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VENGRIJOS BURŽUAZI
JA NUŽUPĖ 14 KOMU
NISTŲ.

Lietuvos Misija
kad
jau Neur Yorke tenai

Iš Budapešte pranešama,
19 gruodžio buržuazija
nužudė Juozą Scemy
LITVINOVAS KALTINA
ir
13
kitų komunistų, kurie TELEGRAMA NUO SME TRAUKDAMIESI GER
Londonas.
—
Gauta
čia
iš
DENIKINAS VIS BĖGA.
ANGLIJOS VALDŽIĄ.
TIKISI
UŽTRAUKT
ČIA
MANAI VISKĄ PLĖŠĖ.
TONOS.
buvo Belą Kūno valdžios
Maskvos bevieliu telegrafu
Bolševikai
nuvarė
jį
da
50
$100,000,009
PASKOLOS.
nariais. Buržuazija nudėjo
žinia sako, kad netoli Omsko
Daugiau apie taiką Sovietai
mylių
atgal.
juos
užtai, kad turėdami sa Bostonieių aukos priimtos, Pėstininkus tyčia pavertė
bolševikai rado ligonbutyje
nekalbėsią, bet pavesią rei
Maisto
Lietuvai
dabar
nerei

vo rankose valdžią jie pirma sako Lietuvos prezidentas. raiteliais, kad daugiau ar
Londonas. — Išleistas .čia 700 mirtin sušalusių Kolča
kalą Raudonai Armijai.
karės ministerijos praneši ko kareivių, kuriuos Kolča kia, nes derlius buvęs geras. pasmerkė miriop nemaža
klių žmonėms atėmus.
Derybos mas sako, kad Denikino ka ko armija bėgdama apleidus. Lietuvos
1 Kopenhaga.
ansų_ ir preky- buržuazijos._____
laikas atgal Bosto
tarp Anglijos atstovo O’Gra- riumenė vis dar negali prieš Oficialis pranešimas iš bos misija, kuri šiomis die- NORĖJO PAVOGTI BELĄ noTūlas
lietuviai
surinko ir pa- Ši panedėlį atėjo iš Rygos
dy ir Sovietų Rusijos įgalio bolševikų ofensyvą atsilai Maskvos sako, kad kuomet nomis išlipo (New Yorke, sa-;
KŪNĄ,
siuntė
Lietuvos
valdžiai telegrama, kurioj sakoma,
tinio Litvinovo, kurios buvo kyti ir traukiasi visu frontu 1 gruodžio bolševikai paėmė kosi turinti vilties parduoti
. , ..
.. .*.
30,000 markių. Šį panedėlį kad 14 gruodžio iš Lietuvos
vedamos čia dėl apsimainv- atgal. Pranešimas priduria, rytų Sibire NovonikolajevsAmerikoj
Lietuvos
paskolos
Bagočius gavo iš Kauno nuo pasitraukė jau paskutinės
mo karės kaliniais, pairo ne kad pereitos savaitės bėgiu ko miestą, į jų rankas pate bonų už $100,000,000. U..
ttx suokalbį
pavogti tenai
buvu- Lietuvos prezidento Smeto vokiečių spėkos, kurioms va
~ "
~
priėjusios prie jokios sutar bolševikai privertė Deniki- ko belaisviais '500 Kolčako tuos pinigus-ji ketina pirkti, fį ^5^55
nos telegramą, kurioj prane dovavo pulkininkas Avalovties.
Belą Kūną
ir ati šama, kad pinigai jau pri Bermontas. Traukdamiesi
ną plačiu frontu pasitraukti oficierių
ir generolų
ir čia drapanų, mašinų ir ža- Itatorių
"
................
Litvinovas pasakė, kad už dar 50 mylių atgal ir kad da 10,000 kareivių. Tarpe gro lios medegos.
duoti jį į Vengrijos buržu imti. Smetona savo telegra vokiečiai varė kuoplačiausj
derybų suardymą kalta An bar dalykai stovį taip, jog bio,
azijos rankas. Susekusi tą
M1U, kokis teko bolševikams,
Lietuvos žmonių plėšimą.
sako:
glijos valdžia. Paklaustas, nesimato jokios kliutės, dei buvo Amerikos Raudonasis Misija susideda iš buvusio suokalbį, policija areštavo moj
Nors vokiečių evakuacijai
„Čekis
ant
50,000
markių,
ar jis darys da kokių žings kurios bolševikai negalėtų Kryžius, Ufos gubernijos finansų ministerio Jono Vi- 2 broliu, Ladislavą ir Andre
auka nuo Bostono lie prižiūrėti buvo atsiųsta Pa
nių linkui taikos, Litvinovas tęsti savo ofensyvą toliaus. banko skyrius su 40,000,000 laišio, buvusio karės minis jų Horvatus, kurie buvo jau kaipo
tuvių,
gautas. Aukauto baltijon sąjungininkų kon
atsakė, kad ne.
Bolševikai paėmė netiktai rublių pinigų, ir galybė viso terio Povilo Žadeikio ir bu pasirengę pagriebti Belą jams tariu nuo savęs širdin i trolės komisija, bet ji nega
vusio lietuvių delegacijos Kūną ir slapta išbugdyt jį
„Mes paliksime šitą daly Charkovą ir Poltavą, bet jie kių sandėlių.
lėjo nieko padaryti, nes vo
gą ačių.
nario Paryžiuje Jono Ži- Vengrijon.
ką Raudonajai Armijai,” užėmė jau ir Kijevą. Karės
kiečiai neleido jai peržiūrėti
„Prezidentas
Smetona.
”
paaiškino jisai. „Anglijos šitoj apielinkėj esanti nepo- DENIKINAS IŠSKERDĖ liaus. Jie sako, kad Francunei savo vagonų, nei laivų,
. premjeras Lloyd George no leoniškos ir naujoviškos ma TŪKSTANČIUS ŽYDŲ. zijoj Lietuva nupirkusi iš NORĖJO VARU PASIIM
kuriais jie gabenosi iš Lietu
TI MERGINĄ.
Suvienytų Valstijų valdžios
BAISUS ŠALČIAI.
ri, kad pirma mes užbaigtu dų mišinys. Svarbiausią ro
vos visokį grobį.
me reikalus su Kolčaku ir lę tenai lošia raiteliai, ku Per Šveicariją ateina ži 100 garvežių geležinkeliams Providence, R. I. — Du
Denikinu. Bolševikų armi riems taip-pat padeda orlai nių, kad tose Ukrainos vie ir 40,0Q0 kareivių čeverykų jaunu italu čia norėjo pri Pranašauta svieto pabai
tose, kurias užėmė Deniki ir uniformų. Be to da iš kalbinti 17 metų merginą, da pereitą sąvaitę neįvyko,
ja kaip tik prie to ir eina da viai ir tankos.
nas,
išskersta tūkstančiai ameriikečių atsargos Fran- Laurą Dorio, kad ji pames >aulės karštis žemės nesude
bar.”
Tečiaus Londone 20 gruo BOLŠEVIKAI PRADĖJO žydų. Vienam tik Ekateri- euzijoj buvę nupirkta daug tų tėvus ir eitų su jais. Mer rino, bet užtai pasaulis benoslavo mieste 5,000 žydų reikmenų ligoninėms.
džio oficialiai buvo paskelb
ginai nepaklausius, vaikinai mažito nesušalo. Vietomis
SU ESTAIS KARŲ.
Misija
sako,
kad
maisto
ta, kad Kopenhagos derybos Išleistas Maskvoje oficia- buvo nudėta.
pagriebė ją ir norėjo varu šaltis buvo toks didelis, kad
Lietuvos
žmonėms
dabar
ne
da nevisai petrauktos, o tik lis sovietų valdžios praneši
nusivesti su savim. Pradė įmonės negalėjo laukan išei Traukėsi visai kitu keliu, ne
reikią,
nes
derlius
šįmet
bu

tai laikinai atidėtos, kad da mas sako, kad Estonijos ITALIJA JS1LEIDŽIA
jus merginai spiegti, namiš ti. Pavyzdžiui, Rocklande, gu jiems buvo nurodyta.
vęs geras ir duonos busią ga kiai ją išgelbėjo ir suėmė Maine’o valstijoj, tempera
vus delegatams laiko pasi fronte. Narvos apielinkėje,
ANARCHISTĄ
da užsieniui parduoti. abudu užpuoliku. Kiekvie tūra nupuolė iki 30 laipsnių Varšava. — Traukdamosi
tarti su savo valdžiomis.
prasidėjo smarkus mūšiai. Roma. — Pastaruose rin Įima
Lietuvai tiktai mašinos la nas jų turėjo užtaisytą re žemiau zero Fahrenheito, iš Lietuvos vokiečių „Gele
• Bolševikai sutinka paliuo Bolševikų kariumenė prasikimuose
Italijos
parliamenbai reikalingos, nes be jų volverį. Dabar abudu sėdi kas reiškia 62 laipsniu Be žies Divizija’’ pasižymėjo
suoti visus anglus belaisvius, laužusi per spigliuotus es
tan
buvo
išrinktas
anarchis

darbeliais,
niau vandens šalimo laips neprastesniais
sunku pastatyti ant kojų kalėjime.
bet reikalauja, kad Anglija tų tvoras ir paėmė kelis kai
tas
Malatesta,
kuris
po
nekaip
iki
šiol.
Pagal
sąjungi
nio. Kanadoj, White River
karės sunaikintą pramonę.
užtai paliuosuotų 100 bolše mus. Apie 85 mylias i piet
nusisekisios
revoliucijos
ninkų
misijos
viršininko
įpielinkėj, buvo 48 laipsniai
Už mašinas Lietuva galėtų NUTEISĖ 32 I. W. W.
vikų ir da 26 kitus, kuriubs ryčius nuo Narvos, bolševi
1914
metais
pabėgo
Londo

NARIU.
žemiau
zero, arba 80 laipsnių gen. Niesselio įsakymą, vo
užmokėti
Amerikai
savo
jie pridavė atskiram sura kai padarė drąsų užpuolimą
nan
ir
iki
šiol
tenai
gyveno.
miškais, linais ir išdalies vil Kansas City, Kan. — Pri- žemiau vandens šalimo. To kiečiai turėjo trauktis nuro
šė. Be to da jie reikalauja, ant Kremena Spaskos ir pa
Nežiūrint
to
visko,
Italijos
nomis, pasakė Vileišis.
kad Anglija leistų liuosai ėmė tenai daug belaisvių.
saikintujų suolas čia pripa kių šalčių šituo metu žmo dytomis vietomis ir tai vien
valdžia tečiaus leido jam
tik geležinkeliu. Bet vokie
parvaižuoti Rusijon 2,000
Petrogrado
laikraštis sugrįžti ir nusiuntė paspor- Misija bandys gauti pas žino kaltais 32 IWW. unijos nės neatsimena jau nuo 50 čiai pasielgė visai atbulai:
kolos pas Amerikos piniguo nariu, kurie buvo kaltinami metų.
bolševikų iš Danijos, kur jie „Russkaja žizn” esąs įnir
tą.
Bet
Prancūzijos
valdžia
jų divizija numaršavo iš
čius.
Tuo tikslu bus laikoma už „suokalbį prieš valdžią.’’
pabėgo iš Vokietijos.
šęs ant estų dėl jų nenusilei- atsisakė praleisti jį per sa
Šiaulių
į Klaipėdą pėsčiomis,
su kai-kuriais finansistais Federalis teisėjas Pollock
Anglijos atstovas sakosi dimo Dorpato konferencijoj.
BAISI NELAIMĖ ANT
vo
žemę,
nes
jis
esąs
"pavo

kad
einant
per kaimus dan
konferencija. Už paskolą juos nuteisė nuo trijų ir pu
sužinojęs iš nepriklausomų Estų nenuolaidumą laikraš
GELEŽINKELIO.
gau butų galima prisiplėšti.
■ ~ žmogus.” ' " '
į Lietuva
galinti užstatyti sės iki devynių ir pusės me
šaltinių, kad Anglijos kari tis aiškina slaptomis sąjun jingas
tuomet
išplaukė
graikų
lai-j
Amerikos
kapitalistams
diniai ir civiliai belaisviai bol gininkų intrigomis, kurie
tų Leavenwortho kalėjiman.
Maine’o valstijoj, ant Ca- Sąjungininkų oficieriai, ku
vu
ir
ant
Kalėdų
-jau
turėjo
rie buvo nusiųsti į Šiaulius
delius plotus valstybės že
ševikų rankose užlaikomi stengiasi Estonijoj atgai
ladian
Pacific
geležinkelio,
mės ir girių, kurias iki šiol PARDUOS 1,900,000 PORŲ tarpe Onawa ir Bodfish sto prižiūrėti vokiečių kelionės,
taip gerai, kaip tik sąlygos vinti Judeničo armiją, sug būti namie.
ARMIJOS ČEVERYKŲ. nų, pereitą sąvaitę ištiko negalėjo jos prižiūrėti, nes
Rusijoj pavelija.
rąžinti jam atimtus ginklus, KANADA PAL1USAVO valdė Rusijos valdžia ir
stambus dvarininkai, kurie Iš Washingtono praneša )aisi nelaimė. Du pasažieri- vokiečiai bombomis suardė
karinę medžiagą ir suorga
jų traukinį.
KALINIUS.
dabar iš Lietuvos pabėgo.
PETROGRADE SUSEK nizuoti naują užpuolimą ant
ma, kad karės ministeris įiai traukiniai, bėgdami vi Sąjungininkų ir Vokieti
TA DIDELIS SUOKALBIS Petrogrado.
Kanados valdžia paskelbė Maj. P. Žadeikis, kuris pir Baker įsakęs parduoti žmo su smarkumu susitiko viens jos valdžių buvo nutarta,
PRIEŠ BOLŠEVIKUS.
visuotiną amnestiją, karės m a kuvo rusų kariuomenės nėms 1,900,000 porų naujų su kitu ir abudu sutyžo. Ke- kad ištraukta iš Lietuvos
KOLčAKAS PASITRAU prasikaltėliams, ir visi kali oficierium, buvo paklaustas čeverykų, kurie buvo užsa iasdešimts vagonų su žmoAreštuota 900 žmonių, 350
KĖ JAU IR Iš TOMSKO. niai, kurie dėl nusidėjimų kaip dabar stovi dalykai Ru kyti armijai, bet atliko ne lėmis sugriuvo į vieną krū kariumenė butų nugabenta
jau nužudyta.
Vokietijos gilumon ir tenai
Iš Irkutsko pranešama, prieš karę sėdėjo kalėjime, sijoj. Jis atsakė, kad Kolča- suvartoti. Čeverykai bus va. Kiek iš viso žmonių paleista. Tečiaus įtaisytos
Helsingforso žinios sako, kad Kolčako "visos Rusijos" bus paliusuoti.
keis, Denikinas ir Judeničas parduodami tuose pat ar ižmušta ir sužeista, tikrai jai gyvenimo vietos Klaipė
kad Petrograde susekta di armija pasitraukė jau ir iš
yra visiškai sumušti ir su mijos Storuose, kur iki šiol da nižinia, nes da nevisi iš doje rodo, kad šitos sutar
delis suokalbis prieš bolševi Tomsko 'miesto. Visuotina PADEREWSKIS TIK PAP jais jau viskas pabaigta. buvo parduodamas maistas. M) laužo išimti.
ties vokiečiai taip-gi nepil
kus. Areštuota išviso 900 Tomsko evakuacija prasidė
Kitaip tečiaus esą su bolše
RASTAS
SEIMO
NARYS.
dys.
žmonių, tų tarpe keliolika jo 16 gruodžio.
vikų armijomis. Jų galybė SUŠALO DVI KARVĖS. BOI^EVIKAI TRAUKIA
Anglijos ir Francuzijos pi
KARIUMENŲ PRIEŠ
Ir abenlnai, vokiečių ka
Varšava. — Nuo augštos nuolatos einanti didyn ir di Pereitos subatos rytą
liečių. Revoliucinis tribu LENKAMS NUSIUNTĖ premjero vietos ponas Pade- sciplina geryn.
ESTONIJĄ.
reiviai
laužė sąjungininkų
Northboro miestelyje, neto
nolas pasmerkęs 350 suokal 350,000 TONŲ MAISTO. revskis puolė taip "žemai,”
įsakymus visais atvejais. Pa
li Bostono, vietos gyvento
bininkų miriop ir jie tuo
Iš Revelio pranešama, kad vyzdžiui, jiems buvo įsakykad dabar jis sėdi Lenkijos ANGLIJA PADARĖ SLAP jas nuėjo tvartan, kur jis
Iš Danzigo pranešama, seime tarpe kaimiečių ir ki
jaus buvę sušaudyti.
Narvos fronte bolševikai ta, kad visus Lietuvoje rekkad nuo pereito vasario mė tokių paprastų žmonių kaip TA SUTARTĮ SU OLAN laikė dvi karves, ir rado dabar pradėjo koncentruoti vjZUotus arklius, visus veži
DIJA.
abidvi sušalusias.
nesio per tą uostą Lenkijon lygus su lygiais. Bet vis
ke riausias savo spėkas ir at-j mus ir visas krūvas sukrau
PAĖMĖ I)A 2,500
nusiųsta
iš
Amerikos
Briuselio
laikraštis
”
Nagabeno
daug batalionų išl tų visokių reikmenų trauk
dėlto papierosais jis jų ne
KOLčAKINIŲ. '
350,000 tonų maisto ir žalios vaišina, tik ištrukęs papie- tion Belge’’ rašo, kad tarp IŠPLĖŠĖ KRAUTUVŲ. Kolčako fronto. Jų progra damiesi jie paliktų ant vieLondone gautos iš Mask medvilnės.
Quincy miestelyje, netoli mas yra paimti Narvą ne-' to. Nežiūrint to, vokiečiai
dėžutės Anglijos ir Olondijos likos
rosus aksuotas
vos žinios sako, kad į pietva
padaryta slapta sutartis, pa Bostono, vaikai įsilaužė per žiūrint jokių nuostolių, o rekvizavo išnaujo arklių sa
karius nuo Tomsko, bolševi 1,600 POLITINIŲ KALI jiems atiduoda.
gal kurią Anglija gvaran- langą geležinių daiktų krau- paskui privaryti savo karei vo kanuolėms, kurios buvo
kų kariumenė paėmė BolsNIU PALIUSUOTA
tuvėn ir išnešė apie 100 kiše vių pilną Estoniją ir padik jau iškinkytos, ir prie to da
tuoja Olondijos čielybę.
PRAŠO
IŠDUOTI
RAUDO

tnają ir 2,500 Kolčako ka
FINLIANDIJOJ.
ninių peilių ir daug kitokių tuoti taiką savo sąlygomis. jie tyčia pavertė savo pėsti
NOS ROŽĖS UŽMUŠĖJĄ.
reivių;
smulkių
daiktų.
Raudonosios armijos lai ninkus į raitelius, taip, kad
Finliandijos perliamentas
SUDEGĖ LAIVAS ANT
Vokietijos
valdžia
kreipė

mėjimai
rytų ir pietų fron daugiau arklių pasiėmus. Ve
nutarė paliuosuoti politinius
JŪRIŲ.
TRAUKINISSUDUŽO.
PAĖMĖ TRIS PULKUS
tuose davė Trockiui vilties, žimus ,kuriuos turėjo palik
kalinius, kurie sėdėjo iki šiol si į Olandijos valdžią, pra
KAZOKŲ.
New Yorke gauta žinių,
Pasažierinis
traukinis, kad pasieks jiems ir šiaur ti Lietuvoje, vokiečiai pri
kalėjimuose. Tokių kalinių šydama jos, kad ji išduotų
_ pereitą
_ panedėlį iš vakarių fronte. Pastaromis sikrovė įvairiais grobiais ir
Londone gauta žinių, kad Finliandijoj buvo 3,000, bet; nabėgusį tenai oficierių Vo kad Pacifiko vandenype, ne- kuris ėjo
TLuuis, dienomis estai atrėmė jau išsivežė. Negalėdami visko
15 gruodžio bolševikų raitė- kol kas paleista tik 1,600; Ii- kelį, kuris užmušė Rožę toli Peru pakraščio, sudegė Oklahoma City" f St
liai Turkestane užėmė Ust kusieii 1.400 kaltinami už Luxemburg. Olandijos val Amerikos kompanijos gar-nušoko nuo bėgių ir sudužo, septvnias bolševikų atakas, su savim pasiimti, jie di
’h irwood.” ;Žmones Trįs žmonės likos užmušti, kurie persikėlė per Narvos džiausias krūvas gerybių
;o miestą ir su- politiškas užmušėjistes ir jų džia ketino svarstyti šitą lai vis ’"Firwood.„
Kamenogorsko
prašymą pereitą panedėlį. išgeD- jo kitas laivas.
sunaikino.
!o 48 sužeisti.
upę.
►uTrus kazokų, da nepaleidžia.
ėmė tenai 3 pus
700 Kolčako kareivių rado
ligonbuty sušalusių.

Sąjungininku įsakymą
vokiečiai neklausė.
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.Tyškevičių, gi jo sekreto Į
rium — Baluti, kurį Ameri-į
kos tautininkai buvo nusiun
tę Paryžiun. Kol kas Tyš- i
kevičius neatvažiavęs, o Če
ginskas su Bizausku esą Kaip lietuviai išpėrė len- žodžiu, visą, ką tiktai turėjo,
Slaptai
PATARIA SIŲSTI LIETU vieni komunistai pradėjo taip izaliuoti, kad su Lietu
kams kailį.
j kiti net išsivilkę, vienmaršOperatyvia įsakymas.
Gynimo Fondą šmeižti ir va visai negali susižinoti.
VON PINIGUS.
VT
... rami•
rr.
qpiir.išsinešdi
kiniai bėgo.
Išėjimo laikas ir kryptis.
Nakus
ryk.• Tik
*L kad tik greičiau
nukentėj
streikierių gy
Iš Londoniečio straipsnio
"Sandara”
išspausdino
—Rytoj spalių
spalių •....
d. š. »*•
m.
““v dangaus mir-!j
\Tenabėjr ]pnka:
=
a 1—
■ • • «•«■
i. Taigi kitokio išeina, jog Čepinskas su Bi žvaigždes ant
buvusio kitąsyk Amerikoje nimą tru
ga.
Mes
traukiame
j
muši.
‘
J
.
partizanų
rinktinė
skaičiuje
"viso labo tik mokytojo” M. vardo jiems ir negalima duo zausku buvo prašailnti del Arkliai prunkščia, tarytum
°»
• • • •žmonių, drauge su ulaŠalčio laišką iš Kauno. Tame ti, kaip tik darbininkų nep bto,- kad jie rūpinosi išgauti nujausdami šiandien ką to’
..
nįUakio
nų
buriu išeina plentu ^P*
iš Anglijos pripažinimą ne- lfin npnanrastn
laiške jis pataria amerikie rieteliai ir šmeižikai. Lau į priklausomos
Vežimu
“HesieilOJ Jiems 1S prjbahio x:o_1;„x:A i:„u
kio
nepaprasto.
Vežimų
Lietuvos, kuo
karšti. Tada nabagų po vi čiamiesčio link.
čiams grįžti dabar Lietuvon kan juos iš Visų darbininkiš
barškėjimas
miško
tyloje
to

ku draugijų!
met Yčo-Voldemaro kompa
sus laukus pasklydo, nežino i Išėjimo pradžia ir voros
su pinigais, nes —
li
atsiliepia,
it
sveikindamas
apsaugojimas. — Voros prinija nori sujungti Lietuvą
"dabar pats patogiausias lai
jo kur kuriam dėtis.
musų
kareivius,
kurie
pir

