Sukurstvti . kunig0 fanati- šliuosuoti iš minėtų sąlygų.
”N-nų” biznisPstovi, bet tas
moje: "Ar privalo darbinin Avižų bušeliui 75c.
ninkų, kurie streiko metu^j skuadžia
buvu. Kitose kolonijose musų se
pasodintų J dzdų. Vra. bunisų irdi
„Uklioriš- kai remti Lietuvos smetoni
pasižymėjo
didesniu
veiku
ęavo
draU
g
USt
į
r
koni- sutės šitą svarbų jų gyveni
ir
Žirniu bušeliui $2.5Q
S-1* sutaisytas, kad Stilsono nę valdžią?" Iš tautininkų $3.00
mu* Dabar pasirodė, J^^ipaajja tuos išvaro. Uswoe mo uždavinį supranta; jos
Mbėto?as ^kė' kad čia nt galva nesugebl suprasti, pusės 'A. Vaitkus mėgino Binzų 'bušeliui $7.00.
tuos darbininkus skundžia
au(|inyčioje randasi susiorganizavusios kovoja
kalbėtojas sake, kad čia ne- iGrdi „N „ buv0 inkorpo_ prirodinėti
reikalingumą Kukuruzų bušeliui $1.00. bosams Rymo katalikai.
jmoteris V-nė, kuri daug zeikia, šviečia save ir kitas.
ra nei vieno soaalpatriotis’
15 tukstan|jį remti dabartinę Lietuvos
Streiko metu visų tikėji- pažangių darbininkų jau Musų lietuvės lynnietės da
to pono, o sta. ishmfo ?dabar
komlsj£ valdžią, tik kokią naudą iš Bulvių bušeliui $1.50.
mų kunigai čia ėjo išvien su (įskundė. Rymo katalikai at- ris sau miega kūdikio mieiStilsonas pataiso, kad į N.
kad >-N.» turtas to rėmimo gali turėti darbi Barsčių bušeliui 50 c.
kapitalistais prieš darbinin-: virai tenai" pasokoja: "kol jju, nepaisydamos kas ap
nereikia duoti nei neapmotūkstančių, tai ninkai ir jis negalėjo fakti- Morkų bušeliui 50c.
kus. Lietuvių juodvarnis J gyvi busim, tai socialistai rink veiitiasi ir kas reik da
karnų.paskelbimų nes ano- „N ..
„ -ėras dahar 17 nai nurodyti. Reikia pasa Agurkų bušeliui 60c.
ryti, kad išlikus šitame gy
lies skaito Naujrenas, »dol Vertai.
Ale Stilsonui kyti, kad tik jis vienas tau Obuolių bušeliui 40 ir 75c. irgi neatsiliko. Visi atža- jn«galės šitoj dirbtuvėj dir- venimo verpete. Taigi, or>l
bti.” Sužinoti VafoiiVoi
katalikai št
šni
"Žaruos neima Na a-te niiekas neaišku „N ,, tininkų pusę ir gynė, kiti Grušių bešeliu $1.00 ir gareiviai darbavosi, kad su-(h*J"
laužius streiką. Kunigai iri pai yra šie: F. L., R. U., T. ganizuokimės ir męs ir šviebama apie skelbimasi
au, .bendrovę valda Jurgelionis neišdrįso pasirodyti, žino $1.60.
Slyvų ir persikų (peach) gyvu žodžiu ir raštu aiškino S., A. R. ir J. V. Vis tai ku skimės, kad žinotume kūr
Grigaitis. Toks sutraukoj ma, nėra nei kalbos, kad bušeliui $1.00 ir $1.75.
darbininkams, kad streikas nigo augintiniai. Aukuras. ink einame, ko reikaląujaR^jos bolsev^ai l^e- s
„N/ tautininkai butų atsilaikę
me ir kuo esame.
Medus kosiilbse 22c svarui, papuolęs į "blogas rankas,"
Šerus.
Vadinasi, kaine- savo argumentais prieš so- Medus tyras 25c. svarui.
PITTSBURGH,
PA.
kad jam vadovaują socialis
Noroms-nenoroms reikia
srnant "Naujienose rengi- .
i
k ’d fl
mai neatneš pelno ir kainu- sremsma o . k jų Šerai ciaKstus; tatai žinodami Sviestas 45c. svarui.
Piknikas.
tai, radikalai ir tt., dėlto,
įaminėti,
kad tūla musų
didelio buržuazijos rėmėjai, išsky Smetona 40c. svarui.
jų
biznis
nukentės.
Nutar-,^.^
girdi,
darbininkai
neprivalo
Įprogrešistė
buvo
progresisjų 01ZJUS BUKemes.
na«Warn npi šist rus minėtą A. Vaitkų, darbiRugpiučio 31 d. Elwyn
ta jokių apmokamų paskelpasMiaro
slsKiaušinių tuzinui 35c.
streikuoti. So. Bostono bro- parke
buvo lietuvių Aido te patol, pakol nesusirgo.
bininkų susiiinkime ir neno Gyvos vištienos 23c. sva stvininkų organas "Darbi
l:___
bimų "Naujienoms” neduo nei tas.
choro surengtas piknikas. Susirgus pasišaukė kunigą .
rėjo save demaskuoti. So rui.
1
ninkas"
15-tam
savo
nume

ti'
'
'
Seka "Žarijos” finansų cialistai tokiuo budu buvo
Nors vieta piknikam labai :r tas "paklydusią avelę" su
Veršienos
16c.
svarui.
ryje šių metų rašė:
Rezoliucijų komisijos na- komisijos raportas. Prane- laimėtojais. Aukų lėšoms
graži, tečiaus publikos suva- sigrąžino į savo avinyčią.
Gyvos
galvijienos
7
—
9c.
_
v
__
l-r
______
Ičtanin
ktad
ivdae
R
a
rys St. Narkis prašo susirin- šama, kad iždas beveik tuš- surinkta $6.18.
"AUDĖJŲ STREIKAS ■žiavo nedaug. Mat tą dieną Tas pavyzdis rodo, kad ne
svarui.
kimo leisti jam parašyti re- čias.
Kįla susikirtimai ir
BLOGOSE RANKOSE. — pasitaikė lietus ir oras bu- užtenka prigulėti prie progŠieno
$18.00
—
$25.00
to

Tautininkų
melai.
ajŪuciją **nuo ypatų." Jis kaltinimai komisijos už ne
Streikas prasidėjo pereitą vo vėsus. Šiuo pikniku Ai- •esisčių kuopos, reikia švies
nui.
jau turėjo jų parašęs net 5j platinimą "Žarijos." Komi- Vienas musų sanderietis,
panedėlį, pakliuvo Į aidobi- do choras ir užbaigė savo tis, pažinti save, pažinti .gy
Šiaudų
$8.00
—
$10.00
to

Pirmoji buvo klau^sija teisinasi ir viens jos na- žinomas po slapyvardžiu
listų ir kitokių karštagalvių vasarinį sezoną, dabar jau venimą ir jo uždavinius ir
nui.
sime "Laisvės" dienraščiu rių apkaltina buvusį admi- MigdulėKs, savo organe
rankas. Todėl be riaušių,'pradės rengties prie žiemi- žengti drąsiai savo kovos ke
Lietuviško
sūrio
bei
var

virtimo. Rezoliucijoje šne-'nistratorių Trainį, kad jis "Sandaroj”
apmaudauda
be žmogiškų aukų vargd nio darbo. Pradžiai paėmė liu už kitokią tvarką, kito
škės
neturime
kur
padėti.
Mama, kad rajonas ir nariai negerai vedęs finansines at- mas phista vietos socialis
bus
. Iniokinties cdideli veikalą kią ateitį.
------apsieita."
K_____ •
W. Lynno Dzūkelė.
Dabar
pravartu
bus
žino

sudėtų reikalingus dienraš-Įskaitas. Trainis gi ąpsigin- tus, kam jie "gerus darbus"
Iš to išeina, kad streiką "Farmazonai,” kuri mano
čiui pinigus. Antra — kad'damas sako: "Žarijos” nau- tautininkams ardą, atkalbi ti kokią daugybę minėtų turėjo vesti "šaltagalviai" prieš Kalėdas atvaidinti, ATSIŠAUKIMAS I LIETU
vfci Chicagss gatvių kampai Idai dirbau, per du mėnesiu nėja žmones nuo lankymosi produktų musų lietuviška ir socialistų priešai — gal Veikalas begalo užimantis
VIUS LIUTERONUS.
butų nusamdyti "Laisvės",daviau dykai kambarį ir į tautininkų rengiamus vie ūkininkų kolonija pagami but patįs fabrikantai su sa- ir juokingas.
na.
Kasmet
išsiunčia
mais

dienraščiui, o ypač tos sten-j šviesą ir pats neėmiau jokio šus susirinkimus ir tt.
vo policija ir kunigais!....
Reikia pastebėti, kad Ai- ! "Naujienų” N187 "Vienas
dos. kur "Naujienos" par- užmokesčio, siunčiau savo ' We!l, jei tie žmones ištik- to trustui maž-daug:
Bet męs norėtume žinot, d0 choras jau yra pasižymė- iš Jūsų" rašo, jog reikalinga
• '
----- žmoną
į darbą, kad pragyrujų tautininkų ir klerikalų 600 freitkarių bulvių; 200 kodel tie "šaltagalviai” ne-^s savo darbštumu dailės lietuviams liuteronams su
duodamos.
Trečia “"rezoliu

cija*’ reikalauja daug gerų įvenimą pelnytų, o aš savo darbuose matytų gerumą, freitktrių binzų; 200 fk. žir atėjo darbininkams į pagal- >’ srityje. Tikimasi, kad ir šaukti visuotiną Amerikos
agfentų "Laisvei." Ketvirta ’ darbą aukavau "Žarijai." tai socialistai neatkalbintų. nių kenuose ir sausų; 255<? bą, kuomet darbininkai pa» gimėt jis nemažai pasidar- dėtuvių Susivažiavimą, kad
gi kalba apie "Musų Tiesos" Bet kuomet pamačiau, kad Matyt, kad socialistai sako fk. kviečių; 50 fk. rugių; reikalavo trumpesnių darbo ^uos. Artistai stengiasi, geriau aptarus bendrus rei
perkėlimą iš Philadelphijos kiti už prikišimą rankų ima žmonėms teisybę ir jie ją 100 freitkarių avižų; 350 fk. valandų ir apskelbė strei- jęa(j niinėtą veikalą atvai- kalus.
į Chieagą. Penkta "rezoliu gerą užmokestį, ir aš parei supranta taip, kad socialis obuolių, grušių, persikų, sly ką?
: dinti kuogeriausiai ir paro- .Tam sumanymui pilnai
cija** reikalauja, kad VIII kalavau mokesties, nes ne tams nei nereikia atkalbinė vų ir kitų vaisių; 250 fk. Kunigai ir* kitokie "šalta- dyti pittsburgiečiams savo pritaria
Lietuvių Liuteronų
rajonas nusiųstų daug dele galėjau ilgiau savo moteries ti žmones nuo lankymosi į prosyto šieno ir šiaudų; 1'<Ą galviai" ne darbininkų pu- Spėkas ir talentus. Linkėti- (Prūsų Lietuvių)
Taryba ir
gatų į LSS. X-ta suvažiavi sveikatą ir ki^ikio gerovę tautininkų-klerikalų susi freitkarių gyvulių; 30 freit sėje stojo, bet fabrikantų. La kuogeriausio pasisekimo. jau nekartą mėgino
sušauk
karių daržovių ; 500,000 tu Jie pasirodė tikrais judo-l
mą New Yorke^ kad jie per- aukauti, kad kiti naudotų- rinkimus.
Mokinvs II.
ti
toki
susivažiavimą,
bet iki
zinų kiaušinių; kelis šimtus šiais. O jeigu, visi kunigai, ( n. B. korespondentas matikrintų rytiečius, jog chlca-Įsi." Trainis reikalauja, kad
* Pasaulio pilietis.
tūkstančių tonų (? R.) svie biznieriai, policija ir kapi-.ĮonėS nesirašyti kitąsyk tuo šiol veltui.
mečiams reikia turėti laik- konferencija padėtų galą
sto, sūrio ir paukštienos.
raštis atsispyrimui prieš so- šmeižimams, kokių nesigaiHARTFORD, CONN.
talistų spauda stojo su dar- slapyvardžiu, nes toki sla- Lietuviams liuteronams
eialpatriotus. (Tam tikslui Ii komisija Tr-nio y patai, kiTiek maž-daug .į vienus bininkų išnaudotojais, tai pVvardį kita vpata senai reikia pradėti daugiau rū
Streikas.
juk Stilsonas "Žariją" įku-’taip Trainis grąsina valdišmetus produkto pagamina kas-gi daugiau galėjo vesti vartoja. Delei pažymėjimo, pintis savais reikalias. Kiti
tė; matyt, ji jau gęsta. Red.) ku teismu. Stilsonui lig kas Underwood Typewriter musų kolonija ir iš augščiau streiką, jeigu ne karsta- .....................
kad tJai ne žinomas ”
Mokinys
- *P>? mus nepasirūpins. Męs
turime patįs veikti ir dirbti.
Nurodoma, kad perkėlitnas [parupo: jis rekomenduoja Co. firmos darbininkai rei minėtų kainų už savo pro- galviai?”
“rašo, padedame II. Red.
Męs turime sueiti krūvon,
"Musu Tiesos” spaustuvės susirinkimui pripažint Trai- kalaudami didesnės mokes duktąypelno palyginamai la Romos krokodylių ašaros
akron
T
ohio
.
kad pasekmingiau
musų
Chicagon daug fešuos. Stil-nį nekaltu ir tuomi dalyką ties ir 8 valandų darbo die bai mažai gauna.
upeliais bėgo, kada gruo
darbus
atlikti.
Žinodami
kaip
miestų
gy

sonas stengiasi įtikinti, kad užbaigti.
džio
mėnesyje
1918
metų
nos jau du mėnesiif kaip
( •2000 mašinistų streikuoja.
vistiek kaštuos ar keltum į į LSS. X-tą svažiavimą iš- streikuoja, o tos jų sunkios ventojai yra apiplėšiami vi darbininkai pradėjo kalbėti
Todėl ir reikalingas tokis
sokių pelnagrobių, męs su apie kovą su savo išnaudo I Rugpiučio 21 išėjo ant lietuvių liuteronų susivažia
Clevelandą ar į Chieagą. rinkta 5 delegatai; 4 iš 4-tos kovos galo da nesimato.
w _____
_____________
Lietuvių
jagamas- streiko 2000 mašinistų, vi- vimas, kuriame galėtume
- Vienas delegatų pastebi, kUOpos — visi Stilsono mo- Streikuojantis darbinin manėm atsišaukti-pranešti tojais.
;kad jeigu
kiniai Kiekvienam paskir- kai iki šiol laikėsi pavyzdin miestuose gyvenantiems mu tis kaip įmanydamas sten- ^idesnės^ dirbtuvės sus- bendrai apkalbėti savo’Įsi
perkėhmas iš Philadelphijos u
100 doI kelionet Ka. gos vienybės. Samdytojai sų broliams, kad męs mielu gėsi padėti airių ir frančų- toJ°- Reikalauja nuo o iki 8 kalus, kuriame visas ifrusų
Chicagon sąjungai^ lėšavo
rajono ižde tik apie deda visas jiegas, kad strei nęru savo produktus par zų kunigams laužyti strei- ^ntų pakėlimo mokestiesį darbas susivienytų.
tūkstantis dolerių, tai jau
pinigų randasi, tai nu- ką sulaužius. Visai neįsta- duotame tiesiog krautuv- ką, tik bėda, kad Uetuviai(va^įlir
Užtai lietuviai liuteronai,
bereikalo kalbėti apie spau- tarta reikalingus surinkti bu, kad kompanijos agentai ninkams bei suvartotojams, darbininkai daugiau susip- sąvaitėj. Streikas didinas kurie gyvenate įvairiose Astuvės, mašinų ir redakci-! proporcionaliais mokesčiais žodžiu ir per spaudą kitur tuomi butų prašalinti iš ratę ir kunigo neklauso. Ka-*3$ diena.
jieško darbininkų žadėdami maisto gamintojų ir suvarto nados francuzai ir airiai, j Neatsilikite nuo progre- merikos apielinkėse ir mies
jos perkėlimą. Pirmininkas nuo kuopų.
atkerta, kad delegatas me-i
,
jiems aukso kalnus. Darbi tojų tarpo spekuliatoriai. kurie apart bažnyčios ir sa-so! Mašinistai streikuoja už tuose, atsišaukite į musų
kloja, pasisėmęs žinių iš Daug
laiko sueikvota, ninkai gi privalo but atsar Dėlto, krautuvninkai bei su- liūno nieko daugiau nežino, 44 valandas sąvaitėje. todėl Tarybos raštininką. Pra
"alrtryčio^genturos. Bele. Pakalbėta, o gus ir nesiduoti save agen vartotojai, norėdami gauti savo kunigų vedami beveik ir Jus pradėkite organizuo- neškite savo adresus. O kuokates klausia pirmininko ar
pozitivio, nieko svar- tams suvedžioti — nevažiuo maisto tiesiog iš .ūkininkų, visi nuėjo dirbti, bet lietu- tis ir prisidėkite prie tų rei- me) susižinosime, tai tuomet
vM aptarsime vietą ir laiką
jis skaito Sąjungos arganąj baus nenutarta, nieko nenu kite Hartfordan darbo, nes kreipkitės Lietuvių Ūktam-,viai vis dar laikėsi. So. Bos- kalavimų.
F.—
or L. and Centrai La- tokiam bendram susivažia-----mato atskaitas ir tt. Kad
_
čia streikas, o kitose išdii> kų Draugiion, Robinson jobo špitolninkų abazo ”de- ’ A.
{vimui.
jis teisybę
pasakė, stato
Konferencija
užbaigta ibystėse darbininkų užtenka, Bidg., Scottville, Mich., kuri tektivai” nuolatos landžiojo bor Unton.
50 7_.
So. Hovard st. Akron.
Chicagos Prašų L. Taryba.
Darbininkas. gavus ganėtinai užsakymų po musų susirinkimus ir t?
$100.00 ir reikalauja priro- tuo,s kad kairieji turi būti-
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Lietuvoj bolševi
kai apsupti?

akimis

FUtavm IlLininLn m h^mpins pristatyti savo šnipinėjo, ką streikieriai
UBlOVlų UKlRHlKų pra- produktus užsisakytojams. kalba. .
.

