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Rusai pasirašė t;
ką su lenkais.

Nors bedarbių yra daug,
tečiaus po truputį darbai
jau pradeda eiti geryn, ypač
audimų pramonėj/ Dover,
Iš Berlino pranešama, kad
N.H., kur American Woolen
Kielio uoste darbininkai su
kompanijos
audinyčios sto
laikė buvusį Vokietijos gar KAREIVIAI SUDEG
vėjo
uždarytos
per 8 mėn.,
11 NAMŲ.
CEREMONIJOS ĮVYKO
BIJO, KAI) JI N EUŽPUL- Įreiviai buvo iš Vilniaus vėl laivį "Franz Zahl,” kuris da
dabar gavusi didelių užsa
bar plaukioja po Anglijos
RYGOJE.
TU
ANT
RUSIJOS.
Į
išgabenti
j
Klaipėdą.
kymų ir pradėjo jau dirbti.
TŲ
į vėliava. Laivas tapo sulaiky Revoliucionierių kariu
• Charlotte, N. C.', pradėjo
tas dėlto, kad jo darbininkai
Apie tai pranešama iš
eina ant miesto.
Sutiktų Įsileisti tik Ameri- LENKIJA NEGALINTI į pasakė uosto darbininkams,
pRną laiką dirbti 5 medvil VALDŽIOS LIUDININ
KAI
PRISIPAŽĮSTA
Maskvos.
nės audinyčios.
kos ir Italijos kariumenę. SUVALDYT ŽELIGOVSKĮ jog jis yra siunčiamas Į Žinios sako, kad
MELAVĘ.
Pavvtucket, R. I.,
• 9 visos J.
Iš Helsingforso praneša
Washingtone gauta ži Danzigą su ginklais palio Respublikos armija, s
Londono žiniomis, Sovie
danti
iš
kelių
šimtų
re
and
P.
Coats
verpyklos
pra

ma,
kad tenai gauta iš
Visi 'prirodymai” prieš
tų Rusijos valdžia pranešė nių, kad ginčai tarp lenkų kams.
>
cionierių,
eina
iš
vaka
t
dėjo
dirbti
dieną
ir
naktį,
ir
Maskvos
žinių, jog tarpe
darbininkų vadą buvo
• Lietuvai, kad jeigu ji leis ir lietuvių delei Vilniaus
Skibbereen
’
o
miesto.
J
kompanija
dvigubai
didina
i
lenkų ir rusų Rygoje jau
sufabrikuoti.
Tautų Lygos kariumenei plebiscito bus rišami Lon VLADIVOSTOKE ŠAUDO slas esąs paimti vietos
savo fabriką.
dono
konferencijoj,
kur
bus
užimti Vilnių, tai sovietų
John McDonald, buvęs pasirašyta taikos .utart’j AMERIKONUS.
cijos
barakus
ir
miestoB
T
al-f
Laikinoji taikos sut.
valdžia
skaitysianti toki pakviesti Lenkijos ir Lietu
WALL
STREETAS
NU’’v?lveW’ hotelio prižiurę-‘ tarp Lenkijos ir Rusijos o^dybos
butą,
kur
esą
apie
50
!
Iš
Tokio
pranešama,
kad
darbą aiškiu karės žingsniu vos atstovai. Lenkija aiš
tojas §an Franciscoj ir vie-’ vo padaryta 12 °uaiių perei
Vladivostoke pereitą sąvai- Anglijos karaliaus kazokų. :
ji . negalinti
JILSA
ALGAb.
nas
svarbiausių valdžios
is Lietuvos pusės.
.'_kinanti,
.’
.■ kad
.
Pereito ketvergo vakarą ,•
-j pasi lę nežinomi žmonės šaudė Į
to rudens. Nuo to laiko
Šitą perspėjimą Sovietu priversti Želigovskį
Frank
Walsh,
buvęs
Darliudininkų
prieš darbininkų
apie 100 revoliucionierių bu
Rygoje
ėjo derybos ael pas5
Amerikos
jurininkus,
ku
traukti
iš
Vilniaus.
valdžia pasiuhtė Lietuvai
vo atėję į tą miestą, n ato- k° Komisijos pirmininkas, vadą Tarną Mooney, kuris' tovios taikz^. Jos k?lis kar
rie
apie
II
valandą
griže
>
i sako, kad visur dabar daro- buvo nuteistas iki gyvos gal
dėlto, kad Lenkija dabar;
namo. Amerikonai su ru mai, žvalgybos tikslai
kreipėsi i Tautų Lygą pra-i LENKAI TARIASI SU
j.dų!
mi bandymai numušti dar- vos kalėjimam dabar prisi tus buvo p a trauk os ir len
nustoję
už
kokių
500
y;
sų policijos pagalba arešta
ČEKO- SLOVAKAIS.
j bininkams algas, tai yra pažino, kad jis liudijęs prieš kai skelbė jog boiš vikai.
šydama atsiųsti tarptautinę j
įuo karinio policijos
velka dery bas ty čia, kad
vo
tris
oficierius,
kurie
ki
armiją į Vilnių plebiscitui: Paryžiaus laikraščiai rairadėjo šaudyt, turbuf no-ĮpVall Streeto bankierių suo Mooney neteisingai. Jis pri progai pasitaikys galėtų
tąsyk
tarnavo
po
Kolčakc
pridaboti, aiškindama, kad; šo, kad greitu laiku lenkų
•ėdami išvilioti polici a is kalbis. Wall streeto pluto- siekęs kreivai prieš nekaitą ant Lenkijos u: 'uiti. Dabar
valdžia.
užsienio
ministeris
Sapieha
kratai padarę milžinišką žmogų dėlto, kad jį prie to
jeigu Želigovskio kariume
vidaus Į užtaisytus jai
iš Helsingi
suokalbi
i
Įvesti darbinin- prikalbinę
tuomet buvęs gi, kaip nu. ty
nė bus demobilizuota ir iš turėsiąs konferenciją su Četus.
Bet
policija
nepž
.forso telegramos, padaryta
KRONŠTATE SUKILI
siųsta iš Vilniaus apieiinkės, ko-Slovakijos atstovu Benei nosies. Pirm to ie\ Jiu- kams tas pačias algas, ko- prokuroro padėjėjas Cunha j jau pastovi taikos sutartis.
MAS.
kios buvo pirm karės, kad ir visa šaika kitų pelnagrotai tuomet Vilnių užimsiant! nes. Konferencijos tikslas
.•ionieriai buvo nuvarę
ac
j
galėjus
prisiplėšti daugiau bių. kurie norėjo darbininkų 'Smulkesnių -žinių kol kas
lietuvių kariumenė ir beša esąs pasitarti apie užmezgi
Kapitalistų spauda skel zatvių visus žmones,
liško. plebiscito negalėsią ma artimesnių santikių tarp | bia, kad Kronštate sukilę nepatektų į šaudymo i ..0_ pelnų. Dabar norima numu- ' vadą pakarti. Dabar gi Me- nėrą.P - '
tų dviejų kraštų.
- šti
geležinkelių darbinin j Donaldui pradėjo graužti
buri.
jurininkai prieš sovietų val ių. Iš viso buvo paleista^pie
■
kams algas.
į sąžinę, kad dėl jo liudymo BROOKLYNE SUŽEISTA
Žinios iš Berlino sako, kad
džią Petrograde. Sukilimo >5 šūviai.
50 ŽMONIŲ.
į turi kentėti visai nekaltas
Sovietų Rusija sutinkanti BELGAI ŠAUDO VOKIE priežastis buvusi tokia. Ju
Pašaudė ir pasižvalgę po
Ant Long Island geležin
i žmogus, ir jis pripažino, kad
Įsileisti Į Vilnių Amerikos
ČIUS.
rininkai nusiuntė Maskvon niestą, už kokios ^la^os
kelio
stoties Brooklyne pe
arba Italijos kariumenę, bet
jo liudvmas buvo kreivas.
Aix-La-Chapelle mieste, delegaciją,
reikalaudami •evoliucionieriai 1
reitos
nedėlios vakarą atsi
Tai jau trečias liudininkas
nekuomet nesutiks, kad te kuris yra belgų kariumenės daugiau maisto. Jų delega oareikšdami, kad neužilgo
prisipažįsta buvęs plutokra- tiko didelė nelaimė. Vienas
nai suktųsi sau lizdą franeu okupuotas, per užgavėnes cija Maskvoj buvusi areš ie sugrižšią didelėmis spė
tų papirktas prieš Mooney. traukinis smogė kitam Į patį
zų arba anglų imjierialistai. Įvyko kraujo praliejimas. tuota ir Trockis pareikala komis ir paimsią visą miesSiųsti Vilniun tarptautinę Belgai buvo uždraudę gy vęs, kad Kronštato jurinin a. Išeidami jie buvo pasiga MOTERIS NUPLĖŠĖ KU- Bet Mooney vis dar sėdi ka vidurj ir perkirto jį skersai.
Keliatas vagonų buvo nu
. kariumenę yra sumanęs ventojams vokiečiams ap kų taryba pasitrauktų nuo vę keliatą angių valdžios ka- NIGUI KAZĖNUI DRAPA- Į lėjime!
versta
nuo bėgių ir pavirto
Belgų atstovas Lafontaine vaikščioti užgavėnes. Bet vietos. Vieton to, jurininkai -eivių, bet vėliaus juos pa- NAS PRIE ALTORLYUS.
tautų lygos konferencijoj žmonės to uždraudimo ne areštavę valdžios agentus. ’eido. Revoliucionieriai taip
SUšAUDĖ 11 MOTERŲ. augštyn ratais, šitoj ka
20 lapkričio )>ereitų metų. paisė ir pasiliko ant gatvių Valdžia nusiuntusi kariu gi buvo rekvizavę keliatą Pašaukta policija areštavo
Iš Krymo pranešama, kad tastrofoj 50 žmonių buvo
Pakol šitas pasiūlymas ga vėliau, negu buvo leista. menės jurininkams nugink- vežimų ir arklių, bet ryto
bolševikai tenai sušaudė tū sužeista, 15 labai sunkiai.
keliolika žmonių.
lutinai da nebuvo nuspręs Todėl vienoj vietoj belgų iuoti, bet kol kas kariumenė jaus dieną viską sugrąžino.
lą ”madamą” Rado ir 10 jos
Pittsburgo anglu dienraš pasekėjų, kurios prigulėjo
tas, lygos konferencija pa kariumenė pradėjo šaudyti nieko jurininkams nedaran
ĮVEDA VOKIEČIŲ
Žmonės
pasakojn, kad
čiai rašo, kad lietuvvių ka- prie jos sudarytos 'žaliosios
skyrė komisiją Vilniaus ple i buri žmonių ir keliatą ti ir Kronštato kanuolės esą kuomet 100
KALBĄ.
biscitui prižiūrėti, šiton ko žmonių sužeidė.
atkreiptos Į Petrogradą.
Chicagos mokyklų perdė
ouvo lnę.lP n
’didelės riaušės aną nedėldie- armijos.” Bolševikai sako,
misijon inėjo franeuzų pul
Kiek tame tiesos, sunku miesto kelias buvęs nustaty- n- „The pittsb^rgh Dis_ kad šitos moterĮs organiza tinis Mortensen paskelbė
kininkas Chardigny, Goten- NUTARĖ PRAŠALINTI pasakyti.
.as jų kareiviais per kelias
savo
triukšmas vo falšyvus sovietus ir jų kad augštesnėse mokyklo
nylias. Daugelis revoliuciokL^S vardu plėšdavo žmones ir (high schools) tenai vėl g'
burgo provincijos guberna
KOMUNISTUS.
torius von Sygow, anglų ge Prancūzijos Generalės Dar
nerių buvo jnlnoj liuo.nobaJž*včioj kun. Kazė- keldavo paleistuviškas orgi butišguldoma vokiečių ’
' VISI MANE APLEI
nerolas Burt ir ispanų kon- bo Federacijos centro komi
—
ba. kuri karės metu K
nų
armijos
uniformoj.
.
.
vra bai- jas.
DŽIA,” VERKIA SULTO Par>a«n« atitikimas ta,nas’ Kuris
sulis iš Prūselio Saura.
žmonėms
yia
Dai- CHICAGOS POLICIJOJ
džingų uždrausta. Moli
tetas priėmė rezoliuciją,
Įanasus atsitikimas tą siaį įsipykinęs
. Visų
pirma
NAS.
Kuomet šita komisija va reikalaujančią prašalinti vi
YRA 500 VALKATŲ.
norintįs mokintis vo!
pačią die ą
r
J
prje kunigo Kazėno prišoko
žiavo peniai į Kauną ir susi sus komunistus iš Federaci
Tūlas laikas atgal Turki
Chicagos policijos virši kalbos, turi susirašyti i
ir nutverusios
dūrė su kaikuriais keblu jos.
duoti mokyklos vai d
Rezoliucija
sako, jos sultonas pasiuntė ištiki
ji už rankų pradėjo tąsyti, ninkas Fitzmorris Įsakė vi
mais, ji pranešė lygai, kad kad
■ * ' - —
- “ —• “
~
prašymą,
kad jiems ch
"visos
komunistų mą savo Izzet Pašą pas na
sų nuovadų kapitonams pra
lx? karinės spėkos negalima organizacijos ir visi tie, ku cionalistų
vadą Angoroj,
vokiečių
kalbos
mokyt
busią plebiscito pravesti. rie stoja už Maskvos inter kad pasitartų apie susitai išėjo. Tuo pačiu laiiu tarp čios laukan. Kunigas pra nešti jam, kiek kurioj nuo tuomet mokykla parūpi is
Todėl, sulyg Belgijos atsto nacionalą,” turi būt iš kymą su jais. Dabar gi Izzet Londondeny ir Burtonpor- dėjo su moterimis muštis. vadoj yra policijos valkatų. mokytoją.
"Išbuvęs tris mėnesius polivo I^afontain patarimo, tau
Paša atsiuntė sultonui tele to buvo sudaužytas traukia Moterims į pagalbą prišoko cijos departamento galva,”
braukti.
keliatas vyrų, o keletas da
tų lyga 5 gruodžio nutarė
SUSTREIKAVO 40,00
Už prašalinimą komunis gramą, pranešdamas, kad nis su valdžios kariumene.
siųsti Vilniun tarptautinę tų stojo daugiausia ūkio dar jisai perėjęs revoliucinių i Abbevdorney kaime buvo vatkų puolėsi savo kunigėli jis sako, ’’aš Įsitikinau, kad
SIUVĖJŲ.
ginti. Ir taip bažnyčioj pa iš 5,100 policmanų pas mus
kariumenę. Anglijos, Pran bininkų organizacijos. Te nacionalistų pusėn.
(sužeistas valdžios sargybiyra 500 valkatų,” kurie ^nie
Pereitą sąvaitę New Yor
cūzijos, Belgijos ir Ispanijos
"Visi mane apleidžia!” ta ■nis. Nakties laiku paskui at- sidarė didžiausios peštynės, ko neveikia, tik ima algas ir ke apskelbta moteriškų dra
čiaus manome, kad dėl ši
atstovai lygos konferencijoj tokio nutarimo Federacija rė sultonas, draskydamas ’vyko būrys valdžios karei- per kurias ne kurie likos
net sukruvinai.
Kunigui valkiojasi. Tokius nenaudė panų siuvėjų streikas, kuri,
pasakė, kad jų valdžios su
‘ vių ir sudegino 11 namų.
turės skilti, taip kaip skilo telegramą.
lius Fitzmorris ketina joti apėmė 1,200 dirbtuvių su
tinka duoti kareiviu tokiai
Ūkininkai išbėgo iš gaisro Kazėnui likos nuplėštos dra ' laukan.
socialistų partija.
40,000 darbininkų. Streikas
panos. Be to, jisai gavo ir i
armijai sudaryti. Vėliaus
PADEREVVSKIS NEBE vienmarškiniai.
■
■■■■■ .■
eina už palaikymą taip va
mušt gerai.
Italijos ir Ispanijos atstovai
SKAMBINS.
KOMUNISTAI
KELIA
RIAUŠĖS
NEW
YORKO
dinamos "closed shop,” tai
Kunigo šalininkai pradė
pranešė, kad ir jų valdžios
BAISI VIESULĄ.
SOSTINĖJ.
RIAUŠES
ITALIJOJ.
yra
tokios sysrir. - ’
jo
šauktis
policijos
pagal

gali duoti kiek kareivių.
Paliokų muzikantas PaPereitą
sąvaitę
per
Geordirbtuvės
gali samd
Telegramos praneša, kad derewskis, kuris įiereitą nebos. Penkis kartus jie teleNew Yorko valstijos sos
Galų gete buvo sudaryta
"
>s
valstiją
perėjo
baisi
tai
unijistus
darbinu..
fonavo j policijos nuovadą, tinėj Albany’je sustreikavo
2,000 armija iš švedų, ispa Italijos mieste Malfalcone dėldienį atplaukė iš Paryviesulą,
kurioj
žuvo
32
žmo

sakydami, kad bolševikai gatvekarių darbininkai.
nų, danų, belgų, franeuzų, pereitą seredą komunistai žiaus i New Yorką, pasakė,
socialistų laik- kad daugiau jis jau nebe- nės. 2 baltveidžiai ir 30 pakėlė "revoliuciją” bažnv- vieton pastatyta streiklau- RADO PASTIGUSĮ JŪRIŲ
. anglų ir olandų, o italai ir užpuolė99T1 ant
K____
MAŽINĄ.
žiai. Bet kaip tik streiklaunorvegai palikta rezervoj. 1raščio ”11 Lavoratore spau- skambinsiąs ant piano. Jis juodveidžių. Ruožas, kuriuo čioj.
ta
vėtra
perėjo,
likos
kaip
Amerika
? pakr šty, kelios
Šita 2^000 kareivių armija stuvės ir sudegino ją.
Ant galo atpyškėjo keli žiu operuojamas gatvekaris
apleidęs koncertų pagrindis
šluota
nušluotas:
medži'ai,
<o Miami,
vežimai palicmanų ir prasi- pasirodė pereitoj subatoj mylios Į • ’etus
I
buvo j r daugiau ant ju jau nebebuvo sumobilizuota ir 10 Darbininkai, kurie
triobos - viskas sulyginta dėjo bažnyčioj areštai. Ku- ant gatvės, tūkstančiai žmo- FaL, atra ‘a pasu >ęs milži
vie
gruodžio nusiųsta Klaipė- jau paėmę Į savo rankas ^"-'grjžšiąs.
su žeme. Net traukiniai ta- ri kunigas parodė, tą polici- nių apsupo ji iš visų pus' ir niškas jui i gyvatų . kurio
tos uoętą, pradėjo komunis-;
don.
Gruodžio 13 d. Lietuvos tų pasielgimą aštriai kriti BOMBA POLITIKIERIŲ po nuvartyti nuo relių ir ja areštavo. Tarp areštuo' ėmė šaukti ant streiklaužių nežino nei /"ėjai, nei moks
nunešti nuo kelio. Namų tų esą šie žmonės:
Komunistai
šoko i
kaip ant kokių vilkų. Pribu lininkai. K in t as milžinas
atstovybė Londone jau gavo kuoti.
PRAKALBOSE.
sugriauta
išviso
apie
40.
Jurgis Raškevičius,
vo burvs raitų ir pėsčių po- buvo didelis, le^as nežino,
žinių, kad šita maišyta tau priešais ir prasidėjo uoste
licmanų ir pradėjo lieti laz nes kuomet ji atrado, jo ga
tų lygos kariumenė jau at muštynės. Valdžia pamačiu-i Pereitoj subatoj politikie
Pranas Genis,
IŠDEGĖ
8,000.000
AKRŲ
mušasi
rių
prakalbose
Chicagoj
kadomis
žmonėms per galvas. las buvo neėstas rekinų
Jieva
Graves,
vykusi Į Vilnių ir užėmusi si, kad darbininkai
•
. _ v
•
GIRIŲ.
tenai buvusias rusų kazar-! tarp savęs, nusiuntė kariu- žin kas padėjo bombą, kuri
Bacevičienė Daug vyrų ir moterų buvo (šarkų), bet ir tuomet jo
Franciška
mes. Bet išrodo, kad prade-' menę ir išvijo iš uosto vi- sprogdama sužeidė 10 žmosukruvinta. Minia išsiskirs- ilgis da siekė 80 pėdų. Jo
Miškų apsaugos komisi- (ar Buzevičienė),
nių. Prakalbos buvo sureng- jonierius praneša, kad pe(turbut tė ir raiti policmanai paly- galva, kuri dal r yra atvežjus Sovietų Rusijai prieš tai sus.
Juozas Nester
dėjo gatvėkari Į daržinę, iš j ta į Miami, Fla.. yra 15 pėvienas darbi- tos agitacijai už A. D’And- reitais metais Suvienytose Nesteravičius).
smarkiai
protestuoti
ir į Susirėmime
f
traukti Vilniaus apielinkėn'ninkas buvo užmuštas ir ke- 'reą, kuris kandidatuoja Į Valstijose išviso išdegė 8, Tai ve, prie ko veda baž- kur jis daugiau jau nepasi- du ilgio, 7 pėdų pločio ir
savo spėkas, tautų lygos ka- liolika sužeista.
jChicagos aldermanuš.
nyčios!
rodė.
sveria 3 tonus.
000,000 akrų girių.

