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Is Bėrimo pranešama,
Komitetas, kuriam buvo
kad kasyklų apskriČiuose
pavesta suruošti tarptauti
Vokietijos darbininkai esą
niam socialistų Kongresui
labai pasipiktinę sąjungi
i programą, savo darbą jau
ninkų
nustatytais mokes
užbaigė. Kongresas atsida- 42 KOMUNISTAI ATSISA- čiais ) Vokietijai.
Protes
Jrys 22 vasario Vienos mies- • Ke £U JUO VAŽIUOTI. tuodami prieš Paryžiaus
KAPSUKAS
ORGANI- ’ sijos kaimynai yra labai nu-, fe. Kongresan kviečiama tik taivlį buvo mažas, todėl jie
APSUKAS ORGANU
nutarimą, 10,000 vario ir SINNFEINAI TURI TIK> Anglijos pakraštyj nusken
ZUOJA "RAUDONĄ sigandę ir mano, kad Rau- tos socialistų partijos, ku- bijojo, kad juos nenuskan- sidabro kasėjų Mansfeldo
do su 6 oficieriais ir 61 ka
RĄ KARIUMENĘ.
rataiiionA”
!donoji armija gali pulti ant nos atmetė Antrąjį Interdintų.
reiviu, buvo sunaikintas ai
apygardoj apskelbė streiką.
rių išrasta priemonė. Šitą
Lenkijos ir Baltijos kraštų nacionalą ir kurios stoja už
Sovietu valdžios ' atstovas Kitose kasyklose įvesta 6 Mūšiai eina po visą šalį.
žuiikowskis
ikowskis drutina savo bile valandą. Nežiūrint ką Berno konferencijos pareis10,1
priemonę,
kuri esanti pana*
Vasario
3
dieną
įvairiuo

...
-k•
1
11
1__1tl— —
—1
ILiudvikas Martensas ir 124 valandų darbo diena. Sile se susirėmimuose tarp Ang ši į elektrišką šovinį, išradęs
pozicijas
Naujuose
kalba
bolševikų viršininkai, kimą.
zijoj angliakasiai atsisakė
Švenčionyse.
Raudona armija buvo jau' Suvienytų Valstijų. Ang- jo draugai, kuriuos andai iš dirbti viršlaikį, nors sąjun lijos kazokų ir Airijos revo vienas airis inžinierius. . e
x ..
. keliose
_ ...
]ijos, Francijos ir Vokieti- gabeno iš Amerikos kaipo gininkų komisija siūlo jiems liucionierių buvo 17 žmonių Žinia apie tai yra atėjusi
, Kapitonas
McCullagh, įsiveržus
nepageidaujamus čia žmo
specialis "New York Her- Latvijon ir Lenkijon. Pa- jos socialistai kongrese tu- nes, jau pasiekė Švediją ir užtai 50 nuošimčių daugiau užmušta ir daugybė sužeis neva iš Dublino, airių sosti
8 ba]sus> Austrija ir
nės. ir skamba taip:
. .
ald’o” korespondentas, pra gahos, jęi Franciuzijai pn-.rės
algos. Tarp angliakasių ei ta.
pereitą
pėtnyčią
išplaukė
iš
"Airija
uždavė
pirmutuų
neša apie Lietuvą šitokių tariant ir Anglijai visai ne Šveicarija po 6, Jugoslavija, Gotenburgo į Liepojų.
na agitacija kuomažiausia Revoliucionieriai pradėjo
protestuojant Lenkija gro- čeko-Slovakija ir Latvija
keršyti anglų valdininkams savo smūgį Anglijos laivy
žinių:
Atvykus į Švediją, komu dirbti, kad sąjungininkai už nužudymą Comeliaus nui. Sausio 20 d. airių jūrių
bia
Lietuvos
miestus,
tai
po
4,
o
Lenkijos
zionistai
2.
Nors lenkai, bolševikai ir
nistams buvo įsakyta persė kuomažiausia galėtų gauti Musphy Korko mieste.
laivė, operuodama apie tą
Pabaltijos
tautos sakosi kode] Sovietų Rusija nega-; Tečiaus Amerikos Socia sti ant kito laivo. Martensas anglies iš Vokietijos.
vietą,
kur pernai anglai pa
li
pasakyt
kad
ji
turi
teisę
}istu
p
arti
j
a
pas
kelbė,
kad
Keturi policmanai buvo
trokštančios taikos, tečiaus
su 124 savo draugais persė
grobė
arkivyskupą Marin
pasiimti
likusias
Pabaltijos
-j
savo
delegatu
nesiųs,
nes
karės debesiai vis kįla.
KRITO 20 KAREIVIŲ užmušti netoli Ballinalee.
do,
bet
42
komunistai
atsisa

žemes
—
Estomją
ir
Latvi'
Trįs civiliai, kurie norėjo imą, pamatė priešo submapertrumpa laiko.
Lietuvos generalis štabas
MŪŠY SU BEDAR
kė ant kito laivo lipti, saky
ją?
padėti
policijai, taipgi buvo riną K-5 ir sunaikino jį.
gavo tikrų informacijų, kad
BIAIS.
dami, kad jis esąs permažas
Submarinas, vienas didžiau
ant vietos nušauti.
Smolenske yra Raudono Bet karės gaisras kils JKURĖ ANGLIJOS KO- tokiai kelionei, ir kad juos
Chili respublikoj, pietų Keturi civiliai žmonės bu sių ir stipriausių Anglijos
sios armijos papėdė, ir kad veikiausia iš ginčių dėl Vil i MUNISTŲ PARTIJĄ.
norį nuskandinti. Ir jie pasi Amerikoj, San Gregorio vo užmušti laike musių Du nardomų laivų, buvo su
Latvių generalio
ten pat randasi bolševikų niaus.
Londono darbininkų or- liko ant to paties laivo, ku mieste bedarbiai susirėmė
draskytas į skutus. Kaip tai
štabas. Minske esą jau su štabo narys pulk. Ozols sa jganas "Daily Herald” pra riuo atvažiavo iš New Yor- su kariumene ir įvyko kru blino gatvėse.
buvo
atlikta, tai nevalia da
šeši
revoliucionierių
ar

Vilniaus neša, kad trįs komunistų ko. Ką su jais darys, kol kas vinas mušis, per kurį buvo
traukta 18 Raudonųjų divi ko: "Susitarti
bar
aiškinti,
tik tiek galima
zijų.
klausimu nėra vilties^ Lie ■ grupės susirinko anądien į nežinia. Buržuaziniai švedų užmušta 20 kareivių, kurie mijos kareiviai krito mūšy
. Lenkai tuo tarpu koncen tuviai reikalauja kad len slaptą mitingą ir nutarė vi 'aikraščiai pyksta, kad ne- saugojo maisto sandėlius. je su valdžios kazokais ties oasakyti, kad šitą na^
truoja savo spėkas apie kai iš Vilniaus išsikrausti- sos susivienyt trečiojo (Mą- oersodinta tuos komunistus Apsidirbę su kareiviais, be Rosscarberry. Būrys revo ginklą yra nesenai išradęs
Naujus Švenčionis. Jie pri- tų, bet lenkai tiktai stiprina .skvos) Internacionalo pa prievarta. Valdžia aiškina darbiai nuėjo pas savo fab- liucionierių tenai pasislėpė airis inžinierius, ir kad jis
gabeno tenai tankų ir šar savo pozicijas tenai; o plebi matais. šita organizacija mi, kad prievartos nenorėju- rikos vedėją Daniehį Jonės šaly kelio, kuriuo turėjo va yra panašus į elektros pa
scitui nepasitiki nei Lenkija, bus žinoma kaipo "Anglijos ti vartot dėlto, jog tarp tų ir jį užmušė. Susirėmime liuoti du trokai valdžios ka; galba kontroliuojamą sovivuotų traukinių.
Į Minską bolševikai sutrau nei Lietuva. Jeigu lenkai da Komunistų Partija.” Bet ji *usų esą ligonių, kurie ser- su kareiviais bedarbiai var zokų, ir kaip tik tie trokai iį Paskandinimas submanpasirodė, revoliucionieriai no K-5 buvo pirmutinis to
kė rinktinius savo pulkus, bar giliau nesiveržia, tai tik yra mažutė ir neįtekminga. ^a difterija.
tojo dinamitą ir karabinus. )ra dėjo į juos šaudyt. Kazo ginklo bandymas."
kurie ”susideda vien iš ko dėlto, kad bijosi Sovietų Ru Anglijos darbininkai nors j
kai pradėjo šaudyt atgal ir Šitą žinią "Sinn Feiner”
munistų ir kyniečių.” į- sijos.
protestuoja prieš buržuazi MARCINKEVIČIUS NU į BEDARBIAI IŠKRAUSTĖ užvirė smarki kova. Ant ga- •dėjo ant pirmo puslapio, po
Smolenską atvyko Mininas,
"Tautų Lyga veikiausia jos užpuolimus ant Sovietų
BAUSTAS $1,000.
Iš FABRIKOS MAŠINAS. o revoliucionieriai negalėjo dideliu antgalviu: Amai
pagarsėjęs
Revoliucinės nesiūs į Vilnių svetimos ka- Rusijos, tečiaus komuniz
"Keleivyje
”
buvome
rašę,
Anglų dienraščiai prane šlaikvti ir turėjo bėgti, pa- paskandino Anglijos subKarės Tarybos narys ir riumenės, o jeigu nusiųs, mui jie nepritaria.
kad
New
Hampshire
valsti

I ša iš Scrantono šitokią ži- ikdami savo užmuštus ir mariną." Prie "Sinn Feiner
i
įsakė tenai savo kariumenei lai galės būti susirėmimas
jos teismas atrado lietuvį inią. Derre Šilk Co. darbi- sužeistus draugus. Kiek io” bendradarbių priguli ke
rengtis į galutiną muši su <su rusais. Sovietų Rusijos BEDARBIŲ RIAUŠES
Antaną Marcinkevičių iš įninkai, atleisti nuo darbo ir įuostolių buvo tarp kazokų, letas kunigų, teisėjų, kanuLenkijos dvarininkais.
valdžia pastaruoju laiku su
PARYŽIUJE.
Nashua
kaltu platinime ko-i negalėdami jo niekur gauti, valdžia nepaskelbė.
menės oficienų ir šiaip žy
Smolenske randasi taipgi itraukė daug kariumenės,
nunistų
literatūros.
Dabar
I
|
Mušis
buvo
smarkus,
kad
mių žmonių, todėl, vargiai
Keli
tūkstančiai
bedarbių
atidarė
senoj
trioboj
savo
ir Kapsukas, lietuvių komu- ;Smolensko, Vitebsko, Pogalini
pranešti,
kad
Marcin,
jis šitokį dalyką ir piršto
šaudymas
girdėjosi
už
9
mygiedodami
revoliucijos
giesdirbtuvę.
Dabar
minėtoji
nistų vadas, kuris organi lotsko ir Minsko apielinkėse I
kevičius
tapo
nubaustas
'
kompanija
apsižiūrėjo,
kad
mes
ir
su
raudonomis
vėlia

ių.
Iš
pradžių
buvo
sakyta,
laužtų.
zuoja tenai Raudoną Lietu ir bile valandą jos spėkos
vių Batalijoną Vilniui už gali pulti ant Vilniaus, Gar vomis įtaisė Paryžiuje de 51,000 ir atsėdėti 4 mėne iš jos dirbtuvių išnešta už kad pasislėpusių sinn feinų
i monstraciją ir norėjo priei sius kalėjime.
8250,000 mašinerijos ir ža buvo apie 100 žmonių, bet NORĖJO išsprogdint
imti. Tečiaus lietuvių šita dino ar Brastos.”
ANGLIJOS ŠNIPŲ
ti prie miesto valdybos rū
lio šilko. Bedarbiai susine vėliau paaiškėjo, kad jų te
me ’ šturmo batalijone” esą
BOLŠEVIKAI
NAIKINA
LIZDĄ.
šė
viską
į
savo
dirbtuvę.
nai
buvo
400
vyrų.
mo,
bet
policija
pastojo
kelią
apie 2 nuošimčiu.
LENKAI
PASITRAUK I ir demonstraciją išvaikė, ke
SAVO
PRIEŠUS.
Revoliucionieriai^
buvo
Londono I? -kraštis ■
Šituo koncentravimu rau
SIĄ Iš VILNIAUS.
Gautomis Londone žinio BEDARBIAI APSUPO
•ęjcvizavę teisėjo Kingo na !v Gi*aphic" sal. . - liatą žmonių areštuodama,
donųjų spėkų yra susirūpi
•.
ms,
bolševikai
vėl
pradėjo
KARALIAUS
RUMUS.
mus
netoli
kelio,
ir
iš
tų
na