tojams.
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"Boston American" kar žmogui iš kišeniaus pinigus,
Bet nereikia užmiršti, kad štai šį sumanymą remia.
pavogė porą kurpių arba ke
taučių sąjungą, kurios buvo|nelabai senai da ir tautininKalėjiman juos! — jis šau palą duonos, beveik visuo
prisidėj usios prie
Amerikos kai rėmė tuos "didvyrius."
kia. Gruskit pelnagrobius met sodinamas kalėjiman.
Socialistų
Partijos, ir davė Ar senai Susivienijimo Sei
Ir visi sako, kad taip reikia.
Anarcho-Sindikalistams progos mas skyrė Gabriui aukų iš kalėjiman!
Kitkas jiems nieko negel Taip reikia, nes visuome
suskaldyti Socialistų Partiją į "tautiškų centų?" Ar senai
nė turi but apsaugota.
bės.
tris dalis.
jie laikė konferencijas su Piniginių bausmių sukčiai Na, tai kaip tuomet su
"Pirma dalis, tai senoji So kun. Bartuška? Ar senai jų
pelnagrobiais? Ar jie ne to
cialistų Partija, kuri pasilieka laikraščiai gynė kun. Alšau- nesibijo.
Kiekvienas pelnagrobis kie pat vagįs?
'Tokiomis prekybos sąlygo dėjusieji organizuoti jos vi kaip buvus ir rems social-de- ską, kuomet socialistai jį
pasidarys užtektinai pelno, Jie da didesni plėšikai.
mis visų valomųjų prekių kai duje "Kairiajį Sparną,” ku mokratijos idealus kaip rėmus, kritikavo?
kad užsimokėjus bausmę ir Jie plėšia tiesiog nuo vi
ris
tikrenybėje
buvo
visai
nos ne kasdien, bet kas valandą
nors jos taktika gali but kei
Gal
dabar
jau
tautininkai
plėšus žmones toliaus.
suomenės staio; jie atima iš
kilo, nes juo toliau, 'juo labiau atskira partija. Jie. šlykš čiama,
kad prisitaikius prie susiprato?
Tokia
bausmė,
tai
tiesiog
beturčių šeimynų maistą ir
čiausiu
budu
prade
jo'šmeiž

prekybos varžymas didino spe
naujų sąlygą reikalavimų.
Jeigu dabar jie su klerika leidimas (laisnis) pelnagro- drapanas;. jie apvagia dar
ti
Socialistų
Partijos
valdy

kuliaciją. Kovoti su spekulia
"Antra dalis, tai Koministai lų politika nesutinka, tai ko
biams varyti savo plėšikiš bininkų algas.
cija bolševikai turėjo tam tik bą, išleido savo "manifestą” Soeialistai, kuriems vadovauja dėl jie dabar
tvirčiau su ką darbą.
Jie yra daug aršesni pik
ir
ėmė
šaukti
kuopoms
ir
ra

rą komisiją, kurt sau Į pagalbą;
John Reed ir keliatas isteriš jais susivienijo, negu kada
Tik
pažiūrėkit
į
New
Yortadariai, negu paprastas
šaukdavosi kiemo sargų, gat jonams dėtis su jais.
kųjų vyrų ir moterų, ir kurie nors?
ko
Centralį
Geležinkelį.
plėšikas, kuris užpuola žmoNegana to, jie pradėjo rytoj rytą nori vykinti čia Ru
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Kodėl?
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suimdavo; bekrėsdami žmones, nestijos suvažiavimą,
kad tija, kuri susideda ir rusų, uk N198 tilpo kun. Ambrozaižinoma, bolševikai taip pat kartu su kitomis darbininkų rainiečių, slavakų ir kitų sve čio
straipsnys antgalviu Todėl, kad laužymas įsta Taip, jie net ir tai darą
tymų gerai apsimoka. Jis Jie vagia nuo kūdikių pie
konfiskuodavo pinigus, drabu organizacijomis pareikala timtaučių sąjungų narių, ku "Tautos Fondo Machinaci
užmoka bausmę ir palieka ną.
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rango, o kai kurie ir visai iš<
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Tuomet butų visai kas ki Peraštri bausmė!
patikėtinų
ypatų,
kuri
visas
nyko. Duonos tegalima buvo
Pagalios jie paskelbė, kad dalis.
nuo pradžių Tautos Fondo ro-. ta!
Ne, kalėjimas tiems niek
gauti pas pažistanius 'speku jie nepripažįstą dalyvavimo
"Kas dėl Socialistų Partijos,'
Jei koks Vanderbiltas ar šams da perlengva bausmė.
kundas
ir
knygas
peržiūrėtų.
liantus' ir tik caro arba osto politikoj ir atmetą visokias tai aš galiu, pasakyti, kad ji
tikrai žinoti, kiek koks Rokefeleris butų pasė
Juos reikėtų pasmerkti
pinigais; kerenkomis visai ne reformas, kaip tikri anar daug laimėjo, atsikratydama Reiktų gi
dėję savo laiku kalėjime, jie katorgan iki gyvos galvos
pinigų
išbarstyta
pasivažinėji

galima buvo duonos pirkti. Tik chistai.
nuo tų elementų, kurie po prie
mams ir kitokiems dalykams, butų susilaikę nuo nelega akmenų skaldyt!
paskutiniu laiku kai kuriose
Šitą judėjimą sudarė dau dangą 'kairumo’ ir 'tiesioginio tik ne Lietuvai, nors vardan lių darbų.
vietose pradėjo imti ir keren- giausia ateiviai. Todėl pil veikimo’ kartais smaugdavo ją
♦ » * .
Apie tai negali but abejo
badaujančios
Lieuvos.
kų, bet mokant dveja tiek, kiek domasis Socialistų Partijos iki mirties.”
Taip kalba liberališkai"Tautos Fondas turi būti re nės.
caro pinigai. Įdomus čia tas
komitetas suspendšvo 7 sve Dabar klausimas, kaip bus formuotas, nes jis nustojo vi Apjakę pinigais pelnagro- buržuaziškas laikraštis.
faktas, kad tie patys bolševi timtaučių sąjungas, tų tar su lietuviais socialistais?
Męs, žinoma, sutiksime
siško pasitikėjimo, žinau, kad bmi. vien tik kalėjimo bijosi.
kai, net komisarai,
taip pat pe ir Lietuvių Socialistų SąJų didžiuma, be abejonės, reformuoti ji yra sunku, bet Pinigine bausme jų nenu- su tuo, kad visus peinągroj ieškodavo pažinčių su speku
nueis su "komunistais,” ku būtinai reikalinga. Reikia ne gązdinsi.
jungą.
bius reikėtų pristatyt akme
liantais, kad galėtų duonos nu
Dabar buvo sušauktas ne rie suskils į frakcijų frakci kurtuos pakeisti; žinoma, jie Pinigine bausme jų nesu nų skaldyt.
sipirkta, nors patys Įvairiuose paprastas Partijos suvažia jas, pakriks ir galų gale iš
Tečiaus tuo budu ’ pikto
gins savo poziciją, bus bėdos, valdysi.
mitinguose ir susirinkimuose vimas Chicagoj ir jis Pildo nyks.
Bet
kalėjimo
durįs
ir
ge

dar
nepanaikinsime.
bet kitaip negalima.”
stengdavosi sukelti minios nea mojo Komiteto pasielgimą
Bet daug Lietuvių Socialežinėmis štangomis užtai Kad panaikinus piktą, rei
pykantos spekuliantams.
’istų Sąjungos narių ir kuo- Tautos Fondas yrą kuni syti langai — tie tikrai įva kia visų pirma prašalinti jo
užgyrė.
gų globoje, x ir jeigu jau pa
"Bekovodami su spekuliacija
Suspenduoti
svetimtau oų su anarchistuojančiais tįs
šaknis, o tos šaknis kaip tik
kunigai pradeda viešai rys į juos baimę!
bolševikai buvo Įvedę korteles čiai "kairiasparniai" sušau "komunistais" nenorės eiti.
Jie du syk pagalvos, pa ir guli dabartinė] draugijos
duonai gauti.
Daug darbo kė savo atskirą suvažiavi Taigi klausimas, kaip bus apie jį taip kalbėti, tai ištie kol išties plėšriuosius savo tvarkoj, kurią "Boston Asiu tenai turi but negražių
i
jiems buvo su tomis kortelėmis, mą, kad įkurus "komunistų Įsu šitais?
nagus linkui žmonių uždar- merican" taip uoliai gina.
dalykų.
nes žmones buvo suskirstę 3 rū partiją.” Su socialistais jie
Musų manymu, tiems
šimis. O skirstymo darbas ir jau nenori turėti nieko ben draugams reikia susižinoti
Troe translation filed with the post- ištiesų turėjo lėšuoti tik vieruy
gi buvo labai sunkus, nes reikė dra. Bet jie tuojaus susipe su Partija ir pradėti organi
iiiaster at Boston, Mass, on Septenu
SUOKALBIS PRIEŠ
dešimtadali tos sumos ir kuri
1919, as required by the Act of
jo ištirti, kas buržujus arba ka šė savo tarpe ir skilo.
Jie zuotis iš naujo.
LMPS.
October
6.
1917.
dabar niekam daugiau netinka,
pitalistas, kas darbininkas, kas sutvėrė dvi komunistų "par
Ateina ruduo ir žiema, Mums teko girdėti, kad
. VON LUDENDORF IR . kaip tin ant laužo. Tai ve, ko
dykaduonis ir tt. Tam darbui tijas," bet tos "partijos” ke prasidės veikimo sezonas, ir
New
Yorke,
ar
Brooklyne,
dėl valdžia kelia tokias didelei
buvo sudarę net tam tikrų Įs lia "revoliuciją” tarp savęs męs, tikrieji socialistai, tu
DEBSAS.
taksas, kodėl kiekvienas daly
daroma
suokalbis
sunaikinti
taigų, kuriose darkė popieią ir turbut da skils Į kelias da rėsime kuogreičiausia susi
■
"New
Vork
Call
”
įdėjo
kėlis apkraunamas mokesčiais
Lietuvių Moterų Progresyvi
nemaža žmonių.
Prie 1-rnos lis. Išrodo, kad galų gale tvarkyti, kad galėjus pradė
buvusio
vokiečių
generolo
ir kodėl žmonės plėšiami, kad
Susivienijimą.
rūšies buvo skiriami fizinio kiekvienas
"kairiaspamit^ ti veikti.
Vadinami "kairiasparniai, ’ von Ludendorfo ir Ameri pelnagrobiai galėtų gerai uždir
darbo darbininkai, įvairus ko bus sau "partija."
Darbo prieš mus begalės. kurie suskaldė Socialistų kos socialistų veikėjo Dėbso bti ant kontraktų.”
misarai ir Į juos panašus; prie
Taigi apsivalymas nuo ši Ačiū tai demoralizacijai, ko Partiją ir sudemoralizavo paveikslus ir šitokį prie jų Prezidentas Wilsonas da
2-ros — lengvesnio darbo dar tokių
gaivalų Socialistų kią pasėjo musų tarpe "kai vsią socialistų judėjimą, paaiškinimą:
bar važinėjasi su prakalbo
bininkai, bolševikų įstaigų tar Partijai gali išeiti
tiktai riasparniai,” partaruoju lai jaučiasi, matomai, da nega
"Von Ludendorf, tituluotas mis. Jis turėtų sunkaus dar
nautojai ir tt.; prie 3-čios — ant sveikatos. Taip mano ku buvo negalimas joks so
na pasitarnavę reakcijai, žmonių žudymo ekspertas, už bo, jeigu jis pradėtų šituos
kapitalistai, buržujai, naudoto ir drg. Bergeris, vienas žy cialistų veikimas. Mes nete
parašymą knygos apie
savo dalykus aiškinti. Bet jis kal
jai, kunigai, namų ir žemės sa mesniųjų Partijos veikėjų. kome beveik visų savo pozi todėl jie pradėjo taisyti kil
pas ir Progresyviam Mote žmogžudystes gavo turtų vi ba apie taikos sutartį ir
vininkai ir tt. Antroji rūšis tu
Kalbėdamas apie Partijos cijų, kokios per daugelį me rų Susivienijimui.
sam savo gyvenimui. The New "tautų lygą." šitos temos
rėjo gauti 75 procentų to, ką skilimą, jis pasakė Suvažia tų buvo musų visuomenėj
Iš pasalų jau prasideda York Worid,’ iškalbingiausia
turėjo gauti pirmoji rūšis, o
užkariautos. Musų priešai, agitacija, kad pavertus šitą šios šalies demokratijos apgy daug lengvesnės.
vime štai ką:
trečioji rūšis tik 25 procentų.
"Socialistų judėjime vsuo- kurie buvo jau pradėję visai organizaciją į "komunisčių nėjas, prisideda prie pamokėji’Tagaliaus, visi žmonės buvo met reikšdinosi dvi srovi — smukti, dabar atsigavo, su lygą" ir sujungus
ją su mo tam žmogžudžiui už darbą,
Kova anarchistiška "komunistų ir spausdina jo knygą, kad ga
sriovė ir sitvarkė ir apsikasė.
suskirstyti rūšimis ir visiems Social-Demokratų
dabar su jais bus daug sun- partija,” kuri dabar susida vus daugiau skaitytojų.
buvo išduotos kortelės. Bet vėl Anarcho-Sindikalistų sriovė.
nauja kliūtis. Nei spekulian
"Musų Socialistų Partija A- keshė ir daug ims laiko, pa rė iš visokių karštagalvių.
"Tuo tarpu senelis Debsas,
tai, nei bolševikų valdžia nebe merikoje prigulėjo prie Antro kol męs savo pozicijas ateiJeigu šita pragaištinga kuris protestavo prieš žmonių
turėjo produktų, nes jau anks jo Internacionalo, kurio būklė imsime. Bet atsiimti męs tu agitacija "kairiasparniams’t žudymą, gavo nuo tos demok
Šveicarijoj gauta žinių,
čiau jie buvo išvežę nemažą buvo Bruselyje. Bet per karę rime ir atsiimsime, tik rei nusiseks, LMPS. bus išardy ratinės valdžios 10 metų kalėj i- kad buk lietuvių kariumenė
produktų transportą Į Rusų že Antrasis Internacionalas paįro, kia mums pirma susitvarky
Lietuvoj apsupusi bolševi
mo.’’
tas. ’
mę ir buvo tikėjęsi atvežti pro nes didžiuma tik dviejose so ti. Gal but, kad tuo tikslu
Lietuvių Socialistų Sąjun Taip, šauni demokratija! kus ir kad bolševikai prašą
duktų iš Suvalkų ir Kauno gub. cialistų partijose išlaikė tikrai męs turėsime ir suvažiavi gą "kairiasparniai" jau pa
taikos, bet lietuviai "pasiry
(mat, tikėjosi paimti ligi to socialistišką poziciją. Ameri mą sušaukti.
žę kariauti iki galui.”
laidojo. Ji egzistuoja tik
KALTINA WILSONO
laiko visą Lietuvą). Griebėsi kos Socialistų * Partija laikėsi
Pasiryžę kariauti su "ap
iš vardo. Praktiškam musų
VALDŽIĄ.
bolševikai rekvizicijų, gyrėsi tos pozicijos be jokių 'ir' ar KĄ REMIA KLERIKALŲ judėjimui ji yra mirus. Ji
suptais" bolševikais! Labai
atvešią produktų iš Ukrainos, 'jeigu.*
FONDAS.
.
"The
Baltimore
Amerižioplai išrodo. Matyt, kad šinegali jau nei laikraščių lei-,
bet nieko iš to neišėjo, ir žmo
republikonų
organas,
ta žinia pačiu lietuvišktĮZMi"Apie 2,000 Amerikos socia
"Tėvynė" 36-tam numery sti ,nei kitaip veikti. Visi
nės tegalėjo džiaugtis vieno listų, tų tarpe Eugenijus V.
plomatų’’ sufabrikuota; kad
ryšiai tarp jos ir lietuvių vi
je rašo:
mis kortelėmis.
‘ "Už dabartini padėjimą žmo- pasigyrus sąjungininkams
Debs, Katrė O’Hare, Adolf Ger"Amerikos Lietuvių Tautos suomenės likos pertraukti.
"Susiklojus tokioms aplin meris ir aš pats, buvome pat Fondas per eilę metų Europoje
Apsidirbę su sąjungą, tie nes kaltina daugiausia Wilsono(savo "pasiryžimais.” Tik kakybėms,
risi
nebolševikai, raukti tieson ir daugelis musų užlaikė Gabrj-ParšaitĮ, kuria darbininkų vienybės grabo- demokratiją. Ir žmonės turijžin kodėl jie niekad nesigikaip gervė giedros laukė ’bal- nuteista. Debsas pasmerktas dabar eina prieš Lietuvos val riai dabar
pradėjo kasti tiesą. Valdžios valdoma arba ria savo "paąi rysimai s”
tagvardieičiij"
ateinant.
Ir 10 metų kalėjimo, Katrė O* Ha- džią ir yra jos j ieškomas, kad duobę ir Moterų Susivieniji šalies iždo pinigais remiama'prieš lenkus? O juk lenkai
karės pramonė buvo taip neti-fyra daug pavojingesni įte
kiekviena raudonarmiečių ne re penkiems metams, Germeris, patraukti ji tieson. Jis slaps mui
kusiai
vedama,
kad tiesiog tuvai negu bolševikai. Bolpasisekimo žinelė
pakeldavo Tuckeris, Engdhal, Kruse ir aš tėsi Berlyne, bet, Lietuvos val
Moterįs, kurios per tiek
žmonėms dvasią ir
duodavo pats gavome po 20 metų kalė džiai pareikalavus, kad Vokie metų dirbo ir išauklėjo to skandalas darosi Vienas vė- ievikų dabar Lietuvoje kaip
daugiau vilties. Reikia pasa jimo, kiti nuteisti trumpesniam tija išduotų jį,
jis pabėgoį kią gražią organizaciją, tu liausiu skandalų ateina iš Fort(ir nėra, O lenkai jau baigia
kyti, kad daugelis tų žmonių, laikui, ir tai vis dėlto, kad me.4 Šveicariją, kur dabar aavotiš- rėtų dabar
_____
pasirūpinti, kad Deleware, kur valdžia užmokė-!ją užimti. Ir prieš lenkus
biznieriams musų patriotai nei pirštu
kurie buvo labai laukę bolševi buvome ištikimi savo princi kai veikia prieš Lietuvos vai- judošiški "kairiųjų" pienai jo privatiniems