Bolševikai protestuoja prieš ;
siuntimą j Vilnių aliantų armijos

ANGLIJA SIUNČIA PA
LIOKAMS GINKLŲ.

Airijoje Revo
liucija.

MOONEY NEKALTAS.
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KELEIVIS

kambarį. Grafas taipjau atsi raščio kauniškė "Lietuva” i žmogus. Kaip tik jis išsižiokėlė nuo stalo ir išsitraukė re paėmė ta žinia. Bet ”Dai- ja, pasako vieną-kitą žodį—
1
volverį. Aš mačiau, kaip mano Iv Herald”- *Londono
*
-------'
“
.............
”Dai- tuojaus ir matyt, kad jis be
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kraujas.
Pa

vo
kartu
su
mumis
i
Matagor-'
.
vriai............
o ner.wo darbo di-dvyria.
džia butų Įsakius mums grį
s!ra
Isto,n_ nome tinkamą žodi, tai mes kalėjimas išvarė draugę
gailesčio ir prižadėjimo,
la. Bet
Bet kada
kada atvykome
atvykome Įi vietą.
vietą.>1 vFalL0S \r
-ikų valstybės kūrėjai, dą.
žti dirbti kad ir už tris dole -kad daugiau taip nedarys,
to
paukštelio
čiulbėjimą
į
gaja
daugiau
ardome,
kad
visa
grafo
nuosa»
a
išrodo
aaugiau
į pasaką
Schwartzienę
iš
šio
pasau

1^'0 rerėtis tokia nacionali’ėsime savo klausytojams lio, Amerikos Socialistų rius i dieną, mes Įsakymą tai tie visi žmonės išpažin
Ateityj nereikės atkar vvbė buvo 25 akrai beveik visai JlukopiJUOvą 1S pigių Amei 1turime pildyt. Valdžiai ne
■y- klaidų.- Nereikės ju dykos žemės ir dvi mažiukės, 'KOS magazinų, negu i toi>y- taip atvaizduoti, kad jie su Partijos Komitetas tuojaus galima priešintis!’’ Na, o ką ties neina, nes kunigai jų
lot simų
pras jį taip, kaipTcad jie bu- kreipėsi į buvusi tuomet
nepriima. Ir kai jie numirs,
,
c di smulkių prekėjų. Pakaks visai nulužusios triobelės.”
. tu jį patįs savo ausimis gir New Yorke sovietų valdžios lokalai padarė su sava dele tad j kapines ttirbut ir jų
ei gerai bus nacionalizuota
gatais, kurie užgyrė tokius
dėję.
atstovą Martensą ir prašė viršininkų
iai.mbioji prekyba. Net viduri- I Liudvikos tėvai, pamatę' -LIETUVA” IR
judošiškuš dar nepriims.
Bet
jeigu
mes
negalime
tokį apsivylimą, supranta- Į
suteikti tikrų žinių apie ši
”DAILV HERALD.”
nes; neverta bus ilgai liesti.”
savo žodžiais dalyką taip skandalą. Martensas užti bus? Nugi nieko’ Jie*užgy- . Dabar klausimas: kur toma. pradėjo ant savo ispa-'
rė delegatu raportus taip, ^ius dėti* kada jie numirs,
Ir ”Laisvės" redakcija, niško žento pvkti. Vaidai !. K*““®* ”Uętay»’ Jabai aiškiai nupiešti, kaip mes jį krinęs Partijos komitetą, kaip delegatai viršininkų nes jų yra* labai^daug, o per
perskaičius šitą "abėcėlę, orfėjo prie to, kad vieni ki- ^nbai po savo ąniomis dė matėm ar girdėjom, tai tas kad jis jau pradėjęs tuo
ateinančius rinkimus bus
tiems pradėjo jau revolve- «a an«'S laikraščių vardus, jau reiškia, kad mums stin klausimu teirautis ir kad raportus. Ir viskas.
■ako:
‘
dar
daugiau.
riais grasinti. Ir galų-gale ‘ avyzdziui, 14-tam jos nu- ga reikalingų žodžių, kad greitu laiku turėsiąs ateiti
Na. o ką darė eiliniai mai
"jeigu taip, tai pirmiausia
Mano nuomone, Steigiames nemokame savo kalbos nuo Rusijos valdininkų pil
ar iie rengėsi užmes turime kovoti su stam
kaip reikia.
nas raportas. Nors pats bėgti už akių tam piktui,-ma£ls ^oimas dėl laidojimo
biuoju kapitalu, pirmiausiai >i
• mes visi valgėme pusryčius. yra padėta žinia antgalviu
žmogus, kuris nemoka Martensas dabar tapo de idant jis daugiau ne atsi turėtų išleisti įstatymą, nes
parblokšti, o su smulkiaisiais Mano tėvas ėmė su grafu bar- "čeko slovakai valo savo prideramai savo kalbos, ku
kitaip bus pilnos pakelės
gamintojais, su krautuvninkė- tis. žodžiai sekė po žodžiu. Abu kraštą,” o po ta žinia padė- ris nežino kaip pavadinti portuotas, tečiaus manoma, kartotų Nieko panašaus! žmonių prikasinėta, ir tas
Hais galima bus ir paskui apsi buvo labai pikti. Mano tėvas pa ,ta; ”Daily Herald.” Tas daiktą tikruoju jo vardu, >kad raportas vistiek ateis. Ant kiek galima spręsti iš Lietuvai neatrodys ant
dirbti. Juk-butų juokinga ir1 kilo nuo stalo ir nuėjo i savo turi reikšti, jog iš to laik- yra tamsus, neapšviestas Taigi kol* kas reikia palauk skelbimų, tai jie išrinko vi- bes.
("L. Uk.‘”)
tu '

Unijos ir jq viršininkai.
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Kas skaito ir rašc
Tas dveiuM nepr^i.

SPRING VALLEY, ILL. nors Jukelis ar "Laisvės” WATERBURY, CONN. gia kokias dviejas prakalį išleido įstatymus, kad kaip
IIYDE PARK, MASS.
' tik pagaus spekuliantą, tuoj
lias į metus, Taip, dar 1919
redaktorius
pasakytų, kad
šis-tas iš lietuvių judėjimo. jis yra asilas, tai turbut, ir Komunistais nepasitiki.
žulikovskio hemams
Jukelio prakalbos.
j jį pasodins ant kriminalistų
metais čia buvo parengtos
nesiseka.
Progresyvis lietuvių judė- į tai jisai tikėtų. Taip jau
"Grigaitis didvyris; kapi- kėdės ir nuteis: pakart, su
ir pakviestas
6 <1. vasario W. .L. šviesos prakalbos
mas eina povaliai. Kadangi yra su visais fanatikais, ko draugija laikė savo mėne žvirblių tėvas Jukelis, PriJau buvau "Keleivyje
ialistai su ilgomis vųodego- šaudyt arba į kalėjimą.”
iš Lietuvos jaunuomenės ne- kie ten nebūtų.
rašęs,
kad ant 15 d. sausio
mis; menševikų protą turi
buvęs
į
čia
jisai
suvijo
liz

sinį susirinkimą ir išmetė
"Menševikai mums sako:
pribuna,
tai
nėra
kam
ir
vei

komunistai
buvo surengę
B—kas.
daktarai
išegzaminuoti; balsuot, balsuot ir balsuot!
visus komunistus iš valdy dą irnšpeiėjo keliatą savo
kti.
Senesnieji
veikėjai,
nors
koncertą
ir
prakalbas su
"Naujienų” skaitytojus me O mes balsuot nenorime-bos. Dalykas buvo štai ka vaikų. -Bet koks tėvas,.toki
dar
po
truputį
kruta,
bet
jau
skite laukan iš draugijų."
LAWRENCE, MASS.
me: tą dieną, kuomet pri ir jo vaikai! Jie sulindo į tikslu suorganizuoti LDLD.
mes norįme: revoliucijos?!! apilso.
4 ir 5 dienomis vasario ...” (delnų plojimas.)
puolė šviesos dr-jos metinis palėpius ir glūdojo iki pa kuopą. Atėjus minėtai die
Šios kolonijos lietuviai da Perstatymai ir kiti dalykai. susirinkimas, atsilankė į baigos 1920 metų. Prieš pe nai, pasirodė, kad koncerto
Colknsvillėj kalbėjo Jukelis.
Po prakalbų buvo balsavi
6 d. vasario Lietuvių Ukė- musų miestą Račiūnas su reitas Kalėdas jie išlindo iš jie visai nerengė, o tik pra
Prakalbas jam rengė LDLD mas, kurie nori, kad Lietu lijasi į dvi srovi: viena srovė
—
tautiški
klerikalai,
o
kita
sų Kliubo svetainėj atsibuvo krutamais paveikslais apie palėpių ir, persikrikštinę į kalbas. Koncertą jie garsino
ir LMPS. kuopos. Kadangi voje butų sovietai ar seimas.
—
socialistų
pažvalgų
žmo

P. M. Choro perstatymas ir Lietuvą, todėl daugelis na ’elde-elde”, pradėjo biaurio- tik tyčia, kad patraukus
prakalbos buvo "pavyzdin
Už sovietus balsavo visi— nės. Nors tąrpe tų dviejų koncertas. Perstatyta sce
gos,” tai kaipo apie tokias
rių nėjo į draugijos susirin :i "Keleivi” ir kilus. Biau- langiau publikos į prakal
viens
prieš.
Po
to
buvo
ren
srovių
pas
mus
ir
eina
gin

noje
veikalas
"Daktaro
Ka

sumaniau pranešti visuome
kimą, bet nuėjo pasižiūrėt ■’iojo, kaip tik galėjo. Dabar, bas. Pagalios ir pats tų pra
kamos
aukos.
Kiek
paty

čai,
betgi
neprasivardžiuobinete. Lošėjai savo roles paveikslų. Komunistai, pa šiuriu, jau taikosi nuplauti kalbų tikslas nebuvo toks,
nei. Tečiaus čia neminėsiu
riau,
tai
surinko
arti
30
dol.
jama
ir
nesikoliojama,
kaip
atliko gerai. Publikos buvo sinaudodami ta proga, įsi -avo purvus "Keleivio’’ šal kokį jie garsino. Jie iškaliu)
tos dalies jo kalbos, kuri bu
Franas
Skamarakas.
girdėt
kitur.
daug, net į svetainę netilpo. skverbė į draugijos valdy tiny. Nepavydžiu aš iums* žinojo, lyad "elde-elde” kuo
vo pašvęsta senberniams,
Praėjusieji metai musų Nuo šio parengimo liko pel bą. Į pirmininkus jie buvo ’yručiai, "Keleivio” -šaltinio pos jie nesuorganizuos. Jų
senmergėms, bučkiams, žal
NASHUA, N. H.
kolonijos
progresyviams no 95 dol. 75c. Geistina, kad išsirinkę sabotažninką Vai /andens. galit jį naudoti, prakalbos, kaip vėliau pa
čiukams ir rupungėms (du
žmonėms
buvo
nelaimingi. P. M. Choras ir daugiau to čiūną. Sekančiam mėnesi ?al paliksit švaresni.
aiškėjo, buvo parengtos tuo
paskutiniu žodžiu tik po sy Komunistai streiklaužiauja.
Mirtis
pakirto
Jokūbą
Kla

kiu vakarų parengtų.
kį minėjo), tik pažymėsiu
niam susirinkime, 6 d. vasa
Dabar da porą žodžių no tikslu, kad įtikinus vietos
Jau
virš
mėnesis
laiko,
sioką, laisvą ir apšviestą v/apie pamatinį kovos būdą,
Tą pačia dieną atsibuvo rio, kuomet naujoji valdyba riu pasakyti apie vaikučių žmones, jogei neverta au
kurį ‘ kalbėtojas pripažįsta kaip streikuoja darbininkai rą. Lapkričio mėnesy nuo tautiškos parapijos mitin turėjo užimt vietą, susirin mokytoją. Jisai yra ant tiek kauti nei cento Lietuvos pa
geriausiu kovai už naują McCalvin Shoe Mfg. Co. širdies ligos pasimirė Augu gai pobažnytinėj svetainėj. kę nariai užprotestavo. Vie mokytas, kad negali pats rėmimui jos kovoj- su lenkų
Streiko priežastis yra ta, stinas Tamuliunas, laisvas ir
gadynę — sodalizmą.
Tame susirinkime tūlas nas žmogus atsistojęs pasa nei pasigirimų į laikraščius Žulikovskiu. Mat, 16 d, sau
kad
kompanija
nori
numuš

teisingas
žmogus.
Pirmiau
sio turėjo atsibūti Lietuvos
Kadangi į pirmą jo pražmogelis Z. K. įnešė, kad kė: "Mes negalime musų parašyt, tai prašo sorkinfnti
darbininkams
algas
ir
ne

jisai buvo gana pasiturinčiu
i
kalbą menkai kreipiau do
tautiška parapija priklau ; draugystę pavesti valdyti ko iš Salėm. Tokį mokytoją Dukterų ir Sūnų draugys
mės, tai menkai ką ir galiu pripažįsta unijos. Streikuo ūkininku, bet prieš mirtį sytų prie romiško vyskupo. komunistams, nes jų tikslas maži vaikai gali geriau pa tės metinis susirinkimas,
ant kurio nuo praėjusio su
parašyti; apie antrą prakal ja apie 1500 darbininkų. ūke pardavė.
Netik kad tas jo įnešimas griauti draugijas. Kaip jie mokyti.
Streikieriai
laikosi
vienybė

Pereitą
rudenį
prezidento
sirinkimo buvo paliktas ga
bą parašysiu kiek plačiau.
Vincas Kiver.
je. Randasi tik 20 streiklau rinkimuose socialistų phrti* buvo atmestas, bet ir jam sugriovė L. S. S., L. D. L,
lutinai
apsvarstyti ir nutar
D,, Vilijos chorą. N. E.
Pirmo vakaro prakalba. žių, kurių tarpe yra 6 lietu jia čionai gavo daugiausia pačiam susirinkime nebuvo
ti įnešimas paaukauti kiekvielos.
Nepųigulmingieji W. Ass’n uniją, taip jie no
FAYETTE CITY, PA.
nors iš draugystės iždo Lie«
"Rašykitės i LDLD.; skai viai. ■ Tarpe lietuvių yra 2 I balsu už visas kitas parti- parapijonąi baisiai bijo'ir ri Sup lauti ir Šviesos drau
nashųajiečiams
gerai
žino

į
jas:
Jeigu
visoje
šalyje
pilie

luvos apsigynimui. Komu
Apie
lietuvių
veikimą.
tykite K. Markso raštus...
neapkenčia romiško jungo. I giją.” — "Mest laukan juos!
mi
kaipo
veiklus
komunisčiai
savo
susipratime
butų
nistu
prakalbu tikslas ir bu
Markso raštai panaikins ka
Laukan!” —pasigirdo bal
Čia lietuvių yra mažai — vo šitam įnešiųiui užkenkti.
Užstojus
žiemos
sezonui
,
tai.
Turiu
pastebėti,
kad
viei
taip
augštaį
pakilę,
kaip
pas
res, kapitalistus.... prašalinssai iš visų pusių. Nors ko rpie 15 famiiijų ir kita tiek
nas jų kiek metų atgal buvo mus, tai šiandien jau turėtu likosi atidarytos dvi vaka
revoliuciją!”
munistai ir teisinosi, kad pavienių.
Iš organizacijų Kalbėti pribuvo koks-ten
rinės mokslainės: viena
'Kapitalistai, su ilgomis pradėjęs mokintis ant kuni me socialistų valdžią.
jie busią geri, vienok palei /ra tik ŠLA. 120 kuopa ir Duseika. Jis pirmiausia pa
vuodegomis, sū pusiau nuo go. Vėliaus, pametęs "moks
Musų kolonijoj yra ir lie Kliubo svetainėj, kita tau dus per balsavimą, didelė LDLD kuopa. SLA- kuopa siraivė lyg iš miego pabudęs
tiškos bažnyčios svetainėj.
lą,
”
prisirašė
prie
komunis

gomis mergomis, šoka per
tuvių bažnyčia, kurioje kle-j Abidvi mokyklas žmonės rsariu didžiuma išreiškė ko iarbuojasi pusėtinai. Vasa- ir pradėjo pasakoti, jog lite
tų
ir
nuolatos
girdavosi,
kad
naktis kabaretuose...’’
bonauja kunigas Bistras.
munistams nepasitikėjimą ą ji parengia piknikus, o ratūra jau buvo 6 tūkstan
"Grigaitis — socialburžu- jis daug yra pasidarbavęs [Jisai tvarko parapiją vienas lanko skaitlingai.
ir neprileido juos užimti Hemą balius. Suprantama, čiai metų prieš Kristaus gi
*
Lietuvis.
jus, palaiko visame pasauly i komunistų labui; taipgi sa- i pats, be jokių parapijos kovaldybosrvietas.
. š tų parengimų šiek-tieK ir mimą, tik, girdi, tos liter _
į kėši buvęs- kokios tai unijos imitetų. Neveltui tūli žmonės
socialburžujus..."
relno turi. Tūli nariai keti- turos jis negalįs įskaityti.
•Tą
pati
vakarą
atsibuvo
LAMRENCE, MASS.
"Parėję
namo meskite 1; Organizatorium ir sekreto- S• vadina jį vienvaldžių. Kuniįa paduoti kuopai įnešimą, Ragino rašytis prie "eldeL.
S.
S.
34
kuopos
pareng

!
_!i gas Bistras su'savo parapi- Numirusiais nepasidalina
"Naujienas” per langą, kaipi; rium. O dabar, mat, pasirinkad
ji paaukautų nors kiek elde”. Laike pertraukos bu
tas
teatras.
Sulošta
veika

ko geriausią "profesiją” — i jonais elgiasi žiauriai, tūlas
munšaino katilus...”
š
savo
iždo Lietuvos šau- vo užduodami jam klausi
Musų kolonija yra ątsižy-, las "Daktaro Kabinete".
"Kurie skaito "Naujie streiklaužiauti.
i parapijonkas jisai vadina .mėjusi streikais ir parapijo- Aktoriai savo užduotis atli- ’iams, kurie sunkiai kovoja mai. Pirmiausia buvo už
nas”, meskit juos lauk iš
Kadangi nekurie iš tų utėlėms ir tam panašiais
__
nų _________
nesutikimais.
Mat___
čia ko gerai. Ypač gerai lošė ■u lenkų ponais, pasirižu- klausta, kaip dvi partiio'*
draugijų.”
streiklaužių
priklauso prie vardais. Vienok jau atsiran- yra dvi parapijos; tautiška Rainis, Baranauskienė, Šes- ’iais pavergti Lietuvą. Jeigu gali naudotis tuo pačiu var..-r
’
;
lietuvių šv. Kazimiero- drau- da avelių, kurios savo pie______ . pa tokiutė, Kurauskas ir Pal- ;štesėjom paaukauti 27 dol. , du LDLD., nes, kaip "KeleiAntro vakąnF prakalba į gystės,
ir romiška. _
Tautiškai
tai draugystė savo meniu
nepasiganėdina
ir
iniai Waterburio streikieriams, i vyje” kuvo pranešta, LDLD
_______
____ to- sis.
ZL. Tai yra parinkt
parinktiniai
"Smetona, kun. Tumas,1 susirinkime, laikytame 1 d.
rapijai Čia
sekasi geriau,
pradeda
prieš
ji
bliauti.
galime ištesėti ir šau- j 2 kuopos tą patį vakarą tuir jos
paiapijonai
Ia
ir vi itai
tdėl
_____
__
_
r
_______ v___________
. ? Waterburio aktoriai
Šliupas... pardavė Lietuvą I vasario, nutarė ir į protoko
•
-i
• 1 •
_
»
Darbai
anglių
kasyklose
rėjo įvykti susirinkimas,
tiąms.
--------- -------biausukalbami.
Bet
už
tai
suomet
jie
lošimuose
pasi~
Anglijai ir sau susipylė mi-hlą įrašė, kad jeigu tie jų na2,„J. Publikos buvo daug
lipnus. Lietuvos menševikai; —
r-*'ii
a* laike streiklaužiavimo šiuom kart sumažėjo. Dir romiškos parapijos parapi- žymi.
Dabar pas mus yra stato kur bus dalinamos nariams
bami!
po
4-5
dienas
Į
sąvaitę
ir
]>eljonų
neužkliudyk,
nes
išgirkuopai
liks
gražaus
įlei