j
Tuo
pačiu
laiku
kiti
be
toji
policija
t/aai
susekusi
nusios visos Rusijos pakraš Paryžiaus
laikraštis.
« • • . .• •.
_
čių šalįs— Finlandija, Esto- "Petit Parisien” sako, jog darbių bunai plėšė maiste ralabyt politinius savo prie Apie 45,000 bedarbių Da mų manė apšaudyt 18 kazo suokalbį išsprogdinti . o.nija, Latvija, Lietuva ir Lenkijos prezidentas Pil- krautuves ir duonos kepyk- šus. Sulyg oficijalių Mask nijos sostinėj Kopenhagoj kų, kurie turėjo pro šalį va land Yardą, kur randasi
sudskis, kuris dabar randa las. Daug valgomųjų daiktų vos raportų, per paskutinę įtaisė demontraciją ir nuėję žiuoti. Bet jie nenukapojo Anglijos slaptosios policjos
Lenkija.
:>usę
gruodžio
mėnesio ties karaliaus rūmais pra visų telefono vielų toj apie- sėdyba ir kur dabar rekru
Nerimauja ir Rumunija. si Paryžiuje, davęs Tautų buvo išgrobta.
Maskvoje
buvę
sušaudyta
iinkėj, todėl kaip tik mušis tuojami liuosnoriai airių re
Ji nusiuntė jau dvi protesto Lygos Tarybos pirmininkui
dėjo reikalauti darbo.
118
žmonių,
o
nuo
1
iki
10
prasidėjo, tuojau buvo duo voliucijai slopint
Suokal
notas čičerinui delei kon žodį, kad kaip tik plebiscito
PARYŽIUS PILNAS
sausio
nužudyta
jau
347.
ta
žinia
į
netolimą
miesteli,
bio pienas buvęs toks: nuei
centravimo sovietų kariu- diena Vilniuje bus nustatyta
PIKTADARIŲ.
UŽDRAUDĖ KALBĖT
Daug žmonių pastaruoju
kad pribūtų daugiau kariu- ti keliems vyrammenės palei Dniestrą. Ru ir kaip tik pribus tenai
APIE MONARCHIJĄ. menės. Ir po valandos revo rašyti į karaliaus raitelius
Paryžiaus policijos virsimunijos ministeris savo no tarptautine kanumene, tai njn}ęas paskelbė,' kad perei- aiku buvę nužudyta taipgi
Vengrijos ministerija nu liucionieriai pamatė, kad at’ ir palikti ave pioščius su
Taroslavliuje,
Samaroje,
tose podraug ir protestuoja, Želigovskis su savo armija j
tarė
uždrausti kalbėt apie piška su anuotomis ir kito stipriomis bombomis.
Kazanėje ir Kurske.
ir teisinasi, kad Rumunija !s Y11/113“?,. ^auj,
i Štuota 37.000 žmonių už kriatgaivinimą
monarchijos. kiomis karės prietaisomis
visai nemananti laužyti ne trauksiąs. Vadinas, Pilsuds minališkus prasižengimus.
Parliamentas
119 baisais didelis būrys kareivių, todėl PADEGĖJAS GAVO 85
BAVARIJA
ATSISAKO
utraliteto linkui Rusijos, ir kis tuo prisipažįsta, kad ; Neskaitant paprastų vagys
prieš
17
užgyrė
valdžios nu neliko daugiau nieko, kaip
NUSIGINKLUOTI.
METUS KALĖJIMO.
kad ji jau nuginklavusi ke Želigovskis yra jo įrankis, čių, muštynių ir girtybių
tarimą.
Dabar
karaliaus
tik
bėgti.
Iš
to
namo,
kur)
lis kaltuosius pulkus, ku nes jis elgsis taip, kaip Pil tenai buvo papildyta 280 di
Bavarijos ministerija nu
Tūlas laikas atgal apie
klausimo Vengrijoj nevalia
rie perėjo jos rubežių.
sudskis sako. O kada Že delių plėšimų, 96 žmogžu siuntė savo premjerą van į bus kelti nei parliamente, revoliucionieriai buvo užė Uniontown, Pm, .Padėjo
mę, paliko tiktai krūva degti namai, ir iš
Varšuva aiškinasi, kad ligovskis užėmė Vilnių, tai dystės, 11 užmušėjisčių ii Kahrą į Berliną kad pra
nei
atskiriems
žmonėms.
griuvėsių.
Lenkija irgi pildanti sutarti pono Pilsudskio valdžia ba- 1,670 kriminališkų užpuoli- neštų centralėj Vokietijos
vo matyt, kad ugnį padeda
Kitas smarkus musis tą kas nors tyčia. Galų gali
su Rusija ir neduodanti sa žijosi, kad ji nieko bendra
valdžiai,
jog
Bavarija
ne

vo ribosę baltoms gvardi su tuo banditu neturinti. jmų.
galinti priimti sąjunginin JAPONIJOJ ATMESTA pačią dieną įvyko ties Rath- no areštuotas tūlas Albert
BALSAVIMAS.
cormacku, kur 150 revoliu Smith, 19 metų
joms prieš sovietus organi
kų reikalavimo nusiginkluo i
SUMUŠĖ
WILSONO
Hą- cionierių užpuolė policijos turtingų tėvų sūnūs,
ti. Tas reiškia, kad Bava- į Japonijos .premjeras
.
zuotis. Anot Varšuvos laik
FRANCIJOJ
AREŠTUO

’
VETO.
”
............................... 1 barakus. Po valandos šau- prisipažino padegęs 13 na
rija atsisako atiduoti savo , ra pasakė
raščių, į Lenkija subėgo iš
- nparliamente, kad
JA
KOMUNISTUS.
viso apie 50,000 baltagvar
visuotinas ir ’lygus
------ balsavi dymosi sevoliucionieriai bu mų. Pasirodo, kad vaikas
Kongresas - anądien nuta ginklus sąjungininkams.
.
mas, kurio reikalauja val vo atremti.
diečių (ir, matyt, visi‘buvo
Pereitą sąvaitę Paryžiuje rė sustabdyti naujokų ėmi
turėjo piromaniją, t. y.^bai
Vienu žodžiu, mūšiai eina siai mėgdavo gaisrus, todėl
nuginkluoti, nors laikraš areštuota da 6 rusai komu mą, pakol reguliarė armija ANGLIJOS BEDARBIAI džios priešai, yra perdaug
čiai to nepasako). Iš to nistai. Esą įsakyta da 21 su nesumažės iki 175,000 karei
radikališkas sumanymas ir visu "airių frontu.” Per tą kaipo pavojingą visuomenei
PAS KARALIŲ.
skaičiaus, 20,000 baltagvar imti.
Būrys Anglijos bedarbių Japonija da nesanti prie dieną, kiek sužinota, buvo 4 asmenį teismas nuteisė jį
Frankfurte taipgi vių. Ponas Wilsonas uždėjc
diečių prigulėję Petliuros esą suimta 14 žmonių. Pa ant to nutarimo savo "veto’ iasigavo prie karaliaus su i° pribrendus. Ir parlia- kazokai užmušti ir 10 su nuo 42 iki 85 metų kalėjimo.
armijai, 15,000 • Balakovi- ryžiaus. laikraščiai sako, (užd raudžiu) ir sugrąžint taraliene ir prašė, kad jie mentas 250 balsais pnes žeista.
čiaus gaujoms ir apie 15 kad Francuzijoj komunistai i jį kongresui atgal. Bet že iarytų ką nors, kad darbi- ^2 tą sumanymą atmetė,
MIRTIES BAUSMĖ PLĖ
kokiam ten Peremykinui. gauną kokiu tai budu Ame mesnysis kongreso butas linkai srautu
AIRIAI
PASKANDINO
ŠIKAMS.
darbo.
'
—
—
—
—
—
gautų
"Mudu darom viską ir da-!
Nora 8-tam Sovietų Kon rikos pinigų per Berliną. sumušė Wilsono "veto” 271
ANGLŲ SUBMARINĄ.
Arkansas valstijos sena
grese • Zinovjevas pasakė, Tai veikiausia paprasta re balsu prieš 16. Manoma, kač ”ysim viską ką tik galim,”
ŽINKELIO ANGLIJOJ.
Leidžiamas New Yorke tas vienbalsiai priėmė bilių.
kad dabartinių laiku karės akcionierių
propaganda,______
___ _
senatas rpadarys
tą patį įtsakė karalius. "Mes labai
Anglijoj tarp WeUhpooIio airių revoliucionierių laik kuris sako, kad bankų plėsi
nenori nei Trockis, nei Le kurios tikslu yra sudaryti,Tuomet
šitas nuvunnms
nutarimas virt
vir? ižjaučiam jūsų vargams.” ir Newtono susikūlė greita raštis, "Sinn Feiner,’’ tvirti mas yra lygus žmogžudys
I i uumei aivas
ninas, kad visa Rusija nuo tokį įspūdį, kad revoliuciji- įstatymu nežiūrint ar preziBet užuojauta ir-tuščiais sis traukinis su kitu trauki na, kad Anglijos nardomas tei, todėl plėšikai gali but_
ilgų kovų yra pavargus ir nį judėjimą
,__
Fracuzijoj varo dentas nori ar nenori.
sodžiais darbininkai negali iriu, ir 16 žmonių tapo už laivas K-5, kuris nežinia dėl baudžiami mirtimi
nori atsikvėpti, tečiaus Ru- vokiečiai.
—--------,
Nesiseka ponui WilsonuL jut sotus.
mušta, o 40 sužeista.
kokios priežasties aną dien kaip ir žmogžudžiai.

Lietuvos padangėj renkasi
dideli karės debesiai.
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nzi'flni aor*

Airijoj verda re
voliucija.
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kad po karės pridygo mažų
^valstybių, kurios jau iš pirmos dienos pradėjo tarp sa
vęs peštis ir kurfi naują ka
rės pavojų. Anglijos proleta
riatas
trokšta sykį ant visa*
kitu kraštu darbininkus. Ang- ((os
i visas karės
lijos darbininkai sudaro galin-i
i
priežastis
ir
suvienyti pa
gą puikiai suorganizuotą iri
saulį
į
vieną
brolišką
respu
disciplinuotą armiją. Virš 5
bliką.
Tečiaus
Anglijos
dar
milionų darbininkų Įeina i pro
bininkai griežtai priešingi
fesines" organizacijas (t radę
griovimui
tų mažų valstybių
unions). Apie 10 milionų dar
spėka.
Jie
tikisi, kad niekeno
bininkų, smulkiosios buržuazi
nespaudžiamos
ir neverčia
jos ir inteligentų laisvų profe
mos,
jos
greičiau
supras eko
sijų žmonių Įeina i Įvairios rū
nominį reikalą susiartinti
šies koperativus, daugiausia
su
savo kaimynais ir galu
vartotoj ų bendroves. Pastagale
sueiti su jais vienon diruoiu laiku koperativai susisolidarizavo su trade unionais delėn tautų federacijan.
kas link pamatinių socialių ir
Apie Hendersoną drg. če
politinių klausimų ir net pasi pinskas sako taip .
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KELEIVIS
čių, bolševikų, lenkų ir vėl bol KADA ATSIRADO PAS
Pats Radzvila sunaikindino
ševikų, kad Kauno valdžios LIETUVIUS LITERATU- tuos, kurie dar nebuvo išdalin
rankose Vilnius buvo tik kele
ti žmonėms.
RA?
tą savaičių ir todėl mums, Lie
“Kalvyniškų lietuviškų raš
lietuviai pradėjo tų iš šešiolikto šimtmečio liko "Laisvės” zigzagų auto
tuvos socialistams nebuvo jo Kada
rius lieja_ graudžias ašaras,
kios galimybės uzmegsti ry spausdinti savo kalba raštus
len
-kad
Raulinaitis jau
šius su Lietuvos rytų darbinin ir apie ką jie iš pradžių ra kiškai- lietuviškas katekizmas. m;~aCJ. P.v.*..
miręs,
ar
kur
kitur dingęs,
kais. Tokiomis aplinkybėmis šė?
Jo vardas yra lenlčiškas: ’Pois- o "Keleivis” su "Naujieno
prisiėjo atiduoti musų konflik šituo klausimu "Draugas” ki z litevskim katechizm.’ Kas
tą su lenkais Tautų Sąjungai išspausdino ilgoką straipsnį, jį sustatė nežinia, bet lėšas da mis” visai nepaminėję apie
kurio autorius tikrina, kad vė ‘Vilniaus žemės Raštinin jo mirtį.
rišti.
Bet be reikalo "Laisvė"
Prancūzų socialistų nuomo pirmutiniai lietuvių raštai kas’ p. Merkelis Petkevičius.
rūpinasi
ir verkia apie kitų
ne, Tautų Sąjunga, būdama buvę spausdinami daugiau Katekizmas tapo atspausdin
laikraščių bendradarbius,
bejėge, vargu sugebės praša sia tikėjimo reikalams, ir tas Vilniuje 1598 m. Stanislovo
kurie
da gyvi ir nėra niekur
linti Želigovskį ir prie taikos kad tų laikų lietuvių kalba Wierzeyskio spaustuvėje.”
dingę,
o visai užtyli apie
šiandien jau nelabai supran
tarp musų ir lenkų privesti.
Pruseiką,
kuris senai jau
Pirmutinis katalikų leidiSutikdamas su tuo aš at tama. Jis rašo:
yra prapuolęs, ir prie to da
“žmonės ginčijasi, kokis yra ais lietuvių kalba išėjo, kaip
kreipiau draugų francuzu dodaug didesnis "autoritetas"
rodos,
1595
metais.
Tai
buvo
mę Į tai, kad jie neša irgi atsa seniausis liet raštas, bet nėra
negu Raulinaitis.
komybę už susidariusią pas abejonės, kad seniausi musų knygutė, kurioj buvo aiški
J. R.
mus padėti. Jeigu jie, sutverę kalbos paminklai yra senoviš nama. kaip išpažinti kunigui
savo
"nuodėmės.
”
Ją
išleidęs
akcijos komitetą karui sustab kieji poteriai. Sakoma, kad Jo
Booklyno komunistams
dyti, butų savo akcijos pieną gaila juos išvertė Lietuvių kal- kanauninkas M. Daukša.
nelabai
sekasi su tais lape
Tas pats Daukša išleidęs liais, kuriuos
realizavę, tai lenkai nebūtų bon 1386 metais.
jie parašė
“Bet truputį senesnis už ir kunigams rankvedelį pa
buvę taip gausiai aprūpinti iš
prieš
kriaučių
unijos
valdy
Francuzijos pinigais, ginklais juos musų kalbos palikimas mokslams sakyt. Rankvedė- bą. Kaip tik jie pasisuka
ir amunicija ir j ir želigovskiai yra kunigaikščio Keistučio pri lis buvo už vardytas: "PostitarP
ir'kiti panašios rūšies riteriai sieks , užrašytoji Lenkų-Veng a Catolicka ta «t iszguMi- su tais lapeliais
tai
žiurek.
jau ir
nebūtų
galėję tarptautinių ru Kronikoje. Tos prisiekos mas
i
pareina
su
juodais
akiskandalų daryti. Aš pabrė kalba taip skiriasi nuo dabarti Nedelos ir szwentes per wi- | niais."
žiau, kad draugai francuzai tu nės mūsiškės lietuvių kalbos, ?us met.”
Taigi, sako šito straipsnio | Kas-kas, bet jau Lugmirėtų suprasti, kad panašus ri kad jos nei suprasti negali,
ina tai atsimins ilgai tą dieteriai lengvai gali privesti prie dėlto dauguma spėja, kad už- autorius, lietuvių literatūra Įną, kada jis dalijo tuos lanaujo baisaus karo Europos rašiusis svetimtautis ją suga
sšt^inėj po
rytuose, nes lenkų riterių dva dino iki nesuprantant. Tečiaus
Sau.
Ir
visi
šito
šimtmečio
9
S'egel St ko™ssia yra labai žema, galima sa kun. Jaunius rimtai tvirtinda
raštija buvusi kiaurai iv-,™ ?ars uz ke'
kyti to paties zoologiško laips vo, kad Keistučio prisieks musų
J
—
- 1 purę užmokėti, o jau su an
nio, kaip rusų —zubrų dvasia, essnti gerai užrašyta, bet ji tikėjinė; net valdžius įsaky takiais, tai kaip ten nebūtų.
o ta dvasios giminystė lengvai buvusi imta iš senų senoviško mai tokioj dvasioj buvę ra
Kriaučius.
šomi.
gali privesti prie bendros akci sios lietuvių kalbos.
Per 55 metus 16-tam šimt
“Kai-kurie sako, kad seniau
jos ir bendro fronto prieš de
"Laisvei” labai rupi
sias
lietuvių
raštas
esąs
kaspi

