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Rusijos neprieteliai nor
atskirt ja nuo pasaulio.

15,000 VOKIEČIŲ AT
ŠAUKTA Iš PABALTIJOS.
Sąjungininkams pareika
lavus, kad vokiečių kariume
nė butų tuojaus ir Pabalti Kaip dabar dalykai stovi
BOLŠEVIKAI ATSIĖMĖ reivių esą netoli Petrogrado jos kraštų atšaukta, Vokieti Lietuvoj, sunku pasakyti. Latvių užsienio ministeriKAPITALISTŲ TE- z PLENUOJA VISASVIETIGATČINĄ IR KRASNOJE ir bolševikai žada gintis iki jos valdžia atsakė, kad jai Vėliausios telegramos sako, ja išleido pranešimą, kad
NŲ BLOKADĄ.
BORAS.
paskutinio
vyro.
pasisekė prikalbinti 15,000 kad Lietuvos valdžia paskel- latvių kariumenei į pagalbą
SELO.
Judęničo baltoji gvardija kareivių grįžti Vokietijon. busi visam krašte mobiliza- pribuvę sąjungininkų skrai- Mamertai reikalauja, kad Paryžiaus Taryba kviečia
Pradėtas jų kontr-ofensyvas buvo užėmus jau. Gatčiną ir Ji priduria, kad von der Gol- ciją. Kolčakiniai rusai taip- duoliai ir padeda ginti Ry- valdžia suvaldytų kompanijų prie to prisidėti visas neutrales šalis.
galvažudžius
žada Sovietams gražių pasi Krasnoje Selo. Prie to prisi tz taipgi grįžtąs namo.
pat apskelbę mobilizaciją ir gą nuo volaečių atakų, kusekimų.
pažįsta patįs bolševikai, nes Toliaus Vokietija nurodo, sako, kad lietuviai esą Ru-< rios jau penktą dieną tęsiaAssociated Press praneša,'
vieha jų žinia kalba apie at kad ji negalinti nieko pada sijos išdavikai. Vienos ži- si be jokios petraukos. Pra Charleston, W. Va. — Nu kad vyriausia sąjungininkų
sirinkę čionai 41,000 maineRusų "ambasada" Pary kaklų mūšį į šiauryčius nuo ryti tiems vokiečiams, kurie mos sako, kad Kauną paė- nešimas sako:
žiuje su dideliu riksmu pas Gatčinos. Tas reiškia, kad prisidėję prie rusų armijos mė lenkai. Kitos vėl prane- "Jau penkios dienos kaip rių atstovai pareikalavo, kad taryba nusiuntusi Vokieti
kelbė "žinią,” kad bolševikų bolševikai buvo jau iš Gat arba kurie priėmę Rusijos ša, kad Lietuvoj valdžia dar latvių kariumenė kovoja ties Suvienytų Valstijų valdžia jai pakvietimą prisidėti prie
Rusijos blokados. Šitą pa
armija iš Petrogrado jau činos pasitraukę.
Kaune ir įsakiusi lietuvių Ryga, atremdama nepaliau- padarytų galą terorui Loga- kvietimą Berline išspausdi
pilietybę.
"pasitraukė” ir Rusijos sos
“
.
’
.
■
ir stiprias vokiečių no-Jpaviete.
Tečiaus raudonoji armija, Į sąjungininkų pakvietimą kariumenei eiti* ant _ Šiaulių, jamas
__
_
i
Su
gubernatorium
maihe- nęs "Tageblatt,” o Londone
tinę
užėmęs
generolas
Jude.
*
prisidėti prie Sovietų Rusi kuriuos užėmė kolčakinin- atakas.
•v
kuri
buvo
iš
Gatčinos
ir
kri^Jėigu tai fiėšį taTrei-l "Vokiečiai bombarduoja
unija nenori daugiau jo- — Daily Herald.”
nic.
jos
blokados,
Vokietija
da
-i j nZk.__
•_ i__ •__ „„„„„
*x dij; ličiu
kių rmiraln
reikalų tiinof-i
turėti, npciiRaisnes jis aiš Iš šito dokumento pasiro
Pilna tokių pat ”žinių" Krasnoje Selo pasitraukus, nieko neatsakė, bet ji prane škia, kad lietuvių• kariumeneapsaugotą
miestą_ iš
do, sako Associated Press,
tuojaus
abudu
miestu
atsi

buvo ir Amerikos kapitalis
ša, kad išdirbs atsakymą į nė atakuos vokiečių-rusų'džiujų savo armotų. Sąjun- kiai parodė, kad jis negali kad be Vokietijos, prie Ru
ėmė
ir
pradėjo
kontr-ofentų spauda pereitą sąvaitę.
spėkas iš užpakalio, nes kol- gininkų skraiduoliai padeda arba nenori kapitalistų pri sijos blokados yra pakvies
kelias dienas.
"Oficialiai” buvo skelbiama, syvą, kuris žada Sovietams
čakinių frontas ‘atkreiptas mums gintis. Vokiečiai ke- vatinių mušeikų drausti
puikių
pasekmių,
sako
teleg

šUį kaip tie galvažudžiai tos prisidėti da Švedija,
kad Petrogradas jau "puo
Į
Rygą,
apie
kurią
jie
mulis
kartus
‘
“
bandė
keltis
’
per
OMSKAS
ESĄS
BOLŠEVI

Norvegija, Danija, Olandi
lė,” kad Kronštatas "pasida rama iš Maskvos.
* ir ešt
estais jau Dauguvą,., bet mes juos vis Logano paviete terorizuoja ja, Ęinliandija, Šveicariją,
KŲ RANKOSE NUO GE- šasi su latviais
darbininkų veikimą. Šiomis
vė” anglų laivynui ir tt
Toliaus Maskvos žinia>
raitės.
atrėriiem.
nuo pereitos sąyąrtės.
GŪŽĖS MĖNESIO.
dienomis unija nusiuntė iš Meksika, Chiii, Argentina,
Visos tos "žinios” buvo priduria, kad Anglijos. lai
•Žinia
iš
Berlino
sako,
kad
skelbiamos neva iš Finlian- vynas buvo užpuolęs Kron- Tarp daugelio prieštarau LENKAI PA$MĖ KAUNĄ, latvių valdžia buvo pabėgus Charlestono į.tą pavietą 51 Kolumbia ir Venzuela. Są
organizatorių maineriams jungininkai nori, kad visos
štatą, bet tvirtovės kanuo jančių žinių apie Kolčako
dijos.
užpereitoj
pėtnyčioj
į
Vende
Stokholme
g;
ten organizuoti. Jie susėdo į jos atsisakytų turėti su RuBet štaiįr išsiųsta pereitą lės visas užpuolikų atakas valdžios padėjimą Sibire, pe
bet
latvių
kanumenė
atsuja ką nors bendra. Jų
reitą sąvaitę atėjo iš Hono- žinių, kadPąl
nedėldienį iš Finliandijos so atrėmė.
siėmė Mintaujos forštatą trūkį ant Guyan River gele pienas išdėstomas taip:
ir
jilu
pradėjo
ofensy
lulu
pranešimas,
kad
jau
kestinės Helsingforso telegra Atkaklus mušta einąs
(taip vadinasi Rygos prie- žinkelio, kuris yra neva fe- 1. Neduoti nei vienam lai
LietuvOš
Kauną.
Lenkėj'
1
turi
mėnesiai
laiko
kaip
Kol

ma sakų, kad "Petrogrado taipgi Litgos (?) rytuose,
’s už Dauguvos) ir dęralės valdžios kontrolįuo- vui leidimo plaukti j Soviešikai
sakęsi
čako
sostmė
Omskas
pasida

amas. ™
Bet kapitalistų agen- .
puolimo galima- tikėtis šią kur -bolševikai MĮva-Vindavė
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SAVI
savo uostus laivams iš So
>
praneša panelė * Florencija kiečių^rasų,
**
tatas bus paimtas.”
Vindavos per Pskovą į Ry- Hoffman, Amerikos Raudo griebdami Vilnių jie sakėsi Tarp Latvijos ir Estoni- i Logano pa (tą. Trūkta bu vietų Rusijos.
/ ;
vo tyčia sulaikytas ir pavė
Tas parodo, kad nei Kron binską.
jos
likos
padaryta
sutartis
2.
Tokios
pat
priemonės
nojo Kryžiaus narė. Ji sako, "giną” Lietuvą nuo bolševi
štatas da nėra pasidavęs, nei
ir Estonija žada padėti lat luotas trim valandom, kad turi būt taikomos prie visų
Be to da bolševikai pradė kad nėra jokių žinių, kad kų.
davus laiko kasyklų kompa
Petrogradas nėra paimtas. jo nauja ofensyvą prieš Kol
viams.
Kolčakas
butų
tą
miestą
ka

nijai suorganizuoti savo-mu prekių, kokiais keliais jos
Šį panedėlį iš Londono čako gaujas Kurgano aps
nebūtų Rusijon siunčiamos.
pranešama, kad Judeničo ar krityje. Jie paėmė 1,000 da nors atsiėmęs, o kad vi NUGINKBAVO LIETU- : SĄJUNGININKAI APS šeikas Logano paviete.
sus
pranešimus
Kolčakas
da

VIŲ
KARIUMENĘ.
Kaip tik trūkis prisiartino 3. Niekam neduot’ paspormija esanti da už 8 mylių kolčakinių nelaisvėn, o liku
KELBĖ
BLOKADĄ.
prie Logano, tuojaus jin įsė tų važiuot Sovietų Rusijon
nuo Petrogrado. Prie to da sias jo spėkas nugrūdo 14 bar išsiųsdamas pažymi "iš Telegramos iš KoenigsOmsko, tai esą daroma tik bergo sako, kad pulkininkas Vokietijos valdžia gavo iš do 30 ginkluotų kompanijos ir nieko neįsileisti iš Rusijos
pakartojama paskalas, buk mylių atgal.
tai propagandos delei, kad Vierkolič, kolčakinių vadas Londono pranešimą, kad dėl mušeikų, bet darbininkų or atvažiavusių. Atskirų iš
Kronštatas iškėlęs baltą vė
gali būt tiktai susi
liavą (pasidavimo ženklą) SAKO, RUSIJOS ŽINIOS pasaulis manytų, jog tas Lietuvoje, užėmė šialultų vokiečių užpuolimo ant Ry ganizatoriams jie da nieko ėmimų
tarus
tarp
sąjungininkų ir
gos,
sąjungininkai
apskelbė
miestas
tebėra
jo
kontrolėj.
pereitoj pėtnyčioj. Bet ar TYČIA KLASTUOJAMOS.
miestą ir paskelbė, kad Baltijos jūrių blokadą ir nesakė. Trūkis vilkosi labai susibendravusių valstybių.
Pati p. Hoffman buvo Om Šiauliai ir jų apskritis yra
po valiai ir netoli Logano
Kronštatas pasidavė, ir kam
ske
ir išvažiavo iš tenai pe Rsijos žemė. Lietuvių ka Vokietij’os laivai negali te stoties visai sustojo, sustojo 4. Priimti priemonių slo
jis pasidavė, nepasakyta.
Washington. — Illinojaus
pinimui tokių bankų, kurie
Toliaus Anglijos karės mi kongresmanas Mason, re reitą gegužės mėnesį, kuo riumenė Šiauliuose likos nu- nai vaikščiot. Visi laivai lygiai ties kitu tarankiniu, duotų
paskolos bolševikų
esantįs dabar Baltijos jūrė ant kurio stogo buvo keli
nisterija praneša, kad Pet publikonas, įnešė šį panedė- met bolševikai tą miestą už ginkluota.
se turi būt tuojaus atšaukti. šimtai kompanijos mušeikų, reikalams Rusijoje.
rogradas esąs visiškai at lį rezoliuciją reikalauda ėmė.
Pagauti vokiečių laivai pas apsiginklavusių
revolve 5. Kiekviena valdžia turi
skirtas nuo kitų Rusijos mas, kad valstybės departa
LATVIAI UŽĖMĖ UST- kui
bus suimami.
riais, karabinais ir kulka- uždrausti savo šalies gyven
miestų. Anti-bolševikų rai mentas paaiškintų, kodėl: VON DER GOLTZ REZIG
DVINSKĄ.
NAVĘS.
svaidžiais. Rėkaudami ir lo tojams susirašinėti su bol
teliai perkirtę visus tris ge visos šalies spauda prikim
Latvių
premjeras
Ulmadami šunies balsais, visi tie ševikų Rusija laiškais arba
ležinkelius, kurie jungę Pet šta žiniomis apie Petrogra Iš Berlino pranešama, kad nas praneša iš Rygos, kad
razbaininkai atkreipė savo telegrafu.
rogradą su Vitebsku, Mask do paėmimą, kuomet ištiesų generolas von der Goltz, vo pereitą ketvergą po pietų
Maršalas Foch pridėjo
va ir Vologda. Petrogrado- Petrogradas nėra paimtas? kiečių kariumenės vadas Pa- latviai atsiėmę iš vokiečių- Senelis Debsas, Amerikos šautuvus į trakinio langus, prie
to dar šitokią pastabą:
Vitebsko geležinkelis esąs Rezoliucija nurodo, kad baltijoj, jau rezignavęs, nes rusų Ust-Dvinsko tvirtovę, socialistų vadas, kurį kapi prie kurių sėdėjo minėti dar
"Praneškit
Vokietijos val
sąjungininkai
griežtai
to
pa

bininkų organizatoriai. Jie
perkirstas ties Viritza, o žinios, kurios
užginčiją
kuri
stovi
į
šiaur-vakarius
talistų
valdžia
uždarė
ant
džiai,
kad
Anglijos
ir Fran
Petrogrado-Maskvos gele kontr-revoliucionerių pasi reikalavę.
uuo Rygos, kur Dauguva 10 mteų kalėjiman, dabar jau buvo pasiryžę šaudyt, cuos kariški laivai Finlianžinkelis pertrauktas ant sekimus, tyčia yra slepia
teka į Baltijos Jūres. Lat sunkiai apsirgo širdies liga bet Joe Mitchellis ir kiti pra dijos užlajoj palaikys boiNORĖJO
SUIMTI
VENG

Tosnos upės, kur holševikų mos, o nepamatuoti paska
viai taipgi atsiėmė Bolde- ir likos perkeltas kalėjimo dėjo rėkti, kad da nešaudy iševikų uostų blokadą toliaus
RIJOS PREMJERĄ.
priešai išardę tiltą. Bet nuo lai skelbiami didžiausiomis
raa, kur randasi didelės lai ligoninėn. Kalėjimo valdy tų, nes, girdi, galit pataikyt j ir kad visi laivai, kokie tik
Iš
Vienos
pranešama,
kad
tos vietos, kur Tosna perker raidėmis. Rezoliucija sako,
vų dirbtuvės, ir pasiekė II- ba jau neslepia, fcad Dėbso valdžios tyrinėjimo komisi plauk į bolševikų uostus,
ta Maskvos geležinkelį, iki kad tas daroma tJUlų mekle- Rumunijos kareiviai norėjo gecėmą kitoj Duaguvos pu liga pavojinga. Ji jau pri jai, kuri atvažiavusi tyrinė bus
suimami."
Petrogrado yra 33 mylios.
rių naudai, idant melagin suimti Vengrijos premjerą sėj. Jie paėmė 500 belais- sipažįsta, kad jo gyvenimo ti, ar ištiesų Logano pavieto
Da toliaus anglų karės mi- gomis žiniomis išpūtus Ru Friedrichą užtai, kad jis at vių.
dienos gali pasibaigti tarp, kasyklų kompanijos užlaiko RYGA LABAI NUKEN
ginkluotų mušeikų armiją.
nisteris atidengia faktą, kad sijos kapitalistų vertybes ir sisakė pasirašyti po atskira
pilkų kalėjimo sienų.
TĖJO.
taika.
Tik
Amerikos
ir
An

ir Pskovas da nepaimtas, bondsus, jų pinigus ir poli
DARBININKAI PRAŠO.
Kad pratęsus jo gyveni Mušeikos pradėjo pravar Iš Helsingforso praneša
glijos pasiuntiniams Įsikišus NEBOMBARDUOTI PET mą, jam neduodama jokių džiuoti organizatorius biau_
nes jis sako, kad šitą svarbų tiką.
rausiais
vardais,
manydami,
mą,
kad
Rygos
miestas la-.
premjeras
išlikęs
liuosas.
geležinkelių centrą dabar
žinių, kas galėtų jį sujudin kad organizatoriai atsilieps'bai nukentėjo
ROGRADO.
nuo
rusų-vo
1
atakuoja estų kariumenė. O ANT KRONšTATO DAR
ti arba užgauti. Jis da nePaėmus
Judeničui
KrasPskovas stovi net už 180 my TEBEPLEVĖSUOJA RAU SUOKALBIS ANT PRIN noje Selo ir Catčiną, pereitą_ žino, kad komunistai sus- ir duos progą užpulti. Bet or kiečių kanuolių, ypač apie
geležinkelio stotis. DidžiauCO GALVOS.
lių į pietus nuo Petrogrado.
sąvaitę pas jį atvyko iš Pet- kaldė Socialistų Partiją, ku- ganizatoriai visą laiką tylė sis mušis buvęs prie geleži
DONA
VĖLIAVA,
Sulyg Ženevos žinių, Ag- rogrado darbininką delega- riai jis visas buvo atsidavęs, jo. Paskui šitie kapitalo su-'
Pagalios Londonas prane
rame
likos susektas suokal cija ir prašė, kad nebombar- Tokia žinia, daktarai sako, nįs įsakė traukiniui apsisuk nio tilto, kuriuo vokiečiai
ša, kad Petrogradas da tik Iš Londono pranešama,
_ _ __ prie apgulimo.
_
rengiasi
Ant ( kad iki 19 spalių 6 valandos bis nudėti Serbijos sosto įpė duotų Petrogrado miestą.1 galėtų užmušti jį ant vietos. ti ir važiuoti su organizato-, norėjo pereiti. Daug žmo
visų svarbesnių kelių esą' vakaro tenai da negauta jo- dinį kunigaikšti Aleksand Sakoma, kad darbininkų at-Į New Yorko "Call” kores- riais atgal. Trūkis sugrįžo, j nių užmušta.
statomos mašininės kanuo- kių aiškių žinių apie dalykų rą. Suimta keli šimtai suo stovai žadėję stoti Judeničo pondentas buvo nuvykęs į Taigi angliakasių suvažia
BOLŠEVIKAI ATSIĖMĖ Iš
lės. Mieste taipgi esą stato- stovį Rusijoj. Pereitoj su- kalbininkų.
pusėje, jeigu jis ją prašymą Atlantos kalėjimą pasitei- vimas ir kreipėsi į federalę, DENIKINO KIJEVĄ.
mi kulkasvaidžiai tokiose batoj gauta iš Helsingforso
išpildytų. Apie tai praneša-rauti apie jo sveikatą ir valdžią prašydamas šitą razvietose, kad jais butų galima žinia sakė, kad ant Kronšta- BOLŠEVIKAI VARO AGI ma iš finų sostinės Helsing- sako, kad jo mirties galima bajų prašalinti. Angliakasiai Londone gauta iš Maskvos
TACIJĄ INDUOSE.
priduria, kad jeigu ir federa- bolševikų ^beviele telegrama
nušluoti visas didesnes Pet- to vis dar plevėsuoja raudoforso.
tikėtis kas valanda.
lė valdžia nieko nedarys, tai sako, kad bolševikų kariu
rogrado gatves. Iš apielin- na vėliava ir kad Krasnaja Iš Haagos pranešama, kad
jie
patys ginkluosis ir ims menė atsiėmė Kijevą 15 spa
kių vežama maisto..
Gorka forto batarėjos šaudė olandų rytinėse Indijose, bū BOLŠEVIKAI LUPA DEVokiečių junkeriai su von
. Žinios sako, kad Petrog- ištisą naktį. Žinia iš Kopen- tent ant Sumatros ir Javos
lių.
der Goluu priešakyje nori veikti.
NIKINĄ.
rado apgynimui bolševikai hagos pereitoj nedėlioj sakė, salų, Rusijos bolševikai pra
Kelios dienos atgal Kijevą
apskelbti kunigaikšti A valo
Atsiėmė
Orią
ir
Voronežą.
Berlinas
perspėjo
visuo

dėję
varyti
agitaciją.
Tenai
sutraukę
kareivių į kad pasklydęs gandas, buk
buvo užėmęs Denikinas.
9U
VA OVIJhV 20,000
mą Rusijos caru.
menę, kad ji netikėtų, jog
Gdovą, o nuo Gdovo, kuris baltosios gvardijos perkir-; likos areštuoti keli bolševi- leidžiant Keleivį’’ į spau
stovi prie Peipus ežero, da tusios susinėsimą tarp Reve-.kai kyniečiai agitatoriai, ku-^dą atėjo telegrama, kad ooi- Latviams labai sunkiai. bolševikai bus greitai nu- Francuzijoj užsidarė parapie 100 mylių iki Petrogra- lio ir Petrogrado, da nepat-'rie yra baigę bolševikų agi- ševikai atsiėmė iš Denikino einasi kariumenės mobiliza-j veikti, nors priduria, kad jie liamentas, kuris išsėdėjo
penkis metus.
vimas.
S
• turės pulti.
do. Keto da apie 10,000 ka- virtintas.
tacijos mokyklą Maskvoje. |j»’ ->rlą ir Voronežą.
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KELEIVIS
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Tuo tarpu visiems yra geraiį „Įsteigimas proletariato čius, išskirus Komunistų Par
žinoma, kad iki šiol jokių'diktatūros
__ ______ ” ' _____
reiškia,,
kad tijos leidinius... (šitas skyrius
^komunistų” Amerikoje ne- darbininkų valia turi but nedraudžia rašyt straipsnius
iT ’buvo,
todėl ir „dešimto” jų i augščiausis autoritetas. Bet į mokslinio ar ekonominio turi
suvažiavimo dabar negalėjo ar ’komunistai ištiesų toki nio Į profesionalius laikraš
būti. Netik „dešimto,” bet autoritetą pripažįsta? Ta čius.) Rašyti atsakymą į užme
PIRMOJI POLITIKOS BY- mos Lietuvoje jau nelegalė- ir pirmo suvažiavimo „ko pati jų konstitucija parodo, timus Komunistų Partijai bur
LA LIETUVOJE.
mis ir už prigulėjimą prie munistai” negalėjo turėti, kad jie nepripažįsta darbi žuazinėj spaudoj galima tik Iš Lietuvos laikraščių, ku 4. Žemdirbių sąjunga ir
jų
žmonės sodinami kalėji- nes tokia organizacija da ninkams balso net savo or gavus Centralio Pildomojo Ko rių kas sykis pradeda vis 5. Valstiečių sąjunga.
Tūlas laikas atgal Lietu
daugiau Ameriką pasiekti, Yra da „bepartivių parti
vos laikraščiai rašė, kad A. man. Jeigu jau taip yra da neįkurta ir jokio suvažiavi ganizacijos tvarkyme. Tik miteto leidimą.”
bar,
tai
kas
bus
toliaus?
mums kas sykis pradeda ja-”
mo nėra šaukus. „Naujie pasiklausykit, ką sako jų
Bulota išvažiavęs-iš MaKaip matote, Komunstų daugiau aiškėti ir Lietuvos Iš socialistų partijų stip
konstitucijos
straipsnis
V:
nos
”
teisingai
pastebi,
kad
—
riampolės Kaunan politinių
Partijos nariams nevalia ir
riausia ir didžiausia dabar
LIETUVA DA NEPRIPA
kalinių ginti.
"Skyrius I. — Viršiausia ad- savo protu vaduotis. Jie dalykų stovis.
"Delegatai, dalyvavusieji ta
partija,
tai socialistų liaudi
ŽINTA.
Iš tų laikraščių męs dabar
Dabar tie
laikraščiai
me suvažiavime, buvo išrinkti ministratyvė Komunistų Par negali net savo partijos gar
demokratų partija,
mums praneša jau ir apie Kai kurie Amerikos lietu LSS. kuopų, ir jie kalbėjo apie tijos įstaiga yra suvažiavimas. bės ginti be savo vyriausy patyrėm, jog dabartinė Lie ninkų
šita
partija
dabar yra val
pačią bylą. Tai buvo pirmo vių laikraščiai paskelbė dalykus, paliečiančius LSS.;
"Skyrius II. — Laikotarpiu bės leidimo. Ar tai ne pa tuvos valdžia pati prisipa
stybinė
partija.
Ji turi
ji politikos byla, kaip Lietu anądien, buk Anglijos val bet jie kalbėjo ne kaipo LSS. tarp suvažiavimų viršiausia žeminimas narių savystovy- žįsta, jog ji nėra tikras ša daugiausia savo atstovų
da
va atsistojo savo kojomis. džia jau pripažinusi Lietu atstovai, o kaip nariai dar ne įstaiga yra centro Pildomasis bės? Tai yra tokia autokra lies autoritetas, o tik laiki
bartinėj
Lietuvos
valdžioje
Buvo teisiami du jauni Su vos valstybę ir dabartinę esančios ’Komunistų Sąjun Komitetas, kuri išrenka suva tija, kad didesnės jau ir Įsi- nai susidariusi iš Įvairių
partijų atstovų vyriausybe, ir veikiausia daugiausia jos
valkų gubernijos vyrai: Jo jos valdžią.
žiavimas ir kuris susideda iš vaizdint negalima.
gos.”
kurios vyriausia pareiga atstovų bus išrinkta Į Stei
nas Stepaitis, 23 metų am Šitas pranešimas, mato
"Jie nutarė 'perkeisti’ LSS. 15 narių."
Seimą.
žiaus, ir Feliksas Saltonas, mai, buvo paremtas Chica- vardą į L. K. S.; bet tas nuta Iki šiol pas socialistus vir Negana to, kad šitas Įsta yra sušaukti Steigiamąjį giamąjį
Bolševikai-komunistai'
iš
tymas
yra
priešingas
kiek