žinoio tai, 3bet jie žmonėms
ma bažnyčia. Vienok žmo knygos, o kita LDLD 2 kp.
.. !i susirgtų ar pamirtų, tai
ir po 4-5 valandas į dieną. Iš
■- ,nem°-k?- S nės statydami ją, turėtų pa- rengia šias prakalbas. Dufc:į Kada jus išrinksite ikitur nrib^us'SSk^ si, ko negirdėjęs, o ypač nuo no.
mislvti,
ar galės ja naudo sėika bandė užginčyti, jogei
davatkų.
į l. S. S. 34 kp. yra nuta^
>r. J°kl°s pąselpos nei posrrer- gauti.
----- - —
šilakojo
Kvietkas.
duosime balsą irdžemės? O’Įtinės. Tai dar ir taip šv. Ka
Jeigu kartais pasitaiko, rus pakviesti su prakalbom tis? Ar nebus ir mums taip, šios prakalbos surengtos
kaip jie tą žemę gal atiduo zimiero draugystė perdaug
kad
numiršta
katalikas į^ rytines valstijas drg. P. kaip buvo Pittsburgh’o pa ne varde LDLD. 2 kuopos.
CLEVELAND
OHIO.
ti, kada ta žemė jau Angli švelniai su savo tokiais na-'
vapijonam ? Kai reikia statyt Bet jam tuojaus buvo paro
žmogus,- nepriklausęs nei Grigaitį
jos. Jeigu netikite, tai per riais apsieina.
bažnyčią, tai kunigai geri, dyta rengėjų plakatas ir jis \
Domuko Sūnūs.
Perdaug fanatizmo.
prie vienos parapijos, tai
žiūrėkite New Yorko ban
bet kai bažnyčia būna jau susimaišė. Vėliaus j'is buvo
Tai mat prie ko musų ko- ■ Nors dar nesenai šiame subėga abiejų parapijų pakuose esančius dokumen munistėlius privedė jų vadai
pastatyta, tai kunigai visuo dar paklaustas, kuriai LD
rapijonkos ir vienos į savoj MILLINOCKET, ME.
mieste
gyvenu,
bet
čia
gy

tus...
met savo parapijomis už LD. jis kalbąs. Atsakė, jogei
Jukeliai. Bimbos, Plepiai ir venanti lietuviai man nepa kitos į savo bažnyčią nori
Lietuvių
peštynės.
nežinąs. Tuomet jam buvo
nosių vedžioja.
.Bolševikai, gako^esįkiti darbininkų mulkintojai,
vežti numirėlį. Jeigu nuve-Į
tinka
—
perdaug
pas
juos
fa

pastebėta,
kad jis ir pats ne
Vieną subatą pribuvo į
Girios Paukštis.
balso ne norime, mes norime |Dabar Nashua’s lietuvių viža
į
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gamina daugybe "sėklų”, ’lių išnaikinimas yra užtik- turi sutikti su visais markekurios užkrečia rugių var- rintas.
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Kūlės gyvenimas yra vi je. Jie turi būti pilna: užau
reiškia, jei kūlės nėra išski siškai trumpas. Sausuose gę, vienodo didumo, vieno. Ankščių Augmenįs.
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O tai dėl šitos priežasties
Negana to, kad kūlės su ar šerti gyvuliams, kūles su Federallniu .Maisto ir Gv
priguli ne vientik dobilai, jomis įskiepyta su ankšti
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tos
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būtinai reikia atskirti. Ru '( u- lių Pat v.t - ‘tymu. Tas pa prie kapitalizmo žmonių pa
rikiai, žirniai, pupos, ir ki nių augmenų sėklomis ar su mažina derlių, bet jos yra
gių nereikia sėti ant tokių i tvarkymas reikalauja, kad saulis labiausia panėši i jiems reikalinga kapitalistų
ti gerai žinomi ūkio javai, žemėmis, paimtomis nuo nepageidaujamos ir glu
dirvų, ant kurių praeitą me kokybė įtalpos knkvieno plėšriųjų gyvūnų pasaulį, ir klesai apgalėti. Šita klesų
bet lygiai dau?r įvairių pikt-j dirvų, ant kurių ankštiniai duose, skiriamuose gyvulių
tą kulėti rugiai augo. .Tavų,'siuntinio butų paženklinta delei šitos priežasties bur kova, kuri nėra kova prieš
žolių, krūmų ir medžių. Jų [augmenis yra ar buvo au- šėrimui ir malimui. Mat,
pamainvmas gelbsti kontro-jj ant viršaus pako, nurodant žuaziniai darvinistai jieško- įrankius, bet kova už valdy
svarbiausia ypatybė yra su i ginami. Kuomet tos bakte kūlės yra nuodingos ir šė
liuoti kūlę.
kiek jis sveria, jo dydis ir jojžmogaus prototypo (pra mą tų įrankių, kova už tei
sigiminiavimas su tam tik rijos pasiekia šaknis ata rimas kulėtų grudų gyvu
kiek jame randasi (skait džia vyzdžio) tarp izoliuotų ses valdyti industriją, bus
ros rūšies bakterijomis, ku tinkamo augmens, jos Įeina liams gali suteikti ūkininkui
gyvulių. O prie tokio išvedi nuspręsta klesinės darbinin
rios paima atmosferos azo i į jas ir apsigyvena jose. daug įvairių nesmagumų. Prirengimas vaisių rinkai. lius).
Kalbant apie prirengimą
Nemažai vaisių auginto mo jie buvo stumiami jų pa kų organizacijos jėgomis.
tą ir sukrauna jį dirvoj ki 'Čia jos greitai auga ir dau- Taikingi gyvuliai, jei jiems
Meskime žvilgsnį į ateities
tiems augmenims. Ankšti ! ginasi ir vėliau pagamina duodama kulėtų grudų, la vaisių rinkai yra labai daug jų nemoka pilnai apvertinti čių patyrimais. Jų klaida gamybos sistemą, kuri bus
lanksšiąu minėtus grumule-1 bai dažnai išsimėtą, Gyvu- svarbių dalykėlių, kuriuos nakų ir pakavimo būdų. betgi buvo jų sanprotavime,
niai augmenįs randasi viso
lių liga labai dažnai apsi* reikia paminėti, žmogui, Vienok tas turi didelės ver kad kapitalistinės aplinky prie Socializmo. Kova, ve
se pasaulio dalyse, bet dau [ liūs.
Augin uo ir bakterijos! j reiškia ir tarpe bėdnų gy- kuris tuo klausimu intere tės parduodant vaisius. Dai bės (santikiai.) yra amžini. danti prie didesnio įrankių
giausia šiltuose klimatuose.
Bak ventojų Europoj ir Azijoj, suojasi, nekartą teko aplan lus, rūpestingas supakavi- Ryšiai tarp musų kapitalis tobulumo, žinoma, nesiliaus.
Didelė didžiuma Amerikoj darbuojasi bendrai.
Kaip ir pirma (prie kapita
auginamų ankštinių augme terijos maitinasi augmens žinoma kaipo trgotizmas. kyti didesnes šios šalies vai mas dažnai patraukia grei tinės varžytinių sistemos ir lizmo), prastesnė mašina
nų yra atgabenta iš Euro syvais ir randa prieglaudą yra pasekmė kulėtų grudų. sių rinkas. įvairus budai čiau pirkėją ir paprastai gyvūnų, žinoma, gyvenančių bus išstumiama laukan ge
išstatymo galima gaut net augštesnę atskirai arba pavieniai, bu
grumulėliuose. Už lai jos Taigi iškulti grudai visuo prirengimo ir
pos bei Azijos.
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"Pagaliaus, moderninė in dintų ją savastimi ir sprę
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— minančiais maisto sudėti ios būna per tūla laiką ir j dangi kūlės yra truputį praktikavimas
tina ir tuo pačiu laiku negir kimas— išmetimas netobuA. Dvylis. dėtai aštria. Pirmynženga
nais. Ankštiniai augmenįs vėliau įeina į kitų ankštinių j lengvesnės už sveikus gru geibsti išvengti daug klaidų,
lesnių ir jų vieton pastaty
s
pusės yra gana augmenų šaknis ir pradeda ; dus, tai jų išskyrimas yra bet/ir duoda gerų pesekmių.
natūraliuose ar dirbtiniuose mas tobulesnių— bus svars
minerališkomis savo darbą išnaujo. Jei galimas. Visus grudus pas Spalva, didumas ir abelnas
1 urtingi
produkcijos santykiuose da tomas labai atydžiai.
pageidaujame, kad tos kirtus valymui pirmiausiai vaisių stovis yra svarbiausi
■
’ m'komis. ypač kalkiais, [mes
bar jau nusprendžia gyvaviSu panaikinimu klesų. vi
’-’-riu daug -reikalauja au-:i bakterijos įeitų į ankštinių i reikia perarpuoti. Su pa- dalykai, kuriuos reikia turė
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“'"tis gyvuliai, melžiamos,
, gelba geros arpos visi pur ti minty prirengiant vaisius jau trejis metus lietuviai kapitalistų taipjau kaipir
- vės ir vaikingi gyvuliai, itų grumulėlius ir sukrautų vai. raukšlėti ir suskaldyti rinkai, ir nuo to priklauso išlaikė neprigulmybę ir at visų industrijų ir šalių. Tas, didelė produktyvė bendrovė,
šitokioj draugijoj bendrinė
'bilai, alfalfa ir motieju- juose azotą, tai mes turime grudai ir didžiosios kūlės geros ar bįogos pasekmės. sigynė nuo visų priešų.
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Liko paskutinis ir pavoT sigailėjimo tampa nublokš kova tarp narių išnyks, o
liks atskirti. Likusias kū Vienodo didumo, geros spal
ugmenįs ir dažnai užva* dirvoj, kuomet šaknįs pra les galima atskirti su pagel vos ir sveiki, gardus vaisiai, jingiausis priešas —lenkas. tu i šalį. Tai yra darvininė kova bus vedama tiktai su
deda augti. Nekurios dir ba druskos soliucijos. Tas tai yra tie. kurių ^pirkikai Nepasisekus užimti visos individualų už būvį kova, išlaukiniu pasauliu. Tai ne
g-rudus.
pageidauja. Kad išvysčius Lietuvos, lenkai klastingai persikėlusi iš gamtos į drau- bus jau kova tarp žmonių,
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Padaryk druskos ištarpą vaisius auginti ir su jais ap per savo generolą Želigovs- giją.
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sieiti. Bet apie ta: mes čia nių ir jo apielinkes.
škiniai, prie tinkamų sąly jei ant jų manoma auginti;«
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Kad
lenkai
priimtų
ir
Kas yra svarbiausia, vai
kurios ankštiniai augmenįs skiepyjimo. Kaip ilgai tos
bakterijos gali laikyties grudai nusileis ant dugno. siai turi būti nurinkti tikru ant savęs atsakomybę, jei yra tikras darvinizmo piritai
auga, irandasi pageidauja... ” J
mų bakterijų. Jei ankšti- dirvoj be virskimų augme- [Tada kūles reikia nugriebti laiku. Tą galima labai leng rusai- bolševikai ką turėtų kvmas prie žmonių draugi
Į
os. Nuostabus dalykas apie
niai augmenįs yra sunaudo-'nų.
tai priguli nuo bakteri- 'arba pridėti po truputi vai sužinoti pajudinant vai prieš' plebiscitą.
grudų,
nuolat
maišant,
iki
rius ranka, jei pilnai nuno 3. Kad lietuviai turėtų ly tai yra tas, kad prie kapita
jami kaip žalias mėšlas, t. y.:jų įųšies, dirvos; reakcijos,
Agitacija bažnyčioj.
soliuciją
pradės
bėgti
per
kę, tai jie duosis lengvai nu gias su lenkais sąlygas agi lizmo pasilaiko privatinė
apariami, tai labai daug a maisto, temperatūros ir
Laukuva, Tauragės aps.
zoto būna sugražinama d i r- drėgnumo. Jeigu tos sąly^ ziršų indo, nešdamasi kartu skinti. Bet vaisius galimatacijai plebiscito plote, kaip nuosavybė ir prie kiekvienos Musų klebonas nesiliauna
von; bet jeigu jie yra suse- gos yra tinkamos, azoto su savim kūles. Jei kūlės nurinkti ir nevisai pribrer.-■ kad ir lenkai; kad plebisci* mašinos yra žmogus. Prie baręs Valstiečių Sąjungą.
riami gyvuliams, dalis azo- bakterijos gali išgyventi nekiltų į viršų, pridėk dau iusius. Pribrendimo laips-• to plotą valdytų nemenkai, didelės mašinos yra didelis Lapkričio 21 dieną iš sakyk
to vra sugrąžinama išmato- dirvoj be ankštinių auginė giau druskos ir maišyk at įis priklauso nuo tikslo, ku tik neutralė aliantų pasiųs kapitalistas, o prie mažos los baisiai įnirtęs barė Vals
mašinos yra mažas kapita
se; bet jei jie yra nuplau nu per gana ilga laiką. sakančiai. kol ji galutinai riam vaisiai yra renkami. ta kariumenė.
ištirps.
Druskos
apštis
pri

listas.
O kuomet didelė ma tiečių Sąjungą ir tuos kurie
Vasarinius obolius viete
Lenkai prisibijo to plebis
nami ir parduodami, tai Derlingoj dirvoj, nekurtos
balsavo už valstiečių sąjun
išgyventi klauso nuo grudų sausumo. lėms rinkoms nereikia rin cito. Lietuvos žydai ir balt- šina pergali maža mašiną, gą. Nes sako bedieviai esa
dirvos derlingumas būna bakterijos gali
tada,
be
abejo,
mažasis
ka

Norint traktuoti daug kti iki jie nėra pilnai pri gudžiai (bielorusai), mato
žymiai sumažintas. Iš an daugiau kaip 1S metų..
grudų,
reikia turėti dvi bač brendę. Rudenines ir žiemi- mai, balsuos už Lietuvą. Že- pitalistas, kaipo kapitalis te. kad balsavote už bedie
tros gi pusės, jei ūkininkas Dirvas, ant kurių virškiniai
višką partiją. Taip pat ir su
perka tos rūšies jiašarus augmenis visai nebuvo au kutes. Vieną reikia pastaty įės fųsis tari būti nurinktos iigovzskis bando sušaukti tas, žūsta su visomis savo aikraščiais. Musų žmonės
savo gyvuliams, dirvos der ginami arba jie nebuvo au ti ant žemės ir uždengti su , )irm jos pradeda minkštėti. lenkų seimą Vilniuje ir pri viltimis ir laimėmis.
>apratę pasiklausti klebono,
Tuo pačiu laiku kova yra
lingumas lieka proporcio- ginami per gana ilgą laiko plona drobule; antrą reikia Grušes reikią rinkti truputi jungti Vilnių prie Lenkijos.
kuns
laikraštis esąs geres
tarpi, yra patartina įskie pastatyti virš pirmosios to žalesnes. Persikas, slyv as, Šitas lenkų seimas butų ne kapitalo lenktynėmis. Didenališkai padidintas.
Anleštiniai augmenis pa pyti. Taipgi, jei ankštinių kioj pozicijoj, kad iš jos so- všnes ir vynuoges reikia žmonių rinktas, bet Želigov ’is kapitalas yra geriau ap nis. Žinoma, klebonas vi
bėgti tie •inkti kuomet jau jos yra skio nuosprendžiu paskir rūpintas: didelis kapitalas suomet išgiria "Vienybę,”
rūpina dirvai azoto iš oro augmenų šaknįs teturi vos i liucija. galėtų
tiktai prie tinkamų sąlygų, kelis grumulėlius ir jei tie siai Į pirmąją. Tokiu būdu yerai išsir})ę ir koi dar tvir- tas. Dėl to "seimo” Lenkija darosi vis didesniu ir vien- Laisvę,"
Tiktai saugok
tai yra, kuomet ant jų šak- patįs atrodo silpni, dirvos soliuciją su kūlėmis bėgda os, kietos. Visus vaisius, iš bijo sukilimo Lietuvos rytų val auga. Tečiaus šitokis ka Dieve neskaityfcit bedieviš
nu randasi daugybė mažy- įskiepyjimas yra neatbuti- ma iš pirmos bačkos Į antrą skiriant persikas Ir neku- gyventoju ir lietuvių kariu- pitalo susikoncentravimas ką "Lietuvos Ūkininką”
čių grumulėlių. Be jų? jie, nai reikalingas. Tą galima ją nepražus ir bus galima ■ias slyvas, reikia nurinkti menės galimų atakų. Pilsud griauja patį kapitalą, nes jis
lygiai kaip ir neankštiniai lengvai patėmyti atsargiai naudoti išnaujo, o kūlės pa u koteliais. Visus vaisius skis kreipėsi į Franciją pa mažina buržuaziją, kurios Taip ir gyvenam supelėjuaugmenįs. siurbia azotą iš iškasus
'
augmeni su šaknini. siliks ant drobulės pavir- •eikia nurinkti rankomis ir gelbės. Franci ja, matyt, at interesu yra palaikyti kapi siame klerikalų lizde.
St. Mažutis.
dirvos. Taigi, jei norima Kasant ypač reikia saugoti, šiaus. Karts nuo karto pri abai atsargiai, kad nepažei- sisakė daryti karinę sutartį talizmą, o didina minias,
dedant
po
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puti
ir
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ja ir patarė Lenkijai tokią tapitalizmą. šitokiam besioro azotu auginant virkšti- šaknelių, ant kurių dau
sutartį daryti su Rumanija. vystyme laipsniškai nyksta
"ius augmenis, tai ant jų giausia tų grumulėlių ran- kalinga. Jei maišant dau •veikus vaisius.
Nušovė žydui arklį.
Nurinktus vaisius reikia Pilsudskis
norėjo
gauti viena kapitalizmo žymių pa
šaknų turi būti tų grumu- dasi.. .Apart to, bakterijų giau kulių nebeiškįla į viršų
Mariampolė. Čia buvo
’ė’i’i. n kad juos pagaminus, grumulėlius reikia mokėti soliuciją reikia nupilti arba uojaus gabenti i šaltą skie frar.cuzų pavelijimą pulti skui kitos. Pasaulyje, kur
toks
atsitikimas. Žydui va
tai visunirma reikia dirvą atskirti nuo tų, kurtuos pa nusunkti. Tuomet traktuo pą. Nekurie geriausi vaisių Lietuvą, bet pritarimo, ma vienas kovoja prieš visus, o
tus grudus reikia perplauti tugintojai nurinktus val tyt, negavo. Amerikietis ko visi prieš vieną, -nauja aso žiuojant gatve pasigirdo su
surūpinti tam tikros rųšies gamina parazitai dirvoje.
ųu
kartu tyru vandeniu, kad ius nelaiko ilgiau sode kaip respondentas W. Williams ciacija (susivienijimas) išsi- vis iš vienų namų, kur vie
bakterijomis. Beveik kiek
RUGIŲ
KŪLĖ.
prašalinus druską. Tas plo »usę valandos." Vaisius, su praneša, kad Francijos val plėtoja tarp darbo žmonių, nas žmogus šovė pro langą
viena ankštinių augmenų
rūšis yra susigiminiavus su Kas yra rugių kūlė, apie vimas yra būtinai reikalin krautus vėsiam skiepe, gali dininkai pasakė Pilsudskiui o tai klesinė organizacija. ir pataikė arkliui. Kulka bu
"Jei Lenkija nori Savitarpė darbininkų kova
yDatingos rųšies bakterijo tai nėra reikalo aiškinti, gas apsaugojimui grudų na užlaikyti gar.ar ilgai ge-, taip:
nes
kiekvienas
ūkininkas
_____
,.
w
t
_________
branduolio
nuo
pažeidimo.
aliantų
prietelystės. tai ji nyksta, o kįla organizacija tu pataikiusi į gatve einan
■am stovyje.
mis. Pavyzdžiui, bakteri
Svarbiausia operacija pri- turi pasmerkti Želigovskio covai su išlaukiniu pasauliu. čius žmones. Arklys pabė
jos. kurios randasi alfalfos pažįsta ją gana gerai. Ku- šlapius grudus paskuii reigrumulėliuose, negali pa lė išauga rugių varpoje pa- kia paskleisti ant švarių •engimo vaisių rinkai yra avantiūrą ir sugrąžinti Vil- Viskas, kas tik tinka socia- gęs keletą žingsnių krito
iai grupei, taipgi tinka ir negyvas. Tuo tarpu umu lai
gaminti tų grumulėlių ant v.ydale juodo, ilgo grūdo, grindų. kad jie išdžiūtų. 'Ortavimas. Įvairios vieti nin Lietuvai.”
šaknų tikrųjų dobilų, žirnių Kartais net kelios kūlės Perkasinėjimas kelis kartus nės sąlygos ir auginimo tū Lietuvos Atstovybės Pa šitos klesos organizacijai, ku buvo tasai šovikas suim*
randasi vienoj vargioj. Tas su šiupele prigeibsti džiuvi lai atsiliepia ant ypatybių ryžiuje sekretorius Dobužisatsiradusiai
_________
iš priežasties
,_________ tas. Sako, kad tas šovikas
ir pupų.
Jeigu mes vieną tų gru kūles pagamina grybelis, mui. Tokie grudai yra liuos: idžiumos vaisių taip, kad i4 vasario telegrafuoja taip; natūralių aplinkybių. Sluog- buvo smagiai įsigėręs. Rei
mulėlių perskelsime ir jo žinomas kaipo Claviceps nuo kūlės nuodų ir juos ga beveik negalima duoti aiš ' "Plebiscitas priimtas. Lie- sniuose šitos klesos organividun pažiūrėsime i>er ge purpurea. Grybelis gyve- lima vartoti įvairiems tiks kių nurodymų, kuriuos bu- tuva^ netrukus bus pripažin- zacijos, socialiai motyvai, kėtų ir kitiems saugotis nuo
rai padidinantį stiklą (mi na užaugusio] kūlėj iki pa lams. Sėjant tokius grudus ų galima pritaikinti prie ta. Dalykai gerėja. Reikia moraliai jausmai, pasišven tų "vaistų, kurie žmogaus
plebiscito.”
timas ir atsidavimas visai protą atima.
("L. Uk.")
kroskopą), tai mes patėmy- vasario, kurtam atėjus jis ant švariu dirvų liuosų nuc ;isų aplinkybių. Vaisiai, ; rengtisJaprie
! ’VAic-ilrt A
Liet. Misija Amerikoje, organizacijai, vystosi kuosime. daugybę mažyčių ku- pradeda dygti ir vėliau pa kūlės grybelių, visiškas ku- skiriami kurion nors kleson,
P. Tautietis.
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Iš betuvos laikraščią

i«. i AUŠIMAS
aišku, kokia laisvė Lietuvoj,
(.USMOPVLITAN TRUST CUMl’ANY
kada juos pasiekia Lietuvos
60 Devonshire street.
GMUAUS1S DARBO ŽMONIŲ
darbininkų
spauda.
Darbi