metyje
išėję 25 lietuvių kal "Naujienų
mokratiją ir socializmą Euro
’’ biznis. Ji visą
nas 1512 metų su parašu: 'pas ba raštai; per ištisą 17tąjį
pos rytuose.
laiką
"kikina
” "Naujienų"
Man i tai buvo atsakyta, kad namužes augau varga nežino šimtmetį pasirodę vos tik 35 redaktorius, kam jie tokias
tiesa akeijos komitetas kuri jau.’ M. Biržiška abejoja ar leidiniai, bet per 18-tąjį išė dideles algas ima.
laiką neužtektinai akyliai da kaspinas ištiesų yra taip se ję jau apie 130 leidinių.
Taip, "Naujienų" redak
bojo ginklų iš Francuzijos ga nas, nes jis yra rašytas nekam I
toriai
ir darbininkai ima(gotiškomis), tik
benimą, bet toliaus to nebebu puotomis
PROVOKATORIAI LEI- I dideles algas, ir vis dėlto ju.
sią. Francuzijos darbininkai apvaliomis (lotyniškomis) rai DŽIA BOLŠEVIKŲ LAIK- Bendrovė padaro gražaus'
esą griežtai nusistatę nebeiš- dėmis.”
RAščIUS.
I pelno. Tuo tarpu "Laisvės”
leisti nei vieno šautuvo nei len
Tūlas Abrpmas Kulvietis Brooklvniškių komunistų rędaktorėliai braižioja pokams, nei rusams-reakcinin- (iš Kulvos miestelio), buvęs organas ‘ "Laisvė" tvirtini Pierą pusdykiai, ir is skoių
kams ir pajėgsią tokį savo nu apie 1540 m. Karaliaučiaus
kad provokatoriai leidžia ne^??1„1ls.^)r?sV\ „^?.1 *vra
sistatymą palaikyti.”
i universiteto profesorium,

Skaitytoji Pastabos.

Lietuvos "Socialdemokra
tas”
išspausdino
Įdomų
draugo Čepinskio straipsnį
apie tai, kaip stovi Lietuvos
politiniai reikalai užsieniuo
se. Straipsnis labai ilgas,
ėjo net per penkis ”S—to"
numerius —nuo 31 iki 35—
todėl visą jį perspausdini
negalime, bet visgi su svar
besnėmis jo vietomis nori
me "Keleivio” skaitytojus
supažindinti.
Kuomęt pereitą vasarą
lenkai pradėjo laužtis Lie žadėjo remti trade unionus fi
“Jis pilnai sutinka su trum
tuvon, tai Lietuvos Steigia nansiniai jų ekonominėj kovoj.
pai
išdėstytu čionai darbinin
mas Seimas nutarė pasiusti Greta su ta galinga ekonomine
kų
nusistatymu
vidaus ir užį sąjungininkų kraštus de ir profesine darbininkų orga
scienio
politikos
klausimuose.
legaciją iš keturių žmonių, nizacija ir remiantis ja veikia
Todėl
jis
ir
yra
darbininkų
atstovaujančių keturias žy taip vadinama darbininkų par
mesnes Seimo frakcijas, kad tija, kaip politinė organizacija. partijos sekretorius, parliaatkreipus užsienio akis Į len Anglijos darbininkai puikiai mento narys ir Centralinio
kų elgimąsi.
Delegacijon supranta, kad jie užvis dau Akcijos Komiteto narys. Mes
inėjo: nuo krikščionių de giau laimėjo ekonominės ir (aš buvau pas Hendersoną su
mokratų, kun. Staugaitis; parliamentarinės kovos keliu Šleževičium) visupirma atkreinuo socialdemokratų, drg. ir todėl ne mano nuo tokios pėm jo domę į tai, kad lenkai
čepinskas; nuo socialistų - taktikos atsisakyti, jeigu tik dvarininkai, aprūpinti Enten
liaudininkų, Šleževičius ir viešpataujančių sluogsnių el tos ginklais, amunicija ir pini
nuo žydų Soloveičikas. Taigi gesys nepriverstų
griebtis gais, visomis savo pajėgomis
minėtame savo straipsnyje griežtesnių kovos priemonių. veržiasi į Lietuvą, kad ją
drg. Čepinskas pasakoja, ką Toks Anglijos darbininkų nu aneksuotu ir opų žemės klau>
iis toj kelionėj po užsienius sistatymas pilnai
atatinka simą išrištų Lietuvoj taip,
patyrė.
anglų tautos ir istorijos dva kaip jie nori, o ne taip, kaip
Reikia da pridurti, jog vi siai. nes Anglija visuomet bu to reikalauja Lietuvos liaudis,
sų pirma šita delegacija no vo klesinis evoliucijos ir par ir pareiškėm savo pasigailėji
rėjo važiuoti Paryžiun, kad liamentarinės . kovos kraštas. mą, kad Anglijos darbininkai
darbininkų nepajėgė ginklų ir amunicijos
pasimačius tenai su Tautų Nepriklausomoji
Lygos pirmininku, bet fran- partija ir socialdemokratų par gabenimo lenkams sustabdyti.
Hendersonas tvirtino, kad nuo
cuzų misija Lietuvoj pasiro tija yra kiek grieščiau nusista
to laiko, kaip Angluos Įsikūrė
dė tokia begėdė, kad atsisa tę. bet palaiko kontaktą su
darbininkų akcijos komitetas,
kė vizuoti delegacijos pas- dauguma. Revoliucinio ūpo ir
lenkai
negavo iš Anglijos nei
portus i Paryžių. Beto dele pas juos ne perdaug, taigi Į
vieno
šautuvo ir nei vieno
gacijai buvę priešingi ir Vol juos galima žiūrėti, kaipo į
skatiko, nes darbininkai buvo
demaro kompanijos žmonės. sekcijas didelės darbininkų
pasiryžę
griebtis griežčiausių
Jie aiškinę, kad jų "didvy partijos. Yra žinoma ir bolšepriemonių
nevengiant genera
ris" Voldemaras ir kiti "dip vikuojančių. Bet tai daugiau
linio
streiko,
jeigu Anglų vy
lomatai” taip puikiai Lietu sia darbininkų jaunimas, prie
bolševikiškus ir komunistišlaisvimnkų liga,
riausybė
arba
kokios
nors pra
vos klausimą sąjungininkų kurių glaudžiasi Įvairus origi
nokiau žinoti, ką
Taigi pasirodo, kad politi- išvertęs lietuvių kalbon psal- kus laikraščius. Tuose laik- ‘ „TB?t
pastatę,
kad nalai ir ekstravagantai iš, in monininkų grupės butų mėgi niai Lietuvos reikalai užsie-i
"Laisvė"
valstybėse
raščiuose
esą
talpinami
Ste*
„
^
ais
X
e
„ sakytų,
.
.
.
•
,,
„
bolševikizmu” teligentijos, futuristai, kubis- nę gabenti ginklus į rytus. niuose stovi gana prastai.
'kvepianti
1549
metais
kun.
Mažvy
klovo
editorialai.
Lenino,
1
« 1Ylakt?r1?1
Seimo delegacija tik sukom tai ir bendrai dekadentai. Įdo Anot Hendersono, darbinin Anglijos darbininkai iš prin dis išleidęs Karaliaučiuje Trockio, Bucharino ir kitų
kams visupirmiausia rūpėjo
promituosianti visą dalyką mus apsireiškimas, kad net
nedaleisti
Sovietų Rusijos su cipo nepritaria mažų valsty lietuvių kalba katekizmų komunistų vadų straipsniai. dirba "laisviečiai,” ir jeigu
ir pakenksianti
Lietuvos nepriklausomųjų liberalų tar
bių kūrimui, o Francuzijos knygutę, kuri buvo užvardy- 27-tam numery "L."’sako: , jie skolų tiek turėtu, kaip
pe yra bolševikuojančių, kaip mušimo, kaipo vienintelės ga
reikalams.
"Laisvė"?
lybės Europos rytuos, kuri ga socialistai nemato tarp Kau ta: ”Catechismusa prasti
“
Pastaruoju
laiku,
kaip,
pavyzdžiui
leitenantas
jurinin

Pašalinis.
“Nepaisant to mes išvažia
li sustabdyti dvarininkų ir ka no ir Varšuvos valdžių skir szadei.” Tais pačiais metais skaitytojai
atsimena, labai'
kas
Konn-Worthy
ir
pulkinin

jis
išleidęs
ir
kitą
knygutę
—
vome. Važiavome iki Bėdino
pitalistų reakciją ir imperia tumo. Tuo tarpu anglų ir
daug buvo rašoma apie tai,1
dvi paras, nes be prancūzų vi kas Malone. Pastarasis per lizmą ir tokiu budu apginti francuzu buržuazija, pas "Forma Chrikstima,” kas buk bolševikai rengiasi užpul-^
zos prisiėjo važiuoti nuo Kara vieną mitingą pasiūlė visus mažas tautas nuo pavergimo.” kurią musų ”diplomatai” reiškia, turbut, "krikštymo ti Latviją, Lietuvą ir Estoniją. Į
liaučiaus iki Stettino jura. At Kabineto narius pakabinti ant
jieško sau užtarimo, visai forma.”
tiem paskatom prida-1
Iš Londono lietuvių dele i juos ignoruoja ir rengiasi Tūlas Vilentas, kuris buvo vus“Kad
važiavę Berlinan mes randame lempų stulpų, už ką žinoma bu
tikrumo požymių, tyčia iš-’
baigęs didžiojo kryžeivių
užsienio reikalų ministerijos vo suareštuotas ir patrauktas gacijai pasisekė gauti leidi-į Vilnių atiduoti lenkams.
leista
keli falšyvi ’Pravdos’( šiomis dienomis man teteisman.
Pagalios
narys
taip
mas nuvykti Paryžiun. Te- i
mistro Albrechto lėšomis
telegramą, reikalaujančią, kad
Karaliaučiaus universitetą, numeriai su labai ’revoliucin- ko kalbėtis SU p. Louis B.
mes nebevažiuotume toliau ir vadinamos Fabijo draugijos nai drg. Čepinskas susiėjo su:
(konktatorių
arba
vilkintojų
francuzu
socialistų laikraš-ĮI KAM TENAI UNIJOS? išleido 1579 metais kitą ka gaiš’ straipsniais prieš Balti- Blanchly, kuris yra paskirtuojaus grįžtume Kaunan. Be
*♦_
>rr >tt_________ i________________ i___
draugija)
—
dešiniausia
socia

čio "L’Humanite” bendra-! Komunistų "Laisvė,” pa tekizmu knygutę, antgalviu jos valstybes, kur stačiai buvo tas New y0rko valstijos
to Berline sutikome vieną Tau
listų
grupė
—
garsus
ir
talen

darbiais, ir štai ką jis apie siremdama "Russian Press "Enchiridion Catechismas kviečiama pulti jas, mušti bur- maigto ir prekybos skyriaus '
tos pažangos (o gal Santaros,
tingas
rašytojas
Bernardas
‘ kooperacinėms sąjungoms
deal Plebonų ir Koznadijų zujus ir taip toliaus.”
juos sako:
aš gerai nežinau) vyrą, atva
Review," sako, kad Tarybų wokischku lieszuwiu paras- Taigi "Laisvė” pripažįsta. ^ew Xorko valstijoj orgaShaw
(šo)
viešai
pareiškė
esąs
žiavusi iš Paryžiaus, kuris sa
“Francuzu socialistai pareiš Rusijoj dabar smarkiai au
vo pasakojimais, galima saky bolševikas ir basta. Daryk tu kė. kad jų akyse nesą didelio ga darbininkų unijos. Girdi: chits per Daktarą Martiną kad tikri bolševikai negali P12?®1.1’
ls J° 38 Patynau,
Luthera.’
taip rašyti. "Revoliucingus” kad sis skyrius kas mėnuo
ti, mirtinai pergązdino delega su juo ką nori! Bolševikuojan skirtumo tarp Varšuvos ir
“Pabaigoje 1917 m. skaičius
Tai šitokia kalba buvo ra straipsnius rašyti ir prieš leidžia
-eidzia tam tikros litaratu*
htaratu*
ciją. Anot jo, Ententos kraš čių grupė žinoma daro daug Kauno valdžių, kad abi tos val
triukšmo
per
mitingus
ir
par

organizuotų
Į
unijas
darbinin

šomi
pirmutiniai
lietuvių
buržujus agituoti gali tiktai ros» ,un labai plačiai aiškituos Į Lietuvos Seimą žiūrima
džios siekia imperialistinių
raštai. Kalba buvo pusiau provokatoriai.'
.na kooperacijų naudmgukaipo Į slaptą ’Vciko’ (Vsero- tijos konferencijose, bet dau tikslų ir rodo norą svetimus kų buvo —1,587,062.
“Pabaigoje 1918 m. tasai lenkiška, o rašyba —vokiš
sijskij Centralnvj ispolnitel- guma darbininkų ir jų vadų kraštus užgrobti. Prijungimas Į
Bet
ar ji pati tokių "revo. .
žiuri Į tuos apsireiškuimus ga
'skaičius
pašoko
iki
2,353,951.
ka.
liucingų"
straipsniu
nerašo?
Taigi
man rodos, kad lienyj Komitet) filiją. Ententos
prie Lietuvos gudų apgyventų
na
flegmatiškai
ir
su
didele
to

