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Sajung'ninkai įteikė
Austrijai Taikos išlygas.

AMERIKONAS PARLĖ
KĖ PER JŪRES.
Amerikos lakūnas Albert
C. Read kuris išlėkė iš Ro
čka wayr Beach (netoli New
Yorko) 8 gegužės, pabaigė
DARBININKŲ KLESA mo laikas pasibaigė pereitoj
savo kelionę pereitoj suba- BOLŠEVIKAI SUMUŠĖ Iš 50,000,000 gyventojų val
STENGIASI PAIMTI
subatoj po pietų, bet polici
stybės jai paliekama tiktai
LENKUS IR PAĖMĖ
Senatorius Sherman iš toj, 31 gegužės ir laimėjo
SAVO KONTROLĖN
ja nedavė jokio atsakymo.
6,000,000 žmonių.
ROVNĄ.
Illinojaus Įnešė senatan re garbę lakūno, kuris pirmu
PRAMONĘ.
Streikierių išleistas buletizoliuciją, kuricjje prašoma, tinis nulėkė orlaiviu iš A- Pereitoj pėtnyčioj Londo Praėjusi panedėlį po pietų
nas praneša, kad policija ne
kad Anglijos ldžia
1J“~ “
liautų* x 1 merikos Į Europą.
ne gauta iš Maskvos beve- sąjungininkų atstovai St.
Buržuazija sudarė 15,000 pasirašys tokios ”vergiškos
emrikos
laisi
cenzūravus
Jo
kelionė
tvėrė
taip
ilgai
liu telegrafu žinių, kad po Germain mieste Įteikė Aus
vyrų armiją ir rengiasi sutarties.” Kurion pusėn
ja
nurodo,
šus.
Rezoliu
dėlto,
kad
pakeliui
reikėjo
smarkaus mūšio bolševikai trijos delegatams taikos su
ginklu sumušti darbi
policija galų gale pakryps,
dabar
vikad
tokia
ce
nusileisti
ant
Azorų
salų
ir
išvarė iš Rovnos lenkų ka tarti, kurią austrai turi per
ninkus.
tikrai da negalima pasakyti.
ir ji palai- laukti tenai daugiau kaip riumenę ir užėmė tą miestą. žiūrėti ir duoti atsakymą
sai nereįkalin
Wininpeg šiandien yra tik Jeigu policija išeis streikan,
i, kad šnipi sąvaitė pakol pasitaisė oras. Rovna guli Į pietryčius nuo nevėliau kaip už 15 dienų.
koma tik tai
ra karės stovykla, nors pa tai jos vietą užimsianti ka
nėjus amerik nių biznio Nuo Azorų salų jisai lai Brest Litovsko. Bolševikai Franeuzų premjeras Cleviršium žiūrint to ir nesi- riumenė. Streikieriai to ne
paslaptis, iš 1 o amerikie mingai pasiekė oru Ispani sakosi paėmę Rovnoje dide mcnceau pasakė prakalbą,
matytų. Skaitlinės parodo, nori ir pataria policijai nes
čiams darosi d mg neparan ją, o iš Ispanijos nulėkė 500 lius sandėlius karinės mede- kuri tęsėsi trĮs minutas, o
kad iki šiai dienai tenai Įsi treikuoti.
kūmo.
įmyliu Į Plymouthą, Angli- gos, kurios sąjungininkai Austrijos premjeras ReSenas parodos namas pa
rašė „piliečių armijon” 15,
ijon.
lenkams yra nusiuntę.
nner davė atsakymą, nusis000 vyrų ir prisiekė tarnau verstas „piliečių komiteto” BOLŠEVIKAI SUŠALDĖ
KRUVINOS
RIAUŠĖS
Anglijoje
jo
orlaivis
bus
Negana
to,
žinia
priduria,
ti pakol eis darbininkų judė reikalams. Tenai Į tašyta RYGOJE 30 BELAISVIŲ. PERU RESPUBLIKOJ. išardytas ir atsiųstas Ame kad Zdolgunovoj bolševikai kųsdamas ant sąjunginin
kų, kad jie taip ilgai vilkina.
jimas. Ta armija susideda valgykla ir maitinami visi Amerikos delegacija tai
rikon,.
kur
jis
busiąs
padė

naėmė
70
kanuolių
ir
užėmę
Clemenceau tuomet paklau
iš biznierių ir profesionalų, "piliečiai,” kurie pildo ske- kos konferencijoj Paryžiu Pietų Amerikoj, Peru tas Nacionaliam Muzėjuje. Alcksandrovską.
sė,
ar neturi kas kokių pas
r
respublikoj,
Ljmos
ir
Cakuriuos socialistai ir revo bų pareigas. Juos atveža je sakosi
gavusi uitvMKų
oficialių ^1ži- ulao miestuose
brtKvji
nk
os
apskeltabų,
o kuomet niekas meko
miestuose likos apskelliucionieriai vadina vienu tenai automobiliais. Biznie
BOLŠEVIKŲ
ARMIJA
neatsakė, susirinkimą už
riai ir profesionalai prisigeneralfe st™kas Po visą Ameriką
žodžiu—buržuazij a.
įmesi
1S
Rygos
subudę
oO
ž
fe
pradėjo
plėšti
maisNUĖJO
150
MYLIŲ
PIR

darė.
ti mais I
Šitą buržujų arimją ka juosę baltus žiurstus tar belaisvių centraliame KaleP*
MYN.
Sutarties išlygos apkar
to
krautuves
ir
kitokias
biz sprogsta bombos.
nauja
prie
stalų,
nes
visi
riumenės oficieriai dabar
jime. Anti-bolševikų kariu
1
Kuomet bolševkų priešai po Austrijos valstybę taip,
Įstaigas. Valdžia ap
mokina tikro karės muštro. veiteriai streikuoja.
menė užpuolusi Rygą neti nio
Washingtune
nakčia
iš
nuolatos
skelbia apie bolše kad iš buvusių jos 50,000,
Tarpe 7,000 ir 8,000 Įsira Kiti skebai operuoja van kėtai, miestas buvęs paim skelbė karės stovį ir pradė 2 Į 3 birželio išsprogdinta
jo malšinti žmones ginklo Suvienytų Valstijų proku vikų puolimą ir nepasiseki 000 gvventoju belieka tiktai
šiusių buržujų gyvena ka- dens Įtasas.
tas be didelio mūšio.
spėka. Žinios sako, kad pe- roro A. Mitchell Palmer’io mus karės laukuose, tai bol 6,000,000 iki 7,000,000 žmo
;■
t‘
....
Bet kas dėl pramonės, tai • v
zarmėse tikim kareivių gy
ševikų karės ministeris iš nių. Austrija turi pripa
reitos nedėlios riaušėse Li j namus.
venimu ir pratinasi prie vis nejuda nei vienas ratas.
Padėtos bombos Maskvos praneša, kad nuo žinti visas susidarusias iš
moje, respublikos sostinėje,!'sprogimas suardė visą na
ko, kas tik gali atsitikti. Dideli fabrikų kaminai ne20 žomnės tapo sužeisti, o mo priešakį. Aplink išgriau gegužės pradžios raudono jos naujas valstybes nepriPraktinai Visi automobiliai beruksta. Streikas sustab
sios spėkos nuėjo 150 myliu gulmingomis. Ji turi išsi
G užmušti.
mieste likos surašyti milita- dė visas dirbtuves. Canatą
namą
buvo
primėtyta
pirmyn. Žinia priduria, kad žadėti padarytos su bolše
riems reikalams ir ant kiek dian Pacific geležinkelio
raudonomis
raidėmis
spau

vieno pareikalavimo jie tū kompanija pereitoj subatoj Iš Helsinforso praneša REIKALAUJA PRIPAŽI sdintų lapelių, antgalviu: reakcininkas Kolčakas grū vikais sutarties Brest Liri būt gatavi transporto pa išleido savo darbininkams ma, kad pereitos subatos NIMO AIRIŲ RESPUBLI „Tiesus žodžiai.” Po lape da Į frontą jau paskutines tovske; turi panaikinti vis^
savo rezervas. Kelios jo jūrių ir oro laivyną, ir turi
Įsakymą, kad panedėlį visi lytą Finų užlajoj Įvyko mu
reigas pildyt.
KOS.
liais
pasirašo
:
„Anarchis'
*■
Į
divizijos mūšiuose buvo su išsižadėti nuo visų savo tei
Fort Osborne barakuose grįžtų darban, kitaip pras šis tarpe anglų ir bolševiku Kongresmannas Mason iš; tiški kovotojai.”
ant motorinių vežimų jau tosią darbą. Toki pat grą- laivynų. Bolševikų spėkes Illinojaus Įnešė bilių, kad iš New Y’orke birželio 3 die naikintos, kitos gi privers sių už Europos ribų. Ji ne
turi teisės niekur siųsti sa
stovi sustatyti kulkasvai- sinimą savo darbininkams susidėjo iš šarvuočio „Pet valstybės departamento bu-j nos anksti lytmetyje pra tos bėgti už Bielają.
vo mokytojų nei oficierių.
džiai, kuriuos aptarnauja išleido ir šiaurės Kanados ropavlovsko” ir trijų kitų tų paskirta $14,000 metams gariška mašina (bomba)
Ką
sugrižę iš Prancūzijos ka ekspreso kompanija.
algos „ambasadoriui ir kon- sprogo teisėjo Charles C. RAGINA PRIPAŽINTI
’
aivų,
kurie
bombardavo
BERLINE UŽDRAUSTI
darbininkai ant to atsakė pakraštį i vakarus nuo Kra- suliams airių respublikoj.” i
OMSKO VALDŽIĄ*
reiviai.
Nott
namų
skiepe.
Sprogi

SUSIRINKIMAI IR
Kas diena buržuazija la nežinia.
rnaja Gorka. Anglų palie Kitais žodžiais sakant, tas mas suardė namą ir užmu Taip vadinama „AmeriDEMONCTRACIJOS.
Kai-kurie
restoranai
ir
vinasi šaudyt Į cielių. Visa
can Defence Society” New
bilius reikalauja pripažint- ■ šė vieną ypatą.
tos
susidėjo
iš
septynių
laitai daroma dėlto, kad Wi- hoteliai atsidarė, bet poną’’ zų. Mušis tęsėsi 50 minutų mo airių respublikos.
Antra bomba sprogo Le- Yorke išsiuntinėjo visiems Vokietijos valdžia mato
nnipegas nevirstų antru patįs turi atsinešinėti valg r bolševikai pasitraukė Į
xington ir 67-tos gatvės kongreso nariams laiškus, mai tikisi daug triukšmo
Petrogradu, kur Leninas ir iš virtuvės ant stalo.
kad Suvenytų
18 TRAUKINIŲ SIDAB- kertėj. Keletas žmonių li prašydama,
Kronštato tvirtovę.
.. vj - netolimoj ateityje, nes apY. t 1, > • • 1,
Trockis paėmė pramonę
Valstijų
kongresas
išneštų; saugos ministeris Gustav
"
RO.
Tai
antras
mušis
tarpe
kosi
sužeista.
BAVARIJOS MINISTE bolševikų ir anglų laivynų
'darbininkų kontrolėm
Kaip tūkstančiai tonų si Paterson, N. J. — Šilko bendrą rezoliuciją, paragin- Noske da labiau priveržęs
RIJA REZIGNAVO.
Tikras krizis Winnipege
šitoj vietoj, kur bolševikų dabro iš sutirpintų dolerių audinyčių savininko Max j damas Wilsoną^ pripažinti šriubus karinio Įstatymo,
turėjo prasidėti šią sąvaitę, Kopenhagoje
gauta iš laivynas bando kvaršinti buvo slapta nugabenta iš Gold namuose nakčia iš 2 Įj Omsko valdžią Sibire, taip
"
po kuriuo dabar gyvena
kuomet bus bandoma palei Bambergo žinių, kad Hoff- ?stų kariumenę, kuri trau Philadelphijos pinigų kal 3 birž. sprogo bomba. Na? kaip padarė jau kiti sąjun-Į Berlinas.
sti gatvekarius. Gatveka- mano ministerija Bavarijo kia pajūriu linkui Petrog vės į San Francisco ir nei mus suardė, bet žmonių gininkai.
Mieste likos uždraustos
riai esanti vienintelė viešo je rezignavo. Manoma, kad rado. Pirmu sykiu anglai viena uncija neprapuolė, II nieks nenukentėjo.
demonstracijos prieš taikos
ji įstaiga, kurią užuojautos nauja ministerija busianti užpuolė ant bolševikų laivy tai tik dabar papasakojo i Cleveland, Ohio. — Mė-- PRIPAŽINO KOLČAKĄ išlygas, vieši mitingai ir pa
streikas laiko ligi šiol užda sudaryta „platesniais pa no 18 gegužės. Tuomet mu kalvės perdėtinis Baker. j ginta išsprogdinti namus
Sąjungininkai pripažino rodos. Bet Noskei turbut
ręs. Per pereitą sąvaitę matais.”
______ Rusijos
___ __ valdžios
______ pasirodė da ir to permaža,
šis tęsėsi 35 minutas ir su Aštuoniolika traukinių, pri į majoro H. L. Davis. Dalis Kolčaką
Winnipege buvo žadama su
'namų
likosi
išardyta,
bet
tokia pat pasekme—rusai krautų sidabro plytomis,
galva, bet pasakė, jog jis nes dabar jisai uždraudė ir
daryti Sovietų Valdžią.
VOKIECIAI TURI PASI pasitraukė Į Kronštatą. An perėjo skersai Ameriką ir I žmonių nieks nenukentėjo. pats turi pasirūpinti, kad privačius susirinkimus naVisi darbai, pradedant
glai sakėsi jie keliems bolše niekas iš paprastos publikos Pittsburge 2 birželio nak Rusija jį pripažintų. Bet mijose. ....
. ...
nuo kepyklų atidarymo iki! RAŠYTI, SAKO LLOYD vikų laivams pataikę, patįs apie
čia
bomba
sprogo
namuose
tai
nežinojo.
Kiekvie

tas
turbut
ntgreitai
Įvyks.!
Matomai
saukiami
mitm‘GEORGE.
paprasto vandens krano, Į
gi jokių nuostolių neturėję. na plyta svėrė apie 62 svaru teisėjo W. H. Thomson. Tei Prezidentas Wilsonas kol- gai dėl taikos išlygų pradėbuvo operuojama tiktai su
sėjo namai ir artimesnė''
„streiko komiteto leidimu.” Jei nepasirašysią Versalin- Oficialė žinia iš Maskvos ir buvo apie $1,000 vertės. triobos bombos sprogimu li kas da šito reakcionieriaus jo virsti mitingais pnesdanepripažįsta; ir gerai jis bartinę Vokietijos valdžią,
Kiekvienas
traukinys
vežė
je,
tai
turėsią
pasirašyti
Bet šito leidimo negalėjo
sako,
kad
Orenburgo
pie

tarp $5,000,000 ir $10.000, kosi apdraskyti.
Berlyne.
daro, nes Kolčakas stengia-Į
pasisukti nei vienas val
tuose bolševikų kariumenė 000 vertės tokių plytų. Kiek- Bostone nakčia iš 2 j 3 si atgaivinti senąją valdžią,1
TURKAI KOVOSIĄ
džios ratas, ir streikieriai
Anglijos premjeras Lloyd pasitraukė iš Tatikavo. Da-1 vienam vagone sėdėjo po du birželio bomba sprogo teisė
kurią revoliucija nušlavė. PRIEŠ TURKIJOS PADA
jau buvo pradėję kalbėti, George, sakydamas Angli bar bolševikų linija einanti ............. ... _..x.______
jo
Albert
F.
Hayaen
na

LINIMĄ.
vyru
su
automatiškais
piškad miesto valdžios butas jos kareiviams prakalbą per Orenburgą ir Samarą. talietais.
muose. Antra bomba spro
AMERIKA PASKYRĖ
Parryžiuje gauta iš Kon
turi būt perkeltas iš miesto Prancūzijoje, pasakė:
go
namuose
atstovo
Leland
AMBASADORIŲ FIND- stantinopolio žinių, kad tur
„Męs sakom vokiečiams: POLICIJA IŠVAIKĖ RU
valdybos rūmo (City Hali)
1 Powers,
Nevvtonvilleje.
NEW
BEDFORDE
SUS

LIANDIJON.
kai esą labai sujudę dėl pro
’
Gerbiamieji,
jus
turite
pa

Į Darbininkų Namą (Temp
SŲ SUSIRINKIMĄ.
(Sprogimai
apardė
namus,
TREIKAVO
30,000
jektuojamo
pada
sirašyti. Jeigu jus dabar
le of Labor).
Valstybės departamentas linimo. VisiTurkijos
bet
žmonių
nesužeidė.
AUDĖJŲ.
turkai, seni ir
Tečiaus per visą sąvaitę nepasirašysite Versaliuje, Pereitoj nedėlioj NewbuPhiladelphijoj nakčia iš VVashngtone paskelbė, kad jauni, esą pasiryžę stoti sa
Nevvbedforde,
netoli
Bos

ryporte,
netoli
Bostono
ru

veik visos viešos Įstaigos tai vėliaus jus turėsite pasi
Amerika paskyrė savo ats
sai ir lenkai turėjo susirin tono, vėl prasidėjo audėjų 2 Į 3 birželio viena bomba tovu Findliandijoje buvusį vo tautos* reikalų ginti. Ži
veikė šiaip-taip su pagalba rašyti Berlyne.’ ’’
kimą, kurio tikslu buvo sut streikas. Jie jau rengėsi sprogo kataliku bažnyčioj, dabar Helsinforse konsulį nios sako, kad po šito tauti
„piliečių,” išskyrus tik gat
kita gi West Philadelphijoj
nio judėjimo skraiste Rusi
vekarius ir policiją, kuriai Vokiečiai nesirašys, sako verti rusų kliubą. Buvo streikan pirmiau, bet fab tūloj
Thornwell Haynes. Tūlas jos
rezidencijoj.
Žinia
te

Rantzau.
bolševikai pradeda vary
pakėlė algą ir
pakviesti keli kalbėtojai, rikantai
streikierių komitetas leido i
Sasatamoinen likos priim ti agitaciją savo naudai.
čiaus
nemini
tos
bažnyčios
streikas
tūlam
laikui
buvo
kurie
kalbėdami
kritikavo
Surinktis
informacijos
pasilikti tvarkai daboti.
tas Wąshingtone kaipo lai
Bet policija simpatizuoja tarpe vokiečių taikos dele dvasiškiją ir tikėjimą. Taip nuramintas, streikavo tik vardo, nei kam suprogdin- kinas Fidliandijos atstovas.
streikieriams. Majoras Gray gatų Versaliuje parodo, kad bent sako anglų laikraščiai. tai mašinistai. Bet dabar ta rezidencija priklauso.
ĮSAKĖ LENKAMS PASIT
audėjai
užsistojo
už
maši

pasiuntė policijai ultimatu grovas von Brockdorf-Ran- Salėj kilo triukšmas ir poli
APJAKINTA 125 ISPANIJA PRIPAŽINO RAUKTI Iš BORISLAV0.
mą, reikalaudamas, kad ji tzau buvo sušaukęs tenai vi- cija mitingą išvaikė, neno nistus ir 30,000 žmonių pe KARĖJ
LENKIJĄ
Iš Vienos pranešama, kad
pasi rašytų prižadėjimą, jog'šus delegacjos narius ir pa- rėdama, kad kiltų muštynės. reitą panedėlį metė darbą, AMERIKOS KAREIVIŲ.
saiungininkai
Įsakė lenLondone gauta iš MadriVldžia praneša, kad 125
ji pertrauks visus ryšius su j sakęs, kad jis nepasirašy- Tris rusai buvo nuvesti po užreikšdami, kad streikuos
pakolei
išuil- žmonės Amerikos kariume- do žir.ių, kad Ispanija for- kams> į 24 valandas išsikrauorganizacijomjs,
* kurios siąs po taikos sutartimi taip licijos nuovadon, bet pak- ,patolei,
t
v • •nebus
.
duoda jai Įsakymų priešais kaip sąjungininkai ją para- lausinėjus juos paleido, tik dyti visi mašinistų reika- nėie per kare likos visiškai maliai pripažinusi lenkų stvt iš Galicijos miesto Borespubliką,
rislavo.
lapjaknti.
liepė apleisti Newburyprta. lavimai.
miesio valdžią. Ultimatu- šė.
NAUJOS VALSTYBĖS
TURI UŽMOKĖTI SĄ
JUNGININKAMS Už
„PALIUOSAVIMĄ.”
Iš Paryžiaus pranešama,
kad naujos valstybės, ku
rios susidarė iš subirėjusios
Austro-Vengrijos.
sutiko
užmokėti
sąjungininkams
”už paliuosavimą” dalį tų
mokesčių, kuriuos sąjungi
ninkai uždėjo ant buvusios
Austrijos. Negana to, jos
turi da išpirkti tuos 40,000,
000,000 popierinių kronų,
kuriuos senoji Austrijos
valdžia buvo išleidus ir ku
rios dabar tose valstybėse
cirkuliuoja.

Prašo kad Anglija
liautųsi ceozuravus
Amerikos laiškus-
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Anglai vėl užpuolė rusų
laivyną Finą užlajoj.
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RELEI VIS.
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• džiausią betvarkė. Kariu nežino, ar siunčiami kur Negana to, valdžia juk
menės inspekcijos viršinin daiktai pasiekia savo vietą, nėra tokia kvaila, kad nežiko raportas, išleistas 4 ko ar ne.
nehnotų,
‘ jog
_ ’be inteligentų
* ' ’_
Reivo,
parodo,
kad
aprupiniKiekvienas
”
Izviestijų
”
ir
galima
valdyti
šalies.
*
i
mąi kariumenės reikalin ”Pravdos” numeris esąs<kia juk tvarkyti geležindaiktais
Troe translation filed with the post lėjiman kaipoi "social-patr*** j gais
.
----- —~ nėra jokios pilnas žinių apie bolševikųi kelius, elektros gaminimo
KUR LIETUVIŲ DIENOS Visi jie suimti kaipo užsto- master at Boston, Mass., on May _notai,
• _ A. _• M
” o visa šalies vedimą
To pasekmėje bu- valdininkų nedorybes ir iš- stotis, fabrikus ir tt., o be
28, 1919, as required by the Act of
PINIGAI?
vai už areštuotus Kaune October
6, 1917.
Perdaug
esą mokytų žmonių, be inžinie
paėmė i savo*rankas nepaklaidų ir sui- gverimą.
bolševikus.
Bolševikai
grąručių.
Nei
vienas
valdžios
rių čia juk nenueisi nei
skaitlinių,
kad
butų
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griųva
iš
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skyrius
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tinkamos
žingsnio.
Ir kad patraukus
jas telefrafu- perduoti. Iš
sijoj dabar užviešpatavo
ge” tilpo katždikių moterų
gus,
išskyrus
tiktai
kunigą
daus.
Leidžiamos
žinios,
protestas prieš tuos žmones,
baisi suirutė. Tą patvirtina statistikos. Todėl valdžios visko esą aišku, kad Rusija prie savęs tokių žmonių pa
Liegų,
jeigu
kauniškė
val

buk
Sovietų
tvarka
puikiai
kurie pasiėmę savo globon
ir Petrogrado bolševikų or mašinerija negali tinkamai sugriuvus. Komunizmas pa galbą, protingesrii valdinin
džia
nepaleis
suimtų
bolše

žydi
ir
buk
proletariato
dik

ganas ”Sievernaja Kommu- veikti.^ Reikmenų komite vertęs ja bado ir neapykan kai siūlo inžinieriams, che
Lietuvių Dienos aukas iki
vikų,
ir
prie
to
da
suimsią
tatūra atnešė darbininkams na,” kuris 15 kovo numery tas nežino, ko kariumenei tos šalimi.
mikams ir kitiems nepap
šiol da neišsiuntė jų badau
tarybininkų
žmonas:
šilindaug
naudos,
yra
tikras
reikia
ir
neturi
informacijų,
Skaudu prie to prisipa rastai geras išlygas. Kal
jantiems
Lietuvos žmo
je rašo:
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Šleževičienę,
šernieprasimanymas,
platinamas
Tarybų
nėms. Taigi katalikės mo-l
”Ant geležinkelių ir apie ar tie reikalavimai paten žinti, bet faktų juk negali bėdamas andai
nę,
Vileišienę,
kaip
lygiai
klaidinimui
užsienio
žmo

kinti,
ar
ne,
kaip
lygiai
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Kongrese
Leninas
atvirai
ma
nuo
pasaulio
paslėpti.
terįs, kurios, reikia pripageležinkelius, kurie jungia
Basanavičių
ir
kitus
"bur

nių.
pasakė,
kad
jis
mokėsiąs
- žinti tiesą, daugiausia prie
si su Kazane, Syzrane, RiaTaip sako Sokolovas, pa zane ir Kursku, laikoma
kuodidžiausias algas profe
tų aukų surinkimo prisidė žujus.”
Maisto
kainos
Vilniuje:
garsėjęs
rusų
ekonomistas,
sijos
žmonėms, kad patrau
jo, klausia Centralinio Ko
50,000 tonų kviečių ir rogių,
duonos
svaras
6
rub.,
cuk

kuris
daugiau
yra
žinomas
kus juos prie savęs, ir dary
bet geležinkeliams sugriu
miteto :
raus 25 rub., mėsos 15 rub savo literatišku slapivard- vus negalima jų atgabenti.”
siąs kuogriežčiausių žings
”Vardan ko, ir keno Įgalioti
lių, lašinių 40 rublių.
žiu Vladislav Volskij. Drg.
nių, kad įvedus darbinin
jus iš ’C. K.’ drįstate laikyti
Kitas bolševikų laikraštis
Sokolovas
per
12
metų
pri

kuose discipliną, nes be dar- _
MUSŲ pinigus, kurious mes.
sako, kad Charkovo plieno
JAU
VYKINA
LIETUVOJ
gulėjo
prie
bolševikų
ir
yra
bo šalis negali gyvuoti.
moterys, surinkome Lietuvai?
translation filed with the post pačiu laiku ir karę vesti, ir
„LAISVŲ”
nuoširdus Lenino, Trockio ir geležies dirbtuvėse dabar True
Kas jums pavelija atimti duo-1
šitas Lenino užreiškimas
master at Boston, Mass., on May
darbininkai
padaro
45
nuo

ir
Maksimo
Gorkio
draugas.
ekonominius
savo
reikalus
28, 1919, as reųuired by the Act of
n u tęs kąsni nuo alkstančiųjų I
labai nepatiko
kraštutiMęs ne sykį sakėm, kad
šimčių mažiau darbo, nęgu October 6, 1917.
Pastaruoju
laiku
jis
tinkamai
tvarkyti.
Šalies
niems
demagogams*
ir jie
Lietuvos mažulėlių?
Ar jus nepriklausoma Lietuva ne
jie padarydavo 1916 metais.
buvo
vienas
Gorkio
pramonė
da
nėra
tiek
išsi