*’Na ir prasidėjo ta kova.
Pirmiausiai bolševikai uždrau
dė pardavinėti
spekuliacijos
tikslais. O posakis 'spekulia
cijos tikslais" reiškia tokį par
davimo būdą, kuriuo gaunama
tam tikra pelno dalis; jei par
davėte neimtų nei kapeikos
pakto, tada butų jau nebe spe
kuliantas. Bet kas sutiks par
davinėti prekes ta kaina, kuri
jam pačiam atsieina? Juk rei
kia, pagaliaus, žmogui gyventi.
Ir todėl laikantis
bolševikų
nuomonės , "spekuliantais” ta
po didesnė miesto gyventojų
dalia. Ir valsčiai ūkininkai, ku
rią norėdavo atvežti į miestą
vieną, kitą pūdą savo ūkio pro
duktų, taip pat, bolševikų ma
nymu, buvo spekuliantai. Daugelyj vietų
raudonarmiečaii
pastodavo ūkininkams kelią ir
atimdavo jiems produktus už
"spekuliaciją.’Tokiu budu dau• gelis valstiečių buvo priversti
slapta pardavinėti, žinoma, rei
kia daug brangiau už prekes
imti, neš čia jau toks darbas
maža ar daug turi šiokio tokio
pavojaus.
"Po kiek laiko bolševikai bu
vo leidę valstiečiams laisvai
vežti maisto dalykus Į miestą,
bet užtat griežtai buvo uždrau
dę išvežti ką nors iš miesto, tuo
badu ūkininkai turėdavo būti
nai atvežtas Į miestą prekes
parduoti, nes vežti iš miesto at
gal neturėdavo teisės. Tokiems
nemalonumams išvengti ūkinfąkri jei jų nespirdavo didelis
reikalas, visai nieko neveždavo
* j nuėstą. Tai viena. Antra ver
to*, bolševikai nustatė valgo
mųjų produktų normą, kuria kų, pamatę savo
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jau mislinau bus viskas olrait, ale po kelių dienų ga
vau prizyvą, o’kad tai ne
mano vardu buvo parašytas,
I :ai mislinau nestoti. Ale mu;ėt Dukvynės policija neži
no, kad esu vyčių jenerolas,
dėlto atėję pagriebė mane
kaip velniai gerą dusią ir
nusitarabanijo.
Išbuvau*
vaike, džėloj, netekau savo

junikvormos ir prisikentė- savo korespondento melą, (I
jau, o vis tai dėl musų tau- Vienok "Laisvė” mano ras
tos labo, dėl vyčių garbės.
to nepatalpino ir melo neati—Ar jau viskas, tėve ?
taisė. O kiek tokių melų jo- l
—Jes, dabar matai mane je telpa!
1
jau sugrįžusį ir pasakyk Tas parodo, kiek pas tuos KOKS SKIRTUMAS TARP Kapitalistai viešpatavo vi
kas čia kaltas ?
j žmones yra doros ir teisy- REPUBLIKONŲ IR DE suomet, visviena kuri tų
—Niekas kitas, kaip tik bės!
MOKRATŲ PARTIJŲ? dviejų partijų laimėdavo.
tavo, tėve, paikas protas.
Laikraščiai andai paskel
Partijos” tvė
—Tfu, kad tave velniai, "Komunistųrimas.
Colorados senatorus Tho- bė prezidento Wilsono kal
bą, kurioj tarp kitakų įo| bu
einu sau.
Dabar, artinanties Sąjun mas, kalbėdamas anądien vo pasakyta:
_
gos suvažiavimui, "kairas- senate apie geležinkelių "Suvienytų Valstijų val
parniai” pradėjo slaptomis klausimą, padarė šitokią pa džios ponais yra susijungę
varyti nešvarią agitaciją. stabą :
Suvienytų Valstijų kapita
Stilsonas siuntinėjo LSS. "Vietoj vesti tarp savęs listai ir fabrikantai (capitakuopoms laiškus, raginda kovą už balsus, abiem musų lists and manufacturers).
LSS. neteko savo organų. "Apžvalga” ir ’Musų Tiesa” mas siųsti delegatus į "ko politiškom • partijom gali Tas yra užrašyta ant kiek
"suvažiavimą.” ateiti da reikalo susivienyt, vieno Kongreso rekordų pu
Abelnas - įsitikinimas yra Pradėta leisti "Apžval______ munistų”
kad gelbėjus respubliką.”
toks, ^ad juos sulaikė vai» bet reikalaujant dides- Sako, siųskit delegatus, ku Tai įdomiausia politikie- slapio; tas yra užrašyta vi
dzia. Isdalies taip, bet įsda- njo laikraščio tapo įkurta rie^ pritaria komunistams, riaus išpažintis Amerikos sų Baltojo Namo konferen
ies ir norėta, kad jie butų ”Musu Tiesa? Tečiaus ”Mu- nežiūrint, kiek tas lėšuos, politikos istorijoj.
cijų istorijoj.”
.iždaryti. Mat buvo ir vra;su Tiesoje” vietos buvo tik- kad ir du šimtu dolerių!
Senatorius Thomas prisi Ir prezidentas Wilsonas
Sąjungoje politikierių, ku- tai tiem| kurie pritarė Sū Į "komunistų suvažiavi pažino, kad republikonų ir pasakė čia šventą tiesą,
riems Sąjungos organų su-,kjo įr "Laisvės” tamsiai po- mą!” Kokią teisę Stilsonas demokratų partijų niekas nors dabar gal jis savo
laikymas duoda progos pa litikai. Ir kaip tik pasirodė turi šaukti Sąjungos vardu neskiria, tik asmeniškos jų nuomonę jau ir permainė.
daryti dailaus biznio. Apie "M. T.,” tuojaus prasidėjo i "komunistų suvažiavimą?” lyderių varžytinės dėl urė Šią šalį valdo stambus ka
tai męs čia ir pakalbėsime. atkakli agitacija, kad "Lais- Ar/buvo laikraščiuose apie dų.
pitalistai, ir tie patįs kapitatai
kalbama?
Ar
sąjungielisetai
sudaro republikonų
Dar 1915 metais aš ra vę”pavertus Sąjungos orga
Ir kaip tas užreiškimas
čiai
nubalsavo
dabartinę
šiau į "Kovą” persergėda- nu, ir kad sąjungiečiai pirk
neišrodytų keistas papras ir demokratų partijas. To
nas ’sąjungiečius, jog pp. tų jos šėrus. "Laisvės” šė- S-gą likviduoti ir tverti tiems žmonėms, kurie tas dėl ir keista butų, jeigu tarp
Pruseika ir Vidikas padarė rininkai varė šitą agitaciją "komunistų partiją?” To vi partijas remia, senate jis jų butų koks skirtumas.
sai nebuvo.
Mr. Stilson
deną subankrutyt "Kovą," visose kuopose.
nepadarė nei mažiausio su- Jay Gould, typiškas Ame
tveria
nają
partiją
be
Są

tad į Sąjungos organus įsu Pastebėjęs šitą biznierių
Įudinimo. Nei vienas sena rikos politikierius, buvo sy
jungos
nutarimo.
0
kada
kus "Laisvę.” Žinoma, ”Ko- kampaniją, aš parašiau į
torius nepašoko ant kojų kį paklaustas, prie kokios
"Naujienų
”
rėdaktorius
su

.a” mano straipsnio netalpi- "Musų Tiesą,” kad sąjungie
prieš Thomaso pastabą. Ši partijos jis priguli. Jis at
tvėrė
Chicagoje
Lietuvių
10. Nuo tada jie ir pradėjo Čiai rūpintųsi savo organu,
ta teisybė apie vadovouja- sakė: ”0, tas priguli nuo ap
nane šmeižti. "Laisvė” ir o ne privatiniu "Laisvės” Darbininkų Tarybą, tai mas kapitalistų partijas ma linkybių. Demokratų pa
"kairiaspanųai” pakėlė diviete aš esu demokratas, o
—Sveikas gyvas, tėve. tų ir visuomet pasakytų tau 'Kova” paskelbė, buk Kučin bizniu. Aš nurodžiau, kad džiausiį triukšmą, kad tas tomai yra toks jau aiškus republikonų paviete — reKas-gi vėl pasidarė, kad iš- kas yra galima, o kas ne, kas ■>kas pasitraukęs iš Sąjun daug geriau butų sąjungie buvo padaryta be Sąjungos ir paprastas dalykas tarp publikonas!”
rodai kaip devynios bėdos? yra gera ar blogo. Sveikas gos. "Laisvė” ir dabar te čiams tuos pinigus paskirus ori tarimo! Ir paskui tyčia tų partijų vadų, kad jie ir
žmo-I k senatorius Thomas da
—Nelaimė, vaike, nelaimė. t protas, tėve, yra tikriausias bemeluoja, buk aš ne sąjun- "Musų Tiesai,” tuomet ją buvo priimtas referendumu užmiršo, jog paprasti ___
nės
vis
dar
tiki,
kad
viena
tų !\aF mums patvirtina, kad
butų galima leisti vietoj du įstatymas, kuriuo draudžia
—Kad tau, tėve, tik vie sargas. Tą sveiką protą gietis.
nos nelaimės. Matyt, kad stengiuosi aš tau, tėve, duot, Kadangi "Kovos” skiltis syk į mėnesį, du syk į sąvai- ma sąjungiečiams tverti partijų gali būt geresnė ne-!girtumo tarp republikonų
tu kur ners sklepan prisine- bet tu jo kaip neturėjai, taip man buvo uždarytos, o per tę. Tečiaus "Musų Tiesos” naujas socialistiškas orga gu kita.__________________|ir demokratų partijų visai
x x .
šei "dievo dovanos" ir nega ir neturi, nes kasdien savo kitus laikraščius to skanda- redakcija mano straipsnio nizacijas šalia Sąjungos, Męs gi, socialistai, visuo-.11^.
met
sakėm,
kad
nėra
skirtu-'.
Darbininkams
reikia
tatai
netalpino
!
protą užmuši svaigalų nuo 0 nenorėjau kelti, tai ra
li išsipagirioti.?.
Dabar gi pats Stilsonas šitą
—Šarap, vaike, bo tai dais. Būdamas be proto. šiau Literatūros Komitetui Kodėl nepatalpino? Vei įstatymą mina po kojų. Jis mo, už kurią tųdviejų par-(įsi^my^
■■ ■
:
ir t kaipgi pataikysi išvengti ne- (kurio vienas narys da ir kiausiai todėl, kad \ kaip re- tveria šalia Sąjungos naują tijų darbininkai balsuoja —'
šmeižimas. KadJ žmogus
'
rašyt mokėjo), kad prieš iaktorius,. jtaip administra socialistišką partiją, kuo
išrimeti paryčiu
•včiu stikliuką, laimės?
tai nuo tos devynių-devine- —Jes, vaike, teisybę sa musų organus yra padary- torius Šukys yra "Laisvės” met jo paties sumanymu pri ^K^neno^mums
rios t/ejankos negali sau kai, kaip išsigert tai drąses .as suokalbis. Bet ir Lit. ėrininkai ir jiems rupi, kad imtas įstatymas aiškiai sa ti, tas gali dabar persitik-j
akis užpilti, o tiktai gumbą nis ir nepamislini, kad gali Komitetas mano pranešimo ų Šerai augtų. Jeigu sąjun ko, kad tokių partijų tverti rint iš senatoriaus Thomaso
,
giečiai aukaus "Musų Tie sąjungiečiams NEVALIA! prisipažinimo.
apmalšini, tai ir viskas. Tas būt neščestis. Ale vieną ant netalpino.
znočija, tampi sveikesnių; čystos dusios išmest, vaike. Kada Amerika įsivėlė ka sai,” tada puls "Laisvės" Sulyg to įstato, Stilsonas Jo užreiškimas lygiai ap- Kurtuvėnai. (Šiaulių aps.)
ir jeigu sveikam žmogui pn-įsakau tau yra gerai. Tu pats rei! ir pradėjo varžyt spau
_ir
š^rai: Tai dabar turėtų būt išmestas •kaltina abidvi partijas. Jis Dvarponiai po pasitraukimo
potkos atsitinka, tai jau ne-'persitikrintum, jei tik daž- dos ir žodžio laisvę, socialis- /e, kame šuo pakastas!
iš Sąjungos ir visiems są- parodo, kad abidvi jodvi tar- bolševikų atgiję, pradėjo po
laimė.
niau su manim pradėtum ų laikraščiams gręsė pavo ’Musų Tiesos" sulaikymas. jungiečiams uždrausta dėtis nauja tam pačiam viešpa- senovei veikti: Kaikuriuos
—Hm, tiesa, bet kodėl frentaut, o aš tau užpundy- gus. Pildomasis Komitetas
prie ”komunistų partijos,” čiui — Kapitalui, ir pešasi dvarų darbininkus išvarinėKuomet
Pennsylvanijos
man, tėve, tos nelaimės ne čiaus.
)uvo Įsakęs taikytis prie aptaip kaip buvo uždrausta tarp savęs tik už privilegi- ja, o su likusiais elgiasi kaip
valstija
išleido
naują
įstaty

atsitinka, kada žinau kur —Matai, nori, kad aš tave inkvbių ir neerzinti valdėtis priie J)arbininkų Ta ją: katrie’jų turi turėti toj jiems patinka. (Nes musų
mą,
varžantį
žodžio
laisvę,
žengiu ar ką darau.
rybos. Kitaip, kam-gi tie tarnystėj pirmenybę — re- visi darbininkai neorganisergėčiau nuo nelaimių, o tu Ižios, kad nedavus reakci
Musų
Tiesa"
tuojaus
likos
—Ar tu, vaike, nežinai man už tai atsilygintum jai progos prisikabinti. Bet
istatai butų reikalingi ir publikonai, ar demokratai, zuoti). Darbo laiko nėra nusulaikyta,
tik
ne
valdžios,
musų katalikiško švento skriauda.
Paprastiems
žmonėms statyto, kaip kur nori, taip
Vidikas neklausė ir šaukė,
kam juos leisti? Ar tam,
rašto, kur yra pasakyta: —Ar tu kvailas, vaike, ar tad geriau esą-eiti kalėji jet pačios administracijos. kad kiekvienas Stilsonas tankiai išrodo, kad tos peš- savininkas daro, o jeigu ant
”Ką Dievas numylėjo, tam ką. Aš sakau užpundyčiau mam negu teisybę užtylėti, ’Moterų Balsas,” kurį reda galėtų ant jų nusispiaut? tynės yra kova už "princi- tokių sąlygų neapsiimtų ko
ir sunkaus krvžiaus nesigai mapso, o ne krividą dary r ”Kova” likos sulaikyta. guoja musų administratopus.” Ir reikia pasakyti, kad ksai darbininkas,, tokiam
Dėlei
"Laisvės
”
dienraščio.
'įaus
Šukio
pati,
paaiškino,
nesusipažinusiam su politi- vietos nebėra. TDvarponis
Gi "revoliucionierius” Vidi
li.” ‘
čiau.
—Tai vadinasi, tėve, tave —Jeigu šnapsas užmuštų kas, vietoj eiti kalėjimam buk "Musų Tiesa” sulaiko Pastaruoju laiku prasidė ka žmogui kartais labai sun- pasako: kad nenori dirbti,
Dievas daugiau negu mane man protą ir aš sykiu su ta >abėgo. Ir kaip tik musų ma dėl to įstatymo, nes jis jo smarki agitacija, kad pa ku atskirti, ar čia principai, —išeik!
Graudžias kritikuoti valdi- vertus "Laisvę” dienraščiu.1 ar stambaus biznio reikalai.! Darbininkai laukia, kad
myli ?
vim nelaimėn papulčiau, nes rganizacijos organai tapo iinkus. Vienok "Pennsyl- Aš
nesu tam priešingas. Bet Iki šiol didžiausia kova pareitų darbo laiko nusta—šiur, Maik! Kaip tu negalėčiau suprasti ką da ulaikyti, "Laisvė” tuojaus
/ania
Socialist
”
ir
dabar
kas
pakėlė dienraščio klau tarp demokratų ir republi- tymas iš valdžios, bet nė
manai Dievas gali mylėti to rau ar kur einu, tai kas čia nradėjo sąjungiečiams patai
/ra
leidžiamas
Reading
’
e,
simą? Gi patįs "Laisvės” konų rinkimų metu eidavo kaip nesulaukia. Ir sako,
kius kaip tu bedievius, ku butų kaltas?
kauti ir pirštis į LSS. orga
Pa.
Ir
jis
gana
radikališkas
biznieriai.
Ir sąjungiečiai dėl muitų. Jeigu laimėdavo kad
1"''1 dabar TLietuvoje
--x—-- esanti
x-*
rie nepasninkauja ir klup- .—Tai toks jau butų Dievo nus. .
aikraštis.
čiomis nevaikščioja, prie pa daleidimas, vaike.
Štai ką aš girdėjau nuo Vėliaus buvo pranešta, perka-šėrus, remia kaip ga republikonai, tai republiko ponų valdžia, ji nieko nesi
lėdami, kad padarius "L.” nų valdomi trustai nustaty rūpinanti apie darbininkus
nelės švenčiausios nesimeld
LiSS. 1-mos kuopos draugų, kad
—
Ne,
tėve.
Neprotaujan"Musų
Tiesa
”
išeis
dienraščiu,
tartum jie netu davo muitus tąip, kaip jiems paduotus ponų malonei, f vi
žia, jai karunkos negiedi?
kuomet buvau Philadelphi 3rooklvne. (Vienas numetis.
žmogus
už
viską
priprato
—Gerai, tėve, kad pačios
joj. Kada valdžia sulaikė •is jau išėjo. — Red.) Tuo rėtų savo organizacijos ir parankiau. Jeigu laimėda sus valdžios darbus jie žiuri
kaltint
ar
dėkavoti
nežino

neturi, tai ir karunkas pa
Kovą” ir "Naująją Gady tarpu artinas Sąjungos su organų. At Sąjungos tas' vo demokratai, tai tuomet šaltai. Taip, pav., paskel
mam
dievui
ar
velniui,
nors
nutarta?
demdkratų valdomi trustai bus mobilizaciją sako:”2— už
nelėms gali giedoti, jei tik
nę,” tai niekas nenuėjo ant važiavimas. Jeigu ir išleis buvo
visako
kaltininku
yra
jif
męs eisime, ar dvarponių
jos tavo giedalo klausyties
?ašto nei pasiteirauti apie kokį lapą prieš pat suvažia Pagalvokime, draugai, ką taikydavo muitus prie savo ką
oats.
Pavyzdžiui,
papasakok
ir
kitų
turtingųjų žemę ir
mes
darome!
Per
metus
dė

biznio
reikalavimų.
Ir
to

nori.
ulaikytų lakraščių likimą. vimą, tai sąjungiečiams jau jome aukas, kad nupirkus
man
savo
paskutinę
nelai

turtą apginti ir kad ponas
—Šarap, kvaily, ba tuoj
Šukys nėjo, nes nemoka an- nebus progos apkalbėti savo Sąjungai mašinas, kad galė dėl republikonų- trustai vi vėl
mę,
o
męs
tuoj
pamatysime
po senovei kankintų.
suomet
remdavo
republiko

trauksiu per marmuzą už ši
<lų kalbos; 6 ”revoliucionie- reikalus. O tuo tarpu gali tume spausdinti savo laik
kas
buvo
kaltininkas.
Prie
organizacijos
tokį b’iuznijimą.
ius” Stilsonas nėjo, nes bi- išeiti aikštėn daug negražių raščius. Kiek vargo padė nų partiją, o demokratų tru nenori jokios
prigulėti. Jeigu kas
stai — demokratų partiją.
—Tai ir vėl, tėve, bus tau —Jes, vaike, aš tau papa bjo pašto viršininkui rody
valdybos
darbelių.
Jeigu
jo
musų
kalbėtojai
ir
prakal

kuomet
inia kalbėti, kad rei
Gi
tokie
trustai,
kurių
biz

nelaimė; už šitokius darbus sakosiu, ba tu šiandien nesi tis.
kas
parašys
apie
Sąjungos
bų rengėjai, pakol surinko nio muitas nepaliesdavo, vi kia organizuotis, tuomet at
patubdvs tave į šaltąją, ten duoki iš manęs. Buvo taip:
Pirmos
kuopos
draugai,
reikalus
į
"Kel.
”
ar
"Nau

me
reikalingą pinigų sumą. suomet remdavo ir remia sako, kad ta organizacija
Anąsyk
aš
buvau
nuvykęs
į
nori ar nenori, turėsi pasni?u
kuriais
man
teko
kalbėti,
jienas,"
tai
"Laisvė
”
ap