Nuo Rugsėjo 25 d. 192’» melų. Ban
LAIKRAŠTIS
kų Komisionier.’us paėmė j savu ran
ninkų spauda Lietuvoje tiek
PRENUMERATOS KAINA
kas visą turtą ir bizni UOSMoPOI.lAMtikojc:
suvaržyta, kad viešai nieko
TAN TRUST COMPANY ir eina prie
Matams ........................ S? 00
negalima pasakyti. O jeigu
jo likvidavimo apmokant skolas pa
Pusei metų...................... 11.13.
gal priimtas tiesas. Visi skundai prieš
Kauadoj ir UžrubežįuoHe:
kuris laikraštis išdrįsta pa
Perskaityk šitas Faktus apie Mazola - Gryną
šią Kompaniją turi būt paduoti p<>
Metams ..........................
sakyti teisybę apie Lietuvos
prisiega ir išpildyti ofise pas agentą
Pusei metų...................... $1.5»
kuris užžiuri tuo reikalu. 196 HanoMaloniai šviečia
Sveiką Daržovią Alyvą Tinkantį
Su visokiais reikalais ai.i’.u
valdininkų darbus ir užtar
ver st., iki 15 D. KOVO (MARC11)
piant j Redakcijų, rašykit šitok
1921 metų.
ti darbininkus, tai jis visai
adresų:
Po išegz.aminavimuL patikrinimui
P ROTAS, o ne medžiaga; nepasiekia skaitytojų; o jei
"KELEIVIS”
ir pripažinimui skundų, RAŠTIŠKA
255 Broadway. So. Boston, M a m.
žmogaus galybė, o ne pasiekia kada, tai per pusę
KOPIJA SKUNDO PALIUDIJIMO
Supažindinimas su Mazola milionus šeimynų atidengė naują
bus
išsiųsta kiekvienam, kurio skun
arklio spėka. Nes tik žmo baltas .(cenzūros iškramtjr
das bus pripažintas.
gadynę maisto gaminimo šakoj. Mazola pagelbsti šeimininkėms ekono
JOSEPH C. AI.F.N. Bankų Komigus varo mašineriją—veda tas), kad skaitytojaii visai
miškai pagaminti daug nauju ir gardžiu valgių ir padaryti seną, pa
rionierius vaidytojas Cosniopolitan
neturi
naudos
ir
nežino
kas
prastą namų valgių gaminimo būdą daugiau tinkamu ir žingeidžių.
Trust Company pagal skyrių 399, ak
pasauki prie geresnių dalykų.'
tą 1910 m.
ten buvo rašyta, žodžiu
Virime ir kepime Mazola pavaduoja sviestą ir yra daug geresnė
Per Henry O. Cushman, agentas
sakant,
tik
šmotą
popieros
The Edaoti Elrctnc
užžiurėtojas.
už taukus.
gauni, o daugiau nieko.
nZumuuuuifCoKtfaay
Šeimininkės, kurios yra išbandžiusias Mazola virinte ir kepime,
Pastaruoju laiku (jau bus
REIKALAVIMAI.
Lietuvos Atstovybė Aide-'
piliųii
sutinka,
jogti yra tai tikra laimė nr.muose. Su ja galima išvirti
du
mėnesiai)
kaip
iš
Ameri

rikoje gavo sekamu kableReikalinga Mergina arba Moteris
valgius greitai ir visiškai be jokio prideginto bei lūkimo.
kos darbininkų laikfuščių
prie mažos šeimynos. Darbas leng
gramą iš Kauno nuo p. Ba
vas. mokestis gera.
Malonėsite
visai negauname. Kurgi jie
Salotų sudarymui Mazola pavaduoja olive alyvą ir yra kur-kas
silikėjimo balsavimu,
lučio:
atsišaukti
___
r
____
_
Įvežimo
muitų
ir
už
jums
nereikia
nwk3ti
augštų
pigesnė; kedangi
Joe Palionis
Musų delegacija, kuri bu "Mušti delegacija sugrįžo dingsta? Žinoma... rankose.
pergabenimą per vandenyną, kurie reikia užmokėti perkant olive alyvą.
:>:;i W. Long Avė. Du Bois. Pa.
Kitą
syk
parašysiu
daugiau
šiąnakt
iš
Varšuvos
Kau

vo pasiųsta Lenkijon sulyg
apie musų "laisvę.”
Pabandyk Mažoki šiandien! Syki pabandžius, tai
Reikalauju moters prie stubos.
Tautų Lygos prašymo, tar nan.
Turi būt laisvų pažiūrų. Atsiliepkite
Jaunas Vaidyla
tis su lenkais plebiscito "Yra manoma, jog Lietu
daugiau nenorėsi vartoti taukų bei sviesto virime, arba
tokios, kurios noritkbūt pilna šeimi
ninkė namuose, ne jaunesnės 35 me
klausymu Vilniaus apylinkė vos klausimas bus svarsto
olive alyvą salotu sutaisyniui.
tų ir ne senesnės 15 metų. Delei pla
Londono
je, tapo atšaukta, nes lenkai mas busimoje
tesnių žinių krepkites šiuo adresu:
EL1ZABETH, N. J
Mazola parsjduoda visose gc
X. X.
visiškai atsisakė svarstyti Konferencijoje.’’
2621 St. C'lair Avė..
Prakalbos.
resnėse
groserio
krautuvėse
po
pus
lietuvių pasiūlymus rišti
Liet. Infonn. Biuras.
Clevvlaiul, Ohio.
kvortos, kvortą, pu-ę galiono ir gaL. S. S. 147 kuopa ren
ginčus kaimyniškai, išriši
Reikalingi du vyrai, vienas lauke
liouą įuieros Olėšinėse.
gia dideles prakalbas, ku
mų Vilniaus klausimo len
dirbt, o kitas gyvulius prižiūrėt.
Karvės melžiam su mašina. Darbas
rios atsibus nedėldienį, 20
kai reikalauja palikti Tautų
ant visados, žiemų ir vasarą. Gera
Vasario,
2
vai.
po
pietų,
AJ
Sąjungai, o betarpiam svar
vieta.
(8)
M. P. Praninski
Liutvino svetainėj, 69 So.
stymui pasiūlė daryti su
R. F. I>. 2.
Pierpont, Ohio
Lietuva karinių, ekonomi Pasakyti ką nors apie Lie- Paik st. Kalbės drg. V.
,
tavos
darbininkų
politinį
Poška temoje: ”Kame yra
V A RGONININ K AS rei kalingas
nių ir kitų panašių sutarčių.
-Jeigu j lis nebūsite galutinai
i Lietuviu Taut. Katalik. I’>azn.
Sausio 31 dieną mes davėm veikimą dabar negalima, skirtumas tarp socialistų ir
užganėdinti garunm ir ekonomišku
Lnvrence, Mass. Mokestis gera,
Tautu Sąjungos Tarybai peš musų visų dabar nu komunistų?’’ Taipgi kalbės
mu Mazolos. jūsų krautuvuinkas su
laiškais arba ypatiškai infor
prižadą, kad remsime ple kreiptos akys į Vilniaus ir apie Lietuvą. Visi lietu
grąžins jums pinigus.
macijų norint, kreipkitės prie
biscito rezoliuciją, išdėsty- klausimą ir jo likimą. Nors viai darbininkai yra kvie
Rev. šleinis.
(8)
dami išlygas, kurios yra bū ir sunkus dabar padėjimas. čiami į šias prakalbas, o
COKN l’RODi UTS REF1NING COMPANY
156 Garden st., Lavvrence, Mass.
tinai reikalingos teisingam ĮJetuvoj, bet yra vilties, kad vpdč tie. kurie nori žinoti
17 Battcry Place, Nc» York
plebiscito įvykinimui, bū darbininkų klasė viską per apie skirtumą tarpe socia
PARSIDUODA BARBERNE
tent: pripažinimas Lietuvos galės ir paliks laimėtoja. listu ir komunistų.
Cambridge’je. Vieta puiki, apgyven
Visos
sunkenybės,
kurios
Visus širdingai kviečia
de jure nepriklausomybės;
ta lietuviais, rusais ir 11. Biznis
eina gerai. Klaust.: I.. St-s,
pilną ir lygią laisve vedimui dabar slegia Lietuvos kai
L. S. S. 147 kuopa.
255 Broadvvay,
So. Boston Mass.
propagandos; kad siunčia mieti, paliks nieku ir jis,
Viktoras -Jovaišas, pajieškau
Aš. Ona Abartaitė, po vyrui Būtie-1 Pajieškau savo draugo Felikso
.A“
ma kariumeirū susidėtu tik- tapęs pergalėtoju, bus tikP. Savickui, A. P. L. A. 7 nė, pajieškau giminių ii- pažįstamų. | dileikio. Kauno rėdybos, Šiaulių Antaną Jokūbaiti; jis paeina iš Kau i PATARMĖS MERGINOM
i
ai
laisvas
ir
laimingas.
paeinu iš Selenių ovuvs,
sodos, Salantų
P '
, tai iš neužinteresuotų vals
; apskričio,
UžUžvenčio
parapijos.s ’’> no rėdybos, Raseinių apskričio, Kel
kuopos sekretoriui, Pitts- Aš
parapijos, f
‘
r /_____ Mel- į ____
Kretingos
apskričio.
dietai1 ___
atgal
aš siunčiau jam laivu- mės miestelio. Jis yra gyvenęs apie i APIE LYTIES DALYKUS
_ ’. _j
tijų kareivių, ir tt.
Laisvė Lietuvoj.
lon. Pa. Šiuomi liudijam, ožiu atsišaukti.
Parašė M. H. Sanger. Knyga na(S)
:ortę į Lietuvą, bet laivakortė par- Peterburgą. Šioj šaly jis dirbo Cini grižo
Ona Butienė
Musų memorandumas už Paėmus Amerikos atža kad apturėjom mokestį už
atgal. Vėliau girdėjau buk
I
jis cinnati mainose 1912 metais. Aš turiu ; puošta tam tikrais paveikslais. Išiei109 Shaw st., Hamilton Ont
gyvena Argentinoj, Meldžiu jo P”- jam svarbų laišką iš Lietuvos. Mel j do F. -L Stropienč, p> įrengdama nausibaigia prašymu, kad len-’ gareivių (klero-tautininkų) 52 nariu, širdingai ačiū!
Canada.
. (7) j dingų patarimų ir moterims. Kurios
lies atsišaukti aiba kas apie■ ji ži- džiu atsišaukti šiuo adresu:
Viktor Jovaišas
! iar neturit minėtos knygos, tuųjaus
' kų valdžia’butų įtikinta ap laikraštį Į .savo rankas, pir
no man pranešti
Aš, I). K, pajieškau Juozo Daukšo,
272 Parkside avė, Pittsfieid. Mass. i užs'sa’ykit. Su užsakymais siųskit ir
Taipgi pajieškau
draus* > Petro
siimti iš savo dal ios. prnŠR’ miausia metasi į akis Lietu
paeinančio iš Šurų kaimo. Slavikų pa Gauūs
i pinigus, money orderi arba popierinį
Šinu'ių
Kauno rėdybos.
rapijos. Girdėjau, gyveno apie Pitts apskričio, Lūkės parapijos,
doleri, ant vardo
linti sovietų valdžios pasi vos reikalai. Amerikos at
Mab.:APSIV
ĖDIMAI
burgh. Pa. Aš turiu prie jo svarbų venų kaimo, Aš paeinu iš MaluvėF. J. STROPUS >
i
priešinimą prieš siuntimą žagareiviai aiškina, kad Lie
reikalą.
D. K.
(7) 1 nu kaimo. Meldžiu atsišaukti.
.10 Broad^ay, So. Boston. Mass.
Pajiesliu apsivedimui merginos
Euekner. iii.
Agentams duodame gerų nuošimti.
tarptautinės kariumenės į tuva dabar tikrai laisva ša-i Aš, Antanas Kaminškis, pajieškau Box 37,
Liudvikas Alijasas
nuo 18 iki 2! ■ metų, mylinčios dora
502
Rocsevelt
St.
•
»
•
švogerio
Juozapo
Stegvilo,
Kauno
rčplebiscito teritorijas, pada 11 Kiek pas tuos demagošeimyniška gyvenimų. Geistina, kad
Enes Jesiunienės, Ago
O regi-n City. Ore.
bos, Tauragės apskr, SkaudvilėstosPajieškau
būt kiek prasilavinusi rašyboj. Aš DAUTARAS
šiurmekienės.
Mikulo
Silecko
ir
NAMUOSE.
rant tinkamus žingsnius gus teisybės ir kokia Lietu <h
valse.. Ketcr'ų. kaimo. Turiu svarbų
Silecko. Keli metai atgal jie
Pajieškau pirkti didelės paveikslų esu jaunas vaikinas. Merginos, no
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga
lai. ką nuo tamstos žmonos. MeldžiuTadeušo
Maskvoje ir Rygoje.
rinčios
susipažinti
ir
gaut
gera
vai

voje laisvė, aš čionais trum
Knygu
arba kas apie ji žino man visi gyveno Chicago, III. Meldžiu at studijos. Jeigu kas tokių žino ir man kinų kreipkitės laišku, prisiųsdames DAKTARAS NAMUOSE.
sišaukti šiuo adresu(7) apie tas praneš, bus užtai atlygin
Delei nepripažinimo Lie pai perbėgsiu ir pasidalysiu atsišaukti,
tėje aprašoma visokias vaistiškas žo
pranešti.
(8)
savo
paveikslą.
Platesnes
žinias
su

Alena
ŠereivukėJenkienė
us)
tSU
Antanas Kam'nskis
tuvos
N epri klausomu bes
teiksiu laiškais. Paveikslų ant parei les, šaknis, žiedai ir tt., nuo kokiu li
P. 0. Box 358,' Hartshorne. Okla.
K. W. Yanulevičius
savo patyrimais su "Kelei Šia 12 Box 527, Lawrence, Mass.
gų ir kaip vartojama. Su lotyniškais
kalavimo grąžinsiu.
(7)
yra paduodamos sekamos vio” skaitytojais.
p. o. Box 496. Sta 12
užvardyjimais, taip kad kožnas gali
A.
Stadulis
Pajieškau
savo
brolio
Antano
\
icrLaivrence. Mass.
jas gauti Lile aptiekoje. Apart to,
Pajieškau švogerio Jono Esmano, kaucko. paeina iš Vilniaus rėdybos įt
priežastis: oficialiai—nenu
1639 W. North avc., Chicago, III.
yra daugybė gerų pamokinimų, slap
gyveno McKees Rocks. Pa.,
Ciubiškio parapijos, Burniškiu.
statyti rubežiai ir neišriš i Norint kalbėti apie Lietu nirmhiu
J’V>zo
Pajieškau savo brolio
bet dabar jau dveji metai negaunu aps.,
Pajieškau apsivedimui laisvos mer tybių ir receptų. Tokia knygutė yra
kaimo.
Meldžiu
atsišaukti
arba
ka
v
karę
jisai
gyveno
Starkaus.
Prieš
tas Vilniaus klausimas; ne-! vos laisvę, reikia pasakyti laiško. Taipgi pajieškau pusbrolių Jo apie jį žinot pranešti, nes turiu svar po šiuo adresu: 18 Hill St., ‘ Wor- ginos nuo 18 iki 28 metų, augšto koznam reikalinga. Prekė tik $1.00.
no ir Vincento Tunelių, keturi metai bų reikalą.
M. ŽIKA1TIS
(35)
<8) cester. Mass.
Meldžiu atsišaukti ugio. Aš esu 28 metų vaikinas, mano
oficialiai — musų nenorėji tiek: Lietuvos išnaudotojų stgal
jie gyveno Newark, N. J_ bet
amatas dailydė. Taigi, kuri norėtų 45! Hudson avė.,
Rochester, N. Y.
Vitoldas Vierkauckas
šiuo
adresu
•
s
klasė
(kaip
kad
ir'kitų
šalių
i
dal-ar
nežinau,
kur
jie
randasi.
Melmas sueiti į artimus ryšius
vesti dora gyvenimą, malonėkit atsi
Box 137,
Frankfort. N. Y.
Vincas Starkus
atsišaukti arba kas apie juos žišaukti laišku, prisiunčiant kartu ir
.'buržuazija) laisvės Lietuvio,|įdžiu
Stotis
Kazlu-Rudn,
Mariampolės
su Lenkija.
ro pranešti, už ka busiu labai dėkin
savo paveikslų. Daugiau žinių suteik
apskričio,
SuvalKu
rėd..
KRIAUČIAI!
Per <Jau£
Bet dar-' gas. Tonis Pūnelis
(8)
Yra kalbama įvairiuose ie
siu laiškais.
(7)
Lithuania.
Box
12,
Consol,
Iowa.
Peter
Kukutis
jog Pilsudskis bininkų klasei, kuri savo į
Padidinkite savo bizni, vartodami
šaltiniuose, jog
539 Miami st..
Akron. Ohio.
-Husu Speciales Kirpimo Pitrinas.
Pajieškau brolio Stanislovo Gcrdrankos
spėkomis
maitina
dykaduo-Į
Pajieškau
savo
brolio
Petro
Mar

prašysiąs liuosos
Naujausios mados ir gvarantuojama.
vainio. Pirmiau gyvno North Weyiš Kėdainių miestelio.
Pajieškau apsivedimui merginos kad tiks. Mes taip pat sukerpam dra
nius. Lietuvoje laisvės nėra. Icinkevičiaus.
mouth. Mass. 10 metų kaip išvažiavo arba
(elgimuisi) Lietuvoje.
Knuno rėdybos. Pi m;a gyveno Waunašles nuo 30 iki 10 metų. Aš bužius pagal jūsų mieras už prieina

“KELEIVIS”

SVARBU DĖL KIEKVIENOS SEIMININKES

Liettvivlenki; derybos
vėl pairo.
I

------------------------- į

Gyvenimas Lietuvoj.