žinote, kad tas darbas šaukia reiškia da laisvą Lietuvą.
Toks pat dalykų stovis esąs Anglų laivynas užgriebė ir vysčius, kad tvarką butų pradėjo darytis iš jo kalbos
j dangų atkeršijimo? Jus ne-l Męs gerai žinom, kad jeigu laikraščio ”Svobodnaja
didžiausio kapitalo savo po
visoj išdirbystėj. kurią pa konfiskavo ūkio padargus galima palaikyti.
Žizn
”
redaktorių.
Dabar
turite mažiausios teisės užlai-| nepriklausomoj
Prasidėjo smarkus
Lietuvo.
ėmė Į savo rankas Sovietai. ir sėklas, nors Sovietai buvo Ant ūkių šioje valandoje litikai.
jisai
atvyko
Londonan.
kairiųjų judėjimas prieš Le
kyti musų moterų surinktus viešpataus klerikalai ir ki
Darbas nepasidaro, o iš to už jas auksu užmokėję. gali būti maisto užtektinai niną.
Štai,
ką
jis
pasakoja
apie
Jie netik priešinasi
pinigus.
Reikalaujame, kad tokie atžagareiviai, tai pir
pareina skurdas ir suirutė.
[Męs čia perspaudiname straip visai šaliai išmaitinti, bet įvedimui fabrikuose discip
tie pinigai tuojaus butų suvar-| meiviams laisvės Lietuvoje Rusijos bolševizmą:
sni iš Anglijos darbininkų dien- • jo negalima išsiuntinėti, nes
”1. Bolševizmas griųva Prie ko privedė mokytų
linos ir didelėms ekspertų
toti nupirkimui maisto Lietu nebus.
raščio "London Daiiy Herald.” Jis'
žmonių
persekiojimas.
80
nuošimčių
garvežių
taip
iš
vidaus,griųva
dėlto,
kad
yra
parašytas
Ernesto
Moulino.
vai — mes moterys turime I
algom,
bet jie da smerkia
Kad męs neklystam, tai
kuris išgyveno Rusijoj 20 metų. suiro, kad jų nebegalima
”
Sievemaja
Kommuna,
”
administracija
nepajiegia
Leniną už ”oportunizmą.”
teisę reikalauti to iš jūsų iri parodo vėliausios žinios iš
Moulin neužeina bolševikų kont
rolės Sovietų Respublikoj, bet pa vartoti. Atliekami garve Jie sako, kad Leninas darąs
liepti jums tai padaryti, nesi Lietuvos. Da nespėjo te palaikyti, darbininkuose rei talpindama Centralio Sovie
sipiktinęs ta melų kampanija, ko žiai tarnauja kariumenės
to mitingų raportus, paro kią
kapitalui ir
buržuazijai
tie pinigai musų surinkti, mu nai atžagareiviai kojų su kalingos 'disciplinos.
varo industrinės demokratijos
do,
kad
urminis
inteligentų
reikalams;
daug
amatninkų
”
2.
Mokesčiai
ir
kontribu

sų darbu, musų vargu! Siųski-1 šildyt, o jau pradėjo laisvę
priešai, paprašė ”Heraldo” skil
kompromisų ir siūląs sąjun
tose vietos, kad parodžius Angli ir mechanikų taipgi priver
te pinigus Lietuvai, nes kitaip I smaugti. Kaune jie tuojaus cijos, kuriomis tikėtasi ap persekiojimas priėjo prie
gininkams
didelių koncesi
jos žmonėpis tikrų tiesų. Gyven
nei visi Arabijos perfumai ne-l areštavo bolševikus ir jų krauti buržuaziją, tikreny to, jog Rusijos fabrikuose
damas pirma Maskvoje, Moulin sti dirbti armijai reikalin jų. Ir ištiesų jis padarė są
buvo "Heraldo” korespondentu. gus dalykus. Bet svarbiau
nuplaus Lietuvos kraujo nuo! spauda džiaugiasi, kad ”po bėje nupuolė ant ūkininkų stinga jau technikos eksper
jungininkams didelių pasiū
— Redakcija.]
tų.
Novgorodo
dirbtuvėse,
sia
suirutės
priežastis,
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pečių.
lymų, bet reikia žinoti, kad
jūsų rankų!
areštų bolševikai Kaune jau
stoka
žalios
medžiagos,
kaip
kurios
da
šiaip
taip
dirba,
”
3.
žemės
reikalai
labai
”Ne politika, ne išrokavimail nebepasirodo.”
sunkus padėjimas prie to
Ernest Mouliin rašo:
antai
bovelna,
be
kurios
ekspertų
jau
nėra.
Tas
pats
suirę:
bandymas
steigti
at

kokie rupi. Mes vien reika-|
verčia
Bandydamas
apibudinti
Dabar vėl .atėjo žinių apie
/
laikraštis
sako,
kad
dėl
sto

miestai
neturi
iš
ko
dirbti
skirus
valstybės
ukius
ne

dalykų stovį bolševikiškoj
laujame. kad musų surinkti I išvaikymąj
Marijampolėje
tavorų,
kad
gavus
už
juos
kos
ekspertų
ir
žalios
me

nusisekė
ir
žemkenčių
javų
Rusijoj, aš nenoriu pasaky
pinigai butų atiduoti tėvynei!’’ Bulotos realinės mokyklos
KĄ REIŠKIA TIKĖJI
džiagos
162
fabrikai
stovi
stovis
ateinančiai
vasarai
ti,
kad iš Sovietų valdininkų maisto iš kaimų.
Koncertan __
isi-.
Toliaus protestuojančios I koncerto.
------------MAS?
dabar uždaryti.
pusės tenai nėra buvę tiro Jeigu miestai turėtų iš ko
moterįs ketina siųsti į Rau veržė
^nklu.otlJ Pie' išrodo labai tamsiai.
gaminti tavorus, tuomet pa
donajį Kryžių delegaciją ii ■nenų, kurie vadina save „4. Lokalės bolševikų val Ir visas dabartinis choa- nijos ir prievartos, arba kad kiltų ir rublio vertė, nes Tikėjimas reiškia žmo
pačios mano išgauti tuos I Lietuvos
kanumene,
ir džios labai genda ir nieko sas paeinąs daugiausia dėl aš skaitau Sovietų tvarką
stokos mechanikų. Išlavin pavyzdinga valdžios forma. žmonės galėtų už jį nusipir gaus tamsumą ir nežinią.
pinigus, jeigu vyrai, Cen I pareikalavo, kad butų atgie- nuveikti negali.
„Oficialis organas ’lzvie- tų darbininkų stinga visose Visai ne. Ir kuomet mano kti reikalingų sau daiktų. Jeigu žmogus ko nesupran
tralis komitetas, negali te I
Lietuvos himnas. Išdarbo šakose.
Olonecke, draugai anglai ateina pas Dabar gi, kuomet už popie ta, tai jis tiki.
padaryti. Jos sako:
*J° ant pagrindų Bulota ir. stija’ 16 sausio numeryje iš šiaurės
Rusijoj,
visam
mies mane su pasakomis—surin rinius pinigus kaimietis ne Tikėjimas gimė žmoguje
spausdino
šitokį
Maskvos
’’Savo draugijų mass-mitin-1 rinoma, lietuvišką, vaiską
te liko tiktai vienas inžinie ktomis net iš taip vadina gali nusipirkti mieste jokių 500,000 metų atgal, kuomet
Sovieto raportą:
guose išnešime protestus ir re-1 pašiepė. Matydami, kad jų
” ’Geležinkelio vagonų rius. Šito pasekmėj iš 21 mųjų Mehnujų Knygų — tavorų, nes jų nėra, tai jis jo bočiai negalėjo suprasti
zoliucijas, rinksime tukstan I unaras .užgautas, _ nepra
dabar dirba vos tik apie vieną ar kitą bolševikų atsisako imti tuos pinigus vėjo, kuris švilpė apie jų
ėjus moterų parašų, siusime I
svečiai išvaikė visą yra 160,000. Męs turime fabriko
8,995 garvežius, iš kurių vos tai 6, o 15 stovi uždaryti.
delegaciją i Raudonąjį Kryživ | koncertą.
barbariškumą, aš drįstu už savo maistą ir todėl po olą; kuomet jie nežinojo,
tiktai
pusę
galima
vartoti.
Iš daugelio apskričių atei sakyti, kad ne viena tų pa pierinis valdžios rublis da ką reiškia šešėlis, kuris viVadinasi, jau vykina neir visgi išgausime savo pini
bar neteko jokios vertės.
sumet seka paskui žmogų,—
Per 1916 metus garvežių na žinių, kad ūkininkai ba sakų gali būt teisinga.
gus! Nes teisybė musų pusė irigulmingoj Lietuvoj "laisbuvo sugadinta 16 nuošim dauja. Tuo tarpu vietiniai Bet štai ką jie pamiršta: Blokada nemielaširdinga. ką reiškia sapnas, mirtis,
ę.”
je. Lietuvos gyventojų mer
čių; 1917 metais sugadinta tų apskričių sovietai kaltina Jeigu anglai butų surinkę Kaip nemielaširdinga yra žaibas, griaustinio bildėsis
dėjimą iš bado, jos kankyne:
25 nuošimčiai; 1918 metais centralę valdžią, kad ji nie visus barbariškumus papil blokada, tai parodo šitas at- ir tt
mes pilnai atjaučiame ir ja I
KAUNIŠKES „VAL43 nuošimčiai, o bėgiu dvie ko neveikia ir nepristato dytus prie caro valdžios, jei i sitikimas. Sovietų valdžia Negalėdamas šitų apsirei
pagalbą turime suteikti ir ta I DŽIOS ’ NEPRIPAŽĮSTA,
tamsus
pastarųjų mėnesių likos ūkininkams r.ei žemdirbys gu jie butų surinkę viską, pripirko nuo Skandinavijos škimų suprasti,
neatidėliojant!
i §jornjs dienomis parva- jų
pirklių
visokių
ūkio
mašinų,
žmogaus protas Įsivaizdino
sugadinta 50 ' nuošimčių. tės mašinų, nei reikalingų ką apie tą valdžią pasakoda
Pagal Centralio Komitete I Tavo iš Europos klerikalu Dėl stokos darbininkų dis sėklų. Minėti laikraščiai vo jos priešai, ir jeigu jie sėklų, ir užmokėjo už viską visokias dvasias ir dievus.
raportą, tilpusi 21-mamt •diplomatai,” česnulis ir ciplinos, pataisymo darbas sako, kad šį pavasarį reikia butų sudėję Į savo Mėlinają grynu auksu. Skandinavai Su laiku mokslas tuos ap
„Tėvynės” numeryje, Lietu Į Mastauskas. Anot „Garso,” labai prastas ir eina labai 450,000 plūgų, o ant rankų Knygą visus žvėriškumus sudėjo parduotus daiktus sireiškimus išaiškino ir pa
vių Dienos aukų Įplaukė i Jesnulis parvežęs iš Euro- povaliai.’
turima vos tiktai 50,000. Be- ir tironybes slaptosios caro ant laivų ir išsiuntė Rusi sirodė, kad visi jie paeina
Raudonąjį Kryžių iki 3; K)s šitokių žinių:
” ’Tzviestija’ 27 vasario :o da reikia nemažiau kaip policijos, tai butų išėjęs Iv-j jon; tečiaus Rusijos ūkinin nuo tam tikrų priežasčių,
gruodžio, 1917 metu, $176
700.000 svarų avižų sek giai taip baisus barbarizmo kai tų dalykų negavo, nes kad tame nėra jokių dvashj
”Su Lietuvos valdžia jau numeryje rašo:
863.28.
” ’Del stokos mechanikų oms. o turima vos tiktai ir priespaudos paveikslas, I Anglijos laivynas pasigavo nei dievų.
skaitomasi kaip ir su kitomis
Išleista $49,500.00.
laisvų šalių valdžiomis. Ma ir dėl stokos darbininkų 20.000 svarų.
kaip tas, kokį jus dabar tu juos Baltjos jūrėse ir atė Bet pasaulis labai platus.
Liko $127,363.28.
tęs ir dokumentus, kame Lie disciplinos skaičius sugedu
Ką sako ’Travda.”
rite tokiu pat budu surinkę mė. Tarp siunčiamų daiktų Mokslas, kuris palyginamai
nebuvo nei ginklų, nei kito yra visai da jaunutis, nega
Nuo to laiko procento už tuvos valdžia su Amerikos sių garvežių kas diena vis Sutraukdama abelną da- apie bolševikų valdžią.
augo $2,734.90, taip kad da valdžia daro dėl maisto ir ki auga. Nuo 1 liepos praeitų ykų stovi Rusijoj, bolševi Ir taip nupiešto caro val kių kares daiktų, o betgi lėjo visas gamtos paslaptis
bar Raudonajame Krvžiujc tokių reikmenų sutartis. . To metų į didžiausias musų kų organas ”Pravda” sako: džios paveikslo visos smulk jous užgriebė.
išaiškinti. Begalo daug da
Aš
nemanau,
kad
anglų
ir
turi būt $130,098.90.
lykų
yra da neištirtų. Ne
plieno
ir
geležies
dirbtuves
tų dokumentų abidvi valdžios
"dalykai išrodo labai pras menos butų buvusios teisin
franeuzų
visuomenė
apie
to

Kodėl tie pinigai iki šio pasirašo. Tas reiškia, ’kad su Briaflske buvo nugabenta tai.”
ištirtos
gamtos sritjs sudaro
gos. O vis dėlto jus tą vai-ii
laikomi Amerikoj, kuome! Lietuvos valstija jau skaito 94 sugadinti lokomotivai. "Žemės našumas labai su džią pripažinote; jus palai kius dalykus žino. Aš visur dirvą tikėjimui, prie kurio
Lietuvos žmonės miršta ba masi. kaip ir su kitokia laisva Iki šiol vos 44 jų pastatyta. mažėjo, o tai vis pasekmė kėte su ja santikius; jus su- randu tiktai pusę taisybės. prietaringas žmonių protas
du, tai ištiesų sunku supras valstija. Oficialiai dar Lietu ” ’Visur stinga kuro. Ge naminės karės, turtų sunai ėjot su ja vienybėm Kode! Štai, kad ir „užstovų” klau ir šiandien dar linksta.
simas. Rusijoj buvo suimti
ti.
Tečiaus kuomet visus ne
vos laisvė nesanti paskelbta ležinkeliais atgabenta tik kinimo, reikmenų konfiska tad tie faktai nekliudė jums
Centralis Komitetas aiš dėlto, kad Lietuvos gyventojai nuo 6 iki 10 nuošimčių rei vimo, turtingų ūkių išnyki- pripažinti caro valdžią, o tūli sąjungininkų valstybių suprantamus sau dalykus
kino kelis kartus, kad val neturėję steigiamojo seimo, kalaujamos kiekybės. Di.
mo ir nugąsdinimo
sdinimo pasitu- kliudo pripažinti bolševiz valdininkai. Šitie atsitiki žmonės ištirs ir suseks jų
mai skelbiami ušsienyje kai priežastis, tikėjimas tuomet
džia neleidžianti Lietuvon kuriame butų visų žmonių ap džiausi sandėliai kokuso ir rinčių kaimiečių nuolatinė mą?
pinigų siųsti. Bet tuo pačiu rinkta valdžia. Gi proviziona anglies dega arba pųva Uk mis rekvizicijomis ir mo Sprendžiant iš straipsnių, po nuožmus barbariškumas. išnyks. Jo vietą užims žino
laiku tautininkų ir klerika lės, kokia dabar Lietuvoje yra, rainoj, bet atvežti jos nega kesčiais.” Toiiaus tas laik kuriuos skelbia franeuzu ir Bet ar daugelis žino, kad jimas.
Iksas.
lų „diplomatai’’ vežasi Eu valdžios oficialiai pripažinti lima, nes transportacija su raštis priduria: ”80 procen anglų spauda, išeina, kad Francuzija laiko nelaisvėje
ropon tūkstančius savo iš negali. Bet kaipo tautą ir val birėjo. Musų geležinkeliai tų visos konfiskuotos žemės ekonominis Rusijos suiri desėtkus tūkstančių rusų—
FORDO BYLA.
laidoms ir valdžia nedaru stybę, laisvą valstybę, jau Tai gali išvežioti vos tik 30 perėjo Į atskirų ūkininkų mas yra pats savaimi priro kareivių ir civilių—kurių Pagarsėjęs automobilių fa
jiems jokių kliūčių, niekad kos Konferencija pripažinusi.” nuošimčių tos anglies, ką rankas, 4 procentai priguli dymas, jog bolševikų tvarka apsimainymo Sovieto val brikantas Fordas apskundė
nepaklausia, kiek jie tūk
Rusijos kasyklos duoda i prie sovietų komunistiškų netikus.
. džia prašo jau 12 mėnesių? Chicagos dienraštį "Tribū
w
___
Taigi
pasirodo,
kad
kaustančių su savim imasi ir
’”
ūkių, o likusioji da nesut Bet nereikia užmiršti Bolševikai padarė sąjungi ne” ant $1,000,000 už šmei
kokiems tikslams. Bet kaip l’Hskės „valdžios” su „prezi- mėnesį.
sako, kad mais varkyta. Dėl stokos maši faktą, kad Vokietijos val ninkams pasiūlymą, kad jie žiantį jį straipsnį, kuris bu
tik" reikia* nuvežti* pinigų Hentu” Smetona sąjunįinin- to Sokolovas
trukumą Rusijos mies nerijos, Įrankių ir gyvulių, džia, kuri buvo puikiausia paliuosuos visus sąjungi vo užvardintas :”Fordas yra
badaujantiems žmonėms—P\ai nepripažįsta. Jie pnpa- tuose irgi galima priskaity- 80
ninkų belaisvius, kaip tik vi
orgrnizacija
visam
pasaulynuošimčių
šitos
žemės
anarchistas.” Byla tęsiasi
tuojaus valdžia neleidžia. Z]ns tiktai tokią Lietuvos ti tai pačiai priežasčiai—ge
e ir geriausia aprūpinta si rusai' Francuzijoj ir ki Mt. Clemens mieste, Michiguli
dirvonais.
”
Ar ne keistai tas išrodo?
valdžią, kūną pastatys Stei- ležinkelių suirimui. Kaipo
tur, kurie tik nori grįžti Ru
Rašydamos apie mokes materialiai, visiškai sugriu sijon, bus paleisti. Anglijos gan Valstijoj, jau antra sągiamas Lietuvos Seimas.
------------pavyzdį, jis paduoda iš So čių rinkimą, ’Tzviestija” 24 vo, kuomet blokada atkirto
vaite. "Tribūne’’ advokatai
VILNIUJE BOLŠEVIKAI------------------vieto
organo ”Izviestija” 4 sausio numeryje sako:
nuo jos reikalingą medžia žmonės, kurie pyksta ant tvirtina, kad karės metu
AREŠTAVO KUNIGUS. | ANT JŪRIŲ SUDEGĖ
bolševikų už laikymą belais
vasario numerio ištrauką, "Nepaprasti mokesčiai, gą
Klerikalu „Darbininkas”
LAIVAS,
vėj sąjungininkų, šito fakto Fordas buvęs „tikras anar
kur sakoma:
Rusijos
gi
vidujinė
orga-j
chistas,” nes buvęs priešin
kurie siekė 10,000,000 rubpaduoda iš Lietuvos laik- Pereitoj subatoj ant jūrių ”Nižniame Kolmske, Sy- ’ių, kaimuose buvo renkami nizacija pradėjo birėti jau matomai visai nežino.
gas karei ir varęs priešingą
raščių šitokių žinių:
užsidegė garlaivis „Virgi- zranėje, Saratove ir Astra despotiškiausiu budu. Pap; net prie caro valdžios, kuo Kairieji atakuoja Leniną. valdžiai agitaciją.
• Vilniuje vasario mėnesį nia,„kuris plaukė iš Balti- chanėje guli apie 9,000,000 rastai, mokesčiai kraunami met ji liuosai galėjo gaben-: Pasakojama, buk bolševi
bolševikai buvo areštavę morės į Norfolką su 156 pa- svarų sukrautos žuvies, bet lygiai ant visų ūkininkų, tis reikalingų sau daiktu iš kai esą pasiryžę išnaikinti OHIO VALSTIJOJ UŽSI
šiuos asmenis r F. Bortke- kažieriais ir daugybe tavo- nėra kaip jos iš tenai atga turtingu ir beturčių. Jokių Anglijos ir Amerikos. Tas j visą inteligentiją ir profesi
DARĖ SALIUNAI.
vičienę nuo socialistų liau- ro. Gaisras ištiko netoli tos benti.”
taisvklitį nežiūrima ir jų vi subirėjimas didėjo kartu su jos žmones. Ištikrujų gi pa
panedėlį
Ohio
vaisuside Praėjusi
dininku partijos; kun. Vai- vietos, kur Potomac upė į- Taigi Sokolovo praneši sai nėra. Tuo budu Orio revoliucijos
augimu ir jau ti bolševikų valdžia suside„
>i t •
x • i
• a
•
a
•
lokaitį, Liudą Girą ir kun. plaukia į jūres. Ugnis su- mus patvirtina ir bolševikų guberni joj didžiumą mokės-i buvo pasiekęs pilno choaso, da iš inteligentų ir jeigu ji,stijoj užsidarė daugiau kaip
Reinį nuo krikščionių dem. naikino laivą ligi pat van- laikraščiai. Jie visai nesle čių turėjo sumokėti betur-, kuomet bolševikai paėmė kurstytų neapykantą prieš, 6,000 saliunų. Svaiginanžmones, tai,tįs gėrimai tenai likosi papartijos; Stašinskis, kau-dens. Nuostolių busę į mili- pia, kad Sovietų Rusijoj, čiai ūkininkai Tain buvo ir .valdžią į savo rankas.
, visus mokytus
_
kitose
gubernijose
”
i
Visi
žino,
kad
Rusija
prie
i
valdininkai
patįs
pirmuti-J naikinti sulyg konstitucijos
kur
mokytesni
žmonės
likos
niškės valdžios atstovas, se- joną dol. Žmonių žuvo apie
pataisymo.
išvaikyti arba sukimšti ka- Kariumenėj taipgi di-jokios valdžios negalėjo tuo1 niai turėtų nukentėti.
niau jau buvęs areštuotas, dešimt. ___
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Bolševizmas puola, sako
Sokolovas.