Keli
tūkstančiai dolerių lė- abidvi partijas lygiai.
nieko neduos ir negelbės,
kauti ir karunkas giedoti. Dukvvną kaipo vyčių gene
/ra
Įsitikinę,
kad
jeigu
tuošauks tą “soči ai patriotu,” šavo mašinos. Ir dabar, kuo
kaip bus lemta taip ir liks.
—Ne tavo biznis, vaike. rolas apsitaisęs mandiera ii
aus
butų
paštan
nueita
n
"socialburžuju
”
ir
tt
O
jei

met
mašinos
įgytos,
męs
apNuomininkai žemių ir gi ne
—Taip, tėve, aš skaitau visą savo cino junikvarmą.
kad
iš
skaitytojų
ji
negali
inkamai
pasikalbėta,
Są

gu
kas
parašys
į
"I^aisvę
”
’eidžiam savo laikraščius,
patenkinti savininkais, nes
pereiga tave šio-to pamoky Žinai, dabar jenerolai jau ne
ti, tavo klaidas tau nurodyti, joja, kaip būdavo musų Vy jungos organai butų buvę kritikuodamas "kairiaspar- kad paėmus "Laisvę” į savo užsilaikyti. Jeigu jis dabar šie ima sau nuomą neatsi" kad tu kitąsyk jų nedary tautas ar Alagirdis, tik ar- laliuosuoti. Bet niekam tas nių” šulerystes, tai "Laisvė" organus. Bet kaip paėmus? negali iš skaitytojų užsilai žiurėdami į dabartini padė
tai dienraščiu virtus," jimą, kad nuomininkas pri
tum ir mažiau tų nelaimių mabi'iais važinėja. Taigi ii nerūpėjo. Tuo tarpu juoda i to netalpins ir atsakys, kad Gi perkant jos šėrus ir tuo kyti,
kuomet
išlaidos pasidarys valo ir visas valstijos parei
šimčiai
darbavosi
ir
nešė
jai "pėržerr.a” kalbėtis su budu* apmokant jai už jos
turėtum. Vadinasi, tėve, aš aš važiavau su savo štabu
daugiau myliu tave negu armabiliu. Mums bevažiuo prieš musų laikraščius viso-/‘Sąjungos išmatomis.” Kai mašinas, kurios mums jau daug didesnės, jai da sun gas pildyti ir paskirtą mo
Dievas, kuris tau - nelaimes jant viduryje kelio sustojo nų skundų. O kadangi is rieji gali prirašyti didžiau- nereikalingos. Lai Sąjun kiau bus užsilaikyti. Sąjun kesti mokėti i valstybės iž
siunčia, o aš gi noriu nuo tų karas ir žmones lipo lauk iš musų pusės niekas nėjo tu šių nesąmonių ir melagys- gos organai ir mašinos eina giečiai savo Šerais jos neiš dą už valdomą žemę,b o tuo
tarpu žemės nėra kuo išdir
:o. Amerikoj tokia mada, -kundų atremti, tai pašto [čių, "Laisvė” * viską patal- velniop, tik gelbėkim "Lais laikys.
nelaimių tave apsaugoti.
Taigi
visa
šita
suirutė
yra
viršininkui
buvo
aišku,
kad'nins
ir
užtvirtins;
bet
jeigu
bti; gyvulių ir įrankių trukvę!
”
vaike,
kad
jei
prezidentas
—A-a, tai ko tu visada su
musų
organai
prieš
valdžią!jus
norėsite
tas
nesąmones
keliama
Sąjungoje
dėl
kelių
’
sta.
dauguma laukų’ stovi
Norėdami
paversti
"Lais*
manim sykiu neini? Jei bū važiuoja, tai net ir fajieryę ” U1C11I
doviu,
lil^o
HUOr\
uią,
biznio (neišdirbtų,
o pasiskundus
dienraščiu,
męs
nusk- "revoliucionierių”
tum prie manęs, tai pama monai bėgdami sustoja ir labai nusikaltę. Pradėjus pakritikuoti arba melą ati- vę
<ąjungiečiams
reikalauti
ištaisyti,
tai
tas
jau
"Laisvei'
riausime
Sąjungą
ant
kokių
gelbėjimo.
Dėl
kelių
žmonių
įsavininkui,
.
kad auimu
Sunku g.ygyoraleidžia
pfezidento
veži

tęs kad man nelaimė gal at
tyrimo,
delko
jų
laikrašičiai
bus
”
peržema.
”
$20.000! Ar tai išmintingas biznio skriaudžiama organi-(venti, negalima išsimokėti,
sitikti, tu sudraustum ma mą skersai pervažiut. Aš,’
sulaikyti,
Šukys
galų
gale
zacija. Norima surtaikinti trumpai atsako: išeik! Ūkikaipo
generolas,
ir
nekėrinu
darbas?
Štai
jos
korespondentas
ne ir aš išlikčiau sveikas.
oasiėmęs
advokatą
nuėjo
kodėl
”
Lais'
organizacijos organus, kad ninkai ir nepatenkinti paiš Minersvillės. Pa., prime Klausimas,
Dievaži, da ir gerai tau už- kokių ten mužikų lipančių
Bet tuomet lavo, buk Kučinskas, laiky vė” taip peršasii Sąjungai i-jprivatini laikrašti pavertus
liuosavimu
--------™..... - dvarponių (tų,
iš lektrik-kario. ale durnas pasiteirauti.
pundvčiau.
buvo
jau
pervėlu,
nes
per
organus?
Turbut
jai
prastai
dienraščiu.
Pagalios
norima
kurie
1918 m. '^atįs nevaldė
damas New Philadelphijoj
—Bėda man su tavim, tė policmanas sulaikė mano
du
mėnesiu
niekam
akių
ne

biznis
eina.
Ji
nuolatos-de-pikviduoti
visą
Lietuvių
So-'savo
dvarų),
nuo mokesčių
o___ armobiliu ir paklausė mano
prakalbas,išniekinęs Rusijos
ve. _________
Kaip senai______
aš stengiuoIštikrujų iuoja, nuolatoš prašo para-.ralistų Sąjungą, kad šutvė- už žemę ir dauguma protessi tau galvon įkalti savo su- vardo. Nenorėjai jam pasa- rodant visi skundai likos tarybų valdžią.
nusiųsti
į
Washingtoną
ir
gi aš tame mieste visai ne mos, nuolatos rengia kon-<nis kokią ten "komunistų tuoja prieš tą, atėję į valspratimą, kuris nei vienai va- kvti, kad neįdėtų mano varčiaus valdybą.
landelei tavęs neapleistų, dą i peiperius ir nepadarytų musų organai buvo jau už buvau kalbėjęs ir parašiau certus ir kitokiais budais. Partiją."
dolerius
gaudo.
Tas
parodo,
I
T.
J.
Kučinskas.
|
"Lietuvos Darbininkas.”
drausti.
"Laisvei,” kad ji atitaisytų
kiekvieną tavo žigsnį valdy- vyčių armijai sarmatos. Ir
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Kas bus su Lietuvių
Socialistų Sąjungą?

tikė-lietWOS ValdŽIS RSlrūpina Darbininkais.
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Paj'-.Kiu
apsivedimui senyvos
Pajieškau Kazimiero ir Karaliuos
Pajieškau
savo vyro Frano
Ornenėms išsiskirstyti. Žmonės'kitų šaky darbininkus. Da- painformuota, kad bus suis-!žo>
.ęuvos
ižos, H
iš R
Rietavos
parap., Vauao
Vatučio so- Biekšių; Morkaus Česnulevičiaus, iš merginos ar našlės, gyvenimui ant
žaibo greitumu įssiskirste, Į bar ir jie pradėjo organi- rinkimas ir apkalbama um- dos, Raseinių aps., 14 metų kaip A- Dzekėorių sodžiaus; Stanislovo Bab ūkės. Meldžiu atsišaukti, platesnes
ravičiaus ir Motiejaus Černiausko, iš žinias suteiksiu laišku.
nes žino, ]kad su Sėdos mili-'zuotis į Am. Fed. of Labor jos •organizavimo reikalas.
Frank Rakowsky
Ukronių sodžiaus; Juozo Kukio ir Jo
Juniją ir nori iškovot 8 vai. Policija susirinkimą uždarė. (
Frontier, Minn.
no Babravičiaus iš Pamerkiu sodžiaus
cija juokų nėra.
visi
Alkininkų
parapijos,
Trakų
pav.,
Žmonės labai skundžiasi darbo dienos ir kitų pageri
Vilniaus gub. Meldžiu atsišaukti.
REIKALAVIMAI
Yra faktų, kad tais skun
nimų.
ant milicijos žiaurumo. ,
?
Alek B.
(38)
dikais
ir
priešais
organiza76 Lamartine st., Worcester, Mass.
NAUJAS IŠRADIMAS,
„Liet Ukin?
Tuom pat laiku pradėjo or- vimui unijos yra ir keletas
Dėl išvalymo pleiskanų be: dėl suPajieškau Amilės Marcinkevičiū laikymo plaukų slinkimo išrasta nau
tės, Elzbietos Kregidžiutės ir pusb jas vaistas. Reikalaudami jo kreip
šovinys sudraskė vaikiną. ganizuotis ir National Tube lietuvių ir tai dar tokių, kurolio Kazimiero Dūdos, visi iš Bečių kitės pas:
Kompanijos darbininkai,ku-1 rfe visados su pasididžiavi(40)
sodžiaus, Kupiškio parap., Panevėžio
A. Ambrose
Stačiūnų kaimo (Šiaulių rioje daugiausiai dirba lie-|mu vadinasi save tautininapskr. Meldžiu atsišauktu
122 C st.,
'So. Boston, Mass.
..d
Emilė Dudaitč-Baltrenienė
apskr.) vaikinas, apie 30; tuviai, rusai, lenkai ir kiti'kais,
^avo brolų lietuvių mykais,^avo
2004 VVatson st., Pittsburgh, Pa.
REIKALINGAS CHORO VEDĖ
metų amžiaus, buvo parsi svetimžemiai. SuprantamaJlėtojais. Jie užima da ir lieJAS, kuris galėtų vadovauti mišrų
Paj
:
cškau
brolio
Juozo
Bružio,
iš
vežęs didelį anuotos šovinį. kaip tik pradėjo darbininkai tuvių draugijose viešas vie
chorą. Dėl platesnių žinių rašykite
Vidgirių kaimo, Keturvalakių vals žemiau paduotu adresu
Pradėjo jį sukinėti, norėda organizuotis, tuojaus prasi tas.
čiaus, Vilkaviškio apskrities, gyveno
Leo. Valenčius
(37)
Nevarke. paskui Pennsylvanijoj. Jo 267 Clinton st, Bingnmton, N. Y
mas išimti parako. Pas jį dėjo persekiojimai, ir atsi
Darbininkai turi tuojaus
paties meldižu atsišaukti ar kas žino
atėjo pažiūrėti dar 2 vaiki rado visokių šnipų.
... Tarpe
. tų_ .atkreipti J tai savo domą ir
malonės pranešti.
(38)
Svarbu yra žinoti kiekvienam ’šKazys Bruožis
nai.
Jis
prašė
jų
padėti
jam
yra
ir
keletas
lietuvių
kurie
apsivalyti
savo
darugijas
aiškinimas
užlaikymo savo sveikatos:
Požėla ir Bielskis areštuotu
756 Atlantic st,
Stamfird, Conn. Vyrams, Merginoms ir Moterims!
šovinį atšriubuoti. Jie padė buvo šiokiais- tokiais bose nuo tokių išdavikų.
Praktiškoj formoj isparodoma iš ko
merikoje, augšto ūgio, nešioja aki
Kaunas. Atvykę Kaunan jo jam atsukti kaž-kokius liais.
Pajieškau pusbrolio Jono Zuklios,
Paipmilio darbininkas. nius,
gyveno visą laiką Elizabeth, N. iš Sudonių kaimo, Butrimonių vals kios medžiagos susideda piktligė ir
buvusieji Kapsuko valdžios šriubus, ir bijodami nubėgo
J. Liepos 21 d. išvažiavo, palikda čiaus, Traku apskrities. Jo paties kodėl ji baisiai kenkia žmogui, taipgi
LJtf.D.
bijosi
duot
salę.
mas mane su 3 mažais vaikais. Jo meldžiu atsišauti ar kas žino malonės kur ir kaip ii randasi. Tik $1.00.
komisarai (ne komunistai) .tolin, palikę jį vieną. Vos tik
MIRĖ ANUPRUS STANEVIČIA.
A. M. D. E. S. P. LIN CO.
(43)
paties meldžiu sugrįžti ar kas jį ži
Kadangi
plieno
trustas
2309 Bro»n st., Philadelphia, Pa.
V. Požėla ir V. Bielskis sto- spėjo nubėgti, kaip sprogo
Tarnavęs S. V. kariumenėj, 15 ge no malonės pranešti, už ką busiu dė pranešti.Juozapas Kazlauskas
sugrįžo sužeistas gesu ir pa kinga.
177Moujer st, Brooklyn, N. Y.
jo pas Teismo, Prokurorą, šovinis ir tam vaikinui sut- drasko visokią laisv ir net gužės
gyvenęs tris mėnesius mirė 22 d. rugPARDAVIMAI.
A. Ornežienė
,
uždaro
susirinkimus,
tai
L.
Prokuroras,
pasižadėjus rūpino visą kūną, nei surinpiucio.
309 Band st.,
Elizabeth, N. J.
Pajieškau
kaimyno
Antano
ZincNAUJAUSIOS ŠIOS GADYNĖS
kaus, iš Gaiženų kaimo, Zapyškio pa
jiems nevesti jokios prieš- kti
’ negalėjo. Tik rado gal M.D. susirinkime buvo pra
Pajieškau pusseserės Paulinos Lap- rap., Aleksoto valsčiaus, Kauno aps.
KNYGOS.
nešta
kad
neduotų
salę
lai

valstybinės agitacijos ir be vą ir pečius. Tai ką daro ne
kiutės, Kauno gub^ Vidiškių parap., Meldžiu atsišaukti ar kas žino malo Barbora Ubrik ..................
__ 50c.
kyt
susirinkimų
unijistams.
,enKrovo kaimo. Pirmiau gyveno nės pranešti.
Baltoji Vergija ................ .
— 50c.
leidimo niekur neišvažiuoti, atsargumas ir nesuprati
(38)
*nglewood, N. J. Turiu svarbų reiSveikata .............................. .. $2.00
Susirinkimas
tečiaus
nutarė
Jurgis
Lcveckis
juos paleido. Paskui V. Biel mas.
alą, lai atsišaukia arba kas apie ją
Karolio Markso Biografija
.. $1.50
820 Prospect st.,
Portage, Pa.
unijistams salę duoti. Bet
ino malonėkit pranešti
(37)
Vokiečių Kareivio Atsiminimai 75c.
skis ir V. Požėla nuėjo Kau
Juozapas Burbulius
Pajieškau Juozo, Jurgio ir Antano Knyga Kepimo ir Virimo ____ $1.25
no Komendantą prašyti lei Apie bolševikų šeimininka L.M.D. pirmininkas to nuta
1412 Centrai avė., Detroit, Mich.
Grigonių,
iš Varžių kaimo Taujienų Sapnininkas gražiais apdarais S1J5O
rimo taip nusigando, kad ta
be apdarų 75c.
valsčiaus, Ukmergės apskričio. Mel
dimo
apsigyventi jiems
vimą Biržuose.
Pajieškau savo drangų, Vincento džiu atsišaukti, ar kas žino malonės Komunistų Manifestas
me
pat
susirinkime
užreiš15c.
Kaune. „Laisvės” Redakto
Kazimiero Pūkių, iš Kauno gub., } rairaeišti.
Rusijos
Sovietų
Konstitucija
..
10c.
kė: „Jeigu jus duodate salę
Raseinių aps.,
Vainuto miestelio,
Be tų turime ir kitokių. Klausdami
Juozas Juknis
rius V. Bičiūnas, sutikęs Biržai. Jau beveik mėnuo, unijai
rirmiau gyveno apie Pittsb.urghą, da- 212 College avė., Sioux City, Iowa. prisiųskit už 2c. pašto ženkle!) atsa
mitingus laikyt, tai aš
juos begrjžtant iš Komen kaip iš Biržų išginti bolševi atsisakau
.ar nežinau kur. Malonėkit atsikymui.
nuo
pirmininko
aukti ar kas žino praneškit, už ką Pajieškau brolio Dominiko Mockaus
Joe Pakutinsky
dantūros, pasišaukė polici kai, tečiaus miestas vis dar vietos ir apie tai turėsiu pra
>usiu dėkingas.
•
Herrin, If J
išrodo
neperpuikiausiai.
iš Mankaičių kaimo, Skaudvilės vals Box 55, B. R., 1
jos ir areštavo.
Taipgi pajieškau draugo Motiejaus čiaus, Tauragės apskrities, gyveno
nešt
policijai.
’
’
šylio, paeina iš Kauno gub., Rašei Lovvford, Pa. Jo paties meldžiu atsi
POPIERIAI LAIŠKAMS
„Liet. Ukin.” Krautuvės tuščios, pašto nė
vų aps., Girininkų kaimo, Vainuto šaukti ar kas žino teiksis pranešti.
Popieriai laiškams rašyti, 28 gara, laikraščiai nepareina,
■arapijos, gyveno Benton, I1L Turiu
tunku, su vosokiais gražiais pasvei
Didžiumai L.M.D. narių
Kazimieras Mockus
varbų reikalą. Malonėkit atsišaukti
kinimais ir su pritinKančiom eilėm,
Lietuviškų kazokų žiauru nebent iš Šiaulių kas koki toks pirmininko pasielgimas
Box 164, .
’ Athens, IH.
ir kas žinot praneškit
ir šių pritaikintom eilėm
dabar po
atveža, ir tą, viens kitam iš
mas.
P.
S.
Rindokas
karės,
ir
su
gražioms
kvietkoms.
Par
nepatiko
ir
pagimdė
nemaPajieškau
Juozapo
Ramanausko
Velionis paėjo iš Antkalniškių kai
nagų traukia, žodžiu — bir
Beach st, Indiana Harbor, Ind. Suvalkų tnib., ir pavieto, Mockavos siduoda 12 poperių su konvertais už
Renavas. Sedos apskr. Čia žiečiai jau apie pusmetis, onų įspūdi. Jo rezignavimą mo, Skirsnemunės parapijos, Rasei- 3716
-- ■
---------------------- ---------------- , > • valsčiaus ir kaimo. Sykiu esarp atva 50c. Reikalaujam
agentų ir duodam
apskrities.
Pajieškau savo materies Marjonos žiavę iš Lietuvos, tad norėčiau susi gerą uždarbį. Adresuokit:
jieškant ūkininko V. Viz- kaip nežino, kas dedasi pa Draugystė priėmė ir naujo j,nixLietuvoje
paliko tėvus ir 4 brolius,
po tėvas Ulackiutės, rašyti. Pats ar kas žino praneškit.
K. J. INTAS
(37)
Amerikoje — 2 įbroliu, seserį ir švo- Viltrakienės
gaudžio (buk buvęs „didelis saulyj, bet užtai puikiai iš pirmininko rinkimui nutarė gerį.
nudu persiskyrėva su ja 28 birželio,
P. O. Box 73,
Chicago, III.
Juozapas Mickevičius
(38)
1913 m. Lai atsišaukia arba kas apie 1712 N Lincoln st., Chicago, III.
cici.ikas’’) darant kratą jo mėgino ant savo kailio bol sušaukt extra susirinkimą. Palaidotas 25 rugpjūčio 1919 m. ją
žino malonėkit pranešt, už ką at
ŠALIN SU DEGTINE!!!
Kryžiaus
kapinėse.
Švento
namuose, kuomet jo neras ševikų „laimę.” Ypač sunku Bet į tą susirinkimą atsilan Pažįstami ir giminės norėdami pla- lyginsiu.
Ji nuvažiavo pas seserį į
Pajieškau brolio Vlado Mikurskio
Visoj Amerikoj sausa. Bet reikalin
Š'evark, po num. 351 John st Tankiai ir sesers Petronėlės Vinkelienės, iš
ta, apdaužė jo žmoną ir išsi prisiėjo, kada Biržus ėmė kė neskaitlingai narių ir rin tsniu žinių malonės kreiptis sekančiu vartoja
ga
atsigaivint mums patiems. Nebi
angliškai
pravardę
Mrs
WilKanukų kaimo, Alitaus vals., Mavežė senelį jo tėvą ir jauną valdyti kokių 17—18 metų kimas tapo atidėtas, bet se ant.'ašu. A, A. Gariiauskas
-on.
■ .
.
(37) riampoiės apskrities. Brolis gyveno jokit! Męs išdirbam EK'^RAKTĄ, iš
kurio Jus galite pasidaryti sveiką ir
Vincent Vitraikis
broliuką, kuriuos kiek pasi- komisaras Kovalskis, kuris, nasis vis da tebepreziden- 3254 Tilton st., Philadelphia, Pa.
Bostone, sesuo Lynn, Mass. Jų pačių
110 — 23 st, S. S. Pittsburgh, Pa. meldžiu atsišaukti ar kas žino malo gardų gėrimą, kurį męs gvarantuovežę ir nušovę.
jam — kad užganėdins kiekvieną,
turbut, perviršijo savo dar tauja.
nės pranešti.
(37) Vestuvėms, krikštynoms, baliams, už
Franciška Puzaraitė po vyru Anke„Liet Uk.’’ bais ne vieną iš savo drau
F
Mikulskis
25 rugpiučio turėjo būti
pigią kainą Jus galit padaryti kele
ričienė pajieškau pusseserės Barbo580 — 24-th st., Detroit, Mich.
šaudo žmones.
tą galionų. Pakelis iš kurio galima
os Puzaraitės, Kauno gub.. Šiaulių
gų, kitų Lietuvos komisarų. L.M.D. salėje LSL 6-tos kp.
padaryt 6 galionus $2.00. Pakelis už
>av, Akmenės parap., Raudžiu sodos.
Seda. Ant Kerežo kapinių Kontribucijos, areštai, sek- surengtos diskusijos. Apie
$1.00. Jus galite padaryti 2 galionu.
Girdėjau gyvena So. Bostone. MelAPSIVEDIMAL
Pajieškau
Povilo
Purtulio,
iš
Lat