Seimą. Tiktai Steigiamas
21 metų amžiaus vaikinas. gos laikraščio „Daily News” rimas gali turėti legališkos šiausia įstaiga buvo refe
pradžių
Lietuvoj
buvo
labai
vienam de mok raty bes sup Seimas nustatys, kaip Lie
Abu teisiamieji buvo Re korespondento žiniomis, ku vertės tiktai tada,.kada jį pat rendumas. Visi . suvažiavi ratimui, jis da yra ir žioplas tuva turės tvarkytis, kokia pakilę. Prie jų buvo prisi
voliucinių Socialistų Liaudi rios, kaip dabar pasirodo, virtins visuotinas LSS. narių mo nutarimai, leidžiami re be galo. Nes jeigu pradėti turės būt jos valdžios for dėję daug inteligentų ir net
balsavimas, nes to reikalauja ferendumui,
tik tuomet
ninkų Partijos veikėjai buvo nevisai teisingos.
tokių stambių magnatų,
LSS.
konstitucija. Tokio nu Įneidavo galėn, kuomet or jį praktikuoti, tai išeina ve ma, kokia konstitucija ir tt.
•
„Christian
Science
MoniKaltino juodu už kurstymą
kaip grafas Zubovas. Bet
kas:
komunistai
rašo
Į
bur

ganizacijos didžiuma juos žuazijos spaudą mokslinio O jeigu taip, jeigu Lietu kaip greit jie pakijo, taip
žmonių nestot kariumenėn, tor,” geriausią informuoja tarimo kol-kas nėra.
"Toliaus, jie nutarė, kad L. patvirtindavo. Dabar gi su
vos ąutvarkymas priklauso
versti dabartinę valdžią ir mas amerikiečių laikraštis
turinio straipsnius ir buržu nuo Steigiamojo Seimo, tai greit ir nupuolė. Nuo jų atS.
Sąjunga
įstotų
į
Komunis

važiavimų nutarimai tuo azijos spauda turi iš to gra
kurti Lietuvoje tarybų res Europos dalykuose, sako,
jsimetė visa inteligentija ir
tų
Partiją,
Be
visuotino
L.
S.
jaus virs Įstatymais. Ko žiausios naudos; bet jie ne musų skaitytojams Įdomu liaudis. Dabar jie esą taip
kad Anglija tiktai prižadė
publiką.
Teisiamieji neprisipažino jusi pripažinti Lietuvos val S. narių balsavimo, tečiaus ši munistų konstitucija refe gali rašyti Į tą spaudą tokių bus žinoti, kaip tas Seimas ; nusmukę, kad Lietuvoje nieesą kalti, bet valdžios reiš džią, ir tai tik ta išlyga, kad tas nutarimas irgi neturi lega rendumą panaikino. Sulyg raštų, kur butų aiškinama bus renkamas, nes nuo rin jko ir neveikią. Savo atstokėjai liudijo, kad Stepaitis butų sušauktas Steigiamas liškos vertės, kadangi jisai yra tos konstitucijos, nariai bal komunistų pozicija, arba kimų sistemos prigulės jo !vų Į Steigiamąjį Seimą jie
priešingas LSS. konstitucijai. so organizacijoj
sąstatas. Rinkimai gali būt
neturės. kritikuojama
ir Saltonas buvo suimti Seimas:
komunistų
”Jie nutarė statyti namą Tai kurgi čia „proletariato
pakreipti taip, kad Seiman turbut nestatys.
Kita žinia apie Lietuvos
Kaune 5 vasario, kad pas
Social-demokratai, kurie
partijos priešai, nes tokie nepraeitų nei vienas laiki
juos atrasta revolveriai ir pripažinimą buvo paskelb L K. S. Chieagoje. Bet tą na diktatūra?”
iš
pradžių simpatizavę bolraštai
yra
jau
politinio
turi

nosios vyriausybės oponen
dokumentai, kurie parodo, ta pereitą sąvaitę iš Wa- mą jie nori statyti pinigais, Iki šiol pas socialistus vi nio raštai
!
ševikams-komunistams,
taip
kad suimtieji yra Rev. Soc. shingtono, ir ji taip-pat sa kurie tapo surinkti L. S. S. na si organizacijos viršininkai Vadinasi, kas buržuazijai tas; ir rinkimai gali būt la gi neturį daug Įntaikos. Bet
Liaud. Partijos veikėjai, ir ko, kad Anglijos valdžia pri mo statymui. Vienok, kol L. buvo renkami pačių narių. naudinga, to komunistų bai demokratingi, taip kad rinkimuose, rodos, daly
kad jie patįs jpasisakę nepri žadėjusi laikinai pripažinti S. S. nariai visuotinu balsavi Dabar gi, pas komunistus, konstitucija savo nariams kiekviena srovė galėtų savo vaus.
pažįstą Lietuvos Valstybės Lietuvos valdžią. Šitą ži mu neperkrikštijo į L. K.S., tol jie bus renkami suvažiavi nedraudžia, o kas patiems atstovų pravesti.
Socialistai liaudininkai ir
Tarybos ir carbuojąsi norė nią lietuvių komitetas Wa- jos pinigai negali but suvarto muose. Tai yra tokia pat komunistams galėtų atnešti Taigi, kaip bus renkamas revoliuciniai socialistai liau
dami ją nuversti, o jos vie shingtone gavęs nuo lietu ti šitam tikslui. Be to, LSS. tvarka, kaip dabar Ameri naudos, tas uždrausta.
Lietuvos Steigiamas Sei dininkai pasidarė iš vienos
ton kurti Darbininkų Tary vių delegacijos iš Paryžiaus. referendumu jau* net du kartu kos Darbo Federacijoj ir ki
partijos. Principialis skirtu
mas?
bų Valdžią. Pas Saltoną bu Taigi išrodo, kad Anglija buvo nutarta statyt namą Phi- tose atžagareiviškuse orga Ar gali gi susipratę darbi Lietuvos socialistų liaudi mas tarp jų yra tame, kad
nizacijose. Darbo Federa ninkai dėtis prie tokios par ninkų demokratų organas pirmieji stovi už nepriklau
vęs atrastas ir bolševikų da nepripažino Lietuvos, o lądelphijoje.
"Pagalios,
tasai
suvažiavi

cijoj beveik visi nariai yra tijos, kuri priima šitokus Įs „Darbas” praneša, kad ko somą Lietuvą, o pastarieji—
paliudymas, jog jisai lankęs tik žada pripažinti Ir tas
mas
nutarė,
kad
visi
jo
nutapriešingi Gompersui, bet ne tatymus?
revoliucinės propagandos prižadėjimas daromas vei
misija, kuri buvo paskirta už prisidėjimą prie Rusijos
rimai
'Įeina
į
galę
be
referen

gali jo nuversti, nes neturi
mokyklą Maskvoje. Kad iš kiausia tuo tikslu, kad Lie
rinkimų sistemos projektui ir kūrimą Lietuvoje tarybų
kėlus aikštėn revoliucinių tuva nesitaikytų su rusų ta dumo patvirtinimo.’ Bet tai balso. Jį renka suvažiavi
parengti, paėmusi rinkimų respublikos.
yra- tap-pat priešinga LSS. mai, o delegatai Į suvažia
socialistų liaudininkų tiks rybų respublika.
sistemą
iš vakarų Europos Iš nesocialistinių partijų,
konstitucijai, kuri reikalauja, vimus renkami irgi ne tie
lus ir taktiką, teisme buvo
socialistinių partijų.
Tai kaip rodos, stipriausia yra
kad klausimai, paliečiantįs L. sioginiu budu. Ačiū tokiai
perskaityta keliatas ištrau K. STIKLIUS RAšO'Iš
yra
taip
vadinama
proporci
 kriščionių-demokratų parti
S. S. tvarkos pamatus, butų ri tvarkai, kapitalistų pataikū
KAUNO.
kų iš jų organo „Kovos Vė
nių
rinkimų
sistema
—
to

ja. Tai yra tikra klerikalų
šami visuotinu balsavimu.
nas Gompersas virto tikru
liavos” ir partijos prograŠiomis dienomis „Kelei
Viršminėtos draugijos ne kia sistema, prie kurios ir partija; jai vadvauja dau
visa, ką tas delega Amerikos Darbo Federaci
mo, išleisto 1918 metais vio” redakcija gavo nuo ži tų "žodžiu,
paprastas
mitingas Įvyko mažumos partijos turi pro giausia kunigai.
suvažiavimas Brooklyne ta
Maskvoje.
nomo lietuvių rašytoj aus-ei- rė yra nelegališka L. S. S. žvil jos caruku ir nariai negali rugsėjo 25 dieną, dėl a. a. gos savo atstovus pasiųsti. Tautos Pažanga, tai atža
~ Visa tuo remdamasis, lininko KT Stikliaus laišką gsniu ir neturi jokios reikšmės jo nusikratyti.
D-ro Dominika Bagočiaus Prie šitokios rinkimų siste gareivių tautininkų partija.
„prokuroras” (valstybės gy iš Kauno. Jis sakosi išsiun nė LSS. kuopoms, nė nariams. Lygiai tokia tvarka ir mirties. Kadangi velionis mos žmogus duoda savo bal Jai vadovauja Yčas, Valde
„komunistų partijoj.” Vis buvo veiklus ir ištikimas na są ne už Jurgi ar Petrą, bet maras, kun. Tumas ir kiti
nėjas) aiškino, kad kaltina tęs mums didelį pluoštą raš
"Tie delegatai atstovavo ne
mieji ėję išvien su bolševi tų apie dabartinį Lietuvos LSS. ir ne L. K. S., kurios dar ką daro suvažiavimai ir jų rys viršminėtos draugijos, už vienos ar kitos partijos jiems panašus. Ji nedaug
kais, nes jų partija vartoju padėjimą, gi šitame laiške nėra, o tiktai savo asmenis. skiriami viršininkai; nariai nuo pat savo praktikos pra visą kandidatų surašą. Ki kuo skiriasi nuo klerikalų
si vienokią taktiką ir turė- tik trumpai apibudina daly Jie elgėsi visai sauvališkai gi neturi jokio balso. Nariai džios, todėl liko nutarta:
taip sakant, čia ne už kandi (krikšeionių-dem.) ir savo
negali
rinkti
nei
delegatų
Į
jusi vieną tikslą — griauti kų. stovį.
datus
balsuojama, ’ bet už veikimo pamatan deda tikė
spręsdami apie LSS. reikalus.
1. Dalyvauti a. a. Dominisuvažiavimus.
Apie
suva

Lietuvos valdžią — reikala K. Stiklius lengvai varto
partijas. Jeigu žmogus pa jimą. Ji neskaitlinga, bet
"Jie nutarė įsteigti visai
vo bausti juos sulig senos ja plunksną ir moka vaiz naują organizaciją, kuri netu žiavimus komunistų konsti ko Bagočiaus laidotuvėse duoda savo balsą už social kaipo tikrų politikierių par
tucijos 'straipsnis X ve ką in corpore.
rusų valdžios baudžiamųjų džiai aprašyti dalykus, to ri nieko bendra su LSS.”
partiją, tai jo bal tija, visur įlenda.
2. Visi Amerikos Lietuvių demokratų
sako:
Įstatų 126 straipsniu, kuris dėl ”Keleivio” skaitytojai
sas renka visus tos partijos Santara, tai taip-pat tau
"Skyrius 1.
Nacionalis su- Daktarų Draugijos nariai pastatytus kandidatus. Pas tininkų partija, bet liberalų
skiria iki 8 metų kalėjimo. turės Įdomaus pasiskaity Todėl „Naujienos” pata
važiavimas bus kas metai bir turi būt pasiryžę nešti velio kui suskaitoma visi balsai ir tautininkų. Jai vadovauja
Bet kaltinamųjų gynėjai, mo, kuomet jo raštai ateis. ria LSS. nariams - žiūrėti, želio mėnesyje. Dieną ir vie nio karstą.
Bulota ir Požėla, nurodyda Dabar gi paduosime nors kad ta naujoji „komunistų” tą paskirs Pildomasis Komite 3. Nupirkti velioniui kuo- kuri partija turi daugiau Leonas, Šilingas ir kiti. Ji
balsų, ta praveda daugiau visai neskaitlinga.
mi, jog revoliucinius sočiai, trumpą jo pranešimą. Štai organizacija nesikištų Į Lie tas.
gražiausi
gyvu
gėlių
puošajis:
tuvių Socialistų Sąjungos
atstovų. Tam tikslui kiek Žemdirbių Sąjunga, tai
liaudininkus bolševikai
”1. Lietuvos valdžia yra su reikalus, ir ragina kuogrei"Skyrius 2, — Atstovai į na- lą, neatsižvelgiant i kainą. vienam apskrityje būna nus turbut didžiausių atžagarei
žudė, aiškino, kad ne- sidariusi laikinai iš apsireiš4. Parašyti velionio žmo
cionalį suvažiavimą bus siun
galima kalbėti apie šių kiusių partijų žmonių atstovų. čiausia šaukti tikrąjį LSS. čiami po vieną nuo kiekvienų nai, Marijai. Bagočienei ir jo tatytas balsų skaičius, kuris vių partija. Ji atsikilo nuo
suvažiavimą.
klerikalų (krikš. dem.) par
dviejų partijų sutikimą.
vienintėliui broliui advoka renka vieną atstovą.
”2. Kaune vokiečių
nėra,
500 narių...
Toliaus t gynėjai kritikavo bet Lietuvos, ypač vakarų pak
Pagal parengtą komisijos tijas, nes klerikalai jai buvo
"Skyrius 3.— Delegatų skai tui Fortūnatui gedėjimo ir
KOMUNISTŲ
KONSTITU

„prokurorą,” kad jis remia raščiais — plėšikauja.
projektą, kiekvienai 15-kai perdaug „kairus.”
čius bus paskirstytas tarp val užuojautos laišką.
CIJA.
si Rev. Šoc. Liaudininkų
tūkstančių Lietuvos gyven Apie ūkininkų sąjungą ir
”3. Liaudis dabartine Lietu
stijų ir apskričių organizaci
Partijos programų, kuris vos valdžia pusiau pasitiki, Tie žmonės, kurie atskilo jų... Delegatus rinks valstijų Atviras laiškas Į p. Mariją tojų turėsią tekti 1 atstovas, „bepartvvių partiją,” išsky
tikrenybėj nesąs progra pusiau ne; laukia Steigiamojo nuo Amerikos Socialistų ir apskričių suvažiavimai.”
Bagočienę nuo Amerikos o išviso atstovų busią apie rus jų vardus, kitokių infor
mas, o tik buvusis projektas Seimo. Kai-kurie nieko gero Partijos, išsižadėjo netik so
Lietuvių Daktarų Drau 300. Visa Lietuva busianti macijų. Lietuvos laikraščiuo
programui. Jiedu pristatė iš to Seimo nesitiki, nes mano, cializmo principų, bet ir var Tai ve, kaip tikrenybėj iš
gijos.
padalinta rinkimams Į 15 se neteko užtikti.
teismui partijos programą, kad juodieji tenai viršų pa do. Jie pasivadino „komu rodo ta „proletariato dikta Tamista:—
apskričių ir nustatyta, kiek
nistai.”
priimtą ir išleistą Petrogra ims.
tūra!” Komunistų „proleta Skaudžiai užgauti netikė kuris apskritis gali rinkti
Vienok tie atskalūnai ne riatas” neturi teisės nei sa ta mirtimi Jūsų mylimo vy atstovų.
de. Pagalios Bulota griovė
”4. Bolševikai pradžioje Jių
PASTABELES
daromą „prokuroro” sūn- metų buvo iškišę nosį, bet da galėjo tarp savęs susitaiky vo atstovų pasiųsti Į suva ro ir musų jauno, veiklaus Šitoks rinkimų Įstatymo
kiausį apkaltinimą, buk kal bar jiems burna uždaryta, kam ti ir tuojaus skilo pusiau. žiavimą! Tuos atstovus ren ir ištikimo draugo a. a. Dr. projektas dabar esąs paduo
tinamieji norėję nuversti buvo atsivedę Lietuvon tam Dabar Amerikoje yra jau ka valstijos suvažiavimai, Dominiko Bagočiaus, mes tas ministerijai patvirtinti.
Mūsiškiai komunistai, sa
dvi ”komunistų partijos” ir ir tai tik 1 nuo 500 narių. jaučiame didelį nuostolį ir Dabar skaitytojams Įdo ko, seką „Maskvos Interna
Lietuvos valdžią. Jisai aiš suolius rusus.
kiekviena jų turi kitokį pro Jeigu komunistų partija tu gedėjimą. Musų užuojauta mu bus patirti šį-tą apie po cionalą,” dėlto savo organikino, kad tuo jie nėra visai
”5. Dabar Lietuvos žmonės
prasižengę, nes ta valdžia baisiai nuvarginti. Kai-kurie gramą ir kitokius Įstatus. rės 2,000 narių, tai į jos su jūsų nelaimėj yra gili ir šir litines Lietuvos partijas. Tų zacijon nepriima tokių, ku
tuomet buvo nutarus už buvo pralobę rusų pinigais, Buvęs anądien Brooklyne važiavimą negalės daugiau dinga.
partijų dabar priviso devy rie samdosi kitą žmogų.
krauti ant Lietuvos žmonių bet kadangi tie neteko vartės, LSS. X Suvažiavimas nuta delegatų atvažiuoti, kaip 4.
Amerikos Liet Daktaru nios galybės, bet męs čia pa Kalbėjo apie barberius, kal
sprando svetimą karalių ir tai... Plėšė mus rusai, plėšė vo rė prie vienos tų komunistij Ir tfe keturi žmonės paskirs Dr-jos pirm. A. L. Yuška. duosime tik žymesnes jų, bėjo apie kriaučius, bet apie
savo nutarimo dar nebuvo kiečiai, plėšė... vieni lietuviai partijų prijungti Lietuvių organizacijai
vyriausybę,
nes kitos gyvuoja tik iš var mainerius visai užmiršo; o
Socialistų Sąjungą ir pakei padarys visokių nutarimų, Atviras laiškas Į adv. Fortū do. Visos partijos Lietuvo mainerys laiko po savim nuo
atšaukusi. Bulota padarė kitus.”
sti jos vardą Į „Lietuvių Ko o 2,000 narių turės su vis natą Bagočių nuo Am. Lie je dabar skirstomos papras 2 iki 30 „lėberių.” Ką da
išvedimą, kad čia ne kaltina
mieji buvo Lietuvos išdavi Stikliaus laiškas išsiųstas munistų Sąjungą.” •
kuo sutikti ir pildyti, nežiū tuvių Daktarų Draugijos. tai Į dvi grupi: socialistines ryt su tokiais? Komunistasiš
Kauno
3
rugsėjo,
o
atėjo
Prisidėdamas
prie
„ko

kai, bet pati Lietuvos Vals
rint ar jiems tai patiks, ar
ir nesocialistines.
mainerys neturi teisės imti
11 spalių.
Tamista:—
munistų partijos,” Suvažia ne!
tybės Taryba.
Prie socialistinės grupės darbo ant kontrakto.
vimas priėmė ir komunistų Taigi pasirodo, kad „pro Mjrtis Jūsų jauno ir myli priklauso šios partijos:
Bet vis dėlto kaltinamieji
RAGINA
ŠAUKTI
TIKRA
konstituciją. Taigi su ta
likos apkaltinti dėl prigulė
diktatūra” pas ko mi brolio, a. a. Dr. Domini- 1. Socialistai liaudininkai Senis* Juozas Ramanaus-'
LSS. SUVAŽIAVIMU. konstitucija mes ir norime letariato
jimo prie Revoliucinių So
munistus tiktai ant liežuvio; ko. Bagočiaus, yra skaudi demokratai,
kas komunistų partijoje vis
cialistų Liaudininkų Parti Šiomis dienomis lietuviš „Keleivio” skaitytojus supa praktikoj pas juos yra di musų draugijai, kurios veik 2. Socialistai liaudininkai, gi sau vietos negali rasti,
jos, kuri ir dabar turinti tik ki anarcho-komunistai buvo žindinti.
džiausia autokratija, tikras liu ir ištikimu nariu jis bu 3. Revoliuciniai socialistai nors ^is nemaža tam darba
slo versti esamąją tvarką. sušaukę savo mitingą Pirmojo straipsnio pirma carizmas!
vo. Da didesnę širdgėlą ir liaudininkai,
vosi.* Gal jis ir suvažiavime
Stepaitis nuteistas 1 me Brooklyne ir atidarydami sis skyrius toj konstituci Jų konstitucija draudžia pasigailėjimą ji sukelia Ju 4. Social-demokratai ir
dėlto nebuvo, kad nepaaiš
tams kalėjimo, Saltonas — posėdžius pasakė, kad tas jų joj sako:
nariams net į laikrašsius ra myse, todėl mes išreiškia 5. Bolševikai-komunistai. kėtų, jog jis mainerys, ima
"Musų
organizacija vadinsis
vadinsis šinėti be viršininkų leidimo. me Jums gilią užuojautą ir
8-niems mėnesiams.
musu organizacija
mitingas . esąs „Dešimtas
Prie nesocialistinių parti darbus ant kontrakto, sam
Iš to išeina, kad revoliuci LSS. Suvažiavimas.” Bet Komunistų Partija Amerikoje. Trečiam straipsnyje 9-tas pasižadame nešioti gražius jų grupės priguli šie:
dosi darbininkus ir turi sta
nės partijos, kurios dau trečioj savo sesijoj jie vėl Jos tikslas privalo būti auklė- skyrius sako:
atsiminimus
apie
pavyzdin

1.
Krikščionįs-demokratai,
bas. Komunistai privalė iš
giausia prisidėjo prie nuver nutarė, kad tas mitingas ne j imas ir organizavimas darbi! ‘ ”Joks Komunistų Partijos gą musų profesijos draugą. • 2. Tautos pažanga,
tirti dalyką ir braukti lauk
timo carizmo ir paliuosavi- Socialistų, bet „Komunistų ninku klesos dėl įsteigimo pro- narys negali rašyti jokių poli- Amerikos Liet. Dak. Dr- 3. Demokratinės tautos Ramanauską iš savo tarpo.
tinių straipsnių į kitus laikraš- jos pirm. Dr. A L. Yuška.
mo Lietuvos, dabar laiko* Dešimtas Suvažiavimas.” letariato diktatūros.”
laisvės santara,
F. Levinskas.

Kaip bus šaukiamas Lietu
vos Steigamas Seimas.