JUAXU3

Blokada smaugia Rusiįą,
sako Moulin.
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
1
”
LOWELL, MASS.
na daryti, tai as sakyčiau,
kad Norkus nebandytų gir
„
Prakalbos.
ti tautininkus, negintų juos,
Gegužės 18 d. čionai buvo nes jie nei pagirtini, nei iš
A. L. T. Sandaros 49 kuopos teisinami.
surengtos prakalbos. Kal
Prakalbose buvęs.

norwood. mass.
Gegužės 4 d. buvo sureng
tuziastišku aplodismentų.
dėl nepriklauso prie LSS. mi, kaip federeišiai mums
tas LSS. kuopos vakaras. Klerikalai su tautininkais
Aukų lėšoms padengti su kuopos, atsako, kad iš socia "patarnavo."
Vaidino veikalą "Legališki
rinkta $365.00.
listų nematąs jokios naudos,
Užbaigę savo sunkią ko
nusigando socialistų.
žmogžudžiai." Nora scena
tečiaus socialistus socialis- vą pranešame broliams dar
Pasibaigus "Miliono pa Kapitalistai taipgi pradeda tiškumo mėgsta mokinti. Ar bininkams apie tai, taria
buvo gana prasta ir kitokių
kliūčių buvo, tečiaus veika rašų" kermošiui, musų taudarbuotis.
negeriau pirma save pagy me nuoširdų ačiū už pagal
bėjo "Sandaros" redakto
las atvaidinta gana gerai. cininkeliai su klerikalais
bą, kurios teikėte mums,
dyti?
Matydami
darbininkų
rius p. IC Norkus.
pradėjo
labai
girtis
save
Be
to
rusų
choras
sudaina

CHICAGO, ILL.
Ateitis.
gelbėdami nuo bado mirties
smarkų susipratimo augi
Kalbėjo apie prasidėjimą Piknikas. — Koncertas. vo trįs revoliucioniškas dai nuopelnais, o socialistus vi mą, kapitalistai pradėjo
kąsniu duonos, kurį atit
europinės karės, apie Lietu
nas ir draugas B. š. paaiš saip niekinti ir vadinti Lie taipgi darbuotis. Kad jų
raukdami nuo savo burnos
LAWRENCE, MASS.
vos nuo karės nukentėju Chicagos piknikų sezonas kino, koks yra skirtumas tuvos laisvės priešais, kad spėkos nieko negelbsti ir
aukavote mums. Daugiau tų
sius žmones, apie jų šelpi jau prasidėjo. Kiekvieną tarp rusų bolševikų ir men jie prie to kermošiaus ne darbininkiško judėjimo jie Audėjų streikas užsibaigė. jūsų aukų jau nebeprašome,
mą, apie kunigijos ir šiame nedėldienj vis būna pikni ševikų, kas tie Vokietijos prisidėjo.
neįstengia nuslopinti, tai
Šiuomi pranešame gerbia vien už suteiktas esame pa
darbe intrygas ir apie da kai, tarp kurių North sides spartakininkai ir Vengrijos
Bet kuomet socialistai stvėrėsi kitokių priemonių, mai musų visuomenei, kad siryžę atlyginti. Taigi lai
bartinį Lietuvos stovį, kur lietuvių draugijos ir kuopos komunistai. Be to jis nu oarengė diskusijas klausi būtent, kiekvienu popiečiu ilgas Lawrence’o audėjų gyvuoja darbininkų solida
buk dabar jau nėra žanda bendromis spėkomis buvo rodinėjo, kad lietuviai dar mu, "Ar ištiesų socialistai dirbtuvių kiemuose daro streikas galų-gale užbaig rumas ir vienybė.
rų, paėmus Lietuvą į savo parengtas pirmas gegužinis bininkai neaukautų savo vra Lietuvos laisvės prie prakalbas; kapitalizmo ir tas! Streikieriai 21 geg. sug Pres. kom. V. Krulikauskas.
rankas "garbingai Smeto pinikas nedėlioję, 11 gegu skatikų visokiems fondams, šai?" tai musų klerikalai su darbininku vergijos' palai rįžo darban. Laimėta pakė
AUKOS.
nas valdžiai." Tik girdi, da žės, National Grove darže. skelbiantiems, kad jie pirk tautininkais tartum kur Į kytojai kalba ir aiškina dar limą algos 15% ir pripažini
Diena
buvo
labai
graži,
bar atėjusi žinia, kad Sme
sią Lietuvai laisvę, nes lais siaudus sulindo. I diskusi bininkams apie bolševizmo mą 8 valandų darbo dienos; Lawrenco Streikieriams.
bet
kain
buvo
garsinta
pik

toninė Lietuvos valdžia su
Nashua, N. H. — Surink
vės už pinigus negalima pir jų vakarą, kuris buvo su oragaištingumą, kad ne rods, netik
Lawrenceo
sidėjusi su lenkais, bet jis niko pradžia nuo 9 iš ryto, kti; kad Lietuvai laisvę iš rengtas 17 gegužės, atėjo iš klausytų radikalų ir ne streikieriams tatai pripa ta per Romandienę $158,35.
tai žiniai netikįs, nes kita ži tai buvo biskutj vėsus oras kovosią bolševikai, kurie ne ių kermošininkų vos tiktai rengti] sau to, ka Rusijai žinta, nes tas algos pakėli Waterbury, Conn. — Su
nia sakanti, kad bolševikai iki pietų; anksti mažai kas reikalauja jokių aukų..(Ko du, bet ir tie buvo lyg be ža surengė bolševikai, bet leis mas ir darbo dieną pripa rinkta LDLD. 28 kuopos
susidėję su lenkais, tai toji važiavo, o po pietų prisirin vos už laisvę be duonos ves do.
Vakaro vedėjas už tų evoliucijai tvarką mainy žinta visiems kitiems Nau >rakalbose $58.00.
žinia Norkaus manymu ga ko gana apstus būrelis pub ti negalima, o šiandien duo klausė, ar yra kas galėtų ti. Tuo budu kapitalistai josios Anglijos audėjams
Peterson, N. J. — Pri
likos.
Be
to
buvo
gražus
li būti teisinga. Na, kaip su
nos ir įrankių be pinigų ir prirodyt, jog socialistai mano atsieksią savo tikslą kurių priskaitoma virš 600. siųsta per "Laisvės” admita žinia, kad lenkai išžudė programas. Kalbėjo "Nau bolševikai negali gauti. Tai nriešingi Lietuvos laisvei, —pailginsią savo viešpata 900. Taigi laimėjimas di įistraciją $4.50.
Lietuvos Darbininkų Tary jienų" redaktorius A. Mon- gi, tokie užreiškimai nenuo- bet niekas neatsiliepė. Reiš vimą, bet darbininkų padė desnis, negu išrodo, nes dė Jerus, III. — Prisiųsta per
bų valdžios narius? Nejau tvidas ir A. Bimba. Buvc sakųs ir pasmerkimas viso kia, tautininkai su klerika jimo sąlygos, o ne tie kapi ka tai sunkiai musų kova' '"Laisvės”
administraciją
gi su savo žudikais Lietu deklamacijų, dainų ir tt. kių fondų, renkančių aukas lais pasidavė socialistams talizmo propagandistų gra laimėjo ir tie darbininkai ‘1.75.
Nuo
vos susipratę darbininkai Taipgi buvo šokiai.
Brooklvn, N. Y.
kovai už Lietuvos laisvę, ir be mūšio.
žus
žodžiai
sprendžia,
k?
kurie
nors
kol-kas
nestrei

Reikia
pažymėti
ir
tai
dėtųsi?
Gerai ir padare, kad pa darbininkai privalo daryti. kavo, bet rengėsi kovon, je- Lietuvių Kooperacijos dargi neteisingas, neapibriežus
Norkus antru atveju kal kad vieta piknikui buvo la kokios srovės tokie fondą1 sidavė, nes socialistų argu
Laivrenco audinyčių darbi oininkų prisiųsta $46.08. Nuo
Vergo sūnūs.
bai
puiki
ir
publika
gėrėjosi
bėdamas apie Rusijos bolše
Ansonia, Conn.
mentų vistiek nebūtų galė
kontroliuojami. —Red.)
ninkai savo kovoje krv
$LA.
66 kuopos prisiųsta
vikus smerkė juos už jų ne- žydinčiais medžiais ir tyrų
ję
sumušti,
kadangi
musų
nieko nelaimėję. Audinyčių
BENLD, ILL.
demokratingumą, kad pa oru, kas Chicagiečiams ne Draugas O. V. padekla ousėje tiesa, .
per
B.
Navicką $18.25.
navininkai
tai
nujausdami
mavo
porą
deklamacijų.
P<
paprasta
:
visi
buvo
užganė

19
numeryje
"Keleivio"
Nuo
varė šalin visus mokslo vy
Boston, Mass. —
Socialistas
visa to sekė šokiai. Vakara.tūlas musų koresponden- pakėlė algą jr sutrumpinc kriaučių surinkta per J.
rus, o patįs nesugebi šalies! dinti.
gerai pavyko, nežiūrint vy
tas pasirašęs Mergos Vai- darbo valandas.
Marcelį, A. J. dirbtuvėje,
ekonominį gyvenimą sut
HARTFORD,
CONN.
Gegužės
20
d.
audinyčių
čių
boikoto,
ir
davė
kuopa
Tą
pačią
dieną
Pulaskio
kas, niekina Benldo lietu- savininkai pašaukė streikie £15.20.
varkyti. Girdi, bolševikai
Iš musų darbininkiško
vius ir peikia koresponden- rių
plėšė dvarus ir neatlygino svetainėje buvo LSS. VIII pelno, kurį galės sunaudot
j
nd
cj
mo
centralinio komiteto na Cambridge, Mass. — Nuo
tolimesniam
savo
veikimui.
Rajonas
surengęs
"Geguži

tus,
kad
jie
bereikalo
giria
dvarponiams. Galų gale p.
Balandžio 25 ir 26 , taipgi
rius tarties apie baigimą L S. ir D. Dr-jos prisiųsta
Norkus užreiškė, kad socia nį Koncertą" "žarijos” nau Gegužės 16 ir 18 buvo L. gegužės 2, 3 ir 10 buvo Lie benldiečius, nes jų apsišvįe- streiko.
Nuo darbininku >19.48.
timas
stovi
labai
žemam
So. Boston, Mass. — Per
listai susivienyję su kleri dai.
S. S. 44 kuopos surengtos tuvių Draugijų Sąryšio pa
buvo rišu tautų atstovai
Koncertas
prasidėjo
nuo
laisnvje
ir
tt.
kalais veikia prieš tautinin
prakalbos. Kalbėjo drg. J. rengti fėrai. Visomis die
taipgi buvo atstovaujamo? LSS. 60 kuopos prakalbas
kus. Kur faktas? Gal peti 8 vai. vakare, nors buvo Jukelis, kurio prakalbos pa nomis žmonių lankėsi skait Kad Benldo lietuviai ne ir visos audinyčios, kaip ve- nurinkta ir prisiųsta $20.16.
cija su milionų parašų? Gal garsinta, kad prasidės apie tenkino publiką.
lingai ir kiekvieną tų dienų atsilieka nuo kitų dagi di Woolen Co., Wood Mills Exeter N. H.—Surinkta ir
6
vai.,
bet
gal
dėl
to
nepra

tautininkų ir klerikalų New
vakarą buvo šokiai. Ma desnių * lietuviškų kolonijų Everett mills, Washington oasiusta per M. Dovidoni,
Kalbėtojas
ypač
ragino
sidėjo,
kad
ir
choristai
bu

savo veikime apšvietai, ta;
■84.20.
Yorko seimas? Gal tauti
saugotis tūlų "socialistų” noma, kad fėrai davė gra to fakto negali matyti tik Mills, Ayer Mills, Pacific.
ninkų ir klerikalų bendros vo išvažiavę piknikan.
Ansonia, Conn. — L P.
žaus pelno. Pelnas skiria
Uswego,
Arlington
ir
kiti
klaidingų
vadų,
kurie
nori
Koncerto
programas
su

rezoliucijos, reikalaujančios
mas nu.samdymui nuolati Mergos Vaikas, nes visiems firmų. Woolen kompanijo? Kliubo susirinkime paau
leidimo organizuoti kariu sidėjo iš įvairių tautų cho suklaidinti darbininkus pu nės Sąryšiui svetainės.
skaitantiems ir musų visuo atstovas Walter M. Lamant kauta, $15.00.
menę, kad ją siuntus Letu- rų, kaip tai: Lietuvių Vyrų siaukelėj klesų kovos lauke; Negalint kitaip apvaikš menės gyvenimą sekan nasakė, kad darbdaviai su Brooklyn, N. Y. — Per d.
von? Čia jau reikia būti ir Moterų Choras, Latvių ragino kovoti ne už socia čioti gegužinę darbininkų tiems žmonėms yra žinoma, tinka išpildyti darbininkų Griškėną prisiųsta, $10.00.
Rumford, Me. — Nuo L.
visiškai be nuosakumo, orchestra, Vokiečių ir Uk- listišką valdžią ir popierinę šventę, darbininkai apvaik kad Penldo lietuviai prakal reikalavimus, kad tik jie
demokratiją,
bet
už
socia

rainų
chorai.
Gerą
įpudį
da

kad akyvaizdoje šitų faktų,
ščiojo ją prakalbomis. Pra bas rengia daug dažniau grįžtų darban. Taipgi už VI. P. S. 66 kuopos teatro ir
pasakoti, jog socialistai iš rė vokiečių vyrų choras, listišką tvarką ir pramoni kalbas parengė vietos socia negu kur kitur; žemai ap- reiškė, kad jie nenori, idant LSS. 136 kuopos prisiųsta,
vien su klerikalais veikia kadangi tokiam dideliam nę demokratiją.
listai trijose vietose. Lietu švietoje stovintis žmonės kada-nors panašus streikas $28.39.
chore
buvo
matyt
ir
žilų
Bridgeport, Conn. — Nuo '
prieš tautininkus, kuomet
LSS. 44 ktfopa Agitacijos viams kalbėjo drg. K. Žu- juk prakalbų rengimo rei vėl iškiltų, dėlto pripažįsta
ištikrujų yra kaip tik atbu senelių dainuojant, kuomet fondan iš savo iždo aukavo rinskas. Nors oras buvo kalą neskaito svarbiu. Į tas darbininkams teisę turėti LSS. 41 kuopos prakalbu,
lietuvių choruose vien jau 10 dolerių, taipgi ir publika lietingas, bet žmonių ap- rengiamas prakalbas vietos
lai.
šapų komitetus, kurie pri $18.00.
nieji
dainuoją.
Publika
ap

Po prakalbų duodami
da keletą dolerių sumetė.
vaikščiojime dalyvavo skait lietuviai skaitlingai lankosi dabos, kad darbininkams Waterbury, Conn. — Pri
klausimai iššaukė diskusi dovanojo gausiais delnų ap
ir susirinkimuose užsilaiko nebūtų daroma skriauda, ii siųsta per P. Valiūną, $12.00
J. K. Deckus.
lingai.
lodismentais
vokiečių
cho

Štoughton. Mass. — Su
Su-
jas. Vienas žmogus iš pub
civilizuoti žmonės kad nieks darbininkų nebu.Gegužės 8 d. buvo Socia- kaipo
likos pastebi, kad jeigu tau rą. Taipgi ir ukrainų, nors
’istų Partijos vietinio anglų Tas parodo, kad Mergos jersekiojamas. Tas rodo rinkta krikštynose ir pri
PARK CITY, UTAH.
tininkai, anot kalbėtojaus, nedidelis choras, bet gra
Benldc kad Lavvrence o streikas at siųsta per D. Statkų, $3.50.
lokalo susirinkimas, į kurį Vaikas nepažįsta
žiai
dainuoja.
Moteris
cho

Streikas.
Harrison.—G. R. Drugius
yra demokratvbės gynėjai,
atsilankė virš 50 narių iš į- lietuvių.
nešė darbininkams naudą: prakalbose
tai kodėl jie neprotestavo ristės buvo raudonais rū
Jis
taipgi
peikia
ir
jauni

Tarpe 4000 šio miestelio vairių socialistinių kuopų.
samdytojai pamatė, kad lai dur.tė, $10.00. surinktų priprieš klerikalus, kada tie bais.
mą,
kad
buk
nieko
nevei

gyventojų, lietuvių randasi Susirinkimas buvo sušauk
kyti tekioj vergijoj, kaip Cleveland, Ohio. — C. L.
ant Lietuvos sosto kvietė Buvo du kalbėtoju, drg. viena Šeimyna ir 5 pavieniai tas, kad nuspręsti, kokį so kiąs. Ar Mergos Vaikas iki šiol darbininkus laikė
kaizerišką junkerį? p. Nor Stilsonas ir Al. Stofclickis.
cialistų sparną lokalas turi bandė tą jaunimą organi olesniai negalima, ir jie G. P. D. iš iždo paskyrė
kus užginčija ir tvirtina, Jų kalbos buvo geros ir pub Čia yra 4 sidabro kasyk remti. Kai-kurie anglai svi- zuoti kokiam kultūros dar nusileido. Nusileido tiek $10.00.
los, 3 malūnai, vienas smelDraugės A. Bolienė ir
kad tautininkai prieš tai lika karštai plojo.
ravo, bet ukrainiečiai spykė bui ? Be abejones ne, ne<
net stengiasi prašalinti Vaitekunienė
surinko
kuogriežčiausiai protestavę. Be to grajino orchestra, teris —"Zink Plant.” Karės nustatyti aiškią poziciją — kitaip žinotų, kad jaunimas kad
streiko pavojų, nes persitik
metu
mokestis
buvo
papras

buvo
deklamacijų
ir
solo.
Po
Brooklyne, Newarke ir EliBet čia p. -Norkus tuo
tokio darbo čia negali veikt1'
tam darbininkui $4.75 i die dėtis prie vienos ar kitos dėl stokos atsakančių loši rino, kiek streikas gere zabethe, N. J. viso labo
jaus buvo prirodyti faktai, to buvo šokiai.
ną už 8 vai., o kurie prie ma pusės. Kuomet buvo per mams svetainių. Vadanasi jiems davė, kiek lėšavo už $969.00.
jog Worcesterio socialis Publikos buvo daug.
skaitytas New Yorko socia
laikymas sargų ir kitkas, c
V. Krulikauskas.
tams parengus protesto mi Rodos. "Žarijos” naudai šinų dirbdavo — $5.25 i listų kairiojo sparno išleis Mergos Vaikas šneka, kao bet gi darbininkai nebuve
tingą. tautininkų laikraščio turėtų likti gražaus pelno. dieną.
tik
šnekėjus.
Kovo 1 diena kompanijos tas manifestas ir po to pa Ant galo jis pasmerkia nugalėti. Taigi darbininkų
—M. Mokinys.
ROCHESTER. N. Y.
"Amerikos Lietuvio” leidė
numušė darbininkams mo leistas klausimas nubalsavi- progresistes-socialistes. kad vienybė parodė savo galią
Diskusijos.
jas M. Paltanavičius dėjo
kesti 'ant 75 c. dienai. Dėlto mui, tai nubalsuota stoti tos prieš rinkimus demok Lai ji ir toliaus mus lydi.
ST. LOUIS, MO.
pastangas, kad tas mitingas
kairiojon'pusėn.
Gegužės 11 d. buvo LSS.
Sykiu su streiko užsibaitarp vietos darbininkų kilo
neįvyktų, o mitingui įvykus šis l>ei tas iš musų padangės didelis nepasitenkinimas.
Ggužės 11 d. LSS. 49 kuo ratų automobiliuje važinė gimu pasirodė ir kapitalis 7 kuopos surengtos viešos
tas pats p. Paltanavičius St. Louis miestas ne ma
pa turėjo vėl prakalbas. josi ir agitavusios balsuoti tiškos spaudos melai. Ji. diskusijos temoje: "Ar so
Gegužės
5
d.
visų
kasyk

kėlė didžiausi protestą prieš žas, turi apie milionų gyven
Kalbėjo drg. M. Duseika. už demokratą. Jis tečiaus gelbėdama audinyčių savi cialistams verta pirma skel
protesto rezoliuciją. Taip tojų. Lietuvių tame skai lų, malūnų, vario tarpinimo žmonių buvo pilna svetainė. neparodo, prieš ką tos mo ninkams, stengėsi kompro bti laisvam anybę. negu so
gi, kuomet Lowellio lietuvių čiuje randasi apie 500, jei ne (smeter) fabrikos darbinin Kalbėtojas pasakojo apie teris prasižengia. Išviso mituoti streiką, skelbdavo, cializmą.”
draugijos tokį protesto mi daugiau. Kadangi lietuviai kai turėjo du mitingu. Iš Lietuvą ir jos samozvancus, ant balioto buvo du kandi kad streikieriai vis grįžta
Diskusijose dalyvavo apie
Atmename pereito darban, kad streikuoja jau 200 žmonių. Dalyką išdistingą rengė, tai tautininkų čionai gyvena išsimėtę po rinkta iš 8 žmonių komite taipgi aiškino klesų kovos datai.
Sandaros kuopa atsisakė visą miestą, tai nesant jų tas ir pasiųsta pas kasyklų svarbą. Stebėtina, kad po miesto gaspadoriaus gaspa- tik keli šimtai ‘'nenuoramų” kusavus didžiuma susirin
prie tų draugijų dėtis, vadi tarpe artimenių santikių jų superintendentus, reikalau prakalbi] buvo
paraginti doriavimą, taigi kiekvienas, ir tam panašiai, o dabar, kusiųjų pripažino, kad pir
jant
6
valandų
darbo
i
dieną
nasi, tautininkai pritarė veikimas silpnas.
tautininkai bei klerikalai kam rūpėjo, kad miesto rei kuomet streikas likosi už ma socialistams reikia ra
kaizeriško junkerio krikš Pats miestas nėra gražus, ir $5.50 mokesties.
statyti kalbėtojui klausi kalai ir darbininkų labas ne baigtas, tai toji pati spauda miai skelbti
socialistišką
čioniškai - konservatvviškai fabrikų durnuose pasken Kompanijos atsisakė dar mus, bet nei vienas jų neat patektų vėl Į tokias jau ran su džiaugsmu sušuko, kad mintį, o ne laisvamanybę.
kas, privalėjo stengtis, kad streikas užbaigtas ir suvirs
bininkų reikalavimus išpil siliepė.
monarchijai, kurią mūsiš dęs.
Streikas.
kiai klerikalai Lietuvai už Darbai šiuo laiku gana dyti. Gegužės 6 dieną visi Lawrence’o streikieriams butų išrinktas geresnis žmo 30,000 darbininkų grįžta
Nuo 1 d. gegužės čionai
mesti norėjo. Norkus į ši silpnai eina. Jieškantiems kasyklų, malūnų ir smelte- aukų šiose prakalbose su gus. (Senų kapitalistiškų darban. Vadinasi, nutrau sustreikavo geležies lejikpartijų kandidatai visi lai kė kaukę nuo savo veido. lų darbininkai — molderiai
tuos faktus neturėjo ką at darbo visgi galima ji rasti, rio darbininkai metė darbą. rinkta $52.07.
sakyti, tai pasakojo, kad tik jau už darbą mažai mo Apie 800 darbininkų sus Tą pačią dieną buvo dide- kosi tų pačių principų ir so Męs visada sakėm, kad ir padėjėjai. Streikieriai
"Amerikos Lietuvis" nėra kama. Amatninkams dar treikavo.
is mass-mitingą delei liuo- cialistams kapitalistų dvi- streikuoja virš 35.000 darbi stengiasi išvesti streikan vi
žmones ninkų. nes taip ištikrujų ir sų fandrių darbininkus. Jau
tautininkų laikraščiu, kad šiain-taip, bet paprastam
Vietos anglų laikraščiai savimo Thamo Mooney. vardės partijos
remti
draudžia
socialistų
pats Paltanavičius nėra tau darbininkui tai ir dirbk už apšaukė streikierius "bolše Tam mitingui buvo pasam
buvo. Streikas tiems 35 tik viena ar dvi fandrės te
tininkas. Gi k a s 1 i n k ;X) bei 35 c. j valandą; dirba vikais,” I. W. W. ir k. Kom dytas teatras, kur telpa apie organizacijos Įstatai. Red.) tūkstančiams
darbininkų dirba, bet ir tos svyruoja ir
Lowellio tautininkų, tai ma po 9 ir 10 valandų. Dar panijos tuojaus parsitraukė 9,000 žmonių, ir jis kupinai
Kitų miestų lietuviai turi atidarė akis: streikieriai sa tikimasi, kad veik prisidės
Norkus norėjo išaiškinti, bininkui gyvenimas sunkus. 75 "Deupty Sheriffus” dėl irisikimšo publikos. Kal- liėdos su ilgaskverniais, o vo sunkioje kovoje pamatė, prie streiko.
kad ta kuopa, tai ne tauti Lietuviai užlaiko savo apsaugojimo kasyklų ir ske- >ėio Rena H. Mooney ir kiti Benldo lietuviai su savo ko- kas jiems yra draugais, o Buvo keli streikierių susi
ninkai, tik taip sau kuopa. bažnyčią ir kunigą. Tasai bų. Bet kol kas skebų nesi kalbėtojai, ragindami dar- rensnondentais ar kores kas neprieteliais. To męs rėmimai su streiklaužiais,
Na, tai ir visa tautininkų vyčių ganytojas su savo randa.
binikus 4 d. liepos išeiti į ge- pondentų, besidangstančiu neužmiršime. Be to strei kur pastarieji likosi atremti
Sandara, tai ne tautininkų banda stengiasi išnaikinti
Kompanijos baido darbi neralį streiką delei paliuo- Įvairiomis plunksnomis. Jis kieriai susiorganizavę į vie ir streiklaužiai labai suma
organizacija, tik taip sau socialistus, bet nežiūrint jo ninkus uždarymu kasyklų, savimo Thamo Mooney ir prie jokios organizacijos ną didelę Amalgamated žėjo,
Tikimasi streikas
organizacija, ar taip?
pastangų LSS. 44 kuopa te M darbininkai neatboja.
eitų politikos prasikaltė čionai nepriguli, bet apie Textile Workers uniją, jos įaimėti.
Jeigu jau šitaip prisiei- begyvuoja.
Senas kareivis.
M. Mokinio pusbrolis. lių. Streikui pritarta en- jas šneka. Paklaustas ko- tik ir laikysis, neužmiršda*■-
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pas gydytoją ar dispensarį, turi svaigulį, troškuli ar esi Į saugot save patį, savo šei-l
ar kliniką, kad jie ištirtų ar suputęs, turi atsiduoti dak- mynos narius ir visą savo
i
neturi kokios nors svarbios taro atsargiai priežiūrai. apielinkę. Didžiuose mies
ligos (ypatingai kirminų ar Visos nesveikos širdįs turi tuose tiems, kurie neturi iš
■
o(džiovos). Valgyk užtekti būti daktaro peržiūrimos ko išsimokėti, yra suteikia
Released by the Foreign tinkamas medikales prie nai maisto, nuo kurio eina mažiausiai kartą į metus. mos klinikos veltui.
”Mųsų Tiesoj” N5 J. Ra kas tam priešingas, tas
ma riebyn, kaip nurodyta Nereguliaris širdies muši
Language
Governmentta mones.
manauskas savo straipsny oportunistas, social-patrioAlkoholius.
mas, kai-kada nieko nereiš
Gerai padarysi, jei šiuos sekančiame paragrafe.
iinformation Service.
Alkoholius,
kaip
papras

je
”LSS. dešinieji nerimau tas ir šioks ir toks. Kiti kai
kia, kai-kada jis labai pavo
patarimus
atydžiai
perskai

rieji revoliuciniu kairumu
Persunkumas.
Net ir tuomet, kuome; tysi; jie gal padėti pagerin
jingas ir reikia eiti kuogrei ta yra vartojamas, nepri ja,” kad pliekia, tai pliekia skaito sėdėti, kuomet kon
duoda kunui vikrumo, bet man Į kaili, net pasišokė
Kuodaugiausiai mankš- čiausiai pas darktarą.
'ant karės laukų Europoje ti jūsų pačių, ar jūsų vaikų
jį silpnina.
SmegenĮs ir damas, kam aš parašiau certe giedama "Lietuvą, tė
tinkis. Tegu daktaras aty
žuvo tūkstančiai gyvybių, gyvenimo sąlygas.
Kraujo Spaudimas.
dirksnių sistema valdo visą straipsnį priešingą jo nuo vynė musų.” Jeigu Lietu
džiai ištiria ar neturi kokios
šimtai tūkstančiai mirė čia
Kaipo
priderystę
sau,
sa