(du varstu nuo Sedos) bal. vestravimas —. buvo kasdie tai buvo pranešta policijai ir veliu sodžiaus, Panemunio parap., Ižiu atsišaukti arba kas žino maloTikrai apsimoka pabandyti, o tada
16 d. sušaudyta karinin. PI. ninis apsireiškimas. Taigi
Rokiškio apskrities. Turiu svarbų .lėkite pranešti.
Pajieškau apsivedimui suaugusios užsisakysit daugiau. Siųsk pinigus
(38) merginos ajba našlės. Aš esu apie : I andien.
Mrs. F. Ankevičienė
reikalą
ir
melsiu
atsišaukti.
(38)
gaspadinė. Bal 26 d. ten pat krautuvių sumažėjo per pu
1818 So. String st.,
Chicago, III. 40 metų amžiaus našlys, turiu nuosa daugiau. Siųsk pinigus šiandien.
Antanas, Purtuiis
U ALTER NO VELT Y CO. (37)
Mes
Pirmutiniai.
C07
Michigan
&ve.,
La
Porte,
Ind.
sušaudyta 8 žmonės.
vybę. Meldžiu atsišaukti rimtai.
sę ir tose nieko negalėjai
1117
No. Paulina st.
(Dept. 170)
Elzbieta Olickienė pajieškau savo
J. Stanulevich
(Aapgarsinimas)
CHICAGO, ILLINOIS.
Astuoni 360 Lincoln avė., Milwaukee, Wis.
gauti. Bet ir kas gi turės
Pajieškau Juozapo Ražinsko,
iš •yro Stanislovo Olieckio.
Kaiminėlių kaimo, Musnikų parap. įetai atgal kaip gavau nuo jo laiš
Vyrai slapstosi nuo kariu- krautuvę, kad kiekvienai
Vilniaus rėdyboš,
gyveno Youngs- ką ir daugiau nieko negirdžiu. Mano
Pajieškau apsivedimui emrginos
Lietuvių
Prekybos
Bendrovė
• menės miškuose.
PARSIDUODA FAUNOS!
krautuvei, kur dar lange
town, Ohio. Jo paties meldžiu atsi •ravardė po, tėvais Elz. Poliukevi- arba našlės kad ir su vienu kūdikiu,
iutė,
Kauno
gub.,
Panevėžio
paviepirmutinė
pralaužė
kelią
pirklyšaukti
ar
kasžino
malonės
pranešti.
ne
senesnės
30
metų
amžiaus
ir
ne
105 akrų farma, 40 akrų ariamos,
Gižai, šilkalnio girioj vo matyti išstatytos kelios pyp bai su Lietuva. Ji pirm utinė pa
Hipolitas Kaucleris
(37)
jaunesnės 21 metų. Aš turiu 28 me visa juodžemė be akmenų, jaunas
kės
ar
degtukų
skrynutes
—
119 Magnollia avė., Elizabeth, N. J.
tus, gerai uždirbu. Meldžiu atsišauk sodnas, 9 ruimų namas, dvi barnės,
kiečių žandarai,
jodamisiuntė Lietuvon reikalingiausių
ti, platesnes žinias suteiksiu laišku. vištininkai, kiaulininkai, 18 karvių,
per girią, rado kelis vyrus, deda kontribuciją — mat daiktų. Siuntė tada, kada iš vi Pajieškau pusbrolio F. Kumbausko,
.J. Stupinas
(-‘59) 5 jaunos telyčios, bulius, 3 .puikus ar
1747 So. Halsted st., Chicago, III. kliai, 9 kiaulės, 100 vištų, žąsys, 20
kurie šaukiami į kariumenę „buržujus.” Prekės buVo be sų pusių šaukė balsai, kad tai iš Ilgalankių kaimo, Kauno rėdybos.
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu jo
avilų bičių, apie 60 tonų šieno, rugių
brangios:
degtukų
nestojo ir slapstėsi. Vokie galo
Pajieškau merginos ar našlės apsi kviečių visos daržovės, 40 kortų mal
paties atsišaukti ar kas žino malonės
NEGALIMA.
O
mes
parodėme,
vedimui, nuo 25 iki 28 metų. Esu 32 kos sukirstos. Yra 4 mailės nuo Worpranešti.
f
(39)
čiai liepė jiems iškelti ran skrynutė paskutiniu laiku kad GALIMA ir padarėme.
pr
metų. Malonėkit susipažinti prisiųs- cester, Mass.; viena mailė nuo strytT. Kumbauskas
kainavo
1
rub.
50
kap.
drus

kas aukštyn,-bet paskutinie
damos su pirmu laišku paveikslą.
537 Indiana avė., Rockford, III.
kario. Kaina $9,200; $4,000 įmokėti
Delegatas
iš
Lietuvos
gerb.
John E. Venzlow
(37) Turiu apie 200 farmų ir namų. Už
ji nepaklausė* ir leidosi bėg kos svaras 4 rub., ūkio pro kun. Laukaitis buvo supažindin
537 Indiana avė., Rockford, 111.
brolio Vinco Išganavičio
tvirtinu visokius dokumentus, kreip
ti. Vokiečiai šovė: vieną vy duktai dar brangesni. Ru tas su musų Bendrove ir jos vei ir Pajieškau
kitų savo draugų ir pažįstamų. Aš
kitės pas:
(39)
Paiieškau apsivedimui merginos
rą negyvai nušovė, o kitą giams pudui mokėjo iki 200 kimu. Gerb. delegatas visą mu esu iš Plokščių parap., Šakių apskri
J.
BUROKAS
ar našles ne senesnės 30 metų, aš esu 12 V: Milbury Str., Wurcester, Mass.
atsišaukti.
(39)
sužeidė; visi kiti spėjo pa rub. Ir nestebėtina — tiek sų veikimą UŽGYRĖ IR UŽ ties. Meldžiu
32 metų, šviesaus ęymio, augšto ūgio
Thomas Išganaitis
pamokytas
vaikinas.
Moku gerą
931 Vinewoo4 are., Detroit, Mich.
bėgti. .
’ .
. . grudų išvežė į Rusiją.
TIKRINA PASISEKIMĄ. Jam
amatą ir turiu gera darba ant visa
FARMOS!
Kurie spėjo
pasislėpti,
dos. Platesnių žinių meldžiu kreip
Neturtingiems jokios pa rodėme musų gautą iš Lietuvos Pajieškau draugo Jono Budzeikos,
Parsiduoda
farmos tiesiog iš Rase
išPunsko
parap..
Seinų
apskrities.
ties laišku.
(37)
tuojaus iš baimės nuvyko šalpos nedavė. Vieną sykį milicninj užsakymą. Sakė, kad
nusiųjų amerikonų rankų, ne nuo pirJ. P. B.
Jo broliai Matiejus ir Jurgis mirę.
stoti į kariumenę be jokios buvo net toks atsitikimas: galime be baimės siųsti šimtą Malonės platesnių žinių kreipties že
kliautoių ar kompanijų.
z Dox 23, Hendersoville.,
Farma 16^ akrų dirbamos žemės,
Canonsbury, Pa.
prievartos.
Nuėjo vieno nudegusio kai sykių tiek, kiek užsakyta. Visko miau paduotu adresu.
netoli miesto, namas 18 ruimų beveik
J. Urban
Pirmiau pabėgėliai ban mo neturčiai prašyti duo reikia šimtą sykių daugiau ir už Box 291, '
Pajieškau apsivedimui merginos, naujutėlis, išrodo kaip rūmas, 2 bar
Avella, Pa.
i”-ba našlės be skirtumo tikėjimo, nuo nės, 35 melžiamų karvių, 29 telyčių,
dydavo kaip kada į lietuvių nos. Ir ką-gi, manote, ga viską bus užmokėta. Sakė, kad
25 iki 40 metų amžiaus, aš esu 37 me masinos karvėm melžti 900 dol ver
savo pusseseres duktemiliciją jojančią per girią vo ?O tai komisaras Kovals iš to bus pelno Bendrovei ir riesPa'ieškau
Tumkaitžs, Kauno gub., Telšių
tų, turiu gerą darbą ir gerai uždirbu. tės. Už pieną pelno į metus gauna
t
pav.,
iš
Domiterių.
Girdėjau
gyveno
Meldžiu atsišaukti su pirmu laišku ma 8,000 dol. Be to 2 arkliai, pakin
pašauti.
kis, išsitraukęs revolverį, iš nauda Lietuvai.
to. Bučiau labai dėkinga jeigu kiti prisiučiant
,
savo paveikslą, paveiks kai, vežimai ir viskas, kas reikalinga.
Chicagoj. Turiu svarbų reikalą ir mano
giminės
atsišauktų.
(38)
Minėti vyrai dažribi mėg tiesė į juos ir sušuko: „Štai Todėl dabar musų Bendrove meldžiu jos pačios atsišaukti ar kas
lus
reikalaujant
grąžinsiu, atsakymą Parsiduoda už $26,000. {mokėti reikia
Elzbieta Olickienė
(38)
duosiu
kiekvienai.
(39) $10,000, likusius išmokėt 5 proc. ir
davo šaudyti po girią nakti jūsų duona! Kažko užsino kiekvienas gali pasitikėti. Gerb. :mo malonės pranešti.
527 W. Barre st, Baltimore, Md.
po 500 metams arba daugiau, pagal
P. M a.
Meri- Valauskaitė-Mikie’ionienė
mis. kaipąkada pasidaryda rėjo.” Tuo tarpu gi vežimų delegatui atsilankius Į jūsų ko 52 Porter Str., Brockton, Mass.
Cedar Point, ĮJl. sutartį.
Box 255,
Pajieškau švogerio Igno Miniclgos,
Farma 154 ariamos žemės, kita
vo pozicijų, šoviniai eidavo vežimai grudų paimtų iš loniją paklauskite apie Lietu
Franciška Puzarr.aitė
po vyru iš Minialgių kaimo, Seredžiaus vals
Paiieškau apsivedimui merginos, miškas ir ganyklos, 10 ruimų namas,
vienas palei kitą.
dvarų, kuriuose dirbo vokie vių Prekybos Bendrovę asme Aukevičienė pajieškau pusseserės čiaus. Kauno gub. Jo paties meldžiu nuo 18 iki 24 metų amžiaus, be skir 2 didelės barnės. 16 karvių. 2 arkliai,
ar kas žino malonės prane tumo tikėjimo, kad tik butų kiek an- kiaulės, vištos, 2 arkai bulvių, avižos,
Dabar po šitam atsitiki čiai, ėjo į Rokiškį, Kupiškį. niškai. Jis patvirtins, ką mes Barboros Puzaraitės, Kauno gub., atsišaukti
(39) upažinus su mokslu. As esu 23 me- daržovės ir šienas, mašinos, vežimai
Šiaulių pav., Akmenės parap., Rau šti.
mui aptyko šaudyme.
B. Brainskas
Kaina
džių sodos. Girdėjau gyvena South
rų, laisvas vaikinas. Su pirmu laišku ir visi reikalingi įrankiai.
sakome.
Dabar jau viskas eina žy
1217 Lobdell st.. Wi!n>ington, Dėl. meldžiu prisiųsti paveikslą.
$7,800. {mokėt reikia $4,000, likusius
Boston, Mass.
Meldžiu atsišaukti
šiomis dienomis išplaukia iš
i ^mokėjimais 5 proc. ir po 200 dol me
kas žino malonėkit pranešti.
L. J. Durkauska^
Milicija bizūnais vaišina miai pigyn. Rugių pūdas New Yorko laivas su daliniu iš arba Mrs.
i
Pajieškau brolių Antano ir Kazi 21 Haddon avė., Atlantic City N. J. tams.
F.
Aukevičienė
(37)
jau 80 rub. ir tt Žemės ne
Firma 167 akrų, 100 arkų ariamos
žmones.
iš Kazliškių kaimo.
1818 So. Sring st.,
Chicago, III. miero Pazirų,
Veiverių valsčiaus, Mariampolės apPajieškau apsivedimui emrginos, žemės, kita — ganyklos ir miškas,
apsėtos apie Biržus paliko pildymu milioninio užsakymo ir
Sėda. —Vienas žmogus, mažai.
Julijono Simanavičiaus,, skridęs. Jų pačių meldžiu atsišauk įuo 20 iki 28 metų amžiaus, laisvų S raimų namas, 2 dideiės barnės ir
Jaučiama didelis su drabužiais ir maisto daiktais, jisPajieškau
nesenai
gyveno
VVaterbury, dabar ti ar kas žino malonės pranešti,
pažiūrų mylinčios dorą gyvenimą, as selas. Kaina $2,800. Parsiduoda ant
atnešęs į Švento Jono atlai trukumas arklių, nes bolše kurie buvo kitų risiųsti. Taip
Marijona Pazirutė
(38) «u 26 metu, turiu gerą darbą. Mel ’.šmo'cesčių. įmokant 2 tūkstančiu ar
dų turgų parduoti kiauši vikai bėgdami daug atėmė. gi išvežta viena didelė skrynia
’ Rox 309 Syney Minės, N. S. Canada. džiu atsišaukti, platesnes žinias su daugiau.
Kreipkitės pas farmerį:
teiksiu lauku. Vaikinų meldžiu nenių, paprašė iš milicijanto, Ypač sunku dvarams, nes su knygomis.
B. WOJC1ECHOWSK{
Pajieškau Dominiko Sunuto. iš ’-ašinėti.
(39)
Boonviile, N. Y.
priėjusio pirkti, 5 auksinus ten daugiausia suspėjo bol- Su sekančiu laivu, kuris net
Panotėnų sodos, Ginteliškės parap.,
Jonas Bajorauskas
I R. F. D. No. 3,
Tel. 286 F 2
'ijelšių
apskrities,
gyveno
Niagara
21
Haddon
avė.,
Atiantic
City
N.
J.
I
už 10 kiaušinių. Milicijan- ;§eVjkai ir sėklą išvežti. Der- rukus išeis, išsiųsime tų daiktų,
Falls, N. Y. Turiu svarbų reikalą ir
meldžiu atsišaukti.
(37)
Pajieškau apsivedimui merginos •
l'taicaTlmat gal at»i
tąs, paėmęs 1S
liūs matyti bus vidutinis, kurių pagal nurodymą gerb. de
tikt netikėtai — bokite
Domicėlė Kuzinaitė
arba našlės r.e jaunesnės kaip 25 me
legato,
labiausia
Lietuvoje
rei

prUiren<ę.
,klausimus, pamėtė ja p^iRUgiai geri, vasarojus ken1246 Arnold st,
Chicago, III.
tų ir ne senesnės 28 melu. Aš esu 32
sau. Žmogus;nuo
prieš pat kia.
metų. Meldžiu atsišaukti su pirmu
Piin-Eipeller
Pajieškau sesers Amelės Oželaitės, laišku prisiunčiant savo paveikslą.
susiskaitęs pinigus ra o, įgtegsianC bolševikai buvo Kad pasekmingai varyti pla
greit
nutildo akanamą
Mr. John S. Venziow
(39) Į
Stemplių sodos, šviekšijos parap.
nuo sumušimu, nualkad kareivis nedave jam e Įpasjcen)ę mobilizaciją, bet čią pirklvbą, tai būtinai reikia
Real Estate and Insurance
Jos pačios meldžiu atsišaukti ar kas
gremdlmn ir H»1 Miklinu
537 Indiana avė., Rockford, III.
žiūrėkite, kad batu
žino malonės pranešti.
(37)
4 auksinų, ir eme-kartis, sa- njekas nėj0.
kapitalo. O musų kapitalas su
tu IŠKARO ženklu 1
Petronėlė Oželaitė
kydamas: „Komitetas moka
Galima caat viaoeo
sideda iš parduodamų Šerų. To
Pajieškau apsivedimui draugo, tu-1
6 Kirkpartrick st., Pittsbrugh, Pa.
aptlekoee n) XSe ir
ri
būti
turtinga
dvasia
—
rimtumu,
po 4 auksinus už 10 kiauši
arba Hsiaiuzdlnt nuo
lei visus kviečiame pirkti šėrus.
PITTSBURGH, PA.
Pajieškau brolio Antano Jasevi malonumu ir smagumu, su kuriuo ga
nių, o čia koks plekagalis
Po gerb. kun. Laukaičio užtikri
čiaus, taipgi
Antano Stenevičiaus, lėčiau jausties. kad gyvenimas yra
Darbininkai pradėjo orga nimų niekas neprivalo abejoti
abu iš Gede-audės kaimo, Mosėdžio vertas gyventi. Esu 23 metų ateis-1
daro kas jam patinka.”
valsčiaus, Telšių pav., Kauno gub. kyrus nuo vyro. Turiu 3 metų dūk- j
apie Lietuvių Prekybos Bendro. nizuotis.
Minėtas milicijantas atsi
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu jų relę Atsakymą duosiu tik tam. kas
pačių atsišaukti ar kas žino malonės su pirmu laišku prisius savo paveik
Jau ir nuolankiausiems' vės pasisekimą,
vedė viršininką ir dar kelis
slą.
nežinau kur. Jo paties meldžiu atsi pranešti
(37)
TAI BUSI GRAĖUS! Ja išdirba
Mrs. A. Kindelis
milicijantus
su buzunais darbininkams nusibodo ilge- Musų šėrai po $5.00. Nei die- rinkti ar kas žino malonės pranešti.
Stanislovas Jasevičių
Mentholatum Co, Prieš eisiant gult
713 N. 8-th Str.
Phiiada, Pa.
713
W.
Lombard
st.
Baltimoie,
Md.
•
Aleksandra
Gedgaudas
sniai
laukt
pagerinimų
ir
paĮ
nos
neatdidėliodamas
pirk
šėrų
į-ar.kose ir ėmė rėkti: „Kas
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus,
820 Bank st., Waterhory, Conn.
Prfieškau apsivedimui merg’inos, o padarys veidą tyra ir skaisčiu balta,
’piekagalis,’ kas?” Ir
7 šiaip tys pradeda rūpintis savo musų Bendrovės už VkiekV tik išPajieškau Juozapo Veseckio ir se
Blogiausiose gali- Kreipkis adresu:
(39) Pajieškau pnssesei ių Konstancijos serų Agnieškos ir Marijonos, iš Ma- nuo 18 iki 26 metų amžiaus, aš esu Toji mostis išima plėtmus raudonus,
negražiai
pravardžiavosi. pagerinimu.,
ir Uršulės Bindokaičix, iš Abelupių žiutėlio sodos, Namokščių paran., 26 metų. Platesnių žinių meldžiu juodus arba šlakus ir prašalina visoLITHUANIAN SALES
Paskui surašė protokolą, sąlygose buvo liejinvčių darTuriu svarbų kreiptis, su pirmu laišku prisiun- kius spuogus nuo veido. Kaina dėžukaimo, Vilkaviškio apskričio, Suvalkų Raseinių apskrities.
paveikslą.
Atsakymą tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst
CORPORATION.
gub. Jų pačių mei<lž;u atsišaukti ar reikalą ir meldžiu jų pačių atsišauk čiant savo
Žmonės apspito žiuri, kuo- bininkai. Jie dirbdavo po 12
duosiu kiekvienai.
<38) |ir štampomis.
ti ar kas žino malonės pranešti.
kas
žino
malonės'pranešti.
(37)
mi tas viskas pasibaigs. Bet valandų irjnokestis jų nesu- 244 W. Broaduay,
Jonas įlenkus
J. RIMKUS,
Joe Elijošius
(37)
Aptanas Kučinskas
Post Office, Gand Toįvn, W. Va. į P, O. ROK 36,
Hoibrook,
Rox 232,
Kehosha, Wis.
South Boston, Mass.
Bos 31, HiHcrest, Altą, Canada
ponas vyresnisis liepė žmo-|lyginamai buvo mažesnė už
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Ilgai jis guĘjo drebėda
mas ir spardyaamos, mėty
damas gaivą iš vietos į vietą,