•
.
“
tuvių
kooperacinmkams
ir
Vasarą
1919
m.
unijistų
buvo
Tais
laikais
kataliku
tikė

valdžios labai esą pasipiktinę
kraštų ir koncesionavimas Lie
lerancija,
manydami
tur
būt,
gi
butų
neprošali
su
ta
liter
jau
3,066,767,
o
vasarą
1920
jime įvyko skilimas. Gimė
dėl projektuojamos Lietuvoj
tuvos buržuazijai 100,000 de
protestonų judėjimas, kuris KETVIRTAS INTERNA- ratura susipažinus, kurios
žemės reformos ir dėl akcijos kad vis tiek jaunimui reikia šimtinių miško gudų žemėje m. 5,222,006.
’
išsidukti.
’
Bendrai
gi
Anglijos
CIONALAS.
galima gauti dykai. Jeigu
“žinių nėra apie unijistų apskelbė Romos popui mirti
prieš lenkus ir tokiomis aplin
sulyg taikos sutartimi Lietu
darbininkai
nesiskubindami,
ną
kovą.
Kaip
matom,
ir
pir

kybėmis niekas nenorėsiąs net
vos su Rusija esąs grynas im skaičių šiose gubernijose: Vo"Keleivio’’ skaitytojai jau
-J0?Pa'
kalbėti su delegacija. Išgirdus bet sąmoningai ir tvirtai eina perializmas. Jeigu Lietuvos lyniaus, Kubaniaus, Kursko, mutiniai lietuvių raštai bu žino, kad nelabai senai Švei- tartma kreiptis šuo adresu:
vo leidžiami Liuterio tikėji carijoj buvo sušaukta konfe- įnterMtional P. C. S. B.
tai delegacija labai nuliūdo ir prie savo tikslo— paimti į sa valdžios imperialistiniai apeti Podolsko ir Krymo.
vo rankas valstybinį aparatą ir
rencija tų socialistų partijų, ^®C1y
N ^orld
ėmė tartis, kas daryti toliau.
tai esą šiek tiek mažesni, na
“Geriausia yra susiorgani mo platnimui.
Kunigaikštis Radzvila bu kurios atsisakė nuo Antrojo Bld£’
Buvo nutarta pasiųsti užsienio naudojantis juo sutvarkyti tai ir Lietuva esanti mažesnė zavę Maskvos gubernijos dar
X
ork
’
YAnglijos
visuomenės
gyveni

vo
Įtaisęs
tuomet
Kėdainiuo

Internacionalo
ir
nesutinka
.
Šitas
departamentas
renreikalų ministeriui Purickiui,
mą socialistiniais pagrindais. valstybė negu Lenkija. Todėl bininkai. Ten prie unijų pri se protestonų drutvietę ir Internacionalo ir nesutinka ka adresus visų kooperaci- >
kuris tuomet viešėjo Paryžiu
jie, francuzai socialistai, nega klauso 824, 256 nariai; Petro
su Trečiojo nusistatymu.
je, telegrama, prašant jo ’paz- Jie tikisi laimėti artimiausius li palaikyti Kauno valdžios jos grado gubernijoj prie unijų ketino tenai protestonų uni Taigi šita konferencija, ku jų New Yorko valstijoj ir
rinkimus Į parliamentą ir tu
versitetą įsteigti. "Draugo” rioj buvo atstovaujamos kitose valstijose tikslu teik
valenijos’ važiuoti toliau. Pu
rint daugumą sulyg sena Ang kovoje su Varšavos valdžia, priklauso 432,000 darbininkų. rašytojas apie jį sako:
rickis ne tik ’pazvalijo,’ bet da
Amerikos, Anglijos, Vokie ti, joms gaHmos paramos.
“Šiuomi laiku veikiausia,
lijos konstitucija paimti Į sa bet jie visuomet palaiką ir pa
palaimino, pabrėždamas, kad
Manęs prašė p. Blanchly
laikysią Lietuvos darbininkų jau yra surinktos žinios iš vi
“Kunigaikštis Radzvilas kal tijos, Francuzijos, Šveicari
jo nuomone delegacijos kelionė vo rankas valdžią.”
ir ūkininkų kovą su lenkų sos Rusijos ir, reikia spėti, vynu tapęs naudojosi ir katali jos, Austrijos, Čeko-Slova- suteikti jam ir lietuvių koo
busianti naudinga. Gavę Pu
Draugui Čepinskiui Ang dvarponiais, ir tam pareiški kad unijose yra jau apie 6 mi- kystės suirimu ir Prūsų kuni djos ir Rusijos socialistų peracijų antrašus. Aš marickio atsakymą mes tuojau lija jau pusėtinai pažįstama, mui patvirtinti jie parodė man lionus narių.”
gaikščio pavyzdžiu. Universi partijos, nutarė sušaukti 22 nau, kad lietuvių kooperaišvažiavome į Londoną. Tokiu nes pirma jisai buvo Lietu viename iš paskutinių numerių
teto jis neįkūrė, bet Kėdai vasario Vienoje tarptautinį joms čia yra proga save pa*
Bet "Laisvė" nepaaiškina, niuose įtaisė spaustuvę. Te suvažiavimą rir pakviesbudu išvažiavę iš Kauno spalių vos atstovu Londone, tik ’L’Humanite’ straipsnį apie
tei—----- garsinti ir pasinaudoti
---1 d. mes atvykom Londonan derikalai pasirūpino jį at lenkų-lietuvių santikius, griež kokiais tikslais dabar Rusi čiaus iš jos išėjo daugiau len ti
asaulio - so kiamais jų patarimais.
viso pasaulio
tik spalių 8 d.”
šaukti, o jo vieton pasiųsti tai prieš lenkų -dvarininkų jos darbininkai tas unijas kiškų raštų negu lietuviškų. cialistų partijas atsiųsti sa Aš esu sumanęs paduoti
organizuoja. Unijos darbi Rodėsi, kad katalikystė Lietu vo įgaliotinius, kad įsteigus pasiūlymą sušaukti tarp
siekimus atkreiptą.
Londone Lietuvos delega grafą Tyszkiewicz’ių, stam
Jie apgailestavo, kad Lietu ninkams labai reikalingos voje turr išnykti, nes pats že ketvirtąjį Internacionalą.
tautinį ^kooperacijų atstovų
cija apsilankė pas lordą Ce- biausi Lietuvos dvarininką. vos socialistai nesugebėjo rasti Amerikoj, Anglijoj ir visur,
maičių vyskupas Jurgis Petke
Taigi,
nuvažiavus
dabar
suvažiavimą, kad nustačius
cilių ir kitus veikėjus, bet
kur jiems nuolatos reikia vičius tesirūpino vien medžiok
kontakto
su
Lietuvos
rytų
Londonan,
drg.
Čepinskiui
bendrą veikimą ir aptarus
daugiau-;, ....
.
draugui Čepinskiui daugiau, žinomi ir , darbininkais tuo metu, kada kovoti su išnaudotojais. Bet le. Jo pagelbininkai mažu kuo KOMUNISTU AREŠTAI kitokius dalykus.
šia rūpėjo pasimatyti su An- ’
*xv
en?>
PARYŽIUJE.
Rusijoj, "Laisvė" sako, dar buvo geresni už jį.
i Kooperatyvės organizaciglijos darbininkų klesos at-:^, tu°Jaus. nu'7ko, l»s Vilnius buvo Kauno valdžios bininkų
dabar
niekas
neiš

rankose,
kad
darbininkams
“
Spėjame,
kad
iš
Radzvilų
Pūikiausiame
Paryžiaus
jos yra gėriausis lietuvių
stovais, nes Hendersoną, Anghjos darbi: ninku partijos sekretorių. Ir tarpininkaujant susitarti su naudoja. Kapitalizmas tenai spaustuvės Kėdainiuose turėjo įotelyje policija areštavo įrankis (^gerinimui savo
“Mano supratimu, Anglijos pasikalbėjęs su juo apie An- rytų gyventojais delei sujungi išverstas su šaknimis. Taigi išeiti nevienas lietuviškas raš d-rą Abramovičių, Maskvos gyvenimo s^ygų, ir nei vieįdomu butų žinoti, kam pro tas šešioliktame šimtmetyje, ’’črezvičaikos" narį, ir 12 ki- nas lietuvis nepadarys klaidarbininkai stovi priešaky pa- gljjos darbininku nusistaty mo Vilniaus su Kaunu.
fesinės
unijos rusams dabar bet jų neteko patirti. Veikiau tu komunistų, kurie darė došj lavindamas save toje
šaulio proletariato judėjimo,
drg Čepinskis pranešė,
Mano buvo jiems paaiškinta,
nepaisant to, kad pas juos ma- jog galingas Anglijos prole- kad Lietuvos rytai visą laiką reikalingos, nes pramonės siai jie pranyko- tada, kada pienus francuzu komunistų srityje.
•
žiau revoliucinio ūpo, negu pas šariatas nesidžiaugia tuo, buvo okupantų rankose, vokie-’jos vistiek neveda.
žmonės vėl tapo katalikais. partijai. '
Vincas B. Debesis.
____
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LIETUVIU JUDĖJIMAS
naudos iš tų lapeliu turės I PHILADELPHIA, PA.
PHILADELPHIA, PA.
žydų redakcijoj jie nesusi
tuviai savo darbštumu juos
PITTSBURGH, PA.
visų pirma tas, kas juos pa Į iš Draugijų Sąryšio veikimo kalbėjo. Todėl jiedu nutarė
sukerta.
Gavo mušt už lapelius.
Kruvina kova.
rašė, nes nėra abejonės, kad
susirasti sau perkalbėtoją.
Visiems kuomi nors prisi Atskiria pelus nuo grudų.
23
d.
sausio
Lietuvių
MuJau visi žino, kad nelabai kas nors jam užtai ge
Jau suvirs 3 savaitės, kaip dėjusioms prie rengimo šio Tūlas Braddokietis. rašy
Susijieškoję tūlą žydelį,
senai komunistų sumanymu rai atlygino; paskui pasi Izikalėj Svetainėj atsibuvo kuris kalba "žemaitiškai," čionai streikuoja "Crinips baliaus tariame širdingiau- damas "Laisvėje” apie savo
Brooklyno kriaučiai išleido pelnys tie, kas juos spaus I Draugijų Sanryšio susirin nusivedė jį į redaktiją už Ship Yard” apie 7000 darbi sj ačiū.
Įspūdžius iš A. P. L. A. 13-to
J. Milius,
kurstančius lapelius prieš dins, o ant galo jų vaisiais kimas, sušauktas tuo tikslu, "tlumočių." Ten jie vyriau ninkų. Veik pusė tų darbi
seimo,
tarp daugelio melų,
S. Genis,
kad apkalbėjus, kaip pasek- siam redaktoriui pasakė sa ninkų priklausė prie unijos
savo unijos valdybą. Mes pasidžiaugs darbdaviai.
kas pas komunistus yra
.J. Matonis.
tuojau per "Keleivį?>” ir ki Ir pasakykit, draugai, ar mingiau pravesti naujai pa vo "naujieną,” kad jie, kaipo ir buvo neblogai apmokami.
taip priprasta, netyčia betgi
AUBl
RN.
ILL.
tus laikraščius pasakėm, fabrikantams dabar
Kuomet
kompanija
jiaskelne skelbtą paskolą.
ir teisybę pasakė. Pavyz
lietuvių atstovai, praneša,
kad tokie lapeliai, kurie džiaugsmas, kada streikuo- I Pirmiausia tapo išduota kad bendras lietuvių ir žydų bė, kad numuša darbinin Lietuvių girtuokliavimas. džiui, jis nurodo, kad iš
streiko metu kelia darbinin jantįs darbininkai pradeda j atskaitos ir raportai iš vei darbas labui Lietuvos jau kams algas 40% ir nepri
1.5OO los organizacijos na
Prakalbos.
kų organizacijoj nesutiki savo tarpe muštis?
( kimo praeitų metų. Pasiro- nereikalingas^ Vienok žydų pažįsta unijos, tai visi dar Šis miestelis nedidelis, rių "Ljąįsvę’’ skaito nepilni
mus ir kursto versti unijos
Trimeris.
į | lė, kad Philadelphijoj už dienraščio redaktorius neat bininkai išėjo į streiką čia yra keturios anglies ka 300; tas reiškia, jog daugiau
□ilnai sumokėtus L. L. P. bo kreipė į tą jų pranešimą aty- Kompanija yra pasiryžus ši syklos, iš kurių tik vienoj kaip 1,200 skaito "Keleivį"
valdybą, yra niekas dau
giau, kaip tik provokacija, BINGHAMPTON, N. Y. jus įplaukė $36200.00 ir apie dos ir pasiuntė juos į kitą streiką pasmaugti, vienok dirbama pilną laiką, o kito ir kitus laikraščius, nes
□ž $12000.00 yra pasižadėtą namą, kur laikomi žydų-lie- darbininkai laikosi tvirtai. se darbai eina visai silpnai. kiekvienas tos organizaci
ir mes perspėjom kriaučius,
Apie
kun.
Ambrozaičio
nuo
trba po truputį įmokėta. tuvių susirinkimai. Nuėję Visi kampai apstatyti poli Kaip visur, taip ir pas jos narys turi po laikrašti.
kad jie butų labai atsargus
pelnus.
Nutarta Įmokėjusiems para ten jie pranešė tą pačią isto cija ir detektivais, kad ap mus lietuviai daro namuose Tas parodo, jog žmonės mo
su tais lapeliais.
Pasirodžius musų kores Pereitų metų gruodžio šyti laiškus, kad dabaigtų riją. Žydai, išgirdę šitokią saugojus skebus, vienok nė visokios rūšies raugą ir gir ka atskirti pelus nno grudų,
pondencijai, Brooklyno ko mėnesy "Drauge’’ tilpo Iz. mokėti, o pasižadėjusiems "naujieną”, nusistebėjo ir, ra tos dienos, kad nebūtų tuokliauja. Nekurie subato- "Laisvės" jie jau nenori.
munistų tarpan tartum per- Žalneraičio korespondenci —kad savo pažadėjimą iš pasitarę tarpe savęs, liepė keletas pašautų, papiautų mis rengia taip vadinamas Sausio 22 d. komunistai,
'
kūnas trenkė. Bekampis, ja, kurioje buvo pasakyta, pildytų.
minėtam komitetui ateiti į arba užmuštų. Pati polici "gužynes” ir daro neblogą pasislėpę po Elde- elde var
Varde specialio komiteto, tą pačią vietą vakare, paaiš ja pripažįsta, kad tokios pelną, pardavinėdami naimi du, buvo parengę balių ir
Jankauskas ir kiti pradėjo kad kun. Ambrozaitis išklerėkti kriaučių susirinki bonavo šv. Juozapo parapi kuris tapo išrinktas iš 7 kindami, kad tuo laiku čia kruvinos darbininkų kovos raugą.
skelbė, kad pelną jie siusią
ypatų
tartis
su
žydais,
išda