UŽTIKRINAME

*

Pajieškojimai

I

Nepripažinimas Lietuvos, Teisybė, kad Lietuvoje vi ' kegan, III. Meldžiu atsišaukti arba
kas apie jį žino pranešti š:uo adresu:
Nepriklausomybės
tiktai si turi lygų balsą: kunigas,
T trr a-y Marcinkiewicz
1 I 1’-į AVashington stsustiprino pasiryžimą musų j dvarininkas ir darbininkas,
Worcestcr, Mass.
žmonių prie naujų ir didės- liet ar jie visi gali balsavi
draugo Domininko Da’nių pastangų.
me dalyvauti ir ar jų visų gės,Pajieškau
Šiaulių apskričio. Pašvitinio
Musų kalinių apsimainy : balsai pasiekia reikalauja valsčiaus. Binėnų kaimo. Meldžiu
arba apie ji žinančius pra
mo ir sugrąžinimo iš Rusi ma vietą, tai jau čionais ki atsišaukti
nešti. už ką busiu labai dėkingas.
jos
turtu komisija išvažiavo tas klausimas. Paimkime Taipgi pajieškau pusbrolio Juoza
i. »
• • i__ . ■
Vadakojo,
Šiaulių apskričio,
Maskvon- po pirmininkyste
kad ir valsčių savvvaldybių po
Pašvitinio valsčiaus. Binėnu kaimo.
p. Kalniečio.
rinkimus. -Jeigu balsuosi už Turiu svarbų reikalą. Meldžiu at
arba kas apie jį žino man
Derybos su Latviais seka kunigų pasekėjus, tai buk smaukti
pranešti.
(8)
si gerai.
Viktoras Alckserunos
tikras, kad tavo balsas bus
10,
Liet. Inform. Biuras.
išrinktųjų tarpe. Bet jeigu' 1’. O. Box
l’otomac Manor. W. Va.
nenorėsi savo balso atiduoti
Pajięšau savo sunaus Klemenso
Antras pranešimas.
savo išnaudotojų klasei, tai Žukausko.
Pirm karės jis gyveno po
adresu: 134 Sf Clair ave..
Lietuvos Informacijų Biu tavo balsas sudils kaip kam šiuo
East St. Louis. III. Turiu svarbų
i
ras gavo dar sekamą kable- paras, dar nepasiekęs savo reikalą. Meldžiu atsišaukti arba kas
man pranešti šiuo adresu:
gramą iš Kauno nuo p. Ba vietos. Na, o jeigu kartais apie jį žino
Jonas Žukauskas
pasiskųsi
į
augštesnę
vietą,
Kaimas Užventė. Viekšnių vai s.
lučio:
Mažeikių anskr.. Kauno rčd”Gavome užtikrintų ži tai ir tiek... Kartais jeigu ir
Lithuania.
nių, jog Tautų Sąjungai ga atvyks koks nors augštesnis
Pajieškau savo vyro Raulo Lau
vus užtikrinimą paramos "ponas” ištirti dalyką, kaip kaičio.
Malonėk atsišaukti, nes aš
nuo abiejų valdžių, Tautų ištiktųjų buvo, tai pirmiau ženijuos su kitu vyru. Aš nejieškau
ant juoko, kuomet apsiženysiu
Sąjungos Plebiscito Komisi sia sustoja pas kunigą. Na, tavęs
su kitu, tuomet nerugok ant manęs.
o
kunigas
perstato
jam
da

ja, kuri dabar yra Varšavoj,
Jeigu nori, tai aš duosiu tau divorsą.
pirmas man apie jį praneš, gaus
paprašė lenku valdžios įsa lykus savaip ir tasai ”ponas’ Kas
50 dol. dovanų.
(9)
kymo demobilizuoti Želigov (dabar Lietuvoje žodis ”poMarė Laukaitienė
skio kariumenę, kaipo pir p.as” madoj) išėjęs pasako 18 Lafayette SL. AVaterbury Conn.
mas žingsnis prie plebiscito. tiems, kurie skundėsi, kad Aš. .Jieva Raguckiutė, po vyrui
Kuklier.ė. pajieškau savo brolio ir
Sapieha kategoriškai nuo to ”jųs nežinote patįs ko norit, sesers
Vincento ir Petronėlės Ragau.iš
rinkimus
atradau
teisė;
atsisakė, sakydamas, jog
ckų. Vilniaus rėd., Traku apsk.. Nevalsčiaus. Purevielių kaimo.
<
lenkų valdžia negali priver tais, tik iųs nesuprantate, dzingai
Meldžiu atsišaukti arba kas juos ži
sti Želigovskį. Komisijos ko jus reikalaujate.” Tai ir no man pranešti, nes yra svarbus
'reikalas.
atyda buvo atkreipta i len viskas.
Jieva Kuklienė
' (8)
Reikia
pasakyti,
kad
Lie

kų atsakymą Tautų Sąjun
1813 Merrimnn Allv.
S. S. Pittsburgh, Pa.
gai, kuriame lenkai pažadė tuva laisva ir demokratinjo tiktai morale paramą. I ga, bet tik iš vardo. Kleri Aš. Ona Žigiutė, po vvrui Zu
pajieškau savo brolio Fra'
Mes esame pažadėję pilniau-1 kalai šaukia apie dabartinę marienė.
no Žigo. Vilniaus rėdybos. Trakų
šią ir širdingiausią pa t arną. Lietuvos laisvę tik dėlto, jpavieto, Butrimonių valsčiaus, Stak
liškių parapijos. Gailakiemio kaimo.
”Vasario 4 dieną musų kad apdumti darbininkų mi- 'Pirmiau
jis gyveno Scranton, Pa.
užrubežinis
nusistatymas nioms akis ir laikyti juos Meldžiu atsišaukti arba kas apie j:
šiuo adresu:
(!))
buvo išdėstytas Steigiama nežinystėj. Amerikos darbi žino pranešti
Mrs. Ona Zumarienė
jame Seime ir užgirtas už- ninkams ir iš to jau gali būt 11 Danforth st., Snvonville, Mass.

t

i Chicagą. Prašau atsišaukti arba esu našlys 37 metų. Platesnes žinias
kas žino pranešti
suteiksiu laiškais.
(7)
L. Gerdvainiutė
Mr. G. A.
220 YVashington st. Cambridge. Mass
115 Skiiman avė., Brooklyn, N. Y.
Pajiekau pačios Mary Butler iri
Pajieškau apsivedimui merginos,
dukteries Jennie.
Septyni
metu nuo 18 iki 28 metų be skirtumo tikaip persiskyrėm. Prašau atsišaukti I kėjimo ir pažiūrų. Aš esu vaikinas
■:r kas žino praneškit
(9)
i 26 metų. Su pirmu laišku malonėkite
A. S. Butler
I prisųsti savo paveikslėlį. Atsakymą
110 Ann st
Hartford. Conn. duosiu kiekvienai ir platesnes žinias
Pajiesliu pusbrolio Juozapo Vai- suteiksiu laiškais.
J. A. Kts
kaso.
Kauno rėdybos,
Mažeikių
918 E. 70 St.
Cleveland. Ohio.
apskričio, Akmenės Valsčiaus. VI’iošių kaimo. Meldžiu atsišaukti ar
Pajieškau apsivedimui merginos.
ba kas žiro apie jį man pranešti • nesenesnės kaip 22 m. amžiaus, kad
Pajieškau Kazimiero Žemaičio, ku šiuo adresu:
_
(8) j butų truputį
prasilavinus. Aš esu
ris prasišalino iš Montcllo gruodžio
Marijona DaugeHcnė
128 metų amžiaus, užbaigęs Univer
31. 1920m. nakti. nuskriau.sdamas 725 Hatlie st
Schcnectady. N. Y. sitetą, turiu savo business aptieką
mane ant $2000. Draugai skaitytojai,
' ir esu vertas apie SlOJtOO.OO. Su pirkurie patėmysitb ši žmogų, malonė
Pajieškau Jono šilingio ir Jurgio
kit pranešti vietinei policijai, čia tel Levaravičiaus, kurie pirmiau gyveno : mu laišku meldžiu prisiųsti paveikslą
C, J. M.
pa ir jo paveikslas. Už pranešima l’itt-tone ir persikėlė i Bay City, I
557 Greencvich st., Room 10
man duosiu gerą atlyginimą.
<7)
Mich.
Meldžiu jų atsišaukti šiuo
Valparaiso, Ind.
Karolis Adomaitis
adresu
(8)
111 Ames st..
Montcllo. Mass.
Juozas Levanavičius
JIEšKAU KARMOS pirkt ar ran2s Mitchell st..
Pittston. Pa. davot, kur vra žvėrių ir paukščiu.
Aš, Domicėlė Šatkauskienė, pajieš
Zig.
(10)
kau savo vyro Stanislovo Satkauskio.
Pajieškau
Zigmo
Kriaučįuno,
8105 Chamberlain St.
«
Jis mane apleido jau septyni metai paeina iš kaimo Gerbliaučiškių. ŽežDetroit, Mich.
atgal, palikdamas mane su mažu kū marių parapijos, Trakų apskričio,
dikiu dideliame varge ir žmonių pa Vilniaus rėdybos. Pajieško jo .motina
PAJIEŠKAU DARBO.
juokoj. Kas apie ji žino, meldžiu man Ona
iš
Lietuvos.
Pas Daktarą arba aptiekoje. Turiu
oranešti, už ką busiu labai dėkinga. Jis patsKriaučiūnienė
ar kitas kas žino prašau
j,, .patyrimų; moku keletą kalbų. Lankau
Taipgi meldžiu ji patį atsiliepti. Jei atsišaukti sekačiu antrašu:
' 'Kolegiją, galėčiau dirbt vakarais ir
gu tjęatsiliepsi į mrnesį laiko, tai aš
Jurgis Kazlauskas,
i subatemis po pietų.
paduosiu teisman, reikalaudama per
378 Elm st,
I>awrence. Mass.
Mrs Zebras dėl B. F.
siskyrimo. Jis paeina iš Kauno gub.,
:'.99a Broadvvay. So. Boston. Mass.
Šiaulių apskričio, Kuršėnų parapijos.
Kazimiero Trako. Paei- (Tel. 219-J. Nuo 7 vakarais./
D. Šatkauskienė
(8) •aPajieškau
iš Kauno rėd.. Rokiškio apskr..
11 Canton st,
Montcllo. Mass.
Skapiškio vaisė.. Laičių kaimo. Ame
"SOSTO AK Y VEIZIMU"
rikoj pirmiau gyveno Burlington. N.
Pajieškau brolio Kazimiero Jonu- •L
Vieno veiksmo puiki tragedija. Min
Turiu
svarbji
reikalą
iš
Lietuvos
šauskio. Jon.akų sodos, Trakų apskr..
tis yra imta iš rusų kalbos. labai
» metus gyveno So. Bostone. Kas dėl jo. Malonėkit atsišaukti arba kas tinkama perstatyti lietuvių vakaruo
(7»
įpie ji žino malonės pranešti arba apie jį žino, man pranešt’.
se.
Reikalinga trvlika. veikiančiu
Domininkas Sakavičia
pats lai atsišaukia šiuo adresu: ( 71
ypatų, taipgi kareivių ir sargų. Kny
9
W.
17th
st..
Bayonne,
N.
J.
Adomas Jonušauskas
gelės kaina 25c. Reikalaudami kny
162 Bolton sL, So. Boston, Mass.
šuo adresu: (12)
Pajieškau brolio, kuris po savo tė gučių kreipktės
P. Mikšis
vu
vadinasi
Povylas
Žigas,
Kauno
rėPajieškau brolio Juozo Žukausko,
85 Short St.
Lav.-rence. Mass.
Juodeliškių kaimo. Seinų parapijos ir 'Jyizos, Š aulių apskr., Šaduvos para
pijos,
Piupių
kaimo.
21
metai
atgal
apskričio. Gavau iš Lietuvos kelis
ANT IŠBANDYMO.
'aiškus, tai tėvai prašo kad atsišauk jis gyveno Beit ir Re<l Lodge. Mon’.
Visiems,
kurie t'k prisius 2 dol.. mes
Meldžiu
atsišaukti
arba
kas
apie
ii
iu. Kas jį žinot, malonėkit pranešti
šiuo adresu:
(7 t žino, malonėkite pranešti šiuo adre siunčiame ant išbandymo puikią ir
su, už ka bus atlyginta.
(11 > gvarantuotą 4 dol. vertės barberišką t
John Miller
'•ritvą. Naudokitės per 2 savaites ir i
Ben. YVaiczunas
Box 28.
WoW Summit. W. Va.
Haincs.’ Alaska.
> jeigu patiks, tai prisiųskit kitus 2 do
leriu, o jeigu nepatiks. tai sugražin
Pajieškau pusbrolio Juliono Petrilo.
Pa'ieškau brolio Simano Eramsko. kite britvą atgal. <► mes sugrąžinsime
Lietuvoje gyveno Žagarėje; kas apie!
jį žino malonėkite pranešti arba patss Girdėjau Lietuvoj tarnauja kariume- jums jūsų įmokėtus pifėgus. Apgavi
lai atsišaukia šiuo adresu ;
(7 > I nėj. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: mo jokio nėra. Adrcsuokit taip; 7)
CLASSIC.'L BARBĖK SHOP
Andrius Eramskas
(7) |
Kristina Petrila
10? Millhury st., Vorresfer. Mnss,
23 Lincoln st.,
Brighton, Mass. I 15?x Snmmer st.. Philadvlpbin. Pa.

mą kainą. Delei susipažinimo mes pa
siųsim jums vieną puikiai pritaikyta
sack coat patrina, miera 36 -38 arba
!<l už 35c. stampomis- Rcguliarė kaina
75c. Rašvk tuojaus;
48)

ANDRIUS DRAGŪNAS
220 Leonard StM
Brooklyn, N. Y.
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BR1DGEPORT į
SKAITYTOJŲ
ATYDAI

AUT PARDAVIMO
FOREST C.ROVE
PAKE.
Apie 7 akrų didumo, su didele
šokiams svetaine, kičinu, baru
ir pavilijonu.
Prie parko priklauso ir didele,
gerai budavota vienos šeimynos stuba.
Tai yra gera proga kam nors
įsigyt Bridgeporto populcriška
piknikų vietą.
!>elei platesnių
ini'ormacfjų
rašykit:

CHESTER F. PENNY
20 Tęsiny Avė
arba telefonuokit
B.arnum 5-111 arba
Barnum 6526
BRIDGEPORT, ( (»NN.

DYKAI
K AT \LIOGAS
Jeigu,norite sutaupyti $3.iX)
ant poros čeverykų, tai parsitraulrit r.rusų kataliogą.
(8)

The WaUrhur.\ Mail Order
< oruarat ion.
502 S. VVilsoi; Street,
WATER&VRY. conn.
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Iš Lietuvos Laikraščių.
Valdininkai vagia.

Pc išpažinties a^ivogė.

KAIP PATAISYT TAVOM
SVEIKATĄ.
Dentistu konvencijoj, ku
ri atsibuvo Chicagoj pabai