APŽVALGA

------- ---------------------------

Amerikos Lietuviu >Doktam Draugijos Tarimas.
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

BALTIMORE, md.
reiškia "kairumą.” Argi iš
ėmė prašyti, kad namas bu Atskaita Waterbnry’a Strei
tų penkioms šeimynoms.
lokių
elementų
.
lipdoma
šis
bei
tas.
LSS. 42 kuopa atsisako dė
Aš sutikau, o jis žadėjo man
„komunistų
partija
”
gali
tu

ką delei Nakeatejuių
tis prie komunistų.
rėti kokių šansų savo gyva Spalių 3 d. vietos lietuviai atlyginti, kiek reikės.
Apsigynima F»ndo.
.Spalių 5d. įvyko LSS. 42
vimui. Gali tam tikėti tik komunistai rengė prakal Žinoma, vienaip pradėtą
bas,
bet
prakalbos
neįvyko,
darbą keisti Į kitą pieną jau WATERBUKY, CONN.
tokie karštakošiai bei veid
kuopos susirinkimas, į kurį
nes
kalbėtojas
J.
Daubaras
mainingi demogogiški jų
netaipw gerai išeina. Tečiaus
buvo pakviesta ir pašaliniai
Nuo 27 d. Liepos 1919 m.,
lyderiai. Akvvaizdoje šito iš Clevelando neatvažiavo. darbą pabaigus Žiurinskas
žmonės-darbininkai. Mat su
Susirinkusi
publika
neri

iki
1-inai dienai Spalių, 1919.
kių apsireiškimų tikriems
viską apžiurėjo ir pasirašė,
sirinkimas .iškluasęs LSS. X
maudama
laukė
kalbėtojaus
socialistams laikas jau suk
kad namą priima su neku Aukos nuo Waterburv’o
Suvažiavimo delegatų ra
portą turėjo nuspręsti apie kė, kad tuomet prisidėsime, rusti, nes tas sunkus musų iki 9 valandai vakare, bet rtais pataisymais. Aš apsi draugijų:
šv. Stanislovo Draugi
dėjimąsi prie- komunistų kada bus pataisyta ir priim judėjime krizis baigiasi so nesulaukė. Rengėjai buvo ėmiau kur reikia pataisyti,
$15.50
partijos.
cialistų, o ne demogogų ar pastatyti į nemalonų padėji bet jis taisyt man jau neda jos,
tina.
mą.
vė,
išvadino
mane
„sakeLietuvos
Brolių
Draugi

reakcininkų
laimėjimu.
Tai

Susurinkimas atsidarė 2 Paleista balsavimui. Bal
Musų
kairieji
„oratoriai
”
valandą po pietų.
suota australišku budu — gi darbininkai vienykitės. jau ne pirmą syki baitimo- rium” ir pradėjo visiems pa jos, iš kasos ir kolekta susi
$36.35
Tame susirinkime taipgi taip gudriai, kaip ir suva Beje reikia pasakyti kitų riečiams iškerta toki šposą. sakoti,- buk aš sugadinęs jam rinkime,
turėjo but išrištas tūlas as žiavime — už prisidėjimą vifetų sąjungiečių žiniai, kad Pereitą žiemą surengė pra namus. Ir atsisakė mokėti L. S. • kuopos prakalbose
kolekta,
$17.20
meniškas kuopos nario, P. prie komunistų balsavo 21, čionai kairiesiems sunaiki kalbas LMPS. 28 kuopa ir man $900.
Rugpiučio
mėnesį
šių
me

Šv.
Jurgio
Kareivių
Drau
Klovo klausimas, dėl kurio o prieš — 90. Kuopa turi nus LSS. 114 kp. vienas jos buvo pasižadėjusi kalbėti
susirinko pašalinės publi- (52 nariu. (Čia mums neaiš- narys, A. D. atsispaus^Įno Petrikienė iš Brooklyno, bet tų aš patraukiau ji teisman. gijos, pask. iš kasos, $25.00
D. L. K. Keistučio. Drau
kus. Kadangi Klovas likosi ku, ar ir pašaliniai balsavo? likietų motorcykliaus islai- neatvyko. Toks kalbėtojų Byla tęsėsi apiei tris dienas.
Norėdamas
sumažinti
su

gija,
$15.00
iš kuopos prašalintas, reikia —-Red.)į, Pasirodė, kad dide- mėjimui ir išsiuntinėjo tuos pasielgimas yra pasmerktididžiuma priešinga komu- tikietus į kitus miestus są nas, nes demoralizuoja dar mą, komunistų vadas sakėsi Lietuvos Sūnų Draugijos,
painformuoti
!skaitytojuslė
\
man $300 rankpinigių, iš kasos ir kalekta susirin
dėl kokios priežasties~ tatai nistąms. Dauguma tu, ką bal jungiečiams,.
skelbdamas, bininkišką veikimą ir judėji davęs
o
į
liudininkus
norėjo pasta kime,
$93.55
padaryta. Dalykas ve ka-isavo už prisidėjimą, balsavo buk motorcyklių išlaimėji- mą.
tyt
savo
pačią.
Tečiaus
ad

S.
Š.
V.
Vardo
Jėzaus
me: Munėtas narys mylėję-1 su te išlyga, kad programa mui leidžianti LSS. 114 kuo Vietos lietuviai per tris
$15.00
sis su tūla mergina, bet pas-i ir konstitucija bus pataisy- pa, kalinių gynimo fondo metus buvo, sujudę delei Įgi vokatas sugavo jį meluo Draugija,
Šv. Petro ir Povilo Drau
kui pametęs ją apsivedė su ta, jeigu gi ne — jie atsimes. naudai Tai yra melas. jimo nuosavos svetainės. jant.
Beje, kadangi kontraktas gija,
$5.00
yta*
mePut® 9‘ i Delko nesutinka su prog- Kuopa niekad to išlaimėji- Tečiaus dėl stokos kapitalo buvo rašytas lietuviškai, tai
Brolijos
Šv.
’
Juozapo
M. apskundė Klovą ir pat- rama įr konstitucija — ne- mo tarimo nėra darius ir da iki šiol tas tikslas nepa komunistų lyderius- Žiurins- Draugija,
$25.00
rauke teisman, sykiu paduo- š j
nes ui butų d
nieko neleidžia. Tai yra pri siekta. Yra sutverta koo- kas buvo da nats prirašęs jo Lietuvos Jaunik. Draugi

dama skundą ir LSS. 42 kuo-; rašymo,
J ’ o sąjungiečiams
- ta vatinis biznis ir apgavystė, rer&tyviška svetainės sta pabaigoje visokių „instruk ja,
$50.00
pai. Kuopa išrinko komisi-i programa ir konstitucija* kokias gali daryt žmonės, tymo bendrovė. Jai reikia
cijų
”
man.
Advokatas
pak

Liet.
Laisvamanių
7-ta
ją tam incidentui ištirti. maž-daug jau žinoma. Tiek kurie skelbiasi „kairiai turėti bent 25 tūkstančius
lausė:
„Ar
tu
pats
čia
ra

kuopa,
$5.00
Taigi Siame susirinkime ko- tik reikia pasakvti kad ko- siais.” Šalin tokius elemen dolerių, kad darbą pradėjus.
šei?” Žiurinskas paraudęs šv. Juozape Draugija, iš
misija išdavė savo ištyrimo komunistai tuojaUs čionai tus iš musų tarpo.
Žemė svetainei jau nupirk prisipažino, kad „biskuti” kasos ir kolekta susirinki
Vietos socialistas. ta. Laikas baltimoriečiams
raportą. Pasirodė, kad Klo- priešinguosius išplūdo "šei
parašęs. Ir teismas pripaži me,
$120.3$
vas yra kaltas ir kuopa is-,įmaniais," "grigaitiniais”
sukrusti, nupirkti bent po no, kad Žiurinskass turi už Švento Jono- Krikštytojo
braukė jį is savo narių skai- ir kitokiais.
vieną svetainės statymo ben mokėti Žilaičiui $900.
FLINT, MICH.
Draugija,
$50.00
ciaus.
drovės
šėrą,
o
netrukus
ga

Iš
musų
padangės.
Taigi
komunistų
vadui
ne

Lietuvių Ukėsų Politiškas
*Po to sekė LSS. suvaziavi.
Jiems buvo teisingai atsalima bus turėti ir nuosavą pasisekė.
Wm.
žilaitis.
Kl.
(103 Grecn st.) $63.05
mo delegatų raportas. Ka- kyta, kad tie, kas gina žmo- Šiame nedideliame mies svetainę. Šeras $25.00. Tai
Moterų
Apšvietos Klindangi raportas buvo gana
teises ir pnesinasi au- telyje lietuvių nedaug te gi sukruskim.
VVORCESTER,
MASS.
$25.0(4
iį bas,
ilgas, tai nutarta viso nes- tokratizmui, netinka Srnei- randa, nes kiek žinoma, tai
Z. Gapšvs.
Vieni
darbuojasi,
kiti
Šventos
Agotos
Draugi

kaitvti, vien svarbesnes išt- demanų abazan.. Centro bo- tik 12 pavienių žmonių.
griauja.
ja,
$25.00
raukas paduoti.
jsizmm įsiviešpatauti sąjun- Laikraščių pareina 2 egzem
PROVIDENCE, R. I.
D. L. K. Keistučio Drau
D
, .
. ,
. gieciai nepnvalo leisti. 8ą- plioriai „Keleivio” ir 1 „Nau Katalikų „pasirodymas.”
Vietos lietuvių progresyBuvo balsų kad raportų ?'
j įį k
diktatūros
.j"54-.50*
suvienyto- gija,
%ės draugijos
jienų.” Tamsybės tarp žmo
visai atmesti, tečiaus rapor- įelesi£fme. '
Aaukos
prisiųstos
iš kitų
Rhode
Island
valstijos
vi

darbuojasi
mis
jiegomis
nių palaikymui uoliai dar
tas priimtas, nes tai nedeleAžitėnų pridotkas. buojasi Romos agentas. Ne- si katalikai turėjo 5 dieną Lietuvos labui, Andai čio- miesttų:
gatų kaltė, kad suvažiavi
Amer. Liet. Paš. Kliubas,
kurie skaitosi neva laisva spalių „pasirodymą,” bū nai kalbėjo advokatas F. J.
mas taip, o nekitaip spren
Kalbėtojas la Harvey III. iš kasos ir kolek
ATHOL, MASS.
maniais, bet pas juos proto tent: ar daug jie yra nusto- Bagočius.
dė.
'. $20.25
ię
avelių?
Paroda
susidėjo
bai nuosekliai aiškino da ta, •
ir laisvamanvbės tiek, kiek
Iš musų padangės.
Kadangi raportas ir dis
SLA.
295
kuopa,
Graniš daugelio tautų, reprezen
kusijos užėmė daug laiko Rugsėjo 21 d. čionai buvo pas čigoną malelos (?); len tuojančių parapijas; tame bartinį Lietuvos padėjimą, ville, Illinois, iš kasos ir ko
<aip lygiai vaizdžiai atvaiz
ir jau buvo 6 valanda, tai Jukelio prakaltos,. surengeuren- kai dažnai jiems ir nosis su- skaitliuje dalyvavo ir lietu dino jos praeitį, jos vargus lekta,
$24.G(j
nutarta eiti vakaneniauti, tos Lgg 114 kuopos vardu lanksto.
Lietuvos mylėtojų Drau
vių vyčių tveriamoji parapi r nelaisvės' priežastis. Be
o po vakarienei tęsti posėdi jukelio prakalbos neverta Darbai čionai šiuo tarpu ją. Įdomu bus pažymėju o ragino vvorcesteriečius gija, Chicago, III.,
$20.00
toliaus.
‘' minėti, nes jis tą pačią “"pra ęina gerai. Čia yra tris au sius „laisvamanius,” kurie įsigyti nuosavą svetainę.
Alek. Bobravičia, WorcesSusirinkimui atsidarius kalbą” sako visur. Atsaky- tomobilių dirbtuvės, kuriose urie kiekvienos progos pa Tečiaus yra i/ čia žmonių, ter, Mass.,
$1.00
išnaujo, pradėta skaityti ko nėdamas Į klausimus pasakė dirba apie 30,000 darbinin šiepdami’ katalikus, pasiro <urie progresyvių draugijų Aukos nuo lietuvių vertelgų,
munistų programą, o paskui antrą savo prakalbą, kuri kų. Paprastam darbininkui do, kad ir jų galvoje dar gai .■eikimui netik kad nepade- aukavusių daiktais ir pini
konstituciją. Daugelis ne kaip ir pirmoji prakalba mokama po 45c. valandai, dukai gieda. Tik pamisly- la, bet dagi kenkia. Sociagais.
sutinka nei su programa, klausytojams mažai naudos amatninkams sulyg amato kite — traukia kartu su ka istai turėję čia progresy
—nuo 7 iki 10 dolerių dienai talikais usus atstatę kaip viame judėjime daug įtek- Bučeriai: Z. Strikulis $8.00,
nei su konstitucija. Delega davė.
tš kitur atvukusiam darbas karvė ragus atstačius, kiti nės, bet bolševizmo šiltinei K. Strikulis $5.00, L. K. Bo
tai užreiškia, kad komunis
Į
Tos
prakalbos
čia
buvo
galima gauti. Dirbama po 9 vėl Įraudę, kad rodosi skū laugelio jų protus apėmus, sas $2.00, J. Lazdauskienė
tų programos ir konstituci
slapta
surengtos
buvusios
>3.75, L. Jamela $2.00, Jos.
jos negalima kritikuoti, nei
valandas Į dieną.
ra
nuo veržimosi kraujo a Įtekmė nupuolė.
LSS.
kuopos
likučių.
Mat
Žiburis $2.00, J. Žukauskas
taisyti; „turite pasakyti tik vietos lietuvių kunigas yra Iki šiol darbininkai čionai truks, o čia dar prakaitas
Reikia pasakyti, kad iš to- S2.00, Jos. Jakimavičia$8.00,
sutinkate, ar ne.” Jei sutin
buvo neorganizuoti, bet pas pilasi per akis... pūkščia — <ių tai žmonių dabar čia yra
kate, tai reiškia priside ant lietuvių „bosu.” Jei jis taruoju laiku eina gyvas traukia kaip davatkos Lie iaugiausiai tų, kurie „Ke- K. Driginčius $1.00, Jos;
dam prie komunistų. Susi butų apie prakalbų rengi bruzdėjimas ir darbininkai tuvoj į atlaidus, taip Provi- eivį” ir „Naujienas” tik Laukis $1.00, P. Rimkus
rinkimas atsakė, kad jeigu mą išgirdęs, tai butų palie organizuojasi į uniją, ne dence’o lietuviai laisvama buržujų laikraščiais tevadi- $31)0, Jurgis Juodkojis 25c.,
taip, tai kam da skaityti tą pęs valdžiai rengiamas pra žiūrint ar kas amatninkas niai i Romos agentų glėbi, įa, ir kiek gali stengiasi Tohn Stokes $7.00, John Jokprogramą ir konstituciją? kalbas uždaryti. Laimei jis ar paprastas darbininkas. kad tie atleistų tas nuode įiekinti kitiems, kad tų laik- ša $10.00.
Karčiamninkai: Ch. KazeTai yra autokratizmas: nedažinojo, tai prakalbos Tas gerai. Lai gyvuoja dar mes, kur gatvėse ar saliu- •aščių neskaitytų.
įvyko.
nekas
$25.00, J. Karizna ir
pildyk, ką tau Įsako, pats
bininkų klesinis susiprati nuose pripliauškė ant diev
Nesuprantu,
ką
tie
žmo

P. Jcnikis $19.90, Ch.Urbon
neturi balso. „Jeigu mums Nors socialistų judėjimas mas!
ir
jo
tarnų
kunigų.
Apgai

J«
fBnės
tokiais
savo
darbais
ti

ir
J. Norbutas$7.50, A. Ma
..... .... kritikuoti to. ką
neleidžia
I čionai jau kaip ir miręs, te
lėjimo verti tie vyrukai, ku kisi atsiekti? Juk ttios mi žeika $7.50, Jos. Kudirka
įneš turėsime pildyt, tai mes čiaus yra atskirų draugų, LIETUVIŲ DAININ INKŲ rie prakaitavo dėl religinio nėtus laikraščius redeguoja
$7.00, Jos. Stokes $6.00, M.
ir nesidėsime,” pasakė kuo- kurie tos idėjos ir darbininfanatizmo naudos. Jūsų tie patįs žmonės, kurie tų Kaukas $6.00, G. J. Lasky
DRAUGIJOMS.
pa. Kadangi šitokios nuo- kiško savo uždavinio neatsidraugai dirba, kad pakėlus pačių niekintojų nesenai bu $6.00, J. Jenelionis $5.00, M.
monės šalininkų pasirodė žada. Jie tariasi išnaujo Viena muzikos draugija apšvietą tarp musų dar ne vo
skaitomi socializmo mo Jarmala ir Kundrotas $4.50,
socialistų v
kuopą ’ir~ rengiasi išleisti dainų kny apšviestų lietuvių, o jus sa
didelė didžiuma, komunistai sutverti
~
kytojais. Kiek žinau, tai J. Zdanevičia $3.00, Unikis
pamatę, kad liekasi genero- į apsivalius nuo kairiaspar- gą, kurioje tilps Įvairių tau vo neapmąstytais žygiais nei tų minėtų
laikraščių
lais be armijos, nusileido ir nių pradėti darbuotis, kad tų po dvi liaudies lainas. Toj sugriaunate tai, kas buvo at dvasia nėra persimainius, ir Franas Kazlauskas $4.50,
pasakė, kad galima bus dis-» socialistinį darbininkų judė knygoj norima atspausdinti siekta nėr ilgą laiką, su nei jų vedėjai; kaip jie buvo K. Povilaitis $3.00, K. Balkekusuoti ir kritikuoti kad jimą čionai vėl atgaivinus. visų Amerikoje gyvenančių daug triūso, vargo ir pasi- ocialistiškais ir socialistais, vičia $2.00, J. Grinčiunas
>1.00, A. Degutis ir A. Urtik to centras nedažinotų. Linkėtina jiems kuogeriau- tautų dainų, originalėje ir aukavimo šiam dalykui.
aip
ir
pasilieka.
Bet
makunas $1.00, J. Rinkevičius
♦
♦
♦
Na ir išlenda yla iš maišo. sių pasisekimų. Jei socia anglų kalboje. Pertai ne
vt,
kad
tie
patįs
niekintojai
$3.00,
V. Povilaitis ir J. GeVadinasi, centras — virši lizmo palaidot neįstengė re gali daugiau talpinti kaip Dailės menas po truputį s socialistų
komunistais
lumbickas
$3.00. A. Povilaininkai, tai šventa nepalie- akcija, tai ir kairiasparnių dvi kiekvienos tautos. Tik oradeda kilti ir pas mus. virtę niekina viską, kas yra
čiamvbė, kokia būdavo tik pastangos Lietuvių Socia žinoma, nori kad jos butų Netolimoje ateityje ruošia socialistiško. Jie jau nieko ka ir J. Bernotą $3.00, Alian
prie caro ir jo biurokratijos. listų Sąjungą palaidoti ne populiariškiausios. Lietuviš ma ( ir jau rengiama) kon visuomenei gero neveikia; skas ir Šliaužis $6.00, Mažei
Prieš tokį autokratizmą vėl įstengs. Tik laikas jau so kų dainų yra gi šimtai. Tai certą. Tam darbuojasi dar iie gerus darbus ardo, kaip ka ir F. Kazakauskas $7.50>
pasipila kritikos balsai. Gir cialistams sukrusti ir pasa gi mes ir kreipiamės Į visus energijos pilni dp. Br. Valai būdavo vyčiai kad darė. A. Venskunas $4.00, Russian Cafe $8.00. F. Padvadi, jeigu dabar musų Pildo kyti tiems visokiems ”ko- Amerikos lietuvių daininin tis ir Simonavičius.
Tiems
žmonėms
dabar
„Lai

raitis ir F. Matusiavičia
masis Komitetas su Šukiu munistams,” Kad jiems vie kus ir dainininkes, kad pri
Vasiliauskas. svė” yra geriausiu laikraš $6.00.
priešakyje varo politiką be ta ne socialistų, ne darbinin siųstų musų adresu vardus
čiu, mat padeda maišyt pro Siuvėjai: Kazys Kučaussąjungiečių žinios, tai kas kų tarpe, o ten, kur susis dviejų dainų, kurios labiau
tą. Pagyvensime ir pama kas $15.00, Jos. Poškevičius
NORWOOD,
MASS.
bus jeigu pripažinti centrą pietę juodos reakcijos spė siai mėgiamos apiąlinjkėje.
Mes-gi jas gavę ir pasikal Komunistų vadui nepasisekė tysime, kur tie žmonės nu ?5.00. Vincas Alita $9.00, A.
neklaidingu, leisti panaikin kos.
Gribinas $1.00, L. G. Kaziuti referendumą, tai komu Žinoma, ne visi tie „komu bėję su vietos lietuviškos Dalykas štai kame. Keli keliaus.
Pranas žilaitis.
nas
$8.00, J. Prusalaitis
nistuose turės užviešpatau nistai” supranta to žodžio muzikos žinovais paduosi metai atgal K. žiurinskas
ti tikras carizmas.
prasmę, nežino ką reiškia me tas, kurios pasirodys (dabar jis komunistų va PADEREWSKI UŽMIRŠO §9.00.
Saldainių krauvtuvninkai:
Didžiuma nesutinka su tas vardas,, kuriuomi nori daugiausiai vartojamos. Ži das) paprašė, kad aš .jam
SKAMBINT
PIANĄ.
Brooklyn Bottling Co. Ine.
komunistų programa ir kon dangstytis. Paklausk bent nome, kad lietuvių tautos pastatyčiau trijų šeimynų
stitucija. Po ilgų diskusijų katro paprasto žmogelio, ką himnas yra visur dainuoja namus iš savo medegos. Su- Pasirašius po taikos su $5.00. the Brass City Bottir smarkios agitacijos galų reiškia kairysis ar'dešiny mas, taigi jo nei nesiųskite. lvgova visą darbą už $4,700. tartimi su Austrija, Pade- h’ng Works $5.00, F. MulecŽiurinskas žadėjo man duo rewskis prisipažino kores kis $2.00. J. Steinis $2.00, V.
gale komunistų šalininkų sis, o ištikrųjų neatsakys Siųsdami adresuokite:
LithHaniaR
Bureau,
ti ant rankos $300 pakol pondentams Paryžiuje, kad Suopis $1.50, Ragauskuitė
pasidaugina. Kai-kune pun tau. Vytiškas karžygiškudarbą pradėsiu, bet nedavė.Į;jis jau užmiršęs skambint’ ir Adomavičia $2.00, M. Kirktai skaityta kelis kartus, mas, koliojimasis ir pJudi- 124 E. 2B-th Street,
minaitis $1.00, Ch. KlemenNew York City.
Padarius pusę darbo, jis pianą.
aiškinta, bet visgi didžiuma mas pas tokius elementus
EASTON, PA.

nesutinka priimti juos taip,
kaip yra parašyta. Aiškin
ta, kodėl prisidėję prie ko
munistų partijos galėsime
programą ir konstituciją
pataisyti. Daugelis tam pa
tikėję paskui pradėjof sutik
ti, pabrieždami, jog jei ne
bus pataisyta, atsimesime.
Tečiaus nuosakesni užreiš

t

t

1

.

**.

*

ta $1.00, F. Vollone $1.00.
Barzdaskučiai: Ch. ir Fr.
Cvirkai $2.00, Ch. Gerulaitis
§1.00, L. Valavičia $1.00,
W. Brilius $1.00, A. Tamuli unas $2.00.
Drapanų kiauvtuvninkai:

L. Jurgelevičienė $20.00, J.
Dander $8.00, J. Petrauskiutė $8.00, M. Berman $4.00,
Jurgis Žemaitis $10.00, F.
Udelovitz $3.00, J. Ezeršky
$2.00, J. Marcinka $1.00, G.
Apolucci $1.00, Leibowitz
Weistein $1.00, O. Karbauskienė $6.00, J. Stankus $10.
Restorantai:

M. Gumbe-

liavičia $12.00, A. Kušlis
81.00, J. Rakauskas $1.00.
Auksinių daiktų pardavė

jai: M. G. Witort $5.00, J. P.
Wasiliauskas $3.00.
Duonkepiai: North Riverside Rokery $4.00, J. Urbo
nas ir Barkauskas $2.00, F.
Kiudolas and Co. $4.50.
Įvairių užsiėmimų: Jieva
Kubilienė $8.00, K. Vainikonis $1.00, J. Miklinavičius
(agentas) $1.00, C. A. Walker $3.00, Dr. J. F. Morse
$5.00. S. Peckauskas $10.00,
M. Alita (spaudos darbų)
$4.50.
Laikraščiai:

„Lietuva,”

„Naujienos” ir „Keleivis”
aukavo apskelbimus pikni
ko. „Vienybė Liet.” aukavo
apskelbimus ir 20 egzemp
liorių laikraščio.
Nuo draugijų ir vertelgų
surinkta aukų viso $1058.25
Nffo piknikų
$185.60
Viso labo........... $1243.85
Rugsėjo mėnesio kolekto
rių surinktos aukos neįneina Į šią atskaitą.
Išlaidos.