Philadelphijoj
dar
niekuo

muose, kad "Keleivis” ir jo joj pustrečių metų ir daug
bus ir kitas lietuvių komite
22 d. sausio pas mus lan Lietuvon (turbut savo drau
vė raportą Julius A. Chimes. tas, susidedąs iš dr. Damb met nebuvo. Streikierių pi kėsi su prakalbomis p. V. K. gui Želigovskiui, kad grei
korespondentai esą "provo parapijai naudos padarė.
katoriai." Girdi, "jie kaip Aš, nenorėdamas įžeisti Raportas buvo gana ilgas, rausko, Chimaičio, Miklaičio ketai saugoja skebus ant vi Račkauskas, Lietuvos At čiau nuverstų
Lietuvos
Į smulkmeniškas ir žingeidus. ir kitų. "Kaševaras” su ”rau- sų kampų, ypač tose vietose, statymo Bendrovės atsto "buožių’’ valdžią!!. Tūli ko
žalčiai, kaip gyvatės lannei kunigo, nei tos kores I Turėta su žydais apie 12 su
- džioja po svetainę ir viską pondencijos
donanosiu’’ tik mikt, mikt ir kur reikia mainyti gatveka- vas. Nors išsyk .jisai kalbėjo munistai buvo pradėję kelti
padavėjo,
pami

sirinkimų,
tartasi
su
žydais
praneša 'Keleiviui’.” Ir taip nėsiu kun. Ambrozaičio nuo
nieko negali atsakyt. Mat, rius. Suprantama, naudo
apie šėrus, bet apie Lie "revoliuciją" jau ten pat, z
politikieriais
reikale
pasko

damiesi sumišimu "piketau- tuvos praeiti, vienok visa jo ant baliaus, tik tas "dėde”
jie šaukė per kelias dienas,
jiems
nesinorėjo
su
savo
julos ir politiškos akcijos pri došišku d^rbu pasirodyti ja" ir valkatos. Jie strei- kalba buvo taip nustatyta, su lazda suardė visus jų pie
rodos, kad "Keleivio" kores pelnus.
Kiekvieno
kunigo
pridepažinime Lietuvos per šios ano komiteto akyse. Tuomet derių vardu užpuola žmo kad klausytojai, "pasimoki nus.
Soho Bedievis.
pondentai
butų pataikę
rvstė
yra
traukti
žmones
šalies
valdžią.
Pagalios
už

nes
ir
apiplėšia.
Taip
buvc
jiems į skaudžiausią vietą. prie tikėjimo, vienok kun.
tik žydai suprato, kas per
nę” iš Lieuvos praeities var
baigdamas
raportą
J.
A.
atsitikimas,
kad
valkatos
ROCKFOR1), ILL.
vieni
tie
pasiuntiniai.
gų
ir nelaimių, tvertų sau
Bet palaukit, gerbiamieji, Ambrozaitis to netik neda-j
Chimes
perskaitė
korespon

užpuolė
vieną
darbininką
Po
tokios
nevykusios
"vi

"laimingą" ateitį, pirkdami Apie romiškus ir neprigul- '
nevadinkit kitų provokato rė, bet ir mintyje neturėjo.)
riais be reikalo. "Keleivio" Tisai daugiausia rūpindavo denciją, tilpusią ”Garso" Nr satos" pas žydelius, klerika Įtardami jį skebu ir reikala o. Račkausko reprezentuo
m ingus parapijonus.
korespondentai neprovoka si ne apie parapijonų dūšias, 3, kurioje labai neteisingai lai nutarė kitokiais budais vo priparodvmų, kur jis jamus šėrus. Vėliaus p. Pas mus randasi dvi lie
porą komiteto tam darbui pakenkti. Tuo dirba. Tasai darbininkas Račkauskas jau kalbėjo tie
vo kriaučius, bet patarė jet apie jų pinigus. "Duoki apšmeižiama
ypatų. Toji korespondencija jaus jų "dūšių ganytojai” tą dieną buvo gavęs algą ir siog apie biznį, nurodyda tuviu parapijos: viena Ro
jiems apsisaugoti nuo pro te pinigų! Duokite pinigų!” sukėlė susirinkime daug
nos katalikų trusto, kurios
vokacijos.
Provokatorius .—tai buvo jo nuolatinis I ginčų. Mat du ar tris kleri per pamokslus iškeikė tą todėl išsiėmęs iš kišeniaus mas Į gręsianti lietuviams /isas
turtas priklauso airių
yra ne tas, kas stoja už dar šauksmas. , Nors išsyk prie kalai, niekeno neįgalioti, ir bendrą darbą. Negana to, konvertą su pinigais paro vavojų iš svetimtaučių pil vyskupui, o kita neprigulbininkų vienybę, bet tas, parapijos ir nedaug žmonių gi bandė landyti po žydų re jie prirašė da nemaža šmeiž dė. Valkatos, paėmę kon dės. Esą, žydai Lietuvoje ninga, kurių patįs žmonės
au turį apie 40 savo bankų
kas sėja jų tarpe nesutiki priklausė, bet vistik buvo dakcijas, bet žydai nekaip tų į savo klerikališkus laik vertą su pinigais, pabėgo.
'
Kalbama,
kad
jeigu
šio
raščius.
Vienok
ir
šios
jų
pa

h
’ jeigu tik lietuviai nesu- aido. Romos trusto parapimą ir kursto vienus prieš apie 200 parapijonų. Išklę- juos priėmė ir už tai jie metė
os
perdėtinis
kun.
Slavinas
kitus. Tas tai yra tikra bonavus gi kun. Ambrozai- bėdą ant dr. Klimo ir J. Gri stangos nuėjo veltui. Ben ”ship yardo” darbininkai biusia pirkti šėrus, steigti Daisiai neapkenčia tų lietu
provokacija, varoma kapi čiui pusantrų metų, prie pa niaus, buk jiedu jiems kelius dras lietuvių-žydų darbas streiką praloš, tai tuomet bankus, tai Lietuvos visi vių, kurie priklauso prie
sustreikuos visų "ship var turtai pateksią svetimtau
likosi neišardytas.
talistų naudai, ir "Keleivio” rapijos paliko tik apie 6 pa užkirte.
dų"
darbininkai.
Klerikalai ir po to dar ne
čiams. Ir, anot jo, kaip da autiškos parapijos. Tą savo
korespondentai
perspėjo rapijonai. Tai mat kokią | Susirinkimas,
išklausęs nurimo. Jie nutarė tą darbą
Patartina šiuo tarpu iš bar Mexikoj nėra pakajaus jeapykantą jisai parodo ant
darbininkus prieš ją.
naudą atnešė parapijai kun. visus tuos ginčus> nutarė iš
dekvieno žingsnio. Taip nekitur nevažiuot į PhiladripDabąr pažiūrėkime, ar Ambrozaitis!
i rinkti specialį komitetą nu išardyti Draugijų Sanryšio hią darbo jieškoti, nes čia ir delei svetimų kapitalistų, 'ersenai tūliems katalikams
taip galės būt ir Lietuvoj.
"Keleivio” korespondentai Pagalios, turiu -pasakyti, švietimui tikro dalykų sto susirinkime. Kunigo suor
taip
bedarbių
daugybė.
ganizuoti
jie
atūžė
į
konfe

Galbūt ponui Račkauskui įmonėms užgimė kūdikis,
klydo, ar ne. Pažiūrėkime, kad ir pats korespondentas vio ir pareikalavimui, kac
Tėvu
Vaikas.
ir bus naudos iš steigiamų turį tėvai skubinosi apkrik________ *
Kokių vaisių tie lapeliai pra Žalnieraitis nemažai darbo "Garso” korespondencijo. renciją. Kaip tik spėta ra >
bankų, bet visiems lietu tyti. Paprašė kumus ir tie
deda nešti.
padėjo, šaukdamas parapi tilpę šmeižtai butų atšaukti. portai išduoti, taip ir pradė
MC ADOO, PA.
viams darbininkams iš to įuvežė kūdiki į romišką baž
Bekampio ir kompanijos jos mitingus, kol minėtą ku J korųitetą įėjo dr. Damb jo klerikalai su savo ”kašeLietuviai darbuojasi.
naudos nebus. Susipratę lie lyčią. Kadangi kūmas buvo
- įsakymu keli kriaučiai buvo nigėlį išprašė iš parapijos. rauskas, J. A Chimes ir K. varu” priešakyje lermą kelt.
’nezaležnikas," tai kun Sla
Bet ir čia jiems, vargšams,
nusiųsti anądien padalyti tų Kam tad girti tą, kas pagiri-, Į Miklas.
McAdoo lietuviai yra ver tuviai darbininkai žino, kac vinas užsimanė jį prieš alnepavyko. Kaip tik kuris
darbo žmonėms bus tik* tuo
lapelių tarpe svetimtaučių, mo neužsitarnavo?
Nutarta rengtis prie ant pradeda rėkti, tai pirminin ti pagirimo už savo pasidar met gerai, kai Lietuvos tur orių prisifgdinti, kad jis iš
kur žydai ir italai kriaučiai
Lakštutė.
bavimą Lietuvos labui. Nors
sižada "nezaležnikų" dievo,
ros Lietuvai paskolos, bū
laiko mitingus. Tūlas Lug- P. S. Ši korespondencija tent prie "Lietuvos Apsigy kas plaktuku i stalą taukšt, šiame miestely yra mažai tai bus nuo‘savų ir svetimų ■> įtiki romiškiam. Kadangi
taukšt ir sako: "Nei vietoj lietuvių—apie 40 šeimynų ir ■jonu atimti ir suvisuomevina nunešė pluoštą tų la pirmiausia buvo pasiųsta nimo Paskolos."
ir ne į dalyką kalbi. Sėskis !M
įinti.
III. Mainerys kūmas pasirodė perdaug
pelių Unijos svetainėn po "Draugui,” bet jis netalpino
■*upartas’’ ir atsisakė sveti
Išrinkta du pasiuntiniu. į Taip jie visi, nabagai, įr nu keletas pavienių—bet pasi
No. 9 Siegel St., Brooklyne, jos. Mat apie kunigą neprie buriantį Lietuvos Laisvės
darbuoti moka kaip ir dide
mam
dievui tarnauti, tai
SCRANTON,
PA.
ir pradėjo dalyt. Kriaučiai, lankiai kalbama. Vėliaus pa-| Paskolos stočių pasiuntinių siramino.
lėse kolonijose.
kun.
Slavinas
kūdikio ne
Mirę lietuviai
Kunigo švogeris.
patėmiję, kad tuose lape siunčiau ją "Tėvynei,’^ bet. ir suvažiavimą, kuris atsibus
Tūlas laikas atgal SLA.
krikštijo. Taip kūmai ir su
Pastaromis dienomis mu grįžo su nekrikštytu kūdi
liuose raginama versti uni ji netalpino. Dabar siunčiu vasario 23 d. Pasiuntiniais
54 kuopa buvo nutarusi
CLEVELAND,
OHIO.
sų
kolonijoj mirė šie lietu kiu. Tėvai turėjo jieškot ki
jos valdybą, tuojaus sulaikė ją "Keleiviui," kuris teisybę išrinkti J. Grinius ir dr.
rengti balių ant 15 d. sausio
viai
:
dalintoją ir klausia: kas tu visuomet talpina, nieko ne Stankus.
Slaptas komunistų biznis. ir pelną paskirti Lietuvos
šo kūmo iš romiškių tarpo,
Antanas Petronis mirė
per vienas, kad tokius pro- bijodamas ir prieš rtieką ne
Šiame susirinkime daly Clevelando komunistai ir labui. Vėliaus prie rengi po ilgos ir sunkios ligos. Ta kad apkrikštinus kūdikį.
vokatoriškus lapelius dali nuolankaudamas.
L. vavo pasiuntiniai nuo suvirš komunistės iš "slapto veiki mo to baliaus ji pakvietė po palaidotas ant lietuviškų Antras atsitikimas buvo
ni? Dalintojas pamatęs, kad
30 draugysčių bei kliubų.
mo” perėjo į "slapta bizni.” visus liet, vyrus, moteris tautiškų kapinių. Velionis *:oks. Tūlas Rockfordo vai
gali būt blogai, numetė la
SCRANTON, PA. ' P.L.D.S. Spaudos Komitetas Jie atrado, kad slaptai daryt ir merginas. Likosi sušauk paėjo iš Kauno rėdybos, Uk kinas norėjo apsivesti su
pelius ant stalo ir spruko
ir pardavinėt "samodielką” tas visų lietuvių susirinki mergės apskričio, Radžiūnų mergina iš Beloit, Wis. Ir
per duris laukan, o kriau Nepiig ugninga lietuvių pa
PHILADELPHIA, PA.
yra daug geriau ir pelnin mas ir S. L. A. kuopos su kaimo. Velionis turėjo 39 vaikinas ir mergina geri ka
čiai paskui jį vytįs. Pasi rapija gyvuoja gerai.
manymas užgirtas.
talikai. šliubą buvo nutarę
metus amžiaus, Amerikoj imti Beloite. Bet kadangi
vijo už kelių blokų ir pradė Lietuvių Tautiška Kata Klerikalai tarnauja žuliktfv- giau, negu slaptai platint
Priėmę
tą
nutarimą
visi
komunizmą. Jeigu komunis
skiui.
jo mušt. Visą apdaužė, ap likiška Dievo Apveizdos pa
lietuviai stojo prie darbo: išgyveno 17 metų. *
:aunosios tėvai tam jauni
tai,
perskaitę
šią
žinutę,
no