su
Lenkija
arba
su
Kolčakišaky
partizanai, jų užpaka
kas, kadangi dabar doliano "MUMS TOKIŲ NEREI
mu
kart
čia
atsilankė.
Ty
liai
Vietos
žmonelius
apėmė
ne Rusija. Jis sako:
ly ulanai; apsauga iš parti
KIA."
kursas yra ypatingai aukštas,
važiuodami kareiviai mąsto. neišpasakytas džiaugsmas: zanų skaičiuje 5 žmonių, ei
"Kas
Kolėakinius
užkvietė
dabar lygus 27 vokiškom
Taip . pasakė. Brooklyno
•Jų veidai apsiniaukę it tam su ašaromis akyse pasitinka nančių 300 žingsnių pir
arba ost, t. y. musų markėms lietuvių kriaučių unijos val Lietuvon? Paryžiečiai arba jų
sus debesys. Senai jie iš musų kareivius ir dėkuoja, miau. Vora eina taip, kad
arba auksinams. Dabar turint dyba komunistui T. A Li- smegens p. pr. Valdermaras,
troškę pasveikinti baltuo kad išvijo vagis, plėšikus, 12 v. 50 m. butų kryžkelėje
bent kiek pinigu stačiai užsi sajui, kuris norėjo ton uni- mušdamas telegramą šią vasa
rą admirolui Kolčakui su pas sius erelius, pasveikinti kar kurie ką tik nutverdami, vis plento ir Griškavos — Menmoka juos parsiųsti į Lietuvą jon įsirašyti.
du tuos, kurie neprašyti at ką be atlyginimo nuo jųjų tiškių kelio.
išmainyti ir pakilus vokiečiu
^Laisvės” No. 65 jisai veikinimu, kada talkininkai bu sibastė šiapus demarkacinės plėšė.
I Voros išsiskirstymas. —
markės kursui galima stačiai skundžiasi, kad jo nepriėmė vo pripažinę jį kaipo Viršiau
linijos
ir,
nesiskaitydami
su
Tuoj
vadas
užsakė
iš
to
Pusvalandžiui praslinkus, 1
pgnkibtk kas mums visuomeni- ųnijon dėlto, jog tūlas lai siąjį Rusijos valdovą, kuris
iokiais santarvės reikalavi pat miestelio keletą vežimų, vai. 20 min. vora skirstosi į
jau
pirmiaus
buvo
apsišaukęs
•ifi jatžvilgiu butu labai nau kas atgal jis tą uniją "Lais
už suvienytą
nepadalinamą mais, plėšia ir drasko gyven kurie akimirkoj jau čia pat burius, kiekvienas burvs ei
dinga.”
vėj” apšmeižęs.
Rusiją. Tad-gi ar dyvai, kad tojus. Nors minkšta lietu buvo. Mes pradėjome rink na pirmyn, prisilaikant jam
Važiuojant Lietuvon, p. Jš jo pasąkojimo matyt, Kolčakiniai
Tu vyreli! kiek duotos užduoties.
užplūdo Lietuvą, vio širdis, bet regint musų ti grobi...
Ša!q®š pataria vežtis kiek kad komunistiški triukšma
šalyje
viešpataujant
tokius
mes
čia
visko
užtikome:
gaSfi^Maugiausia auksinių dariai unijoj įtekmės neturi tikėdamiesi rasti čion sau tal nenaudėlius, tur pavirsti ak- ginklų, amunicijos, prikep , 1-mas būrys. — 1-mas bū
rys, vadovaujant .... eina
pinigų, nes Lietuvoj esąs la- ir juos pradeda jau varyt kininkus!”
tos’ duonos, miltų ir šiaip vi per Mentiškių mišką, keliu
mmimi.
Tai
ve,
kas
darosi
tame
iš tenai laukan. Jis sako:
baV fė'taihgas auksas.
Štai jau baigiasi miškas, so gero... Jie čia, matyt, žie- iš Mintiškių į Kapčiamiestį
”Nęw Yorke drg. Jakubonis diplomatijos purvyne, į kurį
-1.
PAR^jOMIS
IMIS GYVENA
GYVENA.. tapo prašalintas iš unijos už ir amerikiečiai ne vieną tuk- ir nuo Kadišių papūtė ryti mavot ketino. Štai ir šta ir krūmuose augštumos 122
nės audros vėjalis. Vežimus bas su visais dokumentais
M. Šalčius savo laiške iš skiedimą boševikiškos propa 1 stantį dolerių sukišo, aukau- sustabdė. Vadas mums pra puolimo ant Kapčiamiesčio. užima Šiaulių poziciją fron
gandos. Drg Varaškeviče ir I darni į tautininkų ir klerikatu į Kapčiamiestį.
Fąšo:
kad v*v.jie -jau
nešė, kad Kadišiai jau visai Pastebėtina,
•
».
•. bu- i 2-as būrys. — 2-as būrys,
!£ęxa įgyvename partijo-j kiti pasakoja, kad jųjų unijų , lų fondus!
arti, kad turime patvka ąp- vo išsivirę pusryčius ir pa- vadovaujant .... drauge su
;WA.‘¥9f*r^’os mus prie ^leže‘i skyriuose nevalia skleisti revo
i
KODĖL
KILA
INTRIGOS?
sieiti, kad mus neišgirstų valgę butų lygavę ant Kap- pjrmu burįu eina į Mentišį^tatynėjo į visokias: liucines propagandas; už ką i
nriešai.
Vadas išsiuntė mu- ciamiescio,^ bet mūsiškiai, kju paskuį krūmais pagal
jomis mes įr ren- j grumuojaipa išmetimu iš uni I Ar žinot, kodėl Lietuvos
kames /^vsįstyti savo politikos; jos ir t. t,"
i politikoj yra taip daug in- •ų raiteliu būrelį apsupti kaip pusryčius, taip ir tą zy-; jančiuiius ežero krantu prie
miestą. Kaip priešas bėgs, gi jiems sugadino...
rSk^į/vi&rint išsitraukti 1
Juozapato, i vakarus nuo
O ta jų "revoliucinė" pro-Yrigų?
kad
jam
geriau
suduoti
iš
Apie šitą atsitikimą gan-:ežero augštumoje 1°8 užima
fYrrfūa».g>:veĮnmą, reikia įeiti j j paganda yra tame, kad ar-‘ Ogi todėl, kad žmonės ne- užpakalio.
Tuoj raiteliai das žaibo greitumu aplėkė Šiaulių
^^./Pįię^io Kabineto tai] dyl darbininkų vienybę ir tiki Į Dievą ir dūšios nepripoziciją
^£°n7
tam
sumoj
i
šnyko.
________
: griauti jų
organizacijas/pažįsta.
b?
visa lenku apielinke. Lenkai tu i Kapčiamiestį ir prižiūri
>?
Mi1
jguvo. vienatinis kė Pats
"Draugas.
Po
valandėlės
vadas
iš

T.
M.
Lisajus
sako,!
Taip
aiškina
nubėgę
į Šapockinę pranešė,' Kapčiamesčio—Veisėjų viešSŠf’gSEf' lę,
-----------vieta gauti ;kad
Nurodęs, kad intrigų pilnas siuntė žvalgybą ir paskui ją kad pilni miškai su armotom kelio.
Wr 8..-^ ir Amerikoje "kiekvieno idėjos komunisto, lietuvių gyvenimas, klerika- musų jiega pasijudino iš vie ir su kulkasvaidžiais lietu-: 3-ias būrys. — 3-ias būrys
pareiga yra. nepaisant,
kad Jų organas 295-tam savo nu tos.
viu ir amerikonu. Nuo viso i vadovaujant .... eina į kaimes nepriklausom prie unijų! meryje sako:
Mano širdis pradėjo tan Seinu fronto anie2 dieni bu-Irę nuo plento, pamiškiu, kur
i
wuši?kUi3. patriotai; dėl ekonominių aplinkybių, są:
”
Kur-gi
jų.
nebus?
Juk
žmo

kiau
plakti, nes ir aš pate vo nuimti visi sargvbiniai. i užima poziciją skersai ke^jmėrikfeję tvirtiųav kad Liejomis kovot patol, pakol jos j nės į Dievą netiki, tiesos nepri kau žvalgybom Rasi, susi
T_ .
...
! lio iš Stalių į Kapčiamiestį.
tuMoje
nesą.
bus priverstos organizuotis į. pažįsta. sakosi dūšios neturį tiksiu su priešu ir be laiko,
Km p pasakoja v tetos gy-j( 4-as Durys
būrys. _— 4-as būrys,
važiuot/aįFneva
vertojai, tai lenkai daugiauĮ
daugiau i vadovau
vadovauja
įįt’....
.. drauge su
jan
vieną viso pasaulio revoliuci ir skirtumo neranda tarp savęs neatkeršijęs jam už musų ventojai,
nesigirdavo,
kad
eisią
1
Kau-I
trediu
buriu
eina pamgkiu>
niai industrinį unijizmą.”
žiuot LIETUVON.
ir aglvijo. Tokiems žmonėms Tėvynės grobimą, turėsiu
Vadinas, patįs komunis- pinigas yra viskas.”
žūti, bet tuoj nusiraminau, ną. nes einant į Kauną reiks : paskui tyliai Simonaukos
pamatyti Kadišius, iš kur
rikie- ■ tai prišipažįšta, kad jų pa Sakytume, "Draugas" turi štai ir plentas sukasi, štai ir reikėjo taip greitai nešdin ežero pakrančių apsupa
ną pa
inimų.
Kapčiamiestį ir paežerių
^»von, reiga vra griauti visas uni- žinoti, ką kalba, nes jis yra tiltas, ant kurio, vadas sakė, tis.
’
!
jas,
kad
paliktų
tiktai
ai<<>
traukia
į Nasutus. Maž
Tiri
būti
lenkų
sargyba...
neš tenai labai esą v»LreikalinDievo ir dūšios dalykuose
Blogiausia,
tai
tų
ameri

bUistų
"One
big
union.
”
Tą
daug
500
žingsnių Nasutų
Prislinkome prie pat tilto ir
i. ’ .Ir. Šalčius savo
konų
jie
bijo
(angliškuose
irha
; reiškia jų "vienas viso pa- , specialistas.
Bet kodėl vyskupas Kare natau — stovi du. Mano šir- rūbuose): vos tik pasirodė .nepriėjus, būrys dalinasi į
'Amerikos šaulio revoliucinis industri- j
vičius važiavo pas generolą iis virte užvirė. Norėjau Ijazdijuose kareiviai angliš ; du skyrių.
nis
unijizmas.
”
.•neišleidžia namo.
Ludendorfą ir intrigų keliu šauti, bet nesinorėjo "išbu- kuose rūbuose, kaip paskli las ir 2as skyriai. — 1-as
>, čia labai /ir labai
Ar
galima
tad
stebėtis,
Dlv
oA V
paverst Lietuvą "kri- iinti." nes abudu, žiurėda- do gandas, kad "Amerikos i ir 2-as skyriai užima Šiaulių
kad unijos jau pradeda tuos norėjo
i liniją priešais Nasutų kaimo
n\į dangų, ką tai svajojo.
to ^įcęĮ7yiętoj darbininkų klaidintojus šiuo kščion iškai-konservatvviška Mano draugas suriko: "ręce vaiskas" ateina Seinų imti. ■ aukštumoje 134 frontu i
monarchija?” Ar jis taip-gi
ti laukan^
io gury!” bet jie išsigandę, Kažin kas dar tą pačią die j Kapčiamiesti, taip pat KapIpzjsH .ioiž IL gi !i
9; v
. j netiki į Dievą?
ną tą gandą nunešė į Seinus, ! čiamiesčio — Veisėjų vieš
vietoj pasiduoti, iššovė ir ir,
ii
Paskiri,
kodėl
generolas
kaip nupasakoja, Seinų kely7. Tiedu skyrių turi būt
'LIETUVIŠKOS DIPLOMĄ-!
leidosi bėgti, kiek tik kojos
j
Žukauskas
užleido
lenkų
legyventojai,
tuoj vakare pa
TIJOS PURVYNE.
srijonams pusę Lietuvos? Ar :šneša. Savo šūviais mes kilo didžiausias triukšmas: nematomu iš vieškelio, bet
Klerikalų "Darbininkas," Įįis taip-gi nepripažįsta du- iuos tuoj pasivijom... Gir užvarė vežimus, pradėjo vis į turėti ji savo priežiūroje,
paskui ir. "Draugas" Įšios? Jeigu taip, tai kodėl džiu netoli manės vadas įsa ką kraustyti ir per visą nak į 3-ias ir 4-as skyriai. — Li»J295)
išspausdino tūlo vyčių suvažiavimas nutarė ko: "Vyrai, valio per tiltą!” tį nė truputį nemiegojo.
kusiej’i 3-ias ir 4-as skyriai
jį Londoniečio... iš Anglijos nupirkti jam aukso kardą Akimirkoj ir visi jau buvo
eina į Padumblėnų kaimą,
me už tilto. Vienas iš jų Aš neįsivaizdinu, kiek tuo ; pereina upelį ir, neįeinant i
•4str^ipsni,
kuris parodo,
. kas
raięęnir K]
r
M dovanų?
irusi lietuviškos diploma- Gal teiksis "Draugas" ši sargybinių (trečias), matyt, met jiems baimės buvo, kuo ! kaimą, užima sargybą aukš
kur miegojo: atbėgęs į pat met save akimis pamatė ties tumoje 132 ir vieškelį į Veisė
jos purvyne. 'Straipsnio auh tuos dalykus paaiškinti?
r;q Krnnss. u d
musų vidun sukinėjasi ir Kadišiais tuos minėtuosius ius, frontu pusiau sukimo į
torius
sako,____________
kad šiomis die__ -r-4___
7
i vis "panowie, ja swoj." Mes amerikonus. Ir kaip nuo jų Kapčiamiestį. Tiedu skyrių
fe
^VJn&rfįsi Londonan atvykęs; i
'U juo daug "ceremonijų” nebėgsi? Kiti bėga visai ne 1 irgi turi būt nepastebiami iš
_
Offiče’ą
Office
matę, o kaip gali nebėgti pa į vieškelio.
nekėlėme...
biais dokumentais
"Laisvės
’
’
redaktorius
taip
jęs" savo laiku A4-as būrys privalo užimti
Bet šūvių balsas taip greit matęs.
susirūpino
d-gės
Puišiutės
Tad
valio
jums
antros
kuo

d^asb/kacf amėriiįi
K. Pilėnas ir papa- i
; nurodytas jam vietas tiek
likimu, kad, rodps, ims ir su sužadino priešą mieste, kad pos kareiviai!
b^Sr(dąugjąu tęnaj,
-.nai jog tyliai, kad jo nepastebėtų
vos
mes
išsitiesėm
grandine,
Valio
musų
vadas!
.—^nkoe Lietuvių dvasis- valgys iš meilės. Aš-gi pa
Kareivičių, Nasutų ir ’Paovnd . rišblnv aoi ,
yrš^tvirtai nusistačiusi dė- tariu tam samozvancui nesi kaip ant mus puolė keliolika
Kareivis
J.
D.
lenkų; matyt norėjo sulaiky
į dumblių gyventojai ir pirm
/tftP^šu^nkais, kad išgelbėjus rūpinti d-ge Puišiute, bet
ti
mus
ant
tilto...
paiko
nepraneštų į PozopPASMERKTA' save ir savo
LENKŲ KeSINIMAISI : sius.
Lietuvoje. Buk tai apsirūpinti
Tada į mus pasipylė iš viisnei HOMTJiMŠTUSJ
anarcho-komunistiškus tvaįkyti Romos.”
SUVALKIJOJ.
Ulonai. — Ulonai drauge
uį
miestelio kampų šūviai.
t'^^nos’įcit politikos laiko- rinius.
su
4-tu buriu, aplenkus Ka
Ant musų galvų, kaip lapai Spalių mėn. lenkai davė
j&rtija "Pažanga.” Kada balševikai paėmė ša oradėjo
pasižadėjimą, rei vičius, Nasutus ir Pakristi medelių ša iškilmingą
Girdi:
lies valdžią į savo rankas, tai kos. Dar buvo gerokai tam- kad jie neis Į musų žemę, dumblėnus, traukia miškan
šaryj . P- M. Yčas
"Laisvės" redaktorius Pauk ;-u, tai iš jų šautuvų lieps kadangi mes turime kovoti keliu iš Padumblėnų ir vieš
Irąuge,’ kad Parą.skąudžių smugiu koštys
parašė straipsni: "Ru nos liežuviai, kaip tokie ži >u kolčakininkais ir vokie keliu į Veisėjus. Pamišky
>•
• -FT J i
įjG) K
I.
žan.
i Lietuvos smesijos bolševikai ir barbarai." buriai žybčiojo, bet mes vis čiais. Ir tikrai, reguliarė prie vieškelio sustoja ir lau
ės ją valdyti.
ių^Sfreikferid' gens ir jie
Bet dabar "Laisvės” "dora žengėm pirmyn ir tuoj juos kariumenė maž-daug laikėsi kia veikimo pradžios.
i
"Vasara Paryžiaus Legacija
sis” žmogus sako, kad bolše visus nutildėm...
duoto žodžio. Bet yra dar Bendras Įsakymo smulk
^'<rriųg^
instrukcivikai
geri,
o
apie
savo
pirelgtis su lenkais.
Lenkai matydami, kad jau vadinami "Strzelcy Nadnie- menų pildymas. — Visos rin
Ifėmuhištuš ’ ka^mesnius
straipsnius
nei
. nęttčfc&Sfti'/ jū,
neprotestuoti
blogai, išleido prieš mus pas .menskie” ir "Obrona Kre- ktinės atvyksta į paskirtas
prišflfirbinifikti
vampt.
veikia su visu vietas didžiausioje tyloje,
■jįSeU HPO puolimu s ant Lietu
•*
kutines savo pajiegas: 18 sow,” kurie
savystoviai'ir
nemano atsi
ms ftOftįfcKd
Kada I£S. Pild. Komite raitelių. Bet mūsiškiai to sakyti savo provokacinės po laukia nurodytos valandos
ir tik tuomet pradeda savo
■■S7®6įH>.wičio mėn. Paryžiaus tas pavadino Paukštį dirbti tik ir laUkė: vos tik jų ulo
tift# gab ens
&vo
litikos.
lMSfiij1 Y
jnrmrsoZ: .o. T^fiai.OįVažiavo Lietuvon ver prie .Sąjungos organo "Ko nai pasirodė gatvėj, kuri Spalių 11 d. jvvko susirė veikimą. Perankstybas ug
nies atidarymas. įsakymo
gti •šfeževičiaus koalicinį kabi- vos,” tai jis atsakė, kad Są ėjo skersai nuo plento, kaip
mimas
Kadišiuose.
Netikė

smulkmenų nevvkinimas ga
- Ko OvrSjo. tai padarė. jungos organo darbininkai no dviejų salvių iš ių tik mi
. k<mfwš^.Hiž'-:
tai
užpulti
lenkai
išsklaidyti,
Difear Pažangiečiai valdo. Bet
dirba už dolerį ir jis, kaipo šinys pasidarė: vieni per nalikę nukautais vieną ula- li sugadinti visą plianą, ką
sfl^tiikė - šriifeiždarrrt
reikia neužmiršti.
ar jų šmegena sveikos? Man idėjos žmogus, nenorįs dirb arklių galvas vertėsi, kiti su
ną,
dešimts
pėstininkų
ir
Veikimas. — Ketvirtą va
! jė. vardas^7
-f rrriojr, kad nė."
ti ten. kur doleris mugėčiau arkliais krito žemėn. Pėsti tris arklius. Be to, i musų
praneša,, kad idėjos. Bet kur dabar toji ninkai matydami, kad iš jų rankas pateko dokumentai. landą trečias būrys atidaro
te
d
k)Į3 Lpndoraėtis
BI
ugnį ir išlėto šaudydamas
kū^kųrįė/ per buy^Į'
, naujasis .Lietuvos kabinetas Paukščio idėja dėjosi? Ne ulonų tik mišinys pasidarė,
st^ėikį'btivo tenai ^rimšti , tūo^te prašalinęs iš .Lietutik jis ją sumynė, bet ir su leidosi visomis pėdomis bėg Kapčiamiesčio užėmimo slenka i Kapčiamiesčio mies
«,vos. atstovybes'Londono Č.
Ce- purvais sumaišė. Well, toks ti, o !nes jiems per užkul nlenas buvo nuodugniai iš teli.
iFfąW.u^l.Vfšoš/dratrgGoo,
Pirmas burvs
pradeda
dirbtas, parašytas operatysfčft fondui į jjagalb# visiJpirtškį1 i? Bizauską, o jų anarcho-komunistų progra nius...
veikti
dešimčiai
minučių
vis
įsakymas,
kurį
čia
ištisai
Jie
paliko
visą
savo
man

su&pratė darbininkaYsuška-*vieton paskyręs stambųjį,-----------------------------mas: Vakar idėja, šiandien
praslinkus,
taigi
4
vai. 10
tą, arklius, ginklus, maistą, ir paduodame:
savo draugus, tik Lietuvos dvarininką grafą doleris. Jaunas Vaidyla.
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min. -Jis atidaro ugnį ir pa
mažu slenka į Kapčiamiestį.
Antras būrys
pradeda
šaudyti 4 vai. 20 min., taipgi
10 minučių praėjus, kaip ati
daro ugnį pirmas būrys.
Ugnis. — šaudyti ramiai
neskubomis. Ugnis pamai
noma — tai salvė, tai pavie
pavie-
niai šūviai; šovinių nematy
ti
Pamačius, kad lietuviai
traukiasi iš Kapčiamiesčio,
antras būrys persekioja juos
ugnimi išilgai vieškelio, bet
pirm to duoda jiems išeiti iš
Kapčiamiesčio.
Ketvrtas būrys išpradžių
nešaudo. Lietuviams gi iš
ėjus iš miestelio ir dides
nėmis partijomis susispietus
ant vieškelio, atidaro ener
gingą ir ramią ugnį.
1-as ir 2-as skyriai šaudo
tik tuomet, kai atidaro ugnį
3-ias ir 4-as skyriai. Ulonai
pasirodo iš miško ir, kiek tai
galima, raiti atakuoja lieuvius. Tuo laiku 4-as bū
rys turi daboti, kad savo ug
nimi nesužeistų ulonų ir jų
arklių ir kada laiku sutu
rėtų ugnį. Ugnį suturėjus
būrys turi padėti ulonams ir
tuojaus energingai atakuoti
lietuvius.
Jei lietuviai trauktųsi Na
sutų ir Padumblių kaimų
linkui, tai 4-as būrys perei
na į kairrlą ir iš paskutiniųjų .
rina kelią per tuos kaimus.
Ulonai turi ateiti į pagalbą.
Vežimai. — Paskui rink
tinės važiuoja 6 vežimai, ku
rie neprivažiavus 2 varstų
’ki Kapčiamiesčio sustoja
ant kelio pamiškėje ir lau
kia įsakymo.
Apsauga Kapčiamiestį už
ėmus. — Kapčiamiestį užė
mus, antras būrys užima
Jančiulius ir išsiunčia vieną
skyrių į Dumblėnus saugoti
plento Leipunų link, iš kur
visuomet galima laukti lie
tuvių atakos. Ketvirtas bū
rys palieka Padumeblėnuose
tris skyrius, o vieną skyrių
išsiunčia į Nasutus ir turi
daboti vieškelio į šiaurę nuo
Veisėjų ir į pietų-vakarus
nuo Paviešinkių — Pazopsių. Trečias būrys su dviem
skyriais užima Kalvius. Ki
tu du skyrių apsistoja Ivaškuose ir išstato sargybą ant
plento pamiškėje.
Kapčiamiestyje. — Mies
telyje pasilieka pirmas bū
rys ir vietos milicija, kurią
’eikia sutvarkyti tuojau už
ėmus miestelį.
Ulonai. — Ulonai žvalgai
privalo jodinėti keliu: Kap
čiamiestis — Kalviai — Gerveliai — Sapežiškiai — Dar
bininkai — Paviesininkai —
Navikai — Seiniškiai — Ja
rai — Ilgeniškiai — Barčiai
—Vilkija — Viktorina —
Juškonvs — Šarupai — Va
lentai — Jančiuliai — Kap
čiamiestis.
Susisiekimas su W. G. —
Užėmus miestelį, tuojaus
reikia pravesti susisiekimą
su Želviais ir Beržininkais.
C
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Matomai, nebuvo dar pas
kirta diena, kuomet partiza
nai, o paskiau ir reguliare
kariumenė (nes gyvenime
ios nesiskiria toli nuo kitos)
turėjo įvykinti tą įsakymą
ir pasekmingai, kaip popiervje nurodyta, užimti Kap
čiamiestį.
Bet musų kariumenė su
ardė jų pienus, laikinai lik
vidavo jų norus. Tik pasa
kysime, kad iš tų neatsakomingų asmenų mes visko
turime laukti/Neveltui len
kai kėsinasi ir Kalvarijai ir
kitiems musų miestams. Vie
nu sakiniu, lenkai pasižada
neiti į musų žemę, prisilai
kyti demarkacinės linijos.
Kitu gi atveju organizuoja
burius, duoda jiems pašal
pos ir įsako laužyti visokius
prižadus, varyti savo judošika darbą, nežiūrint įvairių
diplomatinių tarimųsi.
(Iš "Kar. žodžio.”)
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mažiau už Jukelį išmano? štampų’ bei Lietuvos bonų—'
BENWOOD, \V. VA.
dieną progos iškrauti, prisi negalima pranešti, nes ilgas KUN. MOCKAUS BYLA.
O juk jie kiekvienais rinki pakelkit rankas,” pakėlė Kapitalo galvažudžiai žudo eina grįžti namon neiškro-• angliakasių streikas netik
Komunistų prakalbos.
Kaip jau visuomenė žino,
mais renka socialistus, ne vienuolika ypatų, tų tarpe
vus, dėlto kad prieplaukos; visokį veikimą ’suparaližia- kun.
darbininkus.
Mockus buvo areštuo
Gruodžio 12 d. čionai buvo žiūrint, kad tuose parlia- tris lietuviški
bolševikai.
yra pilnutėlės, o prekių skai vo, bet ir privatinį žmonių tas Rumford,
Me. už 'pikt
LMPS. IV rajono surengtos mentuose didžiumą sudaro Strimaitis pasakė, kad per- Šis miestelis guli ant ru- tlius vis tvinsta, nelyginant gyvenimą skausmais, bėdo
žodžiavimą.”
Rumfordas
prakalbos.
vis da buržuazija. Ir ve, mažai.
fPaaiškintt kodėl bežiaus tarp Ohio* ir Virgi- upė potvinio metu.
mis ir skurdu pripildė.
yra
mažas
miestelis,
atskir
Buvo skelbiama, kai kal paskutiniais rinkimais Eu žmonės nepritaria dabarti- nia valstijų. Tas dvi vaisti Laivai kraunami gudriais. Nesenai buvo lietuvių
bės geriausi kalbėtojai, tai ropoj darbininkai į savo ša nės "musų” valdžios rėmi-ljas skiria upė vadinama sumanymais, kad kaip-nors’ progresysčių balius. Kiek tas nuo civilizuoto pasaulio,
guli šiaur-vakarinėj Maine
indomaudamas nuėjau ir aš lių parliamentus išrinko: mui, žinoma, čia niekam bal Ohio river.
padarius vietos keliems tūk jis davė rengėjoms naudos, valstijos
tyrų
dalyje.
tų garsiųjų prakalbų išgir Švedijoj 52 socialistu; Švei so neduota.
Apielinkėj randasi kelios stančiams vežimų iškrauti. sunku pasakyti.
sti. Tiesa, pamačiau garsiai carijoj 43; Bulgarijoj 127; Paskui da pasirodė ant anglies kasyklos, o mieste Laivų kompanijos, delei dar Socialistų kuopelė silpnai Matomai Mockų persekio
išreklamuotą komunistų ly Italijoj 156; Francuzijoj 63: pagrindų fotografistas Gin- lyj Virginios. pusėj yra dvi bo spartumo, sumanė pada gyvuoja ir rodos, kad komu jančių žmonių tikslu buvo
"pasigauti” jį tokioj vietoj,
deri Jukelį, tečiaus jo pra Belgijoj 70; Norvegijoj 52. kus. Ka tas, žmogelis ka didelės geležies išdirbystės ryti tam tikrus pienus, pa nistai joj viešpatauja.
kalba susidėjo vien išbarsiu Jeigu darbininkai socialis bėjo ir ko jis ant pagrindu fabrikos. Viena jų priklau gal kurių stambesnės pre Parstaruoju laiku dauge kur jis negalėtų savo drau
šukavimų ir tuščių žodžių; tais pasitiki ir juos renka, lipo, negalima žinoti, nes so Wheeling Steel Iron Co. kės yra sudedamos ant dokų lis lietuvių moterų .iš čia iš f gų pagalbos prisišaukti.
Bylai da nepasibaigus, ne
jokios gilesnės minties, jo tai turbut jie žino daug ge publika išėjo, pasiliko tik firmai, antra — River Statė ir tam tikrų prietaisų, nuo važiavo, Chicagon.. Vieni
galima
ir jos įdomumus aiš
kio platesnio regračio pas riau už Jukelį, ką tie išrink "kalbėtojas” su komitetu. Tablė Co.
kurių su mašinerijų pagalba šneka, kad uždarbio jieškoti, kinti, ir todėl reikia pasiten
Kaip visur kitur, taip ir naima vienu pakėlimu kelis kiti—kad "meilės.” Kai ten
tą garsųjį kalbėtoją nejieš- ti socialistai darbininkams
Komunistuose.
kok. Taigi »ir visos jo pra reiškia. Iš Jukelio tokio ži Po didelių triumfų ir čionai pastaruoju laiku dar šimtus arba tūkstančius to ■nebūtų, bet šeimynų irimas kinti vien paskelbimu pačių
kalbos nėra reikalo čia mi nojimo nėra kas reikalaut. "pergalių” komunistai nuti bininkai susiorganizavo ir nų prekių ir padeda greta yra naturalė ekonominio pa faktų.
nėti, vien tik noriu pažymėti Jis tinka komunistams mo lo. Nutilo. Net ir garsusis pradėjo reikalauti sau ge ?tovintin laivan. Tokiu tai dėjimo pasekmė. Šitokį dar Nors" Mockus yra. skun
jo prieštaravimus pačiam kyt, bet ne apie socialistus Bimba liovėsi skambinęs. resnių darbo sąlygų. Rug budu nekurie laivai yra pri bo žmonių klesos padėjimą, džiamas už piktžodžiavimą,
piučio 22 dieną darbininkai pildomi labai greitai su di žinoma, pagamina kapita vienok prokuroras *visą lai
kalbėti.
sau.
>. •
Kai
liepsna
i
šiaudus
mesta,
Jis visų pirma užreiškė Tolesniai Jukelis pasako jie blykstelėjo, bet greit ir buvo priversti mesti darbą, dele nauda kompanijai.
lizmas, kurį taip uoliai gi ką kalė i prisąikintujų kai
kad savo reikalavimus atsie
esąs darbininkas ir apie dar jo, kad gavęs iš Lietuvos lai
na ir doros apaštalai
dva miečių teisėjų galvas, kad
užgeso.
Jų
"didžiausias
Mockus esąs bolševikas, ir
bininkų reikalus kalbėsiąs. šką ir ten rašoma, jog bolše priešas," Lietuvių Socialis kus. Tasai ilgas streikas iki Prieplaukos yra pripildy aiški tėveliai.
tos
darbininkais,
taip
kad
bolševizmu
gązdindamas,
šiol ėjo ramiai. Dabar sam
Taipgi neužmiršo užsireko vikus iš Lietuvos išvarė ne
J. Korespondentas.
tų
Sąjunga
"amžinai
palai