KBEBIVIS.
KAIZERIS PABĖGO SV į

$150,000pinigv no ministeris
ta rytą pusėj patagė raukad kaizeris bėgdąB donavo aušros šviesa, kada
rudaplaukis pasikėlė ir
mas^andŲon issmese su saplėstomis akimis pažvelgė pt>5f),O0O mai kių.
aplink save. Mėlsvoj migloj;
Jo pastovoj ir žvilgsnyje,!
žvilgsnyje,' —Parodyk — tarė Kuba- apsiaučiančioj jį, jis vos-vos
kurį jis metė savo draugui,, ras ir ištiesė> ranką link įžiūrėjo raudoną
rytų pa
žomšinio krepšelio.
juodbarzdis matė gręsiantį
l
dangėj saulėtekio ruožą ir
I —Nesibijok, užteks! — rausvą plėtmą gęstančios
sau pavojų, i
Geruoju sakant — trau. suerzintas riktelėjo rudap- ugnies, prie kurio gulėjo du
kitės šalin! — suriko jisaiį laukis ir įkišo mašną su auk- lavonai. Apyčiuopa eida
pašokdamas ant kojų. —Ei. su savo kišeniun, pakarto- mas jis surado arbatpuodį
kite! tai visas mano įsaky. damas: — Užteks, sakau. ir įkišęs į jį ranką nuprau
Eik, parnešk šakų ugniai, iš sė sau nematančias
mas.
akis,
Jis pakėlė savo šautuvą, sivirsiva arbatos. Senai r~ manydamas, kad da grįžš
kaip kad rengdamasis paim. brač, karštą arbatą gėriau, jam regėjimas. Bet melsva
ti jį ant akies, ir žengė žing-if regis, ir skonį jos jau užsi migla kaip buvo taip ir pasi
SUČEDIJA JUMS LAIKĄ IR PINMJUS. .
Vandens
pilnas liko, nieks aiškesniu nesidasnį priekin, bet paslydo ir miršau.
šautuvas iškrito jam iš ran arbatpuodis, mat palaikis! rė. Klupšeias pažengė kelis
“
Jai nereikia senoviškojo prirengimo, nes ji .visuomet gatava kepimui, ar j
pasirūpino sau...
kų.
žingsnius pirmyn, apyeiupoKubaras piktai žvilgtelė mis
Rudaplaukis
kaip katė
pariebinimui blynų arba pyragaičių.
'
1
susijieškojo šikšninį
pelę išvidus vienu šuoliu šo jo į rudaplaukį, bet neišdrį krepšį, pasiėmė šautuvą ir
Ji sučėdyja jūsų pinigus, nes jus galite kept daugybę sykių ant tos pačioeA
ko ant sukniubusio juodbar- so pasipriešinti, tylėdamas paskui tai čia, tai ten klup
/S
Mazolos. /
- - . .
F
zdžio žmogaus ir parsimu- nusivilko į krumus šakų pa damas į pakliuvusį ant kebo
šė jį po savim, prislėgdamas rinkti.
krūmą nuėjo jis
pirmyn,
Rudaplaukis pakėlė šau jausmas reikalingumą ei
visu savo kunu.
Kubaras
Prie kepimo susivaitoja Mazolos nuo ketvirtadalio iki trečdalio manau,.
”•?$
taipgi prišoko, pasigriebė tuvą, apvartė, apžiurėjo jį ir ti šalin. Ilgai jis taip ėjo pa
negu
reikėtų
sviesto
ar
taukų
vartoti.
įsitikinęs,
kad
šautuvas
už

šautuvą ir pribėgo prie besikol iš nuovargio nekrito ant
galinėjančių, norėdamas pa taisytas šovimui, išimtas iš drėgnų samanų. Jis gulėjo
Mazola duoda labai gardų skonį prievalgiams.
gelbėti savo draugui. Bet <£repšio kulipkas įsidėjo ki pasidavęs savo likimui ir
šeniun.
Jis
jau
mąstė,
kaip
jis negalėjo šaut į susivynio
laukė mirties be vilties, kad
Ji yta padaryta vien tik iš .gryhia;
jusius į vieną besiraičiojan- pasiliuosuoti nuo draugo, da kada vėl galės matyti.
tį kamuolį, bijodamas patai bet nesiryžo tai padaryti Kymus varnos sukarksėjiusių kukurūzo (karnoj grūdelių Įt‘re-į
kyt rudaplaukį savo drau dabar, nes jį baugino mintis mas vėl sužadino valkatoje
finuota daugelį kartų, iki pasidaro vic
gą. Galų-gale jis_ pagavo apie pasilikimą vienui vieno geismą gyventi. Jis pasikė
siškai tyra.’
momentą ir iš visos‘savo jie- tyruose.
lė-ir nusivilko. Alkis primi
Tamsus Kubaro stovylos nė jam kad krepšyje pasili
gos rėžė šautuvo drūtgaliu
juodbarzdžiui galvon, kada; pavidalas ^pasirodė tamsioj ko da keli preskiai, kuriais
jis išsirito ant viršaus ru padangėj su pundu ant ran galima buvo apgauti maisto
kos sukrautų šakų. Kubaras reikalaujantį skilvį.. Jis dėl
daplaukio.
atnešęs
žabarus metė ant to mėgino grįžti atgal ir pa
Užgautasis suriko ir jo
SAUP
ugnies,
iš
kurios pasipylė siimti paliktą krepšį. Ar jis
AMO
rankos paleido rudaplaukį,
COOKING
kibirkštįs
į
visas
puses
ir
ne-'
gi Kubaras tolesniai kūlė jį
grįžo ta pačia vaga, ar nuė
.
©u
pradėjo jo visai kiton kryptin, jis
šautuvu patol, iki jis nepa trukus liepsnos
braškinti sausas šakas.
liovė judėjęs.
įegalėjo dabar sau išsiaišVanduo arbatpuodyj už dnti, nes jau apie pusę va—Gatavas... — tarė atsi
keldamas ir žiūrėdamas į virė. Valkatos sėdėjo tylė andos jis praleido rėplioji
užmušto
žmogaus lavoną dami, šnairiai slapta žiūrė mui ir apciupinėjimui, te
sunkiai alsuodamas rudap dami vieęs kitan. Rudaplau čiaus tos vietos, iš kurios
laukis. — Stiprus, velnias. kis jau graudinosi, kad ne varnos kranksėjimas jį išvi
Aš jau ir maniau, kad man paleido šūvį į draugą, kaip jo, surasti jis negalėjo. Gabus galas. Dabar, brač, mu tik pamatė jį su šakomis pa lų-gale nusiminęs ir nugalėsų reikalas kaip ant sviesto. reinant, o šis gi savo minty :as jis vėl krito ant drėgnos
se keikė rudaplaukį, čiupinė žemės.
<
Taip kalbėdamas rudap
damas/užantyje savo peili ir Senas
valkata
.
suprato,
laukis apjieškojo užmuštojo
žmogaus kišenius, nutraukė vos-vos išturėdamas ap- kad kova bereikalinga, kad
Ai, Altu lostovska, pasirt
Jmirtis mažiau baisi už repnuo lavono kailio jekę, nu maudą krūtinėj.
Jis;
metė šalin savo sudriskusį Jam neišsakomai norėjosi liojimą nežinant. kur.
ta visli publikai akyse.
žiponą ir apsivilko kailine panerdinti savo pirštus į urnai pasikėlė, atsisėdę9 nuVIENATINIS ,LAWRENCE
jeke, taipgi apsiavė užmuš- auksą, paliesti tuos blizgan- siavė batą ir pančiaką, pa
čius
šmotelius;
jo
išsisiubasiimaamas
šautuvą
atsistoMarškiniai ir
tijo batais. —------------vusi vaidentuvė piešė jam*j0, atrėmė drutgalf žemėn,
kelinės nieko neverti — kal'
masinančius
vaizdus laimės, gį vamzdį apgniaužęs ranbėjo jis manydamas dai ir
tuomi pasinaudoti. — Da prieinamos vien savininkui-komis atkreipė tiesiog sau į Į
blogesni už musų, tuščia jų. to krepšelio, pripildyto auk- krutinę. Apyčiupa jis padė
j jo
jį kojos
jo didi
didijį
kojos pirštą
pirštą ant
Pagalios, jei nori, gali sau so šmoteliais.
pasiimti — pridūrė jis žvil —Reik įpilt arbatos, van- šautuvo gaidžio ir kelias seprabilo kundas stovėjo taip
gtelėjęs į
Kubarą, kuris duo jau užvirė
slėpdamas savo apmaudą rudaplaukis, nukaisdamasf pasirengęs atlikti labdarinžiurėjo į rudaplaukio dar arbatpuodį. Jis pripylė į švi- gą sau darbą Jis lig da laubą vimąsi' ant jo užmušto ninį puodelį pagamintos aę- kė, lig klausėsi varnos kranžmogaus ir matė, kaip ru batos ir pakišo jį savo drau- ksfjimo, rodos, pavydėdadaplaukis draugas neteisin gui, lig kad norėdamas tuo nias jai džiaugsmo, paskui
gai su juo pasielgia, bet bi pasiulymu prašalinti nuspė- jis sukando dantis piktai išsi
'šiepdamas, paspaudė kojos
jodamas daug
tvirtesnių jamą jo piktumą.
—
Gerk
tęsė
jis
—
atsipirštu šautuvo gaidį ir sykiu
jo nagų jis slėpė savo ap
>•
F
,
su Štivio trenksmu jis griugerk, nes sustingęs
maudą.
Kubaras pažengė klupš- vo besipurtydamas mirimo
Kuoiiiet prisiminė sau šik čias link rudaplaukio ir paė- agonijoj,
šninį užmuštojo krepšį, ru mė atkištą puodelį, žvilgtelė Šūvio išgazdinta varna
daplaukis jau laikė jį savo jęs į jį apskričiomis balto-suplojo sparnais pašokda- kuris pabaidęs RUTES SISTE
naguose ir knisosi jo viduje. <nis iš apmaudo akimis, vi- ma nuo jaunutės pušelės ir MOS KIRPIMO MOKYKLA. La
gražiai aruv a visokius KUBUS
—Arbatos plytelės, cuk- sai nepaisydamas, kad šito- apsuko ratą aplink tris ty- bai
VYRAMS ir MOTERIMS ii rerų
kalbėjo rudaplau- kį jo pasielgimą rudaplaukis ruošė gulinčius lavonus,
audeklų ir pigesne kaina negu ki
rus...
tur. Todėl reikale užeikite ir perkis pats sau, išimdamas iš galėjo lengvai pastebėti ir>
sitikrinkit, o -visuomet busit užga
krepšio suviniotus ryšulius pareikalauti pasiaiškinimo :
nėdinti. Adresas sekantis:
(?)
ir atsargiai dėdamas juos jis tečiaus to nelaukė ir iš
P. Valiulis
šalę savęs ant žemės.—- Ve, puodelio liejo karštu vande
42% HAVERHILL ST.
visai nauji marškiniai.. Ehė, niu tiesiog į akis rudaplauLAWRENCE. MASS.
o kasgi čia tokio t...
kiui.
Rudaplaukis surauIr jis ištraukė iš krepšio mojo ir užsidengė akis savo
kai
akmuo sunkią zom delnais, gi Kubaras puolėsi
šinę mašną,
užrištą plonu prie jo, nesuspėdamas išsi
M Pudirželiu. Atsargiai dreban traukti iš užančio peilį. Ru
Mikslai*
čiomis rankomis jis atrišo daplaukis stvėrė kairiąja
dirželį, įkišo mašnon ranką ranka užpuoliką, dešinią
ir ištaraukęs ją ant savo del ją gi išsitraukė savo mėsino prie gęstančios ugnies ninkišką peilį ir patrakęs
šviesos pamatė blizgančius nuo skausmo delei išplikin
aukso šmotelius. Jis suvir tų akių, sugriežęs dantimis
pėjo ir metė savo žvilgsnį į vėrė peiliu Kubarui į strėInas. Šis sukniaukė, kaip
KAINA TIK 75 CKNTAL
”Tubaras ištiesė savo kak pašautas kiškis, jo pirštai
auiiata apdarais —
lą ir žibančiomis akimis žiu- paleido rudaplaukio kaklą, į
rėjo į delną, ant kurio gulė-Įkurį buvo įsikirtę,Jr jis atvirto ant žemės. Rudaplau
jo auksas.
—Nu, brač, pasisekė mums kis pakilo, susvyravo ir griu
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
ADVOKATAS
—kalbėjo rudaplaukis pri- vo greta draskydamas iš
DARBO VALANDAS.
Atlieka
vwms
te
skausmo
nagais
žemę.
Jis
sislinkdamas prie ugnies lig
OFFICE;
kad geriau matyti tą bliz spaudė prie šaltos žemės sa
OFFICE:
735-73® OM Soatii BUr
tam boaverta, viraštae eiiMat otaeaaa eovo ir TMeivia* ii
gantį ant.savo delno auksą. vo veidą, kuris jam degė,
M Broadnay,
»4 WaaMnrtan at.
e* fe ■
■■■B*
—Dabar, brač, kad tik dasi- tarsi adatomis kas badytų;
Sa. Beefea. Mase.
Mmb
TeL: So. Boeton 431-M.
T«L: Fort HU1 3424-im.
«* -KELEIVIS- SO. BOSTON, MASS.
gaut kaiman, o ten už pini akyse jam tik žalsvai raudo
tephoM:
Boatary
4238-M.
Gyvenimo
vietoa
te
gus galima ko tik nori gau na migla vartė®i ir nieką
ti. Vot, kad pagyvensime! daugiau jis nebematė.
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Tarptautinė Darbininką
Koneferencrja.

Į vos kiaulėMsvaras po l&i
Arkliai nebrangus: geras
darbinis arklys — ame 80
dol.
"Amerikos Ukiaiakas.”
Box 96.

Spalių ^29 d. prezidentas
šaukia ”darbo ir "kapitalo ’
konferenciją.
Pakvietimas yra siunčia
mas kiekvienai tautai, kuri
dabar yra arba kuri prieš
/
konferenciją taps nariu Lietuvos pašto, telegrafo
tarptautiškosios darbo otn ir telefono valdybos yiršiganizacijos, kaip to reika ninkas S. Tomaševieius pas
lauja Taikos Sutarties 307 kelbė pranešimą, nurodyda
paragrafas.
Pakvietimas mas, kokiose vietose Lietui
pasiųstas kablegramu Ame voje jau atidaryta pašto
rikos ambasadoriams ir yra skyriai. štai tos yietos:
1 Akmenė
sekančio turinio:
s
”Jums įsakoma sekantį 2 Alytus
pranešimą induoti preziden 3 Anykščiai
tui tos valstijos, kurioje esi 4 Biržai
užtvirtintas: Suv. Valstijų 5 Baisiogala
prezidentas, sulyg Taikos 6 Gruzdžiai
Sutarties tarp Alijantų ir 7 Garždai
Vokietijos XIII dalies, pasi ' 8 Jonavas
rašytos Versaliuje, birželio 9 Jeznas
28 d. 1919 m. ir sulyg Kon 10 Joniškis
greso jam suteikto autori 11 Joniškėlis
teto šiuomi šaukia pirmąjį 12 Jurbarkas
Tarptautinės Darbininkų) 13 Kalvarija
Konferencijos susirinkimą, 14 Kapčiamiestis
Washingtone, spalių 29 d. 15 Kaišiadorys
16 Kaunas
1919 m.
”Suvienytų Valstijų Vy 17 Kelmė
riausybė šiuo kviečia visas 18 Kybartai
tautas, kokios yra dabar ar 19 Kėdainiai
ba kurios prieš tą susirinki 20 Kražiai
mą taps nariais Tarptautiš- 21 Kretinga
kosios Darbo Organizacijos, 22 Kuršėnai
siųsti savo delegatus ir at 23 Kvėdarna
stovus į Washingtoną daly 24 Kupiškis
25 Lazdijai
vauti šioje konferencijoje.
.26 Luokė
”Jųs taip-pat praneškite 27 Ludavėnai
Vyriausybei, kurios esat 28 Linkuva
priimtas, kad visos smulk 29 Mariampolė
menos link priėmimo ir jų 30 Mažeikiai
atstovų apgyvendinimo Wa- 31 Mikelmontas
shingtone gal būt pasirūpin 32 Naumiestis
ta čia esančių jų diplomatiš 33 Panevėžys
kų atstovų. Malonėkit gau 34 Papilė
ti ir: telegrafuoti departą- 35 Pilviškiai
meniui vardus delegatų^ir 36 Plungė
jų patarėjų. Išlaidos už te 37 Prienai
legramas turi būti mums 38 Pasvalys
praneštos, kad departamen •> 39 Punipėnai
tas galėtų jas apmokėti.
40 Rietavas
' ”Jųs1 faip-pat padėkite 41 Radviliškis
į jiems pasportų, transporta42 Raseiniai
■ cijos kt. reikaluose.”
43 Rokiškis
<>■ Prezidentas Wilsonas, lie
lie- 44 Serijai
į pos 24 d. 1919 m. ypatiškai 45 Sėda
< sakė W. B. Wilsonui, Darbo 46 Seinai
i sekretoriui, paimti i savo 47 Skaudvilė
f rankas visų tvarkų, kokia 48 Skuodas
reikalinga tam susirinkimui 49 Šeduva
i ir konferencijai.
50 šakiai
Tuo pasinaudodamas sek- 51 Šiauliai
’ retorius Wilson nuskyrė N. 52 Šilalė
* iA. Smyth iš New Yorko 53 šeštakavas
miesto, buvusi prie Suvienv- 54 Švėkšna
‘ tų Valstijų Samdymo Biuro 55 Tauragė
sekretorių, tame darbe pa 56 Taujėnai
1 dėti, gi E. H. Greenwood iš
58 Traškunai
Washingtono D. C., buvusi 59 Ukmergė
prie War Risk Insurance 60 Varniai
Bureau sekretorių paskyrė 61 Viekšniai
Smyth’ui už asistentų.
62 Vilkaviškis
Jt.
Darbininkų
Konferenci