stumdė, taip kad tas parėjo rapija gyvuoja gerai Perei
Tūlas laikas atgal Phila- rėtų tai užginčyti, tai aš ga vyrai parūpinti baliui reik Antanas Klimas likosi už kiui buvo priešingi, tai jau
su juodomis akimis.
menis, o moterįs ir mergi muštas kasyklose. Paėjo iš nikis parsigabeno jaunąją
tus metus ji išbudavojo kle delphijos Draugijų Sanryšis
Dalintojas
raportuoja boniją ir salę, taip, kad pa išrinko specialį komitetą, lėsiu paminėt ir vardus tų, nos pardavinėti tikietus. Kauno rėdybos, Raseinių ;mti šliubą Rockforde. Nuė
kurie tokį biznį daro. Apart
apskričio, Girkalnio parapi
apie tai streiko komitetui, rapijos turtas pasidaugino kad susitarus su Lietuvos to,
galėsiu
jiems primint Ir Nekurios moterįs, pasidrą jos. Turėjo 55 metus am jo pas romiškį kunigą. Tas
bet komitetas laiko tai apie ant $12,000. Svetainei piliečiais žydais ir pradėjus apie kitokius jų gražius dar sinę, perėjo ir po svetimtau
nareikalavo paliudymo, kas
slaptybėj, kad kitų nenu duota vardas Vytauto. Ji [bendrą veikimą Lietuvos belius "moterystės" reika- čių krautuves ir gavo nema žiaus. Amerikoj išgyveno iiedu per vieni ir kur pri
27 metus. Tapo palaidotas klauso. Kadangi tokių pagąsdinus.
turi 55 pėdas ilgio ir 40 pė labui. Kuomet minėtas ko luose.
' S—tas. žai aukų pavidale įvairių ant šv. Juozapo kapinių.
Ar dabar matot, draugai, dų pločio, išpuošta gražiais mitetas jam pavestą darbą
daiktų. Ypač žydai neatsi
iudymų jie iš niekur negaOna Kamarauskienė mi ’ėio gaut, tai nusiminę vaik
pradėjo
vykinti
gyvenįpan
ka jus. tais lapeliais atsie- paveikslais Gedernino, Kei
sakė ką-nors dovanoti ir
HYDE PARK, MASS.
kėt? ' Kitų tautų darbinin stučio, Algirdo, Simono ir jau padarė su žydais gana
dar pagyrė moteris, kad jos rė ’igonbuty. Buvo dar jau ščiojo. Tuom tarpu nepriKomunistų
"detektivas."
kai, perskaitę kurstantį jų Daukanto, Kopąroiko, Ko svarbių sutarčių, tai musų
rūpinasi pagelbėti. Lietuvai. na moteris, vos tik sulauku gulmingieji katalikai priturinį, ne Hilmaną su Šip- lumbo ir kitų. Lietuviai klerikalai sumanė tam dar Nors nevertėtų užimt lai Saliuninkas Matonis paau si 31 metų. Paliko sirato- kurstė jaunuosius imti šliu
lakovu eina versti, bet pe šią svetainę ir kleboniją is-1 bui pakišti koją. Kadangi kraštyje vietą tokiems da kavo baliui gėrimo ir sve mis 4 mažus vaikučius. Li bą- pas neprigulmingą kuni
ria kailį tiems, kurie tuos budavojo patys, be jokių) žydai į lietuvių bažnyčią nei lykams, ‘bet aš negaliu iš tainę dykai davė. Matonie- kosi palaidota ant šv. Juo gą. Tuojaus likosi parkvieszapo kapįnių.
J. Petrikys
lapelius platina.
tas iš Chicagos kun. Žvalio
kontraktonų. Kuomet ang-| na ir kunigų pamokslų ne tęsti nepranešęs visuome nė ąu savo merginom, Bara
Na o ar mes per "Kelei lių kasyklos buvo sustoję klauso, tad klerikalai nutarė nei, kokie pas mus komunis* nauskienė, Stalgaitienė ir
ms ir jaunuosius suvinčiaST. CHARLES, ILL.
vį’’ nesakėm, kad taip bus? ant trijų sąvaičių. tai para išrinkti iš savo tarpo komi ai. Vienas jų užsimanė kelios kitos išpuošė svetai
vojo.
Vadinasi, romiškis
Draugystės reikaluose.
socialistus. nę, taip kad net svetimtau
Ar mes nesakėtn, kad tie pijonai tuo laiku supuolę iš tetą ir per jį žydams praneš "sunaikinti”
agentas stumte nuo savęs
lapeliai sukels tarp darbi budavojo minėtus namus. ti, kad bendras lietuvių ir Girdi, aš žinau, kad tie so- čiai gėrėjosi tokiu lietuvių
D. L. K. Vytauto draugy atstūmė ištikimas aveles.
ninkų vaidus ir peštynes? Prie statymo daug dirbo ir žydų veikimas jau nereika dalbiaurybės grius. Jeigu darbštumu, Balius pavyko stė praneša savjp nariams, Tai šitokia konkurencija
lingas. 1 tą komitetą jie iš ; ie patys negrius, tai jis ži labai puikiai ir davė pelno jogei musų vieno draugo, eina tarp romiškių ir nepriMes tai sakėm, bet Mockaį- pats kun. Gritėnas.
rinko tūlą išklypusį virvasu- nąs kaip juos "pafiksysiąs”. 144 dol ir 3c. Prie to suau- Jono Vasiliausko iŠ-Geneva, mlmingu.
tis, tas nešvarus sutvėri
mas, mus "provokatoriais, Prieš pat Kalėdas naujoj kį, tarnavusį caro armijoj Jisai pasiuntė savo moterį, kauta 18 dol., taip kad išrišo Ilk, pasimirė pati. Taigi, Romiškių bažnytėlė yra
svetainėj atsibuvo fėrai, ku "kaševaru" ir antrą papras* tad patirtų, kas darosi pas pasidarė 162 dol. Tie pinigai gerbiamieji nariai, kurie gy maža ir prasta, daugiau pa
žalčiais” už tai išvadino!
Jus matot, draugai, ką rie davė parapijai pelno tą bažnyčios žiurkių bandy socialistus. Moteriškei, gir likosi pasiųsti šiuo adresu: venate kituose miestuose, naši į garadžių, negu į baž
jums kalbėjo lyderiukai, ku apie 1,450 dol. vėliaus vai toją "raudonanosį”, dėvinti di, vyrai yra palankesni, tai Lithuanian Representative, patėmiję šį pranešimą, pasi nyčią. Kuomet parapijonai,
rie skiepuose susirinkimus kai sulošė veikalą "Žydų taukuotą gatvekarių kon , ie ją įsileis savo tarpan ir 162 West 3Tst. St., Nevv skubinkite prisiųsti posnter- privalgę kopūstų, į ją susi
laiko. Jus svarstėt, bara Karalius,” nuo kurio liko duktoriaus kepurę. Tasai >arodys jai visas savo pas- York, N. Y.
tinę pagal įstatų nurodymą renka, tai oras pasidaro
tės, išmetėt apie $160 sun pelno 150 dol. 15 ir 16 sau "komitetas’’ pirmiausia nu aptis. Bet šita moteris nuėLenkai, norėdami lietu po 50c. į draugystės iždą. taip tvankus, kad ir pats
kiai uždirbtų pinigu o ko sio buvo surengta vakarie tarė kreiptis į žydų dienraš ii8 į vieną bučernę ir pra viams užkenkti, ant tos pa Draugystės antrašas: P. 0. < ievas pradeda raukyties.
kia iš to nauda? Tik ne nė nuo kurios atliko pelno čio redakciją. Kadangi nei dėjo pasakoti, kad vyras pa čios dienos irgi buvo paren Box 16. Užrašų sekretoriaus Parapijonai pradėjo dėti pi
šioe parapijos turtur "kaševaras,” nei ”taudona- skyros ją "detektivu” ant gę savo balių, bet jiems jis antrašas: 73 W. Illinois st., nigus ant naujos bažnyčios,
apykantą sukėlėt tarpe dar 200 dol. Stos
tas neša 50,000 dolerių.
nosis” kitaip nemoka kalbė socialistų.
bininkų!
nekaip pavyko.. Nors len-'st. Cbarles, III.
tik vargiai jie kada nors suBačiy
Juozas.
Aš iškalno sakiau, kad
ti, kaip tik lietuviškai, tai
A. F, Sadauskas, kų čia yra daugiau, bet lieK. Tamašiunas. dės.
botagas.
BROOKLYN, N. Y.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Patarimai delei teikimo
pašalpos Lietuvos Rau»
donajam Kryžiui.
Vasario 23 dieną yra šau
kiamas Lietuvos paskolos
stočių atstovu suvažiavi
mas. Be to, kaip girdėti, vy
riausioji Lietuvos Piliečių
Sąjungos valdyba kviečia
savo skyrių atstovų suva
žiavimą vasario 24 dieną, o
kai kurie laikraštininkai
yra sumanę susivažiuoti va
sario 25 dieną, kad aptarus
savo profesionalius reika
lus ir savo darbą delei ant
ros paskolos..
Kuomet jau tiek Įvairių
organizacijų daro savo pasi
tarimus, tai butų labai pra
vartu pasitarti ir Įvairioms
organizacijoms, kurios užsi
ima
Lietuvos Raudonoje
Kryžiaus šelpimu.
Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje yra jau kelis kartus
prispirtinai prašiusi Ameri
kos Lietuvių Raud. Kry
žiaus Rėmėjų Draugijos val
dybos priduoti apyskaitą,
kiek ji yra suteikusi tam L.
R. Kryžiui pašalpos, bet nei
nuo jos pirmininko, nei nuo
Tautos Fondo sekretoriato,
nes ši draugija skaitosi jo
dalimi, jokios žinios nėra
gavusi. Tuo tarpu kai kurios
L. R. Kr. Rėmėjų Draugijos
nariai skelbiasi laikraščiuos
se, jog visi surinktieji pini
gai busią šiam Liet. Raud.
Kryžiui pilnai atiduoti. Ne
randamas jokio atsakymo
š šios Draugijos valdybos,
šiuomi aš apeliuoju prie vi;ų jos skyrių, o lygiai ir prie
visų kitu Įstaigų, kurios už
siima Lietuvos Raud. KryT
iiaus šelpimu, atsiųsti savo
atstovus vasario 22 dieną
pasitarimui-drauge su Lie
tuvos Atstovybe Amerikoje,
kaip tinkamiausia organi
zavus aukų rinkimą ir jų
tarsiuntimą
Lietuvos R.
Kryžiui. Susirinkimo vieta
Nevv Yorke bus paskelbta
taškiau.
Iš kalno pasisakau, jog
visai nėra manoma kuo nors
įrdvti ar trukdyti Įvairių
įstaigų darbas, bet tik pasitarti, kaip jis sėkmingiau
nustačius, kad pačių aukų
butų daugiau Liet. R. Kryž.
raunamų. Suprantama, jog
• tą jtasitarimą kviečiami
įtvykti atstovai arba valdy
bų nariai savo noru ir prita•imu ir jog jisai visai nėra
triverstinas, kaipo organi
zacijoms. Visi nutarimai to
lio atstovų pasitarimo gali
>uti tik kaipo visuomenės
valsas, su kuriuo pačios Įs
taigos, kurios užsiima Liet.
R. Kr. šelpimu, galės skaityis arba nesiskaityti.
J. Vileišis
Liet. Atst. Amerikoje.

—Maike, kodėl tu neatė norėjau. "Kas tu toks per
jai manęs išbeluot, kaip aš vienas?" jis manęs klausia.
"Komunistas," aš jam sa
džėloj sėdėjau?
—Aš nieko nežinojau, tė kau. Jis tuojaus mane prie
ve, kad tau tokia laimė pasi bakso, pašaukė vežimą ir nutarabanijo mane i policsteitaikė.
—Ar tu, Maike, sakai, kad ši.
—Na, ir kas buvo toliau?
belangėj sėdėt, tai laimė?
Orait, vaike, tai aš ir tau lin
—Tenai mane iškrėtė, ar
kiu tokios laimės susilaukti. neturiu bombų, ir uždarė už
—Aš, tėve, kas kita, o tu geležinių grotų. Aš jiems
vėl kas kita. Man reikia mo sakau, aš noriu, kad man
kintis, man kiekviena valan duotumėt šifkortę uždyką i
da brangi, o tu nieko neveiki, krajų, ba Amerikos aš ne
tik kitiems po kojų maišaisi, myliu. "Orait,’’ sako policlyg tas nereikalingas baldas. manas, "mes nusiųsime ta
Kaip buvo saliunai, tai už ve tenai, kur tu myli." "Len
šlavimą nors maisto gauda kiu. misteri" aš jam sakau,
vai, o dabar po kelias dienas ir paprašiau geros vakarie
nevalgęs išbuni. Taigi, aš ma nės. ba, sakau, aš esu komu
nau, kad pasėdėti kelias die nistų staršas ir bile ką val
nas kalėjime, kur kas diena gyt nepratęs.
—Ir gavai, tėve, valgyt?
duoda binzų ir kavos, ir prie
to da už nakvynę nereikia
—Jes, vaike, gavau tokių
mokėti, tu gali s^u skaityt, patrovų, kokių savo gyveni
tėve, tikra laime.
me nebuvau ragavęs. Atėjo
—Ai don kėr, vaike, apie didelis, atraitam rankovėm
binzusir kavą, jeigu man policmanas. ir sako, kad jis
reikia džėloj sėdėt. Aš velyk man duosiąs tokią vakarie
būti be binzų ir kelias dienas nę. kokią bolševikai Mask
nieko nevalgęs, bile tik būti voj duoda —ir kaip kirs
ant svabados. Kaip aš esu man i žandą, tai net mane
fry, tai binzų aš bile kur kojos išlėkė augštynl... Ant
gaunu. Netik binzų, vaike, rytojaus, vaike, jis man ii
ale ir munšaino gaunu para pusryčius tokius pat davė.
gaut.
—Ir ilgai jie tave taip vai
—Na, gerai, tėve, bet už šino ?
ką gi tu patekai kalėjiman?
—Keturias dienas, vaike
—Ogi visai nekaltai, vai pratino mane, kaip jie sakė
ke, kaip Dievą myliu nekal prie bolševikiškų patrovų
tai. Nepadyvyk, vaike, kad Paskui buvo sūdąs. Atnešė
bažijuos, ba tu žinai, kad esu tenai raudoną mano flagę ir
sako sudžiai, kad su šita flageras katalikas.
ge aš norėjęs buntavot žmo—Žinau, žinau, tėve.
nrieš šitą kontrą. Su
—Tai gerai ir sakyk, kaip
ūžia
sako,
kad už tokį darb?
žinai. Dabar aš tau papasa
kosiu, vaike, kaip man tas i jis galis duoti man 20 metų NUSIŽUDĖ 2.604 MOTE
RYS..
nasitaikė. Aš išskaičiau aną jdžėlos. Aš pamačiau, kad čia
dien gazietose, kad Ameri gali būt blogai, pradėjau tei
Laikraščiai skelbia, kad
kos valdžia deportuoja bol sintis, kad aš nesu joks ko pereitais metais Amerikoje
ševikų ambasadorių Į Rusi munistas ir parodžiau kvite- lusižudė 2,604 moteris. Iš
ją. Tai yra duoda jam šip- le, kad esu atlikęs velikinę viso nusižudymų buvo 6,171.
kartę uždyką ir veža pirmoj išpažinti, kad priguliu prie Sulyg užsiėmimo, saužudysklesoj ant geriausio šipo, ir parapijos, ir sudžia liepė tės dalijamos taip:
vis tai valuk to, kad jis bol mane paleisti. Išleisdamas
57 prezidentai ir vedėjai
ševikas. Už kelių dienų žili policmanas da Įspyrė man Į didelių firmų;
nu. gazietos rašo, kad ir vėl užpakali, ale apie tai aš jau 33 milionieriai;
išsiuntė visą šipą komunistų nekėrinu, bile tik nereikės
24 advokatai;
j Rosiją. ir tai vis už dyką. daugiau tokių "pusryčių
8 teisėjai;
Aš pamislinau, o kodėl gi aš priimti.
51 rlaktaras:
negaliu parvažiuot taip kaip
34 profesoriai;
komunistai? Juk i Lietuvą ATSISAKĖ DARYT GINK 27 studentai;
aš jau senai noriu keliauti,
21 brokeriai;
LUS.
ale vis pinigų ant šipkortės
59 bankieriai;
Italijoj, Turino mieste F.
neturiu. Syki buvau i baksą
12 kunigų,
Įlindęs, kad katalikiška laši I. A. T. automobilių firmos O kiti paprasti darbininkai.
nių bendrovė iš So. Bostono darbininkai pranešė savo
parsiųstų mane kaipo laši darbdaviams, kad nuo šiol
nius, ale nuo to laiko tokio jie nebedarys jėkių ginklų NUTEISTA 77 SARGYBI
NIAI.
trikso jau niekad nedalysiu. užsieniui (šita firma gami
Taigi aš nutariau pasinau
Ant Filipinų suki Ameri
doti komunistų deportavi na ir ginklus). Kad šituo nu kos valdžios teismas nuteisė
mu. Pasiėmiau aną vakarą tarimu neatimt kai kuriems 77 sargy binius (constąbularaudoną flagę ir užsidėjęs darbininkams darbo, jie nu ry) už maištą 10 metų kalė
ant pečių naršuoju sau tarė dirbti tik 6 valandas Į jimo ir užsimokėti nuo $500
per atrytą. Policmanas tuoj dieną.
’ki $5,000.