•
Perdidelis
k
raju
spaudi

vos himną giedant atsistosi,
kūną. Netik kad alkoholis monei.
pat namie nuo ligų, kurių vo šeimynai, ir visai šaliai ligos. Per didelis sunku
mas
gali
būti
tik
laikinas,
sumažina veikimą, bet gy Ve ką jis sako: ”Kaip tik tai jau negali būt geras bol
lengvai galima išsisaugoti. turi stengtis būti sveiku, pa mas, ypatingai viduramžy
je, yra priežastimi tiek pat bet toks žmogus turi 4>uti vybės apsaugų prityrimas 'Laisvės’ N14 pasirodė 147 ševikas. Ramanauskas gi
Kaip nuo ligų išsisaugoti gerinti, kaip galima geriau mirčių, kiek ir širdies liga. prižiūrimas ir turi vesti sa parodo, kad tarp nuolatinių kuopos Įnešimas Įvesti Są mano, kad kairumas, tai
Nėra jokių slaptybių, ku siai, savo sveikatą, prisidėti Nevalgyk riebuman vedan vo gyvenimą kaip augščiau alkoholio vartotojų, net ir jungoje referendumu Įsta pritarimas visiems Sąjun
rios butų reikalingos, kac prie darbo, kad padarius čio maisto kaip tai, duonos, buvo nurodyta, ypatingai tarp tų, kurie jį vartoja su tymą apvalyti Sąjungą nuo gas sumanymams. Jeigu tu
išsisaugoti nuo ligos. Šva tvirtą tautą, kad ji tiktų sviesto, cukraus, taukų, bet turi saugotis persidirbimo saiku, miršta beveik du kart oportunistų, dešiniųjų ir so- kokį sumanymą, o ypač kai
rus namai, švarus maistas, ateinantiems dideliems dar jų vietoje vartok daugiau ir paleistuvystės. Saugokis tiek, kiek tų, kurie jo visai cial-patriotų, musų dešinie riųjų išdarytą, pakritikuo
svaigalų, rūkymo ir persi nevartoja.
ji pradėjo nerimauti.” To si, tai jau Ramanauskui bus
švarios rankos, švarus dan bams ir linksmybei, ir pla daržovių ir vaisių.
tesniam
gyvenimui,
kurio
valgymo.
Girtuoklybė, beabejonės, liaus jis priduria: "Štai 'Ke aišku kaip ant delno, kad tu
tis, švarus pienas, švarus
Trūkis.
karės
nuvargintoji
žmonija
suteikia
Įvairių nelaimių, leivio’ N13 išeina Į aikštę esi socialpatriotas ir gini
vanduo, šviežias oras, sani
Plaučių ligos.
Nuo
trūkio
patariama
taip
labai
laukia.
A. Liutkus gindamas deši dešiniuosius.
tariškos išėjimų vietos, ko
Kame tik nužiūrima džio net ir vargingą mirtį.
operacija,
Pasiteirauk
apie
Bet aš prašyčiau Rama
va su musėmis ir uodais —
Netobulas Regėjimas.
va tuojaus reikia eiti pas
Dirgsnių ir proto ligos. niuosius...”
tai
su
savo
šeimynos
gydy

nausko,
kad jis prirodytų
Kadangi
tas
kairumas
da

visa tai mažai tekainuoja,
Neužmiršk tai, kad jei toju arba eik i gerą ligonbu- gerą gydytoją ir elgtis pa Tokios ligos turi būti aty bar labai madoje, tai dažnas nors vieną atsitikimą, kada
tečiaus atlieka stebėtinus kas nors yra negera su aki
kame gausi gerų patari gal jo Įsakymus. Svarbiau- džiai gydomos gero gydyto ji ir savinasi, o tu, žmogus, ir koks Įnešimas virto I.SS.
dalykus ir apsaugoja nuo mis, turi būti • tinkamai pa ti.
sis dalykas nuo džiovos gy jaus arba kokiame nors ner
mų ir vaistų.
daug ligų.
dantis, tai tyras oras ir vų ligų ligonbutyje. Kaiku- nei nepamatysi, kaip tave Įstatymu ir tapo Įvykintas
taisyta gerai pritaikintais
Hemoroidai.
Ar jauties, kad savo dai akiniais. Tai padaryk pas
maistingas valgis — duona, rios dirgsnių ligos kila iš ne ims ir pastatys po dešinėj, gyvcniman be jokių diskusi
Hemoroidai
(pi'.es)
atsi

nors ir neužsipelnęs būtum, jų, kritikos ir dagi pasiprie
atlieki ?
akių specialistą, akių dis- randa, dėl vilurių užkietėji grudai, taukai, bet nereikia gerų papročių, baimės, ne- žodžiu, didžiausia ablava šinimo iš priešingos pusės?
Ar užlaikai savo, namus pensary, ar akių ligonbūty
užmiršti ir šviežių daržovių
Pagalios juk ne visi gali
švariais ir gerai išvėdin je. Nebandyk pats prisitai mo ir nesimankštinimo. Ne- ir vaisių. Saugokis alkoho sistengimo pasiimti gyvy ant dešiniųjų!
bės
pilnai
Į
savo
rankas,
ir
bernepratinkis
vartoti
nuolatos
J.
Ramanauskas
būt
tokie išmintingi ir kant
tais?
kinti pigius akinius prie sa vaistų, kad pavalninus vi liaus ir tabako. Nevartok užmiršti savo vargus. Daug džiodamas dešiniuosius nu- .rus, kaip Ramanauskas, kad
Ar geri tik švarų tyrą vo akių. Laikui bėgant, su
patentuotų gyduolių, garsi
vandeni? Jeigu jis semia netinkamai pritaikintais a- durius. Valgyk pakanka namų vaistų ir neik pas ap dirgsnių ligų paeina iš pa sidangino net už okeano, prieš bolševikus nei žodžio,
Nors šitas klausimas bumas iš šaltinio, ar tikrai ži kiniais gali labai susilpninti mai rupaus maisto — rupios gavikus daktarus. Saugo viršutinių sąlygų, kurios su pas Scheidemanną ir Eberpagalba
gero
daktaro
ir,tą,
o
iš
tenai
atsidūrė
Chi-Sro
pakeltas "Keleivyje, ” te
duonos, vaisių, Saločių, spi- kis nuovargio, kaip fiziško,
V 1O
nai, kad i ji nesiplauja van regėjimą ir sveikatą.
’’ ’būti
2" cagaj‘ pas "Naujienas.” ~
"
Bet‘ čiaus Ramanauskas
nusibaduo iš išėjimo vietų, sruty Dantįs. Išpuvusios, dantų nakų, neraugytų kopūstų, taip ir protiško. Nieko ne priežuros turi ir gali
surastos
ir
prašalintos.
ropių,
salierių,
tomatų,
cibu

kiek
jis
dešiniųjų
sumedžio

būtojo
polemizuoti
Į
"Musų
nų. mėšlyno bei tvartų?
šaknis, užkrėstos smegenis, lių ir kitų daržovių, tai ne lauk. Pranešk apie save
jo ir kas jie tokie yra, jis ne Tiesą.” Tas parodo, kad
Ar pienas, kuriuo peni sa išpuvę dantis, nelygus danĮvairios ligos.
sveikatos viršininkui arba
turėsi
"kietų
vidurių.
”
vo kūdikius yra virintas ar tįs, kuriais negalima su
savo distrikto sveikatos de Nosies ir gerklės ligos, i pasako.^ išleisime Įstatymą Ramanauskas nors ir "kai
Jei
hemoroidai
yra
skau

katruos rus,” bet didelis patriotas.
pasterizuotas?
Ar gauna kramtyti maisto gali būti
ligos,
kroniškasĮr nežinosime,
r"~’
partamentui. Jie mielai su tulžies
dus,
operacija
palengvins,
A. Liutkus.
p-i,
braukti,
katruos
palikti.
Žikiekvienas kūdikis po tris priežastimi daugelio svar
o , .,
„
tiks duoti gerų patarimų. apendicitis, odos ligos, visi į
bet
pirmoji
priežastis
turi
i
stiklus kasdieną?
tie dalykai turi būti greitai Pon-a’ Scheidemanną su Ebių ligų ir visa tai turi būti
Reumatizmas.
ir gerai daktaro ištirti. ■
. n^s neisbrauktume Delei Kapčiamiesčio Ver
Ar kūdikis penimas krūti kuogreičiausiai pataisyta. būti prašalinta, vartojant
Jis
gali
paeiti
iš
užsikrė

tinkamą
maistą.
Jei
neturi
šeimynos
dakta‘
p
e
.l°^
10
klausimo, bet juo du
go krespondencijcs.
mis, kaip turėtų būti? Ar Įsidėk dirbtinius dantis, jei
✓
tusių
dantų,
ton
šilų,
nosies
jis švariai užlaikomas? Ar kurių dantų trūksta, nes jei
ro, arba jei esi neturtingas, I ^:aiP ^v9a nePnSu^
"Keleivio” 18-tame nume
Garankštuotos GĮsios.
ir kitų kūno dalių. Linimen- kreipkis Į ligonbutį ar Į dis-l^ų Sąjungos ir musų įs- ryje
jam suteikiama užtektinai nesukramtai kaip reikia
korensondencijoj
iš
tatymų visai nepaiso.
tyro oro ir ar jis nelaikomas maistą, turėsi už tai atsaky Garankštuotos gislos (ve- tai jo neprašalins. Eik pas pensarį.
Brooklvno
Kapčiamiesčio
karštoje, troškioje virtuvė ti savo sveikata. Išvalyk ricosę veins) dažniausiai dakta’ ą ir dentistą ir, jei Nesivargink per visų gy Aš sakyčiau, kad mums Vergas rašo, kad aš nesenai
je? Ar žinai, kad iš bonkos dantis mažiausiai du kartu atsiranda ant kojų blauzdų. galima, prašalink priežas venimą su ligomis, jei gali nėra jokio reikalo daryti buvęs vyčių abaze, o dabar
penimi kūdikiai turi gauti dienoje. Jei turi skaudamus Jos gali būti palengvintos, tis.
jas lengvai prašalinti. Ne ekskursijas i užjurį ir tenai organizuojąs kairiųjų sparorandžių kasdieną po pir ar išpuvusius dantis arba vartojant gumines pančiatrumpink savo gyvenimo, jieškoti dešiniųjų, jeigu
Lyties ligos.
_ _ rią; Taip, Kapčiamieščio
kas arba juostas. Kaip-kamam mėnesiui?
nemažink
savo
uždarbio
pa

męs
jų
turime
taip
daug
sa- Verge, 10 metų atgal mes
Nuo lyties ligų reikia aty
daug auksinių dantų ar ki
Ar žinai, kad musės ir uo- taip lopytų dantų, žiūrėk ar da nrisieina daryti operaci džiai ir nepasiliaujamai gy jėgu, nei gyvenimo linksmu vo tarne. Mums reikia ap-ivaik visi buvom katalikai—
dai nešioja ligas ir ar nuo šaknįs yra sveikos, duok jas ją (čia reikia didelio atsar dytis tol, kol nepasigydysi. mo vien tik iš savo paties sivalyti tik nuo savųjų, o ne vyčiai, bet man keista, kad
jų apsaugoji savo namus su X-spinduliais ištirti. Tai gumo. pasiteirauk apie tai Tai reikia daryti, kad apsi apsileidimo.
svetimais rūpintis.
tamsta ir dabar vytis, nes
vartodamas tam tinkančius ypatingai svarbu, jei turi savo šeimynos gydytojo).
Yra jau padarytas Įnesi- jeigu jus bijote kairiųjų, tai
•
sietelius?
reumatizmą ar kitą kokią Pūslės, inkstų ir šlapumo
Vidutinis vaikų ir moterų augštumas, svarumas ir mas. kad išleisti Įstatymą tas liudija, kad jus dar ne
Ar žinai, kad visos slogos sąnarių ligą, kuriai negali
prieš dešiniuosius. Prie ši socialistas, bet vytis! An
amžius.
nesveikumai.
yra linpančios, ir gali kitus kitokios priežasties surasti.
(Vyras turi sverti du svaru daugiau, o moteris to įnešimo aš turiu vieną tra, aš jokio kairiojo sparno
privesti prie sunkios ligos, Nosies Kataras, Adenoidai, Eik pas savo gydytoją du svaru mažiau, negu čia parodyta).
("gut” pataisymą. Įnešimas neorganizavau, vien tik da
'
arba Į dispensarį, ar ligonypatingai vaikus?
sveri 25 svarais mažiau, negu reikia, tai sako, kad socialpatriotus iš- linau korčiukes išleistas
Ar žinai, kad ligos dažnai Sutinę Tonsilai. Smarvė iš buti ir pasiduok pilnai gy sveriJeigu
, braukti laukan. Bet kur Left Wing Section Socia
permažai ir užtikro badauji.
dytojaus valiai. Gal būti
Burnos.
užsikrečia
nuo nešvarių
juos padėsi išbraukus? Juk list Party, kad tie, kurie su
rankų? Ar visuomet nusip Tai visa dažnai atsitinka nieko daugiau nereikia, Al GŠTIS
jie kaip buvo social-patrio- kairiaisiais sutinka, išpildy
AMŽIUS
launi rankas prieš valgymą kūdikystėje, taigi tėvai tu kaip tik prisilaikyt vieno-kitai, taip ir bus; jeigu jie tų jas. Paskui K. V. sako,
ar maisto čiųpinėjimą?
ri atydžiai savo kūdikius tė- to patarimo dėl valgymo, Pjdrs 1 Coliai 15 21 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-60 klaidino darbininkus būda kad jis nieko nesupratęs
Kuomet kuris nors šeimy myti. Dažnai tai galima darbo ir abelno veikimo, bet
mi prie Sąjungos, tai klai
0
120 125 128 131 133 134 134 134 dins iuos ir būdami išbrauk apie ką aš kalbėjau, liet ko
nos narys serga skarlatina, pagydyti labai mažomis o- turi būti laikas nuo laiko 5
1
122 126 129 131 134 136 136 186 ti. Taigi prie sumanymo respondencijoj jis pats aiš
tymiais, difterija, koklišu, oeracijomis. Jei palieka ne daktaro peržiūrimas. Bal 5
2
124 128 131 133 136 138 138 138 braukti juos laukan aš da kiai rašo, kad aš agitavau
karštinėmis, džiova ar kita išgydytais, jie gali prisidėti tiniai šlapume gali pasiro-į 5
3
127 131 134 136 139 141 141 141 rau šitokį pataisymą: su už kairiosius ir-kad noriu
kokia liga,, kurios galima iš prie blogai išaugusios bur dvti tik laikinai, bet kuomet 3
4
131 135 138 140 143 144 145 145 rinkti visus darbininkų Sąjungą vesti kairiojon pu
sisaugoti. ar visuomet pra nos ir nosies, silpnos kruti iie pasirodo, visuomet turi 5
5 ; 134 138 141 143 146 147 149 149 priešus (oportunistus, so- sėn. Tai liudija, kad K. V.
neši sveikatos prižiūrėtojui, nės ir nuolatinių silpnumų. būti atydžiai ištiriami. Jei 5
abeioji apie inkstų sveikatą, 5
6'
1:38 142 145 147 150 151 153 153 cial-patriotus, dešiniuosius, gana gerai suprato mano
kad jis galėtų neleisti ’ ki
Kojos.
geriau būti atsargiu ir vesti 5
142 147 150 152 155 156 158 158 menševikus ir kitokius ne kalbą. Ant galo Kapčia7
tiems tos ligos Įgyti?
Vergas sušunka:
paralyžiaus iškrypu blaivų ir sveiką gyvenimą, 5
146 151 154 157 160 161 163 163 vidonus). o surinkus iki vie miečio
8
Ar namuose Įvestos ry siųBekojų
ar kitų nesveiku saugojantis
alkoholiaus, 5
150 155 159 162 165 166 167 168 nam. surišti drūčiai Į vieną "Draugai sąjungiečiai! Pa
9
rios? Jei ne, tai ar turi iš mų dėl susižeidimo
mąstykime, kur tokie Bušir k., perdaug mėses, ir abelnaii 5
10
154 259 164 167 170 171 172 173
einamąją vietą, prie kurios
bunčiu
ir
išvežus
ant
jūrių
menai
nori vesti sąjungą!”
dauguma kojų ligų paeina persivalgymo, Eik laikas 5
159 164 169 173 175 177 177 178
11
musės neprieitų?
paleisti
dugnan,
taip
kad
jie
Aš taipgi sušuksiu: Drau
165 170 175 179 180 183 182 183’
9
Ant galo ar pats ir visa iš negerai pritaikintos ava- nuo laiko pas daktarą, Jei 6
saulės
šviesos
daugiau
jau
189
gai
sąjungiečiai! Pamąsty
189
186
188
185
1 i 170 177 181
._s, i 6
šeimyna esate sveikais? Iš inės, netinkančio stovėjimo šlanume randas cukraus,
nebematytų.
Kitaip
ir
ne

kime,
kur Kapčiamiečio
176 184 188 193 194 296 194 194
kur apie tai žinai? Ar.buvo ir vaikščiojimo, nesimank- turi pilnai pasiduoti dakta 66
galima,
nes
paleisi
juos
gy

198
203
104
201
Vergai
arba
socialpatriotai
200
3
I
195
štinimo,
ir
padų
muskulų
181 190
ro ištyrimui ir sekti visas
0
jus sveikata ištirta, kaip
vus.
navoius
kairiems
bus
taip
rašydami
nori vesti Są
kad kareiviai yra eirinėja- silpnumo. Gerai pritaikinti gydytojau; patarimus de!
da
didesnis:
pradėsime
vy

jungą? Ar tik ne ten, kur
12. Stovėk, sėdėk ir vaik
čeverikai geros ir tinkamos maisto dalykų.
Higienos Įstatymai.
mi?
kinti
gyveniman
socialistišf
Vokietijos,
Scheidemanai
1. Vėdink visus savo gy ščiok išsitesęs.
Ar žinai, kad metinis dak formos, daug prisidedą prie
Iš
ausų
tekėjimas.
ką
tvarką,
o
jie
susidės
su
nuvedė?
13. Neleisk nuodams ir
silpnų letenų.
venamus kambarius.
taro peržiūrėjimas yra la pataisymo
Ausų ligos.
buržuazja.
Kapčiamiesčio Verge, tamligoms
Įneiti
į
kūną.
Įvairių
nuspaudimų,
”
kor2. Dėvėk liuosus, minkš
bai naudingas, kad susekti
Eik
pas
ausų
specialistą,
Bet
tai
da
neviskas.
Rei

tos
toks keistas slapyvardis
14. Laikyk dantis, smege kės daboti, kad neprivistų
pradžioje kokios ligos ir tuo nų” ir skaudamų narių. arba i ausų kliniką. Neati tus rūbus, tinkančius prie
taipgi liudija bijojimą ir sy
kojų pirštus,
pailginti gyvenimą? Ar ga Mankštink
dėliok tokių dalykų, kurie! laiko, oro ir darbo permai- nis ir liežuvį švariai,
ioje naujų socialpatriotų ir kiu neteisingumą. Bet vis
vaikščiodamas
”
ant
pirštų
į 15. Dirbk, žaisk, ilsėkis ir kitokių negeistinų elemen
li atsakyti taip i visus tuos
gali užkrėsti visas kitas ku-j!ll\
gi aišku, kad esi didelis so
ij .-5...Jei viduje dirbi, neųžmiCgok su saiku J
klausimus, ir ar tikrai žinai, galų” keletą kartų dienoje no dalis.
* *
tų.
Taigi
aš
duodu
dar
vie

cialpatriotas.
L. Bušman.
ir
kitokiais
budais.
Mank

.
................
. i- prasimankštinti at-i; jg Buk i)iaivu^ Rupesjmirsk
kad jūsų kaimynas gali tą
ną
pataisymą,
kad
kiekvie

virame lauke.
dvirame
! nis yra priešas sveikatos, na LSS. kuopa, priimdama ORLAIVISNŪS1LE11 >0
pati atsakyti? Neleisk, kad štink visą kūną. Jei tai ne sirdics murmėjimai, siraicsį
•
•
-—- 1
gelbsti,
eik
pas
chirurgą.
l’gos4. Visuomet miegok tyra-į stengkis susieiti į draugia naują narį, gerai išegzamijis neatsargiai gyvendamas
ANT STOGO.
<rautuvėse
perkamieji
są

Žniogus
su
nesveika
šir-jmc
me
ore; jei galima ant lau- kurną su kitais žmonėmis. navotų, kas jis yra: bolševi CIevelande vienas hotelis
pastatytu kitų sveikatą Į pa
vojų? Tame dideliame rei narių palengvintojai. tiek džia negali dirbti sunkaus:ko.
17. Nesigydyk pats savęs. kas, ar koks • kitoks. Jeigu įtaisė ant savo stogo plat
kale vyriausybė žiuri Į vi tegali pagerinti, kaip kad darbo, bet prisilaikant vai-; 5. Kuomet kosi ar čiaudi,i» Saugokis patentuotų vaistų pasakys, kad ne bolševi formą orlaiviui nusileisti, >
raišam kujokai. Sukumpu gymo. mankštinimos. darbo prisidėk nosinuką prie nosus savo gyventojus.
kad padarius savo svečiams
i
kas—nepriimti!
sius pirštus, nuospaudas ir ir pailsio taisyklių jis gali sies ir burnos ir žiūrėk, kad 1 K
į
,___ - vpas daktarą pasi- Žinoma, atsiras tokių, ku parankurną. Ir pereitoj sąPataisymas Paviršutinių daug kitų ligų chirurgai sulaukti senatvės. Jeigu tu- kiti tą patį darytų.
fiteirautf
p
1
-■
•
apie sveikata ma- rie norėdami pakenkti musų vaitėi.po sentynių bandymų,
Netobulumų.
lengvai prašalina. Kojas ri širdies ligą, saugokis 6. Visuomet prieš ra® žiausia kartą
į metus;
darbui, meluos: pasasakys didelis baliunas nusileido
Imant Į kariumenę medi- gali skaudėti dėl nesveikų svaigalų vidutiniškai, ne- ’.usiplauk rankas.
Taip-pat kartas nuo kar- esą bolševikais visai jais ne- ant stogo. Tai ve, kokiems
kaliai tyrinėjimai parodė, dantų, tokiu nesveikumų va’gvk perdaug prieš einant
i. Ne/algyk perdaug.
-jt0 paplausk dentisto pa- badami, ir męs turėsime dalykams žmonės turi pini
jog trečdalis visų vyrų turė atydžiai turi būti išjieškota. gulti, alsuok pakankamai, pabngai saugokis .persival-,
"trobelį.” Taigi išrodo, kad gųjo kokį nors paviršutinį fi Vien tiktai letenų lėkštu- kad perdaug neišvargintu- gyti mėsos ir kiaušinių.
turėsime pastatyti "aniuozišką netobulumą, dėl kurio mas, be kitų kokių nesvei- mei savo širdies ir kraujo 8. Neužmiršk valgyti ir
lus
sargus,” kurie slapta EKSPLIOZIJA APDEGI
jie netiko Į kariumenę. Di- tumų gali neturėti jokios cirkuliacijos. Pasivaikščio rupaus
.
___ Buvusis kariumenėj kamaisto bei vaisių.
NO DARBININKŲ.
dielės dalies tų atrastųjų svarbos.
ti ir išlengvo laipioti po kal 9. Valgyk išlengvo, gerai I pelionu kun. John B. de Va- uostinėtų neištikimuosius.
Pereitoj subatoj Rayonne,
Lengvumas.
netooulumu visai nebūtų,
aimanuoja, kad sąjun- Tiesa, ne visi kairieji vie N. J. ištiko didelė ekspliozinus yra sveika, bet tik ne- sukramtyk
sukramtvk.
'
jei butų domą atkreipta jau Per didelis lengvumas ga- tuomet, kuomet jauti skaus
10. Gerk kasdien užtek- gininkai nepripažįsta reli- nodai supranta kairumą. ja Rockefellerio aliejaus denystėje, kitus dar galima i kilti iš nereguliarių pap mą krutinėję ar troškuli tinai vandens.
PJO*- J1s tvirtina, kad re- Vieni rokuoja, kad kairieji darbininkų likosi labai ap
buvo ir dabar pagydyti arba ročių valgant ir miegant, ir Saugokis paleistuvystės ir 11. Eik reguliariškai lau-Jigija karėje buvo svarbiau- privalo slapta ginkluotis ir deginta, kai-kune jų turbūt
Eik' perdidelio išdykavimo. Jei kan
'siu faktorium.
tik palengvinti, vartojant iš nesimankštinimo.
rengtis prie užpuolimo, o mirs.
3u:
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KELEIVIS.
Pajieškau sesers Magdalenos KucPajieškau
apsivedimui merginos,
.veža Vilniun sužeistuosius. | koma, kad streikieriai nori vtaskiut6S*Alissuskienfs,
Suvalkų gu- nuo 20 iki 28 mctij amžiaus, laisvų
Pranešama,
I . ’T
. “
. Jjog
„ netolie-' įsteigti Winnipege sovieto 1>ernijos, Vilkaviškio, pav..Gizių par ■ pažiūrų, ramaus budo, dailios išvaizGBRIAU8I8 DARBO ĮMONIŲ
Rudos kaimo; gyveno .viicbigan vals- dos ir blaivos. Aš esu 28 m. turiu ge•
i
L
valdžią.
šia
Vilniaus
koncentruojasi
LAIKRAŠTIS.
tijoj ant farmų. 1915 m. žadėjo va-; rą darbą ir kiek pinigų. Meldžiu atbolševikų ir Lietuvių armi
PRENUMERATOS KAINA
žiuoti j Chieago, 111. Lai atsisauiua | sišaukti, su pirmu laišku prisiunčiant
arba kas apie ją žinu, malonėkit pra-'-savo
----- -------• --•
•
paveikslą.
Atsakymą
ir plates
jos.
Laukiama
vėl
bolševi

parlamentas išreiškė norą ma
NUŠOKO
NUO
DEGAN

Lietuvoje Atmainos.
Metami ................
>1.76
nešti— J nes žinias suteiksiu per laišką. Pa
ku
pastangų
atsiimti
mies