net
knibžda,
tarsi
skruzdė

reikalavo
Mockaus
nubaudė
dytojų siuntiniai pradėjo
menduoti esąs komunistas. lenkų, nei lietuvių kariume
dota,"
bet
ji
gyva
ir
ant
že

.<1: ■; Ir pradėjo pasakot apie ka nė, vien amerikoniški "tan mės gyvuoja. Smunka gra- vaikščioti po streikieriu stu- lynas Įnirtime. Sistematiš- H ATERBURY, CONN. mc.
kas
darbo
vedimas
tenai
Pranešimas.
Žemasis
teismas
neturėjo
pitalistų šunyčius, kaip jų kai.’’ Išeitų tas, kad bolševi- boriai patįs į tą duobę, ku bas ir prikalbinėti, kad eitų
berstato
tą
milžinišką
dar

plaukai esti garbinuoti ir iš ,kai butų galėję valdyt Lietu rią jie L. S. Sąjungai iška dirbtų. Tokiu budu prisi
Nukentėjusių Streikieriu jurisdikcijos Mockaus teisti,
bininkų
minią
kaipo
kokią
kalbino apie šimtą lengvati
šukuoti, ir užbaigė pasako vos žmones, tik nelaimė, kad sė.
Apgynimo Fondo susirinki o’raugštesnyąis. atrado jį kal.
.pasineri
i*.
kuri
spekuir nubaudė ”ne mąžiau
mis apie kapitalisčių nuogas tiems žmonėms kas toks da Brooklvniškės tetos pas kių, kurie paklausė ir dar
me. laikytame gruodžio 2 d.
ban sugrįžo. Tečiaus tarpe iantui daro stebuklus savo 1919 m,% apsvarsčius visus
krutinės ir blauzdas. Paskui vė ginklų, tai nuo ginkluotų
togėj
irgi
negeriau,
kaip
pas
streikieriu yra daug iš Fran- judėjimu ir greitu darbu. tuos paskalus, kuriuos lei kaip dviem metais kalėji
aiškino apie komunistų par ir‘bolševikai turėjo pabėgti.
komunistus.
Abejonė
apė

Nematantieji savo akimis džia tūlos vpatos apie S. N. mo.” ■ ■
pizijos sugrįžusių kareivių,
tiją, kad nei vienas, kuris Jukelis norėjo išgarbint bol
mė
tuos
triukšmingus
tetos
Byla likosi apeliuota Į
yra bagotas, negali būt tos ševikus ir nei nesijuto, kaip liežuvius. Vienas jų nei tai su tais, mat, prisieina ir šių faktų, kas atsitiko šiame A. Fondą, atradome, kad tie
Maine
valstijos Vyriausi
partijos naiįu. Girdi, mes juos svetimo turto grobikais man pasakė: "Blogai! Nau kapitalistams kitaip negu laike delei darbininkų strei neteisingi paskalai daug už
su "toreineriais" rokuotis. ko, gali raguoti kompani kenkia gelbėjimui nukentė Teismą, ir jei Jen bausmė
dabar pasimokinom. Pirmą nupiešė.
jų
skaitytojų
neateina,
tie
bus užtvirtinta, reikalas eis
kareivių vedami joms, per kurias jie yra iš jusių streikieriu.
Į Socialistų • Partiją buvo Ant galo Jukelis pasakė, kurių prenumerata išsibai Streikieriai
apkričio 24 d. sustabdė tuos siuntę savo daiktus kiton Todėl mes, draugijų atsto i Suvienytų Valstijų Augšpriimami visokie biznieriai, jog jis čia norįs sutverti ko gė, • neatnaujina." Reikėjo orikalbintus
darbininkus. oasaulio šalin, kad jų daik vai, matydami tokią provo iiausj Teismą Washingtone.
tai, girdi, ir partija nuėjo į munistų kuopą, bet tik vieną šlykščiau socialistus purvin Kompanija priversta
buvo tai nebuvo išsiųsti laiku ar kaciją, nutarėm pranešti vi Toj byloj kun., MoekusK
"komunistą" terado. Vadi ti, o gal greičiau ir galas bu
buržuazijos glėbį.
savo dirbtuves vėl uždaryti ba nebuvo duotas jiems tei- suomenei apie tų paskalų ne kaipo ypata, nefiguruoja.
nasi, darbininkai žino, ko
Kad Jukelis meluoja, tai kios jiems gerovės ir laisvės tų atėjęs. Šmeižtų lapo do Gruodžio 1 d. tečiaus iš ki- dpgas patarnavimas, bet aš teisingumą, ir nutarėm pas Dalykas virto ne Mockaus Į
tik jam nėra tas žinoma, ar teikia komunistai, tai ir resnis žmogus biaurisi į ran ų miestų ji parsitraukė sau to niekuomet dabar negalė kelbti vardus tų žmonių, ku kalėjimą siuntimu, bet žo
ba gal jis mano, jog nieks nesideda su jais. Žinome, kas paimti. Tai ve, ką atsie sargų pavadintų "šerifų čiau panašiai sakyti, nes rie daugiausia tą juodą dar džio laisvės klausimu. Jei
nieko nežino, tai nežinė- kad nei klerikalai, nei tauti kė tie musų "svieto liuosuo siuntiniais." Streiklaužiams pats savo akimis mačiau ir bą atlieka.
tam tikros sektos pasekėjai
jį...
liams galima ir pasakų pa ninkai musų darbininkiškų tojai."
vėl pasirodžius einant dar persitikrinau kame yra da 1. Netiesa, kad ant S. N. gali uždrausti Mockui kalbė
Jaunas
Vaidvla.
sakyti. Ne tiesa, kad komu organizacijų nesudraskė, o
ban, streikieriai juos sulai lykas.
A. Fondo pinigų uždėjo ti. tai galės uždrausti ir vi
---- •----nistai savo partijos nariais komunistai tatai atliko.
Prie
tavorų
sulaikymo
kė, aiškindami, kad tokiu
areštą advokatas J. C. Guil- siems kitiems kalbėtojams,
PITTSBURGH, PA.
skaito vien . darbininkus.
kurie tos sektos vadovams
budu tie grįžtantis darban dar prisidėjo ir mainerių f oile:
S. Žukauskas.
Streiko bėgis.
Prie komunistų partijos pri
nepatiks.
Todėl pažangiajai
streikas.
Nes
trukumas
an

darbininkai tik pasunkina
2. Netiesa, kad S. N. A.
BROOKLYN, N. Y.
visuomenei
yra svarbu ne
klauso net keli milionieriai,
Bus jau dvylikta sąvaitė būvi net ir sau. Štai netikėti glies laivams sutrugdė ir Fondo Komitetas ką tai sla
kaip Llovd Bros, Rosa Sto- Scena panaudojama bizniui. kaip čia tęsiasi ta milžiniška nai Į susirinkusią darbinin dar sutrukdys netik preki pto veikia, be visų draugijų Mockaus, bet žodžio ląfevė.
Bet tam reikalui reikalin
kes ir kiti. Bostono miesto
klesų kova—plieno ir gele kų minią pasipylė kulipkos. nius laivus, bet ir jų išplau delegatų žinios;
valdžia išvilko aikštėn, kad Senai yra tas žinoma, kad žies darbininkų streikas.
gi
'pinigai. Rumfordiečiai
Kompanijos nusamdyti mu kimas nėra nustatytas dėlto, 3. Netiesa, kad kada tai
buržuazija
dailę
pavertė
ne
daugelis Bostono turčių re
Kapitalistų laikraščiai ra šeikos du darbininku ant kad valdžia Įsikišo kuro tau draugijų 'delegatai neįleido turėjo parūpinti ir apmokė
mia pinigiškai komunistų tik savo klesos interesams, šo, buk čia visi darbininką vietos nušovė, o vienas mir- pymo reikalam Delei tos tai Į komitetą rusų delegatų; ti apie 25 liudininkus, ir per
darbą... Matyt jie žino, kad bet net ir paprasto biznio jau sugrįžę atgal prie dar inai sužeistas nugabenta li- priežasties jau New Yorko 4. Netiesa, kad pro vos ko ’ dienas automobiliais vežio
komunistų partijos ^dikta Įrankiu. Pas mus iki šiol ibo. šitokiems melams pa gonbutin. Vienas tų užmuš raštinės yra uždaromos nuo misija prašalino iš savo su ti juos 32 mylias per kalnus.
;r girias, šunkeliais į South
tūra” yra tuo kukučiu, ku musų menkutė dailė buvo tartina kitų kolonijų strei tųjų nei streikieriu nebuvo, ketvirtos valandos po pietų. sirinkimo vieną narį;
naudojama
kulturizavimuiParis, kur buvo augštesnaojo
riuo galima išgaudyt kapi
kieriams netikėti. Pas mus nes jis dirbo visai kitoj dirb (Angliakasių streikui pasi- 5. Netiesa, kad advokatai teismo
talo viešpatavimui pavojin auklėjimui visuomenės. Te streikieriai
posėdžiai. Jų kaštai
,
b
aigus,
.kuro
taupymas
jau
pasamdyti ginti ne visus
yra gerame upe tuvėj ir 2 gruodžio ketino
vra
apie
$400.00. Stenograguosius.
Kodėl kapitalis čiaus susilaukėme jau ir mes ir darbininkai pasiryžę ko ’švažiuoti Europon. Iš ne atšauktas. — Red.).
nuo streiko nukėntėjuisus.
tams neremti provokacijos to, kad scenos veikalai vai voti patol, pakol nebus plie- tyčių jam minion patekus,
Eržvilkietis.
Tik tie. kurie patįs nesutik • o lėšos $98.00, o atspausdi
ir tokio darbo, kuris jų vieš dinami biznio reklamavi įno trustas pergalėtas. Tarpe nrisiėjo nustoti gyvasties.
dami. kad musų pasamdyti nimas visų rekordų knygos
mui.
Taip
ve,
Brooklyne
13
patavimą sutvirtina?
BENLD, ILL.
advokatai juos gintų, nesik formoj į ąugščiausi teismą,
į streikuojančių randasi ir lie Paliko 4 vaikučius ir motegruodžio
vaidinta
tragi-koLošimas užsibaigė tragedija. reipė prie provos vedimo ko kaip Įstatymai reikalauja^
Kaslink Socialistų Parti medija "Susiprato." Statė ją į tuvių apie 3.000, kurie tvir ri be globos.
Na ir kas? Raizbaininkai
misijos arba prie musų gy- atsieis? i $400.00. Advokatų
jos, tai patarčiau Jukeliui SLA. 213 kuopa.
tai laikosi, išskyrus apie po
Čionai
Benid
Skating
lėšos bus apie $400.00. Tokiu
apie ją neaimanuoti, vien
rą tautininku, kurie streik- ;r net šerifas su savo pagel- Hali name iki šiol buvo gem- nėių. Bet mes samdėme ad budu užbaigimui kun. Moc
pasižiūrėti į keno glėbį pats Nors to veikalėlio, kaip ji laužiauja. Vienas iš jų yra bininkais paskelbė, kad dar blerių lizdas. Pastaruoju vokatus ginti visus nukentė
kaus bylos Maine yra reika
pateko ir keno naudai dirba. sai parašytas, aš nesu ma- dagi žymus veikėjas. Jis il bininkai padarė užpuolimą laiku 3 savaičių bėgiu atsiti jusius streikierius.. ~
Socialistų partija kaip gynė, :ęs, tečiaus iš lošimo galima gą laiką maišėsi tarjbe strei- :r kad tasai žmogus pats ko kruvinos kažirniukų peš Viršminėtus mėluš leidžia linga $1,000.00. kurių kol
taip ir gina proletariato buvo matyt, kad tai ne tra- kierių ir nuduodavo darbi nusišovęs. Tiesos nei nejieš- tynės. Tai jau paprastu, daugiausia komunistas Sku kas. nėra. •
kelsos reikalus, kaip gerbė gi-komediįa, bet agitacija už ninkų draugą. bet gavęs, kok. Teisingi tik tie, kurie kad toks užsiėmimas liūd čas, kom. Andriukaitis, kom. Šiuomi aš kreipiuosi Į vi
taip ir tebegerbia socializmo Susivienijimą Lietuvių Ame $15.00 pašalpos iš Streike aidžią savo rankose turi. nai turi baigties. Gemble- Andriulevičius ir iu sekėjas suomenę prašydamas pagel
bėti mums tame reikale au
principus, Į kuriuos nuspjo rikoje.
Komiteto, nuėjo skebauti. Y ra čia ir lietuvių būrelis, rystė yra vienas iš piktada- Puodžiukaitis. Jie išsyk ban komis.
Pavieniai kaip ir
Jeigu toji organizacija bu Jo pasielgimu vietos lietu tik jie sulenkėję. Mažai jie riškiausių papročių. Apie vi dė minėta fondą suardvt. Vė
vė komunistai.
draugystės
yra kviečiau '
žino apie Lietuvą, jie ją vė
bau priešinosi kiek galėjo
Jukelis, kaip ir kiti komu tų kokia nors idėjinė orga viai labai pasipiktinę.
sas
kaziravimo
pasekmes
prie to prisidėti. Aukas, ge
nistai, smerkia socialistus nizacija. tai, žinoma, ir sce
Suvargusioms streikieriu lina "polščia.” " Paaiškink nėra reikalo nei kalbėti, nes draugijose ir kuopose davi resnės kontrolės ir sutvar
už tai, kad jie nelaukdami nos dailė agitacijai už ją ne šeimynoms pašalpa duoda dems, kad yra jau ir Lietu ių visų vistiek neišrokuosi. mui aukų tam fondui, o da kymo delei, siųskite Lietuvių
socializmo tvarkos jau pa būtų tiek pažeminta, bet kad ma iš unijos maistu. Ran- vos valstybė ir turi savo val Lošančiujų susipykimas yra bar tie begėdžiai leidžia vi i^aisvamanių Apsigynimo
čioj kapitalizmo tvarkoj no dabar scenos dailė’panaudo doms apmokėti už stubae džia, tai jie sako, kad geriau pirmutinė to užsiėmimo pa sokius melus apie minėtą Fondui, adresuodami taip:
ri darbininkų būvio pageri dama agitacijai už biznišką pinigų parūpina vietinis būti po poliokų valdžia. Mat sekmė. Stebėtina tik, kodėl fondą.
sufanatizuotiems
Todėl mes reikalaujame, ”Kardas,” 1443 No. Paulina
nimo. Tas mat atitolina organizaciją, tai tiesiog pa Lietuvių Streikieriu Šelpi šitiems
vietos
policija
i
gemblerių
rodosi, kad lie
kad visos organizacijos, St.. Chicago, III.
darbininkus nuo kruvinų ko sipiktinimas.
mo Fondas, i kuri yra viso žmoneliams
urvus
pro
pirštus
žiuri
ir
Pinigai vra reikalingi tuoBe to "vaidinimo" buvo da kių draugijų ir pavieniu tuviai — pagonįs, o jau po- leido bėgiu 3 sąvaičių net kuriose tie šmeižikai prik iauą
vų, per kurias komunistai
ir todėl draugai yra
iokai, tai katalikai. Pas
lauso. visus juos prašalintų
concertas ir prakalbos.
siekia savo diktatūros.
žmonių suaukauta $1,042.65. iuos
dviem
besišaudvmam
atsi

prašomi
aukas rinkti ir
tikėjimas ir tautumas
iš savo tarpo, kaipo darbi
Jukelis kaip paprasčiad- Reikia pasakyti, kad so- Išmokėta iki 9 gruodžio vieną ir tą patį reiškia. Tai tikti.
siusti
"Kardo
” redakcijai
ninkų klesos priešus, ir kai
čiausias klerikalas ar atga- istė p-ni M. Bradunienė sa $591.50, ant toliaus lieka vra tamsumas.
Paskutinis tų atsitikimu, no savo neprietelius. To tuojaus.
leivis pasmerkė rinkimą so vo gražiu ir išlavintu balsu fondo ižde $451.15.
rodos, buvo ir patiems gem- kiems gaivalams neturi būt
F. J. BagoČius, adv.
Z. Cunis.
cialistų i šalies įstatymda- tik ir padarė tą vakarą ver Geistina butų, kad lietu
bleriams netikėtinas. Mat vietos darbininkų eilėse, nes .. ............
- 1 u.
. 1
vių draugijos kituose mies
vystes. Girdi, New Yorko tingu.
NEW YORK. N. Y.
jiems ten 7 d. gruodžio belo iie pasirodo neprieteliais LAIVAS NUSKENDO VI
darbininkai buvo išrinkę į SLA. centro sekretorius tuose irgi kiek paaukautų ši
šiant Įsiveržė užsimaskavę
DURYJ JŪRIŲ.
šalies kongresą socialistą Strimaitis pasakė prakal tam fondui. Draugai, su Kaip atrodo New Yorko 3 "plėšikai,” pareikalaudami darbininkų, kurie bekovoda Halifax
’e, Kanadoje, gau
Londoną, o ką jis darbinin bą, pranešdamas, kad pri šelpkite streikuojančius dar prieplaukos po "longshor- atiduoti pinigus. Tam, ku mi už didesni duonos kąsni
tu
bevieliu
telegrafu žinių,
menų
”
streiko.
ir
geresnes
darbo
salvgas,
kams gero padarė? Girdi, buvo Amerikon Lietuvos mi bininkus. Aukas galima sių
ris nepasiskubino pakelti baisiai turėjo nukentėti.
kad iiereitoj pėtnyčioj vidu
tik pasėdėjęs du metu kon sija ir paaiškino apie jos tik sti fondo sekretoriaus var Pastaromis dienomis tu rankų, paleido du šuviu, ku
ryj jūrių nuskendo anghi
§.
N.
A.
Fondą
atstovaugrese 800,000 dolerių parsi slus. Ragino pirkti 'lietu du: J. Rasinskas, 2123 Wat- rėjau progą aplankyti di rių vienas pataikė nelaimin
garlaivis
”Manxman,** ku
ia
viso
28
draugijos
bei
kuovežė. Girdi, jam buržuazija viškas stemųas," girdi, už x>n st., Pittsburgh, Pa. Jis džiulio New Yorko priep- gajam pilvan, antras krūti pos.
ris plaukė iš Amerikos Angužmokėjo, kad jos reikalus 20 dolerių nupirkę stempų įtraukęs Į knygas, priduos aukas, kame regėjau tai, nėn. Plėšikai pasiėmę 400
liion
su kviečiais. Kartu su
J.
R.
Riktoraitis.
pirm.
rėmė. Kągi daugiau to pasiųskite jas savo giminėm iždininkui. Atskaita bus co nekuomet negalėjau sau dolerių, kuriuos ten rado,
laivu
žuvo 43 darbininkai.
S. Cibulskis, fin. rast
kiam gali pasakyti, jeigu sietuvoje, o ten jie iš Lietu paskelbta laikraščiuose.
įsivaizdinti. Visokios rūšies prasišalino. Spėjama, kad P. Plečkaitis, prot. rast.
nepavadinti jį jam tinkamu vos valdžios gaus 100 auksi Gruodžio 9 Streikieriu vežimai su Įvairiomis prekė plėšikais buvo patįs gembleJŪ
M. K. Krugelis. kas. 494 ŽMONfiSNUfcJO
nų. Gaila, kad nepasakė, Šelpimo Komitetas paskyrė mis neužmatomo ilgumo ei riai, žinantįs kur sueinama
vardu-šmeižiku?
RIŲ DUGNAN.
Jeigu ištikrujų darbinin koks auksino kursas: norin- komisiją, kuri skelbs laik lėse stovi nuo ryto iki vaka iš pinigui lošti. Ir reikia da Danijos valdžia užgvrė Iš Londono pranešama,
kai rinktų socialistus į par-' tieji tas štampas pirkti, kad raščiuose apie streiko stovi. ro ir laukia progos, kad kaip pažymėti, kad abudu pašau reikalingą sumą pinigų pas kad angių laivas "Lieti
liamentą vien tam, kad jie bent spekuliantams pusės Streiko Reikalų Komisija: nors Įvažiuoti prieplaukon tieji yra ne kokie buržujai, tatymui tokios bevielio te Sieng,” kuris plaukė iš Hong
ten buržuazijos reikalus gin-'savo pinigui neatiduotų,
P. Paulonis,
ir iškrauti prekes paskirton bet paprasti vargo pelės.
legrafo stoties, kad butu Kongo i Saigoną. žuvo ant
tų, tai nejaugi visos civili-] Kada buvo paklausta:
A, Žvirblis,
vieton. Ne vienam iš tų Ve Iš darbininkų gyveni mo. galima tiesiog su Amerika jūrių kartu su 494 žmonė
zuotos Europos darbininkai "Kas nori pirkti 'lietuviškų
V. Stočinskas. žimų, veltui laukusių per Šiuo tarpu nieko Įdomaus susisiekti.
mis.
• •