man už rankos, o as to tik ir
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Pagal A. Pannekoek’ą parašė Margeris.
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PINA, PINA.
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Kerta, veža, aria, sėja,
Rauja, krauja ir akėja,
Daržą, sodną prisodina—
Pina žmogus lizdą, pina...

Kala, mala— teška, pleška,
Suka, siuva, mezga, rezga,
Audžia tauškydams audimą—
Pina žmogus lizdą, pina...
Dunda, ūžia,
Cypia, pypia,
Peša, karšia,
Pina žmogus

traška, braška.
tarška, barška,
trina, mina—
lizdą, pina...
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Kulia, dumia, staugia, kaukia,
Žibsi, trinksi, baubia; šaukia,
Ima, pila, vaisių skina—
Pina žmogus lizdą, pina...
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Rūksta, dūksta, kaista, rausia,
Dega, verda, juosta, aušta,
Plienas žęjnę apkabina:—
Pina žmogus lizdą, pina...
Bėga, sėda, stoja, joja,
Nardo, plaukia ir lakioja.
Vaikus lavina, mokina—
Pina žmogus lizdą, pina....
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Žydi, kvepia, žiba, šviečia,
Darbo vaisiai darban kviečia,
Duoda maisto, suramina—
Pina žmogus lizdą, pina...
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Dubiai, dulkės ir bildėsis,
Rožės, vynai ir klegėsis
Jungia vyrą ir merginą—
Piną žmogus lizdą, pina...
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Lekia varnas per sodeli,-'
Čiulba, ulba ten paukšteliai —
Varnas tupia Į medeli,
•Žiuri, kokie ten paukšteliai.
Špokai, volungės ten žvilga,
Laisvę garbina per dieną;
Grušios, vyšnios, bliumai mirga
Ir vaišina jie kiekvieną.
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Kvarkia varnas —nieks neklauso.
Lesa, kerta vyšnią rausvą— •
Gal čią mėsa, lašas kraujo?
Varnui reikia mūšio naujo.
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MARKSIZMAS IR
DARVINIZMAS.

Skamba dainos kuogražiausios—
Varnas nor kitaip giedoti.
Sirbsta uogos kuogardžiausios—
Jis žmogėnus nor jieškoti.

Vainas juodas rūsčiai kvarkia—
Žalio sodo jis nekenčia;
Jam nemiela paukščių tarpe,
Karą-marą jis vien švenčia.
Varnas šaukia šiaurės vėjus,
Liepia sodą nuplikyti.
Paukštelius, kaip piktadėjus,
Iš sodelio išvaikyti.

Staugia vėjai, lapai bĮra,
Liūdnos krūvos paukščių lekia,
Tvoros braška, pusnis kila,
Medžiai stovi kaip apdegę.

Varnas vėl Į sodą grįžta,
Džiaugias, kvarkia, pina lizdą;
Prasi blaivius vėl pranyksta,
Kaip ledai šalti nutirpsta.
Petras Keleivis.

Sibiras,

i

Markso principą.
Sužinoję skirtumą tarp
Kada žmonės pasiliuosažmonių ir gyvūnų, apspręs- vo iš gyvūnu karalijos (pa
: kime, kaip jie yra paliečia- saulio), besi vystymas ĮitanI mi kovos už buvĮ. Kad šita kių ir gaminimo būdų, pa
kova yra priežastimi tobulu dalijimas darbo ir Žinija pa
mo augimo ir netobulumo sidarė varomąja jėga drau
mažėjimo, tai niekas, regis, gijos besivystyme. Tai yra
negali užginčyti. Šitoje ko šitie dalykai, ką yra pagimvoje gyvūnai darosi vis la dę visokių surėdymų praei
biau tobulesniais. Čionais tyje, kaip antai: primityvis
betgi reikia reiškiau nusta komunizmas, žemiečių sis
tyti tobulumo esmę. Reikia tema, pradžia tavorų gami
pastebėti taipgi ir tą faktą, nimo, feodalizmas, o dabar
kad mes čia negalime prisi įauj oriškas kapitalizmas,
laikyti nuomonės, jogei gy kuris stumia mus vis arčiau
vūnai, imant juos abelnai irie socializmo.
kovoja ir pasidaro tobules
X. KAPITALIZMAS IR
niais. Gyvūnai kovoja ii
SOCIALIZMAS.
lenktyniuoja pagalba savo
ypatingų organų. Levai ne
Ta ypatinga kovos forma,
kovoja pagalba savo vuode- įpie kurią Darvinas kalba
gų; kiškiai neatsideda ant tavo teorijoj apie evoliuciją,
savo akių; neigi sakalai iš nustato žmonių draugingu
lošia kovą pagalba savo sna mą ir Įrankių vartojimą.
pų. Levai veda kovą su pa Kova už buvĮ, nors eina tarp
galba savo raumenų ir dan skirtingų grupių, tečiaus ištų; kiškiai atsideda ant sa įyksta tarp narių tos pačios vo kojų ir ausų; sakalai lai- grupės, ir jos (kovos) vietą
mi su pagalba savo akių ii užima savitarpė pagalba ir
• sparnų. Jeigu mes dabar pa- ?ocialis jausmas (atjauti
siklausime, kas yra tai, ką mas). Kovoje tarp grupių,
kovoja, tai ir gausime atsa- ekniškasai aprūpinimas nu
kvmą.' kad organai kovoja sprendžia, kas laimės; iš to
Kovą veda levo muskulai ii paseka veiklesnis technikos
dantys; zuikio^kojos ir au- besivystymas. šitos dvi apsvs; sakalo akys ir snapai, inkybės veda prie skirtingų
Tai ir yra kova, kurioje or- zeikmių, suprantama, prie
ganai tobulinasi. Gyvūnas, skirtingų sistemų. Pažiūrė
aplamai, priklauso nuo šitų kime, kokiais budais jos vei
organų ir dalinasi su jais kia prie kapitalizmo.
vienu likimu.
Kuomet buržuazija Įgavo
i Dabar pastatykime toki nolitinę jiegą ir padarė ka
pat klausimą apie žmogaus pitalistinę sistemą viršijan
pasauli, žmonės nekovoja čia kitas, feodaliai retežiai
pagalba savo prigimtų or ;apo sutraukyti ir žmonės iš
ganų, bet pagalba dirbtinių ’ų pąliuosuoti. Tai buvo
Įrankių ir ginklų (ginklai svarbiausia dėl kapitalizmo,
taipgi reiškia Įrankius). Ši dant kiekvienas dalyvautų
čia irgi principas tobulumo .'aržytinių kovoj; idant nei
ir naikinimo netobulumo ko- vieno judėjimas nebūtų var
voje už buvĮ išlaiko savo po tomas ar siaurinamas korziciją. Žinoma, čia Įrankiai poratyvėmis pareigomis, ar
kovoja, ir tai veda vis prie ba pančiojamas legaliais Įs
didesnio Įrankių tobulumo. tatais, nes tik be tokių var
Tos grupės ar padermės, ką žymų produkcija gali pilnai
vartoja geresnius Įrankius plėtotis. Darbininkai taip
ar ginklus, visados yra pa- >at turi būt "ponais ant sa
sekmingesnės kovoje už bū vęs," nesuvaržyti feodalinė
vi, o jeigu jos išeina Į tie mis ar bendrinėmis pareigo
sioginę kovą su kitomis ra mis, nes tiktai laisvi darbi
sėmis, tai visados laimi ta ninkai gali parduoti kapita
rasė, kuri yra geriaus apsi listams savo darbinę jiegą,
rūpinus dirbtiniais Įran kaipo tavorą (prekę), ir tik
kiais. Tos rasės, kurių tech tai laisvus darbininkus kapi
niškoji paspirtis yra geriau talistai gali pasekmingiauišvystyta, gali apsiginti nuo >iai naudoti. Tai tik delei ši
tų rasiu, kurių priemoninė tos priežasties buržuazija
paspirtis’ nėra taip gerai iš pašalino baudžiavos nelais
plėtota. Europos rasės vir vę. Ji paliuosavo iš baudžia
šija. todėl, kad jų technika vos. tečiaus tuo pačiu laiku
gėriau išdirbta.
naliko juos nuo visko atskir
Dabar mes kuoaiškiausiai tais. ir be jokios apsaugos.
matome, kad kovos už būvi Pirmiaus juk žmonės nebu
principai,
suformuliuoti vo izoliuoti; jie priklausė
Darvino ir paremti Spence- bent kokiai korporacijai
rio. turi nevienokią intaką Į (draugijai); jie buvo po glo
žmones ir gyvulius. Princi ba kokio nors lordo ar ko
pas, kad kova tobulina gink munos. Jie buvo dalimi solus. vartojamus varžytinėse, cialės grupės, kuriai jie pri
veda prie skirtingų rezulta klausė savo pareigomis ir
tų tarp žmonių ir gyvūnų. nuo kurios jie turėjo apsau
Gyvūnuose jis (Darvino ir gą. Tečiaus šitas priedermes
Spencerio principas) veda buržuazija panaikino; ji su
prie nepaliaujamo prigimtų griovė korporacijas ir pa
organų besivystymo; tuo naikino feodalius santikius.
tarpu žmonėse tokis princi Vienok tokis darbo žmogaus
pas veda prie nepaliaujamo paliuosarimas reiškė atėmi
besitobulinimo Įrankių. Tai mą iš jo visokios prieglau
dos; dabar jis jau negalėjo
yra pamatas marksizmo.
atsidėti
ant kitų. Kiekvienas
Čia mums aišku, jogei
turėjo
atsidėti
pats ant sa
marksizmas ir darvinizmas
nėra dvi savistovios teori vęs. Pats vienas, liuosas nilo
jos, kurios kiekviena tinka visokių ryšių ir apsaugos ar
savo specialiai sričiai, netu globų, jis turėjo kovot prieš
rinčios nieko bendro su vie visus.
(Toliaus bus.)
na kita. Tikrybėje, tas pats
principas pabrėžia abidvi
FRANCUZŲ PINIGAI
teorijas. Jos padaro vienu
PAKILO.
mą. Žmonių pasukimas nau
ju keliu, vadinas, pavadavi
Paskelbus, kad sąjungi
mas natūralių organų dirb ninkai jau susitarė dėl su
tiniais Įrankiais, priverčia mos, kokią Vokietija turi
ŠĮ fundamentalĮ principą iš- "raneuzijai užmokėti, tuorodyti kitaip dviejose srity , aus franeuzų frankas pakise; tai yra, kad gyvūnų pa o iki 7. 30 cento: pirma bu
saulis vystosi pagal Darvino vo apie 6. 70 cento už fran
principą, kuomet draugiji ką. Bet pakilo ir vokiečių
nis pasaulis vystosi pagal pinigai.
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KELEIVIS
Pajieškau brolio, kuris po savo tė: vu vadinasi Povylas Žigas. Kauno rė• dybos, Šiaulių apskr., šaduvos para
pijos, Piupių kaimo. 24 metai atgal
jis gyveno Beit ir Red I-odge. Mont
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį
žino, malonėkite pranešti šiuo adre
su, už kų bus atlyginta.
<11»
Ben. \Vaiczunas
Haines. Alaska.

Amerikos ir Lietuvis AudiKerpmcijos Ketais
Suavažuviais.