t
f *

....... ——-i.-...— - -——,

į BEKO ŽMOGUS
BE sveikatos, mokslo, litera-

EGAL GYVENT
turas, dailės, juokų, meiles ir

VASARIO-FEB 19 D. IR BALANDŽIO-APRIL 6
šeimynos mėnraščio: Mi-ilėsPapilė, (Šiaulių apskr.)d Antažiegė. Dusetų vals. goj sausio mėnesio, vienas iš
Stirninas ir Sveikatos Sa/</o.
Iš y E V, ĮORKO be persėdimo TIESIOG | .
Kaina metui
$3.00. 1 num. 25c. BE didžiausios visame ____
sviete
i.
Per šešius mėnesius pas Ežerėnų aps. Lapkričio i žymesnių kalbėtojų pasakė:
dailės paveikslų knygos. Kaina $4.00. BE puikiausios apie meilę knygos:
mus būvi šeši nelabai geri dieną, tai yra per visų Jeigu tu nori pataisyt savo
Meilė ir Dailė. Kaina $2.00. BE Portuyahį Mtiryiikos< MeiUįkų Laišku
knygos, kurioje telpa didžiausi meilės sekretai. Kaina $1.00. BĖ knygos,
atsitikimai. Gegužės men. šventųjų atlaidus, Ai*:ažie- sveikatą, bandyk'valgy t su
apie paleistuvvbę: Kaltoji Verffija. Kaina $1.00.
š. m. buvo suimtas, už ba gės vienkiemy, pas Petrą apetitu.” Ir jis nurodė dau
LAIV AS ”SUSQUEHANNAn
Mes jau esame praktiškai patyrę, kad be musų laikraščio ir knygų nei
vienas žmogus negali laimingai ir smagiai gyventi: o kas mano kitaip,
gažo pasisavinimą papilęs Brogą. buvo krata. Jieškojo geli necagalėjimų iš prie
Laivas Antigene išplauks Kovo 12 ir Balandžio 30.
tas labai storai klysta ir griauja savo laimės runtą iš pat pamatų. Todėl
stoties buv. viršininkas Ka vogtų nibų Dusetu milicija. žasties
greito - valgymo.
visiems, kurie nori laimingai gyventi, tik viena išeitis tebelieka: o lai yra
Pasažicrių Skyrius: ,ii» Statė St.. Boston. Mass. Tel.: Fort Hill €745
zlauskas ir pasiųstas po mi Rado 8 skaras, ingerką. pal Greitas maisto valgymas, be
tuojaus užsisakyt nutsu laik;-ašti ir knygas.
Pinigus siųskite money arba express orderiais, ar
licijos apsaugą, i Kuišėnusj tą ir užvalkalą nuo pagal- atsakančio su kramtymo, ne
ba bankos čekiais, arba popierinius dolerius regis
I
Birze- vės. Visus tuos rubus pa- gali būt lengvai viduriuose
pas milicijos vad
truotame laiške. Aiškiai užrašykite savo ir musų
lio 3 d. š. m. atv 2> i Pa- vogus ' Įtariama Brogienė pervirškintas, todėl reikaadresus:
AL. MARGERlS PUB. CO.
2023 SL Pau! Avė , i
CHICAGO, ILL.
pilės stoti geižk-.
tiireK- Ona. Gal neprašai! bus pa linga i tai atkreipti atydą,
(Moklins)
(Juokai) |
ii vais- aiškin tįs. iš kur ir kaip ji kad apsisaugojus nuo pavo
toriaus padej ėj
atsto- tuos d alkius vogė. Dusetose jaus. Trinerio Kartusis Vytybės kontrolierii
Servicfe »vith
Papilės ■ netoli
vu ištirinėti byi<
bažnyčios gyvena ’ ras yra geriausia gyduolė,
daug davatkų, Pas tas da- i Tis gelbsti pervirškinimui ir
ploto kelio nieister
dojimo s
-.atkas moters eidamos Į ‘ išvalo vidurius. Visi, kurie
Padaryti >š nieko daugiau
rų skaičių šitų Varinių Ka
! bažnyčią užei: ia pasidėti ■ ■ absndė bent syki, buvo užreikalams
Tiesiai iš NEVY YORKO J HAMBURGĄ
kaip tik iš tikro vario. Pri
rnų.
gatavai prirengtų pa
Trumpiausias sr d ■ liūnui.- su visomis dalimis Cęntralinės Europos
j
skaii?
ir
1
ninku, už
taip kokiu viršuti-įj ganėumti.
ganėdfnti. * Apie ,tai rašo
taikyti tam. kad būtų gaiiIRI ATVTR ’T!Dr\
,T CT
Pirmiau buvęs
siųsti tiems, kurie jų reika!rių rūbų. O Brogienė irgi • mums p. Karmino Lopės iš
busiems
MULAI
LL.ll
"Prince Eitel l’riediiek”
ma padaryti
preservus,
♦
lauš. Tęs taip pat turime
m o mokc
’ užeidavo.
maistų ir kitką su "tikru
V. Bedford.
Z'.Iass.: ”Aš išalių 22 dieną,!’ N.
B
£ išplauks iš f
SUBA TPJ, VASARIO 19
) nuo Pier No. 7
ip:
skoniu” be jokiu nuostoliu.
varinių triubelių ir sujun
■ i?
• enktadie:ii V Ona Bi ■ogi enė barJžiau Trinerio Kartoji
• ' * York
... v.
.
>
North River .
y<^*New
10
I
KK.
»
i\Ol
U
.>1
| Nu© 2 va), po pietų
gimų.
N’1Į
mė elidž
i**
r.-Į.Q ir turiu pasakyti, kad •5- Mes turime tikrai tam
Potam reguliariai kas sųvaitęišpianks garlaivis "HANSA (buvęs
e(eksplioL
ėjo man daug.” Jūsų knuėjo
Victoria Luise} ir nauji guriai . .ai, kurie dabar budavojami.
ORO NEJLEIDžIANTI V ARINIAI KATILAI.
*
*
4.7<->
• *1
lio km i
X g Garlaivis ”.'.101 N T CAR2OLL
*V --įl
i :K?C3 Sieros
ą B., ap ' aptiekerius arba vaistų parGarlaivis ’MOUNT CLINTO.V
Ka . t* <1iš
Garlaivis ”B.*. YiGarlaivis "’MTERTEMBEKG”
r- -?po’'.'O—
'ere
i
r atsigi
'avėjas pasakys jums, kad Ž
:
Ruimai su 2,, i lovom ant
$4 $0
rių visit gariaivių. Specialia; valgoNo.
No.
12.5d
ik o is ' ą. Ka via. i ji išėjo p isos Trinerio gyduolės yra ii *
r.nto. i s r
mieji ruimai, n-ky-i «-i
Ne. 6—G jroi 'iai
.r ti. v iG.iimui ruimą; ir pasivaikščiojimui
No.
J 5.00
dėčiai . visas tas n i va \y mas trečios klesos pasažieriams.
r Ai Į11-.. į•paliko ja viei ei. Į nepalyginamos. Trinerio Li- i
Xo. 8 -8 forčiai
\'o.
8.25
20JM
ii. B vo užliktai grit
Reikale rašykit; h J? vie Kfm'nrz ų autorizuotam agentui arba
—10 gxrv>u
No.
'j.50
No.
Ž5.M
*
54
Y
sužeistų, irt- gai tada ji atsikėlė paėmė kur j pimentas. Trinerio Sedati- r
N’o.
■ ‘j 39
BROADUAY
NEW YORK CITY
išdaužyi L, stogai nugi i aut i o-^rpsnius
ere!
rubus ir išėjo na- j vas nuo Kosulio ir kitos yra y Greitas I>ersiuauina2 ffvarantuoja mas.
Visi
kati
ra*
y.a
sųpgr.
k
u
ot
i
medi
r.iu
».
se
1a’ CtcLTŽcli granatomis apmė m o.
Kadangi dar nei kartą puikios gyduolės. — Joseph A
Pažyr it: Dun's ar
R„<
.........
_-i. s. m. nebuvo s ugauta vagiant, Triner Company, 1333-45 S.
mėn
i v l.. .tt
L* gpiučio
t,
Siųskit Banko D
art>*x -Ao^cy
iš vagonoi i kraunant era- tad ant jo;s niekas ir nepa- Ashland avė.. Chicago, III. ž musų laiką.Siunčiam karibjš ir C. O. D. jeigu reikalaujama.
natoms progus buvo su- manė. Kitą trečiadieni pas į
RELIABLE HARDY, ARE & PAINT COMPANY
stl št ■1 kareiviai ir spa- tą pačia davatką ji nuvežė
TIESIAI BE PERS£UIMO Iš NEW YORKO
Dept. E. N.-33, 515 So. Cicerą avė.
tliicago. iii.
ČIRKŠLĖ
$2.45.
b
lių mėn š. m. taipgi grana- koki pūdą
idą buroku
išsirodyIlA.Ylii RC Ą ictfna -> kiesos $125. Karės taksu
tai sprogus sužeistas v ‘enas dama dievoftiiminga. kad
Į LIEPGJU Kaina 3 klesos $145.
$5.00.
Lapkričio 17 d. š. pasimelstų t oji davatka už
kai e vi
"VilH RIV EžKIETEJIM IS”
'TOLUMA'’ atšvęs "KLKSK’’ išplauks 15 February.
m. buvo suimtas ir po ka- ją. Toliau sekmadieny spa
Yra didele bėda kiekvienoje sunkioje ligoje, gimdantis dvasišką slogi
S.
S. LITI ’.NIA iCzaritza)išplauks MARCH 4.
nama. susierzinimą, .nerviškumą, akių silpnumą, atminties nustojima
reivių apsauga nakti ant lių 31 dieną ji buvo vėl Du
ir tt.
n roiDKites pas musų agentus arbaprie:
lapkričio 18 d. pasiųstas į setose. Per pamaldas, kada Ritų čirkšlę tūkstančiai moterų si.
Mažeikių stoties komendan visi žmonės bažnyčioje, ji pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
A. E. .joh?;sox & co.. ' Geueralis Pasažieriu Agentas
iš minkšto raudono gumo, įtalpi
tūrą Papilės viršininko pa nuėjo i špitolę, prisirinko ryta
PABANDYK
'LIEPILKOS
”
12 BROADV.
NEW YORK. N. Y.
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš
GARSAUS VIDURIŲ SPECIALISTO*
dėjėjas Adomas Venclovas. jai tinkamų skarų ir išsine kia plačiai į šalis, taip kad plauja viGyduolių nuo
su saPapilės stoties viršininkas šė. ^Bet šiuo kartu jau pas tas dalis vietos. Prisinsk §2.45
mes
turivo antrašu. Taipgi
KP.ONIŠKO VIDURIU UŽKIETĖJIMO
Poskevičius paaiškino, kad tebėjo ją nešant. Kada mo rr.e daugybę tiems panašių dalykų ir
Ir nuo to paeinančių ligų, kaip tai: Nuo liguisto galvos skaudėjimo,
nuo visokių šleikštumų, r.uo apetito nustojimo, nuo liežuvio apdengi
lis, Venclovas, dirbo apga- ters eidamos namo nebera arietaisų. Rašykit tuojaus.
mo plėve, nuo atsiduodančio blogo kvapo, nuo viduriu nemaiimo ir
vimą su bilietais, pavyz do skarų, tuojau pranešė I PISHLEIGH & CO, Dept. M4.
s
r.uo aitrumo. Stebėtinos vidurių valytojos, kurios veikia be skausmo.
CHICAGO. ILL.
Tos gyduolės veria savvie puik Jauslus vaistus, kokius tik pinigai ir
džiuidi: nuo Papilės iki Kau- milicijai. Milicija nuvažia
liesučiais perplaukimas tarp
gabumas gali pagaminti. Siur.č iama. by kur aplaikius viena doleri.
no, bet kasoj palikdavo už- vo pas Brogą Petrą ir atra
Pinigai grąžinami, jei neužganėdintas. Antrašas:
<1O)
rašyta — nvo Papilės iki do visus tuos rubus. Kai
LITUI AM'.N PHARMACAL CO.,
Bok 1200.
SVaterbury. Conn.
Kuršėnų, Tokiu bud u už kuriuos rado jali sukarpy
Ju
Labai pararki kelionė lietuviams ir Rusams.
&
spalio h lapkričio mėn. tus. Beto dar rado degti
tra rl.airiai išplauks sekančiomis dienomis:
V enclovas urisisavino 14, nei varyti aparatą ir du
»
4,500
Veneras
i
000 auks.
MONGOLIA
MINNEKAHDA
šautuvu, vieną karini, o ki
(naujas tik 3 klesa>
t
i 7 d. K »o
prisipažino,
sugrąžino ir
tą medžiojamą. Per kratą
31 d. Kovo
kad tris mėnesius taip dir , Petro nebuvo namie, rado
Trečia tiesa iš New Yorko Į Libavą..................... $132.00
bo.
................ ‘
tik minėtą Oną Brogienę ir
Trečia klesa iš New Yorko i Evtkunus ............
130.00
Venclovas jaunikaitis ne mažuosius vaikus. O. Bro
Trečios klesos p:..-:
duodami valgiai su patarnavimu
pilnų 20 metų amžiaus, už gienę sykiu ir nusivežė Į
dideliams valgomai;
Moterims ir vaikams rezervuojami
kambariai su kia-Aius.
augės Archangelsko mies Dusetus pas nuovadą. Nuo
Kreipkitės į iks’.paiiijcs ofisą 84 Statė st., Nei York arta į vietos Agentus,
te, pereitą rudeni sugrižo i vadas išklausinėjęs liepė už-,
1
Lietuvą.
daryti i kalėjimą. Po kele-j
Keleivų bilietus V enčlo- tos dienų nuvežė ją i Eže-|
vas parda vinėjo ir prie buv. rėnus i kalėjimą, bet kadan-;
st. viršininko Kazlausko, gi buvo tuomet prisiartinę Kas mane išgelbėjo nuo varginau
čšų ligų? Salutaras Bitteris. Aš pei
galt būt, kad tuomet dar lenkai, tad po keletos dienų praeitus 4 metus buvau vos tik gyva.!
24 STATĖ STREET
NEVY YORK, N. Y.
'gavimo su bilietais nedir- paleido. O lapkričio 23 die Aš kentėjau r.uo nevirinimo pilvo ir j
dispepsijos. Mažai tegalėdavau va:gyt į
Greitas
keleiviams
patarnavi1
buvo
Kaziausbo, <lel to ir
ną vėl paėmė ją. Petro lig •!' ir suvalgytas maistas suteikdavę ;
CK.AA auKsmų.
«-»Viii
mas
iš
Netv
Yorko
per
Gotenf
!
daug
man
nesmagumo
—
atsiliepdavę
į
kui kaltas
šiol dar nesugaus 13. Žmo- i
! skilvyj skausmai, rėžimas, gargimas •
bergj,
Švediją,
i
ir
gūžės mėn.. š. m. prie atida- nės kalba, kad jis jau senai vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę,
vimo Pap ilės stoties kasos 8? ’ prie vokiečiu buvo pa- šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
Laivas STOCKHOL1S išplauks 10 KOVO-MARCH
vau pagalbos dei savo sveikatos. Bet
Kazlauskas pareikalavo nuo sižymėjęs negražiais dar kada
aš pradėjau reikalauti Salutaras
S.S. DrottBingbelm išplauks 24 KOVO-MARCH
Venclovo pinigų. Pastara bais.
Incidentas. Bitteris ir Salutaras Reguiatria dėl
Trečia klesa į L1EPOJŲ irRYGĄ $145. Karės taksą $5.
meteru, pradėjau gerai jausties, gerai
sis bijodamas supurvinti sa”L. irk.”
Tračios l -escc p?..;- ;ier’a: ,u- _na’ puikius kambarius po 2. 4, 6 į kam! vai gyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
ciią — paskolino
1 kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą
b'.rj. Dėl tikieii.; ir K.rjrznae'jų, apie pasportus, kreipkitės prie vieti
VO
X C vi L cl’C
nių Agentą.
'
■coegaliu pažint ir palikau laiminga ;
800 auks. ir sugrąžino Kazšautuvas truko.
• sudedama Salutaras Bitteria. Kainai
Venciovas skolą
Galima gaut geresnėse aptiekoiauskui.
Matamiai (Šakių aps.) J. i $1.50.
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas.
pame
laike
t
sugrąžino
Kubilius
su medžiojamo SALUTARAS DRUG CHEM. CO.
: ir
Įsi pijo
gurnu navo- i 7v» r.alsied bu,
neatsa
šautuvo
vHiCACAJ. 11.1.
Sies sumanėm jšna:duoti 3,000 gelžkelio laikrodėlių nužeminta kaina
p
j' : '• i
L1
Kuris parodo valandas; mir.utas, dienas, sąvaitės,
per 30 dienų. Šis laikrodėlis ta: yra gelžkeišo laikrodėlis, šis modelis
uzStipriai
’
Ž-/i
:
Iš
'ingai
sus
Užlaikom
žoles
nuo
visokiu
ligųV
y "j7)Ii k C
f
Ir’.iris m- lesis, mėnesio dieną ir permainas. Tai yra
Šitą apgarsinnr.ų turėtų perskaity- Luputi didesnis negu sidabrinis doleris. Pirmos kiesos darbo, su 21 akmesc
’
utuA
’
as
c
IVO
■ s stnhet’no ir teks la’krodėlis turėt yra didelis
Vu, pritaikinta iki n-.irutai ir laiką rodo teisingiausiai, lodei šituos laikVcc
kiekvienas, iškirpt ir'pasilikt.
. <■’ V j T ■ - - ’ - ■ ■
i a rankamas v an- amžiui. Lukštai to laikrodėlio
odš’iv.s vartoja <ir.u ' tįsia dirbantieji a::t geležinkelio žmonės ir tie, ku
O audė auti i zv rht
nuvogti
mus
yr;> gražus ir iabai tv > ti. 7 akmenų, mechanizmas
riems rcii alinga žinot teisingas laikas. Darbas ir viršeliai,yra gvarantuoti
!
Nei: limi įgasai šovinys
o., . .... , į. . -. ' odelis mažiau :a vertas 25 dolerių, bet mes pąrduogeriaikūc. plie-.o ii- nikelio. laiką laiko gerai, ir gvaQ.
ii i i
y p‘
> antuotas ant 20 metų. Kiekvienam,_ kas tik
__ pairne juos laike šio išpardavimo, kuris tęsis tik 30 dienų už $12.45 ir kaipo
1
šautuvo
užda■eit et.
pro
įsiveržė
T
mat • tris laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus
dovana prie kė-kvies > laikrodėlio duosime kostumeriams DYKAI šiuos dai
n TA - ’
ra ir s iižeidė jarn galvą- Nauja kny.era bar "u, menų ’r taip vi- ktus: l Puikius paauksuotus laikrodėliui lukštus; 2 Gražų paauksuotą
$' 5.0;>. ntes pardaodame
.
’
’ ’
‘kaina už $9.74 ir
fabrikas
v
ku
p. riedu
dubiame, kuris perka iaikrodėiį mašinėlę
šokių sekretų. !»bai naudinga. ypač branzalieta su rmitaclj . laiicradelioij; -'ountainine plunksną; 4 Barbeno
Sužeis,
(
kaklą
virš
akies).
drukęot i iiAus < typevvriter), kuri yra graži ir tvirr.evaJusiems vaik įiams ir merginoms britvą; .1. Britvai galąsti diržą; 6. Pinigams diržą, kuris padarytas taip,
to » v J- r> Lr 0
gyvas ir guli na meiles
tasis dar
i
reikaluose ir kaip išryti pini- kad tu niv.kuvm -: eep o.»osi pinigų "ir niekas ju nuo tavęs nepavogs; 7. Pu
ta. Turi visas raides,
iiu
uo
Kelius
gimtus
ka ė
mieje. Gydytojas isdkė nu gus ir turtą ir taip toliau. Knygos kai čiamą vargončlj, kur; ka tik aplaikėm iš Europos; 8. Paauksuota žiedą su
numeriais ir ženklus’ir
buvo diena, kad ant vieni; gabenti i ligonine ir neap na tik $2.00 su prisiuntimu. Užsaky gražiu akmeniu. T«los S čia nurodytus daiktus duodame DIKAI kiekvienam
ant
jos kožr.as gali
mus siųskit greitai, ba daugiau nebus musų kostumeriui, kivi? užsisakys viršuj nurodytą laikrodėli. Čia nurody
drukuot,, kaip ir ant
saidadili i neužteko 100 auk dėmė namie gydyti. Gaila, garsinama. Su užsakymais sykiu sių tų daiktu atsk’ra: mes neparduodam. Kadangi šis pasiūlymas tęsis tik 30
brangios me.šlnos. Jj parsiduoda po
ir pinigus popieriniais doleriais, dienų, tai neatidėiiok laiko bet prisiųsk tuojaus 1 dol. depozito, o likusius
O j’g, eižkelio remonto dar- kad tėvai neklauso gydyto skit
?5.0:» ir brangiau, o pas mus gauna
užmokėsi prist .'ant daiktus. Užtikriname, kad busite užganėdinti. Jeigu gi
arba money orderį, adresuodami:
DYKAI, kas n.'.ka l'.ikrot.ėlį. L’/.tik
ne,
tai
pinigus
sugrąžinsime.
Rašykit
tuojaus
ir
adresuokite.
(8)
bininkas turi dirbti kasdien jo įsakymo, kur dar butų
MATT. BUNEVICIUS.
(7)
rinam kiel vienam uzganėdinimą ar
PRACTJCAL S.1LES company
su kirka arba lopeta ir vilties, kad išgys. Dabar su P. 0. Bbx 5 N 2 Lošt Creek. Pa.
ba jrrąžinam pinigus. Prisivsk 25c
1219 NORTH 1RVING AVĖ..
De^t. 1001
CHICAGO. ILL.
rankpinigių, o kitus užmokėsi kada
graužti sausą duonelę, nes žeistasis geresnis, bet kažin
1 viską atneš i namus. Adresas:
(7>
‘‘ii kain ilgai, nes kaktos (gal
gauna tiktai 350 auksinų
PR -niCAL SALES COMPANY,
I
1219 NORTH IRVINU AVĖ,
Dep. 309.
CHICAGO, ILL.
I
menesi.
kaulas
pralaužtas.
j vos)
— ,
--------3C
Gelžkelietis.
Priežastis nevežti i ligoninę
f’Socialdemok ratas.”)
—tėvų šykštumas. Laikas ir
Gydytojas
ATYDAI
LIETUVIŲ
ATYDAI
kitiems su šautuvais atsarir
Chirurgas
Jau kad ima, tai ima.
igiau elgtis.
(”L. Uk.”)
DYKAI
k
Gydo užsenėjusias ligas
Panenupietis.
Pirmiau
spekuliantus
Suteikiame paaiškinimus kaip geriau važiuot tėvynėn,
vyrų ir moterų; ypatingai ly
gaudė ir ėmė kyšių po šim i
AND
ir
išdirbame
pasportus trumpiausiam laike.
tiškas ligas.
-Gaisras.
tinę arba gorčinę, o dabar,
La Gripp*
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystamus.
ar tikėsite, ir tūkstančio
______
_
Dnoda patarimus sveika
Mariampolė.
Gruodžio 16
tos
dalykuose
per
laiškus.
Užleistas
šaltis
yra
Pavojingas
nebima, duok penkius, sep- dieną nakčia užsidegė miesLAIVAKORTES VAŽIUOTI KRAJUN IR Iš KRAJAUS;

BREMENĄ IR DANCIGĄ

g

!

Oro neįleidžianti Variniai Katilai

merican Line

i

i

BALTIC-AMERICAN LINE

tš
Ix
fi
is
i

VARDAN SAVO VIDURIŲ

1I
•
__ _.
DIDŽIAUSIS PASIŪLYMAS i

NEW YORKO ir HAMBURGO

TIK PER 30 DIENŲ!

ŠVEDIJOS AMERIKOS LINIJA

Tesiykit Gerai!

Dr. £ J. Karalius

Prašalinkite Slogą su
f QUININE

t.ynius ir tai nenori šnekėti; į0 dalis. Milicija tuojaus
šaudyti, skambinti.
visus metus gulėti ant pe- Ūmu laiku subėgo žmonių ir
apgesino ugni. Namai ne
čiaus.
Upelė.
daug nukentėjo nuo gaisro.
(”Soc.-d.”)
P. Tautietis.
<
-.i
—i-ori
iškarto,
kad rroiofu
galėtų -m€
duok

3303 & NORGAN ST.
CDCMO, 0L
TEL. BULEVARD 2160.

Neatsiduok likimui. Turėk tuos pavyzdingus vaistus po ranka
dėl pirmo nusičiaudėjimo.
Prašalina šalti į 24 valandas— Pegelbsti.
Gripą i 3 dienas—Geras nuo Galvos skaudėjimo.
Quininas šitokios formos nepadaro_ efekto galvoje—Cascara yra ge
riausias paliuosaviniui Tonikas—Nėra Migdonų Hills’o vaistuose.

VISI APTIEKORIAI JUOS PARDUODA.