*
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turiu da iš Lietuvos. Kiaules •
ganydamas aš tenai prisi
žiūrėjai, kad kuri tik deglo
ji giliau lenda į purvyną, ta
V
__________________________ _
visuomet būna riebesnė. To ____________
(Tuko
dėl, vaike, nusiprausti sud
Japonų karė. Chinija likos mija gali užimti Persiją ir
rumstu vandeniu ir žmogui
Europos kapitalizmo
sumušta. Japonija atėmė ypač Indiją, kuri yra turtinnieko nekenkia, o dar ant
politika 1890^4905.
nuo Chinijos Liao-Tung pus- giausiu Anglijai aukso šaltisveikatos išeina. Užtai Lie- ___________
_ ‘m.
______
_ salį su tvirtove Port Artur. nin
Bismarkas 18^0
atsisaĮuvos šaltiniai ir yra stebuk-.^ nuo savo vietos, daugiau Tas užkenkė Rusijai; Rusi I
Anglija, kuri iki šiol nega
lingi.
nesikišo į politiką. Bismar jos kapitalistai senai norėjo lėdavo nuspręsti ar verta jai
—Tėve, man jau nėra rei kas, būdamas kanclerium,, paimti Port Artūrą. Vokie
kalo tas stebuklingas vietas visokiais budais stengėsi tija, gėrindamosi Rusijai ir vienytis su Francuzija ir
kritikuoti. Tu pats sulygi patraukti Rusiją savo pu Francuzijai, privertė Japoni Rusija, ar ne, dabar pamatė,
nai jas su purvynu, kur sėn; mat, jei Rusija susi ją apleisti Liao-Tungą. Ru "neišvengtiną reikalą.” Ang
lijos politikams rodydavos,
kiaules maudosi.
vienys su Francuzija, Vokie sija "parandavojo” Port Ar kad naudingiau butų susi
tija bus apsupta iš abiejų tūrą, nutiesė geležinkeli vienijus su Vokietija; mat
pusių. Vienpk Rusija neuž nuo Charbino į Port Artū ii turi gerai išlavintą ir ga
miršta Berlino taikos ir Bal rą.
militarizmą ir karės
kanų.
Vokietijos kapitalistai da lingą
laivyną.
Susidėjus su ja
Sakoma, kad tik dėl Vokie bar mato, kad jeigu Vokieti Anglijai galima
butų toms
tijos intrigų 1888 m. kilo ka jai reikės kariauti su Fran- dviems valstybėms
rė tarpe Bulgarijos ir Serbi mziia, tai Rusija neis Fran- riauti visas pasaulis, užkaTePirmieji simptomai žarnų:i kuriomis kovojama prieš jos. Austrija pagrūmoję ’uzijai į pagalbą. Dabar čiaus Anglijos kapitalistai
Bulgarijai. Rusija tuoj pa Rusija turi rengtis į karę mato, kad ’su vokiečių kapi
vėžio yra beveik tie patįs.j■ tą baisiausią ligą, bet turi siuntė
į Austrijos parubež; orieš Japoniją ir Angliją. talizmu nesusilvgins ir ne
kaip ir pilvo. Nuolatinis vi-ii būti vartojamas tik gerai kariumenę; reiškia, Rusija
Rusijai 1878 metais sumu atlaikys komoetieijos. Kaduriavimas su krauju yra-•-suprantančių žmonių ir ge eina į pagalbą Bulgarijai
šus Turkija, pastaroji tu- Dita’ui naudingiau stojus
paprastas persergėjimo žen-Į rai viską apsvarsčius. Gy Tas parodė, kad Rusija ne •ėjo užmokėti 700,000,000 Rusijos ir Francuzijos pu
klas. Kai-kuriose žarnų dant vėžį radiumu įvairus jo laiko sutarties žodžio su cariškos kontribucijos.- Tur- sėn. kad sunaikinus vokišką
vietose toji liga dažnai yra trukumai dar labiau nurodo Austrija.
tija tiek pinigų neturėjo.
Karė Bulgarijos ir Serbi 7o kietijos kapitalistams at jį kapitalą-konkūrentą. Tai
gi Anglija ir susirišo sutar
paskaitoma už hemoroidus svarbumą anksti ligą pažin jos pasibaigė. Rusija pasiro
sirado
proga
užkirsti
Angtimi su Francuzija, Rusija
(angį, pilės). Kraujo tekė ti ir potam gydyti chirurgo dė Austrijos ir Vokietijos
ijai
kelias
Mažojoj
Azijoj;
ir dagi Japonija.
jimas iš žarnų yra dažnai iš pagalba pačią ligą ir tas priešu. Francuzija tuo pa
:
ie
paskolino
Turkijai
pini

tos priežasties, bet gali būti priežastis, kurios prie jos sinaudoja ir pradeda girt gų su ta išlyga, kad Turki- Iš tų tai priežasčių ir tose
Rusijos politiką Balkanų :a leis jiems tiesti Bagdado apjikybėse, kaip jau skaity
ir vėžio ženklu, taigi visou- veda.
klausime,
o smerkti Vokieti ęeležinkelį. Sulygta, kad tojas galėjo sau išsiaiškinti,
Sutrauka.
met tokiuose atsitikimuose
ią. Francuzijos ministeris
reikia eiti pas gerą gydyto Šie faktai apie vėžį turi Boulenger, padavė parlia- vokiečiai oficieriai organi ir susidarė tas taip vadina
mas ” Valstybių Balansas,”
—Gug yvnink, Maike!
—Klausau, tėve, klausau. jo, kad ištirtų. Tai yra vie būti gerai žinomi visiems mentui reikalavimą, kač zuos ir lavins turkų kariu- kuris privedė pasaulio tau
—Good evening? O kodėl. _Klausyk gerai, kad vėl nintelis kelias, kad tikrai su viršaus 30 metų senumo Francuzijos armiją padau nenę, o vokiečių inžinieriai tas prie tos pergyvenamos
ies geležinkelį nuo Scutari
gi. tėve, nesakai šiandien nesakytum, jog aš tau nieko sekti tarp tų dviejų ligų skir žmonėms:
ginti iki 500,000 vyrų po gin ki
(420 mylių ilgu- katastrofos. Vadinasi, kategul bus pagarbintas.
; neprirodžiau. Viena varlė, tumą. Tų ligų gydymas be J. Vėžys pradžioje yra be klu. Bismarkas pareikala no).Konia
Žinoma, geležinkelis nitalo varžytinėse už rinkas
č O gi uz tai, vaike, kad vaike> jr musų soaželkoj įša- jokio ištyrimo, ant nelaimės skausmo, taigi dėlto jis vo, kad Vokietijos stovint'
888 metais likos atiduotas iš vienos pusės susigrupavo
as nonų tau šiandien paro- į0 j
jj išbuvo tenai per
armija butų iš 500,000 vyra Vokietijos
kapitalistų nau ir sutartimis susirišo: Vo
dvt, jog as ir angelckai možiemą negyva, o pava labai dažnai pasitaiko ir, ypatingai yra apgaulingas nurodydamas, jog iš vienos
Austro-Vengrija,
1899 metais sultonas kietija,
ku.
Dusės gresia Francuzija, ( jai.
sarį mes ją iškirtom su ledu kad save apsisaugoti, ligo ir pavojingas.
Abdul Hamidas leido Vokie- Turkija, Bulgarija ir Italija,
—Bet kam to parodymo ir padėjom ant lentos. Ir ar nis turi būtinai reikalauti, 2. Vėžys iš pradžios yra iš kitos — Rusija.
ijai tolesniai
geležinkeli (pastaroji paskutinėj va
reikia?
tu žinai, Maike, kas atsiti kad daktaras gerai jį ištir tik maža perauga, kuri gali
tiesti, t. y. nuo Konia iki landoj persimetė kiton pu
Rusijos—Francuzijos
—O gi tam, vaike, kad tu ko?
tų.
būti saugiai ir lengvai pri
Persijos juros užlajai Ko- sėn), o is antros pusės Fran
susivienijimas.
nemislytum, jog lietuviško —O kas?
cuzija, Rusija. Anglija, Ja
tyrusio chirurgo ar kitais
vaisko generolas yra grino- —Ogi kaip tik saulė sušil Radium ir X-spinduIiai.
Francuzijos kapitalistai veit
ponija ir kitos mažesnės
budais prašalinti.
rius.
gerinosi Rusijai, kad tik ją Vokietija 1903 metais pa- valstybės, neskaitant paskudė,
musų varlė atgijo ir , Tos naujos gydymo prie
—Pažįstu aš tave ir be to, plumpt į vandenį!
monės yra tjkrai naudingos 3. Vėžys nėra kūno sudėji pritraukus kaipo talkininkę iulė Anglijai, Francuzijai
kad i rinėj valandoj prisidėjusių
tėve.
1888 metais paskolino Rusi r Rusijai propoziciją, I - 1 ir Suvienytų Valstijų. *
kai-kuriuose paviršiuje esan mo arba kraujo liga.
—Ar tai ir viskas?
—Ale tu nežinai mano —Jes, vaike. Ar tai ne cu- čiose vėžio rūšyse, kaip tos 4. Vėžys yra nelimpama li jai $500,000,000 militarizme r ios prisidėtų prie geležin
mokslo, vaike.
sustiprinimui. Taipgi pa kelio tiesimo Turkijoj, bet
Tečiaus tas valstybių ba
dai*
kurios randasi ant senų ga.
kalbinamus
valstybės,
bijolansas nei vienai jo pusių ne
—Man išrodo, kad šian —Aš maniau, kad tu man
vedė Rusijai dide’es amuni
žmonių odos. Kai-kuriuose 5. Vėžys yra, praktiškai cijos dirbtuves.
iamos vokiečių intrigos, pa- atnešė labo. Valstybių sandien tu išsigėręs, tėve, ,
prirodysi, tėve, kaip Lozo
tikiai tolesniai negalės pasi
—Tai ne tavo biznis, vai rius buvo iš numirusių pri atsitikimuose tos priemonės imant, ne įsigemama liga.
Vasarą, 1891 metais, Fran uulymo nepriėmė.
6.
Kiekvienas
gūželis
ant
ke, bile tik aš daug žinau.
euzijos karės laivynas at Nuo 1904 metų Vokietija likti tie patįs. Slaptoji dip
keltas, o tu čia pasakoji, gali visai vėžį išgydyti, išgy—Šiandien tu nedaugiau kaip varlė nuo lentos nušo iąnt mažas peraugas, ku krūties turi būti nusima plaukė į Kronštatą. Caras oati darbavosi ant to gele lomatija, kuri daugiausiai
atėjo pasitikti Prancūzų žinkelio, vesdama jį per Tau atsako už pergyventas ir da
žinai, tėve, kaip kitais sy ko. Ką-gi tas turi bendra su rios apsireiškia po operaci nančio daktaro ištirtas.
kiais.
Muzika
grajino Rusijos ii o kalnus. Išmušė 125 my- pergyvenamas pasaulio ne
tais stebuklais, į kuriuos tu jai. Jos taip-pat yra pripa 7. Nuolatinis nepaprastas
-rVaike, aš beeinu, kad tiki apie Lozorių?
Francuzijos tautiškus him ių tuneli ir geležinkeliu jun- laimes, tolesniai egzistuoti
šiandien aš tave sukritikuo —Kaip tai neturi! Čia: žintas už gerą vėžio paleng tekėjimas ar kraujo plūdi nus — caras per visą laiką gė Rurgulu miestą su Alep- neprivalo. Nauja tvarka,
siu. Pereitą sykį tu man sa vaike, yra daug kas bendra. vinimui gydymą, kuomet li mas yra nužiurėtinas.
stovėjo be kepurės.
x>, Samara, Bagdad, Basa- nauji santikiai turi būt gy8.
Spuogai,
suskirdimai,
ga
jau
taip
toli
yra
nuėjus,
Rugpiučio
22,
1891
me

veniman įvykdinti, idant iš
kei, kad tikėjimas reiškia Jeigu toks bradas gali išbūt
ra ir Koweit.
nežinojimą, bet šiandien aš ney visą žiemą į ledą suša kad operacijos daryti _nega- nudraskimai, guzai ir skau tais, Rusija ir Francuziji Anglija 1911 metais pa vengus d a baisesnių katast
tau prirodysiu, Maike, kad lės ir pavasarį atgyti, tai ko ’ima. Abelnai imant, ra duliai, kurie negija ir kar padarė santarvę. Jeigu kit< matė, kad Vokietija jau pa rofų.
Rašo T. J. Kučinskas.
tikėjimas šiur yra žinoji dėl negali atsikelti iš numi diumo vertė nėra dar tikrai' pos, apgamos, kurios mai šalis užpultų, jos turi eiti i siekė Indijos .jurą, vadinasi
mas.
pagalbą
viena
kitai.
Tręšia pavojus Anglijos rvrusių žmogus, kuris yrr pripažinta, nors yra daug nosi didumu, spalva ir iš
Rodos, nelabai senai "Lai
Šitas
Francuzų-Rusų
su
—Nagi prirodvk.
inei Indijai.
Dabar jau
sutvertas ant Dievo paveik vilties į jį dedama. Išsky vaizda, gali virsti į vėžį, jei
— Ve, Maike, aš tikiu į cu- slo ir turi dūšią? ’
sivienijimas buvo dideli.' Anglija pranešė Vokietijai, svės’ redaktorius Paukštys,
rus odą, dar neprieita prie nėra nugydomi.
smūgis Vokietijos kapitalis tad ir jinai nori prisidėti padarė savo griekų surašą
dus. Aš tikiu, pavyzdžiui,
'
—
Taip,
taip,
tėve!
Rodos
kad Lozorius buvo iš numi
to, kad jį butų galima var 9. Apie 60’i žarnų vėžio tams.
irie geležinkelio tiesimo, prieš sąjungiečiųs. Kaip jis
kodėl
žmogus
numiręs
nega

rusių prikeltas. Tai yra ma
toti vietoj chirurgJškos ope yra skaitoma paprastai už Prasidėjo tarp dvilypii >et Vokietija jai nieko neat Rusijoje būdamas dirbo ant
no tikėjimas.. Bet podraug, lėtų vėl atsikelti? Rodos racijos. Reikia atsiminti ir hemoroidus (pilės). Reika susivienijimo^ L y. Rusijos— akę. 1914 metais Vokieti- geležinkelio, kaip rąstus tie
Francuzijos ir trilypio susi a Bagdado geležinkelį jau sė po geležinkelio bėgiais;
vaike, aš ir žinau, kad jis kodėl jam reikėtų ir mirti?
kaip bėgo į Angliją laivu,
buvo prikeltas. O kada aš ir O bet miršta. Miršta, ii tai, kad net ir dabar mažai lauk būtinai pilno medikalio vienijimo, Vokietijos, Aus urėjo užbaigtą.
kuriame gyvuliai stovėjo, ir
tro-Vengrijos ir Italijos, rer
tikiu, ir žinau, tai tuomet daugiau jau neatsikelia. Ii tėra radiumo šioje šalyje, ir ištvrimo.
dėlto,
tėve,
kad
žmogaus
yra
Ką
reiškia
tas
geležinke10.
Nuolatinė
iritacija,
ne

tas, kuris yra, yra rankose
tt. Potam iš Anglijos į Ajau mano tikėjimas yra ir
gimasis į karę. Abi pusei
žinojimas. Matai, Vaike, tokia jau prigimtis, kad jis mažo būrio daktarų ir įstai žiūrint kokios rūšies jį nebū stengėsi apsiginkluoti. Ga is? Labai daug. Vokietija meriką vargingai keliavo ir
kaip moksliškai aš galiu nu- miršta tiktai sykį ir miršta gų. Taigi reikia labai at tų, yra paprasta vėžio prie biausi kelių, elektrikos, che o pagalba gali iš Vokietijos pasiekęs Amerika dirbo pas
‘
pasakot, kada aš gaunu bis- jau ant visados, dėlto mes sargiu būti, pasirenkant gy žastis. Labai retai jisai at mijos ir mechanikos inžinie traukiniais nugabent karės "Keleivį.”
ir netikim, kad Lozorius ga
aivams medegą į Persiją ir
kį išsitraukt.
Mano supratimu, Pakštys
riai
buvo
pastatyti
darban
dytoją, tomis priemonėmis siranda nuo staigaus susi- Miliardai aukso išleista. 0 en subudavot laivyną, kad užslėpė vieną
smertelną
—Tu čia nieko nenupasa lėjo prisikelti.
—O aš, vaike, tikiu. Aš ti gydytis, nes tik keli dakta žeidimo.
kojai, tėve.
milionai prispaustų žmonių ’žpuolus Anglijos kolonijas: grieką. Aš manau, kad, jei
—Kaipgi tai ne.’ Ar aš tau kiu ir į tokius dalykus, ku rai turi užtektinai radiumo, 11. Daktaras, kuris gydo turėjo mokėti mokesčius, Indiją. Persiją, Egiptą ir ki iis išnaujo perkratinės savo
neprirodžTau, kad tikėjimas riu aš nesu matęs. Pavyz kad suteikti kokia nors nau- nužiurėtinus dėl vėžio ženk kad padengus militarizmo tas. Anglijai tas geležinke griekus, užslėptąjį grieką
džiui, aš nesu matęs Lietu
yra žinojimas?
dą, ir tik keli iš jų težino, lus jų tikrai neištyręs, neži ėšas. Milionai vyrų moki lis, tai peilis po kaklu. Vo atras ir visiems viešai pasa
vos
prezidento
Smetonos,
o
nama žmogžudystės amato, kiečių kapitalistai džiaugia kys. Jeigu to jis nepadarys,
—Visai ne. Tu tik pasakei,
kaip vartot x spindulius tiek no ką jis dirba.
betgi
tikiu,
kad
jis
yra.
O
kad tu tiki į stebuklus, bet
Kunigai kvailino žmones, si padare savo kapitalo eks- aš visados sakysiu, kad jis
daug,
kiek
yra
reikalinga,
ieigu
yra
Smetona,
tai
aš
ti

oonsijai laisvus kelius.
veidmainys.
tu neprirodei, kad stebuk
; LAIŠKAS REDAKCIJON. kad valdžia ir ponai yra nuo
kiu,
kad
yra
ir
Dievas,
ir
kad
gauti
geras
pasekmes,
lai yra galimas daiktas Jei
dievo leisti.
Anglijos susivienijimas
Ponas Džiovas nesenai sa
gu tu tiki, tėve, kad Lozo velnias, ir panelė švenčiau atsargiai ligonio nesudegi 'Gerbiamas ”Keleivi”!
su Francuzija.
Rusijos kapitalizmas.
sia,
ir
kitokie
stebuklai.
j
Pasiunčiu
$5.50
kaipo
prekė,
kad Grigaitis ir Michelrius buvo prikeltas iš numi
nant. Žodžiu sakant, t^mis
Anglija
turėdama
dau

rusių. tai tu turi tą prirody ' —Stebuklų, tėve, pasauly gydymo priemonėmis gali Įnumeratas už žemiau pažy- Kuomet Rusija negavo giausia kolonijų ir didžiau sonas, turės lįsti i surpaipę.
Į mėtas vpatas Lietuvoje. Konstantinopoliaus, pradėjo
Bet kas-gi dabar ? Kaip tik
je niekad nebuvo ir nėra.
ti.
ma
naudotis
tik
dideliuose (Kaip daugumas perka savo jieškot išėjimo į Vidurinę sius prekybos ir karės lai atbulai atsitiko!
Vietoje
—Olrait, vaike, jeigu tau —Kad aš tau kirsiu per ir gerą vardą turinčiuose Ii-j
vus,
galėjo
sumušti
kitų
tau

Aziją
:
Persiją,
Afganista

i
giminėms
ir
draugams
KaGrigaičio
ir
Michelsono,
Įlin
dar neaišku iš to, ką aš tau ausį, tai čia pat tau bus ste
tų
laivynus.
Bet
ji
nesiruną
ir
Tibetą.
Čia
ir
vėl
iėdų
dovanas,
tai
ir
aš
noriu
gonbučiuose,
arba
pas
dak-'
do
Džiovas
ir
užsidarė.
Prie

pasakiau, tai aš galiu duot buklas. KaiD tu gali su ma
nino
turėti
didelę
armiją.
kad nėra ste- tarus, esančius labai gera- padaryt Kalėdoms dovaną Anglija užkirto Rusijai ke Ji manė, kad ant sausžemio žodis sako: nekask kitam
tau da aiškesnių faktų. Aš
~ ~ nim sprečvtis,
.
_
duobės, nes pats į ją įpulsi.
taa papasokosiu,
Maike, | buklų, kuomet aš pats ėjai: me savo profesijos stovyje J ?ax,° artimiausiems. Randu, lią.
nereikės kariauti. Bet Vo Taip atsitiko ir su Džiovu.
Rusija
jau
turi
užėmus
tikrą atsitikimą, kurį aš ma-'gydytis į stebuklingas vie- Radiumas neturi būti sfcn-|UŽraši*s metams -Keleivį”
kietija nutiesė
Turkijoje
.Jaunas Vaidvla.
čiau Lietuvoje savo akimis. Į tas Lietuvoje. Panemunėj tomas kaipo koki stebuklui- mano draugams. Meldžiu Sibiriją; 1891 metais pradė geležinkelius.
Vokietijos
jo
budavoti
Sibirijos
gele

Buvo taip. Vieną rudenį/per škaplernos atlaidus suoficieriai mokino Turkijos Austrijos sostinėje nei
kuomet aš dar bandą ga-j si renka tūkstančiai visokių ga gyduolė, ant kurios gali- siutinėti sekančiais antra- žinkelį. Dabar Rusijos ka kareivius muštro. Anglija
vienam name nėra šilumos,
pitalistai mano, kad' Vladi
niau, netikėtai užpuolė šal- ligonių ir kiekvienas geria ma remtis, kad išgydyti už- šais:
mato,
kad
su
laivynu
mažai
vostoke
turės
gerą
laivams
maistas baigiasi ir žmonės
tis. Kada ir ryto atsikėlėm, I iš šaltinio vandenį ir mazgo- senėjusią vėžio ligą, arba' Izidorius Rindokas,
galės kariauti prieš Vokie miršta tuksiančiais, sako
prieplauką.
Kur
galės
bū

Vainuto
miestelio,
buvo užšalusios visos balos. ■ ja skaudamas vietas. Pakol kad butų galima vartoti vie-'
davot laivus ir bus proga tiją. Nes Vokietija kontro- Austrijos premjeras ReTauragės apskr.
Užšalo taip urnai, kad varlės i paskutinis prisiplaka, tai toj kitų senai žinomų gydy
Angliją užpulti iš rytų pu- lioja Turkijos armiją ir ga
Kauno rėdyba.
nespėjo į vandenį sulysti ir.iau tik dumblas palieka, ir mo būdų; jis turi būti laiko
Taipgi’ Jonui Matevičiui sės, galės atimti nuo Angli- li nugabenti savo armijos nner, kuris dabar atvyko
daug jų įšalo J leda. Ir vejda tuo dumblu žmonės praukelis šimtus tūkstančių į Paryžiun prašyti sąjungi
mas kaipo svarbus pridėč- tuo ’načiu antrašu,
. . .
jos Australiją ir Indiją.
čia buvo visas eudas... Ar siasi.
Draugiškai
■ 1894 metais kilo Chinų- Turkiją. Vokiečių-turkų ar- ninkų pašaipos.
—Tai nėra jokie stebuklai, kas prie tų priemonių,
:u klausai, Maike?
tėve, o tik žmonių tamsu
mas. Jie taip gydydamiesi
da daugiau išplatina ligas.
Kas tai matė praustis pur
vais.
—Purvai, veike, nieko neiškadija. Čystas būdamas
greičiau apsirgsi, negu pur
vinas. Pažiūrėk tu j save:
kas dieną prausiesi, o susit
raukęs, lig agurkas. O kodėl
aš ve vyras kaip šulas? To
dėl, kad aš tik du syk prau
stuos ant metų: sykį prieš
Velykas ir sykį prieš Kalė
das. Aš tą praktiką, vaike,