Barbora
Orblysienč
tyti
Lietuvą savistove valstija.
Pusei metų ........
ČIO
ORLAIVIO.
1.00
veikslus ant pareikalavimo grąžinsiu.
Lietuvos Ministerių Kabine
9 Lalonde, Montreal, P .0., Can-įį^
Kanadoj ir Užrubezii
J. E.
(?)
tą...”
Lietuvos
Delegacija Įleidžiama
Pereitoj nedėlioj CIeve
Metams ............................ 12.25
P. O L. Box 11,
Westville, III. tas, išrinkus prezidentui, vėla
Ambrazienė
pajieškau
Pusei metą ...................... 1.25
lande buvo nepaprastas at OnosElzbieta
išsikeitė, šis naujasis yra pil { Taikos Konferenciją.
Šepaičiutčs. Suvalkų gjb., AiaSu visokiai reikalais atsikrei KOMUNISTAI UŽPUOLĖ
Pajieškau merginos
apsivedimui,
sitikimas. Žiūrint šimtams riampolės pav., Šunėkų kaimo. Yra nuo 20 iki 25 m., kad mokėtų rašyt nai koalicijinis, nes jame visos
piant į Redakciją, rašykit šitokį
Romanas Karuža praneša,
GIŽUOSE MILICIJĄ. žmonių ore užsidegė krasos svarbus reikalas, nes jos brolis Juo ir mylėtų namus.
adresą:
srovės
yra
atstovaujamos
ly

zas
likos
užmuštas
Francuzijoj.
Ji
pa

kad
Lietuvos Delegacija susida
-KELEIVISKasp. May
vežiojo ti lai atsišaukia arba kas apie ją ziiii 67 Centre St..
Brooklyn, N. Y. giai. Premjeru yra advokatas ro iš rimtų vyrų ir Taikos KonGižuose, Vilkaviškio ap orlaivis, kuriuo
255Broadway, So. Boaton. Mum.
pranešti. Kas pirmas pra
Mykolas Šleževičius, pirma bu ferencijon prileidžiama. Su ja
skričio, Suvalkų gubernijoj, laiškus tarp Clevelando ir malonėkit
neš gaus $5.00 atlyginimo
(22)
Pajieškau merginos nuo 18 iki 22
Chicagos.
Lakūnas
McCusElzbieta
Anibrozier.ė
vęs Lietuvos diktatorium. Jis tariamasi visuose reikaluose,
metų
apsivedimui.
Turi
mokėti
gelyra lietuvių milicijos, tik ji
104 — 1-st St., Spring Valley, III. ;ai rašyti ir skaityti angliškai ir yra baigęs Odesos universitetą
ker
šoko
iš
orlaivio
200
pėdų
i ne vienoj vietoj gyvena. Vakaipo su Lietuvos valstijos de
lietuviškai, laisvų pažiūrų. Malonė
ir gyveno Vilniuje, kur turėjo legacija Į Taikos Konferenciją.
Įsario 11 d. Gižų valsčiaus žemyn ir taip susižeidė, kad Pajieškau tetos Jievos Kačiaviėie- sit prisiųsti paveikslą.
~ 7 ‘
•Juozapas Kvietkauskas
Urauiės Kriaučiūnienės,
išsidirbęs gana didelę praktiką
į komitete sėdėjo 2 miliciantu tuojaus mirė. Tuščias or- nėšTr~tetos
iš tėvųKazakeviėiutės, paeina iš Sla- 919 Alelon St.,
Philadelphia, Pa.
laivis
nulėkė
oru
apie
300
į
an
J
lų
“
ir pagarsėjęs advokatas netik Lietuvos Atstatymo Bendrovė
vančių kaimo, Igliaukos parapijos,
VĖLIAUSIOS ŽINIOS Iš i ir komiteto sekretorius.
•"
s
pav.,
Suvalkų
guo
Pajieškau
apsivedimui
merginos,
pirmyn ir tuomet nuk- Manampoiės
visus lietuvius Džiugina.
Vilniuje, bet ir kitur tarpe balt■Staiga ineina 4 apsiginklavę pėdų
VILNIAUS.
Vitkausko. nuo IX iki 25 metų amžiaus, be skir
rito
ŽPmpn
Ta:pgi pusbrolio ’\"nco
in
gudžių
ir
lenkų.
.Jis
yra
karš

10
zeinen.
svarbs?
relK
a;ą
ir
meldžiu
jų
tumo tikėjimo, mylinčios gražų gy
j vyrai ir reikalauja išduoti
Labai nudžiugo Lietuvos at
pačių atsišaukti ar kas juos žino ma venimą. Aš esu 26 metų. Platesnes tas lietuvis ir visą savo gyveni
ginklus
ir
kasoj
esančiu^
New Yorko ”Herald kostovai Paryžiuje, pamatę Lie
lonės pranešti.
(2)) šinias suteiksiu laišku, vietinių ir iš
toliaus merginų meldžiu atsišaukti mą kovojo už Lietuvos liuosybę. tuvos Atstatymo Bendrovės at
Aizbieta kazaktvinutė
respondentas C. Mackenzie, • pinigus. Nuginklavus miliC32-W. Redwood St., Baltimorc, Md. -u pirmu laišku prisiunčiant savo pa Tikras demokratas, gerbiantis stovus — Romaną Karužą ir
kuris dabar randasi Vilnių- ciją užpuol. vadas šoko į kiveikslą. Vyrų meldžiu nerašinėti.
....
s....... Kasparą
i-.............
J. Miliauskas
(22) kitų žmonių politinius ir religi adv. J. Lopatto, ir kuomet iš
brolio Antano
je, šiomis dienomis prisiun-tą kambarį, kur gyveno 2 I’ajieškau sunaus .Jono Kuzmos iisl ■ Pajieškau
"i-JOHarlem avė., E. Cleveland, Ohio. nius įsitikinimus.
gyveno
apie
Philadelphia,
Pa
Turiu
viclaus
’
,s
Pa
Pį
€S
ln!est
'!1
°kaulių
girdo nuo juodviejų apie pradė
tė telegrafu labai įdomių ži- vokiečių žandaru, ir iššovė, svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti Pav-« Kauao 5rub-’ ^yvei'° Lisi.'on.Mc..
Kiti ministeriai yra rimti tą darbą. Jie užgvrė Ameri
Pajieškau
apsivedimui
lietuvaitės
■
‘
iš
kur
išvažiavo,
rodos
i
Bostoną.
nių iš Lietuvos sostinės. Ra- Vienas žandaras tuoj dviem
•J- Kuzma
merginos, arba našlės be vaikų. Kat žmonės ir labai plačiai
žinomi. kos lietuviu darba.
Bristo), Conn. Taipgi ioeonas Katarskis ir kiti paKuomet
šydamas apie mušius, ku- šūviais numalšino drąsolį. R. F. J). Box,
> *
' žįstamieji malonės atsiliepti.
(22, ros nori būt laimingesnės už kitas Šitai ministerijai galima pilnai
■nalonės atsišaukti.
Atsakymą ir
Romanas Karuža nuvyko į Da
Teddy Casjier
rie dabar eina tarp lenkų ir , Kiti užpuolikai išbėgo į ne- Pajieškau draugu Pranciškaus
(22) patikėti, nes ji yra sudaryta iš niją, tai tenai lietuviai taipgi
Earville, III. platesnes žinias suteiksiu.
iš Stegvilių kaimo, Mari i % C. I. Poiitseh,
bųlševikų, jis sako: ,
i toli esantį sodą, pasislėpė ir Mockaičio
Justinas Cirgelis
jonos Mockaitukės iš Gaurės mies 1
buvo labai nudžiuginti. Ir tuo
Detroit, Mich. geriausių mus tautos vyrų.
Tečiaus, tas miestas, už ėmė šaudyti i komiteto na- telio ir Juozapo Butkaus iš Meižių 1 Pajieškau pusbrolio Kazimiero ša Post Office,
kal
:
<>
ir
pusseserės
Ve
roii.'.sZalubiu
kaimo, Batakių vals.; Raseinių pav.,
jau
Romanas Karuža gavo pak
kurio valdymą eina mūšiai, ^4- Milicija ir žandarai Kouno gub. Kas apie iuos žino ma I tės-Striungevičienės, abu iš Kirdi Pajieškau apsivedimui merginos, Lietuvos Laisvės Klausimas.
vietimą
nuo Lietuvos valdžios
nių kaimo, Pandėlio parapijos, Ai?k- nuo 25 "iki 30 metų amžiaus,i,, aš esu
yra tik skurdo vieta. Tie- šaudė atgal, šūviai tęsėsi lonėkit pranešti.
Laikraštis
N.
Y.
Evening
33
metų
vaikinas,
platesnes
žinias
sandrovo
pav^
Kauno
gub.
1
jriv
Jonas Mažeikis
vykti į Lietuvą. Šiuomis dieno
siog sunku įtikėti koks bai- ^i 1 vai. nakties. Suimta S379 Kcrfoot
pa■ h- apie save suteiksiu laišku. Meldžiu Post, balandžio 26 d. paminėjo,
avė..
Chieago, III. svarbų reikalą ir ineidziu jų
mis jis jau bus Lietuvoje.
atsišaukti
su
pirmu
laišku
prisiunatsišaukti ar Įas ju»s žino malonė.sus yra Vilniaus padėjimas, sužeistasis užpuolikų vadas
kad
už
kokių
penkių
dienų
bus
iant
savo
paveikslą.
Paveikslus
(22
r
pranešti,
už
ką
b.i.-iu
dėkingu.
Pajieškau
mano
genčių
ir
pažįsta

Dėkitės prie Didelio Darbo!
grąžinsiu,
Vaikinų meldžiu nerašv- paskelbta
”Visa industrija yra su ir dar vienas. Kitas būrys mu iš Kauno gub.. Šiaulių pav., PaVeronika Pakabutė
Lietuvos
neprigulVisi Amerikos lietuviai, kaip
• (22)
->iiio parap.. Vendrongių sodos. Mel 602 W. Redv.’ood St.. Baltini' re. Md nėti
stojusi, ir miestas, kuriame tų pat užpuolikų tarpe Gižų džia
mybė.
Nors tie žodžiai neišsi vienas , dėkitės prie didelio dar
P.
B.
atsišaukti.
(21)
yra 150,000 gyventojų, nie ir Marijampolės nukirto ke
pa jieškau’ brolio Juozap - Antanai L F. D. N. 1, Box69, Mulkcytown, III pildė, bet mums nėra ko nusi
Vincentas Aranauskas
bo, kurį atlieka Lietuvos Atsta
Medingėnų miestelio, Žaiėnų pa
ko neveikia. Ligos visur, lis telegrafo stulpus, kad 108 Wharton St.. Philadelphia,Pa. ‘ čio.
Pajieškau
apsivedimui merginos, minti — Lietuvai neprigulmybė tymo Bendrovė. Jos jau yra
rapijos, Telšių pav.. Kauno gub., gir
pertraukus
susisiekimą
Giiiba našlės be vaikų, nuo 18 iki 26 yra užtikrinta.
sanitarija beliko vien atsi- z
Jau Lietuvos padaryta:
Pajieškau
pažįstamos
merginos dėjau, kad gyveno Garv. Ind. .Jo na
i
artimiausiais
punknetų amžiaus, be skirtumo tikėjimo.
ties
meldžiu
atsišaukti
ar
ka.ji
žinAntosės Liorautukės. ji paeina iš
minimuose, mokyklos, ban-'^y.su
valdžia kaipir pripažinta šių ša 1) Užpirkti laivai, kurie plau
(221 Xš esu 27 metų, pasiturintįs, užlaiKaure gub., Raseinių pav., Pagra- malonės pranešti.
! tais.
au kambarius ir turiu gražius ra lių: Šveicarijos, Anglijos, Dani
kai, visuomenės ir privati-'"
." ,,Tuos visus sugavo vie- mončio
\ėadislova« Antanaitis
parap., Ingirupio kaimo. Pir
nes įstaigos uždarytos. Mai-1 toie Marijampolės kareivių miau gyveno Elizabeth, N. J. Kas 85 Drayer avė., Waterburv. Conn. kandus. Mylinčios dorą gyvenimą jos, Švedijos. Esantieji atsto kios tarp Klaipėdos, Švedijos ir
nalonės atsišaukti su pirmu laišku
Anglijos, o Nemunu iki Kauno;
apie ją žinot malonėkit pranešti.
Į
sto beveik nėra,- tik yra naktine sargyba.
Pajieškau draugo, kuris moka da- prisiunčiant savo paveikslus, Atsa- vai tose valstybėse iyg pripa
Mikė Zemetski s
(23)
2) Įndėta Lietuvos Valstybės
duosiu kiekvienai. Vyrų meldaug be jokios vertės bolše- Pasirodė, kad tie užpuoli- Y. M. C. A. No. ., Camp Grant. III. rvt "Steleves Piasentis” arba kas tu kymą
(23) žindami oficialiais atstovais: Bankan milionas markių.
ri tokią knygą, kurioj galima butu Ižiu nerašinėti.
vikiškų rublių, kurių gali kai buvo vietiniai vyrai, ži- Paiieškau savo žmonos Ptronėles'i patirti tokias "Steleves p:asentis”( ? )
P. D. Sungaila
su jais tariasi, kaipo su Lietu 3) Pradėta rupinties sėklų ir
1-118 E. 61-st St.,
Cleveland, Ohio.
gauti nuo kiekvieno, bile tik n<>ipi . kaipo '’komunistai— Tuder, ji apiedo mane 11 balandžio, daryti. Meldžiu atsišaukti.
vos valstybės pasiuntiniais. Lie maisto dastatymu Į Lietuvą.
B. Suslam.
1919. 26 metu. 5 pėdų 4 coliu, tam
paprašytum.
i bolševikai.
Ten buvęs. sių
Pajieškau merginos dėl * gyvenimo, tuvos valdžios
pasportai jau 4) Prirengta dirva Anglijoje
Mor.tello, Mass.
plaukų, mėlinos akis.
Išsivežė Box 56,
I -- .
---------------------------- jaunos ir tvirtos, mylinčią šeimyniš
su
savim
mergaite
Genovaite
6
me

pripažinami
minėtose
valstybė (sportui (daiktų gabenimui) iš
„Šiandien užmokėjau už
Pajieškau brolio Pranciškaus Yur- ką gyvenimą. Geistina, kad butų dar
tą, 7 mėnesių ir vaiką Rudolfą 4 niešvari, morališka.
Meldžiu pri se ir Francuzijoj.
Lietuvos Lietuvos;
vieną kiaušinį 5 markes. STREIKIERIAI KONTRO ju 6 mėnesiu. Abudu šviesių plaukų konies ir brolio F. Tabeikos, A.nt. bšti,
(23)
ir Jono Kanapeeko. vis siųsti irpaveikslą.
LIUOJA WINNIPEGO ir mėlinų akių. Išvažiavo su ženo- Sabaliausko
pačto
ženkleliai
taipgi
tose
val 5) Skolinama pingu atstaty
Duonos už svarą mokama
(A. M. Dr. J. Lelionis
u vyru, kuris paliko savo pačią Juo-i iš Indrioniškės -miestelio, Vilkmer
2309
Brovvn
Su
Philadelphia,
Pa.
•MIESTĄ.
stybėse priimti.
16 markiu, svarui arklienos
•anų Adomaičiu, 5 pėdų. 11 colių, ges pav.. Kauno gub. Jų pačių melmui ūkės Lietuvoje ir steigia
plaukų.
Aš prašau save I džiu atsišaukti ar kas juos žino ma
mokama 75 markės... Keis- i Generalis streikas Winni- šviesių
lonės
pranešti
'
'
(22)
'monos
sugrįžti ir susitaikysime.
PRANEŠIMAI
Pašalpa Lietuvai duodama Suv. mas Skyrius Kaune.
Chas Yurkonis
tas mišinys, kurį jie vadina' pege tęsiaisi. Streikuoja iš Jeigu kas praneštų apie tokią pora
Tiems reikalams reikia dide
Valstijų ir Anglijos.
dovanų.
(24) i Sunny Brook Farm. Eastontou n, N.J
VARGONINKAS JIEŠKO
maistu, bet kurio žmogus tVįS0 go uniju darbininkai, skiriu $15.00SAM
lių pinigų, bet mes tikimės, kad
GUDER
Anglija suteikė Lietuvai ga Amerikos lietuviai tuojaus jdos
VIETOS.
Pajieškau brolio Jono Skepinio. i
negali nei ragauti, apsieina; Geležinkelio ’ patarnautojai 615 Vandialia SU Collinsviile. III.
kaimo. .Jurbarko valsčiaus
Senas žmogus vargonininkas na didelę pagalbą — net apie sudės.
80 markių.
.
taipgi nutarė prisidėti prie Pajieškau Vinco Dunaičio, pirmiau Užvejočių
Rasienių pav., Kauno gub.. prieš ■
”Tik pirm keliu minučių streiko. Streikierių komi- tyveno Denver, Coio. Kas apie ji metus gyveno Bostone. Taipgi ii iš Lietuvos noriu gaut vietą tuo $24,000,000. Hoover’is Suv Val
•ino malonėkite pranešti arba pats nush-olts J-UozasUDiksaitis iš Ka’.riš jaus. Galiu mokinti ir vesti gė- stijų
maisto administratorius Notariatas prie L. A. Benrovės.
mačiau prie Šv. Jurgio baž-,įetas kontroliuoja veik'visa 'ai
(22)
atsišaukia, nes yra svarbas rei kių kaimo malonės atsišaukti.
zą chorą ir turiu vidutini balsą. jau pažadėjo duoti pagalbą Jau įsteigtas notariatas prie
nvčios lavoną mažos merge- miesto
gyvenimą.
Ona Skener.ytė
_ ,_____
____ Atviri kalas.
292 Silver St.,
So. Boston, Mass Jeigu norėtų parapija ar klebo maistu ir tuo reikalu rūpinsis Lietuvos Atstatymo Bendrovės
Andriukaitis
teatrai. 827 Bank.Jonas
lės, kuri, matoma, kaip va- tiktai restoranai ir teatrai,
St.,
Katerbuiy. Conn. 1
Centra- ir čia bus galima padaryti visus
t
nas persitikrint, lai parūpina Raudonasis Kryžius.
kar pasimirė iš bado. Prie kurjems streikierių komiteAPSIVEDIMAI
lis
Komitetas
paveda
tam
rei rejentalius dokumentus kelei
Paj>eškau
sesers
Marijonos
Gra

vietą, o kada pralavinsiu chorą,
katedros pleciaus mačiau tas duoda leidimą. Kapita sios, brolių Juozapo. Vinco Vaituliobent 20 basų moterų, kaip listams baisiai nepatinka nių; Nemunaičių miestelio. Vilniaus Pajieškau . aps;vedimui merginos tada n u skirs algą. Mano antra kalui pinigus, o Raudonasis viams ir šiaip žmonėms, bei
rub. Taipgi brolio Ignace Marcelio. aš esu 26 metų,-5 pėdų,6 colių augš- šas:
jos rankiojo nuo medžių kad streikierių reikia klau Merkinės
(22) Kryžius dar nuo savęs žadėjo gauti patvirtinimus nuo konsu
miestelio.
Kas apie juos Į čio, geltonais plaukais, mč-linų akių
paskirti keletą milionų dolerių lų.
Paul Backovich
pumpurus ir lapukus, dėjo syti kas galima daryt, o kas <ino malonėkit pranešti arba jis pats) kątik sugrįžęs iš Francuzijos. Nei
(24) | džiu lietuvaįčių atsišaukti,
si juos į puodukus ir nešėsi ne. Majorui įsakius, polici ai ?*S’šaukia.
VVestville, III. Lietuvos reikalams.
prisivn P. 0. Eox 81,
”Foreign Exchange*’
Nikodemas Baranauskas
i čiant savo paveikslus, atsakyma i
namon, kad iš jų pagaminus ja liepė visiems restoranams Box 1,
Brood Brook, Conn. platesnes žinias suteiksiu laišku kiek
Lenkams uždrausta įneiti į
Pinigų siuntimui jau viskas
ŠVIEŽIO ŠIO MEČIO SODŲ
maisto. Tuo pat laiku, skve ir teatrams nuimti išstaty
vienai.
(22)
■
.1-0
--- •- čisto, - svarų
Lietuvą.
MEDAUS,
tikrai
yra surengta, ir kaip tik bus
Pajieškau
dėdės
Petro Zavišio,
Leo. Kartz
ro gale mačiau arklį, ėdantį tas kortas su parašais ”Per- ’čapčiškių
viedrukas $1.85. Prisiųsim visur ir
sodos, Debeikių vals.. V:l- R. F. D. K. 1,
Ei m i ra. M iv h
gautas pranešimas, iš Lietuvos
Lenkams
uždrausta
perženg

visiems, kas pareikalaus.
avižas iš užmautos ant gal mited 6v the Strike commi- mergės nav., Kauno gub., Turiu
per
mus
KARMAS
galima
pirkti
ir
atsidarys keliai, tai Lietuvos
ti Lietuvos rubežius, bet jie
Pajieškau
apsivedimui
merginos
vos terbos. — o šalę jo keli ttee.” Bet kaip tik tas kor svarbų reikalą.
iiv.rip.3
-eras i*
ir nebrangiai,
tarpe gerų lie
Feliksas Žavi šis
arba našlės, mylinčios gražų ir išti
Bendrovė pradės
taip padarė neva vydami bolše Atstatymo
Tolleston, Ind. kima šeimynišką gyvenimą, taipgi tu tuvių ūkininkų, kurie ramiai gyvena
vaikai mušėsi. — kurs^ iš jų tas nuėmė,tuo jaus darbinin Box 34,
ir.t gerų žemių, gražiuose apiclinkė- vikus.
siuntinėti
žmonėms
pinigus į
Vienok
lenkai
atsi

ributi lasvų paživ ų. Aš esu 38 m<>
galė£ pagrėbti nuo žemės kai metė darbą ir. visi resto Pajieškau Jeronimo Paulaicio, tų.
<c.
Rašydami, įdėkite markių atsa
Meldžiu atsišaukti, nlatesnes ži
Lietuvą
ir
visas
šalis.
kymui.
(24) trauks, nes jie neturi vietos gy
arklio pabertus kelis grudus ranai ir teatrai turėjo užsi Kauno gult., Raseinių pav., Jurbar n:as ir atsakymą suteiksiu laišku.
Stokite Į Lietuvos Atstatymo
M WALENCIUS
ventojų pritarimo.
žydai ir
ko parap.. Greičių
kaimo. Turiu
Jonas Zui’ick
(22)
avižų...
Box 96.
Hart. Midi.
daryti. Buržuazija nor val- svarbų laikais.
Box254,
Grei t Neck. L. I. N. Y
haltgudžiai
eina išvien su lietu Bendrovę. papirkdami šėrus.
„Generolas Jamontas, kli- j gyt
.........
... *prašo
____ streiko ko
Jurgis Kebler
ir vėl
viais. tai lenkai nei nelaimėtų. Šeras tik $10. bet parsiduoda
REIKALAVIMAI.
Pajieškau merginos
arba
našlė;ris dabar yra Vilniaus gu-'miįCt0 duoti leidimą resto- 772 Hubbard avė., Dctroit, Mich. Į apsivedimui.
Aš esu našlys, turiu du
Bet plebiscito Vilniaus ir Gar nemažiau penkių šėrų kiekvie
Praneškite kur yra atsakanti vieta j namu ir tris mergaites; noriu tokios
bernątorium, apreiškia, kad rantus atidaryti.
REIKALINGA metęsis ar mergi
pirkimui geros barbernės. Geistina, moteriškės, kuri butų gera gaspadi- na prie geru namu už gaspadinę. Tu dino gubernijose nebus, nes ten nam žmogui. Už įdėtus į L. A.
miestas badauja.
Laikraščių taipgi nėra kad butų sykiu ir bolinė. Turintieji ii nė
ne
ir apsiimtų auklėti mano kūdi ri būt kiek apsišvietusi, nuo 35 iki aišku, kad lenkų mažuma, o lie Bendrovę pinigus mokama
”Taip pat apverktinas y- Streikierių komitetas lei ‘clį biznį pardavimui maionėkite kius kaip savo. Rašykit šiuo adresu: 45 metų. Gera vieta ir užtikrintas tuvių su baltgudžiais ir žydais mažiau 4 nuošimčių ir dar šėrai
antrašu:
(22)
M. Dalton
(24) gyvenimas gerai ir išmintingai mo
ra ir moralis miesto padėji džia tik savo Biuletiną. Sa- kreiptis sekančiu
M. Mačonis
auga vertėje. Tai geriausis interiai. Klauskit šiuo adresu: (24) dauguma.
300 Common St., W. Qnincy, Mass.
5 Elezabeth St,
W. Lynn, Mass.
P. O. Box 115.
VVestvillc, III
mas. Gatvėse labai retai te-?
Dėl paėmimo Vilniaus, lenkai vestmentas ir didelis tautai paPajieškau merginos arba našles Ikgalėtum pamatyti gerai at-'
Pajieškau savo tėvo Mateušo čižio. vaikų ne senesnės 27 metų apsivediREIKALINGI AGENTAI kiekvie turėjo teisinties Taikos Konfe sitamavimas.
BROOKLYN, N. Y.
iš Vilžių kaimo, Panevėžio pav.. Kau mui. Aš esu 27 metų ir turiu geru noj kolonijoj priiminėt užsakymus ant
rodantį žmogų. Visų veidai1
Tikėdamiesi, kad visi lietu
kad
gub. Jo paties meldžiu atsišaukti užsiėmimą.
Malonėkit
atsišaukti visokių drabužių ir ploscių. Siuvame rencijoje, ir jie užtikrino,
FERMI FĖRAI! arno kas
yra arba išblyškę, arba iš FER4I!
žino malonės pranešti
(22)
prisiunčiant ir paveiksią.
ant priemieravimo. kainos pigesnės, atsitrauksią iš Lietuvos; jie no viai greitai prisidės prie Lietu
Antanas Čižas
Rcng'a šv. Juozapo Dr-stč
tinę, arba nušašę ir skaudu
negu krautuvėse, o materija gvaranS. G. Waich
vos Atstatymo Bendrovės, pra
314 E. 12G-th St., New York,N .Y. 1029 So. Winnebago St., Rockford, Iii tvojama.
Fėrai prasidės nuo
Nurodymai kaip
paimti rį tik suteikti pagalbą savo kai
lių nuėsti. Visas Vilnius at
A
reikalais kreiptis
mierą yra taip aiškus, kad kiekvienas mynei Lietuvai, kol ji nėra dar šome visais
siduoda kažkokiu
baisiu Seiužės258irž.2,’19
gali suprasti trumpu laiku. Sampelių
visiškai susitvarkius. Lenkijos šiuo adresu:
madą žurnalus ir kartu pavyzdžius
kvapu, kokio aš niekados (Mav 25. 26, 27, 28, 29. 39 ir 31;
prisiunčiamo. Smulkesnių
žinių no
ir J line I ir 2)
iki šiol nebuvau patvres.
rint, prisiųskit už 6 c. markutę šiuo
antrašu:
(31)
Negalima jo aprašyti. Jauti Lietuvių Tautiškam Name
J. F. RICHARD
(LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION)
Brooklyn, N. Y.
tiktai, kad taip, tur būti, 101 3 Grand St136 Maple St..
.Holyoke. Maus
pradžia: Subatomis ir šventa
atsiduoda tiktai milžiniška Šokių
320 FIFTH AVĖ.
NEW YORK, N. Y.
dieniais nuo 2 vai. po pietų; darbo
PARDAVIMAI
dienomis — nuo 7 vai. vakare.
puvėsių krūva.
10 c yųatai
'Tautiniai santikiai tuo TIKĮŽANGA
GERA PROGA! Parsiduoda 113
*
i ETAS ant visų vakarą 50 c.
REIKALINGAS KUM- VAŽIUOJU LIETUVON
akerių žemės, 2o akerių išdirbtos,
tarpu negali būti blogesni. Visas, pelnas nuo ferų skiriamas
S. V. valdžios leidimą, ma
PANAS
SU $200 dėl apmo nauGavęs
prie
gero
kelio,
pustrečios
mylios
karės nukentėjusioms Lietuvoje.
Didclis ir gražus lietuviškas teatras.
tuojaus išvažiuoti Lietuvon. Ma
Lenkai kaltina žydus, kurie nuoFėrai
nuo
miesto,
mokykla
ant
vietos,
že