Atsišaukimo laiškai, paš
to ženkleliai, knygos, kelio
nė pas advokatus ir advoka
tams už suteikimą rodos iš
mokėta ................... $30.25
Advokatui Ch. Hamilton.
pradedant provą pasiusta
$290.00
Adv. J. Guilfoile duota
$400.00
Piknikų 30 rugp. ir 13
rūgs., 1919 išlaidos $283.64
Viso išlaidų .... $913.84
W. S. N. A. Fonde randa
si ................................$330.01
Gerbiamieji:—
Nenuleiskime rankų šitą
varbų darbą pradėję. Bū
dami darbininkais gelbėki
me darbininkus nukentėju
sius savo sunkioj kovoj už
)uvį. Gelbėkime iš kalėji
mo nekaltus žmones. Ap
kaltintų streikierių yra 21.
Advokatai tikisi visus išgel
bėti, bet tam reikalingi pini
gai. Pradžiai turime, bet
visa apkaltintųjų byla kaš
tuos apie 5,000 dolerių. Jei
ik stosime visi Į darbą, tai
tikslą atsieksime. Dėlto pra
šome gerbiamosios visuome
nės, kad ir tolesniai šelptų
mus sunkioj kovoj.
Siunčiant čeki ar money
orderi rašykite kasieriaus
vardu: Izidore Bokas, o laiš
kus siųskite turto raštinin
ko vardu: S. Cibulskis, 797
Bank st., AVaterbury. Conn.
Waterburio Nukentėjusių
Streikierių Apsigyn. Fondo
Komitetas:
J. P. Riktoraitis. pirm.
S. Cibulskis, rašt.
Izidore Bokas, kasier.
ORGANIZUOJA PAVER
GTŲJŲ TAUTŲ LYGĄ.

Keletas Amerikos švie
suolių. kunigų, laikraštinin
kų ir biznierių sumanė Įstei
gti pavergtųjų tautų lygą.
Jie turėjo sušaukę tuo tiks
lu suvažiavimą New Yorke,
kur buvo pakviesti neoficia■iai Airijos, Indijos, Kynų,
Korėjos, Persijos, Svrijos,
Eginto ir Rusijos atstovai,
nes kaip parodo taikos su
tartis, visos šitos šaljs yra
nuskirtos didžiųjų valstybių
pavergimui. Lyga susitvvrė.

Įirvsupiaustyti visus. Virinti Kitaip sakant,

nors smege
nyse
randasi
daug
centru,
(slyvas ir persikus sykiu, kol
bet
jų
veikimas
yra
surištas.
| suminkštėja ir paskui per| košti. Ant kiekvienos vaisių Ant galo reikia pridurti,
— Pagal vaisių auginimo žinovą C. P. dose.===s==== 'dalies dėti tris ketvirdaliųs kad galvos didumas ar ma
nesiriša su žmogaus
JI cukraus, virinti išlengvo kol žumas
protingumu.
Ir nors paty
nesutirštės. !Tol karštas svie
reikia jį pridėti kada baigia
G rūšių sviestas.
Nors
dėjimas
į
dėžes
(ca.rusiam
alienistui
galvos bei
stas, sudėti į bonkas ir pana
Industrija vystosi iš pri- rius V. Vaitkus yra pirmi nning) ir džiovinimas vai virti. Koks svaras ant kiek
vatikšų kapitalo rankų pa ninku. Sąryšis yra inkor sių yra geriausiai žinomas, vieno galiono gerai yra, bet! Grušių sviestas yra daro- šiai daryti kaip su obuolių veido išvaizda kartais ir pamas taip kaip obuolių svies sviestu.
irodo dalį žmogaus išmintin
reidama į rankas valdžių, poruojamas New Yorko val tečiaus iš vaisių galima pa galima dėti daugiau ir n»-i;tas
be
giros
.
Grasios
tari
.bugumo, bet jokia burtininkė
■i •
miestų; patįs žmonės reika stijoje ant $200,000. Šerai daryti ir kitų dalyk$£l$ri? ziau, (arba visai nedeti) ' ti
užtektinai
prinokusios.
to negali matyti, nes jai
lauja ką-nors bendra turė parsiduoda po 50 dolerių. verta žiemos laikw-£urėti. kaip kam tinka.
Reildk
jas
nulupti
ir
su
pjau

CDPMOI OGI IA trūksta išsilavinimo ir papti su pramone, fabrikais ir Turime iki pavasario turėti Jokių valgomų vais^iiėrei- Obuolių sviestas yra pas
rKCnVLVUlJA
raštai net abelno išmintinstyti
ir
indėti
į
puodą
pridė

reikalingą
spėką
gatavą
ir
jų pelnu.
kia
išmesti,
bet
kiek
ti£
gali

kanintas
dedant
po
pusę
jus
truputį
vandens,
ir
tol
•
DR.
A.
J.
KARALIUS
gurno.
Amerikoje susiorganizavo būti prisirengę stoti į tikrą ma panaudoti, darant vaisi šaukšto malto cinamono,
virinti,
kol
nepasidarys
min

jį
darbą.
Lietuvių Mechanikų Sąry
nį sviestą. Jį dirbant, nors gvaizdikų (eloves) ir kve
šis, kurio tikslas yra surin Rašykit, klausdami infor ir pageidaujama turėti ge piančių pipirų (allspice). kštos. Paskui reikia indėti
kti visus patyrusius techni macijų pas centro raštinin riausių vaisių, tečiaus gali Visa tai reikia sudėti ir su- cukraus vieną puoduką an
koje žmones, kaip tai: me ką: J. Kripaitis, 120 Grand ma pasekmingai vartoti ir maišvt, kada jau užbaigta kiekvienos kvortos ir virinti smegenis yra organas musų Gal būti, kad influenza ir
dar nuo pusantros iki dviejų
chanikai prie įvairių maši St., Brooklyn, N. Y.
sveikąsias
dalis
suge'dusiuvirti.
valandų. Sviestas tada turi sumanumo, musų, varto sugrįš, bet negalima užtvir
J. Kripaitis.
nerijų išdirbimo, taisymo ir
jų.
• .
Kol dar karšias, obuolių būti užtektinai tirštas. Tru jant paprastą terminologi tinti, kad atsinaujins šiais
valdymo; įvairus mechani
Reikalingi Indai.
sviestą reikia supilti į išvi putis citrinos skistimo, im- ją, dvasinio veikimo arba metais influenzos epidemi
kai geležies bei medžio išdirsielos. Jis darodė, kad išė ja.
Tuos pačius indus, kurie rintas bonkas, stiklines ar biro,, cinamono ir kitų kve mus
KNYGYNŲ NAUDA
bystėj ir daugybė kitokių
smegenis gyvūnas nu Išrodo, kad jeigu ir atsi
randasi beveik kiekvienoje kitus panašius indus su ge piančių žolių turi būti gerai
darbininkų, kacf sujungto
Beveik kiekviename Su- virtuvėje, galima vartoti ir rais dangteliais. Tą pada .nmaišyta, kol dar karštas. stoja sąmonės; kad sužeidus naujintų, tai vis ji nebūtų
mis spėkomis įsteigus Lietu
smegenis susiardo psychi
rius, reikia dar sekančiai vi
voje dirbtuves ten reikalin vienytų Valstijų mieste ga- dirbant vaisių sviestą. Yra rinti. Gerai užvožtais dang Paskui supilti į karštas bon aiai veikimai. Vėlesni tiri- taip aštri, kaip kad buvo pe
giems daiktams bei mašine Įima rasti knygynų. Tai yra pageidaujama, bet'nėra bū teliais sudėti pilnas bonkas kas ir vėl virinti panašiai, tiėjimai patvirtino Galeno reitą žiemą.
Miesto viršininkai, valsti
valdžios įstaigos ir visi, ne tinai reikalinga, turėti palikaip buvo daroma su obuo
rijai išdirbti.
spėliojimus,
ir
dabar
apla

į
indą
turint
užtektinai
gilu

lių svievtu.
jų ir miestų sveikatos borišskiriant amžiaus nei ly cotą arba aluminį katilą, ku
Lietuva yra nuplėšta. Lie ties, gali naudotis knygomis ris butų vien tik tam varto mo juos apsemti, inpilti van
mai yra pripažinta, kad pil dai turėtų būti prisirengę
tuvos industrija da lig šiol veltui.
Bet neužtektinai jamas. Kiti indai yra koš dens, uždengti ir .uždėti ant Persikų (pyčių) 'sviestas. kosios medžiagos luobelyje jeigu ji atsikartotų.
vystyties negalėjo dėl karės žmonių jais naudojasi. Kiek tuvas, vielinis sietas, grūs ugnies. Pradėti skaityti lai Sudėti persikus į dratinį andasi buveinė musų sąmo Žmogus jau sirgęs ta liga
priežasčių.
ką nuo tada, kada garas pa gurbą ir įmerkti į verdanti nės, nes išėmus tą luobelį yra liuosas nuo jos, todėl
viename didesniame knygy
Reikia ten, pradedant nuo ne invedami departamentai, tuvas, saikavimui puodeliai sirodo, ir po 5 minutų ant vandenį, kad jų lupinos nu žmogus nustoja visokio su tas turėtų nuraminti tuos,
skau rados.
mažiausių naminių įrankių, kur galima rasti knygų vi r Dideli
geležiniai ar vari- kiekvienos kvortos, 10 minu siluptų. Paskui įmerkti į manumo ir lieka vos gyva kurie jau pereitą metą sir
lygiai kaip ir ūkio padargų, sose kalbose. Tarp jų yra niai katilai,
kurie budavo tų ant kiekvieno pusgaliono, šaltą vandenį, lupinos leng mašina.
go.
taipgi įrankių ir mašinerijos ir lietuvių kalboje. Kurie šeniau vartojami
dirbant ir 15 minutų ant kiekvieno vai nusilups. Gerai prinoku Patvirtinus faktą, kad Influenza paliečia tiesiu
fabrikams, geležinkeliams knygynai to dar nepadarė, obuolių sviestą lauke, dau galiono, išimti bonkas ir pa sieji ir neturintieji priaugu smegenis yra organas psy- ir netiesiu keliu.
ir to viso, kas Lietuvos gy stengiasi darytų ir yra vil gelyje rietu ir dabar tebe dėti atvėsti: paskui padėti sių prie mikštimų kaulukų riiihio gyvenimo ir veikimo, Dar nėra tikrai žinoma,
venimą pagerintų ir judin ties, kad kiekviename dides vartojami.
saugioje vietoje, kol reikės yra geriausi. Sugrusti vai tuojaus pradėta tyrinėti ar ar tos ligos bakterijos yra
tų. Tų visų reikmenų iš niame mieste bus galima
vartoti.
Nereikia nuimti sius ir virti be vandens. Am megenįs veikia sykiu ar dasusektos, ar ne, dėlto
svetur pirkti Lietuva neįs gauti pasiskaityti knygų vi Obuolių sviestas su obuoline dangtelio, kol reikia vartoti. kiekvienos vaisių eilėsxdėti iiiftfe. Tame dalyke daugiau jau
dar
nėra kito tikro vaisto,
gira.
tengs, o juk tai butų ir Lic>- sose kalbose.
-Jeigu dangteliai neužsivožia pusę tiek cukraus, išlengvo sia pasidarbavo garsus Vie- kaip tik užsilaikymas aštrių
tuyos industrijos apvaldy Knygynuose galima rasti
Nors dabar obuolių svies gerai, reikia prieš virinant virinti ir dažnai maišyti, kol nnos daktaras Pranas J.
mas per svetimus kapitalis įvairių laikraščių, beveik vi tas ir nėra šioje šalyje taip indėti į dangtelius varijuo. nesutirštės. Galima kelis čie- Gali" devynioliktame šimt sanitacijos taisyklių ir ven
tus. Berods, Vokietija ir sose kalbose. Galima taipgi plačiai vartojamas, kaip se tos popieros. Tas virinimas■ lūs persikus sykiu su sviestu metyje. Gali paskelbė teori gti susiėjimo su ypatomis
kitos šalįs to ir laukia, Icad gauti knygų apie visokius niau kad buvo, tečiaus jis yra dėlto, kad apsaugoti nuo, išvirti. Karštą sviestą sudėti ją, kad atskiros smegenų sergančiomis tąją liga.
ten savo tavorams rinkas amatus, kurie pagelbsti tebėra gerai žinomas. Nėra pelėsių ir gedimo obuolių į bonkas ir panašiai daryti, dalįš atlieka skirtingą dar Artimas ryšis tarp influ
gauti ir savo milionais Lie žmogui ingyti geresnį darbą geresnio budo suvartoti ge- šviesto, ir užima vietą vaš kaip su obuolių sviestu.
bą ir kad smegenis yra ne enzos ir kas kart didėjančio
tuvos pramonę užkariauti. ir gauti didesnę algą; kny rus obuolius ir sveikas dalis ko, kuris dabar yra brangus Sviestas darytas iš džiovin rienas, bet keliolika organų mirčių skaičiaus nuo plauvisokiems veikimams atliki čių uždegimo.
Kad užbėgus svetimų ša gų apie daržus, auginimą sugedusių obuolių, kapi pa- Visi vaisių sviestai turi būti
tų ir virintų persikų.
Dabar yra manoma, kad
lių turčiams kelią nuo už rištų, apie virimą, siuvimą. laryti iš jų sviestą. ■
panašiai sterilizuojami, bet Kada švieži persikai per- nėti. Tada Gall’o teorija su ta liga jau buvo gana daug
grobimo Lietuvos fabrikų Tai knygos, kurias galima ■Nors iš visokių obuolių jeigu to negalima daryti, ta brangųs, persikų sviestą ga tiko abelną pasipriešinimą,
bei smaugimo Lietuvos jųjų gauti visuose viešuose kny galima padaryti gerą svies da reikia karštu vašku (pa lima padaryti iš džiovintų rijam reikėjo labai daug pa- ; prasilplatinus po visą šalį,
trustais, Lietuvių Mechani gynuose ir visi ateiviai yra tą, bet geriausiai pasiseka, rafinu užpilti, ir tuomet jie r virintų persikų. Ant ketu- ndarbuot, kad palaikius sa-i: kol buvo atrastą, kad ji yra
'ei geros rųšies obuoliai yra bus apsaugoti nuo gedimo. ’ių svarų džiovintų persikų vo poziciją. Laikui bėgant: epidemija, šis nepasiseki
kų Sąryšis stengsis palei sa raginami jomis naudotis.
Šąli "gavo daug pasekėjų ir! mas ją pažinti paėjo gal nuo
vo išgalę tą Lietuvos reika- Žmogus gali turėti ir pir vartojami ir jei jie gerai sulėti
dvi
kvorti
virintų.
Van

to, kad visi tuo laiku buvo
Su enytų - Valstiją O^uoli^ syic^įįas.giros.
ią’atlikti.
......
mas popieras, dirbti
denyje
išmirkinti džiovintus nutvėrė mokslą kranioskopi- užsiinteresavę kare.
Susispietus keletai tūks ną ir leisti savo vaikus re-, Žemdirbvstės Departamen Geras obuolių sviestas persikus per kelias valandas ’os arba frenologijos. Jis
tančių mechanikų, iš kurių guliariškai į mokyklą, o gal tas yra .atradęs, kad vasari dažnai padaromas ir be gi .r virinti, kol suminkštėja. skelbė, kad sulyg galvos iš Viršminėti faktai yra su
daugelis bus augštai prasi r pats lankyti mokyklą va niai obuoliai tinka daryti ros. Užtektinai vandens Aridėti virintus persikus ir vaizdos galima nuspręst rinkti Suvienytų Valstijų
lavinusių inžinerijoje, maši karais, bet visviena jam bus gerą sviestą. Kietųjų obuo reikia pridėti prie nuluptų perkošti viską per dratinį šmogaus gabumus, nes sme (Sveikatos Biuro.
nerijos iždirbime, fabrikų sunku kovoti su pragyveni lių sviestas netaip gerai nu ir supjaustytų obuolių; tuo- sietelį. Įmaišyti pustrečio genis pripildo makaulę, ir Nei vienas Biuro ekspervedime bei įvairiose tech mu ir įsigijimu savų namų siseka, jeigu jie nėra per met>pasidąęys skysta obuo svaro cukraus ir išlengvo vi šuo didesnis, pavizdžiui, at i tų netvirtina, kad ta liga ne
nikos ir darbo srityje; tai svetimoje žemėje. Knygos košti per dratinį sietelį, To lių sriuba^ paskui išlengvd rinti, dažnai maišant, per minties centras, tuo labiau atsikartos, ir dėlto reikia
bus technikos armija, kuri jam daug pagelbėtų. Ir tik kios rūšies obuolius reikia virint ant mažos ugnies apie dvi valandi arba kol sutirš- iš viršaus ant galvos galima būti kiekyienam prisiren
gus ją sutikti.
netik išdirbs Lietuvai įvai knygynuose tegalima rasti suvartoti darymui obuolių 3 ar 4 valandas. Rudasis Lės. Sudėti į bonkas, kol kar ai matyti.
rius reikmenis bei mašineri tų knygų. Kad pasiskolinti sriubos, ir perkošti prieš su cukrus tinkamesnis, negu štas ir panašiai daryti kaip .Ant to pasiremiant tuo- Kada influenzos epidemiją, bet bus ir pajiega, kuri knygų, reikia išpildyti blan maišant su gira. Kartais oaltasis, kurį reikia indėti su obuolių sviestu.
jaus atsirado įvairus pavei- ja pirmą sykį pasirodė, nuogelbės budavoti bei užvesti ką, ant kurios pasižadi kny maldžius obuolius maišo su kada baigiasi virti. Cukrus,
cslai, kurių tikslas buvo su- jincnė buvo, kad tai nauja li
Lietuvai reikalingų fabri gą švariai užlaikyti ir sug mkščiais, dedant trečdali Kuris apsistoja ant dugno Persikų sviestas su citrinų ig galvos išvaizdos parodyt ga, atvežta iš užmario. Bet
kad
aidžių jų ir du trečdalių New Orleans sirupo bačkos,
skistimų.
kų.
žmogaus gaburpus. Įvairus i.vrmėjimas parodė,
rąžinti paskirtu laiku; bet mkštųjų.
Perdaug prinokę yra labai geras. Svaro ant Nulupti, išimti kaulukus ^ariatanai tuomi labai daug prieš trejus ir keturis me
Kas galėtų užginčyti, kad tereikia nei to, nes galima
šį technikos žmonių armija tomis knygomis naudotis »buoliai negeistini, ir jeigu galiono užtenka, bet tas pri r supjaustyti 1$ svarų per įasinaudojo, ir šiądien yra tus žmonės labai mirdavo
nebus tikra Lietuvos res ten pat knygynų skaityklę- uos prisieitų vartoti, reikia guli nuo skonio, kaip ir ci sikų, sudėti į puodą ir virinti laugybė burtininkų, kurie nuo plaučių uždegimo. Raruputį uksuso indėti. Tiek namono, "kvepiančiųjų pipi ų pačių sunkoje. Virinti 45 įums skelbia, buk jie gali vi portai Suvienytų Valstijų
publikos atgaivinimo ir su- se.
budavojimo spėka? Liętu- Knygynuose visuomet yra uksuso dėti, kiek skonis rei rų ir gvaizdikų. kuriuos minutas ir pridėti 5 svarus nis jus gabumus atpasakoti. Sveikatos Briuro rodo, kad
vos industrija tada bus ap žmogus, kuris pasirengęs kalauja. Tiktai šviežia, sal prideda sviestui išvirus.
cukraus. Virinti dar 15.mi- Nereikia aiškinti, nad netu influenza veikė sausio mė
saugota nuo svetimų kapita itsakyti į visokius klausi- ti gira arba sterilizuota tu- Obuolių sviestas su uogų nutų, pradėti skistimą vie rėdama mažiausio suprati nesyj, 1916 m., apimdama
visas dalis Suvienytų
listų, ji priklausys patiems nus.
nos ir dar apie kokią minutą mo apie smegenis ir aplamai
Nevisuomet galima •i būt vartojama. Tol rėk
skistimų.
Valstijų.
da
virinti,
kol
pusė
belieka,
Lietuvos žmonėms — ga -u rasti knygą, kokios nori
virinti. Virinant dažnai rei risą kūną kokia burtinin-(
mintojams. Darbininkams ma. todėl niekad nereikia bi •eigų virinta gira yra karš- Jeigu geistina turėti uo škia maišyti. Sudėti į bonkas. kė ir norėdama negalėtų pa- I Aors dar nėra žinoma^
a supilta i blėkines ar bon- gų skonio, galima pridėti jų kol karštas ir panašiai apsi inaudoti frenologijos pa koks mikrobas yra priežas
savo dirbtuvėse nereikės kę jotis pasiklausti.
;as, ją galima ir vėliau su skistimo. Amt kiekvieno ga ūti kaip su obuolių sviestu. veikslais. Vienok musų lai timi influenzos, bet tikrai
sti skriaudų bei kariauti už
lono nuluptų ir supjausty
raudoti darymui sviesto.
savo dieninio būvio sąlygas.
ku mokslas frenologiją at žinoma, kad ji lengvai ple
Slyvų
sviestas.
tų
obuolių,
išvirtų
ir
perkoš