Kapitalizmo Augimo Istorija

VĖŽIO LIGA

I

♦

n

P. S. Rindokas.
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JONAS JALINSKAS Šiaulių gaPajieikau Betiedikl > Jakšto, Kaunu REIKALINGAS Vargonininkas, ku
Antroj dalyj pasisakė kai- kalba, kad, jie auga kaip divė 33, Šiauliai, Lietuva;
—
------- ---------._
---- 1 .. lis galėtų vesti chorų ir atliktų bažpajieškau gub., Ukmergės
apskr.,
Nemajūnų
- gr
- -- rną prie
- -Liet.
- - -valsčiaus, Baukių kaimo. Po pirmu brolio Amerijoje, Vinco Jalinsko ir kaimo; metai atgal >Q'veno
bėsiąs apie skirtumą tarp dėlė dalba.’’
Akron,;. nytinį
giedok
Kat. T,,,.
GERI A U SIS DARBO ŽMONIŲ
vyru
vadinos
Munkienė;
po
antru
PaOhio.
_
Kas
apie
jį
žino
malonėkit*
Aleksanaro
Pocevičiaus.
tiškos
Bažnyčios.
Atsišaukite:
(53)
socialistų ir kd nunistų, te Penktas išminčius, kuris vilauskienė; po trečiu Greičienė, o
LAIKRAŠTIS
pranešti arba pats lai atsišaukia, nes
J. S. Vensluvas
čiaus vargu ir \ls pats gale- buvo akliausis, apčiupinėjo ketvirtu Baltrumcienė. Meldžiu atsi Pajieškau brollp Motėjau.-Šimelio- jam yra svarbus laiškas iš iLetuvos 537 Indiana avė., Rockfocd m.
PRENUMERATOS KAINA
šaukti, arba tokių žinantis praneški nio, Vartavalakių kaimo, Nedzingės
Stanislovas Sabonis
(52)
Amerikoje:
tų
atsakyti, ką jis kalbėjo, gyvulio ausį. ”Čia ir aklas te,
už kų busiu dėkingas.
18 River St., No. Waytuont, Mass.
valsčiaus. Atsišaukite.
NAUJAS IŠRADIMAS.
Metams ......................... $2.00
“ sako musų nere. Juozas Greičis
—
• naujas
I. P. šimelionis
Naujas prietaisas pne
prie gramofono
Pusei metų ........
$1.25.. Tai buvo žodžiai, žodžiai, žo- pasakys,”
513 Linkin avė.,
Rockford, III.
Kauno,. kuris nusipirks šitą
šitų mašinų,
turės
Box 29,
Oseola Mills, PaPajieškau Petro Damuso, Kauno
Kanadoj ir Užrubežiuose:
džiai...
Visai
nemanau
kogys,
”
jogei
šita
muš
baidykparap. - Pirm
?irm —4^. Į daug
<jaug llllW0BiaUBSV
linksmumo OCVV
savo Inamuti
namuose. Magllb., Skirsnemunės
-I-“-1“ —
»Metams ......................... $2.75
Pajieškau pusseserės Onos Stusku- metų atgal girdėjau gyveno Brige-i n0 yra naujas sutaisymas; indedu remunistų vadovą mokinti, bet lė* labai primena vėdyklę.”
Pusei metų ..................... $1.50
Pajieškau draugo Antano AndrušPetronių kaimo, Sesikų par. port, Conn. T'
Malonės
pats
‘
‘ atsišaukti
’ i kordų ir pradeda dainuoti ir sykiu paSu visokiais reikalais atsikrei tiek noriu pasakyti,
kad šeštas išminčius sloniaus kos. Aš gavau laiškų iš Lietuvos, ku niutės,
] 1^- rodo dainininkų, ar choristų paveiks* ’
P
piant j Redakcijų, rašykit šitokį
riam norėčiau perduoti. Atsišaukite. Girdėjau gyvena Carnbridgc, Mass. arba kas apie jį" žino teiksitės
skirtumą tarp socialistų ir uodegą užėjo ir ją čiupinėMeldžiu atsišaukti.
adresų:
neštu
(1) lūs, iš vieno šono, iš kito galima ma
Ant. Urbanavičia
Kazė Sriniutė
(*>2)
Jonas Sadauskas
tyti stiklus su lietuviškais paveiks
'•KELEIVIS*
komunistų jis butų lengvai damas
šitaip
kalbėjo: R. F. D. 2, BoX 81
8408 Pulaski Avė., Cleveland, Ohi >. Box 86,
South Windson, Conn. lais, arba kitokiai.( Pati tun savyje
St. Clairsville, Ohio.
255 Broadwa>, So. Bost-in, Mass.
išaiškinęs, jeigu butų palygi „Draugai mano mieliausi,
Elektros kiek reikia. Kitur tokius
Aš Petras Skikunas, iš Lygunų pa
1 negalima gauti. Aš, dėl stokos piliinęs
socialistų konstituciją čia yra paveikslas sloniaus Pajieškau Antano JuškeviLiau-i, rap.,
ABSI
VEDIMAI
’irue translation nieu with the post
pajieškau Antano^ ir Petro Jo
į gų parduodu ir savo patentą visai
master at Boston, Mass. on December su komunistų konstitucija, tikriausis. Mano piritai pa- Nedzingių vals., Trakų apskričio. Ir naičių. Jie paeina iš Narašaičių kai
ė
,
..
.,
jipigiai. Kuris norite pirkti mašinų su
Jono
Piciagos,
Vartavalakių
kaimo,
24, 1919. as recuired by the Act of
Papeskau apshediinii
aps.vedun-.i_ merginos,
merginos.
sutaisvmais paskubinkite. KaiKitain juk skirtumo ir nepa- juto, kad jis išrodo kaip vir- Trakų apskričio. Atsišaukite. (1) mo, Šiaulių apskričio. Gyveno Boyo- nuoPajieškau
October 6, 1917. '
18
—
2s
metų.
Aš
esu
24
metų
geį
*
r
“
.
.
na
$48.00.
««.
NJ
..
.
Steponas Jurkevičius
pnsiųsdamo0 1j
pirmą Kas pirmiau atsišauks,
(2>
i-odvsi. To jis nepadarė dėl- Vė oda apsiūta.”
Aš Jonas Dieknis, pajieškau bro rali uždirbu. Atsisaukt, r.risiusdamos
46 Tetman St.,
Woscester, Mass. lio Antano Dieksnio, paeina is Toina- paveikslėlį.
J. T. MOLONEY
to, kad patš net komunis-Į Ir taip šitie išminčiai ilgai
M. Jesmauskas
šanių kaimo. Novoaleksandrovo apsk.
Box 196.
Cherry Valley, Pa
Pajieškau tėvo Antano Drąsuėio, Prieš karę gyveno Chicago 111.
103 M'alace St.,
Newark, N. J.
tų konstitucijos nežino. Tas vedė ginčą, taip rėkė ir py- Kauno
gub.,
Panevėžio apskričio,
Aš Aleks. Alizis. buvęs Vokietijos
Geriausia
vieta pirkti
faunas. Pa,.
__ uernusia
vieta piritu
aiškiai pasirodo iš Audrule- k0, kad žmogus atvyko, ku- Ramrgulos parap., Jadikonio kaimo. nelaisvis,
F fa
Pajieškau apsivedimui nierglno,, reikalaukite m
dabar randuosi Franci joje.
j
kataiiogo
Jis
pats,
ar
kas
apie
jį
žino,
teiksis
; pirkite tikrų
vičiaus atsakymo i paduotą H-g slonių pažįsta, ir aiškiai atsiliepti.
Paiieškau broliv Jono Alizos. Meldžiu nuo 17 iki 22 metų, As esu 23 metų, dykai Tai
Taipgi
lietuvis(52) atsišaukti.
Atsisaukt
pnsiųsaaj
me(|ų
ti
į
gioj
;
nu<)
farm
j»
gerai
uždirbu,
_
_ i
iš
publikos
klausimą.
Užišdėstė,'
kad
visi
jie
klysta,
P.
Drąsutis
LAIVAS PLAUKS TUR klaustas: ”kuo skiriasi ko
Aš Juozas Paulauskas, iš.Šaukėnų mos paveislėlį.
Parsiduoda plėkinės 5 sv. po $1.85
65 Waverly st.,
Brighton, Mass. miestelio,
Aibert Grigole
Šiaulių apskr.
Jieškau
Imant tokių blokinių 10 po $1.75
BŪT FINLIAND1JON. munistų partija nuo komu- Pamoka šitos pasakos to144 N. 4-th St.,
Brooklyn, N. Y. j
kieles. Vinskevičiaus, taipgi draugų --------------------------------------------50 po $1.60
— !
Pajieškau brolių Felikso ir Stapono ir pažįstamų.
20 po $1.65
nistu
darbo
partijos,
”
Andkia:~
kiekvienas
tų
aklų
išPajieškau
apsivedimui
merginos,
j
Milkun, Triškių miestelio, Šiaulių ap
Iš tenai juos siųs Sovietų
Aš Stanislovas Ramanauskas, Kumoney
orderiu. Ar
Pinigus
siųskit
”—35 mcių,
mc:ų, be
arba našlės. tarp 20
ugi
rulevičius atsakė: „Norint.minčių turėjo apie slonių skričio. Malonėkite patįs . ar juos ži laliu kaimo, Kaltinėnų vals. Jieškau skirtumo
skaitai "Amerikos Ūkininkų?” PamėRusijon.
tikėjimo. Aš esu 35 metų, gink užsirašyti.
(2) brolių, seserų ir pažįstamų. Meldžia
(52)
•tai žinoti, reikia abiejų tų (dalį tiesos; tiesa, kad slo- nantis pranešti. D. Milkaitė
turiu properti. Atsišaukite. Atsaky
me
jų
giminėms,
draugams
ir
pažįs

M. VALENul US
Pereitos nedėlios nąįctį partijų konstitucijas skaity- ’niaus šonas panašus Į sieną; 3303 So. Union ave^ Chicago, III. tamiems rašyti jiems laiškus. Jų vi mą dualiu kiekvienai.
Bov 96.
..
Hart, Mich.
A. P.
Suvienytų Valstijų kariu ti. o aš atvažiavau čia nepri-1 tiesa, kad jo ausis primena
sų adresas žemiau paduotas:
Detroit,
Mich.
Pajieškau esers Magdės Vosiliutės.
3S4
23-rd
St.
Yardin Fontaine. Defech.
menės transportas ”Bu- ~irengęs duoti atsakymą ; vėdyk’ė, iltis—durtuvą ir tt. Girdėjau, kad vedusi su Pranu Žais Coserne
Lietuanien.
Verciun t Meuse)
Pajieškau apsivedimui merginos,
ford” išvežė iš New Yorko okius klausimus, paaiškin- tečiaus visas slonius nepana iu. Malonėkite atsišaukti, ar ją ži
France.
Porst Kartės arba pavei&eliai -—
nuo 24 it-i 29 metų. Geistina, kad mo
pranešti.
(53)
249 anarchistų, komunistų ši negaliu...’’ Vadinasi, jis šus nei į sieną, nei į durtu- nantis
jų
yra visokių, bet ištie tikrai vy
Franciška Vasiliutė-Raulinaitienė
Paiieškau pusbroliu Juozo ir Vinco kėtų rašyti ir butų laisva, protinga rams tinka ir jie bus užganėdinti.
ir
nepikta.
Aš
myliu
ramų
gyvenimą.
ir kitokių radikalų, kurie nei savo partijos konstituci-1 vą, nei į vėdyklę. Taigi jie- 1902 N. 11-th St., Springfield, III. Bukaičių; Vinco ir Rapolo PaulausKuri norėtų apsivesti ir ramiai gy 6 pav. už 50c.
buvo pastaruoju laiku surin ios da neperskaitė, tai visai žiūrint to, kad visi tie moks Pajieškau brolio Kazio Šaieto (Ša kių. paeina iš Vaiduoklės parap.,'Gai venti
14 už $1.00.
lai atsišaukia šiuo adresu:
kaimo
Raseinių valsčiaus.
Reikalaukit:
kti iš Įvairių Amerikos mies lišku. kodėl ir taro socialis-Jinčiai turėjo apie atskiras to?), Mariampolės apskričio, Pluteš- laičių
Tory
ValangeJis
Meldžiu atsišaukti.
Chas P. Urbonas
(2)
‘sider.did Lunch.
Amsterdam, N .Y.
parap., Pirktavietės kaimo. MaloF. Svagžūis
tų ir laikomi ant Ellis Islahd tų ir komunistų skirtumo iš- sloniaus dalis tiesą, spręda- kių
1901 Wabansia avė. Chicago, III.
:ėkite atsišaukti.
206 Cardoni avė., Detroit, Mich.
Pajieškau laisvos ir protingos mer
salos.
Franciška šatukė
aiškinti nemokėjo, o gal ir mi apie visą gyvūną visi įie 1904 Peoria
SEKRETŲ KNYGA.
ginos, kuriai nusibodo dirbti dirbtuvė
Rd.,
Springfield, UI.
Pajieškau dėdės Motieraus Raslau- je. Aš gražiai sugyvensiu su dora
Sužinoję, kad juos jau ga nenorėjo. Bet jei centro sek- klydo.
Labai yra naudinga ir reikalinga
išDvilikių kaimo. Suvalkų gub. ■nergina. Jaunos nenoriu. Esu 35 m. kiekvienam skaįtycojui, ypatingai vė
bens Rusijon, anarchistai retorius konstitucijos neži Taip yra ir su visais žmo Pajieškau brolio Antano Shileiko, skio.
Gvveno Shenandoah, Pa. Meldž u at Platesnias žinias suteiksiu per laiškų čiusiems, vaikinams ir merginoms.
?ųvalkų
gub..
Rašnavos
kaimo,
Gar(53)
tuojaus sudarė ant salos lo, tai ką bekalbėti apie pap nėmis. Jie ginčijasi apie evos parapijos. Atsišaukite. (53) sišaukti.
John Sanora
_(1) Knyga laimės ir sveikatos. Prisiųs
Antanas
Raslauskas
Gen. Bei.
Cieveaind, Ohio.
kite dvi po 2 centus pašto štampas,
„Pirmutini Anarchistų Ko rastus komunistus.
St
Shiieika
369 So. Main st..
Pittston, Pa
atskirus gyvenimo klausi- 1647 Orgen avė., Cleveland, Ohio.
Z
męs prisiusime. Rašvk pas:
munos Sovietą Amerikoje,”
Pajieškau apsivedimui merginos
S. M. GALVIN, P. O. BoX 95, ,
Antras
klausimas
buvo
:
mus,
ir
nors
atskiruose
daly

Pajieškau
brolio
Kaz.
Serbintos
Bedford, Ohio.
o anarchistą Berkmaną pas
Ignacas Pocius, 34 m., gyvenęs A- Gudelių vals., Skrendžių parapijos. ar jaunos našlės, kuri norėtų apsi
kuose jie turi tiesą, bet sprę- merikoje
vesti už farmerio. Atsišaukite
•
Ši
knyga
tik kų tapo išleista per
Ar
Marksas
buvo
kada
apie
16
metų,
paeinąs
iš
kyrė „vyriausiu komisaru.”
Prieš kejius metus gyveno Montreal,
Rohert
Mitcheli
(52)
patyrusius
specialistus
dėl labo gri
Turšėnų
par.,Šiaulių
apskr.
Nov.
16.
visą gy
1OFS išmestas iš komunistų ( ^™ni sulvg
— to apie
__  1919 darbe prie kirtimo girių Mine- C&nada, iš čia važiavo Chicagon.
Colville. Wash. siems. Siųskite greit, nes kas pirme^
Berkmanas sakė, kad par- sąjungas?
Meldžiu
atsišaukti.
’V'^AndruTe*vičius'l;V3nim^’ iie visuomet klysta, al Lake Lieg. Co. Camp 17 tapo
snis prisius, tas greičiau ir gaus. Jau
• važiavęs Rusijon jis tuojaus
Andrius Serbentas
Pajiešvau apsivedimui merginos turime daug užsakymų.
(1)
sunkiai
sužeistas
ir
ant
rytojaus
mi— DRAUGAMS,
—---- —-------------KURIE PRI- ė. St Joseph ligonbutyje. Tacoma, 632 Hochedage st., Slontreai, Canada arba našlės, be vaikų, tarpe 20—27
. vyks Petrogradan ir padės ai atsakė patvirtinančiai, -LSS.
KLAUSĖ V RAJONUI.
netu amžiaus. Aš esu 26 m. vaiki
Vash. Palaidotas 22 Nov. Tacomos
GALIT PADARYT .DIDELIAS
Trockiui ir Leninui valdyt ik, girdi, toji organizacija 1
Pajieškau Karalinos Siavickienės,
apinėse. Kas nors iš jo giminių dėl paeina iš Kauno gub.. Užvenčio mies- nas. Geistina, kad atsišauktų. PlaŠTUKAS.
?uvo
maža
ir
jokios
vertės
tesnias
žinias
suteiksiu
per
laiška.
Rusija. Jo dėdė N. Starik
Mums, draugai, būtinai reikia tiškesnių žinių kreipkitės:
I.uoelio.
Taipgi
pusbrolio
FelG-so,
A. K. S.
(521
A. Novickis
esąs Maskvos Sovieto galva. teturėjo: tik Grigaitis, gir- susižinoti ir pasitarti apie bėkės parap. Meldžiu atsišauk^ (53)
89 S. 5-th St.,
Kenmore, Ohio.
1901 — 9-th ave^ So. Seatlie, Wash.
li,
įsikniso
net
į
tokias
ma

Olga
Bielskait.ė
Kur laivas su tais anar
Herrin, ni.
Pajieškau apsivedimui merginos,
ras organizacijas ir paskui j F8®®10® klausimus....Kada jau Paiieškau švogerio St Caciaus, R. 1, Bo\ 77.
chistais plauks, niekas tik kritikuoja
komunistus.
įvyko X LSS Suvanavmas Ch>- Raseinių apskr. Pastulgčs kaimo.Ma- Pajieškau Juozo Grišmanauskio, '.arp 19—22 metų. Geistina šviesios
išveizdos, vidutinio ūgio ir kiek pasi
rai nežino, tik spėjama, kad
or.ėkite atsišaukti, nes turiu svarbų Telšių apskr.. Ginteliškės valsčiaus, turinčios.
to išeina, kad socialia-1^*0;
lr
t?po
Esu 26 m. vaikinas. Su
Iš keturių bolių padarysi gerą štujis bandys išsodinti savo pa- aiIšnieko
Medsedžių kaimo. Meldžiu atsišaukti pirmu laišku meldiu paveikslėlio.
neužmiršta iš sa-1nu0
suspen^mas, ta! vėl -eikalą.
Vą. Tarpe pirštų pasirodo bulė, pas
Y.
Bardauskis
ir
jį
žinantis
pranešti.
(1)
sažierius katram nors Find- ■o veikimo. Jie knisasi ir prasideda naujas gyvenimas, ir
A. Y.
(52) kui bolės vėl pradeda pranykti; lieAnd. Rubavičia
323 N. Oak St.,
Kenosha, Wis. ■ ka trys, dvi, viena ir paskui prapuoliandijos uostų, o iš* tenai jie ieško visa to. kas duotų pa-;tvarkymas, knopu V Rajone, 604 N. Eastern avė., Joliet UI11 Lincoln St,
Brighton, Mass.
i la paskutinė. Šitą štuką daro goriau
Pajieškau pusbroliu ir pusseserės:
bus nugabenti geležinkeliu i
Pajieškau apsivedimui merginos ar
Antano ir Agotos Endrikų. Telšių ap
Pzijeikau sesers Onos Šidlauskaitės ba našlės tarp 20 —40 metų. Esu su si štukoriai ir jus galėsit ją padaryti,
•vzdi
ir
neleistųpadaryt
Darbas
d
‘
del,s
^el
mums
reiSovietų Rusiją.
Sakoma, rau.in veikime klaidų; o ko-lkte turėti suvažiavimas būtinai, skričio. Platelių parap. Meldžiu jų pa po vyro Merkunienės. Gimbogalos grąžęs iš kariumenės. Platesnes ži jei turėsit sekretą ir tas boles. Kai
$1.75 ir $2.00.
kad kapitonui duota valia nunistų vadovai nežino nei ,ir tai tu°iaus. nes sausio mėne- jų atsišaukti ar juos žinančių pra ’ airno, šidlavos parap. Pirmiaus gy nias per laišką. Prisiųskite paveiks na NU
M. 2. Galit padaryt kad viskas
tęsti.
(1)
veno Elizabeth, N. J. Meldžiu atsi lėlį.
P. Rinkus.
( 52) nuo stalo bėgtų žemyn; paskui stalas
pasirinkti tokį uostą, kokį 0. kur ir kaip savo žingsni syJ’ 1920, draugas Grigaitis maEnd. Rubavičia
šaukti, ar ją žinantis pranešti. (53)
Shinnston, W. Va.
pats pašoka augštyn. Yra stebėtina
:1 Lincoln st,
Brighton, Mass.
K. Šidlauskas
jis mtvs tinkamesnių. Lai
štuka,
visi
pradeda bijosis. Kaina
tato.
Nejaugi
akliems
i
n0
.
užsuktl
lr
<
Pennsylvamjos
217 Front st.,
Elzabeth, N. J.
senyvos
j
$1 £
Paiješkau
apsivedimui
vas pasiėmė maisto ant 90
■valst.
su
maršrutu.
Ta
proga
Pajieškau
brolio
Juozapo
Ambranerginos. ar našlės, kuri norėtų gy i
MAGIJOS
(?)
dienų, nes šiaurės vandenjse emta pasaulio proletariatą-įmes turėtume pasinaudot ir su •un', Potbiržės parap., Panevėžio pa- Pajieškau Elzies Pauziutės. Gyve venti ant ūkęs.
. (52) j-K O. Box 772.
M aterbury, Conn.
no Kenosha, Wis. Ji pati, ar ją ži
•esti
į
ateitį?
ieto.
Jau
4
metai
kaip
nežinau
kur
E
rank
Rakoįvsky
I
— — . ■ ----- —
jo kelionė erali užtrukti dėl
rengti jam prakalbas, kur tik -andasi. Meldžiu jo paties ar kas nantis praneškite. Turiu svarbų rei P. O. Bo% 33,
Frontier, Minn.
Socialistas.
KENTĖJO
PER
10 METŲ
plaukiojančių ledų, arba gali
kalą.
ino pranešti.
•
atrodys galima.
St.
Vaičiūnas
P.
Ambrazunas
Paj
’
eškau
apsivedimui
merginos,
Nuo
skilvio
suirimo.
būt, kad vienas-kitas uos
Nelaukdami nieko, visi, kurie 16 Poranorfold st, Neponset, Mass. 315 Wail st.,
Rockford, Iii.
nuo 19 metų amžiaus. Aš esu 25 m.
Dabar sveikas. Turi gerų apetitų ir
tas nenorės įsileisti, ir tuo
(įsišaukite prisiųsdamos paveikslėlį.! valgo viskų su noru.
pritariat socializmo idėjai, suva
Pajieškau krikštų tėvą Kaz. SkiePaj’eškau
Onos Radziavičiutės,
John Naris
Aš sirgau per ilgų laika*. Aš turė
met prisieis plaukti toliaus
žiuokite Nedėlioję. 28 gruodžio Rumlškių parap. Trjs metai atgal gy auskio, pusbrolio ir pusseserės: Be
144 No. 4-th St., Brooklyn, N. Y jau prietvarą, nevirškinimų, katarą
prieplaukos jieškoti.
Visi
1919 m. Pasikalbėjimai prasidės veno Latvrence, Mass. Turiu svarbų nedikto ir Juzepos Skieriutės.
I ir skirtingus skaudėjimus ir ne
Kauno gub., Meičių kaimo. Atsišat:reikalą.
vaistas
i mus. Aš bandžiau skirtingus
_
Nors visi „komunos” na
REIKALAVIMAI
apie 1 vai. po pietų A. Staniškio G. Adamaitis % Heien Land
(53)
ite.
i r aš buvau pas geriausius daktarus,
riai turėjo savų drapanų, te
Kl. Viršilas
' l»et niekas man negelbėjo. Pagaliaus
namuose. 213 E. Centre St.. Lumber Co. ^snio 1, Stack. Mich.
REIKALINGI AGENTAI
7$7 Bank St., VVaterbury. Conn.
aš taip nusilpau, kad negalėjau dirbčiaus emigracijos viršinin Indijoj, kur gyvena slo- Shenandoah, Pa.
Rinkimui apgarsinimų ir antrašų, ti ir taip susinervavau, kad negalePajieškau Juzės ir Magdės Cibir- —K----------------------------- :-------------kai pasirūpino, kad nei vie iiai (drambliai), pas žmo
Pajieškau brolio Juozapo ir MagAtsisaukite tik tokie, kurie galėtų iau užmigti. • Aš nežinojau ką daryDraugiškai •
kiutės, Suvalkų gub., Mariampolės
: ti.
Ant laimės
aš' sužinojau Šv. “
Ber
nas jų paleistas
..................
*
Rusijos nes yra daug filozofiškų pa
ipskr. žariškių kaimo. Meldžiu atsi leler.os Andruškų. Kauno gub., Ra duoti paliudijimą kur dirbo už agen-1
A. Staniškis.
seinių pav., Pauluičių sodos. Juozą-1 tą. Kitokiems nėr atsakvnio.
nardo gydančių šaknų arbatų ir aš
(?)
šaukti.
šiaurėje nesušaltų, Kurie raki) apie tuos keturkojų
pas daugiau kaip 20 rateu Amerikoj, j
pradėjau ją vartoti. I trumpų laikų aš
STRUPAS AND CO.
Juozas Cibirka
Girdėjau,
jog gyvena Chicago, III
WAtERBURY. CONN.
jaučiaus geriau ir dabar aš esu svei
negana šiltai buvo apsiren nilžinus. Viena pasaka sa
92 V/arvick st.,
Newark, N. J.
35 Walnut st
Stamford, Conn.
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: (1),
kas. T/hi’ arbata išgydė mane.
gė. tiems davė iš armijos lo, kad šeši mokyti, bet akli Teat. Dr-ja "Aušra.” nedėlio- Pajieškau pusbrolių Stanislovo ir
Marcelė Amlriškaitė
Todėl, jeigu kuris nejaučia gerai
1EIKALINGA MOTERIS prie namų
34
Sigel
St.,
VVorcester,
Mass.
į
sandelių apatinių drapanų, vrai nuėjo sykj ištirti, kaip je, 4 Sausio 1920, stato scenoje Marcijonos; jie paeina iš Kabališkių
_.K^ —
turi kokį
kotų nors puvo
pilvo nesmagumą,
nesmagumą.
'arbo, už nilną šeimininkę. Tarpe
38-• i arba tun
15 rn amžiaus. Vieta gera ir vaikų I inkstų arba vidurių, tad vartokitę tą
•aimo. Ligumų parap., Šiaulių pav.,
šiltų pbosčiu. ilgų batų, pan- ’Srodo slonius. jie pradėjo naują veikalą iš rankraščio M. Kauno
Pajieškau Barboros
A astrai t-ės tėra. Atsišaukite vpatiškai ar lai|- ■ vaistų
vaistą Šv. Bernardo Arbatų.
Arbatą. Ji turi
gub. Meldžiu atsišaukti ar
kaimo, Šilalės parapijos. 6 <□.
čiakų ir net kepurių.
zera skonį ir veikia stebėtinai. Pri(52)
•iupinėti jį iŠ visų pusių ir Jurgelionienės vardu ”Su mielu ba kas apie juos žino malonėkit pra Striukiu
metai atgal
gyveno anie Chicaga.
Ed. Zanevskis
siųsk $1.12 už pakelį arba $5.00 už
(2)
Komuną turėjo su savim kiekvienam vis rodėsi slo* noru,” 4 veiksmų komedija. Per- nešti.
Turiu svarbių laišku iš Lietuvos.
Westviile, III ' 6 pakelius, ant šio adreso:
132 West St.,
Kazimieras Maksus
John Baltik
(52)
iš viso anie pusę miliono do nius kitokios išvaizdos.
St. Bernard Gardens, D-13, New
'statymas bus svetainėje
48 1926 Rolston st, Pniladelphia, Pa,
365 Aleyaoder st.,
Sharon, Pa.
REIKALINGAS GERAS Orleans La., o jie prisius jums su
lerių. Berkmanas sakė, kad John G. Saxe yra parašęs Green st., nuo 7:30 vakare. ĮžannTTjvnTOTc j v
•
atrodymais kaip vartoti. Pinigai bus
Pajieškau pusbrolių Vincento ir Po
Pajieškau Juozo Vizgaičio, Mire- BUCERIb, darbas ant visa- grąžinami, jeigu ta arbata jums nepaapskritai kievienam išpuola ?.nt tos temos šitokią saty- ga 50c.
vilo Dausių ir Pranusčs Dausiutės; r.iškių
kaimo,
Aleksoto
valsčiaus
MaVisi Kauno gub., Telšių pav. Gargždų iampoles apskr. Atėjo svarbus laiš dos. mokestis gera. GreitaiTltn“ verti|,ga p»Į»^apie $2,000.
Kviečia visus "Auš r iečiai.” miestelio.
rą:
Malonėkit atsišaukti. (2) kas iš Lietuvos. Atsišauk tuojaus ar
Emma Goldman sakėsi, šeši Indostono išminčiai,
Antanas Sveistris
atsišaukite. Dėl platesnių PATERMES
ba kas žbiote malonėkit pranešt'.
Box 28,
WolfSummit W. Va.
kad ji parvažiavus Rusijon urie mokslo būdami labai
Pranas Baltrušis
<53) informacijų kreipkitės šiuo į
MERGINOMS.
tuojaus organizuosianti „A- ualinkę, nuėjo sykį slonių
So. Bostor. Mass. adresu:
(52)
Pajieškau
dėdės Vinco Rudaičio, 198 C st.,
VISŲ ŽINIAI.
Apie
lyties
dalykus
parašė M. H.
merikos laisvės daruguš tyrinėt, nors nei vienas jų
K. S. Pūras
Už visokius pabėgimus, nusk- Slabadų kaimo Lesnistvos vals., Nau
Pajieškau brolio Bernardo Poškaus,
Sanger, vertė iš anglų kalbos J. Sromiesčio
pav.,
pirma
gyveno
Indiana.
Rusijoj,” kurie darbuosis, negalėjo regėt Pirmutinis riaudimus. pasigarsinimus iš ko Sykiu pajieškau Vinco Rudaičio pus Kauno rčdvbos, Vaitekūnų sodžiaus.
pus ir išleido gana skaitlingai. Bet
1213 Philo St.,
kių vietų paeina, pirkimus, parda
Gyveno Omnha, Neb. Kas apie jj ži
pirma laida jau išsibaigė. Taigi ant
kad Amerikoje įvvkinus lai- u atsidūrė prieš platų slo vimus,
brolio.
pirmiau
gyveno
New
Yorke.
Scranton,
Pa.
pajieškojimus giminių arba
note rra.onėkite pranešti. Busiu dė
I
rą laidą kad atspausdinti ir pridėti
"Keleivio” skaitytojams Meldžiu atsišaukti, nes turiu svarbų kingas.
svę taip kaip Rusijoj.
(52)
speciališkai moterims patarimų, ko
pia us šoną, ir rankom jį čiu draugų,
reikalą
jums
pranešti.
skaitome po 2c. už žodį pirmą sykį
M. Poška
SVARBUS PRANEŠIMAS VISIEMS kių pirmoj laidoj nebuvo, F. StropieFrank Yasutis
žinėdamas sušuko šitokiu ir po l(Įc. už sekančius sykius.
532 Shicer St.,
Akron Ohio.
LIETUVIAMS
nė parūpins minėtus patarimus, kad
1713
Wavne
avė.,
Scranton,
Pa.
Neskaitvtojams skaitome po 3c. už
kiekviena moteris žinotų, ką daryti
tonu:
Sodį. Taipgi už apsivedimus skai
Paiieškau Krano Bogušauskio. Sau
> kaip
daryti,
kad
būti svei
MAGDALENA VUOSAITUKfi pa sininku kaimo, V’lkav'škio apskričio.
„Kaip Dievą myliu, aš per tome po 3c. už žodį.
ka ir laiminga ir kad nereikėtų daug
jieškau ma”0 podės (krikšto motinos) Gyveno Cleveland, Ohio. Jo paties,
I pinigų išleisti visokiam gydimuisi.
tikrinsiu kiekviena, kad slo Tokius pagarsinimus rašykite Antaninos Kisielienės, 10 metų kaip ar kas žinote, meldžiu pranešti. Tu
kuotrumpiausiai ir visados siųski išvažiavo iš
Knygos turinį neminėsiu, nes kaip
Anglijos
į
Cleveland,
nius išrodo kaip didelė sie te kartu ir mokestį, jeigu norite
riu svarbų reikalą.
*
(52)
žinoma, pirma laida buvo 120 puslaOhįo.
Mano
mama
jau
10
sąvaiėių
•T. Bogušauskas
kad greitai tilptų.
pių. su paveikslais, prie ^ntros lai
na ’’
guli
ant
patalo.
Malonėkit
atsišauk