trauksis per 9 dienas. Pui
kėjimo iškaščių už patenta- no kelionės tikslu yra pervažiuoti vi
v Stato muzikos dr-ja "Gabija”
mė gera — juodžemė prie molio;
sudaro 42 nuošimčius gy kiausia muzika
griežš kasdien po va
Lietuvą, kraštas nuo krašto, kad
vimą
labai reikalingo ir nau są
viskas
gerai
auga.
Verta
$5..>O0,
ste V. Bet ikevič taus.
patirt
musų bralių varpus ir aplanky
ventojų, buk jie esą bolševi dove
parsiduoda už $4.500. be gyvuliu ir dingo išradimo ant labai ge
Todėl yra didžiausia proga kiek
ti baisios karės sunaikintas vietas.
be
triobų.
Kreipkitės
šiuo
adresu:
kų šalininkais.
vienam atsilankyti ant šių feną, pa
Kas iš Amerikos Lietuvių norit,
Antanas Greičus
(24) rų ilygų. Informacijas kassu draugais pasimatyti, link
kad aplankyčiau Jasx giminės ir grį
”Militaris padėjimas gali sišokti.
AVoodboro
R
1,
Rheinelander,
Wis.
link išradimo suteiksiu ant ždamas atgal parvežčiau laiškus nuo
smai laika praleisti ir sykiu sušalėti
ma apibudinti greitai. Už musų
brolius ir seseris Lietuvoje. To
ir žodžiu papasakočiau apie jų pa
pareikalavimo. Kreipkitės jų
GERAI IR PIGIAI!
kviečiame visus be skirtumo pa
dėjimą. tuojaus rašykite mano bro
sąvaitės po to. kaip lenkai dėl
Parduodu
pianus
ir
playerus
ir
se

vyrus, moteris, merginas, se
ypatiškai ar ler laišką šiuo liui šiuo adresu:
nus sutaisau ir tuninu.
Užlaukau
ginėjo miestan, bolševikai su- žiūrų:
nus ir jaunus, vietinius ir is apielin.
(22)
J. Neviackas,
gražių lietuviškų "Music rolu” dėl antrašu:
' organizavo
kontr-ataką. kės atsilankvti.
plaxer pianu.
Music Roller prisiun249 Millbury SU
Woręester. Mas«.
Mr.
K.
L.
256
Broadway,
Su pagarba, FftRV KOMITETAS.
čiu ir per paėta. Viską užtikrinu jų
Jis suteiks Jums visas reikalingas
Tas buvo pereitą utarninką PASARGA: Dovanas galima* iš I 13 Dudley St.,
Boston, Mass. gerume ir parduodu pigiau negu Room 904. Nevv York, N.Y. informacijas
ir taip bolševikams sekėsi, anksto siųsti pas pirmininką, J. Gin
kur kitur.
(25)
Su pagarba
kuris užlaiko fotografijų studiją,
A. ANTPUSAITIS
Pradžia nuo 8 vakare.
Antanas
K. Neviackas.
kad jie beveik inėio mies ki.
po num.499 Grand Street. Brooklyn,
646
Grand
St..
Bruoklyn.
fi.
Y.
N.
A.
tan. Lenkai pagaliau?* iš
Gabijos Choras šiame perstatyme bus skatlinga Lietuviškų parėDraugystė švento Juozapo gavo
APGARSINIMAS.
stūmė juos iš miesto. Po to aukų
dalų puošnumas. Geri dainininkai-solistai. Akompanuos gera, didelė
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba
dėl fėrų nuo šių ypatų:
FuMaryk UmM Minuse
Mentholatum
Co. Prieš eisiant gult
Ant
randos
ar
ant
pardavimo
na

orchestra
Chorą,
solistus
ir
orchestrų
vadovaus
pats
’
.oin
M.
Petrauskas.
Nuo
J.
Miliausko,
knygų.
vertės
bo’šerikai įsisteigė tvirtą
Nurodymai apie 150 įvairių rūšių •
mas 5 familiju su 22 kambariais ir ištepk veidą mosčia per kelis vakarus,
su centais.
Ištiesų bus gražus perstatymas ir daug žingeidur >. Atsilankiusieji
>kaip juos padarykit, knygos formoje.
o
padarys
veidą
tyru
ir
skaisčiu
baltu.
liniją, apsišarvavo su arti yi8.0ų
storas.
tinkamas
bile
kokiam
bizniui.
Nuo Gerb. kun. Rodžio, klebono
užsiganėdinimą. Visus Bostono ir apieiinkės lie ,;vius prašom atRandas prie pat 2 geičių. Rockefellio Toji mostis išima plėtmus raudonus, Didelės algos. Agentai uždirba $200
lerija ir apsikasė už miesto, išv. Jurgio parapijos is Cent. Brook- turės
atlankyti.
ir Areaplano dirbtuvių.
Darbininkų juodus arba šlakus ir prašalina viso per savaitę. Prisiųskit 75 c. už vieną
lyno, čekj ant — $5.00
5 iki 10 kilometrų nuo mies Nuo "Vienybės I.ietuvinkų,” 245
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu knygą ir paklauskit teritorinių agen
Nusipirkit tikietus iš anksto, nes sėdynės yra suft meruotos. Tikie- apgiventas m iestas.
(25)
tės 50c. ir S 1.00. Pinigus galit siųst tų propozicijos. Adresuokit:
randavot
ar
pirkt,
meldžiu
Norintis
knygų, vertės jooi.oo.
tus galite gauti pas "Gabijos” narius.
to. Mūšiai traukiasi beveik egz.
BUYERS
ENPORT
AGF.NCY
ir
štampomis.
(22)
atsišaukti.
aukautojams
Draugystė
MUZIKOS D R AMOS DR-JA G UJU A.
(Sole Distributos)
be paliovos tame fronte, ir Šv.
s Visiems
J. RIMKUS.
D. BOCKI S.
.Juozapo taria širdingai ačiū.
II New Siu
Nv* Yeek City
r.
H.
IU)X
36.
IIoibrook,
Mase
SI.,
Eliz.alnHh.
N.
J.
Sekr. A. Andrcšiunns.
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“KELEIVIS”

Lietuvos Atstatymo Bendrovė

-

-

ŽINIOS 1$ VISUR.
«

Pajieškojimai

%

VESTUVES

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE.

3-ju aktu lietuviška Opera.

Subtoje, 7 Birželio-June, 1919
DUDLEY OPERA HOUSE,

NUSIPIRK M0ST1ES

K ELEI Vii.

6

, sime matomai jį* sumaišė ir [rūkymą. Kitą vakarą ir
KATIK IŠĖJO I§ SPAUDOS
jis dvejodamas atsakė:
j trečią, pamačiau tą patą, Žemaites Rastai
i —Taip, rukau... Bet kas-kuomet pamaniau sau: - O
Kares Metu.
;gi tame vpatingo?
|ką, Albertas iš liuoso noro
4-RIŲ AKTŲ IR 6-ŠIŲ ATIDENGIMŲ TRAGEDIJA
-Tiesa — surikau - nie- Pad?rė
f
••
•
•
•
‘
bo
savo
mylimos
žmonos,
Yra tai graži knyga pa
| ko nėra ypatingo, bet sakau
Knygutė trisdešimts penkių puslapių, kaina 30 c.
kurio
nenorėjo
pa^Įaryti
dėl
(24)
Reikalaudami knygučių kreipkitėsšiuo antrašu:
pu
ošta autorės fotografij a
Salionas ponų L. nedidelis, šaukė ant jos lupų vos pas- Įtamistai, kad aš niekados labo savo sužiedotinės. ’ Ir
ir. kitais įdomiais paveiks
bet labai smagus ir _patogiai
'
i tebėtiną šiptelėjimą ir ne neisiu už tokio vyro, kuris mano
M. DUNDULIENE
širdis
prisipildė
lais.
Minėtus Raštus išleido
įtasytas. -----puikiai kabanti tomai privertė ją prabilti. ima cigarus į burną. Ne džiaugsmo; aš paskaičiau
1915 So. Halsted St
Chicago, III.
Lietuvos šelpimo Fondas ir
kenčiu
tokio
žmogaus,
nes
senoviškos formos lempa
duodam
gerą
nuošimtį.
Agentams
—Negaliu sutikti, daktasave laimingiausia moteriš visas nuo jų pelnas eis suteikia minkštą prieblandos'• re, su tamistos nuomone jis mano akyse nieko never ke pasaulvje. Padariau kra- šelpimui
ką___
’i;
nuken tėjusiems
šviesą ir prie tokios šviesos, i' apie ispanus — tarė jinai.— tas.
Pinigus siunčiam Į Lietuvą ir Lenkiją su
tą
jo rūkalų sandėlyje, ra- nuo karės lietuviams. Kas
—
Albertas
pažvelgė
į
ma

žinoma, noriau ir gyviau Jeigu įeisite, papasakosiu
lyg pigiausių cienių, ypatom — neprtešnekasi apie įvairius nekal jums vieną atsitikimą iš ma ne nustebintas, bet nieko dau cigarų dėžutę visiškai nusipirks tą knygą, tas nešam.
Po ilgam kentėjimui pagalba kratuščią, o dali gintaro cigar- tik papuoš savo namus ir
neatsakė,
Įsikišo
atgal
į
ki

tus dalykėlius.
juje
yra
neatbūtinai reikalinga. Pertai
no pačios gyvenimo, kas pa
nvčia, kurią visuomet prie;padidins knygyną, bet karSeptyniese ar dešimtiese rodys, jog kaikuriose aplin šenių kątik išsitrauktą ciga savęs nešiodavosi, dabar :įU jr
privalot neatbūtinai kreipties ypatiškai ar per laišką pas musu
ir badaujančius žmones
linksmai kalbėjomės, sėdė kybėse patriotizmas yra rą ir truputį patylėjęs išėjo. guėjo pamesta ant popierų. ‘tu
Bankinį Namą.
I. HERZ, Bankierius ir Notaras
sušelps.
dami minkštose aksominėse stipresnis už meilę net ir —Ant rytojaus jis atsi Nebuvo jau jokios abejonės,
224 West 34-th St.,
NEW YORK, N. Y.
kedėse, ir iš kynisškų puode pas italą.
Pardavimas laivokarčių visų laivinų linijų sulyg cienių komlankęs mėgino būti linksmu, kad Albertas pametė rūkęs. į Raštų kaina tik 50 centų.
Raštus galima j Manijų.
lių kvapsningą arbatą ger Visi su dideliu žingeidu tarsi nieko neatsitikus; ė- Delei didelio mano ^iaugs-l Žemaitės
-dami. Tai buvo po pirmų žie mu atkreipėm domą ir pa mėsi pirmesnės progos, kad
J- sekančiose vietose: A Cf
mos sezono balių, tečiaus raginome ją prie papasako pradėti kalbą apie rūkymą. d^i,al^TJbPnŽljį už\ak-■ "Keleivio” Redakcijoj 2551 v
nešnekėjome apie karnava jimo.
Juokdamasis pasakė, kad
lą ir jo linksmybes. Niekaip —Žinote,^ kad esu gimus vakar buvo net persigandęs,
' .................
“ darbe--------------Bodamas STeika,
rasi smagumą,
negaliu suprasti, kodėl mes: Milane ir tik dešimts metų bet paskui supratęs, jog aš dėl*manės netiktaiišsižadė- st Worcester. Mass., K.1
nepaisaat kaip »iak» tas darbas butu.
karnavalo metu kalbėjome• kaip delei savo vyro reikalų tik tyčia nudavusi tą rimtu jai rūkymo, bet dar eš taip Gugs, 127 N. IJearborn st KMtvinno priederme yra saugot save tino ligų. Turint žalti ir nebandant
ji prašalint, gali išsivyxtyt i pavojing, llca. Menkiau.>s uiksterejiiuas
a’pie abstraktiškus dalykus,• atvykau Į čionai. Buvau mą, kad jį paerzinus; kad malonus, kad nesakai nei Cnicago, III. Mrs M. M. Ri- gali
vėliaus Puti labai pavojingų, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.
kaip ve, kas yra stipresnis' aštuoniolikos
metų am Jis tikisi, jog aš priprasiu vieno žodelio ir neparodai, cę-Herman 2o Van Carlear
PAJN - EKPELLER
—meilė 3 r patriotizmas? žiaus, kuomet Lombardijos prie jo cigarti ir tt. Tečiaus dek dėl to kenti." Ir tai pa- Pi- New I ork, N. Y.
tai
užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
Beveik neįtikėtina, kad už- sukilimas buvo nuslopintas. aš nejuokavau ir vėl rimtai sakius aš drūčiai, drūčiai Agentams, kurie ima muose.
Išgydymui AnkHu krutinėję, skausmu šouuse ir intgxroje.
nimalUiu* ir neuralgiją, trumpai sakam visokius skaus
siėmėm tokiu rimtu klausi Austrų maršalas Radeckis atkartojau, jog nekenčiu ir iš širdies pabučiavau jį.
daug ant sykio platinimui, mus raumenyse ar sąnariuose P*iu-Expeller ira geriauses.
mu ir patįs nepasijutome, su savo kariumene įnėjo ir nekęsiu rūkančio žmogaus
Nospsigank pirkdamas pigias vaistas didelėse bonkose.
ate iri gerinusia. Kuomet pirksi Pain-Exi»eHer. )x-rri—Mano tdžiaugsmas irPa£al nutarimų I£F. Pild. t?gerte
kaip įsivėlėme į karštą gin Milaną. Italijos kardas bu ir niekad nfpriprasiu pa
trink ar yra IK AKA. vaisludenklis ant liaksiuko. VISU
Kom.
nuo
dabar
bus
duoda

KITOKIU N-EIMK. 3-"> centai ir 65 centai už bonkulę.
dėkingumas už jo meilę ji
čą.
Gauusmos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos.
vo sulaužytas ir kiekvienas kęsti tąjį nelemtą Įproti; tečiaus pastatė matomai į mas 25 nuošimtis.
Nuomones pasidalino Į su kepančių širdyj krauju užreįkšdama, kad žmogus,
F. AD. R1CHTER & CO.
Todėl kiekvienas, kuris
dvi katagoriji. Vieni tvir buvo priverstas išsižadėti kuri mane tikrai myli, grei keblų padėjimą. Jis išsisuko atjaučiat vargus nukentėju
74—8S Washington St.,
New York.
tino kad Į žmogaus sąmonę visų tų vilčių, kurias jau čiau pasišvęs dėl manęs, ne iš mano glėbio ir nuleido sių nuo karės musų giminių,
akis.
Truputi
patylėjęs
jis
didesnę intaką
daranti matė arti įsikūnijimo. Jus, gu laikysis savo netikusio
svarstydamas netikini bal brolių ir draugų, pasistenmeilė, kiti gi — kad patrio kurie nepergyvenote tų die Įpročio.
su tarė: ”Mano mieloji, ga gkit patįs nusipirkt tą kny
tizmas.
nų, neturite nuovokos apie —Tas mano užreiškimas lėjau sulošti mylinčiojo sa gą ir platint tarpe savo =
—Ve—atsiliepė senai iš jų nusiminimą ir gailesti. Įstūmė Albertą į nusimini
draugu, nes kaip jau minė- <
tekėjusi geltonais plaukais, Mieste ir visame krašte bu mą, kuris dabar man išrodo vo žmoną ir pasišventusio jom visas pelnas nuo tų raš
mėlynomis akimis liesa mo vo paskelbtas kares stovis, juokingu, bet tuomet grau delei jos vyro rolę, tečiaus tų skiriamas nekentėjuteriškė — esu tvirtai įsiti kas neleido mums ramiai žė man širdį. Išėjo jis labai nenoriu būti tau neteisin siems nuo karės Lietuvoje.
kinusi, kad meilė stipresnė užsiimti net ir paprastu nusiminęs ir nuo to laiko gas. žinok, kad pamečiau
už patriotizmą; negano to kasdieniniu darbu. Nėjo jau nebuvo linksmas: dū rūkęs ne dėl tavęs, bet dėl
JUS NEPRIVOLOTE
—joks kitas jausmas negali me į Scalą*). bijodamiesi saudavo*, o iš jo akių tryško tėvynės! Tu žinai, kad aus
trų
valdžia
čionai
pas
mus
NUOGĄSTAUTI.
savo stiprumu lygintis su matyti ten du kareiviu, gin ’iudėsis. Taip buvo per vi
KARK, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.
ivedė
savo
tabako
monopo

meilės galybe. Kiek tai kluotu stovinčiu iš abiejų są savaitę ir, nors man gai
Kart padaro žmogų, o ypač tą, korio vai
kartų meilė, o ne patriotiz pusių scenos: jie priminda lu buvo vaikino, bet negalė li, mes gi nutarėm nepirkti Męs gerai suprantame,
iš
savo
pavergėjų
ir
dėlto
kas, giminaitis ar draugas randasi kovos
kad visi tie žmonės, kurie
mas, buvo karių priežasčiai vo mums’ pažeminimą ir ne jau ir nenorėjau mainyti žo
nutarėm
pamesti
rūkymą,
lauke bei rengiasi prie kariavimo, susiTaip sentimentaliai dek laimę musų šalies. Neida- 1di: Albertas turėjo pamesti kad bent sumažinus priešo skilvio silpnumuose kaip ve:
* rūpinusiu, o tas trukdo reguliariškam
lamuodama ji reiškiančiai vome ir pasivaikčiotų Car- arba rūkymą, arba persis pajamas. Tau gali pasiro užketijimas, nevirškinimas,
valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
išpūtimas, galvos skaudėji
žvilgterėjo Į savo vyrą, ku so bulvarais, nes ten nuola kirti su manim.
dyti,
kad
tai
mažmožis,
bet
Kart yra priežastimi valgio produktų
ris gretimais su ja sėdėjo. tos reikėjo susitikti austrų —Vieną syki brolis mane savo pavergėją privalome mas, nerviškumas ir tt. pa
sitiki
vien
Trinerio
Ameri

pabrangimo, delko paprastai žmonis
mėgino
perkalbėti.
Alber

Jis tečiaus nevisai su savo oficierius. Kiekviena šei
badyti
kad
ir
adata,
kada
bei darbininkai turi permainyti jiems
koniško Kartaus Vyno Eligirdi, kai šešėlis slan
žmonos nuomone
sutiko, myna turėjo-užsidaryti savo tas,
1
kardo rankoje nebeturime.” xeriu, dabar girdėdami, kad
priprastus valgius, kitais arba sumažinti
kioja,
nedrįsta
nei
eiti
pas
manydamas, kad jaunystėj pastogėj ir niekur nesiro- ■
—
Prisipažįstu,
jog
kelias
svaiginantis gėrimai bus
jų sunaudojamą laiką.
Į žmogų daugiau paveikia dyti: galite suprasti kaip mane; toks užsispyrimas
dienas
vaikščiojau
susirau

iš
mano
pusės
esą
neišmin

uždrausti
daryti,
mano,
kad
Tas
viskas
prisideda prie išsivystymo
meilė, bet subrendęs žmo toks gyvenimas mums itakus,
bet
ant
galo
pasiryžau
neteks
tų
savo
pasitikėtinų
tingumu
ir
beširdumu;
jis
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok
gus svarbesniu už meilę lams buvo smagus.
parodyti,
jog
ir
Italijos
mo

stengėsi
išpildyti
mano
žiau

vaistų.
Nėra
reikalo
nuo

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Apskaito patriotizmą.
—Tomis sunkiomis die- rų reikalavimą, bet įprotis teris gali tėvynės labui pa gąstauti, nes Trinerio Elixetiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos
—Kas link manęs — įsiki nomis pasipažinau su Aldaryti
pasiaukavimų
lygiai
pasirodęs
stipresniu
už
va

ris
lygiai
kaip
ir
Trinerio
arba Trejos Devinerioe. Kaina dėžu
šo daktaras, žmogus truputį bertu G., už kurio vėliaus
kaip
ir
vyras.
Atleidau
sa

Augelica
Kartus
Tonikas
lią
ir
jeigu
aš
neleisiu
jam
tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
pedantiškas, kuris ir leng ištekėjau. Jis buvo ma
vo
vyrui
ir
net
pagyriau
jį
rūkyti,
tai
kasžin
kas
su
juo
likosi
Suvienytų
Valstijų
laukite prisiųsdami pinigus pačio ženk
vose pašnekose negalėjo ap no brolio moksladraugiu. Ir
už
jo
karžygišką
pasišven