čiasi nuo vieno žmogaus ant
Nuluptus
ir
supjaustytus
Tokios dirbtuvės su didelia MILWAUKEES MAJORAS
metė.
tų,
viena
puskvortė
uogų
Nuplauti
slyvas,
įdėti
i
neVlvien
‘buolius reikia išvirinti šy
technika ir sujungto kapita
Tuo pačiu laiku kaip Gali kito-.
..,
- sergantieji
«------ jikistimo,
vienas
svaras
ru

nuodą
su
trupučiu
vandens
triukšmingai skelbė savo te- F3 . ltus užkrėsti, bet ir tie,
lo spėka netik gaus para ATSISAKO PASISVEIKINT du su gira, kad padarius
buolių sviestą vienu sykiu, dojo cukraus, ir ketvirtada- ir virinti kol suminkštės. įvijos, Fluorens jį atakavo į- r.le
^.^os neturi, gali
mą pas Lietuvos valdžią ir
SU
KARALIUM.
is
šaukštuko
druskos
turi
Paskui
atskirti
lupynas
ir
• rba pirmiau galima i>adaiarodydamas, kad smegenim' '^ ^nesioti.
visos Lietuvos žmones, bei
būti
inmaišyta.
Virinti
rei

kaulukus,
iškošiant
per
dra’
vti
obuolių
sriubą,
kurią
vrą
yienas organas. Fluo- L, ad mes galime
ir užrubežvje.
Dabar po Ameriką važi
kia
išlengvo,
ir
per
dvi
vatinį
sietelį.
Tokias,
kurios
reriso bandvmai buvo dary-U- e . ,n*luenzos atsikarto
Pagamindami
Lietuvai nėjasi Belgijos karalius. De taškui išverdi sykiu su gira.
reikmenis patįs netik kad iš mokratai ir republikonai <u kietais obuoliais pastara andas, dažnai maišyti arba turi didelius kailiukus, gal ti ant balandžio. Jis daro-'JJmo’.ir ^ode! !'eikia kiekvieLietuvos sunkiai sutaupytus iri ima jį ir vaišina kaip ko sis būdas patartinas. Rei kol nepasidarys tirštas, tada butų geriau įmerkti Į karštą dė, kad išpjovus dalį smege-P3?1 , .utl Pasirengus ją sū
pinigus svetimiems neišduo- kį dievaiti. Bet Milwaukees dą tol virti, kol gira ir obuo- inmaišyti vieną šaukštuką vandenį, kol lupyna sprog nų balandžio pasielgimuose!, v?’*1 n_uo plėtimosi,
sime, bet ir žalią medegą majoras Hoan, socialistas, iai nebesiskiria, o tuomet einomonp, ir kol karštas su sta, paskui' sudėti į šaltą van nepasidarė jokių permainų. • V €turetų būti tokio vargo
Zėliaus pasirodė, kad ir,
ir;
kuris buvo
kokia Lietuvoje rasis, apdir pasakė, kad į savo miestą itšalęs sviestas bus tirštas, pilti į bonkas. Paskui virin i denį ir tada lupynos lengvai Vėliaus
----- pedalies;’?’?‘ ru<lenį.
' Ypatą, kuri
bę ir kitur ,parduodami Į karaliaus nepriimsiąs. ”Aš :aip ir gera obuolių sriuba. ti bonkas taip, kaip buvo su ' nusimauna. Slyvos perski- žmogus gali nustoti dalies
la ir kaulukai išsiima.
> reikia tuojaus at
Lietuvą turtus sutrauksime. toviu už darbininką žmogų. Tirštumą galima ’gauti po obuolių sviestu.
smegenų be jokiu pastebiJeigu
slyvos
turi
daug
skirti
nuo
kitų. Kartais atmų permainų. Yienok jau;
Taigi lietuviai mechanikai Karaliai tegul eina į peklą,” ruputį jo atšaldant.
Obuolių sviestas su citriskistimo, tai reikia perleisti ir tada buvo žinoma, kadi ,1,?do’ kad tiktai menkas
Dažniausiai ima lygias
.nomis.
ir amatninkai, čia jūsų pa oasakė •jisai.
’.alis obuolių ir giros kad Reikia supiaustyti ketu per koštuvą ir paskui virinti sužeidus tūlą vietą , smege-j šaltis.
. , ” ..Peoria, III. •nese—~čių reikalas. Sąrišyje jau
kol
sutirštės.
Ant
kiekvienos
>adarius
sviestą
kaip,
rei

nysė
žmogus
nustoja
kalbos/
31
^
u
Y9_
lss
JPl®tus
liga,
kuyra skaitlingas "štabas” inPASTABOS.
rias citrinas, apmerkti van dalies vaisių reikia dėti nuo v-r
v
u
k •
u-.
•
'
rią
T,
k
?
lte
uz
vasarines
slokiant
Kitais
žodžiSMŠ
n
'ša-'
žinerių; mašinerijos dizai
Waterburiečiai pageidaudenyje ir laikyti per naktį.
Vėliaus Fntsch ir Hitzig gas,” bet
t*t tyrinėjimai
tyrinėjimai_ paronerių, piešėjų bei įvairių ge a, kad ”Keleivis” eitų bent ant, penkis galiontison<igl- Ant rytojaus sudėti į puodą pusės iki Vijų ketvirta-dalių darr>de, kad tūlos dalis eme- dė, ,kad
tai
buvo influenza
ležies ir mašinerijos mecha 3 kartus sąvaitėj. Karštai džios giros reikia nuvirinti, sykiu su astuoniais svarais cukraus, dažnai įpaišant, genų valdo judėjimus kojų, jPatyriniašįarodo,’* kad to?
nikų: fabrikų vedėjų, me tam pritariu ir skiriu dešim kol lieka pustrečio galiono, mluptu ir supiaustytų obuo kol sviestas nepasidaro tirš rankų, veido ir tt. Tuojaūs kios menkos ”slogos”
tas. Jeigu geistina turėti
_ __
v ra
o potam penkis galionus nu- ių. Virinti vieną valandą,
džio išdirbystės mechanikų tine tam reikalui.
iV
.
apo visų pripažinta centrai‘pamatai žiaurių ligų Ir ’gasviestą
rugštesniu,
mažiau
’
uptų
ir
supjaustytų
obuoir daug kitokių technikų ir Patankinimą "Keleivio”
pridėti tris svarus cukraus/cukraus galima vartoti. Či- regėjimo, girdėiimo ir daug vus slogas reikia nuo jų at”expertų.”
skaitau labai svarbiu visuo ’ių reikia pridėti prie giros irr virinti dar pusantros va- rramonas,
narnonas, kvepiantieji pipi- kitų centrų. Vienok dabar sikratyti kaip galima greiLietuvių Mechanikų Sąry menei reikalu. ”Kel.” yra. ir virinti.
andos, kol nepasidarys tirs- raj jr gvaizdikai turi būti pripažintą, kad nors smege- čiau.
šio skyriai veikia sekančiose •rpriousiu darbo žmonėms Kad padarius gerą švies ąs. Supilti į bonkas kol kar- pridėti, kada jau išverda. • nyse galftna darodvti cent-' Geriausis būdas išvengti
vietose: Brooklyn, N. Y., ginklu kovai prieš jų vieny tą, svarbu yra ilgai, ir pa stas ir virinti bonkas, pana
rus. kurie matomai atlieka negeistinos influenzos. tai
Garficld sviestas,
Bridgeport. Conn., Philadel- bės ardytojus ir juodąsias mažu virinti (nuo 4 iki 6 va- šiai kaip buvo daryta su o-'
atskira darbą, negalima pri- būti prisirengusiems, ir da< andti) ir dažnai maišvti.
phia, Pa.. Chelsea. Mass , Romos armijos spėkas*
buolių svievtu arba aplieti Reikia imti du trečdaliu nažinti kad tie centrai ga- bar yra geriausis rengimos
F. J. Levinskag. Jeigu cukrus vartojamas, su karštu vąšku,, w
slyvų ir vieną trečdalį persi lėtų veikti visai atskirai, laikas.
K
Chicago, III.,
Cleveland, . •
kų. Nulupti, išimti kaulukus
C

Ohio. Daugelyje vietų or
LIETUVIŲ MECHANIKU ganizuojasi.
Mechanikai privalote vi
SARYslS IR LIETUVIAI sur rinkties ir tverti Lietu
vių Mechanikų Sąryšio sky
rius. Centras randasi di
MECHANIKAI.
džiajam Ne w Yorke. Inžine-
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GKUAU81S DARBO tMONIŲ
LAIKRART18.
PRENUMERATOS KAINA
AaMrtaoję:
Matams ........................
*1.76
Pusei metų ................
1.0C
Kaaadaj ir Užrubežiuoae:
Metams ........................... $2.25
Pusei metų ...................... 1.25
Su visokiai reikalais atsikrei
piant j Redakciją, rašykit kilok)
adr***’
"KELEIVIS"

Laiškas iš Lietu
vos apie bolševikų
šeimininkavimą i

WATERBURY, CONN.

Socialistų Parkaites.
--------

keleivis
Pajieškau pusbrolio Juozo Šnipo, iš
Pajieškau brolio Kostantioo Skati
Skaisgirių kaimo, Sintautų valsčiaus, ko, Mickų kaimo ir pusbrolio Jono
Šakių apskričio. Turiu svarbų reika 'Tamošausko, Stugučių kaimo, Nau
lų ir meldžiu jo paties atsišaukti ar miesčio pavieto, Suvalkų gub^Skatikas žino malonės pranešti.
kas pirmiau gyveno Montreal Cana
Jonas Žemaitis
da. Kas apie juos žino malančkit pra
Frackville, Pa.
nešti arba patįs lai atsišaukia. (42)
Antanas Skatikas
Pajieškau savo giminių ir kaimynu, 261 D st,
So. Boston, Mass.
aš paeinu iš Kavarsko parapijos, Vil
kmergės pav., Kauno rėdybos. Visą Pajieškau brolių Juozapo, Mykolo,
mane nažistančių meldžiu atsišaukti Antano Baracevyčių, Suvalkų gub.,
Mockavos valsč., Mergutrakių kaimo,
J. J. Webzr
Puncko par.
(44)
Gen. Dcl.
Bisbee, Aria.
Kazimieras Baracevyčia
Pajieškau giminaičio Pranciškaus 428 Charles st., Columbus, Ohio
Brazo, turiu svarbų reikalą Ir mel
džiu jo paties atsišaukti ar kas žino
JONAS RAUL1NAITIS

Kalbės "Keleivio” redakP. Vasiliauskas Bostone torius drg. S. Michelsonas iš
šiomis dienomis gavo nuo Bostono. Rengia LSS. 34
savo namiškių iš Biržų mies- kp., nedėlioj, 26 spalių, sve
telio laišką, kur tarp kita ko tainėj 103 Green st., Wateraprašoma ir bolševikų vieš- būry Conn. Pradžia 7 vai.
i vakare. Kviečia Valdyba.
t&5 Broadway, So. Boston, Maaa, patavimas. Laiške sakoma:
1 LSS. 34 kuopos susirinkisusirinki- malonės pranešti.
Ona VenslovienG
"Biauri
nedėlioję, spalių Box 215,
L'aifrarh knUilmac
Biaun buvo vokiečių vai- mas įvyks ne<
Republic, Pa.
IKdUllU ItalC]Ullao
džia. Už mažiausį prasikal26 d.
w
’ 2C
A Zkaip9:30
—J iš ryto po No.
Pajieškau pusbrolių Petro ir Igno
(Rašyta "Keleiviui.”)
jtimą bausdavo žmones ir at- 103 Green st. Nariai malo- Janušauskų,
iš Janaukos kaimo. Piz
_ ---------imdavo viską. Jie atėmė iš nėkite visi atsilankyti lai- vašunų parapijos,
Vilniaus rėdybos.
,„^e1novės Patarlė ?ako.: mus paskutinį arklį ir da pa- ku. Bus priimami ir nauji Jų pačių meldžiu atsišaukti ar kas
žino malonės pranešti.
(44)
.
pasaulyje mainosi, sodino tėvą kalėjiman, kur nariai.
Organizatorius.
Felgas Janušauskas
bet kalėjimo sienos nesimai--jis išbuvo du mėnesiu. Vo-'
43 Harding st., E. Cambridge, Mass.
VISŲ
ŽINIAI!
no.” JPaimkim štai kad ir kiečiams užeinant 1916 me-'
Pajieškau brolio VI. Norbuto iš TuraKauno kalėjimą: koks jis tais aš buvau išvažiavus Progress Shoe Mfg. Co., šiuo vo kaimo, Kauno rėdybos. Turiu
reikalą ir meldžiu jo paties at
buvo prie rusų Mikės, toks Maskvon,
Sugrįžau 1918 mi paskelbia visų žiniai, kad P.J. svarbų
sišaukti ar kas žino malonės praneš
buvo prie kaizerio Vilio, metais 18 rugpiučio mėnesy- Šiuris, buvęs minėtos firmos ve- tu
Franas Norbutas
toks yra ir dabar — prie je. Buvom įsitaisę krautu- dėjis, atsistatydino nuo savo pa Caserne Jardin,
Fontaine betacheSmetonos. Seniau manyda- vę ir per nekuri laiką gyve- reigų, todėl Progress Shoe Mfg. ment, Verdun, (Meuse) France.
vom, kad tik rusai kankin- nom neblogai. Bet neužilgo Co_, atsisako būti atsakomybėje, Pajieškau sesers P. Balsiutės, iš
davo nekaltus žmones kalė- valdžia perėjo į bolševikų jei P. J. šiuris bandytų kų nors Eutiškių kaimo, Naumiesčio valsčiaus
apskričio. Jos pačios meldžiu
jimose. Darbar matom, kad rankas. Nuo tų žvėrių mes veikti Progress Shoe Mfg. Co., Šakių
atsišaukti ar kas žino melonės pra Kurio čia paveikslas telpa, paliko
tas pats velnias visur ir vi- labai nukentėjome. Jie at- vardu.
nešti.
savo žmonų ir namų be užlaikymo ir
Jonas Ęalsys
prasišalino nieko nesakydamas. ’ Jis
suomet!
i ėmė nuo musų 3 pudus laši-t
S. A. Milchius, Sek. •
Box 126,
Broughton, Pa. ilgus metus po Massachusetts valsti
Neginu ir neteisinu vi^uo-'nių.
arklį
ir
brolius
Antaną
jos lietuviais apgyventus •_ miestelius
,
. f
. . - j - Progress Shoe Mfg. Co., Ine.
Pajieškau kujiigo Mickevičiaus, ne pardavinėdavo laikrodėlius. _ Kas jį
menės išmatų — zmogzu:
!ir Vaitieką nuteisė susaudyMontello, Mass.
senai gyveno Detroit, Mich.
Turiu patėmytų malonėkite pranešti.' .v.';
svarbų reikalą ir meldžiu jo paties at
džių, plėšikų ir apgavikų, r™,;
mui. Bet jiems pasisekė išMarė Raulinaitienė
- ■
sišaukti ar kas žino malones greit 239 L st.,
So. Boston, Mass. .
Tokiems, reikia kalėjimo, bėgti. Paskui išbėgo ir tė-( —
pranešti.
(44)
P-et pas mus tankiausiai tie1 vas su mažesniu broliu Jonu, i
Kazimieras Gludėnis
Pajieškau Jono it Andriaus Kama
237 Plumer sU
Detroit, Mich. rauskų, pirmiau gyveno Piteton, Pa.
išgamos liuosi vaikščioja, o Tik as viena su mama pasi-’
Gavau laikų'iš Lietuvos ir dėl svar
kankinama nekalti žmonės, Hkau, nes mama sirgo visą Pajieškau švogerio Antano Ado Pajieškau pusbrolių Jono ir Juozo baus reikalo meldžiu jieškomujų at
iš Vaitakiemio kaimo, Puns sišaukti.
•* '■
(43)
I laiką.
.
. maičio, Suopių kaimo, Naumiesčio Pečiulių,
kaip štai, pavyzdžiui:
Ona Kevaijūtė
pav., Suvalkų gub. Pirmiau gyveno ko parapijos, Seinų apskričio. Jų pa
_____
_
'
”
Kaip
mūsiškiai
išbėgo,
Buvęs knygų iš užsienio
Pittsburgh, Pa. Atėjo laiškas iš jų meldžiu atsišaukti ar kas žino 43 Park terras. Brigeport, Conn.
Lietuvos ir prašo būtinai jam per nalonės pranešti.
gabentojas ir šviesos platin-' tada bolševikai atėję *visiš- duoti.
Rožė Sadauskytė-Link
Pajieškau draugo Jono Petrausko,
324 W. Lloyd St., Shenandoah. Pa. iš Šimoniškių kaimo, Razahmo para
tojas Verbyla (rodos, Andmus aprubavojo: paėmė pranešti.Kas apie j j žino malonėkit
(44)
pijos, Panevėžio apskričio. .Tyriu
Kazimieras Venys
rius), parkeliavęs vargais paduškas, lovas,, kėdės, pierPajieškau Juozapo Giaudzinskio ir svarbų reikalą, gavęs laiškų iš Lietu
18 Nation st., Se. Boston, Mass.'
Kazimiero Terkešo, abu iš Kuršėnų vos. Malonėkit greit atsišaukti.
negalais iš Rusijos į savo natuc, 10 pudiį miltų, avižų
parap.,
Šiaulių apskr. Kazimieras :š
S t Adomavičia“’
(43)
"numylėtą tėvynę," tapo su- aPie 12 pūdų, išnešė visą ta- Petras Bleka pajieškau savo mote t’advamikų
sodos. Juozapas iš Gud- 817 — 8-th ‘st,- Waukegan, Ml.
ries
Onos
Bekevičiukės;
1911
m.
ji
iš

imtas, laikytas kalėjime ir vor4 ]s krautuvės įr .aresta- važiavo į Chicagą ir jokios žinios nuo niškės kaimo. Taipgi ir kitu savo
meldžiu atsišaukti. (44)
Paiieškau Juozapo Karaliaus, iš
nežmoniškai sumuštas, kas X.° ,.mai?e‘ ¥ej Pristacl.us jos negaunu, čia jos ir paveikslas. pažįstamų
Aleksandras Simanavičius
Virbalio,' Vilkaviškio apskričio, prieš
50 New York avė., Nevvark, N. J. ;0 metų gyveno Wilkes-Berre, Pa.
jo net netvirtai sveikatai pa- liudininkus, kad nebėgsiu,
Jiet-ko brolis Jokūbas ia
Lietuvos.
kenkė '
■____ *
-mane paleido, tečiaus visą
Pajieškau Petro Tamašausko, iš Meldžiu kreipties šiuo adrėsu: (44)
Puodžiūnas (rodos, Juo- >aik« sakydavo, kad sušauKlevonių parap., Panevėžio apskričio,
Charles. Steponavičia -r —
•o paties meldžiu atsišaukti ar kas 134 Winter st., New Britain, Conn.
zas), grįžtantis iš Vilniaus dys- Tėvas visą laiką kavoino malonės priduoti tikrą jo adre
(kuomet tenai priešai ūžė- J0S1 P° daržines ir kūtes.
,
są ir gaus 2 dol. atlyginimo.
(45>
Pajieškau brolio Leono^. .Galdiko, iš
John Tharr.son
Plungės miestelio, pirmiau gyveno
jo) į savo tėvynę, tapo Kai-' ”Šitaip persekiojami ir
524 Ash st..
Detroit, Mich. Kensington, III. Jo paties meldžiu
atsišaukti ar kas žino malonės pra
šedorvje suimtas, i Kauno neturėdami kur dėtis, abudu
Pajieškau draugų Viktoro Plauši- nešti, už kų busiu dėkinga.
(43)
kalėjimą ikištas ir/ rodos, broliai įstojo lietuvių kanuįaičio ir Jonb TolBiuko, taipgi pus
Ona Galdikiutė .
seserės Marijonos Martinaičiutės, vi 404 Hollister .st.. Strafford, Conn.
apie pusantro mėnesio išlai- menėn bolševikų mušti. Liesi iš Kaniučių sodžiaus, Skirstnemukytas. Ir kasžin kaip butų 'tuvių kariumenė atėjo įBiriės parap., Jų pačių meldžiu atpl Aš Agnieška Barčiųtė, . po vyru
aukti ar kas žino malonės pranešti. Snipaitienė, pajieškau brolių: Franbuvę. Bet jo laimei, jis vra.žus birželio mėnesyje. BolViktoras Martinaitis.
ūškaus ir Julijono Barčių, _ Kauno
raidžiu rinkėjas (zeceris). sevikų tuomet čia buvo apie
616 Atlantic st, Stamford, Conn. gub., Raseinių pav., Skaudvilės pa
Tad valstybei rinkėjų truk-'300 vyrų. Vieną gražią dierapijos Vožnugarių kaimo.
Gyveno
Adomas Mickus pajieškau dėdės Chicagoj. Meldžiu atsišaukti arba
stant, jis vargais negalais
pradėjo saudytis. Į pusę j
•’raneškaus Mickaus, Kauno gub., kas žinot pranešti; už kų busiu labai
Raseinių pav-, Laukuvos parap., lvo dėkinga.
’’po priežiūra” tapo paleis-' valandos bolševikai likos nu.
144)
viškių kaimo. Jis gyveno Chicago,
Mrs.
Agnieška
Šnipaitienė
tas vien su ta sąlvga, kad veikti ir daugiau jų cią ne
ii). 55 — 15-th st. Jis pats lai atsi
50 Crown Str.
«
šaukia arba kas apie jį žino malo
rinks tik Krašto Apsaugos buv0- Dabar ™es ve! .V1?J
S. S. Glasgow, Scotland.
nėkit pranešti.
(45)
Ministoriioi
, gyvenam namie ramiai ir
A. McKeovn, Union Hotel
Alfonsas Mickevičius, nuo'nielfas nekliudo, gali eiti kur
arsi vedimai. \
Gueiph, Onti, Canada.
Pajieškau apsivedimui merginos
Pašvitinio, dar vokiečių ta- non;.
Pajieškau brolienės. Magdelenos
Paeina iš Kauno gub.. Vilkmergės
"Tavo sesuo Karalina.” nav., Dambravos viensėdijos. Turiu Pukienčs, paeinančios iš Suvalkų rė- nuo 20 iki 35 metų amžiaus, be skir
po suimtas ir Kaunan atga
svtrbų reikalą ir norėčiau susirašyti lybos ir pavieto, Vaitikiemio kaimo. tumo tikėjime, aš esu sugrįžęs švėibentas, rodos tris mėnesius Nuo redakcijos.— Skaity- Kas apie ją žino malonėkite pranešt Meldžiu atsišaukti, ar kas žinote kas iš kariumenės. turtu nuosavas
atsišaukia.
(44) vraneškit, už ką busiu dėkinga. (44) žemės du lotu, seni tėvai turį namus
išsėdėjo. Kaltės nei jokios, tojai tegul neužmiršta, kad I aiba pati laiPetras
15 tūkstančių vertės. ..,; Reikalinga
Marė Viganauskytė
Bleka,
1712 N. Lincoln St., Chicago, III. šeimininkė, todėl norinčių; apsivesti
Priežastis: nežinia už ką ir,tai ne "Keleivio” redakcijos 2333 Larkins Way, Pittsburgh, Pa.
meldžiu atsišaukti su . pirmu laišku
keno suimtas, nežino kas ir prasimanytas šmeižtas prieš, Pajie.kau Povilo Piragio, Jono Pajieškau brolio Antano Vaičiulio prsiunčiant
savo paveikslų. Paveik
kaip paleisti. Tik per daug bolševikus. Tai yra laiškas jGrinsKio ir Kazimiero Maskaliuno, vi- r sesers Onos Vaičiulytės, taipgi slus grąžinsiu. Vyrų prašau nertaši‘
.
«4)
iš Berklainių apskričio. Dauginių pusbrolio Petro Mauruso, visi iš Gi- nėti.
”klapatų” tapo paliųosuotas. iš Lietuvos nuo tų žmonių, jI siparap.,
Alex Pasnick
, .
Panevėžio apskričio. Meldžiu ;in»nkn kaimo, Vainutu parapijos,
kurie turėjo su bolševikais 1 atsišaukti ar žinantįs malonės prane- taseinių apskričio. Jų pačių meldžiu 931 Vinevood avė., Detroit, Mich.
Kauniškis.
(44) įtsišau.-cti ar kas žino malonės pra
reikalų. Nors visa tai gali išti.
Pajieškau apsivedimui merginos
nešti, už ką busiu dėkinga.
(43)
J. Mekelis
DARBININKŲ UNIJOS būt tiesa, tečiaus negalima
ne jaunesnės 25 metų, aš esu 28 me
Marijona Vaičiulytė-Sibitienė
14 Spruce St., Worcester, Mass.
tų, turiu gerą darbą. Platesnių ži
SKUNDŽIA PITTSBUR- dėlto kaltinti visą bolševikų
79 Band st.,
Eiizabeth, N. J.
nių meldžiu kreiptis.
(44)
GHO MIESTĄ.
Pajieškau pusbrolių ir pusseserių
partiją. Nedorų žmonių yra Stanaičių,
V. Vaitkunas
Pajieškau
pubrolio
Antano
Stan