63 Vilkija
f
jos Tarptautiškasis Organi 64 Virbalis
zacijos Komitetas, kuris tu 65 Vabalninkas
t
ii rėjo posėdžius Londone, už 66 Veiveriai
ą baigė savo darbų. Ambasa
67 Žagarė
t
doriui
Davis
tapo
Įsakyta,
68 Žiežmariai
į
rugsėjo 69 Žeimis
• < prezidento vardu
4
70 'Veviržėnai
M mėnesi pakviesti Komitetų
*
j Washingtoną ir manoma, mi Naumiestis—Tauragėj
k
kad jis tuo laiku perkels sa
apskr.
■
vo
ofisų
prie
Darbo
Depar

Visose šitose vietose pri
t
4 tamento.
imama
paprasti ir regist*
Xn
moti laiškai. Be to da ši
▼
HART, MICH.
tuose pašto skyriuose esą
X
Paroda.
Oceana pavietas šĮmet
nutarė parengti ūkio pro
duktų parodą (county fair)
šituo vardu knyguti pa
musų kaime Hart, Mich.
rodys Jums kiek žmonis
Parodon bus išstatyta viso -pelno
padarė ir kiek dar
f. kiu javų, daržovių, vaisių,
gali padaryti per išradi
gyvulių, ūkio padargų ir
mus.
mašinų. Vienu žodžiu bus
Tą
brangią
knygutę
ūkio agrikulturoS- paroda.
siunčiame kiekvienam ant
f Paroda prasidės 15 d. ir tę
pareikalavimo
sis visų sųvaitę.
DYKAI
ŠĮmet pas mus^ derhus
buvo geras. Kviečiai iš buKaipo žinovai (espertai)
' .vsėlio
i. sėklos davė
_„=___
u.. bu
apie 35
patentų bandome išradi
šelius. Rugiai — 20 buše mus DYKAI. Rašykite rei
lių. Kukurūzai ypač gerai
kalaudami musų knygu
užderėjo. Kambliai užaugo
tės:
•> nuo 12 iki 15 pėdų augščio,
AM. E. PATENT OFFICE
didelėm galvom, po 700 gru
Ine.
dų vienoj. Bulvių \ bušelis
718 MATHER BLOG (Ks)
n
parduodama po $2.
WASH1NGTON, D. C.
Geros karves po $100, gyX■

Lietuvos pilta skyriai.

i
9

_________
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galima užsirašyti visokitj me, fuo grėičiaus bus Įstelg- xiuį o nuo sekretoriaus
laikraščių, kaip Lietuvoj, Itos (nupirktos) kapinės, tad gausit tikrą paliudijimą su
taip ir užsienyje leidžiamų, kurie yrą užsirašę ir mokė- žyme L K. B.
Šitą pranešimų imame iš ję po kelius dolerius, malo- L. K. B. Šerai (paliudiji
Kaunškės "Lietuvos.”
nėkite dabaigti mokėti iki mai) parsiduoda nemažiaus
Įtiek, kiek išgalite.
$10.00 ir nedaugiaus $500.00
Užsimokėti galima pas ypatai arba draugijai.
šiuos
draugus: W. Stačins- Todėl stengkitės kiekvie
Liet Bvių Kapinių Bendroves
kas ir G. Samulis, S. S. Pitt- nas rašytis prie L. K. B-vės
Sekieterius PnuiešiBas. sburgh. Pa. J. A. Katkus ir ir dirbti pradėtą darbą, ir
L. Karis, McKees Roek, Pa. dalyvauti kitame susirinkiN. S. PITTSBURGH, PA. J. I. Alelis ir J. A Rūkas, me,
* 1kuris
—~~ bus Rugsėjo 28,
CJodotini lietuviai ir draugi N. S. Pittsbrugh, Pa. F. Tev- .1919, nuo 2 vai. po pietų.
lovich ir S. Kirminas, Pitts- L. M. D. svet., 149 Orr Str.,
jos !
Gruodžio 29, 1918 susitvė burgh, Pa., kurie priėmę iš įPittsburgh, Pa.
rė Lietuvių Kapinių Bend duos paliudijimus ir prisius L. K. B. Sekretorius:
rovė, kuri jau dirbo darbą: pinigus sekretoriui J. 1. AleJos. I. Alelis.
jardavinėjo (rinko pinigus)
pirkimui kapinių ir kvietė
Padaryk Prosinimą Linksmybe.
zisas draugijas ir atskirus
turėtų palengvinti sau darbą kiek galėdamas. Prosyti su
įmones rašyties prie L. K. senosKiekvienas
mados prosu nėra linksmybė bet sunkybė. Kam gaišinti energiją ir
B., nežiūrint kokių pakraipų laiką.
__
LEISKITE GASOLINA SUPROSYTI JŪSŲ SKALBINIUS. Prista
catras jų butų.
tykite elektros ir gasolino spėką prie darbo vieton tarnų.
Ir iki šiam laikui dar yra
GASOLINO PROSAS.
tbejonės, ar Pittsburgho
Gasolino prosas sveria 6>g
svarų,
abudu galai yra priešaki
ietuviai Įgys savas Lietuviš
niai galai, greitai užsikureną,
kas laisvas kapines?
greitai atimamas pats savai mi
išvaląs, užlaiko % ir pusę kvor
L. K. Bendrovė labai spar
tos, galima vartoti 5 valandas
čia auga; jau turi 203 įm
su vienu pripilimu. 18% ketvir
tainių eolių geležies, rankinis
aus, jų tarpe 9 draugijas ir
yra apsaugotas nuo šilumos su
au esti sumokėta pinigų
asbestas medžiaga ir orui vieta.
Su visais įrankiais dėžutėj kar
52360.00, neskaitant tų drtu su pompa tiktai $6.48.
ių, kurios prižadėjo duoti po
šie prosai kitų yra pardavinė
jami po$12.00 ir daugiau, bet iš
>500.00 ir po daugiau; mapriežastis musų didelio išpar
zesnios* draugijos po $100..
ps rdavinėjimo. męs už numa
žintas
kainas juos parduodame,
Taigi matom, kad draugi
Taigi pasinaudokite šia nepaprasta proga ir užsisakykite vieną iš šių
ja puikiai auga, nes ji yra praktiškiausių prosų.
mums .pinigų iš kalno, užtenku prisiųsti tik
Užsisakant neteikia siųsti
.
jepartyviška.
$1.00 kaipo ženklą kad jus norite pirkti prosą ir likusius pinigus galėsite
L. K. B. gavo jau ir čarte- užmokėti kada prosas j jūsų namus bus pristatytas.
ALL WORLD ESPORTERS Dept. 241.
;į 14 birželio, 1919. Draugi
1152
MILWAUKEE
AVE..
CHICAGO, ILL.
jos, kurios norėtų pamatyti
karterį, gali matyti jį Lietu
sių Mokslo Draugijos name
jo num. 142 Orr St., PittsŽmoąue kasosi galvą,
-juT kad palengvint niežėjimą.
jurgh, Pa., po priežiūra L.
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus kaK. B. pirmininko J. Maske. sosi nejučioms. Bet jis
.iuno.
\ žino, kad jam niežti, ir
visi kiti tą žino.
Matome, kad visas fundaVyrai ir moteris kenčia
nentas padėtas, ries L. K. B.
niežėjimą nuo pleiskanų,
nkorporuota, ir dirbą dar
• keačia bereikalingai,
ues tą aiežėjimą galima
ią atvirai ir bepartyviškai.
lea*vai prašalinti. Nebus
L. K. B-vė laiko savo susidaugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų sliakiao ir kitų nesmagumų,
įvykstančių nou pleiskanų.
inkimus sykį kas mėnuo
V ;
R U P F Iv R »
paskutiniame nedėldienyjęj
pa naikins*vi su s niežėjimus ir išvalys įš galvoe visas, pleiskanas.
Paskui tik; retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
dekvieno mėnesio. L. M. D.
nų atsinaujinimo.
;vet., 149 Orr St., PittsburRUFFLES.yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
Ji nesugtslins. nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
ęh, Pa., kaip antrą valandą)
RUFFLES. jei turite pleiskanų.
>o pietų.
^g^-aptlkkiųinka^ parduos jums, už 65c. bonkuię. Nfes taipgi
gahme atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo'jųsų 75 centus pačto
Todėl gerbiamos draugi
markėmis ar money order. kuriuos siųskite šiuo adresu:
os ir pavieniai lankytės Į
F. AO. R1CHTER 6 CO., 316-330 BtvUvay. New Yock
LKB. susirinkimus ir rašy0
dtės prie jos, nes visas dar
ias priklauso nuo jūsų; juo
greičiaus pinigus sumokėsi

KABA ĘS KUKATE *
kūdikius virti
Pasakykit Jiems kai
v

*

TYRAS

"

Sutaisymas, Prieskoaių ir Maisto Produktas
t mėty būt usad<M. vart»jamaM. Jie tori būt pageidaujami dė
lei jų tyrumo, sudėstymo ir gerą re
zultatą. Geros gaspadinė* visados

tori jų prie rankų ir daugeliu groserių parduoda įsos ir irtoneuduoja.

The WiUiams & Carleton Q>.
C Wrtii*t

Haitford

E. J. MAŽEIKA
34 SHELDON STREET, HARTFORD, CCNN.
VISUOMENES ŽINIAI!
JEIGU JUS NORITE Tl’BET GEBĄ
LAIKRODI arba kišeninį LAIKRODĖLI, RETEŽELf, ŽIEDĄ
arba kitokią papunšilų, tad PIRKIT PAS MUS, o gausit pigiai
ir gerus.
VISOKIUS MUZ1KALIŠKUS INSTRUMENTUS ir STRIUNAS,
VISOKIUS GRAMAFONUS. PIANUS ir PLAY PIANUS, taipgi
VARGONUS galite nusipirkt'paa mus per pus pigiau, negu kur
nors kitus.
_
/
Taipgi taisome visokias Laikrodžius ir Muzikabškus Inetrumeata.
Nepamirškite kad niekur kitus tokius daiktus nealinta taip
PIGIAI pirkt kaip pas mus.

i

; J.”

9

E. J. MAŽEIKA
34 SHELDON STREET,

HARTFORD, CONN.

Išėjo iš spaudos dvi žingeidžios
knygos.
SOCIALIZMO TEORIJA

Parašyta kiekvienim suprantama kalba, aocializaao mokslas y
čia išguldytas takioj aitkiej feramj. kad kaa tą knygą perskaitys ir
gerai ją sau j galvą jaiiė*, tas gaida sukirsti kad ir stipriausi i
aUzmo sriti r Yra tai itidžiriria argumentą satraaka dfakaaij
ir prakalbom^ Iš SOCIALIZMO TEORIJOS galima taipgi ir
•kaitas skaityti.. KAINA 25c
«‘

a

CARAS SIBIRE

Stebėtinas Gamafonas
• ^tiktai $19.95 per trumpa laikų

VISADA YRA PROGA.
Nėra pasakyta, kad žmo
gus gal pradėti lavinti sa/o jiegas ir pasiekti savo
spėkos viršūnę. Kartais buįa tai trisdešimtuose, kar
ais keturiosdešimtuose me
tuose, bet visgi kiekvienam
//ra proga, ar tai žmogus bu
tų darbininkas, ar jis vis
naudotųsi gyvenimu. Tri
nerio Angelica Bitter Toni
kas yra sudėtinis, kuris gali
būti labai svarbiu parody
mui paslėptos energijos. Jis
paakstina darban virški
nančius organus, sustiprina
nervus, suteikia sveikų mie
gą taip, kad nubudęs jautie
ji norinčiu dirbti ir pnilna?
geriausio ūpo. Dalykai, iš
kurių susideda Trinerio Augelica Bitter Tonic daugiau
šiai priguli daržovių valsty
bei. Jūsų aptekorius turi tų
vaistų. Pamėginkite. Jis
taipgi labai pasekmingas po
šiltinės ar peršalimo ligos.
— Joseph Triner Co., 13331343 So. Ashland Ave., Chi
cago, IH.

$7

Ant 31
akmens

G^ikeUo MkreŠia iriubsliu «ž•ukamaa, ▼yn*ko didumo, ant
20 metų aukuo
tas ra išrašytais
dubeltaVaia vir
šau. Labai taitmonšm*
kuriama* reikia riracfflNrt tikrai lai
ka* žinoti. Gearantaetaa aut

M ne-

Geriausia Gra
mofonas, koks tik
kada nors buvo par
duotas ua taip žemą
kainą. Gražuti utahoganinis, dailiai ir
drūčiai padarytas,
turi gražų, žavėjantį balsą, turi extra
tcirtą sprenžiną ir
motorą, grajina vi
sokios
išdirbystęs
rekordus. Didumas
17X17 ir 13 colių
augščio. Toks gra-i
mofonas gali užtekt
'visam
gyvenimui
NIEKUR NEGAU
SITE tokį gramofo
ną ui taip žemą
kainą, nea jia visur
kitur parsiduoda po
35 doleriu* ir bran
giau. Męs užpirki
me ju 500 iš nusiliankrutijusios firmos, dėlto galime pigiai pardavinėti pakol jų turėsime.
Sykiu su gramofonu pasiunčiame ir 10 gražių dainų bei muzikos
šmotelių, ir 300 adatų dykai.Gvarantuojame užganėdinimą, kitaip grąži
name pinigus. Taigi jei norite pasinaudoti proga, tai prisiųskite tik $3
rankpinigių, o likusius užmokėsite atsiėmę fonografą, rekordus ir ada
tas. Rašykite tuojaus, kad nebūtų vilu.
Gvarantuojams užganėdinimą. kitaip grąžiname pinigĄ. Taigi jei norite
pasinaudoti proga, tai prisiųskite tik $3.00 rankpinigių, o likusius užmo
kėsite atsiėmę fonografą, rekordus ir adatas. Rašykite tuojaus, kad ne
būtu vėlu.
,
■
(38)
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PRACTICAL SALES COMPANY
1219 NORTH IRVIN AVE,

Dept K.

CHICAGO. ILL.

5
—Tai veikalas, kori galima ir ant
skaityt; jis begalo įdomu*. Veikalas pilnas juokų ir ašarą.
25 CENTAI.
Tai puikiausi ir įdomiausi veikalai, kokie tik yra kada nors ne
turiu kalboj bare.
Patartina šias kaygaa nusipirkt kiekvienam tuojau*. Adresuoki*

"KELEIVIS,”

>
■f

SO. BOSTON, MASS.

PADARA TIRŠTĄ, M.UD0V4 KRAUJĄ,
STIPRUS, NUOLATINnJS MERVU8,
TVIRTU8 VYKUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodi*
imant vaistu* d*l padidinta veikhuno ir vaistu* svaurtnančiut. bandyk Nuya-Ton, ir peraitikrik kai* rreita laiku jau•tfhi visai nauju tmosru! Devynes ii deiimtes visu tmofraus Hsru,
tokiu kaip bloraa apetitai. neKruomulavima* viduria. ratai ir
Upatimai. uiketėjimas ikilvta. tultinia. anrnia. kankinimai reu
matizmo. akau^mai raivo,, nauralria. atokaa enerrijoa, auailpnonervu tr noratėjimzi mirguoti, paeina nuo stoka nei »n
pajiegos. akinto vandeniuos kraujo ir neuitektinioo cirkulaeijoa
krsujo,
.
____
__ _
Koiaa dalia kūno ir kotu jo veikme rezniase aat nervu lajiaesa.
kurios didiiausei uilaika rrram ,tonoje pilvą jaknas. inkktns ir
grabus, iirdca plakimo, kraujo eirkulavinao. Nuga-Taae yra labai
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abeino sunaikinimo
kūno. Kodėl ’ . Todėl kad jig yra įtaisyti U adtorau brangiu,
•veifcuta duudančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu
per garsingus Gydytojui. Yra jie ypatingai maistingi j Geledg ir
pMfervMiutvs dėl Kraujo ir Nervu.
Nuga-Toae priduoda gnybę jaknoms. paatipna grėbus teip,
jog je tuitinase regulariikaj. Atgaivin inkitua. Hvara laukui
uuodiniea atmata,. Niera daugiau, raiu Ir suputimu. merą aso ir-_
danėje kvapo ar apvilkto lietuvio! Nuga-Tene duos Jums stebukhngų
apetite. giar» gruomulavint. tvirtus nervus ir kieta pastiprinta »“*a.
Nuga-Tone suotirris kraujo ir pagerins efrkulavimo jo. priduos raudo
name veidui ir iibunis ikiema! Nuga-Toae padaru tvirtus, rustus
vyrus ir sveikesnes ir puikemes moteres. Nuga-Tone netalpin sovyj jokiu
_
daromu paprotg vaistu. Suirti ji- yra parankiam pundelei. T ra apvilkti cukrum, pi Mm a
skoni ir vartuoti galema be jokio aeparanukumo. Bandyk juos. Rekemonaueoi >kalime
“VMUWfABs6UUTtlKA GVARANCTJAt FrtaĮ Nuga-Toae yry vienai (91— >
uj beakote. Kodas bnokatt talpias devymieo deėtatya (90) patalu, arba viye
gydymo. Gulėte pirkti teta baakutu. arba ištinę mmeataa Iltini ud yeubtae (W—)
Jetortae. Imb Nugo-Tmu
dvidtiimt (20) dienu ir jeigu ne busi uigaaodintne ĮnKta .Ggruitak'bontat. ir pil.au n
—i eugrei&i— tanu ptainm. Nem&e

w*MiMyti yičnų

Mfs (mahm

PKISIUSK SAVA PASTEL1AVIMO ANT TUO KUPONĄ.

reao už $7.46 C. O. D. ir persiuntimo
jums steką peržiūrėt

National Laboratory. L. 21-«>7 South Dearborn St.. Cbieago, III.
GerMamiejtįdedu tionaia 9..................... ir meldam prisiųsti man
Naga-Tbne.

bosk.t

«

Gatvė ir nunerti

▼alėti*

Mg. CHICAGO, ILL

I

v

"Maišas prakiuro ir iš maišo
išbirėjo.”

Vietinės Žinios

Ta patarlė gali būti pri
taikyta ir prie Bostono lieVC*

ii

^JAAV

AJvDVvHV

Apiplėšė krautuvninką
Pareinant namo, ant Cen
tre st likos užpultas ir apip
lėštas krautuvninkas M.
Plėšikai atėmė
$250, kuriuos jis nešėsi iš
krautuvės.