Internal
Revenue
Departa

gali
atsitikti.
Ilgiau
neno

leliais, iiuo adresu:
sieiti nesivadovaujant Aris vienas ir kitas jų mokinosi
timą.
”
Mintis,
kad
myli
ką
rėjau
brolio
aiškinimų
klau

mento
užgirti
Washingtone
totelio kategorijomis — ‘aš inžinėrystės. Gražus ir mei
manau, kad šitokiuose atve lus vaikinas tuo sunkių ir sytis ir sarkastiškai pert kitą labiau negu mane, yra gegužės 2 d. 1919 m. kaipo
juose didžiausiu akstinu v- ’iudnų dienų metu buvo la raukiau: ”Kaip tu gali no pakenčiama, kuomet tuo ki vaistai ir juos galite gauti
Aptiekoriua,
ra tautos bei rasės prigim bai geistinu svečiu musų na rėti, kad aš gaučiau už vyrą tu yra musų tėvynė” — pa aptiekose. Suprantama, kad
sakiau
jam.
geriausiai
tuos
vaistus
vi

silpnuolį,
kuris
neturi
ne?
tis. šiaurietis gali daugiau muose. Netrukus pastebė
229 BEDFORD AVENUE,
BROOKLYN, N. T.
tiek
valios
stiprumo,
kad
—
Taigi,
matai,
daktare
—
suomet
turėt
po
ranka
savo
būti palankus abstraktiškai jau, kad jis mane pamylėjo.
pergalėjus savo netikusį Įp- baigė ponia G. — kad ta- šeiminiškoj šėputėj. Kuni
gimtino krašto idėjai. Pie Tšpradžių jis ateidavo ir
j“f jis’mane'mylT te- mistos nuomonė apie ispa gas Stoček ir Jarell, Texas,
ty gyventojai gi veikiau už eidavo su mano broliu, pas
rašo savo laiške 30
sidegs delei gražios ypatos. kui atsilankydavo jau vie gul priparodo tai pergalėji nus bei italus yra neteisin mums
balandžio š. m., kad Trine- I
mu
savo
silpnybės:
dabar
ga:
italas
dėl
tėvynės
labo
šveicaruose galėjo atsirasti nas, tik neilgai viešėdavo,
jau to reikalauja ne vien da padarė tai, ko negalėjo pa rio Angelica Bitter TonicF
toksai M’inkelriedas''), bet iei nerasdavo brolio namie. lei
cigarų du dalyti dėl meilės savo mo stebėtinai pabelbėio jam iš
indionas dėl ispanų guber Galų-gale pasidarė jis kas rno.nepakentimo
bet noriu įsitikinti jo teries.
sigydyti nuo nuolatinių innatoriaus susirgusios duk- dieniniu musų svečiu, o kad meilės
tvirtume.
”
tės meilės išdavė tik vietos mano tėvams jo besilanky —Brolis supyko, net keik JEI TU NENORI, TAI KI ftaenzos atakų. Ištikrujų.
tokiuose atsitikimuose nėra
gyventojams žinomą chi- mas nesirodė nepageidau
TI
PADARYS.
lygaus vaisto. Trinerio vais
pradėjo, bet aš buvau nechinos**) medžio paslaptį, jamu, tai jis vis ilgesnę va ti
tai
pasiduoda visose aptie-|
pargalima
—
pasakiau,
kad
Pas vieną groserninką,
ir tuomi jis panaikino galy landą užtrukdavo pas mus
— Joseph Triner Co.,
bę geltono drugio, kuris jau ir dažnai praleisdavo su ma taip turi būti, kaip aš noriu atvažiavo iš Europos brolis. koše.
1333
—
1334 So. Ashland
ir
atlikta.
baigė varyti lauk svetimus nim linksmoj ir meilioj paš —Sunku apsakyti visą tą Atvažiavęs jis rado didelę avė., Chicago, III.
bedarbę. Negalėdamas su
urispaudėjus. Tas indionas nekoj laiką.
ginčą,
gana
to,
kad
Albertas
buvo pietų gyventojas ir. —Buvova jau gerai susipa atėjęs pas mane su . ašaro rasti darbo, jis kreipėsi į
kaip matome, jis daugiau žinę ir susiartinę, kada vie mis meldė, kad nebūčiau brolį, nusiskųsdamas, kas it, somebodyelse will do it.
Sutarta, padaryta.
pasidavė intakai meilės, ne ną dieną — jis nuo ryto bal jam tiek beširdė ir, kaip vi reikia daryli, kad negali
Eina koks tai praeivis ir
gu patriotizmo, švedas ar siai man skaitė — staga sada tokiuose atsitikimuo gauti darbo.
—
Well,
nereik
nusiminti,
klausia benanų pardavėjo
anglas daugiau linkęs pasiš pertraukęs skaitymą papra se būna, aš apsiverkiau ir
vęst} savo krašto labui, ne šė leisti jam užsirūkyti ciga pasakiau: ”Gerai” parody —atsako jam brolis groser- kelio.
ninkas. — Aš turiu benanų, —Two for five, — atsako
gu moteriškei, kurią myli,
siu,
kad
mano
meilė
yra
tik

rą.
nusinešk
ant gatvės kampo jam benanų pardavėjas.
bet abejoju, kad taip butų
—Ką? — surikau nuste resnė už tavąją. Tu delei ir pardavinėk.
su ispanu bei italu.
Praeivis pamisimo, kad
binta. — Tamista rukai?! mano labo nenorėjai pada
Rimčiausia musų draugi —Reikia žinoti, kad tuo lai ryti nei tokio pasišventimo, —Taip, aš su tuo sutik iš jo daro juokus, perpyko
joje buvo moteris G„ gana tu aš nekęsdavau žmonių, kaip atsisakymas nuo rūky čiau, tik bėda, kad nemoku ir pradėjo keikti, sakyda
anglų kalbos.
stora, bet gerai užsilaikiusi kurie rūkė.
Gėrėdavausi mo, aš gi dėl tavo labo per —Nei nereikia. Kada mas: ”1’11 punch yuor nose.”
vpata, kurioje keturiosde- savo broliu, kad jis neigijo galėsiu savo atkarumą link
žmogus prieis, pasakyk: —V yuo won’t do it, somešimčio metų amžių sunku ;o nelemto ipročio, ir daug rukvmo.”
bodyelše will do it. — atsako
buvo pastebėti. Jos visas tartų užreikšdavau. kad su —Susitaikėm. Ne po ilgam "two for five,” o jeigu ma benanų pardavėjas.
sudėjimas, juodi plaukai, rikčiau skaudžiausiai nu laikui buvo musų vestuvės. tysi, kad jis branginasi, tai
Juozas.
tiesi nosis, vos tik žymus kentėti, bet niekad nesutik Albertas neperstojo rūkęs. atsakyk: ”If yuo won’t do
usliai ant viršutinės lupos ir siu lupomis paliesti Iujmjs to Nežiūrint to mano pasidavi
pilnas apskritus smakras žmogaus, kuris jas teršia mo jo norui, aš jaučiau su
rodė, kad ji yra pietų gy ta šlykštybe. Aš nežinojau, juo labai, labai nelaiminga.
ventoja. Ponia G. tylėda kad Albertas mėgsta rūkyti
ma klausėsi ginčo, tik pas cigarus) nes kaip galima nu —Greit praėjo šeši mėne
ADVOKATAS
Senovės Lietuvių Ziuy-ia
kutiniai daktaro žodžiai iš- manyti, mano salione nie siai. Vieną vakarą aš pas
tebėjau, kad Albertas po va
teiaariikaa
reikalu*
Atlieka rasas
*) Winkelried — šveicaru patrio kam neleistina buvo rūkyti, karienei
Pats knygos vardas nušviečia jos turinį. Ypatingai dabartinės
neužsirukė,
kaip
OFFICE:
tas, pyvenes pabaigoje XIV šimtme o iš kitur kur apie Alberto
krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų perskaityt, nes tik tada
OFFICE:
733-736
Old
South
Bldg.
visada, savo cigaro. Nusis
čio. Sakoma, kad tai tik pasakiškas
galės aiškiai suprasti Dievo būtinumų.
332 Bn»dway,
vdą patirti negalėjau.
294 Washiugton st,
asmuo.
Knyga didelio formato, turi 271 puslap). Kaina — SI.00; audi
tebėjau.
bet
pamaniau
sau
Chinchona ar Chonchona—me
Boston. Mass.
mo viršeliais — $1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį arba
—
Smarkumas
ir
nuostaba
ne
be
džiaugsmo,
kad
jis
pa

dis karštu kraštu. Pasakoja, kad PcT«L: S*». Boston 481 -M.
**Money Orderį.” Adresų užrašyt sekančiai:
Tel.: Fort ifHl 8434-1071.
ruvįjos vice-karaJiaus duktė likosi duotame jam mano užklau- mažu atpranta nuo savo įp
Gyvenimo vietos telephone: Roxbury. 4228-M.
"KELEIVIS”
255 Bmadway,
SO. BOSTON. MASS.
nuo ppltono dmpio išgydyta to me
ročio,
jeigu
užsimiršo
apie
*) Scala — didžiausis Milane teatdžio žieve.

“KUNIGAS MACOCHAS”

"TŠ :<u

SALIN SKAUSMAS!

%

KARE IR LIGOS!

•9

VINCAS DAUNORA

A-b’

..-■V'

»

Jlckius šDievus Zmcnės
garbine tfencvėįe?

MORRIS KATZEFF

I

NUGINKLAVO VOKIE
ČIUS, BET NEGAVO
GINKLŲ.

Laiškai iš Lietuvos
žemiaus paduoti laiškai atėjo
tiems amerikiečiams, kurie j ieš
kojo savo giminių Lietuvoje.
Reikalaudami tų laiškų, įdėkite
už 3 c. štampų ir adresuokite
taip: Adv. F. J. Bagočius, 253
Broadway, So. Boston, Mass.

________________
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Veido masažas
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Gražus Plaukai

Prieš užeisiant rusams i
Radviliškį (Kauno gub.),
atvažiavo nuo Vilniaus trįs
vokiečių traukiniai su gink
lais. Šiaulių apskričio mi
licijos viršininkas Petraitis
su Radviliškio milicija suė
845. Daukšis Marei nuo Ro- mė 2 traukiniu, paėmė daug
ginklų ir 5 kulkasvaidžius.
z&lijos Kaveišio.
846. Druliui Adolfui, nuo Kadangi spėkos Radvilišky
je buvo mažos, buvo kreip
sesers.
847. Deltuvai Antanui, nuo tasi į Šiaulius ir iš ten atvyj ko vietos raudonarmiečiai.
Baltraus Račkausko.
848. Paringaitei Julijai, nuo •Tie prisidėjo prie vokiečių
nuginklavimo, tečiaus norė
Marijonos Deringis.
jo
visus ginklus pasiimti
849. Didžiuliui Adomui, nuo
Petraitis priešinosi,
.Sofijos Skanulis, brolio Domini- sau.
kuomet
Radviliškio
bet,
ko ir V. Rušos.
miesto
viršininkas
Jakobso
850. Evakenui Evai, nuo Anas perėjo i raudonarmiečių
domo Draugio.
851. Garniui Stanislovui, nuo pusę, Petraitis turėjo nusi
leisti. Po dviejų dienų, atė
Adomo ir Jievos Garais.
852. Gavėnas Onai, nuo Miko jus rusams, viskas Radvi
liškyje jau buvo jiems pa-!
lo Gavėno.
853. Gavėpui T., nuo Magde- rengta. Malvvdas norėjo iš-,
gelbėti savo 5 žemaičių veis-J
lenos Gavėnas.
lės
arklius ir nuvesti juos
854. Gavėnui Jonui,
nuo
Kastanto Gavėnas ir Jurgio Bu-i i Kauną, valstybės reika
lams, bet Bazilioniu Komi
čio.
tetas atėmė kelyje iš jo ir I
855. Grubliauskui Kastantui.; atidavė bolševikams. Karin.
nuo Stanislovos Grubliauskie- Petraitis nuvyko jų atimti
nės.
ir tapo suimtas.
856. Gubzaitei Selionijei, nuo
Malvydas su milicijos bu
Mikolo Gubžo.
riu traukėsi Kelmės link vi
857. Gužis Jurgis, nuo gimi są laiką mušdamasis su už
nių.
puolančiais bolševikais.

pagrąžina odą, ypač
koumet gera mostis yra vartojama, nes ji
prigelbsti gamtai už
laikyti viską savo for
moje ir daro veidą
gražiu. Severą* Pace
Cream (Severos Veidinė Mostis) yra ži
noma kaipo geriausia
tam tikslui. Vartok
ją kartą arba du sąvaitėje. Kaina 35 c. ir
3 c. taksų.

priklauso nuo priežiūros. kokią manai jiems duoti. Nesirūpink, jeigu ta
vo plaukai nėra tokiais, kukiais turėtų būti. Sustabdyk plaukų slinkimą.
Rūpinkis, kad jie geriau augtų, panaikink pleiskanas ir užlaikyk švariai
vartodamas

Severas Hair Tonic
(Severos plaukų stiprintoją • kaipo vieną reikalingiausiujų plaukų prie
žiūrai dalykų. Pasekmės užganėdins kiekvienų, kurio plaukai reikalauja
priežiūros. Jis panaikina pleiskanas ir kaip moters, taip ir vyrai gėrisi
juomis. Jo vartojimą pataria visiems. Kaina 65 c. ir 3c. taksų.

Un
pirmuti
nis daiktas,
kurį šiandien
kiekviena šei
myna reikalauja
NATIONAL B1SCUIT

COMPANY

Galvos plovimas

Plauku šukavimas

tankiai pasidaro nemaloniu, kuomet
plaukai yra be gyvasties. Intrinkite
Severa’s Hair Poniade (Severos t*ainadą Plaukams) kas vakarą arba
kas antrą vakarą ir tėmyk pasekmes.
Ji padarys plaukus gražiai išrodan
čiais minkštais ir pilnais gyvumo.
Kaina 25 c. ir 1 c. taksų.

reikalauja gero muilo, kuris lengvai
putoja ir turi gydymo ypatybes. Mė
gink Severa’s Medicaled Skin Soap
(Severos Gydantį Odinį Muilą). Jis
yra geras visos šeimynos nariams.
Puikus kūdikių maudimui. Vyrai
naudoja jį prie skutimo barzdos.
Kaina 25 c. ir 1 c. taksų.

L

♦

Tualeto reikmenės
kaip kad Severa’s Antiscpiic Toilet Po»der
(Severos Antiseptiškos
Tualeto Proškos) turi
būti laikomos kiekvie
noje šeimynoje. Labai
geras kūdikiams, sau
goja nuo isšutimo ir
duoda malonų kvapą.
, Tinka moterims varto
jimui prie veido ir vy
rams po nusisKutirno.
Kaina 25c. ir lc. taksų.

♦

Severos šeimyninės Gyduolės parsiduoda kiekvienoje Aptiekoje. Reikalauk tik Severos Gyduolių
atmesdamas padirbtąsias (substitutes). Jeigu savo apielinkėje negausi, tai siųsk reikalavimą tie
siai mums, įdėdamas pinigus ir taksus.

Ruptura užmuša 7000 kas metai
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos),
tai priparvdo laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai?
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba
kaip jus ją nepavadintumėt? Teisingai sakant, tą naštą žmonės patįs
palaiko — paremdami ją kaipo griūvančią sieną — paduodami jai ne
teisingą pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios
priežiūros.
Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą,
kurią turi PLAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokią
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.
PLAPAO PADUŠKAITĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali
trinti nė gnaibyk Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių
diržų, sagčių arba sprendžinų.
Išmok-, uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiku. Prisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO
COMPANY Block 3058, St. Louis, Mo., o jie Jums prisius Plapao ir
nurodymus DYKAI ant išbandymo.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS. IOVVA
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Aš, Alena Kostovska, pasiro.
dau visai publikai akyse.

I
_______________________________________________________________________________

; į Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
'1

Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo .vi- *
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo nžsisenėjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- *
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- «(
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Alės jums patarnausimė kuogeriausiai, pasaukiame geriausius daKtarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad
j ateikite j APTIEKĄ po numeriu
(D
i
100 SALĖM ST
BOSTON, MASS.

858. Hermanui Antanui, nuo
Raulo Anomaitis.
891. Kauliui Vincui, nuo Ma
879. Horovičiui, nuo Moritz
rės Januškevičios.
Horovitz.
892. Kanickui Pranui, jš
860. Indrikiunas Anai, nuo
Lietuvos.
Juozo Indrikiuno ir Onos Gar893. Kazokevičiui Vaclovui,
buzaitės.
Kas man* išgelbėjo nuo varginan
I
nuo Karaliaus Kazokevičio.
ligų? Salutaras Bitteris.
Ai
"KELEIVIO” SKAITYTO čių
861. Toblanckiui Vincui, nuo
per praeitus 4 metus buvau 'vos tik
894. Kazlauskui Jurgiui, nuo JUS GALETE IŠAUSTI
JŲ ŽINIAI.
gyva.
Aš kentėjau nuo nevirinimo
Onos Toblanskio.
Marės Kazlauskienės.
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
862. Jakavičiui Antanui, nuo
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
895.
Kemešiutei Amilijai,
teikdavo daug man nesmagumo—at
Elionoros Jakavičios.
Sulvg
Sulyg
naujų
pactos
pačtos
taisyklių
mes
nuo Motiejaus Mikalavičio.
DUOKIT PASIŪT MUMS.
siliepdavo
skilvyj skausmai, rėžimas,
turime
mokėti
pačtai
už
visokius
pa1-2
______
‘
’
863. Jakuboniui Stasiui, nuo
896.
Kerbeliui Jonui, nuo
* *
negu už gurgimas vidurių. Diegliai suimda
Pasekmingas, moks . skelbimus daug brangiau
liškas gydymas dykai i skaitymą
Marės, Emilijos ir Paulinos Jo- Baltramiejaus Kirbelio.
ir žinias, todėl ners ir vo po krutinę, šonuose ir strėnuos*.
dėl vyru ir rnuteriu.
Mes užtikrinam, kad Jąs sučedyait pinigą
'"Keleivio
”
skaitytojams apgarsini- Niekur aš negavau pagelbos dėl savo
Ar slinka jums pi.
kubonių.
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi
897. Keršauckui Vincui, nuo
kai?
mus talpyt dykai negalime. Už viso sveikatos. Bet kada aš pradėjau reimea imam materiją iš gerųjų firmą ir priAr pražilę jusu pi;!a-J- kius pagarsinimus mes skaitome po i kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta864. Jaloveckiui Stefonui, ųuo Kastantino Keršaucko.
kai nuo metu?
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musą
Ar 2c. už žodį pirmą sykį. Jeigu tą patį ras, Regulatria, dėl moterų, pradeužkrėsti kokias norss ne
Kazimiero Rudeckio ir J. Jalopasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
898. Keršauckui Sim., nuo
sveikumais :r limpiant: apgarsinimą nori pataipint kelis sy jau gerai jausties, gerai valgyti ir ■ įgaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
jie?
veckio.
kius, tad už sekančius sykius skaito : dirbti, pasidarė smagu viskas. Per y
Domicėlės Keršauckienės.
Ar randas plaiskot. s,
6
mėnesius
aš
savo
paveiksią
nebega.t
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OYB*>
me žodį po
niežas od. s ęūvos?
865. Jamosanskui Ambrose,
liu pažint ir palikau laiminga naudo899. Kijauckui J., nuo MagKOTUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAI.
Ar plinki. Lei pra
Todėl, kurie siunčiate kokį nors ap dama
Salutaras Bitteria. Kaina $1.25. ‘č
dedi plikti?
nuo Juzefatos Jamosanskas.
garsinimą,
į
laikraštį
jeigu
norite,
Jelenos Viraitis.
TAIPGI IAVALOM IR I4PROS1NAM
Ar kenkia kas i?
j Galima gauti geresnėse aptiekoje, c į S
aukščiau pasakytu li kad apgarsinimas greitai tilptų laik kur negalima gauti, kreipkis pas:
VYRU IR MOTERŲ RUBUS
i
£
866. Jankauskui Kazimierui,
900.
Kinčiunui Kazimierui, Prieš gydymą, gų.
tai stenkitės apsau
raštyje, kartu su apgarsinimu pri
gueti jos. Vžsakvkete iluostruta kny siųskite ir mokestį, tad apgarsinimas
Darbas
geras ir ūžti Krinta*. Kaina
SALUTARAS CHEMICAL INST. y;
nuo Jono ir Domicelios Jankau nuo Pranės, Antano Kinčiunų.
gute jusu prigeintą kalba:
prieinama.
Žolės
nuo
visokių
blogumą.
l
tilps
arty
miausiame
numeryje.
"TEISYBE APIE PLAUKUS.”
901. Kiošniui Stasiui,
nuo
skų.
J. BALTRĖNAS, Prof.
Parašita europos gar
■ą broli* Botsvia
867. Janulevičiui Juozui, nuo Antano Kiošnio.
singo specialisto, kuri
1707 S. Halsted SU Tel. Canal 6417. I
oje randas įvairios ži
Chicago, I1L
902
Kazukauskui Simonui, nios:
pačios ir vaikų. •
Gražybe plauku.—su
Mtą
apgarsinimą
parskaltyl
Ant 21 d*i:vi«n&K. itkirpt irturėtų
' 868. Junuskevičiui Mikolui. nuo Onos Kazukauskienės.
dėjimas plauko ir odos
paauia*.
galvos. Priežastis slin
903. Klantui Teleksui, nuo kimo plauku ir žilumas
nuo Adomo Palaimos.
akmens
m W. BROADWAY,
—Kaip užlaikyti svei
Karolio
Klantos.
Gelžkebo laikro
869 Jasondai Jonui, nuo Jerkatą ir išauginti plau
SO. BOSTON, MASS.
Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo
—Ir kaip tai i pen
dis šriubeliu už
nuo kus.
904. Klikunui Juozui,
sy, Palionios ir Jusafinos JaTelefonas: So. Boston—TĮSI •
’
Redakcijos
ir
už
apgarsinimus,
kurie
;
kius savitis turėti gra
sukamas, vyriš
žius plaukus.-žili plau
!
telpa
laikiaštyje
įvairių
firmų,
leiGrasildos
Klikunas.
ko
didumo,
ant
sųndsų.
kai.—Barzda—ir dėkanuo užganėdintu
20 metų auksuo i dėjai neatsako.
905. Klimavičiui Juozui, nuo voties
870. Jasionis Linna, nuo Jakliętu.
Ketvirtoje
tas su išrašytais
GYDYMAS DYKAL
Juozo Bliuvio.
gor Jasionis ir familijos.
dubeltavais virMęs galcme pertižais. Labai tei
krenti
kiekviena,
kad
906. Kliniškai Justinai, nuo
871. Junevičiui I. S., nuo Juo
singas, ypatingai
gyduoles CALVACUKA
sukliko slinkimą plau gelžkeliu važiuojantiems
giminių.
zo ir Prano Jusevičių.
*
žmonėms,
e ★
ku prašalina plaiskotes
ir augina gražius pinu- kuriems reikia visuomet tikras lai
907.
Kolaičiui Aleksandrai,
872. Juodgudžiui Andr., nuo
*
kus Už 1" centu a .’l kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
nuo Helenos, Jurgio ir Katrinos
krasos markėms pr
Jievos Juodgudis.
★
JUSI! tų. Ypatingu pasiulyjimaa. Mes iš
usius sykiu
antrašu. Męs išsi iče- siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
873. Juroniui Juozui, nuo Jur Koiaičių.
★
me kiekvienam doler reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo
908. Kaminskevičiui Ana.,
inę dėžutė Calvacura— kaštus, su teise jums viską peržiūrėt
gio Martinaičio, Jono Juronio ir
★
os N. 1 ii knygute
Lietuvos.
“Teisybe Apie Plau- f Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė
P. Karčiaucko.
ku*.” Išpiauke’e že- cento.
Atsiminkite jus užmokėtu909.
Katockiui
Leo.,
nuo
Ve874. Kačenui Jurgiui, nuo Re
šeštoje savaite niia” atspaustą kuponą mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00
★
ir siuskete šlandon.
jei pirktumėt kitur.
Puikus auk
gina Jurkūnas ir Adomo Gir- ronikos Rupeikos.
T’.NJON LABORATORY. Bot Ui, Union.
Y.
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai ro
Padara Galvą, Raudoną Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus Ir Tvirtą
910.
Krasnauckiui Beniui, N.
UNION LABORATORY.
kaus.
★
Vyriškumą ir Moteriškumą.
kiekvienu
laikrodėliu.
(
?)
Box !SS, Union. N. Y.
875. Kačenskui Iziokui, nuo nuo Jono Jurkevičio ir Marės
EICELSIOR WATCH CO.
Sicčiu 1 dedamas 10 centu do, apmo
Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam ★
kėjimo kaštu persiutimo. meldžiu išsiu
Krasnauckis.
šeimynas iš Lietuvos.
★ nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, Malarija viešpatauja.
sti man tojaus Jusu dolerine .ležiite Cal- »06 Atheaaesm Bdg. CHICAGO, ILl
N. 1 ir kny-nite “Teisybe Apie
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvinNuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir
911. Kračikui Vladui,
nuo vacura
876. Račkauskui Bronislovui,
Plaukus.” (Pasiuskcte syki" ku;«ai.«
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, ★
fusu
antrašu.)
dukters Stefanijos.
nuo Marės Račkauskienės.
★ kraujo arba anemijos, t ingos cirkulacijos kraujo, padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda
žudymo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika
912.
Krasnauckas
.Jonas,
nuo
nuo
877. Kairiui Antanui,
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketejimo
ŠV.
TĖVO
MIKOLO
★
Katrinos. Genofijos ir Julionos
skilves, smirdąt.i kvapo, nepriimno skonį burnoje, sveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono
Jurgio Kairio.
★
kraujo
į
visas
dalis
kūno,
priduoda
šviežą
rauduonusePataria vartoti i
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo,
878. Kairis Jurgis, nuo Kazi- Krasnauckų.
Rančius
pasekmin
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.
gus vaistus:
913. Kreiviui Kazimierui, nuo
miero Kairio.
•v—
Kremą
ir muilą' pa
ir Paulinos
nuo Juozo, Elzbietos
879. Kolektai Pranui,
odos
dailinimui
skaistumo .. $1.25
Kreivių.
Prano Kolektos.
plaukams
Vaistas
Mes tikrai gvarantojame, jog busit* pilnai užganėdinti vartojant Nuga914. Kriaučiunui Jonui, nuo
880. Kulikauskui Juozui, nuo
atauginti ____ $2.00
Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkut* talpina devynios*
Onos Kriaučiūnas.
Vaistas prašalinimui
Vinco Bamilos.
dešimtys (*•) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($I.W)
gyvaplaukių.. $1.00
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, šešes bonkutės už penkius ($$.••) dolerius.
881. Kapeckas Marei, nuo A915. Kriaučiunui Jurgiui, nuo h Tokiu vardu išleidome naują
Vaistas gražiems uJeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pi>n*' užganėdin
sams užauginti $1.00
nelės Zekonas ir E. Kapecko.
ti pasekmių, sugrąžikite lyktus pilės ir bonkutė, o mes betarpiškai sugrąžisme
Marės Adelios Kriaučiūnų ir K. > knygutę dėl išradėjų, joj yra 20
Dažas žiliems plau
Jums pinigus. Matote, j’og negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai
882. Karaliui Mikčiui, nuo Paulikonio.
kams ••*•••••
................. ^O.VJ
$3.00’r
> paveikslų ir iliustracijų, visokių
ne bus pasekmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negalėtum*
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Ton*
Marės Liutkevičienės ir Onos
916.
Kudrauskai Teofilijai, I išradėjų ir išradimų, su aprašy- !1' 3 l.inimentas nuo išbėrimo ir nie
ži ........................................... $2.00
padarys viską, ką čionais tvirtiname.
l N<Ma-Too«J
Brukienės.
nuo Simono Kudrausko.
į Į mais ir paveikslais miesto New-J:
Sv. Mikolo Balsamas nuo reuma
i itlmtilatea
‘
tizmo .......................... $3.00
883. Karaliui Petrui, nuo Jie 917.
Kujovui Petrui, nuo į Yorko ir Washingtono.
Skaitykite tai tie
tM ntal pak
ero. lt i • •
ritmikos nuo reumatizmo ir gal
yataaMe UooC
I Tą brangią knygutę, mes išPaulinos ir Prano Kujovų.
vos Seilius.
NATIONAL
LABORATORY. Chicago. ITL
E1wood Oty. Pa.
vos skaudėjimo ........... $3.00
n.ree a*4
beoalth toMe. A
Gerbiamieji:—
_ _
eembmattaa et
918. Kulikauskui J., nuo.Ve ’ siunčiame kiekvienam ant parei- ą l.inimentas nuo reumatizmo $3.00
884. Karaliui Simonui. nuo
Gavaa ;usq laifta fr Nu*a-Tooe pilintM k turto pasakyti. Jog esu visai užtanrdintas juto
fnryvetive i"4 r»Balsamas nuo skilvio kataro $2.0(f
•ror.uee
vaistais. Meldžiu pridusti dvi bonkotft Nuga-Tone pihutiu. Ai daviau lnaleta piliutiu sava
Agnieškos
Karalius ir Jono ronikos Kutkevičiutės.
pretelių dėl pabandytai ir >an> Ubai patiks. Ai ateliuju rtea. bonkuti d«l jšo. Pasiunčiu S2.
i kalavimo.
’ lierkules” suteikimui spėkų ir
.«*: Scseaee
Siuskite vaistus k* greičUuseL
gero apetito ............
$2.00
Su pagarba.
GASPAR BERSEK. Be* 547.
Naujoko.
I 920. Kunčiui Povilui, nuo Jo
F.alsamas nuo galvos skaudėjimo
DYKAI.
Jono
J.,
nuo
no
Kunčinus.
885. Kartonui
ir nerviškumo.............. $2.00
NATIONAL LABORATORY. CUcaeo. IK*.
Sienandoah. P*.
921. Kundrotui J., nuo Jono, | i Jeigu Jus norite žinot, kiek tu r- k Tigulkos "Jaunystė”, Lašai ir
Godotini T*mist»i:—
Kartono.
Ai
esu
Ubai
užganėdintas
nuo
justi
Nuga-Tone.
Esu
Ubai
sveikas
po
Jura vartojimo.
Elikseris gražina pražudytą
JOE DOMBROWSKL 3Š3 W. Coal St.
886. Karalavičiui Petrui, nuo Kazimiero ir Dominiko Kundro i: to žmonės prasigyveno su pagalgyvybės spėką; pigulkų dė
j ba naudingų išradimų, tai rašyki- -fžutė $5.00, Lasai $3.00 ir Etėvų ir A. Aleksandravičiaus.
tų
. te tuojaus reikalaudami tos nau- M
Nuga-Tone yra sudėti
likseris $5.00
SteliaMte vaistas aat tao tapoma.
887. Kardevičiui Petrui, nuo
922. Kvirinui N., nuo Jurgio 1 dingos knygutės. Kaip žinovai T Antiseptiški milteliai moterims,
parankioje bonkuteje. Jie NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, 11!.
sergančioms lytiškais silp
Stanislovo, Amilijos ir Albino Ninevos.
(ekspertai) patentų, — bandome
yra apvilkti su cukru; Gerbiamieji: PrisiunČiu $.......... ir meldžiu prisiųsti man
numais .......................... $3.00
išradimus
DYKAI.
Rašykite:
'2
priimno skoni; rame dėl bonkutė Nuga-Tone.
925. I^atičiui Jonui, nuo Ka
Kardevičių.
Valytojas,
išvalantis
kūną
nuo
i
)»
vartojimo;
neatitrauka
spuogų, dedervinių, vočių ir
888. Kasparavičiui Juozui, teri nos Lėtu kas.
American European
k. bonkutės kaina ....$2.00
nuo darbo ar linksmumo. Vardas ir pavardė.........
nuo Jono Kasparavičių.
926 Laučiui Alfonui, nuo Ka
Reikalaukite katologo. Rašydai
Bandykite. Jus reko Gatvė ir No. ar R. F. D.
Patent Office, Ine.,
mi adresuokite šitaip:
889. Košėtai Monikai, nuo Re zimiero Tucio ir Marės Laučis
menduosite tuos vaistus
(Ks.)|
Valstija
927 Laukaičiui Martinui, nuo 256 Broadway
ginos Košėtos.
visiems sava pretelems.
St. Kietais MediciM Ce,
Miestas...
Dept.
Ks.
(21)
New York, N. Y.|
890. Kasickui Augustui, nuo Kaulino ir Magdelenos MatuseCARLSTADT, NEW JERSEY.
ąr
-k
*<****♦♦♦*
' vičių.
Frančiškaus Kasicko.