P. O. Bov 137, Century
Gruodžio 18 d. Cambrid- Antras išminčius, užtikęs
dos bus speciališki virš minėti pata
"KELEIVIO' ADM.
ti.
(1)
rimai pridėti, tai knyga bus da dige’uj buvo vietos komunis ilga sloniaus iltį, šitokią pa 255 BROADWAY,
Mag. Vasaitis.
Pajieškau brolio Krano Bacevičiaus,
aesnė. Moteris pilnai užsiganėdins.
24
Devoushire
Rd.
SO.
BOSTON.
MASS.
’.isniškčs kaimo, Naumiesčio apskr.
tų bure’io parengtos prakal reiškė mintį: ”0 kas gi čia
Šiuom kartu bus antros laidos at
W. Croydon England.
Pirmiau gyveno Chicagoje. Jis pa,s,
spausdinta tik tiek. Kiek bus užsa
bos. Garsinta, kad kalbė toks , ilgas, smailas ir švel
ar jį žinantys malonėkit pranešti.
kymų — ne daugiau. Kurios neužsi
Zanė Bozdariutė-Kruminienė, jieško
Jonas Baceviėia
(52)
siąs A. Karalius iš Chicagos. nu’? Ar žinot, slonius išrodo
sakys dabar, tai negalės gauti, taigi,
savo brolio Jono Eozdaro. paeina iš 1318 Medison St.,
Balte. Mort
moterįs, užsisakykite dabar, nes vė
Nuėjės ir aš pasiklausyti kaip durklas kareivio ašt
Kauno gub., Panevėžio pav.. Biržų pa
liau negausite nei už kelis dolerius,
rapijos, Skraitiškių kaimo. Vyras ser
to naujo kaibėtojaus, salėje rus !’’
Pajieškau pusseserės Onos Bar.ikuką dabar už •dolerį gaunat.
Pajieškau brolio Petro Nausiedo, ga ligonbutyje, todėl meldžiu atsi
niutės, Ulicnikų sod.. Pabaisko pa r.
Siunčiant užsakymą siųskite money
radau 5 moteriškes- ir apie T rečiam mokytam pasi Laukstėnų kaimo, Naumiesčio parap. šaukti šiuo adresu:
(J.) Malonėkite atsišauki
ar kas žino
orderius ar popierinį dolerį su jūsų
Gavome svarbų laiškų iš Lietuvos. Jis
P.
Jašinskas
10 vyrų.
pranešti.
(52)
Cam- vardu, aiškiai parašytu, ant vardo:
pats, ar kas apie jį žinote, praneškite.
Longinas Buinis. vadovas
Box 27,
Lexington, Mass.
taikė
sloniaus
triuba
rangyM.
Baki«'utė
MRS. F. J. STROPUS
Vakaro pirmininkas ati ta. J rankas ją paėmęs, jis
bridgv'aus Lietuvių Beno, pranešu vi-Į
Ona Budvitienė
(53)
466 Hapshire St.. Lavrence. * Mass. siems lietuviams, kad persikėliau gy-; 8 Laring St., So. Boston. .Mass.
22
Ward
St.,
Worcester,
Mass.
Pajieškau
Jozapaičio,
pirma
gyve

daręs susirinkimą, paaiški šitaip ja rėmės:
venti į kitą vietą. Visuose reikaluose
no Brooklyn. N. Y. Jo paties ar kas
Pajieškau Jono ir Di mininko \ er- kaip tai, muzikos dalykuose, visiems Į
no, kad Karalius neatvažia
Pajieškau giminių ir dėdės Antano žinote praneškite. Turiu svarbių laiš
širiskų, Šiaulių apskričio, Kauno rėd. ir visur patarnausiu. ■Taipgi
duodu
Andriulionio, gyveno "Shenandoah, Pa. kų iš Lietuvos.
”
(52)
vo, tai vietoj jo kalbės An- „Štai jums aišikausis pa Meldžiu
Jiems yra svarbus’ iaisky# iš Lietv- privatiškas lekcijas muzikos, greitai
atsišaukti,
ar
jį
žinantis
pra

J.
Gudaitis
vyzdys,
kad
slonius
išrodo
vų^
nuo
motinos
ir
b.-o}G.
Atsiša
ski

drulevičits, komunistų cen
nešti.
(5ą)
išmokinu. Užlaikau geriausią orkestTAI BUSI GRAŽUS! Jų išdirba
57 Myrtle st., Stoughton, Mass.
ti- greit.
Z
li)
kaip
žaltys.
”
rą visoje Bostono apielir.kėje. Visus Mentholatum Co. Prieš eisiant gult
Nelle
Andrulioniutė-Bražaitienė
tro sekretorius.
Bmn
’
us
Visockas
jūsų reikalavimus išpildome. Kreip- ištepk veidų mosčia per kelis vakarus,
1920 N. 11-th st, Spnngfield, Iii.
• Pajieškau pusbrolių Vinco, Jono ir 83’4 Ward St..
MjVcerter, Mass.
Iš pirmos dalies jo kalbos Ketvirtas atsistojo lygiai
s:
o padarys veidų tyru ir skaisčiu balta.
sesers Emilijos Venckų, Rėtavo kai
I.ONC.IN BUINIS
brolio Kazimiero Maciai- mo, Telšių apskričio. Gyveno Chica
Toji mostis išima pjėtmus raudonus,'
netik jis nepadarė jokios iš ties sloniaus koja ir, apglė nio.Pajieškau
aroiio. paeina
26 School st. Cainbridge, Mass.
juodus arba šlakus (r prašalina viso
Jurgio Strasinsko ir Onos Ma- goj. Atsišaukite. Taipgi M a nonos . Pajieškau tėvo ir putMatimiesčio
bęs
ją
rankom
savo,
šitaip
iš
Tervidonių
kaim
>.
Naumiesčio
a’
vados, bet ir nieks iš klausy
Tel. Cambridge 7322 (čia ir gyve- kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
ciainiukės. Suvalkų gub., Mariampi- Sedvilienės, Onos Zelkienės ir Kazės
taipgi Ania /• Puiiiikiutė.-- nimo vieta.)
tės 50c. ir *1 00.
Pinigus galit siųM
tojų negalėjo padaryti jokio argumentavo: „Visi jus esat lės apskr., Garliavos parap., Paviles Kazlauskaitės. Paskesnioji Laukuvos skričio,
Obulauskienės. At-tišufuk'itą.
(521
Moore
st..
Beno
rūmas
79
ir
įtampomis.
'MM
kaimo.
Meldžiu
atsišaukti.
parap.
_
(52)
(3)
F. Obulnniskas
aiškesnio.išvedimo, nes tai kvailiai — nešitain išrodo
Cambridge.
•
J. RIMKUS.
I'ranas Maciana
Barbora Gumvliausl iene
336 M<>nk Btnld.J St. Viile Emard.
drambliai. Štai faktas junv 42 Grean st.
Tel. Cambridge 55955.
P. O. ROX 36.
llolbrook, Maso,
Vaterbury, Conn.
buvo šiupinys.
Blanfor,!, Ind.
A.r lieal, t anada.

“KELEIVIS”

Išgabeno Rusijon
249 anarchistus.
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RAMYBE ANT žEMftS ]

las vyriškis įpuolęs į vidų iš
nešė kūdikį ir mergaitę, bet
Kad gyventi mažai išvė apie vyresniąją ir motina už
dinamuose kambariuose yra miršo. Kada ją -atrasta, ji
nesveika, tatai gerai sup nai buvo baisiai apdegusi ir
rantama, ypatingai čia Amerikoje. Iš kitos pusės hy- nugabenus į ligonbutį. tuoj
genistai tik dabar teprade-. mirė.
da suprasti delko bloga venAUKOS.
tilacija vra nesveika.

SVEIKATA B VENTILACUA

KUN. MOCKAUS BYLOS

Nuo senovės mokslininkai
VEDIMUI.
AMSTERDAM, N. Y. — Supras
ir šiaip
jau
žmonės
manyda.'i,
i
*
ii___ namas
damas
uiueię
didelę
svaroa
svarbų
Kinu
ginti
zoaziu
žodžio
ta;slai*Vbt kad kambanUOSC blogas |Vę ir kuru M. X. Mockų nuo kalėjimo
oras buvo dėlto, kad jame ,už teisybės skelbimų parinkau aukų,
kurias * pasiunčiu Mockaus Gynimo
radosi daug iškvėpuotų da- Fondon. Aukavo: L. Kimontas ir J.
lvku. Toksai manvmas bu- Stankevičia po $2JJO; F. Jurgaiis, A.
X • 2.* X
i
Schultz.
J. Freinks
ir F. B.
vo natvirtmtas, kada tūlas schultz — po $1.00;
-----J. Kaziai a, J.
Stašaitis, A. Monof, P. Runun, Am.
tyrinėtojas paskelbė, atra Vaikasiutė,
An. Vaikasiutė, M. Vi
dęs taip vadinamuosius "bū socką ir nežinomas — po 50c.; A. Ja
kaitis ir M. Miller — po 25c. Viso
rio nuodus," ir kada kiti ty labo
$12.50.
rinėtojai prirodė, kad blo
L. Kiuoat.
gos pasekmės yra ne dėl paBAYONNE, N. J. — Parinkus čia
sigadinimo karbon-dioxido aukų.
kun. Mockaus bylos Vedimui su
rinkta $25.75. Aukavo: M. Karlanas
ore.
K. KorJneHs, Paul. Lipštas, P.
Dabar gana gerai yra sup $5.00;
Surskis, S. Ganeiis, F. Mickevičia, M.
rantama, kad iškvėpuotame!jVackis G. Minkelevič, F. Dobilas, F.
Į Daukis. A.'Januleričia. V. Lauraitis,
ore nėra nuodingų organiš Aley Trimička, J. Stschovič ir V. Stakų dalykų, kurie galėtų su siulaitis — po $1.00; Petras Barinas
F. J. Milvidat — po $2,00; S. Micteikti sveikatai blogas pa iikeviėia,
D. Siselskis, M. Klimauskas
sekmes'. Be to, peržiurėjus ir M. Salnauskas — po 50c. Paul Tur
paskutiniųjų metų tyrinėji skis 25c. Viso labo $25.75.
S. Gardis.
(Copyrifftrt 1919 by Jos. Triner Co.)
mus pasirodo, kad ventilaciDETROIT.
MICH.
—
Surinkta
čio

jos sąlygos paeina daugiau nai kun. Mockaus bylos vedimui $7.50.
sia iš kontroliavimo drėgnu Aukavo: K. Stankus, Aug. Jurgelevi
DAKTARAS
Pet. Stankus, M. Maslovski ir
mo ir judėjimo apsupančio čius.
St. Abuts — po $1.00; VI. Stankus
oro. Kuomet drėgnumas ir 50c. Du doleriu aukavo ypatos, ku
Viso $7.50.
šiluma pakila .nors ir ne riu vardus neužrašiau. K.
Stankus.
Valandos: nuo 9 iki 10 ryte,
daug,, bet jei oras pasilieka
nuo 2—3 diena, 6—8 vak. Į
GE0RGET0WN, ILL. — čia kun.
nejudinamas, sumažėja jo Mockaus
bylos vedimui
surinkta
67 Chamber Street
fiziologinis veiklumas • dei $23.65. Aukavo: K. Narvilas $2.00;
BOSTON, MASS.
J.
Endzelis.
P.
Budris,
J.
Dailyda,
J.
sumažinimo progos šilumai Strovinskas, Z. Mikutis, R. Anužis
Gydo abdnas ir veneriškas ligas £
išeiti iš kūno.
p. Jasinskis, P. Gudauskis, V. Janu
ir K. Lengvinas — po $1.00; x.
Taigi svarbiausios ypaty sas
Puzneckis 75c.; F. Indzigulskis. S.
Tel. Brighton 781-R.
bės geros ventilacijos yra Bartašius, J. Giraitis S. Jeselskis, H
F.
Gerdauskas,
M.
Girskienė,
J.
Jo

oro judėjimas, jo šiluma ii’ nikas, F. Balskus, J. Anužis, L. Valai $ DR. L R. JAHKELSON
tinkarrias laipsnis drėgnumo tis, J. Amežis. M. Giraauskienė, M. Gydo ligonius nuo visokių ligų* S
Makstutis, A. Navikas ir F. Daukin
ir šviežumo. Yra įsigyve tis
Valandos:
— po 50c.; V. Mikutis, P. Pončienus paprotinga baimė ju nė, A. Baranauskas M. Norvilienė, F.
Indriauskis, J. Navickas, J. Gerulis ir
dančioje oro. "Malonus vė- F.
Žemaitis — po 25c. Smulkių aukų
jalis," sako atsižymėjęs hy- 40c. Viso labo $23.65.
i
J. Eadzulis.
genistas, "yra vienas ge
Nuo 2—3 po pietų
riausių prietelių tam, kuris LEVISTON, ME. — Kun. Mockaus
Lao 7—8 vakare.
bylai čionai surinkta $25.96. Aukavo:
jieško sveikatos. Didelis oro J.
1 FRANEUIL CHAMBERS
Vaišvilas ir F. Pašakarnis po $2.00;
BRIGHTON, MASS.
traukimas, einantįs tiesiai K. Poškus. J. Petkus, A. Barkauskas,
FIRST
STATĖ
D.
Balčiūnas
,A.
Laučus,
J.
Liaudauant Kurios nors neuždengtos skas, J. Vaitonis ir P. Navickas — jx>
kūno dalies ir per ilgą laiką $1.00; A. Kaulakis, F. Paulukas, J.
BANK
to dalies šaldymas yra ne Grey, M. Bironas, F. Apšega, A. Sinkaitė, L. Levonas, P. Zinkevičius, J.
pageidaujamas, bet mažas Žauskus. A. Baltrušaitienė, A. Šilei
107 SALĖM ST.
J. Ya
oro traukimas yra labai kis ir S. Martinkus — po_50c.;
gėla, A. Liaudauskaitė, M. Malinaussveika."
BOSTON, MASS.
kienė, F. Kedainis, M. Prunckus, A.
Šaltis, J.
Daugelis
musų
laiko Vasiliauskas, Z. Gudas, B.S.Meinorius,
Bagdonas A. Kodzuiis,
savo namus ir kambarius J. Niauras, J. Stankus, K.
n.. Vilar.iškis,
perkarštus. šiluma neturi A. Dulkinis, A. Stukas, A. Šemikelis,
J. Župis, M. Lapukas, L. Baniulis ir
būti didesnė kaip 70° F., o V. ?»feinorius — po 25c. Smulkių^au
gal butų geriau, jei ji butų kų surinkta $2.71. Viso labo $25.96.
Aukavusiems tariame ačiū.
mažesnė. Šioje šalyje taip
F. F. Pašakarnis.
plačiai vartojant karštojo
RUMFORD, ME. — Laike Lietu
oro ir garo sistemas, oras vos Dukterų Dr-jos baliaus parinkus
musų namuose ir ofisuose aukų kun. Mockaus bylos vedimui su
$10.60. Aukavo: V. Bartašius,
MES TURIME
žiema yra dažnai persausas. rinkta
P. Jakubinskas, J. Stonis, K. Kar
Tai yra didelis blogumas ir bauskas, S. Sabaliauskas ir P.
30 ATSTOVAUJAMŲ
Degutis — po $1.00;
A. šalmetreikia prie to neprileisti.
ris, S. Levonas, J. A. Venckus, J.

Sudegė kūdikis.

AUKOS PLIENO STRE1K1ERIAMS.
Chicago Heights IIL
Oedemino Kareivių Draugystė lap
kričio 19, 1919 m. mėnesiniame susi
rinkime nutarė pašelpti plieno streikierius.
Iš kasos paaukavo
$50.
Nariai sumetė: J. Petruškevičia$2.00,
J. Gavene $1.00, T. Kazlauskas $1.00,
J. Kazlauskas $1.00, J. Luitis $1.00. J.
Monkus 76c., J. Albauskas 50c., A.
Kiveris 50c. ir A. Jocus 25c. Viso $8.
Su draugystės auka $58.00.
Ged. Kar. D-stė.
Pinigai $58.00 priimti ir pasiųsti
streikierių komitetui.
*
J. G. Gegužis.

Ant Januška
222 W. BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
1'alsZonaa: So. Sosto*—aitlf
t]

»
trinkimas,

ta bjauria
K't daromi.’"
.'J.1RL.
f, ttt» kam ta v l'ptt brreikulinęci!
mano
irai orež ts, šr>
ir
O tai
t^i. hvd a.;
rj ek les r
kuo

Kas tai yra RL’FFLES? Ar
ta: gyduolė? Xc!! Ar kve
•v-;.--.
piantis vanduo? Ne!! RŪT
ELES yra tai paprasčiausis
plaukų ir odos snstiprintojis,
prigel'-i gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
bnt gražesnio vž ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal bnt
smagesnio už čvStų'iieniežinčių galvos oda?

u r? i? i* s

m

panaikina pleiskanas!
Su jomis nereikia kelių mėnęsių galvos
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės netiks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant gaivų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. •
> ,\u-ipirktcį šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik
(■c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
j-riė. ti prie kiekvienos bonkutės.*Je: negausite itisų aptiekoje, tai
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu t

4,

<=-— F.

ad.

I
i
i
I
i
i
f

I
I

RICHTER & CO.. 376.330 Broadvray. New York———>

Aptieka

Jeigu norite teisingų vaistų 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 ra»
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo pl*Q>
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 iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnansime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daatarus per telefonų uždykų. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad
ateikite į APTIEKĄ po numeriu
(1)

BOSTON, MASS.