Žemaičiu ir Grigų, taipgi
atvažiavo pas mane 1913 m. 93 Pearl st., Branlford, Ont., Canada
Organizuoti
Pittsburgo kiekvienoj partijoj, jų g&li ir kitų savo pažįstamų. V isų meldžiu kaičio,
Brooklyną kartu su mano broliu
atsišaukti.
(43)
Pajieškau apsivedimui merginos
darbininkai traukia teisman būti ir pas bolševikus.
važiu Strupaiėiu. Gavau laišką iš
Jonas Stanaitis.
arba našlės, nuo 40 iki 50 metų am
sietuvos
nuo
savo
moteries,
kuriame
Pitsburgo miesto ir AllegheCamp 1,
Ralph, Mich.
>rašo jo tėvai ir giminės adreso. Ma- žiaus, aš esu 50 metų našlys, turiu 3
ny pavieto valdžią, kuri pa- SOCIALISTAI GAVO 14,ončs pats atsišaukti arba kas žino vaikus, mažiausias 4 metų. l)el pla
Pajieškau Selvestro Sabonio, Justi pranešti jo adresą.
(44) tesnių žinių meldžiu kreiptis laišku.
• naikino žodžio ir susirinki 000 BALSŲ, O KOMUNI no ir Jono Tanaičių, iš Naumiesčic
Fred. Kunges
(44)
Mr. Antanas Strupaitis
I apskričio. Jų pačių meldžiu atsišaukt;
mo laisvę ir neleidžia strei
Buckley, Wash.
252 Berry Str., Brooklyn, N. Y.
STAI TIK 300.
■ ar kas žino maenės pranešti, už ką
kuojantiems plieno darbi
busiu labai dėkingas.
Pajieškau apsivedimui merginos
Pajieškau Valterio Strygos, jis pa
Justinas Zotautas
ninkams mitingų laikyti. Jie Buffoloj’, New Yorko vals
jėgė iš Hart Michigan, išveždamas arba našlės, nuo 25 iki 31 metų am
Mexico, Me.
<avo ir mano forničius, "Ūkininko” žiaus, aš esu 32 metų našlys, turiu 2
pareikalavo iš teismo ”in- tijoj, pereitą sąvaitę buvo I Post Office,
įdresus, pinigus surinktus už ”Uki- vaiku, jauniausias 3 metų. Uždirbu
džionkšino”, draudžiančio rinkimai atstovų į miesto vai Pajieškau dėdės Vinco Neciacko, iš ūnką,” kvitas, rokundų knygas, per po 8 dol. į dienų. Meldžiu atsišaukti
Punios miestelio, Trakų apskričio. Jc :ą "Ūkininkas” negalėjo išeit: pasol su pirmu laišku prisiunčiant savo pa
miesto majorui, policijos ko- džią. Statė savo kandidatus; paties
meldžiu atsišaukti ar Kas žino utaisiau išnaujo, dabar vėl eis re- veikslų. Atsakymų duosiu kiekvie
misijonieriui ir visuomenės ir "komunistų partija,” bet malonės pranešti, nes turiu svarbų ^uliariškai. Jis pametė savo pačią nai.
(44)
M. Samse.
(44) Clevelande ir draugauja su kita. Ba
apsaugos perdėtiniui truk jie gavo vos tik 300 balsų. reikalų. Jonas Vilunskas
Maynord, Mass.
Bax 640, '
du dėkingas kas prisius jo adresą.
dyti darbininkų susirinki To tarpu socialistų partijos Box 371, Wilburton, Oklahoma
"AMERIKOS ŪKININKAS” (44}
Pajieškau apsivedimui merginos,
Box 96,
Hart, Michigan.
mus. Bylos nagrinėjimas pa kandidatas gavo daugiau
nuo 19 iki 27 metų amžiaus, aš esu
Pajieškau
savo
giminių
ir
pažįsta

kaip 14,000 balsų.
skirtas šiam ketvergui.
Pajieškau pusseserės Marcės Arci- 29 metų, pamokytas, šviesaus gymio,
mų, paeinu iš Berklainių kaimo, Pa
iš Užgirėlių sodžiaus, geltonais plaukais, 5 pėdų 4 colių aug
nevėžio apskričio. Visų mane pažįsta n kauskiutės,
’ Be to da darbininkų advo
čjų, ypač kaimynų iš Lietuvos, mel • Kroniaus valsčiaus, Trakų apskričio. ščio. Mergina turi būt lietuvaitė.
APIPLĖŠĖ
BANKĄ
katai traukia tieson ir apiedžiu atsišaukti.
(45) Jos pačios meldžiu atsišaukti ar kas Dėl platesnių žinių meldžiu kreiptis
laišku.
(44)
žino malonės pranešti.
Jurgis
Jasiunas
linkės miestelių valdininkus I Rosele, N. J.
Septyni 37 Post Line, Mariners Harbor,
J. Goštautas
Franas Arcikauskas
už bereikalingą streikierių plėšikai užpuolė čia First
1017 So. 15-th st.,
Herrin, 111.
563 Washington st., Keene, N. H.
S. I.. N. Y.
areštavimą, mušimą ir už National Banką ir pagriebę
Pajieškau apsivedimui merginos,
Pajieškau Petro Toterio. gyveno
Pajieškau sesers Onos Vaivadžiupuolimą ant namų ir darymą $7,000 pabėgo. Policmanas tės-Tamašauskienės,
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, laisvų
kartu
su
manim
Chicago,
III.
Turiu
gyveno Union
mylinčios gražų gyveninių.
juose neteisėtu, kratų. Kai- norėjo banditus sulaikyti, City, Conn. Jos pačios meldžiu atsi svarbų reikalą, lai atsišaukia arba pažiūrų,
Aš esu mašinistas. Su pirmu laišku
kas
apie
jj
žino
malonėkit
pranešti,
šaukti ar kas žino malones pranešti.
kurios kompanijos yra skun bet likos peršautas.
meldžiu paveikslo. Atsakymų duosiu
A. Vaivada
(43) už ką tariu ačiū.
kiekvienai.
"*•—
(44)
Juozapas Raušis
džiamos už nuostolius.
4310 — 9-th avė., So. Seatlle, Wash.
P. S.
ATŠAUKIMAS. 40 num. "Kelei
216 Oak st.,
(Olnevville)
Bylą varo Amerikos Dar vio” nežinoma nepribrendusio proto
5910 E. Whele avė., Cleveland, Ohio.
Providence, R. I.
Pajieškau brolių Jono ir Leono Li
ypata pagarsino, buk aš jieškau vaibo Federacija.
leikių, iš Batlininkų sodos, Janapolės
Pajieškau apsivedimui merginos,
-----------

į

—Į----------------------------------------------- Į

Pajieškojimai

rind apsivedimui.

Aš neturiu da nė

parapijos, Telšių apskričio.

Jų pačių

20 metų ir vaikinų nejieškau, tų, ma
PAJIEšKO Iš LIETUVOS
tomai, padarė blogų norų žmogus ir meldžiu atsišaukti, ar kas žino malo
Anelė Radžiutė. jieško savoj šiuomi paaiškinu, kad tas pajieškoji- nės pranešti.

Antanas Lileikis
brolių Jono ir Vinco Radžiu, se-'n,as neteisinga^
1113 Meadovv Avė., Charleroi, Pa.
Elzbieta Jančiutė
niau jiedu gyveno 21 Bridge st.,' 1610 Wood st., Philadelphia, Pa.
Pajieškau brolio Simono I.aucio ir
Brooklyn, N. Y. Jie pats lai at
sesers Marjonos Lauciutės (po vyro
ATITAISYMAS KLAIDOS.
sišaukia, arba kas apie juos žino
"Keleivio N42 pajieškojime Petro- i Vitkienė), abudu paeina iš Suvalkų
Dychus yra pasakyta 32 meta gub, Šakių apskričio, Krukių valslai praneša. Jiems vra laiškas ir
IfM- sveria 150 svarų. Tlšx ’Išx iiesų
"— -turi čiaus. Kas pirmutinis apie juos ma i
Lietuvos pas
|r-<ti oasakvta sekančiai: Petranėlė praneš, tam užrašysiu ant visų metų
Dychus sveria 130 svarų ir 23 metų "Keleivį dovanų.
(*4-)
Antaną Sadauską
Vincentas I^ucis
amžiaus. Ta klaida insiskverliė per

P. P. B. 31,

Hyde Park, MassJ k^rtoriau's’kS"

1
i

255 Broadw.iv, So. Boston, Mass.

5
Pajieškau apsivedimui merginos,
nuo 20 iki 25 metų amžiaus, geistina,
kad butų Kauno rėdybos, daili ir tur
tinga. Aš turiu biznį 8,000 vertės ir
esu jaunas vyras. Su pirmu laišku
meldžiu prisiųsti paveikslų. Vyrai lai
nerašo.
•
(44)
Jonas Povilionis
1104 E. Madison avė.,
Youngston, Ohio.
Pajieškaą merginos apsivedimui,
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, aš esu
24 metų, 2 mėnesiai kaip sugrįžau iš
Francijos, turiu gerą darbų. Plates
nes žinias suteiksiu per laiškų, mel
džiu atsišaukti.
(44;
Joseph žemaitis
Box 88,
Monongah, W. Va.

bvų*bu >ia žinoti kiekvienam iš
aiškinimas užlaikymo savo sveikatos:
.Vyrams,
Merginoms ir Moterims!
Praktiškoj formoj išparodoma iš ko
kios medžiagos susideda piktligė ir
kodėl ji baisiai kenkia žmogui, taipgi
kur ir kaip ji randasi. Tik 11.00.
A. M. 5. E. S. P. LIN CO. (43)

2309 Browa at,

Philadelphia, Pa.

NUSIPIRK MOSTIES

TAI BU81 GRAŽUS! Jų išdirba
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult
ištepk veidų mosčia per kelis vakarus,
o padarys veidf tyra ir skaisčiu baltu.
Toji mostis išima plėtmus raudonus,
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
Pajieškau apsivedimui merginos, tės 50c. ir 91-00. Pinigus galit siųst
arba našlės, be vaikų, nuo 25 iki 35 Ir štampomia
metų amžiaus, be skirtumo tikėjimo,
J. RIMKUS,
Holbroak. Maaa.
ne augšto ūgio. Aš esu kariumenėj, P. O. BOX N.
mokinuosi amato ir po 9 mėnesių bu
siu liuosas. Su pirmu laišku meldžiu
paveikslo.
(44)
Chas Vaikas
791 M. T. C. Camp Sherman, Ohio.

FARMOS!

Pajieškau apsivedimui merginos
ar našlės, ne senesnės 28 metų, aš
esu 28 metų, neskiriu pažiūrų by tik
butų apsipažinusi su angių kalba,
nes turiu biznį ir reikalinga pagelbilĮjftė. M aidžių atsišaukti pnsįunčiant sykiu ir savo paveikslų. Ant
paifcplcalavimo paveikslus grąžinsiu,
atsakymų duosiu kiekvienai.
(44)
Anthony Vailentz
521 Baker stM
Detroit, Mich.
Pajieškau apsivedimui merginos
arba našlės, vidutinio amžiaus, aš
esu katalikiško
tikėjimo, nerūkau,
daug negeriu ir esu pasiturintis, '43
metų amžiaus našlys, Lietuvoje turiu
3,300 verties nuosavybę irdvi mer
gaites, gavau, žinių, kad moteris mi
rė. Geistina, kad atsišauktų suval
kietė, nes manau greit grįžti Lietu
von. Msldžiu greit rašyti man.
Motejus Mikolionis
(43)
730 Garden st., Milwaukee, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos
»'r~našlės, ne’ senesnės 35 metų, su
tinkančios imti civilį šiiubą. Aš esu
37 metų. Su pirmu laišku meldžiu
prisiųsti paveikslą. Geistina, kad
butų Kauno gub. panevėžietė.
(43)
J. A. N-kas
. .
14846 Honovere st,, W. Harvcy, III.
Pajieškau merginos arba našlės
epeivesti, nuo 30 iki 40 metų, aš esu
38 m. ir turiu mažų ūkę (farmų) ir
namus. Viskas yra, tik reikia geros
šsimininkės. Malonėkit atsišaukti,
atsakymų duosiu kiekvienai.
(44)
Beny Lenick
P. O. Bog 723,
Westernport, Md.
Pajieškau merginos nuo 20 iki 28
m. apsivedimui, kad butų kriaučka
ir kad mokėtų angliškai rašyt, ir bu
tų gero budo. Aš esu kriaučius, turiu
savo dirbtuvę, biznis eina gerai; esu
24 metų. Laiškus malonėkite rašyti
angliškai.
TAYLORS
(43)
Box 10,
Grayslake, UI.
-
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' Pajieškau apsivedimui m<
ar-našlės, nuo 25 iki 28 metų a
be skirtumo pažiūrų, aš esu 29 metų,
turiu gerų pastovų darbų, uždirbu 8
dol. į dienų. Meldžiu atsišaukti, at
sakymų duosiu kiekvienai, vaikinų
meldžiu nerašinėti.
(43)
John Wasei
Gen. Dėl.
Detroit, Mich.
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės
merginos, nuo 17 iki 28 metų am
žiaus, aš esu 24 metų, turiu gerų dar
bų ir gerai uždirbu. Mylinčios gražų
šeimyniškų gyvenimų malonės atsi
šaukti sū pirmu laišku prisiųsdamos
savo paveikslus, kuriuos ant pareika
lavimo grąžinsiu. Vyrų meldžiu nerašinėti.
Frank Yuzėnas
(44)
449 Cardoni avė., Detroit, Mich.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS KRIAUČIUS grei
tu laiku; turi mokėt visų darbų, prie
senų taisymų, prošinimo ir naujų siu
vimo. Užmokestis gera. Kreipkitės
tuojaus.
(45)
JONAS BIGELIS
. Bo\ 121,
Port Carbon, Pa.

Extra, Basgenas, Extra!
PIRKITE ŠI RUDENI FARMAS
Didžiausioj Lietuvių l'kinikų Kolionijoj Amerikoje, kurioje yra apsigyve
nusių į 450 Lietuvių Ūkininkų ir kur
šių vasarų pirko suvirs 50 farmų lie
tuviai, kurie turime savas Ūkiškas
Draugijas laisvas ir katalikiškas, tu
rime bažnyčią ir kunigą. Anglai farmeriai matydami kad toks didis skai
čius lietuvių pareina čionai gyvuot,
kraustosi laukan iš tos lietuvių kolionijos, palieka mums puikiai įtaisytas
ukes, kad parduotumėm lietuviams
nors ir už pigiausių kainų, nes ang
lams nesinori tarp lietuvių gyventi.
BROLIAI LIETUVIAI! kurie mylit
savo kalbą ir tautą, Jums geriausia
proga apsigvyent musų koiionijoj, ku
ri yra patogiausia ir geriausia vieta
lietuviams Amerikoje norintiems gy- _
vent ant ūkių. Apielinkė puiki, prie
turgauno miesto Scottville, Mich. Kolionija randasi prie pat Michigan eže
ro, kur galima laivais ir traukiniais
atvažiuoti. Žemė derlinga visiems Ja
rdam, Daržovėms, Sodams ir Pievotnš; molis su juodžeme maišytas
arba molis su smėliu maišytas. Lau
kai lygus, su puikiais, žuvingais upetlaias ir ežeralčiais; geri žvyravoti
keliai; puikioms farmoms apgyventa.
Mes turim 80 farmų paėmę iš ang
lų farmerių, kurie kraustosi laukan
iš tos lietuvių korionijos; vienos yra
mažos, kitos'didesnės, vienos su men
kais budinkais — pigios, kitos yra su
puikiausiais įrengimais, pelningais so
dnais ir padarais, su javais ir gyvu
liais. Pirk dabar iš rudens farmų,
nes gausi keletu šimtų iki tūkstan
čio dolerių pigiau. Rudenyje gyvu
lius, sėklas ir ūkės mašinas antrų
runku gausit už pusę kainos. Naudo
kitės gera proga, atvažiuokite tuojtus, męs apvažinėsime su automobilium po tas farmas veltui, iš kurių
galėsit'pasirinkt tinkamiausią. Priim
sime Libertv Bondsus už pilnų jų kai
nų. Jei dabar pirksite už likusių sko
lų nereikės mokėt procento nė taksų
kol pareisi' gyvent pavasari. Gvarantuojaihe, kad viskas taip yra teisin
gai, kaip męs aprašome. Jeigu ras
tumėt ne taip, kaip čia garsinta, męs
jūsų geležinkelių kaštus apmokėsime.
Pilnai galite pasitikėti mums, nes
męs esame tos kolonijos uždėtojais
ir jos apgyvendintojais lietuviais, ir
mes drauge su savo lietuviais ūki
ninkais gyvenam po šiuo adresu:
A. KIEDIS CO.
Rdbittaon BWg^ SCOTTVILLE, MICH

.

JUOKAI

Na ar nejuokai? Musų žmonės išinintingi ir supranta apie žemę, gy
vulius, javus, daržus, ir neina ant
farmų. Juk tai yra praščiausis daik
tas tunėt fabrikuose ir
muštis su
streiklaužiais, arba mokėti didelius
pinigus už maistų didmiesčiuose. Ar
negeriau nusipirkti sau geros žemės
sklypelį ir gyventi ramiai, o ypatin
gai musų kampelvj, kur dar nesena
Kolionija, da nėra melagiu pardavi
me žemės. "Ūkininko” redakcija tai
daro vyriškai. Štai atvažiuoja žmo
gus, parodo žemę ir derėkis kaip tik
nori su žemės savininku. Tai vyras,
vertas pagyrūno.
Klausyk kūmai, parašyk mums, ir
gausi laikraštį "Ūkininkų” ir gražių
farmų listų, ir atvažiavęs pirksi pui
kių farmukę ir mums nebus gėdos su
jumis sueiti po tam.
(?)

REIKALINGAS JAUNAS vyras,
kuris norėtų mokytis aptiekorystės.
"AMERIKOS ŪKININKAS"
Gera proga atsakančiam žmogui iš P. O. Box 96.
Hart, Michigan.
mokti gero amato.
(44)
Goodwill’s Drug Store
PARSIDUODA farma, 15 akrų že
15 Intervale St., Montello, Mass.
mės, 11 ruimų namas su visais naujoviniais įtaisymais, apšildomas nau
REIKALINGA GASPADINĖ na ju "Water Heat” pritaisymu. 1 ark
mams prižiūrėti, valgiui pagaminti lys, 2 karvės, 6 kiaulės, 50 vištų ir
ir 2 kūdikius auklėti. Geistina, kad visa kas gyvenimui reikalinga. Ne
butų ramaus, linksmo budo, nepikta. toli miestelių, labai gražioj vietoj.
Kreipkitės tuojaus:
Parsiduoda pigiai. Kreipkitės infor
S. Sh.
(44) macijų pas:
(42)
184 Grand st., Brooklyn, N. Y.
J. MATULAITIS .. ..

KAM REIKALINGA jauna tvirta
moteris už gaspadinę, nedaro skirtu
mo — ant ūkės ar mieste, meldžiu
kreiptis šiuo adresu:
(44)
E. Rainis
Bo\ 382,
Kenosha, Wiss.

KAS ŽINOTE apie Kazifniero Kli
mo mirtj ir iš kokios priežasties jis
mirė, pas ką mirė ir tt. malonės greit
pranešt žemiau paduotu antrašu. Jis
angliškai vadinosi Chas Klim. (41)
Mikė Planutis
232 W. National st., Harrisburg, Iii.

REIKALINGI AGENTAI

50 So. South si-. Stoaghton, Maso.
PARSIDUODA PIGIAI FARMA,
40 akerių žemės su mažais budinkais:
stuba, tvartais, virštininkas, kornams
džiovykla, šulinys, netoli nuo dviejų
geležinkelių stočių, arti miestelio,
upelis teka per farmų, žemė maišyta
—smiltis su moliu, ariamos žemės
22 akeriai, miškas ir ganyklos, visa
aptverta vielos tvora. Kaina 2,000.
Klauskit pas:
JONAS GIRDŽIUS
(45)
R. F. D. 1,
Fountain, Mich.

FARMOS

Rinkimui apgarsinimų ir antrašų.
Atsišaukite tik tokie, kurie galėtų
Didžizusins pigumas New Yorko
duoti paliudijimų kur dirbo už agen valstijoj!
tų. Kitokiems nėr atsakymo.
( ?)
300 akrų, apie 100 akrų dirbamos
STRUPAS AND CO.
žemės farmų. su niekad neišdžius92 Warvick st,
Newark, N. J.
tančiom ganyklom, nes teka upelis iš
šaltinio. 11 karvių, 3 telyčios, bulius,
3 bamės, šienas. 7 kambarių namas
PARDAVIMAI
ir kitos triobos, vanduo rynomis atei
na į stabų, vandenio gyvuliams nerei
NAUJAS IŠRADIMAS. kia
pumpuoti — visas tas turtas par
Naujos patentuotos gyduolės kor- siduoda tik už $4,900, o jmokėt reikia
Pajieškau seserų Lucijos ir Petro
nėlės Gronskių (Burauskienčs), gy arba našlės, nuo 20 iki 30 metų, laks tiams bei karpoms nugydyt. Patepus $3,009.
Kita farma 248 akrai, 80 akrų dir
veno Philadeiphijoj, paskiau girdėjau vų pažiūrų, aš esu 22 metų, vidutinio kornų ar karpa į penkias minutes ga
šviesaus gymio,
geltonais li su šaknimis išimti. Karpų reikia bamos žemės, ganyklos ir giria, di
persikėlė ant fairnos. Meldžiu atsi ūgio,
delis upelis teka per farmų- š kam
nlaukais. trerai uždirbu. Su pirmu tepti bent kelis kartus per dieną.
šaukti ar kas žino, pranešti.
Suvyniok 3 dešimtukus j popierą bariu namas, barnė ir kitos triobos
laišku meldžiu prisiųsti paveiksią^
Jonas Gro’nskis
ir pasiųsk tuojaus žemiau paduotu su visais reikalingais padargais. 10
Luois Šulskis
(45)
882 Mitchell avė., Detroit, Mich.
107 So. Freemant avė., Kenosha, Wis antrašu. Gausi taipgi receptų nuo karvių, 10 tetlyčių 2 metų senumo,
vidurių užkietėjimo ir nevirikinimo. 2 geri arkliai, pakinkai.
daugjbe
Pajieškau draugo Julijono Baltakio
__ „___ Taipgi patarimus link skaudamų dan- klevu. 400 viedrų sulai leisti ir visa
Pajieškau
apsivedimui merginos
ir pusbrolio Juozapo Vieličkos, iš
_
Del platesnių, tų. ir kad dantįs nekirmytų. Už 15c! fabriką cyrupui daryti, sykiu šienas,
Naujienų sodžiaus, Anykščiu vals- ne jaunesnės 25 metų,
.* • r
su pirmu ■ padarysi kvortą antiseptiko dantims bulvės ir kiti javai — parsiduoda už
meldžiu atsisaukt!
čiaus, Vilkmergės apskričio. Jų pa-Į žinių i
»■... —
~
toks, kad mažas $5,200. {mokėti reikia $3,200. Pla
čių meldžiu atsišaukti ar ka« žino laišku prisiunčiant savo paveikslų,. plauti. Parankuinas
‘.ės apsaugoti savt> dantis. tesnių žinių klauskite pas:
rmdiės
malonės pranešti.
(45) atsakymą duosiu kiekvienai.
v alkas
“
Wm.
...m. Matulionis
(41)
A. ŽVINGILAS
i
Jonas Kailol.is i
I
J. M.
428 Island avė., Rockford, III. '
26 Broadway, S»>. Boston, Mass.
Hotel Chalfonto, Atlantic City, N. J.’ Bo\ "»S,
Dirt r., Wvo.
4

HOMORISTIKA

Virškinimo
Vaistas.

Dzūkas nusipirko peleką
flagę.
Previdence buvo toks at
sitikimas. Maciejus Cibukas, kuris paeina iš Vilniaus
gubernijos, nusipirko pas
žydus labai dryžuotus mar
škinius ir parsinešęs namo
l>arodė gaspadinei, ar .gra
žus jo pirkinys.
”Ogi kibą tu pasiutai:”
sušuko gaspadinė. "Kokio
gi kontro flagę tu čia nupir
kai?”
Dzūkeliui cvankt į galvą,
kad čia tikrai gali būt jo
"ojezyznos" vėliava. Ir jis
pririšęs tuos marškinius
prie šluotkočio Iškabino per
langą ir pridėjo parašą:
”Polcka flagė.”

*

3

SJtin Soap.

Jūsų virškinimo sistema tankiai rei
kalauja vaistų, kurie galėtų tinkamai
veikti jūsų virinimo organuose, su
teikiant jums užganėdiniiną abelnam,
gieram užsilaikymui, sugrąžinant jūsų
atgal nustotą apetitą, ištaisant jūsų
nesmagumus.

S
c

Severas
Balsam
of Life

\
Ne šmotas muilo *

Sunku prasigyventL
Vienas lietuvis biznieris
nutarė pastatyt savo biznį
taip, kaip jis yra pastatytas
dideliuose • naujoviškuose
Štaruose. Todėl jisai paliko
savo krautuvėlę pačios prie
žiūrai, o pats atvažiavo Bos
tonan pasimokyti stambaus
biznio paslapčių.
Susipažinęs
su didelių
krautuvių vedėjais, jis pra
dėjo klausinėti visokių klau
simų, o ypatingai, kiek jie
daro pelno ant parduodamų
dalykų.
—O, kas dėl pelno, tai bū
na visaip, — pasakojo vie
nas bostonieti^. — Ant vie
nų daiktų męs uždirbame a
procentus, ant kitų 10 pro
centų.
—Net dešimts procentų!
—sušuko nustebęs tis biznieris. — O aš daugiau ne
galiu padaryti, kaip dolerį
ant dolerio!...