Bostono Policistų buvusio 31 rugpiučio
susirinkimo
delei’1—” rinkimo pinigų Lietuvos rei
Streikas.
kalams.
Atvežė daug

Puikus Balius

ATYDAI VSIŲ LIETUVIŲ
CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ BANKO PREZIDEN
TAS JUOZAS KAVALIAUSKAS SAKO:
X

Rengi* L.M.PJ5. 13 kuopa

-SUBATOJE—

ATSTATYMAS LIETUVOS priguli nuo pačių lietuvių,
žmogus negal jausties laisvu, pakol patsai savo reikalų ne
gali atlikti. Svetimtaučiai tvirtina, kad tik 25 nuošimtis

13 Rugsėjo-September, 1919
SALĖJE,

cukraus. .
Kaip viešai buvo paskelblietuvių moka skaityti ir rašyti, o tie kurie moka rašyt ir
Tulas laikas atgal Bosto- ta, surinkta buvo $1,210.90. Šiomis dienomis Bostonan
skaityt, mažai supranta arba nenori suprasti tautos rei
LIETUVIŲ
no policija susiorganizavo į Taip pasakė adv. Bagočius, atėjo du laivai nuo Kubos su
kalų. Tad. jeigu chiniečiai turėdami 3000 raidžių ir visi^
KAMPAS E IR SILVER STS.
SO. BOSTON, MASS.
uniją ir prisidėjo prie Ame- taip pasakė to susirinkimo cukrum. Jie atgabeno 37,500
moka skaityti ir rašyti, tai kodėl mes nemokam, tik 26 rai
maišų
cukraus.
rikos Darbo Federacijos,
iždininkas Sakas ir taip buPRADŽIA NUO 700 VAKARE.
des? AR MES NE TOKIUS SMEGENIS TURIM? Taip,
Valdžiai tas baisiai nepa- vo paskelbta "Sandaros” 36
braliai ir sesutės, sukruskime mes visi! Vienas už visus ir1
Kadangi prpgrssistM yra atsižymėjusios parengimuose įvairių ir pui
tiko ir policijos komisionie- numeryje.
kių balių, todėl ir šis kalias
rieoaa puikiausių iš visų, kokio yra bu
visi už vieną, ir išmokime rašyti ir skaityti.
vę surengti. Jeigs kar grašiai galetoto pasilinksmint, tai tik pas progrerius pradėjo gąsdinti pava-l "Darbininkas” savo 102
Atminkite, kad mokslas šviesa, o ne mokslas—tamsybė.
^istes. NeprHei^iM
vienas.
širdingai vhus kviečia RENGĖJOS.
rymu unijistų nuo vietų; numeryje rašęs tik $1,141.35
Lai pamato pasaulis, kadmes neturėdami per 40 metų sa
pradėjo j’ieškoti "piliečių,”, Vadinasi, suma sumažėjo
vo
spaudos, mokam rašyti ir skaityti kaip ir kitų mokytų
PARSIDUODA
FARMA.
ATYDAI UKTUVIŲ KA Į Naujas su 6 kambariais namas, dvi
kurie apsiimtų užimti polic- ant $69.55. Tai viena maiše
tautų žmones. Kad pagelbėjus Jums visiems atsiekti tą
Gerbiama Redakcija!
tanios, vietiny čia ir 8 skėriai žemės;
REIVIŲ.
manų vietas. Policija to te- skylė.
sodas susideda iš pyčių, obelių, slyvų
brangiausi tikslą, aš savo lėšomis atidarau mokyklas se
čiaus nenusigando ir užreiš-l Rugsėjo 2 d. markių kur Malonėkite patalpinti šį Ateinančioj pėtnyčioj, 12 ir griuvių. Viskas apsodyta daržovė
kančiuose miestuose: Bostone, So. Bostone, Cambridge,
kė, kad jeigu nors vienas sas buvo $4.70 už šimtą, mano laiškutį į savo laikraš- rugsėjo, nuo 7:30 vakare mis. - Yra daug gyvulių, norintiieji
Lynne, Brightone ir kituose Naujosios Anglijos miestuose.
Įgali pirkti su gyvuliais arba be jų
policmanas bus nuo vietos Anot "Darbininko” (tam tįĮvyks buvusių S. V. lietuvių Prie pat čeverykų dirbtuvių. Kreip
Tad
visi iki vienam reikalaukit aplikacijų ypatiškai ar per
atstatytas, tai visi jie kaip pačiam num.) paskelbimo, Dalykas ve kame. Kokios kareivių susirinkimas po kitės ypatiškai arba laišku.
laiškus
šiuo adresu:
Vincas Ikssela
(37)
vienas apskelbsią streiką,
pasiųsta
21,000
markių. septynios sąvaitės atgal aš num. 409 Broadway, South •39 No.
Quency st, Montello, Mass.
To jau buvo gana. Polici- Už tą sumą užmokėta gavau iš New Yorko nuo Bostone.
Bus apkalbama
CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS
PARSIDUODA FARMA
jos komisionerius
Curtis $1,100.00, ištikrujų gi užmo- kokios tai lietuviškos žinių apie rengimą 4 spalių b^ių. 20 akrų
žemės, 16 karvių, 3 arkliai,
daug smulkių gyvulių, pusė mylios
tuojaus patraukė policmanų keta $1,112.50.
Kadangi įstaigos laišką.
32-34 Cross St, Boston, Mass.
Atplėšęs Visi kareiviai armijos ir lai ir
nuo miesto. Namai ir farma su ge
unijos viršininkus teisman, markių kursas buvo $4.70 konvertą, radau du laišku, vyno malonėkite susirinkti. riausiais įtaisymais. Smulkmenų ii
platesnių žinių kreipkitės pas:
Jis pats buvo teisėju. Ir šį už šimtą markių, tai užmo- vieną lietuviškai rašytą, an
Konritetas.
L. Stonkus
(37)
panedėlį jisai paskelbė, kad kėt reikėjo tik $987.00. Va- trą angliškai; pirmame nu
REIKALINGI VYKAU MOTERYS 526 N. Quincy st, Montello, Mass.
TELEFONAS: SO. BOSTON S.
jis atradęs 19 policmanų u- dinasi, "permokėta” $125.50. rodoma, ką reikia daryti su TR MERGINOS dirbu Rastoraatuose.
i!
PIGUS
PARDAVIMAS
nijos' viršininkų kaltais. Or- Tai antra kiaurame maiše antruoju: prašoma kuogrei- Koteliuose ir faktorėso. Užtektinai
i’
visokio darbe kiekvieną dieeą, atsi
SO. BOSTONO KRAUTUVĖJ. i!
ganizuodami policmanų uni- skylė.
(43)
i
čiausia jį perrašyti ir padė šaukti į:
i!
146 D st, kampas 7-th.
GORALSKY’S OFEICB
ją jie prasižengę prieš poli-! Augščiaus matėme, kad jus savo parašą kuogreii
52 Salėm st.,
Beste*, Mass.
Drapanos ir vyriški papuo i!
-ADVOKATAS ------------ = i
eijos departamento įstatus, trūksta $69.55, dabar gi vėl čiausia nusiųsti vieną kopi
a
Policmanų imija tuojaus S125.50, išviso iš kiauro mai- ją savo distrikto kongres- TŪLI LIETUVIAI BIZNIE šalai, labai pigiai!
VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE.
i!
Pirkdami čionai jus sutauRIAI
SUKRUTO!
i
sušaukė mitingą ir nutarė šo išbyrėjo $195.05.
manui, antrą
senatoriui.
Ofisas adaras vakarais iki 8.
pinsit
25
nuošimtį,
Užeikit
pai
apskelbti streiką. Streikas Malonėkit paaiškinti, kur Skiriamas jiems laiškas
Malonu mums pasidalinti *u
253
BROADWAY
SO.
BOSTON,
MASS.
žiūrėti
pirma
negu
važiuosit
į
i
prasidėjo šį utaminką 5:50 dingo visuomenės suaukau- prašo pripažinimo dabarti lietuvių skaitančia visuomene
Vienus trepus augštai.
miestą, čia jumsbus daug pa
val po pietų.
dų $195.05?
vienu vtin labai daug žadančiu
nės Lietuvos valdžios.
(37)
Aapie 7. vai. jau prasidė- Aš žemiau pasirašiusjs, Bet aš žinau, kad taip va apsireiškimu, tai subruzdimas rankiau.
Tabakas
—
Cigaretai
jo riaušės. Iš pradžių gaujos buvau aukavęs $200.00. Pa- dinama dabartinė Lietuvos musų biznierių ir pradėjimas
RICHARD HERGERELL
vaikėzų užpuldinėjo gątve- matęs visuomenės sudėtų pi- valdžia nėra žmonių rinkta veikti komercijos srityje.
l
TeL So. Boston 506-W *
----------- -- ,
■
karius; paskui ėmė daužyt nigų eikvojimu buvau pri- ir negali šalies atstovauti; Mes visuomet spauda ir gyvu —— ■ ■
Tel. Haymarket 4154
I
DAKTARAS
!
langus ir plėšti krautuves, verstas savo auką pasipikti- be to da, kaip yra žinoma iš žodžiu raginome ir raginame., Gyvenimo
Tel.: Cambridge 6098.
U Petrogrado.
So. Bostone likos išdrasky- nęs atšaukti.
laikraščių, ji yra buvusio kaip visą lietuvių visuomenę
GYDO
SLAPTAS VYRŲ IK
tas ir išvogtas di’delis Talbot Buvau sakęs pp. Veniui ir vokiečių kaizerio padaras, taip ir pačius lietuvius binrie- DR. AL FIDERKIEYICZ,
♦
LIETUVYS DENT1STAS.
MOTERŲ
LIGAS.
drapanų štoras ir apie 15 Sakui, kad eitų Į Centralio nes pora emtų atgal kaizerio .rius, o ypač pastaruosius, kad GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
% Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
Specialistas Slaptų »<!.
mažesnių krautuvių. Dau- Bendro Lietuvių Banko ofi- valdžios nurodymu
buvo jie pradėtų veikti; pradėtų kua- TMANDOS:
Nuo 3 iki 9 vak.
VALANDOS; Nuo 9 Ii ryto
giausia piktadarysčių papil- są ir pinigus pasiųsime tie- sudaryta
♦
iki 9 vaL vakaro.
taip vadinama^ ptis į krūvą, kaip savo kapitalo Nao 1 iki 3, **o 5 iki 7:30
NEDALIOMIS *
Kalbu
Ruskai
ir
Lenkiškai. (42)
dyta ant Broddway ir Dor- siog Lietuvos prezidentui Valstybės Taryba, ir ta Ta sukoncentravimui, taip lygiai ir iveatadieniais nuo 10 iki L
U 1 ▼. 90 ptoto- |
69
CHAMBER
ST, BOSTON
chester st. Bostone Scollav Smetonai.. Pasiuntimo lėn ryba dabar savo pirminin savųjų spėkų., Ir kaip visame
81 CANAL ST, BOSTON.
Telephone:
Haymarket
1390.
Seredomis
iki
12
dieną.
|
Room 215 ir 216.
ir Adams skverai paversta šas norėjau pats iš savo ki- ką Smetoną apskelbė Lietu kame mes esame perdaug ty
Ofisas "Keleivio name
}
visai griuvėsiais.
šeniaus padengti, tečiaus vos prezidentu, kad pasiro kus, taip lygiai ir šiame atvėj li
251 Broadway, tarpe C ir D Sts. |
-----------jVenys ir Sakas nuėjo į Sha- džius pasauliui, jog ir męs, ję.
8a BOSTON, MASS.
<
...
l. -L —- —--K
Lietuvių Labdarystės dr-jos wmut National Banką, už- ve, mylim respubliką ir turi Tečiaus laikui bėgant visgi
Didžiausia Lietuviška
I
ir TIESŲ ATSTOVAS
nariams.--------------- mokėjo $125.50 airiui, kuris me prezidentą (mat prezi pradeda rodyties musų to budi- ADVOKATAS
Reprezentantas ir Bill Co m m migs.
Pereitas L. L. Dr-jos su- nei vieno cento nebuvo su dentai dabar madoj, nes jų nimo vaisiai. Ir vienu iš tokių
66—67 Journal Building
2
262 WASHINGTON STREET
sirinkimas kilus didelei bet- kavęs. Ir ką gi mokėjo? Ar pusėj pergalė), o’savo šir uždavinių, kaipo momento fak
DAKTARAS
BOSTON, MASS.
varkei negalėjo užsibaigti už tai, kai airys leido pp. Vc- dyje yra tikri monarchįstai, tu norime su visuomene pasida
Naujiena Visiems.
Sekantis susirinkimas įvyks niui ir Sakui jam pasiklo- ką parodo tas faktas, jog jie linti, o tai, būtent apia susior-:
Pirma
siuntinį veista ii Euro
1 Spalių-October, Lietuvių nioti?
buvo apskelbę ’ Lietuvą mo ganizavimą tūlų ”Progres WhoVALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte.
pos gavome ir dabar tarime
Telephone: Back Bay 42M
salėj, nuo 7:30 vakare. Ka- Jeigu kol nunešta surink- narchija ir pakvietę kaize lesale Grocery,” kuriam pama
Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 9
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
vakare.
saulyje variuojami.
dangi vieni ir kiti buvo per- tus pinigus Į Shawmut Na; rio generolą
DAKTARAS
kunigaikštį tus patiesė tūli trįs lietuviai,
. .Jeigu negauni kitur, ateik pas
(Šventadieniais ir nedėliomis
daug Įsikarščiavę, tad turiu tional Banką suma sudilo Urachą i još karalius.
kurių vardų šiuomi tarpu netu
mus, męs tarime. Receptus ištos pačios valandos.)
pildome visokius, Amerikos ir
viltį, kad per mėnesį laiko ant $69.55, tai ikek da ji su- Taigi, turėdamas visa tai rime teisės skdM.
v
Ligoniai, kurie serga sunkiai ir
Europos daktarų.
atšals ir neužbaigtus reika- dils kol Kauną pasieks?
reikalauja ligonbučio gydymo ir
GYDO VISOKIAS LIGAI
omenėj, aš parašiau tam šis "Progrea Vhalegah Gro
Taipgi užlaikom visokių išpriežiūros, užtikrinam, kad gaus
PRITAIKO AKINIUS.
lūs apsvarstys
prideran-1 Todėl mes Centralio Ben- biurui atvirą laišką ir pa cery” Ifcosi aiAfMŠEūatM per
dirbysčių ir patentuotų prepageriausių priežiūrų, gerų valgį ir
ralg. Kadangi visokių vaistų
Valandos:
čiai. Visi nariai kviečiami dro Lietuvių Banko valdyba siunčiau jį į "Laisvę,” pra tarpininkystę Centralio Bendro
kambarį, ir gerus
patyrusius
turime labai daug, todėl vardus
Nuo 1 iki 3 dtoną.
daktarus visą laiką. Mano priir kaina* tik kai-kurių a* papaskirtu laiku pribūti.
reikalaujame iš Venio ir Sa- ;šydamas jos išspausdinti jį, Lietuvių Banko, Boston. Mass.
Nuo 7 iki 9 vai vakare.
vatiška Hospitalė yra aprūpinta
duodam.
L. L. Dr-jos pirmininkas, ko paaiškinti, kur dingo mi o nenorint jai to daryti, grą Tai tikrai sudėta $12,000
su medikališkais ir Chirurgiš
Kraujo Valytojas ... .. 11.50
419 BOYLSTON ST,
kais skyriais, geriausia Labora
nėti pinigai. Taipgi reika-:žinti jį man atgal, kam ir Centr. Banko kasoje. WholeNervų Ramintojas ... .. 11.50
torija
dėl
mikroskopiškų
ir
cheSuite 419, 420 ir 421,
Nuo slinkimo plaukų ir
Lietuvių Laisvamanių kuo laujame, kad siuntėjai (ko pašto ženklelį buvau Įdėjęs. sėlis busiąs Bostone.. Atidary
mikališkų
analizacijų
Kraujo,
Netoli didžiojo miesto knygyno,
pleiskanų ................... . T|1.25
___
Slapumų
ir
Pilvo
ligų.
įsteigta
pa rengiasi darbuotis.
mitetas) padarytų faksimile Bet praslinko trįs sąvaitės, sią j j apie pabaigą šio Rugsėjo
Tikra Lietuviška Trajanka 50c.
23 metai!
BOSTON, MASS.
Nuo niežų ir parkų ... .. 11.25
So. Bostono Lietuvių Lai tų pinigų draftą ir atspaus o mano laiškas "Laisvėj” mėnesio.
Nuo saulės nudegimo ... 75c.
dintų
"Darbininke
”
aukavu

svamanių kuopa pereitą pėtnetilpo ir jokio atsakymo Labai tai džiuginąs, daug ža
Nuo Reumatizmo ... . $2.00
401 Marlboraogh Street
Bobro Lašai ................ . $1.00
nyčią turėjo savo pirmą su sios visuomenės žiniai. Rei negavau. Tuomet parašiau dąs ir pavyzdingas bei sektinas
(Netoli Maaaachueetts are.)
D-ro. Kempe Kapsulis . $2.00
kalaujame
ir
aiškumo,
prie

TeL: Jamaica 1831-W.
sirinkimą, kurieme prisira
jai laišką prašydamas sug I»avyzdis visai lietuvių visuome
Perfumas visokių
Cambridge 12S5-J. :
gėlių 50c., $1, $2, $3, $4, $5.
šingame
karte reikės skau- rąžinti
šė da 4 nariai.
_
man rankraštį ir nei, o ypatingai biznieriams.
RUSAS DAKTARAS
Muilai
........... 25c. 50c. ir 75c.
Kuopa nutarė veikti per džiai atsakytu
kartu pasiųstus spausdin Juk tik kooperatvviai veikiant
Taipgi užlaikom šimtus kito
J. Kavaliauskas. tus laiškus, nes jie man rei rnes gelėsime pasikelti patįs sa
visą žiemą. Iki kalėdų, kol
kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir t.t.
bus Mockus, rengs laiks nuo'
kalingi, ir tam tikslui Įdėjau ve ir savo tautą; tik kooperatyKlausdami ko nors atsiųskite
VISI Į PIKNIKĄ.
laiko jam prakalbas, paskui
da vieną pašto ženklelį. Bet '■iai-bendrai dedanties kuopeleskrasos ženklelį atsakymui,
iki pavasario rengs paskai Ateinančią nedėlią, rug praėjo da tris sąvaitės, o at na ir kooperacijosna-benrovvėsAdresuokit šitaip:
tas, diskusijas ir kitokius sėjo 14 d., Rugby Parke Ma- sakymo kaip nėra, taip nė na galėsime pakilti komercijoje.
K. ŠIDLAUSKAS
susirinkimus, kad svietus ttapane, Mass. bus piknikas, ra. Tas verčia mane abejo Priešingai męs kaip skurdome
žmones ir rengus juos prie surengtas bendrojo rinkimo ti, ar tik "Laisvės” redakci taip ir beskursime. O musų
226 Broadway,
priešai
tuomi
apsileidimu
naų!
naujo gyvenimo, naujų jo aukų ir drabužių Komiteto. ja neturi kok;ų ryšių su tuo
DR. N. A. GLEBOV !
So. Boston, Mass.
dojasi
ir
mus
netik
skriaudžia
uždavinių.
biuru,
kad
netalpina
nei
ma

Specialistas paslaptingų ligų.
Įžanga dykai. Visais kitais
Baigiau medicinos mokslą
budais surinktieji pinigai no laiško, nei rankraščio ne medeginiai, bet dar ir moraliai;
Susirinkimas.
Berlyne.
grąžina.
O gal "Laisvės” pavyzdžiui, lenkai su savo bar
884 MAIN STREET
Tel.: Richmond 2957-11.
LDLD. 2 kp. susirinkimas bus Lietuvai.
CAMBRIDGE, MASS.
redaktorius
negali mano bariškomis baudžiavomis.
Iš
visų
apielinkių
kuosSevero*
Gyduoles rrlaiko
bus nedėlioj, Rugsėjo 14,
Ofiso
valandos:
rašto suskaityti? Bet tuo Baigiant šį pranešimą, dar
šeimynos
sveikata.
kaitlingiausiai
visi
teatsiNuo
1
iki
2
ir nuo
7:30 eiki 8:30
Socialistų svet, 376 W. Bromet, man rodos, daug man kartą raginame lietuvių visuo
vakare.
Kalba LietuviSkai, LaakHkai Ir
lanko.
Užkandžių,
gėrimų
adway. Pradžia 11 vai iš ry
Nedėliomis nuo 1 iki 2 po pietų ;
Rusižkai.
menę,
o
ypač
lietuvius
biznie

dagiau
butų
sugrąžinti
man
Geras Vaistas
Kitas ofisas:
GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP
to. Visi nariai privalo atsi bus priruošta apsčiai. Žais rankrašti atgal.
rius, kad sukrustume dar dau
Moterims.
TAS LIGA8.
428 CENTRE
STREET
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