100 SALĖM ST,

.1

*

-k

*

-k

-k

-*

Nuža-Tone

pilim.

PABARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintų Sveikatų ir Spėkas; turė
damas neaiškų mintę ir nusilpnėta kūnų; pasibodis
imant vaistus dėl padidinimą, veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nmra-Tone ir persitikrik kaip sreitu laiku jausesi visai nauju imogu! Devynes iš dešimtes visu imojraus Ii
tokiu kaip blozas apetitas, neirruomulavunas viduriu. <sazai ir
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžiais, anemia. kankinimai reu
matizmo, skausmai irai vos. neural^ia. stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieyuoti. paeina nuo stoka nervu
pajietroa. skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos
kraujo.
Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiesroa,
kurios didžiausei užlaiką deram stoviuje pilvą, jaknas. inkštus ir
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuca-Tone yra labai
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu,
sveikata duadr.nčiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu
per yarsiiurus Gydytojus. Yra jie ypatinga: maistingi } Geleže ir
Fosfort-maistus dėl Kraujo ir Nervu.
Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms. pastiprin (trobas teip.
jog je tuštinase reyulariškai. Atiraivin inkštus, išvara laukui
suodinies atmatas. Niera dsueiaus gazu ir suputimu. niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nu«ra-Tone duos Jums stebuklingą
apetitą, (tiarp vruomulavimą, tvirtus nervus ir kieta pastiprintą miestą.
Nuąa-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuva-Tone padara tvirtus, rustus
__
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moterys. Nuva-Tone netalpin savyj jokiu tniądamą ar
daromą paproty vaistą. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno
skoni ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems
sava pretelems.
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nura-Tone yra vienas ($1.M) Merto
už bookute. Kožna boakate talpina devynios dešimtys (00) piliulu. arba vieną mėnesi

sėkmių. sugrąžink benkute ir pflsus. e mes ūmai sugrąžisėne jusu pinigus.
prapuldyti vieną cento. Mes imame riziką.
,
PRISIŲSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.

Gerbiamieji: įdedu čionais $..................
Nuga-Tone.

SPEAR OIL CO.

Vardas

Boston, Mas.s

ir meldžiu prisiųsti man

ir pavardi

Gatvė ir notnrris
Valstija

Miestas

►

►

SIUNČIAME PINIGUS

«

Į VISAS DALIS SVIETO
z

ISrupiname Pasportus į LIETUVĄ

Lietuvos Atstatymo Bendrove
ADRESAS

Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Avė.,

9 ********** 1*4* i ■ w

s
t "f

Negalite

NationaJ Lubotai ory. L. 21—5S7 South Dearborn St., Chicago, III.

už kiekviena akcijų, kurios už kiek laiko išsivystys į
didelius pinigus. Knygutės paaiškinimui duodamos.

i

‘CHICAGO. ILL.

a/dyma. GaKte pirkti šešes boakutes. arba šeštus menesius gydyme už penktai ($5.00*
ąaląrtaa. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne bus! užganėdintas ne

DU DOLERIUS
4OCourtSt.

DEP. A

9

Patarpininkaujant

i
!

>

I

.cx

.Voj»

Nusiunčiame pinigus ir
pasiūlome geriausį užtik
rinimą, sekančioms musų
kainoms

T. J. Kučinskas.

n-žti get- |

V.!(?D£. -Ji',

kurie duoda pilnų progų smulkiems akcijonieriams
Jie išplėtė didelius turtus ir daug žmonių per juos
jau praturtėju.
-SPEA OIL" PASIŪLO AKCIJAS PO

•

URSUS REMEDY
160 N. WEL I S ST..

Lietuviškai

“The Texas Oil Fields”

■

Jeiju sertate Rheumatizraa o Jums jokios įydaolčs ne ėclbėjo parsitraukit UKSUS
GYDUOLES NUO KHEUMATiZMO. (įerti). Prekė už bonką
..................... $1.50
UKSUS LINIMENTAS NUO RHEUMATIZMO.(tepti) Prekė.......................................... $1.00
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sastipriną nusilpnitą kraują. Prekė........ ................$1.SO
UKSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina stiprins plaukus. Pržkė.... ....$1.50
UKSUS SKILV1NIS BITERIS. reguliuoja ir pražilo vidurius. Prekė.....................$1.00
UKSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų drangas nelaimėje. Prekė.......... $1.50
Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musę dideli Kat-liogą Naminh) Gyduoiaų
kuriame rasite daug naudingo skaitymo rpie žmogaus kaitai sveikatą, jo lyRas ir pagelbą.

besite Batavte

Tikras

| UŽTIKRINK sau ateitį y

Pereito nedėldienio vaka
Lenkiškos Markės
re, namuose po num. 620
1,000—už $21.50.
I
Dorchester st., So. P.ostmir
atsitiko baisi nelaimė. Na
Vokiškos Markės
muose gyvena bene lenkai
1,000—už $28.00.
Frank Janorewskis. Jo pati
palikus vaikus: 10 mėnesiu
Rubliai
Sasiuka, 3 metu Eliut® ir 5
1,000—už $48.00.
AUKOS T. J. KUčINSaUI.
metų Vladzią, pati iėjo pas
Nuo geros valios draugų aplaikiau
kaimynus.
aukas sekančiai:
$5.00 J. Mainelis, Oe1wein, lova.
FIRST STATĖ R A N K
Vaikų motina sugrįžus $1.00 ?»Iartinas Subačius, BrookBOSTON "
MASS.
N. Y.; $2.00 Alek. BaAravich,
namo, rado duris iš vidaus Ivn.
Worcester, Mass.; $10.00, S. Zdamausužsklęstas. Jai mušant du kas, Cambridge, Mass.; $2.00 St. Lie
sis Westemport, Md.; $17.00 LSS.
ris. pasigirdo viduje vaikų 8 kp. prisiuntė per P. Miller Chicago, MOTERIMS PLAUTIS
CIRKŠLB $1.75
$16.70 surinko Petras ir Natali
šauksmas. Gahi-gale duris III.;
ja Ashmenskai, High School studen
Du Bois, Pa.
jai atidaryta ir pravėrus jas tai.Aukautojai
iš Du Bois, Pa.:
tiršti durnai mušė veidan, Jonas Ashmenckas $3.00, Marė
Ashmenskienė $2.00, Petras Ashmendėlto ji smarkiai pastumus skas $1.70, Natalija Ashmenskaitė
Wi)liam Sunelaitis $1.00, Juo
duris, parmušdama jomis $2.00,
zapas Linkevičius $1.00, John Rottta Brkllų tūkstančiai moterų
i<
jas atdurusią Vladzią, pati koski $1.00, J. Jankeicvičius $1.00,
■-omendnoja. PadaF. Stankevich $1.00,
Wm. Kiselis
alono gurno, įtalpi
puolėsi vidun. Visi kamba i 1.00, Mr. Mack $1.00, Mat Shalala
nąs vandens, čirkš$1.00
ftdp kad plauja v>
riai buvo pilni dūmų ir liep Labai širdingai ačiū draugams ir
Pasiųsk $1.75 9
už gausias aukas, kad pa
15e. stampomis <
snų. Kūdiki ir jaunesnę mer draugėms
dedat man kovoti su mirčia, kuri ma
' persiuntimo. Turigaitę ji rado miegamam ne taip be laiko mėgina užpulti.
panašių dalykų ir
to draugai priduria, sakyda
tuojaus.
(?)
kambaryje. Iš išgąsčio pat- mi:Prie
Aukauju dėlto, kad parašai gerų
CO,
Dėta.
W4,
' ■’
į laikraščius... Nemaniau,
roškusi moteriškė Išbėgo straipsnių
CHICAGO,
ILL.
i'
kad mano raštai galėtu turėti didelę
j kaina 12.; pi
UiSav. V
gatvėn šaukti pagalbos. Tu-htekn^ d<1 skaitytojų.
Iškalno.
alfai turi būt

AR- SERGATE-RDEUMAT1ZMUP'

Mes ažtikriaam, kad Jas račHyafc ptaln
ir turėsite GRAŽIUS RŪBUS.
Kadangi
mes imam Materijų R genijų firma ir ptL
mieruojam rabų
žawgų, tedfl mmu
pasiūti siutai ar orerkotai nesudarka žan
gaus iivaisdos ir tena tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOTU3 PASIUTAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI 1ŽVALOM IR UPB0S1NAM
/
VYRU IR MOTERŲ RUBUS
Darbas gsraa
ažUkrtataa. Kates

MUS BANKŲ

Į LIETUVĄ IR
LENKIJĄ

Mylėtojai geros muzikos turi turėti vienų savo namuose, šis namo
vargonas yra labai gražiai padarytas ir jo mašinerija niekados negali su
gesti.
Jeigu mylit muzikų, tai imtinai riusipirkit vienų iš šių musų puikių
vargonų. Su juo palinksminsi save ir savo draugus- Galėsi grajinti vi
sokius šmotus ir ne taip, kaip zirzina kas nors šiek-tiek pramokęs, bet
grajinsi gražiausiai ir atsakančiai, jsidėsi rolę kokių norėsi ir tik suk
si, o vargonas grajins. Gali būti tikras atsakančiai.
Dabar, kolei dar garsiname, parduodame juos labai pigiai. Taigi nu
sipirk vienų ant Kalėdų — nelauk koliai pabrangs. Jums reikia šio namo
linksmintojaus.
Tuojaus prisiųsk pinigus, visus arba pusę, o męs tuojaus jums išsiųsi
me namų linksmintojų. Jeigu siųsi tik pusę sumos, tai likusius užmokė
si pastoriui, kuris pristatys jums vargonus.
5 rolius muzikos duodame dykai su Vargonais. Su vargonų N6. 2 duo
dame 3 rolius.
Didelį surašą muzikes rolių siunčiame drauge su vargonais.
(8)
MASHKEN SPEC1ALTY CO.
4456 SO. HERMITAGE AVĖ,
CHICAGO. ILL.
• ■
;

Siutus, Overkotus |
ir kitokius Rubus I

I

Po to viso, kas iau yra sa
kyta ii' padaryta, pasilieka
faktas, kad gausus šviežaus
oro leidimas per atvirus lan
gus, yra viena iš lengviau
sių ir pasekmingiausių prie
monių užtikrinti gerą ventilaciją.
Atidaryk langus!

No. 2 VARGONAS yra 14%
colių ilgio, 12 celių platus, ir
7% augštas; yra gražiausio
padirbimo.
žodžiu sakant,
yra puikus namo linksminto
jas. Prekė tik $11.56.

j

S. M. Pearl

Lietuvoje
Lenkijoje

No. 1 VARGONAS yra 18
colių ilgio, 14% colių platus,
ir 12% colių augstas; yra
gražiai pagražintas ir išduo
da skambų ir priimn į halsų,
taip kad yra aiškus didelėje
svetainėje. Jis yra apsaugo
tas nuo dulkių ir deniu, stik
lo durimis. Prekė $K.7i.

K rjaučius

*•

Stilson, M. Gudzinskienė, S. Vinskienė
ir U. Dubendrienė — po 50c. Smulkių
surinkta $1.10., Viso labo $10.60.
A. Pocius aukavo $3.00.
Iš Providence, R. I. prisiųsta M.
B. Vasiliausko — $10.50.
Iš Chicago, 111. prisiųsta V. J. Žli
bino ir F. M. Žickaus $2.00.
Viso labo ipiaikyta Mockaus Gyni
me Fondai iš viršmiaėtų kolonijų
$121.41, už kuriuos tariame nuošir
džiai ačiū.
J. Žilinskas, sekr.

LIETUVIŠKA GERAUSIA PROGA IŠNAUDOKITE!
BANKA

DYKAI!

Ramybė, tai Kalėdų bal
sas. "Ramybės, sveikatos
Prisiųskite savo adresą, o mes
ir daug labų dienų”—tai pa- i! prisiusime
siusime jums
MAGUOS KATAL1OGĄ- . C
prasti Kalėdų linkėjimai. )i
Jame rasite visomų štukų ir U
279 HANOVER STREET, .
5
Gera sveikata, tai viršiausis
burtų. Galima jų išmokt ir tgaut A
i
BOSTON, MASS.
esąs: \gerų darbų teatruose. Adresas
troškimas. Padarykim tai(42)
i!
“_____
MAGUOS” ’
P” į LIETUVIŲ* ATYDAI!
,ką su savo viduriais per tar>NN. S
Box 772. U ATERBURY. CONN
I visas Lietuvos vietas, kur tik galt
pininkystę Trinerio Ameri
pasiekti paštas, MES NUSIUNčIAkoniško Kartaus Vyno Elix> .\1E PINIGUS, gv’arantuojam už jų
VIENATINIS LAVVRENCE
iro, kuris prašalina užkietė
pristatymų.
Kadangi Lietuvoje dabar cirkulia
jimą, blogą apetitą, galvos
cija Markės ir Rubliai, todėl parduo
skaudėjimą ir tt Peršalimui
dam kursų vienų ir kitų.
ir kosuliui prašalinti, pasek- kuris pabaigęs RUTES SISTE
RubHai 10d — $5.M
Lenkiškos Mark. — 100 — $2.W
mingiausis vaistas Trinerio MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
Vokškos Mark. 1M — $X8«
bai gražiai siuva visokius RUBUS
Sedatyvas Kosuliui. Jeigu VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų
Kainos mainosi, bet priduodam
jūsų tonsilai pakilo ir smau audeklų ir pigesne kaina negu ki artymiausių kursų.
tur. Todėl Reikale užeikite ir perįsteigiamas ir veikiamas kapitalas
gia jus, plaukite gerklę su sitikrinkit, o visuomet busit užga $500,000.
(7)
Trinerio Antiputrinu. Atsi nėdinti. Adresas sekantis: (?)
. V AL. BACHEVTCIA
tikime nušalimo, reumatiz
P. Valiulis
279 Hanover Street,
,
mo ar neuralgijos, pavarto
42'/2 HAVERHILL ST.
Boston.
Mass.
LAIVRENCE, MASS.
kite Trinerio Linimentą, tei
kiantį ūmą pagalbą. ' Jūsų
aptiekoriai tuos vaistus par
duoda. Ten taipgi gausite
gražų sieninį Trinerio Ka
lendorių 1920 metams, arba
prisiųskite mums 10c., o mes
prisiusime jums j namus.—
Joseph Triner Co., 1333—43
DUOKIT PASIŪT MUMS.
So. Ashland avė., Chicago,
HL

New York, N. Y

bonkat

! raturą. nuo šiol turės užgir- veikt. Laužymas kon3titu- <
ti arba užginti LKS. Pild. cijos, reiškia priešinimąsi S
Kom. Reiškia, uždėjo Kom. čarteriui. Tas stato draugiją ;
diktatūrą ant organizacijos. ir jos visą turtą į pavojų. ;
Tuom pat laiku ir tame Vienok musų , komunistams ;
ir prašo priskaityti jiems d. pat mieste buvo laikomas ir tas nieko nereiškia, jų tiks- ;
LDLD. suvažiavimas. Nors las yra griovimas, o ne tvė-ij
P. Grigaičio maršrutą.
Į LDLD. priguli kaip Sąjun- rimas. (Toliaus bus)
;>
Kaip girdėti, kitos VI ra
jono kuopas gana gerai su-i giečiai, tai]5 ir kiti kultūros
darbą remiantis žmonės,
NAUJAS IŠRADIMAS. .
sitvarkiusios ir darbuojasi
vienok kad sučėdyt išlaidas
po senovei.
Ant klausimų kaslink. ir laiką, į LDLD. Suvažiavi
mą tapo LDLD. kuopų pa
išgavimo naujų čarterių ir
siūlyti tie patįs delegatai,
kaip atsiimti iš komunistų
kuopų archivus, antspaudas kurie buvo sunčiami į LSS.
suvažiavimą.
ir kitką, galiu tiek atsakyti,
Laikomuose LDLD. po
kad su čarteriais nėr ko
sėdžiuose
komuinstai dele
skubintis, nes pakol kas čar
gatai stovėjo už tai, kad
terį galima gauti tik iš
draugija pasiduotų komu
Mass. valstijos sekretoriaus
nistų
partijos kontrolei, ir
J. Bearak’o Bostone, tuo
tarpu LSS. oficiališkai dar į didžiuma tam pritarė. Buvo
j pastebėta, kad suvažiavimas
nėra nuo suspendavimo iš
Partijos paliuosuota ir LSS. laužo konstituciją. Kaip ku
rie delegatai atsakė, kad
suvaižavimas, kuris atsibu
vo lapkričio 27—29- dienose konstitucija nieko nereiškia,
PI AUKA
Chicagoje, grįžimą partijon ir kaip jie nori, taip gali da
ryti.
Vienok
tikrenybėj
yra
nutarė leisti referendumu,
o kuomet čarterį išima iš S. jne taip, kaip musų komu
P., tai lokalą skaito jau pri nistai* panori. Konstitucija
sidėjusi prie Socialistų Par yra pamatiniai draugijos
dėsniai. Tais dėsniais retijos.
Jeigu
LSS. neprisidėtų mianties yra išduotas čarprie S. P., tai čarterius turės teris-leidimas ^yvuot ir
išduoti LSS. Taigi galima
GERA NAUJIENA VISIEMS!
palaukti.
Skaitytojau! Ar norit turėti geKaslink archyvų, tai da
laikrodi ? čia yra laikrodis, kuris
lykas dvejopas: galima pa rą
už vis geriausis. Tas laikrodis eina
dienas su vienu užvedimu; parodo
reikalauti iš komunistų per
dienas sąra: tęs ir dienas mėnesio,
tam tikrą komisiją; jei ne apart valandų, minutų ir sekundų.
duoda — per teismą. Bet aš Padarytas tvirtai, turi 16 akmenų.
Gvarantuotas ant- 25 metų. Tikra
’
patarčiau draugams dėl to kaina
to laikrodžio $19 bet męs parB?
kių dalykų į teismą nesik duosim jį per trumpą laiką kartu su
Jrutu retežėliu už $12.95.
’nd;
reipti ir nemėtyti
centų. paauksuotu
Palaikyk tą laikrodi per 5 dienas ir Kį
Nors tai ir musų pusėj tei jeigu tu juomi neužsiganėdinsi, sug7 (R
’-ąžink jį mums, o mes atiauosim jums
-&J
sybė, bet tai butų lig perže- pinigus.
Tai pamislyk, kiek paianmas darbas užsiimti su do kūmo Jus turėsit su tuo laikrodžiu. W-"'
Nesiųsk visų pinigų, prisiųsk $1.00
ros nustojusiai gaivalais. su
užsakymu, o kitką užmokėsi kada
(Nesvarbu su kuo, bet delko pastorius atneš tą laikrodėli jums i
reikalas reikia turėti. Red.) namus. Parašyk tuojaus šiandien.
Drg. P. Grigaitis lankysis
NNATIONAL SALES CO., Dept. 304,
90 STA. B. NEW YORK, N. Y
su maršrtu po rytines vals _ _____________________
tijas apie pabaigą sausio
mėnesio 1920 m.
17 sausio kalbės Cambrid
_
Kam turi rašyti su plunksna, kadangi DYNorwoode ir
ge, Mass., 17
.
KAI gali turėti gerą brukuojamą mašinėlę
(Typpevrriter). kuri parašo gražiai ir aišBostone. Kurios kuopos nojĮiajl^lįEįįylaB)1Į&,
^iau
SU plaksna. Ant tos mašinėlės
rėš surengti prakalbas, lai
_ gali kiekvienas teisingai ir greitai rašyti
laiškus ir dokumentus. Labai paranki tiems,
kreipiasi į ”Keleivio” dedakkurie negali gerai rašyti- su plunksna. Paciją arba pas mane, tiktai
daryta gražiai, tvirtai ir niekados neužsikerta; rašo aiškiai, turi visas literas, nugreitai.
merius ir raštiškus ženklus. Tą mašinukę
Draugiškai,
turėtų turėti kiekvienas. Ji parsiduoda po

L S. S. REIKALAI Į
LSS. Pild. Komiteto nariai.
- LSS. X-tas Suvažiavimas
sutvarkydamas apardytą L.
S. Sąjungą, Į Pildantį Komi
tetą išrinko naujus narius
ir sekantis draugai apsiėmė
pildyti LŠS. P. K. pareigas:
Drg. P. Plečkaitis,
110
Congress avė.
Drg. J. S. Prusalaitis, 943
Bank st
Drg. Thamas Matas, 827
Bank st
Visi iš Waterbury, Conn.
Dr-gė M. Baltuškienė, 601
Metropolitan avė., Brook
lyn, N. Y.
Draugas K. Liutkus, 131
Grand st., Brooklyn, N. Y.
Taigi su visais LSS. reika
lais, liečiančiais Pildomąjį
Komitetą, dabar
galima
kreiptis nurodytais P. K.
narių adresais.
D. Motuz, sekr.-vest

Atsakymas dr-gui A. Nanartoniui, LSS. 209 kuopai
ir kitiems.
Draugai!
Daug kartų "Naujienose"
buvo aiškinta, kad LSS. kuo
poms čarteriai yra geri tie
patįs, kokius jos pirma turė
jo. Nereikia jų mainyti, nei
registruoti.
Dekleracijos blankos yra
LSS., o ne LKS. Kitų blankų
L. S. Sąjunga negali tuo tar
pu jums prisiųsti, nes netu
rime atspausdinę, o seną
sias, mat, komunistai nusi
nešė su LSS. turtu.

Narių mokestis pasilie
ka tos pačios, kaip ir pirma
buvo. Narys moka 30c. mė
nesiui; 25c. siunčiama LSS.
centran, o 5c. lieka kuopos
ižde.
Moteris
moka 10c.
mėnesiui, jei priguli sykiu su
savo vyru, iš jos mokesčių
5c. eina centran, o 5c. lieka
kopai.
Pavieniai nariai turi siųs
ti centran 30c. mėnesiui, nes
jiems
atskirai
prisieina
siuntinėti visokius centro
pranešimus.
L. S. Sąjungai organais
apsiėmė* tarnauti "Naujie
nos” ir "Keleivis”,
pakol
LŠS. neišriš organo kalusimą.
Tečiaus minėti organai L
S. S. nariams nebus dykai
siutinėjami, tik LSS. reika
lai juose neapmokamai skel
biami.
Draugai 105 ir 23 kuopų
bandykite patįs ant vietos
savo kuopas perorganizuoti.
Susirašykite bent po 5 novrinčiujų pasilikti LSS. narių
ir darbas bus atliktas, tuo
met ir iš Sąjungos jums ga
lima bus kokios ' pagalbos
reikalauti.

D. Motus.
4306 So. Wood St,
Chicago, III

LSS. VI RAJONO DRAU
GŲ DOMAI.
LSS. VI rajono draugai
veikia.
Nuo to laiko, kuomet so
cializmo priešai "komunis
tai’’ ėmė griauti LSS. kuo
pas ir ardyti darbininkų vie
nybę, tverdami kokias ten
komunistiškai anarchistiškas kuopas, nuo to laiko su
klik ntos kai-kurios LSS.
kuop 5 dar vis negali susityąjM 1.
pastaruoju
laiku
Ėjau pradėjo darbuo■hakuopos jau atgi-

F. Budrikos
BARDU DAME GRAMAFONU8 GERIAU81Ų UDIRBYSČIŲ IR KAINOS YRA PIGESNES
KAIP KITUR. TURIME ĮVAIRIAUSIU REKORDŲ: LIETUVIŠKŲ. ANGLUKŲ, RUSIŠKU. LEN
KIŠKU IR KITOKIU- TAIPGI TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ ĮVAIRIU NAUJAUSIOS MA
DOS DAIKTŲ TINKAMU KALĖDŲ DOVANOMS: VISOKIŲ AUKSŲ, LAIKRODĖLIŲ, DEIMANTŲ,
ŽIEDŲ U KARTO AUK80; KALĖDINIŲ ATVIRUČIŲ, POP1EHOS LAUKAMS SU GRASIAIS AP
RAŠYMAIS IR DIDŽIAUSI SKYRIŲ VISOKIŲ UETUVUKŲ KNYGŲ.
TA VORUS PR1S1UNČIAME VISUR IR PERSIUNTIMĄ PATYS APMOKAME. KATAUOGĄ
KIEKVIENAM PAREIKALAVUS PRIS1UNČIAME VELTUL

Grafonola A2
13%X14% colių didžio, išduo
da gražų ir lengvų’ balsų. Jis
labai parankus persinešimuL
Kaina su C rekordais—$30.00.

į

ARMONIKŲ SOLO, INGRAINO J. KRESELSKIS
E-2651. Vilniaus maršas ir Audra, mazurka.
E-2652. Raseinių polka ir Kazokas.
E-2705. Visur linksma, valcas ir Šok į ratų, mazur.
E-3315. Stumbriškių polka ir Jurgiuko kazokas.
E-3316. Polka nuo Rudos ir Mažrusiška polka.

Dykai Rašomoji Mašinukė.

A. Liutkus,

LSS. VI Rajono org.
1118 Washington St.,
Norwood, Mass.
P. S. LSS. A7! rajono kuo
pų sekretoriai, kurie dar nepridevėt man savo adresų,
malonėkit priduoti. Taipgi
ir nariu kaičių.