SIUNTIMAS IR MAINYMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PI
NIGUS ANT PAČEDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.
f

HENRY C. ZARO
3 AVĖ., Cor. 6 ST. Dept. L. 3.
NEW YORK, N. Y

I

7

KF|;*TVfR

dešimtą dieną Lydoj regist
ruotis. Tad as, nieko nelau
kęs, išbėga ir i Lietuvą ir pa
stojau i kariumenę kaipo
muzikantas.
Jeigu aš pradėčiau pasa
Lenkų žvėriškumai Lietuvoj ma nei apsakyti. Kiek jie
koti jums apie mano gyveni
prikankino
ir
jgazdino
mu

Stanislovas žemaitis iš
mą Rusijoj, tai jūsų širdys
Elizabethport, N. J. gavo sų žmones, tai vien tik pa—mislinus šiurpas krečia. At- užsidegtų karščiausia ug-į
laišką iš Lietuvos nuo savo
' \ Bet po lenkais-žmonės
nim.
brolio Vinco žemaičio, ku imdavo jie paskutini kąsnį dar
dauyiau kenčia, negu
riame plačiai aprašoma len duonos, paskutinius batus Rusijoj. Vienok apie tai aš
įmaudavo
ir
paskutinę
ser

kų žvėriškumai.
mėgą nuvilkdavo nuo pečių. jums nerašysiu. Gal kada
Mielas Broli! Šiuo tarpu Nei rusai, nei vokiečiai taip susieisim, tai pasikalbėsim.
prisiunčiu tau surinkęs ži nedarė, kaip lenkai. Sakau, II Jūsų
nių apie žvėriškus lenkų jeigu musų kareiviai neatsi
J. B.
darbus Lietuvoj. Tos visos laikytų, tai lenkai užėję i
I
žinios yra teisingos. Reikia pribaigtų mus visai.
Jeigu ne lenkai, Lietuvoj
žinoti kad Žu’iikovskio ar
butų nebloga gyventi.
Kaip klapsi, kokius musų
mijoj tarnauja visi Lenkijos
P. Keršis iš Philadelphiišmates: visokį Židikai, val apielinkėj kaimus sudegino
još,
Pa. gavo laišką iš Lietu
laike
rusų
su
vokiečiais
kakatos, vagis," žmogžudžiai,
Mokinkit savo kūdikius kolei jie jauni užiaivos
nuo
brolio, kuriame štai
•
ės.
tai
pranešu,
jogei
musų
paleistuviai ir kiloki prasi
kyt
jų dantis švariai.
žengėliai. Seniau jie visi sė kaimas išliko sveikas. Bet ! kas rašoma:
Sveikatos pamatas remiasi ant gerai sukram
dėjo kalėjimuose. Dabar < : Kalenus, Vaitavą, Pučko- j Mielas Bbroli! Kaip klau
toms valgio ir mankstinimosi.
Pilsudskis juos visus paliuo nius ir Kalvius tai visai su si apie parvažiavimą į Lie
Pagedę dantys užkrečia sveikus ir pagimdo
savo ir po vadovyste zuli- degino, nei vienos stubos ne tuvą, tai nepatarčiau, nes
skaudėjimą.
Lietuvoj
blogas
gyvenimas.
kovskio pasiuntė Lietuvą liko. Dabar lenkai irgi daž
šveičiant dantis du kartu į dieną su ”ColgaJeigu ne tie prakeikti pa
plėšti. Ir todėl nėra nieko nai padega kaimus. Taip,
lapkričio
22
dieną
laike
mi>
tes
” pataisys dantų sveikatą.
liokai, tai butų galima šiaipstebėjino, kada jie atlieka
šio
su
lietuviais
jie
sudegino
Seni žmonės taipgi turėtų taip daryt kas die
taip gyvenimą sutvarkyt. O
tokius žvėriškus, darbus, ko
Klepočius.
ną. kad palaikius gerą sveikatą.
dabar,
kuomet
jie
Lietuvą
kių pasaulis negirdėjo. Jei
Laike
karės
rusų
su
vokie

užpuolė, tai visoj šaly vieš
gu seiliaus nekurie Lietuvos
"GERI DANTYS — GERA SVEIKATA.”
gyventojai ir atjautė len čiais musų Rožiukę granata patauja neramumas ir vis
Vardas "Colgate’s” ant toiletinių daiktų gvarantuoja
kas labai brangiai atsieina.
kams, tai dabar ir tie iii ne užmušė.
Teisumą, Grynuma ir Geruma Rūšies. įsteigta 1806.
Stasį ir Kostantą Lietui O kurią Lietuvos dali lenkai
apkenčia.
Užpuolę Valkininke] mies vos valdžia buvo pašaukus i užima, tai ten žmonės pama
to didžiausi skurdą. Iš mus
telį lenkai skaudžiai sumu kariumenę, bet paleido.
Šiuo tarpu liekame sveiki, jie irgi viską išplėšė: neliko
šė žydus ir lietuvius ir pri
siplėšę visokio turto išsive bet nežinome kaip ilgai bu nei duonos, nei pašaro, ne
žinia kaip reikės žiemą pra
žė net 130 vežimų. Užvis la sime gyvi.
Mikalina
G.
leisti.
Jeigu lenkai butų iš
biausia jieškojo pinigų ir
Lietuvos išvyti ir viskas nu
auksiniu daiktų. Tūlom žvdelkoni net auksinius dantis Ką ražo apie lenkus Lietu- siramintų, tuomet butų ga
išlupinėjo. Čižiūnų sodžiuj vos karininkas, pabėgęs iš lima neblogai gyventi?
lenkų nelaisvės.
Tavo brolis
jie paėmė 10© pūdų rugiu
z V. Keršis.
150 pūdų avižų ir -50 gyvu
Leitenantas Bartkevičius
lių. Pučkonių sodžių kelis rašo
;
iš Lietuvos savo tėvui
sykius apiplėšė, bet vieną i Rumford, Me.
SKAITYK IR MISLYK!
sykį išvežė visokio turto C
Brangus. Tėve! Sveikinu
Ir tu gali tapti turtingu, tėmydavežimus, apart to vieną ve tamstą su švetemis Kalėdų mas
nurodymus, kurie telpa knygelėj
žimą kiaulių ir vieną veži ir Naujų Metų, velinda- po vardu
KELIAS PRIE TURTO”.
mą aviu, šarkiškėj Miliaus mos viso labo. Aš nors jau "TIESUS
Šita knygelė tai yra raktas prie
Kapitalas $1»,OM,9M.N
Stebėtina^ pasekmingas nu
kas nenorėjo dasileisti plėšt, antri metai tarnstju kariu turto, kuris pri™u;i tau.
• irttitta IMI.
siuntimas
pinigų per American
"Tiesus
kelias
prie
flirte
”
išaiškina
tai- likosi per koją peršau menė j, bet lik sieliai esu gy daug biznio ir isdir'oystes paslapčių,
Express
Kompaniją
į -Lietuvą
tas, kardu veidas perkirstas vas ir sveikas. Man teko kurių lig šio laiko. Ii tuviai nei sap
prieš
karę,
dabar
vėl
atnaujintas
ne sapnavo.
ir galva labai sumušta. Mi Tu kelis kartus būti mū nuot
"Tiesus kelias; prie turto” kaip zerSugražinti kvitai parodo kad
liauskas nuvežtas į Alytau: šiuose, bet vis išlikau gy kcle nurodo, kaipp ir
i.’ 1:l:n daryti.
"Tiesus
kelias
>
prie
litrtu
lt:
”
paliusuos
nusiųsti
į Lietuvą pinigai, būna
ligonbuti pasimirė, o jo na vas ir nesužeistas. Daug tave iš a’gir.ės ver.^ij; ir padarys
priimti
bėgyje
triją savaičių.
mai tapo visiškai išplėšti. mano draugų, su kuriais neprign'mir.g’u.
Mes Lietuvoje išmokame Markė'Tiesus ke:is.s prie tūrio” parodys
Matuizų viso sodžiaus gy kartu karės mokyklą bai tau,
kaip su r.i.r.žu. kapitalu galėsi
kėmis, kurie dabar tenai kursuo
ventojai buvo suvaryti ant giau, jau guli po žeme ir pradėti savo biz:r.i ir t;. >ti turtingu.
"Tiesus kelias pne turto" kaštuoja
ja. Musų prekės žemos, patar
pleciaus ir apstatyti lenkų daug sužeistų. 'Nemalonus tiktai
1 doleris su prisiuntimu, bet
navimas
geriausias.
kareiviais,
kurie viršum dalykas yra ta karė. Laike verta yra daug daugiau.
■
’
oj,
nelaukdamas
nei
Taigi
dabar
American Express Kompanija
žmonių galvų šaudė, ko! vi musių 9 d. spalių aš buvau minutes, re- ka’au\_ nuo manęs priyra uždėta 1841 metuose, turi
sos triobos buvo išplėštos. paimtas i lenkų nelaisvę. siųsti jums
eanltąįr.uojanios verknygelę. Pinigus meldžiu siusti
Apart kiekio turto, iš šite Lenkai labai biauriai elgia tęs
Įmokėtą kapitalą §18.000.000.0^
money orderiu arba popierinį doleri
ir siunčia daugiaus pinigų į Eu
sodžiaus paliokai išsivežė 40 si su belaisviais. Beveik laiške.
(7) *
vežimų audeklo. Ant Bab nieko neduoda valgyti ir Adresuok šitaip:
ropą negu bent kokia kita kom
W. YURKEVICH
panija. Kompanija tur savo locriškių sodžiaus paliokai pa dar nuo kareivių nuplėšia 3326 S. Hs’sted st., Chicago, III.
ną 21 lubų milžinišką namą ant
darė užpuolimą ir mėtyda visus rubus, atima batus, o
mi granatas
Beržanskic vieton to duoda kokius
Broadway. New Yorke, kuri čio
I
nai matote, ir jame talpinasi vy
stubon užmušė Beržanskio skurlius, su kuriais gėda ir
riausieji musą ofisai
dukterį, o jo žmoną ir kitą tarp
žmonių
pasirodyti.
dukterį sunkiai sužeidė. Ne Karininkus tai dar nenuNaudokite musų "Dolerinius
gana to. kad paliokai Lietu plėšia taip, bet valgyti duo
Money Orderius” išmokėjimams
vos sodžius apiplėšia, bet da labai blogai. Visa lai
pinigų ir persiuntimų Amerikoj
Mes parūpiname greitai
ūkininkams Įsako, kad tie mė. kad mus šelpė Vilniaus S
ir Kanadoj. Parduodame viso
PASPORTUS
pakinkytu arklius i vežimus lietuviai. Nuo jų mes gavo
kius
Europinius pinigus. Kada siųsite biie kur pinigus,
su Latvijos vizų keliauti
ir tą grobį jiems nuvežtų. me valgyt ir. iei buvo reika
tad siuskite per American Espress Kompaniją ir visa
Į LIETUVA
Kartais jie užpuola tą patį las, pinigų. Man su drau
dos reikalaukite kvitos nuo siunčiamų pinigų, kad turėsodžių antru ir trečiu kartu gais pasisekė pabėgti nuo s važiuojantiems per Libavą
mėt prirodymą. Kreipkitės į biie musų ofisą arba rašy
tiesiog iš New Yorko.
ir neturėdami ką imti, nuse ju, bet turėjome daug var
kite Lietuviškai į musų vyriaUsyjį ofisą:
I
ga nuo moterų ir merginų go, kol perėjome per fron
Geriausis patrnavimas ir
• ^paskutinius andarokus ir tą. Iš. Vilniaus mes išėjo
pigiausios Kainos siunčiant
tuos paima. Prietam dauge me civiliai apsirengę, die
siuntinus per telegramą ar- £ $
FOREIGN MONEY ORDER DEPARTMENT
ba
per paštą į LIETUVA. | Ž
li moterų ir merginų išprie nos laike, pro šalį visų len
vartauja.
NEW YORK, N. Y.
kų. nes nakti po visą mies
čekius išduodame i Lie- $ 65 BROADWAY,
Tai šitokiais darbais pasi tą vaikščioja patruliai ir
tuvių Komercijine Banką <•
žymi paliokai. Ir Jie nešioia visus, kas tik eina, sulaiko.
Kaune.
|
gerų katalikų, krikščionių
Dabar mes su lenkais ne
Pinigai važiotis su savim « l
varda!
kariaujame, bet iš visko
neparanku.
V. P. žemaitis.
i
matosi, kad tas neilgai bus
|
ir reikės vėl pradėti karę,
14
Nei rusai, nei vokiečiai taip nes lenkai mobilizuojasi ir
nedarė, kaip lenkai.
rengiasi mus pulti. Kuomi
I
ta
karė pasibaigs, sunku į103-5 SALĖM ST.,
$ !
M. Beikša iš Montello,
Mass. gavo laišką iš Lietu spėti. Vistiek mes esame
BOSTON, MASS.
|
Visi tie, kurie norėtumėt, kad jis atlankytų jūsų primines Lietuvoje,
vos, nuo Kaišedorių, kuriai pasirengę kariauti, kok Lie
matykit
jį pirpi išvažiavimo. Laike savo buvimo Lietuvoj jis srali
tuvą visiškai atliuosuosime
Įseigta 1880 m.
me štai kas rašoma:
daup kame pagelbėti jūsų priminėms. Jis sujrrj^š į apie .1 mėnesius.
nuo užpuolikų.
/ Mielas Broli ! Kaip klau
Jūsų sūnus
si; kokia kariumęnė pas mus
Z. B.
stovi, tai duodu žinoti, kaa^
£
TeL Bowdin 1381-R . I I
tuo tarfh, ačiū Dievui, stovi*
Rusijoj bloga,
Lietuvos kariumenė, o tru
po lenkais dar blogiau.
putį toliau, Valkininkuose,
A Telephone Riehmond 1410—1411
Lietuvos kareivis Jonas;
stovi lenkai. Taigi mes ranGYDO VENERIKAS.
CHIRL’RGIŠKAS IR VAIKŲ e:
damės prie pat pozicijų ir Bernotas rašo iš Kauno sa-‘
LIGAS.
*
Petrui Ker-1
matome tuos baisius mu- : vo<. švogeriui
.
Priėmimo
valandos:
v.
I eini 4.. Philadelphia,
Philurlolnhin
Pa •
sius, kokie iškyla-tarpe lie-Jsnu
Pa.
i
Nuo 2 iki 3 po pietų
. .Telefone: Malden 873-W.
CHELSEA 1691-VV.
•
Nuo 7 iki S vakare.
Mielas švogeri! Aš par.
tuviu* ir lenkų. Jau trečias
DAKTARAS S. C. PAVLO
.Ant pareikalavimo važiuoja ir
mėnėsis musu kariumenė; grįžęs is Rusijos, neilgai
l
į namus.
Sugrįžo iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Penzos gu- <
vis tose pozicijose stovi ir buvau namie, nes musų na-.»
bernijos ligonbueio ir Odesos ligoninės. Specialistas-chirurgas ir ’
atmuša visus lenkų užpuoli- maj buvo užimti lenkų. Kuo- j
'•
veneriškų ligų.

•f

Lietuvos Respublikos
Istorija ir žemlapis
TUOJAUS IŠEIS Iš SPAUDOS

ŠITAM VEIKALE TILPS VISI FAKTAI IR DOKU
MENTAI, KURIE PARODO:
1. Kaip socialistai ir revoliucionieriai Rotojo už paliuosavimą Lietuvos.
2. Kaip tuo pačiu laiku kunigai rėmė caro valdžią.
3. Kaip kunigai stengėsi prijungti Lietuvą prie Vokieti
jos, kuomet revoliucija paliuosavo musų šalį iš po.
caro jungo.
<
4. Kaip klerikalų Taryba buvo pakvietus į Lietuvos kara
lių kaizerio generolą Urachą ir kaip musų kunigė
liai mokino tą junkerį "Tėve musų” lietuviškai.
5. Kaip revoliucija Vokietijoj nuvertė kaizerio valdžią ir
išblaškė paskutinius musų atžagareiviu pienus.
6. Kaip tuomet Lietuva buvo apskelbta respublika.
7. Kaip susirinko Steigiamas Seimas.
8. Kas ir kaip Steigiamąjį Seimą rinko.
9. Kokios partijos rinktinuose dalvvayo ir kiek kuri jų
savo atstovų pravedė.
10. Ką Steigiamas Seimas nuveikė.
11. Pilna Lietuvos sutartis su Rusija.
12. Lenkų ant Lietuvos užpuolimas. Ir’daug-daug kitų
dalykų.
ŽEMLAPIS bus lygiai įdomus. Jis bus spalvuotas ir
parodys, kur eina Lietuvos Respublikos rubežiai, kaip ji
padalyta į apskričius ir tt. Jis bus didelio formato, dailiai
sulankstytas ir po vienais viršeliais su knyga apdarytas.
Užsisakykite šitą veikalą tuojaus.
KAINA, KOL KAS, BUS TIK $1.00.
Darydami užsakymą, išpildykit paišeliu žemiau pa
duotą blanką ir prisiųskit šitokiu adresu:
"KELEIVIS",
255 Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Pasidaryk sau už pareigą valyt
Dantis kasdieną

■X

t

BLANKA UŽSAKYMUI:
"Keleivio” Administracijai:
Aš, žemiau pasirašęs, įdedu čionai-$1.00 už Lietuvos
Respublikos Istoriją ir žemlapį, kurį "Kel.” administraci
ja turi prisiųst man tuojau, kaip tik tas veikalas išeis iš
spaudos.

Adresas
Miestas. .

žmbgiic kasosi galvų,
kad palengvint niežėjimų.
Kasįniasi pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejučiom-. Bet jis
žino: kad jam niežti, ir
visi kiti tų žino.
<
Vyrai ir moterįs kenčia
niežėjimų nuo pleiskanų,
o kenčia bereikalingai,
nes tą niežėjimą galima
lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
įvykstančių nou pleiskanų.
K U FFLE S
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
Paskui lik retkarčiais suvilgytnas gaivos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.
RUFFLES yra maistinga maudynė galvos .odai ir plaukams.
Ji nesugadins nei jautriausios odoa. Jus negalite apsieiti be
RUFFLES. jei turite pleiskanų.
Jus aptiekininkas pardt: >s jums už 6$c. bor.kutę. Mes taipgi
gabale atsiust jums tiesiog, .jei gaubime nuo jūsų 75 centus pačto
markėmis ar money order. kuriuos siųskite šiito adresu:
C
—
y. AD. RICHTER6CC-., 325-333 Brcadvray, New Yorfc «•—

Pasportai į
Lietuvą.
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AMERICAN EXPRESS CO.

*

Jeigu norit* teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio n»
matizma, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plaačių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums pataraaosime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną uidykų. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigui tad
ateikite į APTIEKĄ po numeriu
(1)

100 SALĖM ST

j

į

HENRY F. MILLER & SONS
PIANO CO.

tevažiuos į LIETUVĄ apie Kovo-Harck 10 dieną.

1

■

People’s Exchange Ine.

Bwte», Mass.

78 Sales Street,

DR. JULIUS SBUBERT

29 McLean Street
Teko mums pagyventi ir lenkai mane suareštavo ir I
BOSTON,’ MASS.
po paliokais. Kokie jie biau- laike tris sąvaites kalėjime.

ni,is

met'važiavau iš Rusijos, tai

rus vra žmonės, tai negali- Paskui išleido ir liepė kas

I
X

CHELSEA. MASS., 142 BROADWAT.
MALDEN, MASS- 356 FERRY ST.
Priėmimo valandos: nuo W-1J ryte, noo 6-8 vakare.

!

BOSTON, MASS.

____

PONAS RADIN, PREZIDENTAS
PEOPLE’S EXCHANGE, INC.

International Bankers |
Company
|

i

| Lietuviškai - Lenkiška Aptieka

I

l

r

Mano vardas.

Pinigai į Lietuvą

i

Ii

*
I
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Kiekvienas, kuris turėjo
progą grajinti ant ROJA
LIŲ F. MiLLERIO PIA
NŲ FIRMOS, tas gerai ži
no, kad jie nesulyginamai
gesni už kitus.
Taipgi žino kad toji Fir
ma gyvuoja 60 metų.
Bet ne skaičius metų ją
padarė garsia po visą Eu
ropą ir Ameriką, bet jos
gerumas.
HENRY F. MILLER, kuris buvo garsus muzikantas
ir pasižymėjęs mechanikas, ir ambicija jo penkių sūnų ir
anūko, kurie buvo taipgi muzikantai ir žymiausi techni
kai, jie ir pastatė tą firmą ant augščiausio laipsnio, o
patį skambėjimą ROJALIŲ iki žymiausio tobulumo.
Tą paliudija tie faktai kad Henry F. Millerio Rojalėmis grajina garsiausi muzikantai ant Koncertų ir patys
nusiperka dėl savęs.
Parduodami musų ROJALIŲ daugelį, mes pasidi
džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai.

Henry F. MHIer

t

L

Šone Piano Co.

395 BOYIJ8TON STREET,
-
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BOSTON, MASS.
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KELEIVIS

8

Vietinės Žinios

Laisvamanių vakarienė.