Siutus, Overkotus
ir kitokius Rubus

PLAUKUS

M

Ant. Januška

Nuga-Tone

DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

I

Hj i LIETUVIŠKAS T|
!

Musu Absoliutiška Gvarancija.

IŠRADĖJAS.

I

*

a»i

4
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ir nieko nežinąs, kaip ta mo- Pirmoji audra perėjo per
IfAN/^pDT C
teris jo kambaryje atsira-'
Bostoną.
nVll VLK1AO
dusi, nes buvęs girtas. Bet Pereito nedėldienio pomoteris išpasakojo visą rei- piečiu per Bostono apielinkę
__ ________________________ t____ « ••___
Rengia LSS. \ 1 Rajonas
Simno Daukanto Mokyklos kalą ir Jonas Valatka gavo perėjo pirmoji šįmet audra
2 metu kalėjimo.
su griausmais ir smarkiu
PETNYČ1OJE,
mokinių pokilis.
— ■ ■ ■
lietumi. Audra pridariusi
A. Ivaškevičiaus rūpesčiu L.S.S. 162 kuopos vakaras, ant kelių tūkstančių dolerių
pereitą nedėldienį Lietuvių
Pereitos subatos vakare, nuostolių. Perkūnas Sosalėje buvo iškeltas S. Dau Lietuvių salėje, So. Bostone, mervilėj trenkė į bažnyčią
kanto Mokyklos mokiniams LSS. Bostono kuopa vaidi- ir suardė jos stogą* Žmonių
MAY, 1919
ir ta‘ mokyklai pritarian no keturių veikmių komedi-'tečiaus nieks nenukentėjo,
tiems tėvams pekilis. Buvo ją ”Vagįs.” Veikalas pilnas1
garsinta, kad bus duodamos smagaus humoro ir buvo at
Pasilnksminimai.
dovanos vaikams, kurie ra vaidintas gana gerai.
SVETAINĖJE
štiškai atsakys į paskelbime
Dalykas dedasi namuose Didžiausis Koncertas. Pėtjiems pastatytus klausimus, turtingo Lietuvos ūkininko, nyčioje, 30 gegužės, 1919,
Kanpas Columbus Avė. ir
tečiaus tų atsakymų niekas kuriam visur vaidinasi ap i Peopeles
Temple salėje,
nepridavė. Buvo tik dekla vagiantis jo namus vagis, kampas Columbus avė. ir
macijos, dainos, muzika, šo taip, kad net ir iš Amerikos Berkeley St., Bostone, bus Berkeley St., Boston, Mass.
kiai. Už klesišką šokį pir pargrįžusius senus savo kai- didžiausis lietuvių koncer- Prasidės 3- vai. po pietų;
mą prizą gavo Julė Malinio- mynus jis palaiko už vagis tas. Pradžia nuo 3 po pietų,
Durys atsidarys
niutė. Antrą, Bronė Gau ir su apykvailio savo berno Jame dalyvaus garsiausi
nuo 2 po pietų.
bkite.
pagalba jis juos uždaro ka- lietuvių dainininkai-solistai
Minėtame koncerte
dalyvaus
P. Skrickis, Tenoras
Už griežimą ant smuiko, maron, liepdamas bernui su ir 5 pasižymėję chorai. Tai
penki
pasižymėję
lietuvių
chorai
ir
daug
garsių solistų. Grieš spcpirmą prizą gavo jaunutis kuolu rankose daboti vagi- pirmas toks įžymus koncer- cialė orchestra po vadovyste E. J.
Sugar ir dalyvaus ukrainiečių
Alfonsas Kalinauskas; ant šius.
. . . ........................
i tas bus musų apielinkėj, ku- kvartetas.koncerto mu-ų apielinkės
lietuviai da niekad nebuvo suren
rą—Andrius Petraitis; Sta To seno ekscentriko rolėje ris iš tiesų paliudys ant kiek gę.Tokio
Todėl kviečiame būtinai atsilankyti ir persitikrinti kokių ar
sė -Jasinskiutė, Janina Kali dr-gas F. Stankūnas buvo (lietuvių darbininkai yra iš- tistų turi musų apielinkės lietuviai ir pasigerėti musų dalia.
nauskaitė,
mandalinistės; gyvas typas. Reikia paša-1 auklėję savo dailą. Visi vieKviečia RENGĖJAI.
Adolfina Kuklutė, smuiki kvt, kad fanatiškai sau ką tiniai ir apielinkinių miestų
ninkė, ir J. Matulevičiūtė, tokio galvon įsikalusio senio lietuviai būtinai į tą koncerpianistė.
rolei geresnį artistą už F. tą turėtų atsilankyti. MerUž piešinius pirmą prizą Stankuną vargu berastum. Jginos pasiimkit savo vaikigavo Jonas Keturauskas,
Nemaža publikai juokų nūs už rankos ir vaikinai
gabūs humoristas-karikatu- pridarė taipgi ir kromelnin- savo meilužes ir risi ura į
ristas, ir Petras Lileikis, kas žydelis Abromas pakliu- minėtą koncertą, nes bus
kartunistas.
'
vęs į tuos "pasiutėlių” na-'tikri pažangiųjų atlaidai.
Už deklamacijas pirmą mus.
Draugas D. Klinga Čia suvažiuos visos apielin
Rengia LMPS. 27 kp. Cambridge
prizą gavo Aldona ir Birutė gyvai atvaizdino netik kai kės gražiausieji žmones ir
Norkunaitės. Antrą, Hele miečio žydo typą, bet ir vi bus geriausia proga pasima
na Žilinskiutė, Petras Bui- sas psychologiškas žydo v- tyti su mylimiausiais drau
vidas, Jonas Zinkevičius, patybes. Vienu žodžiu, per gais.
Andrius Kuzmauskas ir M. visą veikalą seka humoras
Gražiausioje Cambridge svetainėje
Rengimo Komisija.
Agurkiutė. Trečią, už de ir teikia daug smagaus juo
klamacijas, šokius ir dainas ko. Trumpai sakant, reikia 29 gegužės, ketverge, nuo
gavo Stasys Buiviads, Jog- pasakyt, kad ir visi kiti ar
vakare, So. Bostone
miniutė, Žvairaitė, Galiniu- tistai savo roles gerai išpil- 7:30
CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvių salėj, bus balius,
tė ir Morta Agurkiutė.
,dė. Petraukose dr-gė Ona
Prandžia nuo 7 vakare.
Reikia pasakyti, kad pir Raulinaičiutė skambino ant Lietuvių Jaunimo Socialistų
Lygos. Grajins gera orches
Grajins puikiausi orchestra ir bus dvylika dovanų už geriausį šoki
mą prizą už išskaitymą lie piano gana sunkius koncer tra
mą. įžanga pigi! karės taksų nebus.
ir
bus
daug
svečių
iš
tuviškų laikraščių gavo 2 to šmotelius. Publikos atsi
Su pagarba. Kviečia visus atsilankyti
KOMITETAS.
apielinkės. So. Bostoniečiai
metų vaikas Povilas Ivaške lankė neperdaug.
nepamirškim nueiti visi pas
vičius. kuris nemažai nuste
musų jaunimą ir linksmai
bino publiką savo pilniausiu
LIBERTY BONDSUS
su jais susipažinkim.
FARMA!
pažinojimu abėcėlės. Jis
Jaunuolis.
Priima už pilnus 50 doleriu
1OO akru 60 dirbamos, derlingos že
pažįsta visus
lietuviškus
L. A. B-vės atstovas,
(24)
mės,
kitkas ganyklos ir girios, 12
PAVEIKSLAS
laikraščius, bent vieną jų pa
kambarių stabą, pijazai akmeniniai
P. BARTKEVIČIA,
Cambridge,
Subatoje,
30
rodžius pasako laikraščio
’r cimento grindys, priešakinis kie
877 Cambridge st.
gegužės nuo 7 vakare, Cyp- mas apaugęs Įvairiais medžiais, pui Minėtas paveikslas parodo , kaip
vardą taip drąsiai ir greitai,
E. Cambridge, Mass. rus salėje, 40 Prcspect St., kiai išsižiuri, vanduo į stubą varo nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
kad verčia stbėtis to mažu
mas su inžinu. 3 narnės, vištinyčia
nuo sosto.
Kevoliucijoniebus LMPS. 27 kp. tikrai lie ir ledaunė, daug mėšlo. 35 mailios iš sitraukt
riai aplinkui apsupę su raudonomis
tėlio atminčia.
9 mylios nuo kito didelio vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
PIKNIKAS
tuviški šokiai. Atsilankyki Bostono.
Po koncerto buvo duota
miesto. 2:.; mylios į miestuką. Kai- veikslas spalvuotas ir gerai atrodo.
ia $4,200; įmokėt $1.200; kitkas ant Prisiųskite 25 c, o mes prisiusime
vaikams ir jų tėvams puiki Rengia Lietuvos Sūnų ir Duk te visi!
’eng-vu išlygą.
terų Draugystė. Bus pėtnyčiojums paveikslą. Galite suvyniot 25c.
vakarienė.
A. ŽVING1LAS
į popierą ir pasiųst prastame laiike
V

Vietines Žinios

a _

•
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•

•

DIDŽIAUSIAS

•

LIET UVYS DENTI8TAS.
į
VALANDO8: Nua • ild 12 dwa«.j
Nuo 2 iki 9 rak. !
NEDALIOMIS !

Dd 1 t. po pistų- i
Ofisas "Keleivio* narna.
251 Broadmay, tarpa C ir D Sta.
80. BOSTON, MA88.

I

“KELEIVIO” SKAITYTŲJŲ
DONAI.
GERK "KEL.” SKAITYTOJAI!
Jus žinot, kad visokie spaudos
dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai brangiau negu me
tai atgal. Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaigė, malonėkit
kaip galima greičiau atnaujit,
nes kitaip negalėsime laikraščio
siuntinėti. Podraug meldžiame
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį,” kuris drąsiai gina
darbininkų reikalus nepaisyda
mas visų gyvenimo audrų.
Su pagarba,
"KELEIVIO” LEIDĖJAI.

Subatoje, 31 Gegužės, 1919

Jonas Valatka gavo 2 metu
kalėjimo.

Upper

Newton

Falls,

Mass. — Jeigu kas myli gra
žiai pasilinksminti, ateikite
1 Šv. Juozapo dr-stės balių.
30 Gegužės, kuris prasidės
2 vai. po pietų Foresters
svetainėj. Grajins gera or
chestra po vadovyste L.
Buinio. Kviečia Komitetas

Jonas Valatka, nevedęs
lietuvis, pereitoj sąvaitėj li
kos nuteistas dviem metam
kalėjimo už šovimą policmano.
Apie tai.yra šitokia isto Aš Liudvikas Zevistanavičius
rija. Jonas buvo pripratęs pajieškau Jumis, nes jus man
17-tas Metinis
prie tūlos airišės, kuri yra nepriduodat savo adreso. Yra
ištekėjus už italo.. Tas ita svarbus reikalas, tuojaus atsiBALIUS.
las dirba naktimis cukernėj. šaukit.
Šv. Petro ir Povilo dr-tės,
Kuomet vyrai išeidavo dirb P O Box 101, Hyde Park, Mass.
30 Gegužės 1919
ti, Jonas Valatka nueidavo
Bus skanių valgymų, gar
PARSIDUODA AUTOMO
paš jo pačią. Bet pas tą
džių
gėrimų, puikiausia mu
BILIUS,
8
cilinderių,
COLE.
7
moterį vaikščiojęs ir vienas
zika.
Galės šokti jaunimas
poliemonas. Turbut norė sėdynėmis,mažai važinėtas, iš
damas su savo konkurentu rodo kaip naujas. Parsiduoda ir senesnieji kiek tik jų svei
susitikti, Jonas aną naktį pigiai. Atsišaukite greitai per kata norės.
parsivedė tą moterį į savo laišką arba ypatiškai, šiuo ad Balius bus Lietuvių salėj,
(25) kampas E ir Silver gatvių.
namus. Bet jį pamatė tas resu:
Svetainė atsidarys pusė
P.
Trečiokas
policmanas. ' Pamatė ir nu
63 I Street.
ant 3 lubų dviejų po pietų, balius prasi
sekė iki pat Jono Valatkos
dės lygiai kaip dvi ir tęsis
So.
Boston,
Mass.
namų. Prieš Valatkos kam
iki vėlai naktį.
bario iangą stovi lempos
PARSIDUODA RAKANDAI Valio visi, kas tik gyvas i
stulpas ant gatvės. Polic
manas susirado vaiką ir lie 2 ruimai ir virtuvės, mažai var Petrinės balių!
Užkviečia Petrinės
pė jam užlipus ant stulpo toti; išrodo kaip nauji parsiduo
da labai pigiai. Galima matyt
Komitetas.
pažiūrėti per langą į kam
(24)
barį, kas tenai daYosi. Vai bile laiku.
Andrius žiedelis
MUZIKOS MOKYKLA.
kas užsiroglinęs ant stulpo
167 — 8-th St., So. Boston, Mass
D.
L K. Vytauto Beno ir orchest
netik pažiurėjo, bet įr pa
ros muzikališka mokykla mokina
barškino į langą. JonasVamuzikos ant smuikos. Piccolo, Klar
PARSIDUODA FORNIČIAI.
Taip kaip nauji; parsiduoda pi neto, Cometo, Trombono, Saxopholatka pamatęs ties savo lan giai.
Noriu parduoti greitai, nes tu no, Violo Gelio ir Basso. Mylintis
gu vaika, atkišo ja mrevol- riu išvažiuoti
j kitą miestą. Pama muziką galite ušsirasyti mokyklon
lygiai vaikinai kaip ir merginos. (25)
7 iki IV vakarais.
verį.
Vaikas nusigandęs tyt galima nuo
Ruimas 339 Broadnav,
K. URNIKIS
lept ir nupuolė ant žemės. 259 Silver St..
So. Boston. .Mass.
SO. BOSTON.MASS.
Bet visgi jis spėjo pamatyti,
kad Valatkos kambaryje
yra moteris ir pasakė apie
tai policmanui. Policmanas
tuomet pradėjo laužtis į Va
Rengia Lietuvių Jaunimo Socialistą Lyga
latkos kambarį, kad suareštavvs savo konkurentą. Va
latka pagriebęs revolverį j
Poiteanu^nlpaSkė/D'i
E » Silver St., St. Besta, Ntss.
rįs pagalios likos išlaužtos’
Prasidės 7:» vakare ir tęsia iki 1 vai. nakties.
ir Valntka taDO areštuotas 1
Lietuviu Jaunimo Lyga pirmu sykiu nuo savo susiorganū.avimo tu-

26 Broad'vąy, So.

NAUJA LIETUVIŠKA g
BARBERNE.
Plaukus nukertam pagal višokias madas, kaip tik kurie norite. Jeigu kurie norite išgaląst
atsakančiai BRITVĄ, atneškite
pas mane, o skus geriau kaip
inauja. Visame ir visiems patarnausiu geriausiai.
(27)

P. Lapienas

o.ajmuioioioiūb
Tel.: Richmond 2957-M.

pmaoioioiomoiori'i

I

Dr. David W. Rosen;

Kalba Lietuviškai, Lonkižkai ir|
Rusiškai.
į
GYDO CHRONIŠKAS IB SLAP-s
S P v P rTAS
o
Gyduoles
LIGAS. u 7 *. m i •'
šeimynom
Sveikata
VALANDOS:
1
Nuo 8 iki lo ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakare.
S21 HANOVER STREET,
«
yra brangiausiu turtu ir todėl ji tu
BOSTON.
MASS.
rit^ būti saugojama labai nuo vi ?
^3Km^xmo
ioi ir
.i t
iouomooo
sokių nesveikumų
ligų.
Po pir iLe
mutinių apsireiikimų kokios nors li
gos. ar ji paeitų Auo skilvio, kepenų
ar žarnų, imk

Šeimynos sveikata

Severa’s
Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamą) kuris
Si gerai žinomas stiprintojas vir
tume
‘ siekia tiesog prie
Kibelio
nededamas Eiti
kitoms ii
s veikia į kepenis,
taisydamas jų veikimą ir tokiu ba
du prašalindamas nerviildnimą,
vidurių užkietėjimą ir dispepsiją.
Jis yra pardavinėjamas aptiekose
visur. Kaina M centai.

Ketvrge, 29 Gegužes-May, 1919 m.

»•-*
r®s tok>
balių su šokiais, kokio niekados nėra buvę.
Bus daug
norėjo merginu ir vaikinu iš kitu miestu. Grajins gera orchestra.
"
—
KOMITETAS.
Visus' -kviečia
nešaudys

, .
Val-flro
Ant teiSinO V aiaiKa

užsiginti, kad jis

T
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299 E. Strret
.So. Boston, Mass.
Prie pat Lietuvių salės

BALIUS ir ŠOKIAI
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Nauja Lietuviška
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BIBLIJA
SATYROJE
mitra Biblijos 5’/£x8 colius, turi 582
puslapius ir 379 paveikslėlius, l^abai
įdėmi ir naudinga kiekvienai ypatai.
Žmogus skaitydamas šią Bibliją ir tėmydamas * paveikslėlius, (kurie per
siūto kas buvo pirm s«tvėrimo svieto
ir iki užgimimai Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai to
kią knjgą įgijo, jam bus trumpi žie
mos vakarai.

»j

KAIXA TIK 81.00

Norinti caat šia Biblija, pinigas
•raskit Eiprrse ar Pafto Money Orde
riu. arba recittruotame lauke adresu: I

BALTOJI VERGIJA
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Ligoniai, kurie serga sunkiai ir
reikalauja ligonbučio gydymo ir
priežiūros, užtikrinam, kad gaus
geriausią priežiūrą, gerą valgį ir
kambarį, ir gerus
patyrusius
daktarus visą laiką. Mano privatiška Hospitalė yra aprūpinta
su medikališkais ir Chirurgiš
kais skyriais, geriausia Labora
torija dėl mikroskopiškų ir chemikališkų analizacijų
Kraujo,
Šlapumų ir Pilvo ligų. įsteigta
23 metai!

Dabar k« tik išėjo iš po ipaudoa

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

■

■ —-j

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

su Pa
veikslais

■

♦

A. F. Chrišlia n i

Kalboje

"KELEIVIS”
255 Broadway,
South Boston, Maso.
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■
*
*
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* *• - ------------ ------------------

Lietuvių

Boston, Mass. užrašydami aiškiai adresą.

i
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DAKTARAS

Kartu

Rusijos Revoliucijos

.

—.. ....................................................

Pirmu

,

Pirmą siuntinį vaistų iš Euro
pos gavome ir dabar turime
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
saulyje variuojami.
. .Jeigu negauni kitur, ateik pas
mus, męs turime.
Receptus išpildome visokius, Amerikos ir
Europos daktarų.
Taipgi užlaikom visokių išdirbysčių ir patentuotų preparalų. Kadangi visokių vaistų
turime labai daug, todėl vardus
ir kainas tik kąi-kurių čia pa
duodant.
... $1.50
Kraujo Valytojas
... $1.50
Nervų Ramintojas
Nuo slinkimo plaukų ir
$1.25
.......................
CTikra
“*-pleiskanų
-Lietuviška
•
•Trajanka
” • • 5Oc.
$1.25
Nuo niežų ir parkų . .
75c.
Nuo saulės nudegimo
Nuo Reumatizmo
$2.00
$1.00
Bobro Lašai ...............
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00
Perfumas visokių
gėlių 50c, $1,
3, $4, $5.
25c. 50c. ir 75c.
Muilai ...
Taipgi užlaikom šimtus kitokių vaistų, vaistų nuo pa>laptingų ligų ir t.t.
Klausdami ko nors atsiųskite
krasos ženkle!) atsakymui.
Adresuokit šitaip:

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

I

CYPRUS HALL, 40 PROSPECT ST.

je, 30 d. Gegužės-May. 1919,
American Felt Darže, kampas Hyde Park avė. ir Dana
avė., Hyde Park, Mass.
Prasidės kaip 12 vai. dieną ir
trauksis iki vėlai vakare.
Kviečia visus atsilankyti
Komitetas.

>

A.L.KAPOCIUSŠ

ŠOKIU!

i

I

Naujiena Visiems.

i

URA VISI ANT LIETUIVSKŲ

•

APTIEKA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
Specialistu Slapty ligą.
(10)
VALANDOS:
Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30
šventadieniais nuo 10 iki 1.
81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

DAKTARAS

I

Didžiausia Lietuviška

DR. AL FIDERKOICZ,

Peoples Temple

«
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Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo"1*e!.: Cambridge 6098.
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(Netoli Massachuaetts avė.)

I

BOSTON, MASS.
)

|

J

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

arba
tokis moterų pavergimas,
kuris padaro jas profesiona
lėmis prostitutėmis.
šita knyga mylinčiam skai
tymą yra geriausia; mylin
čiam mokslą—naudingiausia;
mylinčiam diskusijas—paran
kiausia prisirinkti faktų; no
rinčiam žinoti palęistuvybės
pradžią ir visas jos baisybes
— atsakančiausia; norinčiam
pažinti lytiškas ligas — rei
kalingiausia, nes nurodo tų li
gų symptomus; turinčiam ly
tiškų ligų — neišvengtina,
nes nurodo, kaip reikia saugo
tis šundaktarių ir kaip, tik
pas gerus daktarus einant,
galima nuo šių ligų pasiliuo

TELEFONAS: SO. BOSTON 5.

F. J. Bagocius
==== ADVOKATAS ==
VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE.
Ofisas adaras vakarais iki 8.

253 BROADWAY

Musų
krautuvėje
visados galite gauti
visus
gražiausius
LIETUVIŠKUS RE
KORDUS, kiek tik yra padarytu. Užlai
kom Uolumbia G RA
MA FONUS nuo $20
iki $225. Senus su
gadintus gramafonus
pataisome arba apmainom ant nauju.
Rekordus ir Gra
mofonus prisiunčiam
j visus miestus Suv. Valst. ir prisiuntimo lėšas apmokame.
Lietuviškus Kataliogus duodame DYKAI, tik prisiųsk
ą
štampą persiuntimui.

suoti.
KNYGOS KAINA 50c.
reikalaukite pas:
(?)

A. L. MARGERIS,
2023 St. Paul Ave^
Chicago, III.
arba "KELEIVIO” knygyne,

So. Boston, Mass.

LIETUVIS

DENTISTAS

Dr.M.V.Casperį
(KASPARAVIČIUS)

UŽLAIKOM VISOKIUS VYRIŠKUS KUBUS ir PASIPUOŠIMUS ir VISOKIŲ ČEVERYKŲ.

425 BROADVAY, SO. BOSTON
Tel. So Boston 27

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12:30
Nuo 1:30 iki 6 vak
Nuo 6:30 iki 9 vak.
Nedėldieniais atidarą pagal
sutartį.

SO. BOSTON, MASS.

Vienus tropus augštai.

Viską parduodame pigiau negu kitur,

Užeikit persitik-

rint.
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PILVINIS IR ZALDOKAS
233 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS
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