$4.00 ir brangiau, męs ją duodame kiekvienam DYKAI, kas pirks musų lai
krodėlį.
TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $5.
Jeigu norite turėti gražu ir tvirtą Laikrodėlį, prie
darbo arba šventadieniams, tai neiauk, ir parašyk
tuojaus ji. Tas laikrodėlis yra taip vadinamas seno
sios šalies svstemos ”Roskopo Patentas,” kuris yra
žinomas geriausis iš visų. Laikrodėlis yra vidutinio
didumo, labai tvirto mechanizmo ir laiką laiko iki
minutes, turi gražius tvirtus viršus, su gražiu cifer
blatu ir gali laikyti daug metu. Niekur negausit ge
resnio laikrodėlio prie darbo. Laikrodėlis yra ver- /
tas $9.00, męs tik per trumpą laiką dėl supažindini- jį
mo publikos parduosime po $5.75, ir priedų kiekvje- j
nams duosime DYKAI rašoma mašinėlę. Jeigu no-*1
rite turėti tą vertingą laikrodėlį ir mašinėlę, tai ii- ’
gai nelauk, tik prisiųsk ,25c. sidabrinį arba štampo
mis rankpinigių, o likusius $5.50 užmokėsit paimdami/
laikrodėlį ir mašinukę. Rašykit tuojaus ir adresuokit:
PRACTICAL SALES COMPANY
1219 NORTH 1RVING AVĖ.,
i lept 70,
CHICAGO, ILL.

Važiuojantiems į l ietuvę,
LDLD. tapo suorganizuo pagaminame pasportus ir visas rei
ta sąjungiečių leidimui dar kalingas popieras nuo konsuiių atva
žiuojantiems iš Lietuvos. Siunčiame
bininkiško turinio literatū daiktus
į Lietuva, kreipkitės j musų
ros, kad tuomi prigelbėjus ofisą vpatiškai arba laišku
INFORMATION BUREAU
LSS. užpildys spragą, ku LITH.
774 Bank st., Waterbury, Conn.
rios LSS. nespėjo užpildyt,
(ant antrų lobui
(52)
bet jautė būtiną jų užpildy
mo
reikalą.
LDLD. yra Aš, Alena Kostovska, pasn
grynai kultūriška draugija dan visai publikai akyse.
ir kad tokia ji butų, josi
Įkuriejai stengiasi arčiausia
surišti ąu LSS.
Draugija gana pasekmin
gai veikė p°r penkis metus,
ir rengėsi dar prie spartes
nio veikimo. Bet, ant nelai
mės (o gal ir laimės), LSS.ap
sirgo bolševizmu, kuris vė
liaus išsivystė j komunizmą.
Tokiu budu ta liga pradėjo
paraližiuoti
LSS. ir
pa
lietė net LDLD.
Kas mane išgelbėjo nuo varginan
X LSS. (ne sulyg IX suva čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš per
4 metus buvau vos tik gyva.
žiavimo nutarimu) Suvažia praeitus
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir
vimas, įvykęs Brooklyne, sa dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt
suvalgytas maistas suteikdavo
vo delegatų balsų didžiuma ir
daug man nesmagumo — atsiliepdavo
nutarė apleisti (sulyg jų gei skilvyj skausmai, rėžimas, gargimas
Diegliai suimdavo po krutinę,
dimu palaidot) Sąjungą ir vidurių.
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega- i
prisidėti
prie komunistų į vau pagalbos dėl savo sveikatos. Bet;
aš pradėjau reikalauti Salutaras i
partijos, ką jie ir padarė. kada
Bitteris ir Sajutaras Regulatria dėl j
Paskelbė LSS. palaidota. Jie moterų, pradajau gerai jausties, gerai;
liko komunistai, ir trindami valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis- ;
kasu Per 6 mėnesius aš savo paveikslą
rankas pradėjo galvoti, kaip nebegaliu pažint ir palikau laiminga
Salutaras Bitteria. Kaina
čia ir LDLD. paimti į komu naudodama
$1.25. Galima gaut geresnėse aptieko
nistų globą. Sugalvota, pa se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:
daryta. Priėmė rezoliuciją, SALUTARAS CHEMICAL INST.
žolės nuo visokią blogumą.
reikalaujančią, kad LDLD.
J. BALTRĖNAS, Prot
CHICAGO. ILL.
pasiduotų LKS. kontrolei. 1707 Halsted St.,
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt
Kad LDLD..leidžiamą lite- kiekvienas,
iškirpt'ir pasilikt.

'f

KITUR NESIUNCIAME MAŽIAU KAIP PO ŠESIS REKORDUS.
YRA ATDARA PER VISĄ DIENĄ.

g)

KRAUTUVE NEDELDIENIAIS

JUOZAPAS F. BUDRIKAS

‘TELEPHONE: Hay markei 4881

DAKTARU OFISAI

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS

MED1CAL OFFICES

22 TREMONT ROW,
SCOLLAY SQUARE
BOSTON, MASS.
Gydo slaptas Vyriškas ir moteriškas ligas. Kraujo ligas ir nusilpnėjimą. Taipgi odos ligas.
VALANDOS n no 9 iš ryto iki 9 Dakare.
Kalbame lenkišku ir rusiškai.

Į

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

IR -------------

Straight Adams
RANKŲ DARBO UNIJOS
CIGARAI.

Baksai prasideda nuo 25 cigaru
iki 1,000 cigaru.
Jeigu norite gerų Cigarų, tad
užsisakykite pas mus.

ISDIRBkJIS

ADAM SABULIS
233 Broadvay
SO. BOSTON, MASS
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K iy Lbi VIS
Tel. Haymarket U64
Bostoniečiai
Gyvenimo Tet.: Cambridge
'retokitės pas
Das Joe
darbo. Kreipkitės
socialdemokratus.
J. Saulis, 7 Pacific st, So. ADVOKATAS ir TIESU ATSTOVAS DK. AL FDOnmCZ,
Reprezentantas ir Bill Conunmiaa.
Pereitą nedėldienį buvo L.
V > Boston, Mass.
66—67 Journal Building
2, GYDYTdJĄB U CHIRURGAS.
ATEINANČIO! NEDALIOJ, 28 GRUODŽIO
|S. 8. 60 kuopos parengtos
262
WASH1NGTON
STREET
Specialistas Slaptų ligų.
PrWHąžvd ye pietų
KAS NORI LIETUVOS
t Darbo Partijos užgyrimo So. Bostone prakalbos, kad
BOSTON, MASS.
VALANDOS:
*■
LAIKRAŠČIŲLIETUVIŲ SVETAINĖJE
’ Mausimą leidžia referen nušvietus musų žmonėms
Šiomis dienomis gavau iš Vilniaus
Nuo 1 iki 3. nuo 5 iki 7:30
Sta.
TSeotk Basion,i. Maas.
pluoštą "Nepriklausomos Lietuvos.”
šventadieniais nuo 10 iki 1.
dumui.
kokią poziciją užima lietu Kaaipaa E ir SihrerKALBAS
KUN. M. X. MOCKUS
JKaa nori jos gauti, tegul prisiunčia
81 CANAL ST, BOSTON.
A Pereitą nedėldėnį Bosto viai socialistai Lietuvos
Apleidžiant Mockui Bostoną, jas yra rengiamos paskutinės šios at- mika po 5c. už egzempliorj imant neRoom 216 ir 218.
niąžiau
kaip
5
egzempliorius.
prakalbos. Jis žada paukyti daug ko naujai
no Centralinės Unijos susi- klausimu. Kalbėjo drg. St. isvejkinimo
P. VIEŠA,
Iš Petrogrado.
įžanga dykai.
Kriočia KOMITETAS.
išparodyda4C Crass St,
Boston, Mass.
’ rinkime svarstyta klausi Michelsonas,
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR
Tel.: Richmond 2957-M.
■
.
I
’• i
MOTERŲ LIGAS.
mas, kaslink pripažmimo msa katra Lietuvos visuo
GORALSKY-S
EMPLOYLaisvamanių adytai.
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
Amerikos Darbo Partijos. menės srovių nuoširdžiai ReikalinfBS
MENT
OFFICE.
VALANDOS:
Nuo 9 iš ryto
ir tikrai kovoja už Lietuvos
>7 O S* H TO I Metinis Lietuvių Laisva- Persikraustė nuo 52* Salėm st* i
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
iki 9 vai. vakare.
Kai-kurie - atgalei viski nepriklausomą laisvą Res
dtają vietą
Rusiškai.
Ei
V
CilCl
O
j
manių
Federacijos
30
kuoKalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2)
onės tame susirinkime publiką ir už darbo žmonių
169 COURT ST..
BOSTONE
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA
69 CHAMBER ST,
BOSTON.
Užtektinai darbo vyrams ir mote
PTAS LIGAS.
ndamieai tuo, kad Am. politinę ir ekonominę laisvę Prie smulki, tort,
rims kiekvieną dieną
’
(7)
jftyčioj,
26
gruodžio
nuo
7:30
Telephone: Haymarket 3390 iVALANDOS:
rbo Federacijar su savo vidui-tos respublikos. Tais vio" spaustuvėje. Gali atsi
Nuo 8 iki 10 ryto.
I vakare, Lietuvių apatinėj
‘
prezidentu Gompersu prie tikus Lietuvos laisvės ir. šaukti
Nuo 2 iki 3 dieną. .
‘ 1
ir norintis mokytis x_i
tą salėj. Narius ir norinčius
.......
Nuo 7 iki 8 vakare.
šakyje tos naujos partijos neprigulmybės
amatą.
Atsišaukite
tuojaus.
karžygiais
prisirašyti kviečiame pribū
I HANOVER ST.
i
Tel. So. Boston 506-W •
nepripažino, reikalavo at buvo ir dabar tebėra vien 255 Broadway,
Didelis Naujų Metų kalendorius su
BOSTON. MASS.
ti.
Kp.
Raštininkas.
DAKTARAS
•
mesti šitą klausimą ir neda tik Lietuvos socialdemokraSo. Boston, Mass.
šventėmis. Djkai visiems, kurie už !
riš j musų ofisų pasiimtu
( ?)
at<lyti
> • iš ’ darbininkų
»•>■* .-M. _ jokios
te
_ ‘ tai. * Jie tečiaus šiuo tarpu
Jaunimo atydai! JUTHUANIAN AGENCY JI UETUVYS DENT1STAS.
Tečiaus
dauguma nepritarė. Delega- Saip Seimą eSstaigia’J
įspėki?
L "Gabijosdraugija rengia
Į VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną. •
Didžiausia Lietuviška
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Vietines Žinios
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Dr. David W. Rosen

MŪSŲ DOVANA!

i A. L. KAPOČIUS!

;

A. Ivaškevičiaus ofisas.
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pereitos pėtnyčios vakare
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<
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«
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PINIGUS Į
INFLUENZA
^Gabijos” Komitetas.
dustrinė kova tarp kapitalo si ne tik Lietuvos laisvės, iel ko tą pasaką kunigija
la
ir
šiandien
skaito
svar

prasideda su šalčiu.
ir darbo, bet musų priešai y# v net ir neprigufrnybės
LIETUVĄ IR
biausiu
bažnyčios
mokslo
Priešai.
Juos
reikia
nuveik

nepasitenkina vien industri- ' *
Prašalink šaltį su
LENKIJĄ
niu kovos lauku; jie nuėjo į ti, pertikrinus liaudį. Tam punktu. Be tos pasakos vipirmu nusičiaudėjuniu
^as
kunigijos
biznis
greit
teisimus ir paėmė savo įtek- reikalinga literatūra. Taigi susmuktų. Prakalbos ytin Rengia So. Bostono Jauninto
i!
HILTS
n
mėn visą valdžios mašiną, Amerikos lietuvių darbinin
Ratelis labai gražu balių Lietu
NUSIUNČIAME
buvo
žmonėms
graudingos.
kad ėugniuždinūš darbinin kų švenčiausia pareiga vra
vių Salėje, Kampas E ir Silver CASCARAį^QUININ
remti L S. D. P. organą "So
kus."
n PIGIAUSIAI,
St, So. Bostone. Prasidės nuo
cialdemokratą,” kuriš veda
Netikėta mirtis.
7:30 vakare. Grajins gera orSAUGIAUSIAI,
Tokiais ir tiems panašiais nuosakią ir griežtą kovą
RromiK
GREIČIAUSIAI
argumentais McGrady įtiki prieš visus Lietuvos laisvės Gruodžio 7 dienos ankstį :chestra iš Montellos. Maloniai
Pavyzdingos šalčiui gyduolės i!
kviečiame visus atsilankyti.
per
20
metų
—
pilių
formo

no susirinkimą, kad politi neprietelius.
rytą atrastas negyvas vie
/♦
je — saugios, tikros —
Komitetas.
nis darbininkams veikimas, Prakalbose publika tam nas iš geriausių Bostone ži
prašalina šaltį į 24 va i!
•* '
landas — gripą i 3
remiantie« ~«iškiais nustaty tikslui suaukavo 36 dol. Vė
REIKALINGA
JAUNA
MERGAI

nomų
lietuvių,
Povilas
Madienas. Geras bak- <!
tais principais, būtinai rei liaus priežų aukų drg. SmelTĖ mokintis dirbti dideliame ofise
vsukas turi raudo i
INCORPORATED
Bostone. Kuri mokėtų vartoti ną viršų su Mr. Hill’s peveikslu.
kalingas ir dėlto jis įnešė, storiui pridėjus penkinę, pa lilionis, apie 35 metų vyras. ’So.
i
”tytewriter” butų naudingesnė. Ra
Visuose Aptiekose.
BANKIERIAI
Kadangi naktis buvo šalta, šyk kiek turi metų, ar dabar dirbate
kad Darbo Partijos pripaži- sidaro $41.00. Tas gerai
ir už kokią algą norėtum pradė
klausimas butų paleisReporteris. tai Povilas uždarė visus lan kur.
ti dirbti. Adresuok:
South Boston
78 SALĖM STREET
’
Tel. So. Boston 1771
nijų referendumui.
gus. Rytmetyj atrasta už- Post Office, Bog 12.
Mnkim^ tu# reikalu; Draugai cambridge’iečiai troškusį nuo anglinių dujų
BOSTON, MASS.
Į Dr. J. Jonikaitis
komisiją,. kun pa-;
35 dolerius,
Forničiai
parsiduoda.
•
Chirurgas ir Gydytojas
(carbon monoxide gas poi{
Ofisas: 495 E. BROAbWAY,
erendumą ir sutvar-1
ruoš
Beveik
nauji
keturių
Mass,
iyš bdharimą. Referendu- L. S. D. P. rėmimo fondo :soning). Pašauktas dr. Joni kambarių rakandai parsi J« Valndos: nuo 9So.iki Boston,
U-tos iš ryto
_3 turi būt atliktas ne vė-j kasininkas drg. St Michel- kaitis ir du daktarai iš ar duoda nupiginta kaina, nes t
nuo 7 iki 9-tos vakare.
nau kaip iki pirmo nedėldie-i 'onas pereitą panedėlį gavo .1timo ligonbuio jau nekuomi, savininkas turi išvažiuoti ♦.
“Lietuviškas išradėjas”
'
iš Cambridge’aus ?
i
£ Į gelbėti nebegalėjo. Atvažia-: kitą miestą. Kreipkitės
Šituo vardu knygutė pa
Ant 31 rodys
riu?. kuriuos vietos keli vo pavieto d-ras McGrath įpas
Jums kiek žmonės
A.
Žilinskienę,
116
Bodraugai susiėję ir apkalbėję
akmens
pelno
padarė
ir kiek dar
(52)
ir oficialiskai ištyręs mirtį, wen st. So.Boston.
i Lietuvos laisvės gynimo rei- ;
Gelžkriio laikro
gali padaryti per išradi
pripažino, jog tai nuo angli
dis šriubelin už
kalą sudėjo,
ROXBURY BARGENAS
mus.
*t
~_
•_
, .
___
jūreiviai ir pjr*
sukamas, vyriš
Reikia priminti, kad $5 pa- nių dujų. Jei jis nors bisku- GYVENAMI NAMAI — 1 šešių
ko
didumo,
ant
Tą
brangią
knygutę
jurininkai, kurie "Kovėsi mo aukavo net vienas3 rusas
šeimynų, kaina $2,750,
jtaksuotas
20 metų auksuo
tį
pravertą
langą
butų
pali

$4,800;' 1 keturių šeimynų^ kaina
siunčiame kiekvienam ant
kėk savo mokesčius už ka- derbininkas.
tas su išrašytais
$3 000, įtaksuota $3,700; 2 trijų šei
dubeitavais
virkęs,
nelaimė
nebūtų
ištikusi
pareikalavimo
“ apdraudą (War Risk Draugai darbininkai! su
mynų, kaina po $750 kožnas, jtmesuošais.' Labai tei
jį. Ši .nelaimė turi būt per ti $1,500. įdėjus kelis šimtus dolerių
^iranre), ro
gah
— ’apdrauoą
T————_ . klnlski^e.
singas, ypatingai
DYKAI
galima tuos namus geriausiai ištai gelžkeliu važiuojantiems žmonėms,
atnaujinti be užmokėjimo]
sergėjimu ir kitiems; mieg- syti. Paskola imama ant visų.
kuriems reikia visuomet tikras lai
Kaipo žinovai (expertai)
; reikalin-i
užvilkti! mo
ruimiuose visada reikia pa FARMA 25 mylios nuo Bostono, kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
patentą
bandome išradi
tų Ypatingas pasiūtijlmas. Mes iš
naciją bė-!
ga tik pa
netoli didelių audinyčių, 14 kambarių siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
likti pravertą langą.
mus DYKAI. Rašykite rei
namas, visi įtaisymai, apšildomas ga reso už $7.45 C-. O. D. ir persiuntimo
paBtio-į
giu 18
kalaudami musų knygu
ru. Vištinycia dėl 2,000 vištų is ga- kaštus, su teise jums viską peržiūrėt.
aštiška
V
Velionis Povilas
■» radžiu,, apie 150 akerių, apie 60 ake- Jei busi neužganėdintas, nemokėk nū
tės:
kad sveikata~ta-i •
^v«lvę
Turi būt priklotas. Kreip- cento. Atsiminkite, jus užmokėtame pat stovyje, kuriame jiI^Se
60 Kalvarijos, Suvalkų
AM. E. PATENT OFFICE
_e tarpe 12—1 po nutn. met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00
buvo pahuosavimą gaunant. ’
”*’
Bostone, su lios. Amerikoje išbuvo apie '1 Kilby St.. Boato«e. Brigham D. jei
Ine.
pirktumėt kitur. Puikus auksuo
James. .
(2) tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su
degė tame name gyvenusios
718
MATHER
BLDG (Ks)
mokėti mo- Seižiorfį šeimynos trįs mer- 15 metų; visą laiką South ------------------------- a--- LL---------------- kiekvienu laikrodėliu.
WASHINGTON, D. C.
EXCELSIOR WATCH CO.
esiu. Gydy- jgaitės: 5 metų Heleną, 10 Bostone, ir turėjo savo
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILL.
josnerei- >metų Juzefinas ir 3 metų kriaučių dirbtuvę, kur apie
v
e, kadj Laura.
_____ Be tų, taipgi skau- šimtas lietuvių dirba. Seniaul p/
Gcrklės skaudėjimas, diegliai krutimėn1^1 dŽiai apde^ S*met^ ^žiaus buvo gaspadoriumi vienin-j
nėję, inĮteenzos, pasirodymo ženklai.
mergaitė Helen Bžaski.
teles
kooperatyviškos
kriaua atnau».tadf
nakčia, čių dirbtuvės Bostone.
Ištrink gerklę ir krutinę su
’4 . bus (namiškiams bemiegant. Dėl
dienos šilumos buvo paliktas degti j Oirrifo
s palaidoi
a...
tas
aliejinis
pečiukas,
kuris
MVl.000. galima
ir pridengk krutinę vilnonę materija. '
^Ncapsiieisk taip, kau tavo pagauta* šab' ’
progo ir uždegė arti sto Ant kapo Būto
tis išsivystytu i pleurisę, pneumoniją,
dau- vinčią lovą. Šeimininkas
influenzą ir i kitokias pavojingas ligas.
kė
atsisveikiu
Naalpirk šiandieną siu parankiausi
Seizion, troškinamas dūmų
oje aptickoje Pain-Eipellerfo. 35c. it
adv.
Bagocius.
65e. butelis.
iTaipgi padaryta taisyklė, nubudęs rado namus jau deTikrieji turi musu vaizbaženkli
y, gantčius. Gelbėdamas mer Amerikoj
nabašninkas
pa- gaites ir moterį ir jis pats Povilas paliko du broliu: Jo
—J
4, IKARĄ
keisti kita
rau- gana drūčiai apdegė.
Nepriimk kitokiu paroauiymu W*a
ną ir Mikolą, abudu Bosto
daarba
pamėgdžiojimu.
gyvasties
F. AD. RICHTER O ©fe
Valdžia veda ap- Marija Magdalietė trečiu ne, ir taipgi brolio sūnų Pet-j t
326-330
Broadway
New .York
kartu
gerai
pavyko.
‘
rą.
Lietuvoj,
Kalvarijos
reikalą įr totesI labui tų, kurie tarnavo]
apielinkėj, paliko brolis KlePereitos suba
are Imensas
ir seserįs: Ona
jDudley Opera
nė įr Agota
Kiekvienas pafiuesuotas ka- jLSS. 60-ta kuopa' 1
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reivis ar jo artimiausieji
i'K . V
i jau trečiu k
GELBĖK SAVO GIMINES
z, kurt
Dri
viršminėtą pareisMagdalietĄ”
skausmo,
NUO BADO!!
kims
i domą ir tuogerai pa
jo nei
kaip
ir gabuš
ar asmeniškai
susirinko
Nesėdėk ir nemislyk kas turi būti padaryta.
taip, kaip
artament Inmalonus, di
Nes mislijimas nieko negelbės; tas laikas,
_ __ r, Room 717, Visi artisi w
, "kurį tu praleisi svarstymams priartins jiems
jy st, Boston, rai atliko. Daktarienė
< mirtį!
Mass. Viso
gos įt Dočienė. Marijos Magdalie- biamu. Buvo nariu Vytau
Vieninteliu dėl jų išganimas, tai pašalpa!
formacij
eiktos ta tės rolėj, tiek įspūdžio pa- to draugystės ir uoliai reTad neatidėliok, bet siųsk tuojaus pagalbą.
me ofise
keliu, dąrt, kad daugelis žrrd*. 5 lietuvių bruzdėjimą, įgyYpatinga*!
o kraštui laisvę. Taigi
a bus kftL nių verkė. Ji buvo apdova
Per CENTRALI BENDRĄ LIETTJVIŲ BANKĄ
niama
i reikalus, sunota
___ gražiu gyvų gėlių bu- bosto
i neteko gero tauCentras: 32-34 CROSS ST,
ka
.Murištus, kaip Imtu.
gero tėvytiečio, o
BOSTON, MASS.
_ „anasai, Kom g. Nors ekspensai kuopai bu
ve,
t
būna
jam
lengnatoio.
Skvrius: 366 BROADVVAY,
pensacija, mokesčių atmo- vo gana dideli, visgi keletas
’SO. BOSTON, MASS.
va
Amerikos
žemelė!
V
I ŠFL R
kėjimas arba žuvusių karei- desėucų dolerių da ir gryno
»*-*»
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Draugai*
vių kvnų grąžinimas. *1
pelno palieka.
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Puikus. Balius

People’s Exchange

APTIEKA
Naujiena Visiems.
Pirmą siuntinį vaistą U E«r»pos gavome ir dabar tai
įvairiausią vaistą, kokia tik
šaulyje variuojami.
. .Jeigu negauni kitur, ateik
mus, męs turime. Receptai
pildome visoidiu, Amerika
Europos daktarų.
Taipgi už’aikom vineirtą ii>
dirbysčių ir patentuotą preparalą. Kadangi visokią valetą
turime labai daug, todėl vardas
ir kainas tik kai-kurią čia pa
duodant.
Kraujo Valytojas ...... $L50
Nervų Ramintojas .......... SLfiP
Nuo slinkimo plaukų ir
pleiskanų ..................... fL25
Tikra Lietuviška Trajanka 50c.
Nuo niežų ir parkų.......... $1^5
Nuo saulės nudegimo .... 75c.
Nuo Reumatizmo .......... $2.00
J3obro Lašai ...................... 31.00
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00
Perfumas visokių
gėlių 50c., $1, $2, $3, $4, $5.
Muilai ................ 25c. 50c. ir 75c.
Taipgi užlaikom šimtas kito
kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir Lt
Klausdami ko nors atsiųskite
krasos ženklelį atsakymui.
Adrcsuokit šitaip:
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.M.V.Casper
(KASPARAVIČIUS)

«2S BRBADffAY, 80. BOSTON
t«L 8o Boatea
”

1 ” o
6:30 ” 9
N*dėliomis nuo 1 iki 3

PININGOS
v

Jūsų giminės ir
kalanja pagalbos,
kia išbandyti. MUS
PRAKTIKA,
kad Jūsų pinj
mus pasi
ir be jokių
Pinigų
ciališk