Severa’s Medicated

Ne skalbimo milteliai

v

X

Šmotas Muilo

✓

betrininant labai nupiešia
Jūsų drapanas
v

Skalbimo Milteliai

S

Ir jie tuojaus suplyšta! Išsidėvi nuo try
nimo. Sugenda nuo stiprių šarmdruskių.
Jums nėra reikalo taip draskyt Jūsų
drapanas.

Skalbk juos su Rinso. Rinso nėra šmotas
muilo! Nėra "skalbimo milteliai”! Bet ste
bėtina nauja muilo formula—smulkiuose

"rudeliuose.
žuvo dėl principų.
—Ar žinai, kūmai, kad Jo
nas Siauraprotis vakar be
simaudydamas prigėrė?
—Na, o kaipgi tas atsiti
ko?
—Jis nuplaukė per toli į
jūres ir nebegalėjo sugrįžti.
—Bet tenai juk vra laive
lių skęstantiems gelbėti.
—Taip, bet tuos laivelius
užlaiko buržuazija? o jis bu Antrą kaiminka: — Del-0 63 metais prieš Kristų vivo komunistas ir laikėsi to alaus, kumute,. da nebūtų są Judėja užėmė romėnai.
principo, kad jokios pagal bėdos, ale kad jau iršalderio Žydai paskui kelis kartus
bos nuo buržuazijos negali beveik begali gaut.
buvo sukilę, norėjo pasiliuoma imti, nes tai butų socialsuoti, bet tas didesnių vargų ĮI
buržujizmas. Ir Jono Siau
ant jų užtraukė. Didžiausis
Tikras vaistas.
rapročio jau nebėra.
jų
miestas Jeruzolimas 71
—O aš girdėjau kitokią "Daktare, aš labai šlėktai
po Kristaus likos
istoriją. Mab sakė, kad jam fylinu!” skundėsi jaunas vy metuose
visai
sunaikintas.
Paverg
besimaudant suėjo 8 vaL ir ras. ”Aš negaliu nieko val ta ir persekiojama žydų
tau
jis, kaipo tikras aidobilistas, gyt, negaliu naktį, užmigt...”
ta
pakriko
po
visą
pasaulį.
j
sustreikavo.
"Gerai, aš tamstai pasa Taip jie ir neteko savo že
••
—Well, šiaip ar taip, JIS kysiu vaistą. Pakalbink tamės.
žuvo dėl principų.
mista ją ženytis," atsakė
daktaras.
Dabar Lietuvoj.
Ubagas: — Panuliuk, dušuliuk, susimylėk ant manęs
pMtvrnsias raam*nl« ir
nelaimingo, išmesk bent
jas jsusites ve) miklus
Ir Tikras.
šimtinę ant duonos, bą jau Rafaehii Vargui. —Verti
Žiūrėkite. kad butą
su INKARO aenkhi!
mą grąžiname su paaiškini
tris dienas nevalgęs.
(ralitna aant visose
aptiekose nt 35c ir 65c
Prez. Smetona: — Ogi tu mu.
arta rksisinzdint nuo
turi rankoj 25 rublius. Kam- V. NestereffuL — Verti • R. AD. R1CHTER A CO,
gi tie?
mą **Už laisvę ir tiesą^ žmo
Ubagas: — Tai ant drus nijos" gavome ir kaip tik
kos, ponuli! ,
laiko turėsime, tuojaus per
žiūrėsime.
Kur dingo kepurė?
—Meri! — užgriovė vie K. AnuškeviČhii. — Taip,
nas tautininkas politikierius senovėj žydai turėjo savo Tai priimkite mano patarimą ir
Šv. Bernardo gydančią arba
jaunai savo pačiai, — kur, valstybę ir karalius. Jų ša vartok
tą. Aš kentėjau nuo pilvo skaudėji
lis,
kuri
vadinosi
Judėja,
bu

po velnių, yra mano kepu
mo ir kataro per penkioliką metų.
vo Mažoj Azijoj, maž-daug As gydžiaus pas keletą daktarų ir
rė?
•
bandžiau visokius vaistus, bet niekas
—Aš nieko nežinau! — tame plote, kuris šiandien man nepagelbėjo, iki aš pradėjau varyra žinomas Palestinos var tot Šv. Bernardo Gydančią Arbatą,
atsakė moteris.
kuri, išgydė mane. Ji turi priimnų
—Tu turi žinot! Kas čia du ir iki šios karęs buvo po skonį ir veikia greitai, Pabandykite.
$1.12 už
vieną pakelį.
do mada, po velnių, kad ne Turkijos valdžia. Daugiau Prisiųskit
$5.00 už šešis pakelius, ant sekančio
sia
pagarsėję
žydų
karaliai
galima savo daiktų stuboj
adreso: Saint Bemard Gardens, D-13,
Orleans, La. Pinigai bus Jums
surast. Meri’ aš noriu ži buvo Saulius, Dovidas ir Sa- New
sugrąžinti, jeigu toji arbata Junis
bamonas,
kurie
viešpatavo
not, kur mano kepurė?
nepagelbės.
Reikalauk jos šian
'♦
(44)
—Aš irgi norėčiau žinot, tar^ 1091 ir 975 metų prieš dien.
Kristaus
gimimą.
Po
Sakur tavo kepurė, — atsakė
pati, — nes vakar tu parėjai hamoae mirties žydų žemėj
prasidėjo nesutikimai, šiau
iš mitingo be kepurės.
rinė jo* dalis, kuri vadinosi
Izraelium, atsiskyrė ir priė
Viena bėda, tai ne bėda. mė dievo Baalo garbinimą.
Prisiųskite savo adresą, o mes
primušime jums
Viena kaiminka: — O tai Apie T20 metų prieš Kristų
MAGIJOS KATAL1OGĄ.
Jaro* rasite visokių štokų ir
atėjo laikai, kumute! Tas užpuoli ant jų aayrai, paė- burtų.
Galima jų išmokt ir gaut
alus dabar toks biaurus,, kad fmė jų miestą Samariją ir gerą darbą teatruose. Adresas:
"MAGUOS"
(42)
ir šolderį sunku nuplauti Į
nustojo gyvavęs,
Bsa 772, WATEUMJK¥, CONN.
žemyn.
_ .
pietų ant žydų žemės pra’

■

k.

----------------

(Severos
Reguliato
rius) yra rekomenduo
jamas kaipo abelnas
vaistas
pasekmingai
veikiantis nereguliariškose ligose, ypatingai
moterims.
Kaštuoja
$1.25 ir 5e. taksų.

< ■

<

«

Redakcijos Atsakymai

AR NORIT BŪT
SVEIKAS?

Severa’s
Rheumatic Remedy
t

Severus
Gyduolės
nuo Rheumatizmo) yra sferos gyduolės nuo
sustingusių
sąnarių
mėšlingio ir reumatiškos neuralgijos. Buk
tikras išbandyti šiuos
vaistus. Kaštuoja $1.25
ir 5c. taksų.

<

v
K

v
<

«

Severas Kidney and
Liver Remedy

j,.
» •

(Severos Gyduolės nuo
Inkstų ir Kepenų, yra
abelnai nurodomos nuo
uždegimo
inkstų ar
pūslės, šlapinimosi ne
smagumų ir nugaros
skaudėjimo. Kaštuoja
75c. ir $1.25 su 3c. ir
5c. taksų.

►

1 »
' ►

r

j

?

'»j

‘ k j
«

Turėk sau privalumu užlaikyti savo
namuose kaipo nelaimės apsaugotojo
gera, laiko išbandytą, rinkamą ir su
teikianti tinkamą pagalbą linimentą,
kokį mes jums rekomenduojam ir
garsinamą po varau

Severa’s
Gothard

►

I

’ t

'Severos Gothardiškas Aliejus) turi
labai galingą veikmę paliuosąvinrjj
'.įsų paprastų skausmų ir skaudėji
mų, lininjer.tas, kuris yra žinomas
kaipo gerų pasekmių suteikėjas. Pa
bandyk ši vaistą reumatizmui apsi
reiškus. kaip tai skaudant strėnas,
sergant neuralgija, skaudant strėn,
kaulį, ištinimuose, sukietėjus raume
nims ir paprastuose
skausmuose.
Kaštuoja.30 ir CO centų su 2 ir 3 cen
tais taksų, visose aptiekose.
»

► »

> »
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W. F. Severą Co. Cedar Rapids. Ia. •

r
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TeL: Jamaics 1831-W.
Cambridge 1235-J.
RUSAS DAKTARAS

| DR. N. A. GLEBOV
Specialistas paslaptingų ligų.
Baigiau medicinos mokslą
I* Berlvne.
Į 884 MAIN STREET
CAMBRIDGE, MASS.
)»

;
t
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Tiktai $21.75 per trumpa laiką’

■

i

< Severos Plotkeiės nuo
Galvos Skausmo) yra
rekomenduojamos nuo
galvos skaudėjimo. Jos
veikia greitai ir užga
nėdinančiai. Kaštuoja
25 centai ir lc. taksu.

Stebtinas Gramafonas

Padaryta per Lux’o išdirbėjus.

if
i
ti

Severas Tablets
for Headache
and Neuralgia.

T

Nauja forma muilo šei
myniškiems skalbiniams

DR. J. MARKUS

♦

d

Geras
Linimentas

> issss1

kuris gydo chroniškas ir slaptin
gas ligas ir praktikavęs per il
gus metus po r.um. UParmenter
gatvės, dabar persikėle i savo
namą 18 PARMENTER ŠT.,
BOSTON. M ASS.
Telefonas: Richmor.d 668.
Kiekvienas galite pašaukt mane
jūsų pagalbai r.aktj ir dieną per
telefoną arba atsilankyt i mano
ofisą..
' (52)
Antras ofisas:
490 BLL'E HILL AVĖ.
ąOXBURY.
Telef.: Roxbury 959-W.

>

’ r

►

Severa’s
Regulator.

« '

Tie gryni grūdeliai greitai pasileidžia ir
pasidaro muilinu pilna skalbynė.
Pamerki! jūsų skalbinius per nakti arba
bent per tris valandas ryte.

JUSUSENASDRAUGAS

.■

, ►

gana geras siūravimui
bet kenksmingas drapanoms

Tada išgręškit juos! Ir padžiaukite juos!
Šviesiai balti paliks jie be virinimo ir be
rnažiausio trynimo. Čystos Rinso muilinės
padarė visą darbą.
*
Neskalbk senoviniu budu nė vienos sa
vaitės. Vienas pakelis Rinso parodys Jums
kaip sutaupyt laiką sunkaus darbo, kaip
pasilengvinai patiems ir nedraskyt savo
drapanų. Gauk Rinso pas savo groseri ir
pasek lengvą nurodymą ant pakelio. Lever
Bros. Co, Cambridge, Mass. (Išdirbėjai
Lux’o.)

■

(Severos Odinė Mes
tis yra geras tepalas
nuo niežiejimo. šašų,
išbėrimo,
dedervinių,
perstuoo užsinuodi jimo, mažučių spuogelių
ir daugelio kitų odi
nių ligų. Kaštuoja 50c.
ir 2c. taksų-

■ :W. F. Severą Co, Cedar Rapids, Ia.

4 _

U šmotu muilo Jus trinate iki sunai
kinate spalvą Jūsų drapanų. Jeigu
pridedate skalbimo miltelių, kurie
turi aštrių chemikalų, jie suėda spalvą ir
.gadina Jūsų rankas.*
*■ . Bet jus turite turėt drapanas baitas.

<

Sesere’s
Skis* Oiatment

(Severos
Gyvasties Balsam) yra
jums patariamas kaipo tokis vaistas,
užtai, kad mes iš musų pačių patyri
mo žinome, jog minėtas vaistas yra
tinkamas nuo paprasto prietvaro,
'nevirškinimo, nemalimo. Turi būti
i*nama. po kiekvienam valgiui. Kaš
tuoja 85c. ir 4c. taksų, visose aptie
kose.

Bet stebėtinas nau
jas muilo produktas
—GRŪDELIUOSE

f

(Severos Gydantis Odins Muilas). yra ge
ras, tyras, puvimą ap
saugojus dėl prausi
mosi. maudynėmis, sku
timuisi muilas. Labai
geras dėl vaikų mau
dynėms. Karštuoja 25c.
be tksų. .

Ofiso valandos:
Nuo ? iki 2 ir nuo 7:3® iki 8:30
vakare.
Nedėliomis nuo 1 iki 2 po pietų
Kitas ofisas:
428 CENTRE STREET
JAMAICA PLAIN, MASS.

Geriausis Gra
mofonas, koks tik
kada nors buvo par
duotas uz taip žemą
kainą. Gražus mahoganinis, dailiai ir
drūčiai padarytas,
turi gražų, žavėjantį balsą, turi extra
teirtą sprenžiną ir
motorą, grajina vi
sokios
išdirbystės
rekordus. Didumas
17X17 ir 13 colių
aukščio. Toks gra
mofonas gali užtekt
visam
gyvenimui
NIEKUR NEGAU
SITE tokį gramofo
ną
už taip žemą
kainą, nes jie visur
kitur parsiduoda po
35 dolerius ir bran
giau. Męs užpirko.. .
.
.
. . .
me JV 500 is nusibankrvtijusios firmos, dėlto galime pigiai pardavinėti pakol jų turėsime.
Sykiu su g^imofonu pasiunčiame ir 10 gražių dainų bei muzikos
šmotelių, ir 300 adatų dykai.Gvaran tuojame užjfanėdinimą, kitaip grąži
name pinigus. Taigi jei norite pasinaudoti proga, tai prisiųskite tik $3
rankpinigių, o likusius užmokėsite atsiėmę fonografą, rekordus ir ada- \
tas. Rašykite tuojaus, kad nebūtų vėlu.
Gvarantuojame užganėdir.imą. kitaip grąžiname pinigus. Taigi jei norite
pasinaudoti proga, tai prisiųskite tik $3.00 rankpinigių, o likusius užmo
kėsite atsiėmę fonografą, rekordus ir adatas. Rašykite tuojaus, kad ne
būta vėlu.
(43)

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 NORTH IRVIN AVĖ.,

Dept. 4,

Taupyk Anglispr Atvežimą
Neužsisakyk vežimo malkų ir
anglių Rudenyje, kurios reika
lingos. Vartok lengvai perke
liamą Perfection Aliejinį ^ildytoją laike šalčių ir išvengk kuriiiimą pečiaus arba krosnies.
Ferfection dega 10 valandų su galio
nu SoCOny kerosinu — yra saugus,
švarus, nesmirda — lengvai pripila
mas ir permainomas. Nėra dulkių nė
pelenų. Sutaupė laiko ir nesmagumų
pereitą žiemą šimtai tūkstančių šei
mynų.

laprašyk jūsų pardavėjų
Jums Perfection.

parodyt

STANDABD OfL co.

DYKAI!

PERFECTION
OiJHeaters

CHICAGO, 1LL.
r;

Pinigas yra pasaulio karalius
nes pinigai valdo pasauli
’
J
PINIGAI yra geriausi Jūsų draugai, —
Kadangi jie stato ir griauja visą gyvenimą.
M
Ar Tamsta norėtumei sugriauti savo gyve
nimą? Ar norėtumei pasistatyti save į pavoju bado, ligų ir senatvės negalių šmėklų ?
ŽINOMA, KAD NE! Tbdel DĖK SAVO
PINIGUS ir lai jie tau UŽDIRBA ŠEŠIS
PROCENTUS! Perkam, keičiam ir siun
čiame pinigus į Lietuvą ir visas dalis pa
saulio. (Parduodame laivakortes, duodame
paskolas (morgičius) ir t. t. Eikš talkon,
broli-lietuvi! Lai tavo pinigai dirba pini
gus! Remk savo Įstaigą visu-kuom ir
visados! Su visais reikalais kreipkitės vien savo įstaigon

Čentnlis Bendru Lietuviu Banku,

32-34 Cross

keleivis

7 *

■3W

Co„ 1333*1343 So. Ashland
avė., Chicago, III.
Sveikatos komisionieriai (Copyright 1919, by Jopaskelbia, kad influenzos seph Triner Co.)
epilemija šią žiemą bus mu
lų viešne, jeigu visuomenė
VAIKINŲ ir MERGINŲ
nesistvers atsakančių prie
NOKI APSIVESTI, bet
notMrrida eti! progos susi*
monių tam negeistinam blo-'
pažinti ir užmcfUH meiUsklis „ryšius. neiptliapsigurnui prašalinti. Išvengi auteliu*
M«i. PzjJettoJImM Žurnalą, visiem z
tokia profty. Reikalaukite paten nurite piaėiausias informas tos epidemijos atsikar- žiurėjunur.
nvjri'.t ZurnsKt* melams $1, kopija 10c
ADVSRTtSING JOŲRNAL
-ojimo yra ytin svarbiu rei 3»9.M»TempleCourt
Bidų. Chicaąo. IIL
kalu, nes kiekivenas žino
me, kokią daugybę gyvasčių
reikėjo paaukauti pereitais
metais. Reguliariškas ’ val
gymas, paprastas sveikas
IN'C.
maistas, ėjimas pėsčia, vie
bankieriai
toj važinėjimo prigrūstais 1 ŠIUOMI PRANEŠAME, KAD
Įatvekariais, ir vartojimas SUKATOJE. 13 RUGSĖJO. 1919.
ix» nur.i 78 SALĖM ST.
Trinerio Amerikoniško Kar BOSTONE
ATIDARĖME MES NAUJĄ
taus Vyno Elixerio, yra paBANKĄ
lekmingiausiomis priemo
Visokiuose reikaluose patarimus
galite gaut visiškai dykai.
nėmis apsisaugojimui nuo čiaMusų
Banka padaro visokias pi
i
-os pavietrės. Elixeris už- nigines transakcijas. išsiunčia pi
nigus pigiausioji- kaišenas. su
aiko vidurių veikimą ir sut perka
ir parduoda "Karės Taupy
artina kūno apsigynimo
mo Markes” ir "Liberty Bondas;”
padaro visokius J reniavus patvir
iegas. Rudeniui atėjusi tinimus
su Konsulato paliudyji•’eumatizmas, neuralgija irj mais. Sutvarko
apdi audus reika
sausgėlos * yPa paprastais, lus ir palikimus.
DRAUGAI!
svečiais. Trinerio Linimen-'
Jeigu
norite kad Jums butų pa
.as veik juos išprašo lauk iš
tarnauta teisingai ir saugiai, i r no
’usų pastogės. Peršalimui rit kad Jūsų uždirbti pinigai butų
r kosuliui, pasekmingiau- Dadėti saugiai, tad ateikite j musų
Jus persitikrinsite, kad mes
uas vaistas Trinerio Seda- Bar.ką.
netiktai esame Bankieriai, bet ir
:yvas Kosuliui. Tuos visus teisingi jūsų prieteliai.
žaistus galite gaut savo ap-i Su draugiškais pasveikinimais.
tiekose.— Joseph Triner i People’s Exchange Bank
DABOKIS!

I

NEREGE
- HAPTANO McKENZIE. =
(Tąsa)
įjau karietaitės langan: vaKuomet męs atsiradome žiavome dabar man visai
Vokshol-rod gatvėj, greta nežinoma vieta. Supratau,
musų visu smarkumu bėgo "kad esame kur Kambervei
ir žibeiodamas įvairių spal- ar Kenington • apygardoj,
gatvekaris skambindamas nesą žinojau, kad tos vietos
vų žiburiais. •
guli pietų link nuo-Tamisos
Neregė ap>sakė man, kad upės.
jau labai senai gyvena Lon Karietaitė smarkiai įrėši
done. Jinai pažinojo kai pirmyn ilga siaura • gatve,
mą, nes ten pergyvenusi kurios triobėsiai iš abiejų
daug metų, būdama da kūdi pusių stovėjo gana atokiai
kiu. Jinai su pavydu kalbė nuo šaligatvių. Jie visi ro
jo apie matančius vaikus, dėsi panašus vienas i kitų,
galinčius bėgioti po žaliuo lietingoj nakties migloj ne
jančius laukus, gaudant galima buvo matyt juos ki
margus drugelius.
taip, kaip tamsia ilga siena.
Važiuojant tiltu vėjas vi Męs važiavome pro begalinę
su savo’ smarkumu putė į geležinių tvorą, ant kurios
musų karietąitę lig kad no tai čia, tai ten matėsi emarėdamas nupūsti ją nuo til lizuotos ar varinės iškabos,
to upėn. Stiklinės durelės matomai garsinančios, kao
drebėjo ir barškėjo. Vienat už tos tvoros mepertraukvė darėsi vis baisesnė šitose tinoj namų eilėj gyveno rubnemalonios gamtos teikia siuviai, muzikos mokytojai
mose sąlygose; jos taip ir ir dentistai.
stūmė glausties prie kito Įtempimas žiūros, kad
jaučiančio sutvėrimo ir da prisižiūrėjus į tuos namus,
rė tą atmainą, kad atviru tvoras ir iškabas, man greit
mas ir artimumas pats sa- Įkyrėjo; pajutau skausmą
vaimi mumyse augo. Mano akyse, tad atsilošęs kariesąkeleivė pasakojo man tū caitėj ir užmerkęs akis užsilus savo pergyventus prieti mąsčiau, visiškai užmiršda
kius. Besiklausydamas jos mas kur esmi. Pasikalbėji
aš prisiminiau sau gražią mas su mano sąkeleive nesi
neregę Milę, karštais nuo sekė.
saulės paraudusiais skruos Ilga ir nuobodi kelionė
tais, besiilginčią saulės švie tuščiomis, šlapiomis mieste
sos, žydinčių rožių ir ora gatvėmis nuvargino mane ir
rykštės spalvų.
miegas vožė sunkias blaks
tienas.
Išsitraukęs iš kiše—Turbut labai baisu bū
ti nerege? — tariau aš lig niaus laikrodi' prie - atsiti kusios liktamios suspats sau.
—0 kaip! — atsakė jinai. pėjau pastebėti, kad buminučių
penkiolika
—Beprotiškai aš trokštu vo
pirmos.
Vežėjas
tuo
laiku
matyt. Bet aš matau kitaip
kaip
tik
pasuko
Į
šalinę
gat
ir nieko baisaus man nėra.
Aš galbūt daugiau apie vę ir aš supratau, kad męs
žmones ir gyvenimą žinau, jau netoli laukiamos vietos.
negu kitos mano amžiaus Męs sukinėjom da gal apie
dešimts minučių po siauras
mergelės.
Jos balse buvo kas tokio, gatves ir tarpugatvius iki
kas privertė mane sudrebė ant galo'vežėjas su pasiten
ti ; aš tarsi pajutau ant savo kinimu garsiu ”w-o-o” nesu
i
veido nekantos dvelkimą, laikė savo arklį.
gorėjau pakelti karietaitės —Koks numeris? - pakviršuje langeli, kad išblaš lausė jis.
—Keturiasdešimts ant
kius vienatvės jautimą. Bet
ras!
— atsakė mergelė savo
męs kaip tik Įvažiavome į
pilną judėjimo gatvę ir man krūtininiu balsu.
buvo neparanku prašyti ve —Jus labai lengvai sura
žėją, kad jis sustotų. Be to, dote Kasabianka-rod — pa
pats keistas, jausmas taip sakiau vežėjui.
greit išnyko, kaip buvo atė —0, aš 'gerai pažįstu Lon
jęs.
doną! — atsakė jis su tulu
Mergelė pradėjo pasakoti pasididžiavimu. — Važinėju
apie savo paukščius — dagi per dvidešimts metų.
liūs ir kanarkas. Jinai ap
♦
♦
v
rašė savo sodną ir jos nai Karietaitė vėl susiubavo
vus ir tiesioginiai žodžiai ir męs pamažu nuvažiavom?
gimdė manyje gyvą įsivaiz- tolyn. Už vienos ar dviejų
dinimą to jos pasakiško ro minučių jau buvome ties kejaus, kame rodėsi jaučiu ro turiasdešimts autru nume
žių kvepėjimą. Bet iš kur riu. Išsėdau iš karietaitės
neregė galėjo žinoti visas ir pagelbėjau išsėsti iš jos
smulkmenas? Matomai, kad savo sąkeleivei. Atsiradęs
keno tai artima ranka teikė ant šaligatvio apsižvalgiau
jai savo dovanas, kad išvys aplink. Reginys savo negyčius supratimą apie nemato vumu ir tuštumu slėgte slė
mus daiktus.
gė.
Netrukus pasakojimas Rodos nieks taip mirties
apie paukščius ir gėles pasi neprimena, kaip didmiesčio
baigė ir męs pradėjome kal priemiestis vėlyba nakčia.
bėsies apie neregės tėvus.
(Toliaus bus.)
Jos tėvas prieš daugel metų
mirė, todėl jinai su motina
palikusios kaimą persikė
lė gyvent miestan. Jinai čia
gyvena viena su savo moti
na. Aš mėginau įsivaizdin
ti kaip motina pasitiks savo
paklydusią neregę dukterį.
Ar bus ji namie mums at
Jūsų giminės ir draugai rei-.
vykus? Gal tuo laiku ji bė
kalauja
pagalbos. Jums nerei
gios iš vienos policijos nuo
kia išbandyti. MUSŲ 40METŲ
vados kiton ir raudodama
PRAKTIKA, užtikrina Jums,
klausinės apie savo paklydu
kad Jūsų pinigai pasiųsti per
sią. nelaimingą dukterį?
mus pasieks siuntėjus greitai
—Mano motina visuomet ir be jokių kliūčių.
Pinigų siuntimo musų speįsitikinusi, kad viskas bai
cialižkumas.
giasi* geruoju — filozofiškai pastebėjo neregė. — Ji
nai lauks musų.
Bankieriai
—Musų? — pakartojau
aš.
101-105 Stlim St,
—Aš norėjau pasakyti
manęs. Aš užsimiršau, kad
BOSTON, MASS.
jinai apie jus visai nežino.
—Aš nenoroms pažiurė—<

PININGOS
LIETUVON!