PRAKALBOS! T'ĖMYKI- REIKALINGA MOTERIS,
TE!
Pereito nedėldienio vaka
Ikuri galėtų prižiūrėt tvarką •’

Per Amžius
rą Lietuvių Salėje buvo su Ketvergo vakare, vasario ■ir ruimus ”Lodzinghauses,” j.!
rengta lietuvių laisvamanių 17 d., Lietuvių Labd. D-stės kuri mokėt angliškai.
».!
- 1 1
kuopos
vakarienė.
Žmonių
Svetainėje
bus
prakalbos.
Taipgi
išrandavoja
ruid Puž-iuv;; prašiai ir pigiai !>ra y3
Kriaušiai drūčiai laikosi. susirinko apie 100. Laisva Kalbės adv. F. J. Bagočius
\ IRAU ir MOTERIM v
Pradėję generali streiką manių moterjs pagamino ir kiti. Taipgi bus žymus' mus su šiluma, šaltu ir šiitui?? biūius
(Mtga! šios dienos' mados. T
už savo teises. Bostono tokią vakarienę, kad reikia laimėjimas. Visi, kas išga-' vandeniu ir kitais paranku- d gi pataisau ir išprusinu.
mais.
V \Rll.N U \Ll LIS
kriaušiai pradėjo rūpintis,
tiesiok gėrėtis, kad lietuvių lite, atsilankykit.
204 Spiingfield st., netoli
kad nepralaimėjus to, ką
279a Broad»a>.
moteris gali puikiai paduTaipgi turime priminti Mass. avė.. Back Bas, Mass.
Cambridge, Mass.
buvo laimėję per kelis perei
ryti valgi. Kelių rusių mė- kad visą šią sąvaitę tęsis
'! «-l. C.cub. 35'-1-K
tus metus.
Gvven
Boston 140J-W.
sos. salotos, pyragaičiai ir Labdarystės Draugijos FėKriaučių kova, kaip jau kiti dalykai buvo pirmos rai. Yra daug gerų daiktų, Tel. Haymarkei 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 40S*.
daugeliui žinoma, prasidėjo
klesos.
todėl malonėkite lankytis.
Talboto kompanijos dirbtu
DR. AL FiDERKIEVICZ,
Po vakarienės trumpos Kviečia Lab. F. Komisija,
Ant SI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
vėse 15 rugsėjo pereitų me i prakalbėlės, paskui šokiai.
akmens
Specialistas Slaptų ligų
tų ir, virtusi vėliaus Į gene Pasilinksminę ir draugiškai SVARBUS SUSIRINKI
VALANDOS:
rali streiką, tęsiasi iki šio- pasišnekučiavę, svečiai iš
Gelžkeliu laikro
MAS!
Nuo 1 iki 3, nuo B iki 7:30
dis sriubelių už
lei.
Šventadieniai*
nuo
10
iki
1
sukamas, vyriš
siskirstė linkėdami laisvu Visi šėrininkai. kurie tu
Darbdaviai pastaruoju lai- mams kuo puikiausios klo- rite nors vieną Šerą Lietu
ko didumo, am
81 CANAL ST, BOSTON
20 melų auksuo
Room 215 ir 2)6
ku pradėjo gąsdinti strei- lies.
vos Atstatymo Bendrovės,
tas su išrašytais
kuojančius darbininkus i.n_
dubcltavais virbūtinai pribukit i susirin
- šais. Labai lei
džionkšinais” iri areštais. Į
kimą, 17 d. vasario, Lie
Kingas, ypatingai
Zenavičienė
apkūlė
Bet darbininkai tų gąsdini-ji
gelžkeliu
važiuojantiems
žmonėms,
konduktorių.
tuvių Salėje, So. Bostone.
kuriems
re.kia
visuomet
tikras
lai- '
mų nenusigando. Jie da la
M. Zenaviėienė. kuri turi Visi atsineškite savo ”pro- i? Dr. J. C. Landžius Seytioir kas žinoti. Gvarantuolas ant 20 me
biau susispietė ir da dau
LIETU VYS
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes iš
£ metus amžiaus ir sveria xy , kurias gavote iš New
G) dv tujas. ir Chirurgas.
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad-;
giau pasiryžimo pas juos at 215«varų, atvažiuodama pe- Yorko.
■!
Ir iš aplinkinių
reso už$9.75 C. O. D. ir pepsiunUmo •
366 BKoAlriVAY.
sirado kovoti patol, pakol i
kastus, su teise jums viską peržiūrėt, i
Į neitą nedėldreni su savo vy- miestelių būt gerai kad atSO. BOSTON. MASS.
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė
kova nebus pilnai laimėta. - iru iš Chelsea i South Bos- važiuotu i ši susirinkimą
cento. Atsiminkite, jus užmokėtų-1
Taigi, draugai kriaučiai. Iiioną. Įtaisė gatvekaryje ti-arba prisiųstų savo ""oromet už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 j
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo- 1
laikykimės visi kaip vienas. I
...
,
i kra ”teatra." Mat, ZenaviZenavi-xv.
xv. ”
I). šapalis, pim. t
I tas lenciūgėlis ir kabutis dykai st ■
Vu<i eikme ant piketų, vi- .ieįlė (u -jo
t kiekvienu laikrodėliu.
•
’transfer ė?i
Tel.
Beach
6933
I
I
I
si rinkimės i mitingus
ir vi-. R. ..
e
I
EXCELSIOR WATCH CO.
I
....ij.-h.. ikių" sau ir savo vyrui, bet
i
Athenaeum
Bd<CHICAGO.
ILL
«
I
sur, kur tik mus vakhba
|j
uc5
I
■
• konduktorius atsisakė juos ž Y MIOS PRA K A LBOS! t DR- N. M. FRIEIM1N
pašauks.
priimti, aiškindamas, kad 20 vasario, nedėlioję, nuo •I SPECIALISTAS VENERlšKU iI
Spaudos Komisija.
I
LIGŲTel.: Richmond 2957-M.
i♦
tie čekiai ne ant tos linijos 7 vakare. Lietuvių Salėje, I
VYRU Ui MOTERŲI
kampas
E
ir
Silver
gatvių
tI <
paimti, ir reikalavo užmo
I
Areštavo 32 piketu.
Taipgi kraujo ligų ir
i
So.
Bostone,
rengia
žymias
Reumatizmu.
Pereito ketverge rytą di kėti pinigais. Zenavičienė prakalbas Lietuvių Balso II
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
Valandos: Nuo 9 ryto iki
delis būrys raitų ir pėščių syki užmokėjus, ir nelik už- dr-stė. Kalbės J. Neviac l It
Rusiškai.
9 vakare.
į
I
GYDO CHRONIŠKAS IR ŠLA
x policmanų užpuolė pikietuo save, bet ir už savo vyrą,
t
1069
\V
ASII1NGTON
ST.
t
kas ir stud. Z. Puišiutė; I
ITAS LIGAS.
jančius kriaučius ant Wa- antrą syk mokėt jau neno dainuos žymus solistai.
BOSTON. MASS.
I
«
VALANDOS:
«
rėjo.
Konduktorius
tuomet
shington streeto ir areštavo
Nuo 8 iki 10 ryto.
Nariai bus priimami nuo
Nuo 2 iki 3 dienų.
32 streikieriu. Teismas yra liepė jai išlipti iš karo. Ze- 18 iki 45 m., Įstojimas su
Nuo 7 iki 8 vakare.
išleidęs
”indžionkšiną, ’ navičienė nelipo. Kondukto mažintas ant pusės. Ligo I
Tel. So. Boston 506-V’ j
S2 1 H A NO V E R
draudžianti
streiku; gau rius norėjo ją išstumti varu je pašalpos draugystė mo !
BOSTON, MASS.
DAKTARAS
; Į
tiems rubsiuviams rinktis — ir čia prasidėjo komedi- ka S7.00 savaitėje ir greitai!
_■ Cl Zenavicienė
pasispiovė
prie dirh'.u ■ £i L timščią ir kaip trauks bus pakelta iki Si0,00.
•t
Il» T>'
skebus, ;
t LIET U VYS DENT1STAS.
Kviečiame
atsilankyti
i
pra

• 7
t
'iduktoriui per ausi, tas
'ZiSvil "£‘ •
-- .." 1 č5.U> ■ kalbas visus vyrus ir mote-į •t VALANDOS Nuo S iki 12 dieną. •t SJ
■ hitis atsisėdo ant žemės,
Nao S iki » vak
cija
• itokio p pato
i
Iš Petrogrado.
Kcinitetfts.
t
i i
-i-.eikėjęs
jis šoko prie ris.
prie ■■
•
Ji sa•
GYDO
SLAPTAS VYRŲ IR
NBDRUOMUI
i
• e.
•tKO, "Un > 1 X ” - - •. . -> t }‘ - ’ - V1 ‘»*~v’-lavicienės T.u labai inir«
ATYDA
MOTERŲ LIGAS.
' Iki 1 v. >e pietų I
t
• vėl gavo per an- Ji
Taipgi Kraujo ir Odos Liga*.
mi
■ ’scs Piliečių Sąjungos ti Seredomis iki 12 dienų.
VALANDOS:
Nuo 9 iš ryto
icitrei
i
pagalbą
Zene
"blo'AŪo:.?, gatve.’’
ims Mass Valstijoje. t Ofisas "Keleivio name
iki 9 vai. vakare.
!
251
Broadway.
tarpe
C
ir
D
Sta.
r.jos vvras ii’ jie
.•ome iš L. P. Sąjungos
Kalbu
Ruskai
ir Lenkiškai. (2)
80. BOSTON. MA K*
Nubaydė 9 kr jaučių piketus. du kelis kartus buvo parsi
o pranešimą kad 1 d.
69
CHAMBEIt
ST,
BOSTON.
: Devynios siuvėjos, kurios vertė konduktorių ant gi inAtvažiuoja i Alass.
:v
Telephone: Haymarket 3390
btivo andai areštuotos už fl .i ir' pusėtinai jį apdaužė.
valstiją su prakalbu ma rš- tt
piketavimą ties rubsiuvių i Gatvekaris tapo sustabdyELIHU i). STONE
lutu L. P. Sąjungos cen it
dirbtuvėmis, tapo nuteistos itas, žmonės pasitraukė Į gaRepresentantas ir jo brolis
i
tro pirmininkas.
i
užsimokėti po 325 pabau {lūs. kuomet Zenavičiai su
LOtlS G. STONE
Todėl skyrių viršininkai ti ADVOKATAI
ir TIESU AT
dos už '"trukdymą judėjimo I konduktorium vartėsi po
koveikiausiai it
malonėkite
STOVAI.
ant šalygatvių.” Jos apelia karo viduri ir vaišino vieni
Veda provas civyliškas
pasirūpinti paimti svetainę t
vo.
Jcriminališkas.
j kitus kumščiomis.
Paga ir surengti prakalbas savo »t
t
66—67 Journai Buiiding
X
2 „ 529
Ugnagesių inžinas sudužo. lios motormanas išbėgęs pa kolionijoje. Kad nesubėgtų i» 262 5VASHINGTON STREET,
Persiuntimas
apmokamas.
BOSTON, MASS.
Ant Washington streeto šaukė jioliciją ir abudu Ze- prakalbos dvejos vienu va-į tt
■ navičiai buvo areštuoti. Vi- karu* tad paėmę svetainę Į t
Tel. Main 3334
pereitą sąvaitę ištiko didelė
...
malonėkite tuojau pranešti,:
nelaimė ugnagesiams. Inži- Į sa tai atsitiko ant Dorshester
avenue.
kur
karai
isisukurioi
kolionijoj kuris sky-l I
nui bėgant dideliu smarku i
ka
is
Dover
st.
i
Broadway.Į
r
į
us
j
r
kurioj dienoje renLIETUVIS DENTISTAB
mu, pasiūlo paskutiniai ra i
gia,
tad
kitiems
skyriams
tai i šąli ir inžinas skersas
Girtuokliai sumušė
salėsime pranešti, kad ta
trenkė i plienini elevaitopolicmaną.
(KASPARAVIČIUS)
diena
jau užimta. Visais
riaus stulpą. Visas inžinas
Ant Andrevv Sųuare’o, So.
425 Broadtvav. priešais paštą.
reikalais
malonėkite
kreip

truko pusiau ir viena jo da Bostone.
SO. BOSTON Tel. So. Boston 82anos
nedėlios
lis nulėkė už 30 pėdų nuo vakarą buvo sunkiai sumuš tis pas V. P. Jankauskas I Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki
kitos. Vežėjas likos sunkiai tas policmanas Person. Apie 227 E St., So. Boston, Mass.
” 1
” 6:30
sužeistas, bet kiti ugnagt'- 11 valandą jisai išgirdo vie
Ant raudos storas, kuris buvo už
<iai spėjo nuo vežimo nušok kuose namuose dideli triukš imtas kobterio imt paskutinius 1-5
Gera biznio vieta. Kreipkitės
ti.
mą ir nutarė Įeiti tenai pa metų.
■<> numeriu 3W Kast Sth st. So. Bos
(7)
žiūrėti. Vos tik jis pradėjo ton.
Rengias statyt " Salomėją. ’ lipti laiptais augštvn, tuo
PARSIDUODA 6 familiįų stuba ir
So. Bostono lietuvių so- i jaus nusirito ant jo vienas pėkarnč.
garadžius ir Lunius. Biznio
NESIUSK PINK. U
SPECIALISTAS
< ialistu kuopa tariasi staty girtas vyras. Pasiėmęs ji vieta. Savininką galima matyt vaka ■I
i Š'tie tikros vilnos austi marš
rais.
16 Lincoln s t., Brighfon.
Į kiniai padaryti iš plataus au
ti pirmu kartu lietuvių sce su savim, policmanas pra Mass.
(7> a Kuris specializuoja gydyme
«
deklo- -ne imituoti. Geriausi šių
chronišku
ir
abelnų
ligų,
lan

noje "Salomėją."’ Tai yra dėjo lipti augštvn, kaip tuo-'
I kysis Norwoode sekančiomis
Į lutouvynd n.iA t-nitųsszetu fiu-up.
STOGO
DENGIMAS.
veikalas, kuriam reikia la taus ir dar du girti nudarpačių fabrikoj; peržiūrė
i timusu
I dienomis:
Dengiam stogus akmeninėms
perdėm musų ekspertų. Par
SEREDOMIS ir
bai gerų aktorių, tečiaus su dėjo trepais žemyn. Tuo- lėlėms,
metalu ir žvyru.
duodam tiesiog jums vieton
t PETNYCIOMIS
manytojai tikisi reikalingų inet policmanas paėmė’ ir Y patingą atvda dedam
krautuvninkam ar tarpinin
nuo 5:30 iki 8-vai. vakare.
I
TAISYDAMI STOGUS
kam. štai kodėl mes galime pa
spėkų suorganizuoti. Salo tuos iir nutarė vestis visus Reikale
kreipkitės, o visada turėsit i
siūlyti dviejis marškinius už
BRŪZGOS APTIEKOJE
IS)
mėjos rolę lošti yra jau pa tris prie "bakso.” Bevedant užsiganėdinanti darba.
kaina vienų.
ant Antrų lubų.
■
H. BAKER
Siunčiam persitikrimui.
sižadėjus lošti lietuvė ak- juos, pasivijo ji apie 10 girJo
ligoninė
ir
dulisis
ofisas:
331 IV. lt h. ir 17! G- ild st..
Mes už moka m už persiuntimą.
a
401 M YRLBOROUGH ST.
torka, kuri lošia ant ameri j tu vyrų ir visi puolė ji muš -SO. BOSTON. MASS.
Ekstra dideliai iškirpti marški
Tel. S. B. 10S0
niai. su rumingoms rankovėms
BOSTON, MASS.
kiečių scenos. Šita rolė rei ti. Išsitraukęs savo lazdą
ir stipriais kišeniais. Dubeltakalauja labai išlavintos šo policmanas du girtuokliu
vai stičiuoti dėl ekstra drūtu
Severos Gyduoles užlaiko
mo. Minkšti kalnieriai: šilti,
kikės. kuri šokdama beveik patiesė ant žemės. Girtuokparankus ir gerai padaryti.
šeimynos sveikata.
nuoga turi savo judėjimais iliai numušė ji nuo kojų, su-:
Yra rudų, šviesiai mėlinų. žalių
LONGINAS ŠJU1N1S
ir kitokių. Miera nuo 14 iki 17.
taip užžavėti Herodą. kad .spardė, visą apdraskė, dra
Kosulys, šaltis,
tas sutinka nukirsti šven bužius suplėšė, bet nežiūrint
Jie- pilnai gvarantuojame
užkimimas,
šiuos marškinius.' kaip jie
tam Jonui galvą.
to visgi susitveręs vieną gir
perstatyti. Jeigu jus nebūsit
Jeigu socialistų kuopai tuokli laikėsi iki galo ir
užganėdinti jais, mes mielai
yra paprasti negalei šiam laikė.
sugrąžinsime pinigus.
prašalinti juos Greita
pavyks šitą veikalą pasta- šiaip-taip
dasigavo
prie! Ster.gekis
Pasirašo
pageiba gali nukreipti pavoingas
tvti, tai tas bus da negirdė- >"bakso,” nuo kurio užtelefo-i pasekmės.
t*as dalykias lietuvių
:........
sceno-! navo Į nuovadą. Kuomet I
pribuvo du vežimai polic-354 Broadway. N’erv Y'ork.
manų, girtuokliai išsiskirs a
1'irĮ
r'5
> Z k k*
Iškirpk ir pasiųsk šį kuponą
tė ir nusinešė su savim sa
šiandien.
r ’ >;
vo frentus. kurie buvo polic'Universal Shirt Mfg. ( o.
mano be žado palikti. Te
D^pt 13. 354 Broadway,
(pirmiau vadintas Severo P’aučiu
New Y’ork City
čiaus policija ir anuodu su
Balzamas), yra vartojamas labai
Taip-rt duodu lekcijas ant dau
1‘risiųskit man marškinius, že
It
pasekmingai per keturios-dešimtys
rado.
** metų dėl gydymą užkimimu, skausi gelio instrurnen'-n <rreitai išmo
miau pažymėtus ir absoliutiš

KRIAUČIUS Į;

I
i?

I

»Iip

Dr. David W. Rosen

H
Ii

: A. L. KAPOČIUS!

jDr. L. J. Podder

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERP

Darb'ininkas ■ naudoja ;• -lengvinimui
frkaiidanių muskulą nuo įtempto sunkaus
kasdieninio darbu.
tkiuin'-.K r .nuloja ii ir negabių a;>s-;ti
b-' jo. Pain-Expelleris laikoma,
l aikoma garbin
ieloj kiekvieno
nkiliinko namuose,
goj vietoj
Ln-kvii-nūkininko
kur gali
;ali aisitikti
at'i’i!;:: netiksiąs
netik, tas staigus
S!ai;
ligos
ržpv'ilinnts.
laimingas a>
ilinnas. i.r laiminga^
at dūkimas
•'įtikimas rr
daugybė kitą n vlaitstią ištikti,
.vyvuvil, t ik pCCRJ skaudėjimo,
i >irbtt:vės darbininkas, nat- loja Pa:n-Expelleri,
•'..ilsinti šone. šalčio ir kitų m; <žt: nesveikumą, kurie grūmoja pertraukimu
galimybes uždirbti kasdieninę d; nu: ą.
.Angliakasys
rit:>b ./t Pain-Expblleri
nuo rcr.mališkb - kau-mų. <trė:ni diegimo,
neuralgijos i ki:ų atsitikimų jo pnvojingam užsiėmime kad užlaikius savo sveikatą ir energiją
Namų š• imrnirkč ratui--ja Pain-Expelleri. kuomet vaiki.i nupuola :r susimuša—
nito musių įkandimo ir kitų vabalų Įgili
nto ir ten. kur geras iininieutas reikalin-

Visi naudoja Pain-Expelleri.

I EUROPĄ
Kas dvi savaites *’O” Laivais

Tarp New Yorko
ir Hamburgo
Sustoja prie

1

Dr. M. V. Casper

Į Dr. AChristian

Severa’s
I Cough Balsam

sampio
to TV
risis <
T

x

Ant
A • V Haymarket skvero
pereitą sąvaitę t rokas užmušė niekam nežinomą vai‘ ą. Antras Irokas Ch ariestowne nulaužė vienam vai
kui koją.
__ i

mtį gerkles, šalčių, mešiungisko
»» krupo, bei bronchiaiinio lcosulo. Pri
amus imti. Kaip suaugę taip ir
v: . <ai bei kudikei gal j-jos imti.
51
Pa-davinėti aptiektume. Prekė 26
ir 50 centai.
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»

kinu grajint. Tuniįu ir taisau
pianus, atlieku visokius muzikališkus darbus atsakančiai.
Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mane.
26 SCHOOL ST.

kai gvarar.tuotus. Aš užmokė
siu pastoriui 85.29 po aplaikimui.
Miera . ............. Spalva
Vardas
Adresas
Miestas
Valstija

( AMBRIDGE. MASS.
Tel. Cambridge 7322

L
i

CHERBOURG ir SOUTHAMPTON
ORBITA išplauks GEGUŽĖS 21
OROPESA
BIRŽELIO 4
%
ORDUNA
BIRŽELIO 18
1-mos, 2-ros ir 3-ėios klesos pasažieriai.
ausi parankamai
ir patarnavimas trečios liesos pasažieriams.
✓

THE ROYAL MAIL STEAM PAGRET CO.
Eaves S.S. Ag. Gen. Ag. Naujosios Anglijos.

10 CONGRESS STREET,

BOSTON, MASS.
►f

Ar Važiuoji i Lietuvą?
Jeigu taip, tai tau reikalingi šilti apatiniai draubužiai, ėeverykai,
sveteliai, marškiniai, vilnonės panėiakos ir tt.
Mes turime visokių drabužių, kurių tenai negalėsite nusipirkti už
jokius pinigus.
Mes parduosime jums žemiausia kaina. Atsinešk šį apgarsinimą,
tai dar nuleisime 5 nuošimtį.

ARMY and NAVY STORE
151 COL'RT ST.,

BOSTON, MASS.

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

Straight Adams
RANKŲ DARBO UNIJOS
CIGARAI.
Siunčiu po visų Ameriką ir į ki
tas šalis iš kur tik gaunu užsa
kymus per C.O.D.

Baksai prasideda nuo 25 cigarų
iki 1,000 cigarų.
Jeigu norite gerų Cigarų, tad
ožsisakvkite pas mus.
ISDIRBČJIS

ADAM SABULIS

233 Broadw«y,
SO. BOSTON, MASS
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