M. H. Bemstein Co.

DAUG

People’s Exchange

DAKTARAS

S. M. Pearl
Valandos: nuo 9 iki 10 ryte,
nuo 2—3 diena, 6—8 vak.

67 Chamber Street
BOSTON, MASS.

M. M. AMBR0ZA1TIENC
Siuvėja moteriškų rūbų; užbaigus kriaučių mokyklų Rusijoj. Turiu
praktiško patyrimo apie M metų. Kviečiu visas motelis ir merginas pa
matyti mano naujų vietų.
Turiu visokių Materijų, Kailių ir Kalnierių, todėl, kurioms, bus pa
ranku gali pasirinkt Materijos Kubams pas mane.
366 BKAODH'AY. Viršuj "Sandaros" ofiso. SO. BOSTON, MA8S. ;

Gydo abelnas ir veneriškas ligas

MAGDE.
uian nidti jaitą !
ItbOMdiūlM tigf/kŪUf
trihkimu, tuuilat— ir ii*kax ta*
uirko
tv bjauroti pkrutkanu... Man
n*'t
R
MA HE.
tai kam tau kr»t
rrikclingai ! Žiu rėk; k>kt^
plau
kai yrdin, ic‘iuwt ir č'jJtti.
O tai
t-Kiėl, M ai rarta/u Rl rFLE8 T

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS
Ileorezentaitus ir Bill Coamtmiss.
67 Joumal Building
2
26žSvA.SHl.\GTON STREET
BOSTON. MASS.

Kastai yra RL'FFLES? Ar
tai gyduolė? . .\'cl! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUFFLES yra tai paprasčiausis
s
plaukų ir odds sustiprintojis,
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
btrt gražesnio pj ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt
smagesnio už čystų neniežinčių galvos odų?

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKšLE $1.75.

KUFFLES
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėhcsių galvos
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RL'FFLES pradės mažinti
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais juvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. •
* Nusipirkte šiąnakt RL'FFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
pridėti prie kiekvienos bonkutės.Rjei negausite jūsų aptit-koje, tai
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

I

.

F

1
t

»

Rup turą užmuša 7000 kas metai
Septynis tūkstančius ypatų kaį metai nuo patekimo (Rupturos),
tai priparudo laidotuvių paliudymai. Rodei? Todėl, kad tokie ligoniai
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tų naštų, skaudėjimą, arba
kaip jus jų nepavadintumėt ? Teisingai sakant, tų naštų žmonės patįs
palaiko — paremdami ją kaipo griūvančią sieną — paduodami jai ne
teisingą pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulas, kurie reikalauja didžiausios
priežiūros.
Bet lyaip 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 kokių
tik pasaulis žino itvsu 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 gnaibyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegu 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 305S, St. Louis, M<ų o jie Jums prisius Plapao ir
nurodymus DYKAI ant išbandymo.

šitų čirkšlę tūkstančiai moterų su
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkškia plačiai 4 šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir
prietaisų. Rašykit tuojaus.
(?)
FISHLEIGH & CO., Dept. >24,
— CHICAGO. ILL.
Už Suv. Valst. rubežių kaina $2., pi
nigai turi būt prisiųsti iškalno.

LIETUVIŠKA

•

BANKA
DRAUGAI. ATEIKIT PAS SE
NOVĖS DRAUGĄ.
Louis ir Sydney Buckmanai, kurie
priims jus, kaip kad visados būda
vo, prielankiai ir teisingai.
Mes siunčiame pinigus į senų ša
lį už pigiausią kainą ir gali prista
tyt greičiausiai kaip tik galima.
Patarimą duodame saugų ir vi
siškai dykai.
Mes, kaipo lietuviai, be abejonės,
kalbame ir rašome lietuviškai.
Ateikite ir persitikrinkite.
Jeigu jus gyvenate už Bostono,
jus galite prisiųsti savo užsakymus
per pačtą ir mes pasistengsim k ne
greičiausiai ir saugiai aprūpinti.

BUCKMAN R FRBERC
BANKIERIAI

(51)

85 Leierettst., Bustos, Mass.

F. AD. R1CHTER G CO.. 316-330 Bro*dwąy, New York—"—"

Nuga-Tone

Pasekme p« 21 tfem
arba grąžiname |um
pinigus.

PADAKA TIRŠTA, RAUDONĄ KRAUJĄ
STIPRUS, NUOLATINIUS NRRVU8,
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintų Sveikatų ir Spėkas; turė
damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūnų; pasibodis
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svarinan
čius. bandyk Nttra-Tone ir persitikrik kaip srreitu laiku jausesi. visai nauju žmogų! Devynes ii deiimtes visu žmogaus ligų,
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, vazai ir
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžiais, anemia. kankinimai reu
matizmo. skausmai aa>vos. neuralgia. stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguotį paeina nuo stoka nervu
pajieros, skisto vandeniuojo kraujo ir neužtektinios cirkulacijos
kraujo.
Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos.
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas. inkštus ir
grobus, širdęs plakimo, kraujo eirkulavimo. Nuga-Tone yra labai
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu Ir abelno sunaikinimo
kūno. Kodėl ? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu,
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Geležę ir
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.
Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teir.
jog je tuštinase' regulariškai. A tisai v in inkštus, išvara laukui
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu. pieva smirdančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nugą-Tone duos Jims stebuklingą
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą.
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins eirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padarą tvirtus, rustus
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno
skoni ir vartuoti galema be jokio neparanukąmo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems
sava pretelems.
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCUA: Brėkš Nuga-Tone yra vienas ($1.00) Šileris
už betiksite. Ketoa beaksite talpina devynioi dešimtys (90) piliulu, arba vieno mįuieęi
gydyme GnIMe pirkti M— beakutas. arba šeštus menesius gydymo už paakiu* ($8.00)
Litrim
Imk NugmTeam per dvidešimt (SO) dienu ir jeigu ne busi uzgsaedintas B»eekmhs. sugrąžink benkute ir pilsue, • mes urnai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite
nranuldvti -v—- centą. Mee imame riziką.
PRISIŲSK SAVA PASTEUAVTMO ANT TUO KUPONĄ.

NationaJ Laboratory, L 21—53" South Dearbom St., Chicago, UI.

Gerbiamieji: įdedu čionai* I....................... ir
Nuga-Tone.
Vardas
Gatve

meldžiu prisiųsti man

bonknt

ir pavardė

ir numeris

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka ;
Jeigu norite teisingų raiBtų žemoms kainoms, tai visada eikite
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo yalimui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi, turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
terų. Dielių ii Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius dautarus per telefonų uidyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad
ateikite 4 APTIEKĄ po numeriu
(1)

BOSTON, MASS.

100 SALĖM ST„

•t

Siutus, Overkotus
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS.
Mm užtikrinam. kad Jųa aučėdyuft pirin
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadaagl
ntM imam Materijų iš genijų firmų ir prlmieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų
paaioti siutai ar overkotai neatidarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesaL
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVKBKOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GEBAI.
TAIPGI IŠVALO M IR ISPROS1NAM
VTRV IR MOTERŲ RUBUS

Darbas geras ir užtikrintas. Kaina
prieinama.
Tikras Jonų brolis Botnvie

Ant Januška
122 W. BR0ADWAY,
PO. BOSTON, MASS.
Tetafonao: So. Roston—*!•!•

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytą Valstiją Valdžiai kaip pirma
taip ir dabar

Į SIUNČIA PINIGUS j UETUVĄ
ir gvarantnoja
Norinčiai gauti prekes pinigą ir kitą tnzią
meldžiame kreiptis pec

Henry J. Schnitzer Statė Bank
141 Waahington Street,

New York, N, Y.e
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REIKALAUJA PALEIDI*
MO POLITINIŲ KALINIŲ
Profesorius sako, šalis šian
dien reikalauja prakilnios
Dėbso sietas.

ras) niekuomet nėra buvęs
kti socialistus ir būti komu
nistų laikraščio redakto
rium, tai kodėl gi daug są
jungoje veikusieji žmonės
negali ginti sąjungą ir kri
tikuoti jos bosus T” Vienu
žodžiu prakalbos pavyko ir
LSS. kuopa imasi rimto dar
bo nepaisant
komunistų
trukdymo.

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS
NUTAIKO AKINIUS.

Pereitą nedėldienį Ford
Salėj, Bostone, buvo prakal
bos. Buvusis Leland uni
versiteto profesorius Earl
Pasiūlymas jūsų šeimynai
Barnes, kalbėdamas apie rei
arba jūsų svečiams LORNA
^DOONE Biscuit—moderniška duo
kalingumą paleisti iš kalėji
na— yra gardus užkandis priešpusmo visus (uos vyrus ir mo
ryčiams ir pusryčiams, taipgi malo
teris, kurie karės metu už
nus užkandis vėlybai vakarienei. Jie
savo prieškarines kalbas pa
padaryti iš labai gerų miltų ir priimteko kalėjiman, smarkiai
niu skoniu. Nors jie labai geri, bet
Maistas sustiprinimui
valgis lengvas. Vardas Lorna Doone
agitavo, kad visuomenė
—
jauniems ir seniems
yra ant kiekvieno pyragaičio.
spirte spirtų kongresą kuo—bile laiku—N. B. C.
veikiausiai išleisti patvar
GRAHAM
kymą atidarantį kalėjimo
CUKORIAI.
duris visiems politikos ka
liniams. Profesorius Bar
nes sako:
NATIONAL BISCUIT
”Mes reikalaujame ėjų
COMPANY
šiandien. Šalis reikalauja
žmonių svajotojų, kurie per
matytų musų šalies ateitį. Komunistai viską griaus.
Mes reikalaujame prakil Spalių 23 d. buvo LMPS.
nios Eugenijaus V. Dėbso 13 kuopos parengtos prakal
sielos!” ;
bos. Kalbėjo- Bimba apie
Tolesniai profesorius fi- moteris ir komunistų prog
lozofavo apie žmogaus ir ramą. Publikos buvo ma
valstybės teises, kad karės žai; viso apie šimtas, užtai
metu valstybė gindama sa kalbėtojas išbarė susirinku
PRAKALBOS
vo labą, nutildo tuos, kurie sią publiką, o ypač moteris, Nepamirškite nė vienas!
LMPSA. 27 kuopa rengia gražiausi GiKą B^Ią
kenkia jos reikalams. Te kad mažai tesilanko į ko
SUKATOJE, 1-MĄ LAPKRIČIO-NOV. ĮSU M.
Seredoj,
29
lapkričio,
nuo
čiaus dabar tai valstybei nė munistų parengtus susirin
ODD FELLOWS SALĖJE
ra reikalo laikyt kalėjime kimus. Iškoliojęs socialis 1:30 vakare, apatinėj Lietu
vių
salėj
bus
Lietuvių
Socia

> MASSACHUSETTS AVENUE,
CAMBRIDGE, MASS.
tuos žmones, kurie šiandien tus ir jų laikraščius kaip tik
Prasidės
nuo
7:30
vakare
ir
trauksis
iki
12 aakties.
pačiai valstybei yra reika mokėjo,^ Bimba aiškino ko listų prakalbos. Kiekvienas
kerbiamoji visuomenė yra šiuomi kviečiama atsilankyti, aes Balius
darbininkas turėtų šias pra
lingi.
munistų programą. Girdi: kalbas išgirsti.
Reikia pridurti, kad šitos "Komunistų didžiausis tiks
Kviečia Komitetas.
prakalbos buvo surengtos las yra ne budąvoti ką-nors,
ne darbininkų ir ne darbo bet griauti visą tai, kas yra Cambridge’aus Socialistų
žmonių atstovai jose kalbė pabūdavote...” :
'
» ■■
organizacijų viršininkus.
Susirinkimas
jo. Tai buržuazijos reikala Jis ragino komunistus ei
LIETUVIŠKA
Ateinantį nedėldienį, 2-rą
vimas paleisti darbininkų ti į lietuviškas draugijas ir lapkričio, 11 valandą ryto Draugai neprigulmingos
klesos vadovus iš kalėjimo, aiškinti komunistų progra bus lietuvių socialistų kuo Lietuvos! ’ Lietuvos klausi
nes be tų vadovų buržuazi mą; uždėti ant draugijų įr pos susirinkimas po num. 7 mo išrišimas artinasi prie
ja priėjus liepto galą toles kuopų savo 'diktatūrą” įr Burleigh st. Visi nariai pri galo. Gal šimtmečiams bus
niai nežino kur link žengti. geležinę discipliną; įsakyti valo susirinkti, nes reikia su dabar nulemtas Lietuvos li
kimas. Budėkime ir dary
Nauji darbininkų apašta visiems, kad balsuotų už ko
tvarkyti
kuopos
reikalai.
kime
pastangas, kad Lietu
lai komunistai nepritaria munistų programą (kad vis
Kas
nori
prisirašyt,
taipgi
vai
neatsitiktų
taip, kaip
šitokiam reikalavimui, nes ką griauti). O jeigu kurie
gali
ateiti.
męs baisėjamės. Lietuvos
jį stato ne komunistai, bet atsisakytų už jų griovimo
neprieteliai
ištėsė nagus,
buržuazija.
programą balsuoti, tai to PAKELKIME BALSĄ Už kad pasmaugti Lietuvą. Sto
kiems atidaryti dūris 'ir va
LIETUVĄ. ’
kime jos apgyniman ir paDraugės Puišiutės prakalba. ryti laukan iš draugijų.
Bukime ant sargy
Spalių 24 d. Cambridge,uj Tokia agitacija aiškiai pa Ištieskime jai paramos ran- ramon!
bos! Kaina laisvės ir nepribuvo LSS. 71 kuopos suren rodo, prie kokio tikslo ko
< Bendras So. Bostono Nu gulmybės yra nuolatinis bu
gtos prakalbos. Kalbėjo munistai eina.
teriotos Lietuvos Draugų dėjimas ir pasiaukavimas.
Bostono universiteto juris
S. K. Fėrikas.
komitetas sumanė prapla Į darbą visi, i konferenci
prudencijos studentė drau
Laisvamanių susirinkimas. tinti savo veikimą Lietuvos ją kas gali, kas sumanus.
gė S. M. Puišiutė.
Reikale ar informacijų
Kalbėtoja nuodugniai aiš Ateinančioj pėtnyčioj, 31 reikalų kėlime, gynime ir norint, kreipkitės adrese:
kino L S. Sąjungos skilimo Spalių* Lietuvių Apatinėj sa-; teikime jai didesnės para 315 W. Broadvvay, South
priežastis ir principinius lėj, nuo 7:30 įvyks lietuvių
Lietuvių mos. Įvairiose Amerikos Boston, Mass.
I
skirtumus tarp socialistų ir Laisvamanių Federacijos 30 lietuvių kolonijose jau vie Komitetas dėl pagelbėji
DAKTARAS
komunistų. Faktais priro- kuopos susirinkimas. Kuo nija pastangas, visi priete mo Nuteriotos Lietuvos.
dė, kaip LSS. bosai sauvališ- pos narius ir norinčius prisi mai neprigulmingos Lietu
A. Ivaškevičius, /
!
kai užgriebė organizacijoje rašyti prie jos kviečiame at vos sudarinėja vieną frontą.
Valandos: nuo 9 iki 10 ryte,
K.
Norkus,
/
valdžią, sąjungos organus silankyti. Kp. Raštininkas. Tas daroma ir Massachunuo 2—3 diena, 6—8 vak.
J. Šokas,
3etts valstijos kolonijose.
pavertė koliojimosi ir savo
67 Chamber Street
K. Gaidys,«
Męs, So.-bostoniečiai, suma
nuomonių reiškėjais; kaip
Socialistų mitingas.
M.
Venis
įv
I
BOSTON, MASS. '
pagalios sauvališkai jie su- Ateinančioj nedėlioj, 2 d. nėme pakelti balsą visų
Gydo abelnas ir venerikas ligas
P.
Gudas.
1
mindžiojd sąjungos konsti Lapkričio, Lietuvių Salėj, Mass. valstijos lietuvių var
tuciją ir galutinai privedė nuo 11 vai. iš ryto įvyks Lie iu ir sujungtomis spėkomis Liberty B«t<«® priima už
sąjungą prie skilimo. Taipgi tuvių Socialistų susirinki padaryti didžiausią piniginę pilnus $50 doie*^L. A. B/ės atstovas
jinai puikiai atsakė į komu mas. Kuopos narius ir no rfensyvą ir drabužių rinki
P. Ba‘kevi^
(45)
[
Iš Petrogrado.
nistų lyderio Bimbos prie rinčius prisirašyti kviečia mą.
GYDO
SLAPTAS VYRŲ IR
877
Car^Se
Str.,
Kad
šita
atsiekti,
sumanėkaištus socialistams ir par me pribūti. Kp. Raštininkas.
MOTERŲ
LIGAS.
> Cambridge, Mąss.
ne kreiptis į Mass. valstijos
tijai
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
gubernatorių Coolidge, pra
Antru atveju draugė Pui
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
Anglų kalbos mokykla.
ptiškas iš Lietuvos.
šant autorizuoti tam tikra
iki 9 vai. vakare.
šiutė kalbėjo apie Amerikos
Urbonienei, So. Bos[ Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2)
Lietuvių Moterų Progresy Mus prašo pranešti, kad jroklemacija Lietuvių ”Tag Mr*’kai
Ji gyveno kada tai po
! 69 CRAMBER ST, BOSTON.
vi Susivienijimą. Nurodė bažnyčios svetainėj, 428 Day” visoje valstijoje. Prie xim. 34 — 4-th St. Pasiimkit iš
Telephone: Haymarket 3390
Broadway,
So.
Bostone,
at

šito pienuojame surengti*-^
kaip komunistų šalininkės
—
—
Redakcijos.
i
nori paversti tą organizaci sidaro anglų kalbos mokyk Bostone didžiausią demor
ją komunistų Įrankiu. Ragi la lietuviams. Lekcijos bus traciją—maršavimą
IšSIDUOI/a KAMBARYS.
. c ®onI
V ienam arba dviem vyrams.
vyrams. I
no moteris pasilikti socialis- duodamos du vakarų į są- nis ir prakalbas
vaitę.
Mokytojausią
Bosto

sode. Prie dem<
Klauskite M. Raulinaitis. 239 Ll
tėmis kaip buvo ir nesiduoti
save klaidinti visokiems no universiteto mokytojau pakviesti latviur
t, So. Bostone.
i
Norint ton mokyklon įsira rainiečius ir žyjJk. Išnešti
karštagalviams.
to tęstus
Po prakalbų komunistai šyti, reikia nueiti tenai 8 va smarkiausius^
x jus ir vokieprieš lenk
pradėjo statyt "klausimų.” landą vakare.
ir imperialisSius
grobi
Žinoma, kad tie klausimai
v
.
eitu
tautų vardu
Jūsų giminės ir draugai rei
'
paprastai būna klausančio KRUTAMI PAVEIKSLAI. tus.
Suv.
Valstijų
valkalauja pagalbos. Jums nerei
prakalba. Tečiaus kalbėto Lapkričio 3, 4, 5 ir 6 nuo P*?1# alijantųi pripažinti
kia išbandyti. MUSU 40METŲ
ja pataikė iš tų klausimų 7:30 vakare pobažnytinėj į—Mgulmybę Lietuvai Lat
PRAKTIKA, užtikrina Jums,
pagauti mint) ir j kiekvieną salėj ant 5-tos gatvės bus rai, Estonijai ir Ukrainai.
kad Jūsų pinigai pasiųsti per
mus pasieks siuntėjus greitai
tinkamai atsakė; pav., ”Ko- lierstatoma Lietuva gyvuo- Kad visa tai atlikti yra
ir
be jokių kliūčių.
del komunistų vadus kriti se paveiksluose. Paveikslai auįįįi^a
Pinigų siuntimo musų spekuoja tie žmonės, kurie pas
cialiikumas.
taruoju laiku nenrigulėjo
4 d-. 2 vaL po pietų,
prie LSS., kaip "Keleivio” nėtus vakarus rengia Nute^ ietuvių Salėj, So. Bostone, PARSIDUODA AUTOMOBILIUS.
M. I. Bėrutėm Co.
redaktoriai?” Į šitokį klau riotos Lietuvos Draugai ir pnpas E ir Silaer gatvių.
Mitchell, 6 cilinderių. 1917 m 7
simą kalbėtoja nors ir nerei visas pelnas bus skiriamai * tą konferenciją kviecia- nasažierių. Mažai važinėtas, Išrodo
kaip naujas, parduosim labai pigiai.
kalavo atsakyti, nes tai ne sušelpimui Lietuvoje ken- ^visus neprigulmingos ir Rengiuos
važiuoti Lietuvon, todėl no
nų greitai parduoti, ftatyt galima
jai daromas užmetimas, te tančių žmonių. Todėl kiek
ir
čiaus jinai atsakė: "Jeigu vienas malonėkite atsilan
šiaip vakarai nuo 6 vai. vakare (?)
FRANAS
BP.AZD1S
’
'Laisvės’ redaktorius (arit- kyti.
Jjjėjas, draugi chicago. h
190
Athena
Str,
So.
M
um
.
» aa nau<i turi teise smerKviečia Komitetas.

AR NORIT Blf
SVEIKAS?/
Tai priimkite mano patari*
vartok šv. Bernardo gydanči
tą. Aš kentėjau nuo pilvo
mo ir kataro per peoidolikj ®etų.
Aš gydžiaus pas keletą
,r
bandžiau visokius vaistus, F niekas
man nepagelbėjo, iki aš prrl*“. v*r*
tot šv. Bernardo Gydanči Arbatą,
kuri išgydė mane. Ji tA prūmnų
skonį ir veikia greitai, ^bandykite.
Prisiųskit $1.12 už
v®*
15.00 už šešis pakelius,*11*
adreso: Saint Bernard ąrdens, D-13,
New Orleans, La. Pirt*1 b“8 Joms
sugrąžinti, jeigu toji*rbata Jums
nepagelbės.
Reikalą* Jos Al?n*
dien.
(«<)

GELIŲ BALIUS!

■
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S. M. Pearl

Dr. L. J. Podder

LIETOYON!

Didžiausia Lietuviška

APT1EKA