“KELEIVIS”
GIRIA U SI S DARBO ŽMONIŲ
LAURAITIS
PRENUMERATOS KAINA
Amerikai*:
Metams ....... . .............. $2.00
Pusei metų .................... $1.25..
Kanadoj ir l>trobesiuose:
Metams ......................... $3.00
Pusei metu . .tt-, ....... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei
piant j Redakciją, rašykit ši to k
adresu:
“KELEIVIS”
253 Broadway, So. Boston. Ma»*.

Sausio 20 d. 1921 m. So. Bos
ton, Mass., Lietuvių Salėje, bū
Maloniai ėviečia ta akcijonierių susivažiavimas.
Direktorių raportai buvo išduoti
g ISTEMA ir organizacija nuo pat pradžios audeklinės suj siorganizavimo. Audeklinės or
yra tikrais faktoriais bi ganizacijos darbas eina pasek
znio pasekmėje tik tuomet mingai. Per aštuonis mėnesius
kai būna pritaikytos prie prisirašė 750 narių. Audeklinė
jau turi išrašius akcijų ant $90,gyvenimo.
000.00. Audeklinė buvo jkorporuota ant $100,000.00 ir per ašBACHMETJEVAS IŠEIK
į tuonis
mėnesius beveik visos
, VOJO ČIA $59,000,000.
akcijos buvo išrašytos iki meti•
nio akcionierių susivažiavimo.
Nuo to laiko, kaip Rusijoj
■
Taigi
metinis akcionierių susitapo nuversta Kerenskio
BEDARBIS
NUSIŽUDĖ.
i
važiavimas
nutarė audeklinės
valdžia ir bolševikai paėmė
Worcester, Mass. — Per- | kapitalą padidinti ant $200,kontrolę i savo rankas, pono eitą sąvaitę
čia pasiplovė 000.00- Dabar audeklinės kapiWilsono valdžia Wash;ngtodarbininkas vardu Oster- į talizacija bus ant $300,000.00.
ne leido buvusiam Kerenskio
Raportas buvo išduotas aude
ambasadoriui Bachmetjevui berg, nes jau trjs mėnesiai
kaip atleistas nuo darbo ir klinės atstovo. Audeklinės ats
išeikvoti
čia $59,000,000.
iki šiol negalėjo rasti ušsiė- i tovo dokumentų peržiūrėjimui,
Tuo laiku, kuomet Kerens
mimo.
kuriuos jis parsivežė nuo Lietukio valdžia griuvo, Nev;
Yorko National City Banke KANSAS VALSTIJOJ SU- vos valdžios, buvo išrinkta koKun J.
buvo ant jos kredito padėta ŠTRŽKAVO*MAiNERIAii,nfeija * trijk*
$56,000,000; ant tos sumos Kansas valstijoj, kur ka Įžydinavičia, Andrius Treinavipaskui da $3,000,1'00 užaugo, pitalistai yra Įsteigę vadina Įčius ir Pranas Andrijunas. Ko
taip kad išviso pasidarė mą 'pramonės teismą’’ kad misija atrado, kad visi atstovo
dokumentai teisingi ir pripažino
$59,000,000.
nedaleidus prie streikų, an kad atstovas atliko didelius dar
Šitokį paaiškinimą dabar gliakasių unija, kuriai tenai
davė senato komitetui Iždo vadovauja pagarsėjęs Ho- bus audeklinės labui Lietuvoje.
sekretoriaus padėjėjas Ke- wat, apskelbė streiką. 260 ' Audeklinės atstovas Kazlaus
lley. Mat senate komitetas angliakasių jau metė darbą. kas tęsė raportą toliau. Po ra
porto skaitė Amerikos ir Lietu
dabar tyrinėja pono A\'iisono šeimininkavimą, ypač MILIONIERIUS PRIGĖRĖ vos Audimo Korporacijos Sta
kiek katrai valstybei karės
Aną subatą New Ybrke tutą. (Charteri ir By-Laws),
metu buvo duota paskolos ir prigėrė milicnierius Allred kuris buvo perskaitytas para
kaip tie pinigai buvę suvar Tredv.ay VVhite. Jis buvo iš grafas po paragrafo ir vienbaltoti: ar Amerikoj, ar išvežti ėjęs ant ežeic pasičiužinėti, ' šiai buvo priimtas. Suvažiavime
užsienin. Kelley paaiškino, iedas įlūžo ir nuėjo dugnan. pasirodė, kad Lietuvoje atstovo
viskas jau yra padaryta. Val
kad išviso iki Kerenskio val
džia prisidėjo su dideliu turtu
džios puolimo, tai via iki 7
kaip tai: duoda didelį žemės plo
lapkričio 1917 metu, šios ša
tą,
mūrinius budinkus, Nemuno
lies valdžia paskolinusi Ru
krantą, ir už tą visą turtą val
sijai $187,000,000. ir kad tie
džia
paima akcijomis (serais) iš
pinigai buvo padėti ant Ke
audeklinės.
Inžinieriai tam rei
renskio valdžios kredito į.
kalui
jau
yra
gauti, budinkai ga
New Yorko National City Jau trys metai laiko, kaip Lie
tavi,
verpiamos
ir audžiamos
Banką. Tai buvo duota Ru tuva pasiliuosavo nuo carizmo ir
sijos valstybei paskola, ku- kaizerizmo jungo. Lietuvos gy ' mašinos Vokietijoje yra užsaky
rią Rusijos liaudis gal turės ventojai apsivalė nuo įvairiu už tos ir jau gatavos, tik reikia kekada nors atmokėti. Dalį tu puolikų, bermontininkų, apsiva ; turiu milionų auksinų pradžiai
pinigų Kerenskio .valdžia iš lys ir nuo lenkų —avantiūristų. į to viso darbo. Audeklinė savo
leido pirkdama čia visokių Trumpu laiku apsigynimo dar darbą pradės dirbti ateinanti
pavasary.
reikmenų, o $56,000.000 pa bas bus užbaigtas.
Mus
visų
Lietuvos
piliečių
Nauja valdyba buvo išrinkta
siliko.
laukia
didžiai
svarbus
ir
prakil

iš
9 ypatų. Funkcijos valdybos:
Bachmetjevas gi buvo Ke
renskio valdžios ambasado nus darbas, tai atbudavojimas P. J. Kazlauskas, prezidentu;
rius Washingtone Žinoma, šalies, pakėlimas kultūros ir in Kun. Juozapas žydinavičius, visu Kerenskio valdžios griu dustrijos Lietuvoje. Mes priva j ce-prezidentu; Kazimieras Urvimu pasibaigė ir jo amba- lom steigti fabrikus Lietuvoje, ■ tanas, iždininku; Pranas Andsadorystė, tečiaus kuomet suteikti jos gyventojams tinka I rijūnas, sekretorium. Direkto
jam prireikė pinigų, jisai mą užsiėmimą, aprūpinti šalies riais : Pranas Tiškinas, N. Radaparašė čeki ant National Ci- gyventojus reikalingomis reik I vičius. Andrius Trainavivius.
tv Banko. Bankas kreipėsi i menimis, kad nereiktų mums ĮVViHiamas Kundrotas ir M. L.
Valstybės
Departamentą svetur jieškoti tokių reikmenų, ■ Masionis.
klausdamas, ar galima da kuriuos mes lengvai ir kuosai Tarp žmonių buvo paleistas
bar Bachmetjevui Rusijos galime patus pasigaminti.
gandas, kad buk tai audeklinė
Štai, Liet. Am. Rūbų Išdirbi yra suvienyta su Atlaso Clothvalstybės pinigus mokėti.
Departamentas tam nesi nio B-vė iškilmingai sveikina ing Companija. Atlaso Clothing
priešinęs, ir taip ponas Ba savo bendradarbius,. dalininkus Kompanija turėjo didelį apetitą,
chmetjevas, apie kuri pas ir visus Nepriklausomos Lietu kad aklai pasigriebti audeklinę
kui susispietė visa gauja pa vos piliečius su metinėms sukak i savo rankai, bet nabagams ne
pasisekė kito turtą sugriebti.
bėgusiu iš Rusijos kontre- tuvėms Vasario 11 dieną.
Minėta bendrovė yra pirmuti Kazlauskui būnant Lietuvoj, jie
voliucionierių. traukė tuos
pinigus čekiais ir traukė, nė lietuvių tarpe, kuri iškėlė tą buvo sužiedavę audeklinę su At
pakol išeikvojo visus $59,- mintį ir pajiegė sutraukti pla lasu ir laukė metinio susivažia000.000. Penkiasdešimts de čias Amerikos Lietuvių minias j ■ \ imo, kad galėtų duoti šliubą.
vynis milionus i tris metus! organizuotą kūną. Sukėlė gana i tat jų neteisingas triūsas nuėjo
tinkamą kapitalą pradėjimui i uždyką.
verpimo -audimo fabriko Lietu Dabar audeklinės ofisas yra
AMERIKOS SKOLOS
voje. Taipgi, Lietuvos valdžia permainytas ant 395 Broadway.
AUGA.
suteikė minėtai bendrovei dide-Į So. Boston, Mass.
Washingtono žiniomis, lės koncesijos rūbų gamybos in- i
per sausio mėnesi prie Su Austrijoj ir pasižadėjo remti' American & Lithuanian Testile
Corporatkm,
vienytų Valstyjų skolos pri bendrovę moraliai ir finansiškai.
sidėjo da $11,010,714. Tuo Dalis bendrovės direkcijos 395 Broadway, So. Boston, Mass
(Apgarsinimas.)
budu visa šalies skola 31 priešakyje su verpimo- audimo I
buvo
$23.993,234,882.
sausio
mekaniku J. Gudžiunu sparčiai
darbuojasi Lietuvoje prirengiAPIPLĖŠĖ PAŠTĄ.
LOS ANGELES CALIF. me verpimo- audimo fabriko,
Už 20 mylių į vakarus nuo
kuris šį pavasarį pradės rūbų
Apie orą.
St.
Louis pereitą sąvaitę 5
Prieš Kalėdas aš apturė gamybos darbą.
ginktuoti
plėšikai užpuolė
jau 87 laiškus nuo lietuvių Lietuvos linai, vilnos ir kiti
pašto
vagoną
ir pagrobę
iš įvairių kolonijų, kuriose valakniniai augmenis, tai yra
krepšį su $100,000 pinigų,
daugiausia klausiama apie Lietuvos auksinės mainos. Mi
Californijos o^o gražumą. nėta bendrovė gamindama rūbų pabėgo.
Turiu visiems atsakyti, jo materiją, suteiks didelę paramą
gei čia oras labai gražus. Lietuvos gyventojams, taipgi
Dienomis saulė šviečia kai duos puikų pelną savo dalinin
auksas, o naktimis dangus kams už investuotą kapitalą.
Pajieškau savo tėvo Benedikto
būna tyras ir išklotas milio- Todėl, skaitytojau, jeigu dar Pšelgauskio,
paeina iš Tverų parapi
nais
žvaigždžių,
kurios neturėjai progos tapti šios bend- Į jos, Telšių apskr. Jau 30 metų kai jis
nuo musų prasišalino Lietuvoje. Gir
spindi kai deimantai. Visa rovės nariu- dalininku, tai tuo-l dėjau.
kad gyvena Amerikoje.Taipgi
jau
klausk
platesnių
informaci

pajieškau pusbrolių Prano ir Stanis
bėda, kad ir čia dabar* siau
lovo ir pusseserės Aleksandros Stač
čia bedarbės, o šiaip darbi jų įstojimui, nes jūsų prisidė kauskių.
Paeina iš Kuršėnų mieste
ninkams butu gražu gyven jimas prie minėtos bendrovės lio, Šiaulių apskr. Pirmiaus gvvenc
pagreitins Lietuvos atstatymą, Chicago. III. Yra jums svarbios ži
ti.
nios iš Lietuvos.
Thomas Kassaleą, kartu pagerins jūsų ateitį.
Meldžiu atsišaukti arba kas apir

į

Pajieškau draugo Jono Viaraičio.
Tūlas laikas tam atgal gyveno Worcester, Mass. Paeina iš Suvalkų gub..
Vilkaviškio apskr. Jis pats ar kas jį
žinot malonėkite man pranešti, nes
turiu labai svarbu ■ reikalą pranešt
apie Antanų Bartkų.
G. G. Stein
Box 453.
Aberdeen. \\ ash.

...

Visokios žinios.

Sveikinam su Trejų Metų
Sukaktuvėmis Neitgulmingos Lietuvos.

Pajieškau Kazimiero Žemaičio, ku
ls prasišalino iš Montello gruodžio
31, 1920m. naktį. nuskriausdamas
mane ant $2000. Draugai skaitytojai,
kurie patėmvsite šj žmogų. malonė
kit pranešti vietinei policijai. Čia tel
pa ir jo paveikslas. Už pranešimų
man duosiu gerą atlyginimų.
<7>
Karolis Adomaitis
141 Ames st..
Alontello, Mas.4?

Pajieškau brolio Kazimiero Jonu- ■
šauskio. Jonakų sodos, Trakų apskr_
.♦ metus gyveno So. Bostone. lv<s ;
apie ji žino malonės pranešti arba 1
pats lai atsišaukia šiuo adresu: (7) j
Pajieškau drauges Stefanijos N’ORAdomas Jonu.šauskas
VIDA1TES. Malavėnu kaimo, Šiaulių
1<>2 Bolton stM So. Boston. Mass.
ipskričio, Kauno gub. Gavau laiškų iš
retu vos, kuris yra svarbus. Kas apie
Pajieškau brolio Juozo Žukausko,
jų žino malonės pranešti arba pati -Juodeliškių kaimo. Seinų parapijos iri
ai atsišaukia.
<6)
apskričio. Gavau iš Lietuvos kelis ■
Elviną Navickaitė- John.-.on
laiškus, tai tėvai prašo kad atsišauk- '
Blasdale avė., RFD 5, Lakeport, N. H lų. Kas jį žinot malonėkit pranešti '
šiuo adresu:
(7>
Aš. Antanas Geležinis, pajieškau
John Miller
avo brolio Petro Geležinio. Jis jau
Box 28.
Wolf Sunimit W. Va.
enai gyvena Amerikoje. Pirmiau gy
veno Chicaguj, kur karės laiku mudu
Pajieškau savo draugės Stefanijos I
-u juo susiėjom. Dabar norėčiau žino- , Narvidaitės. Šiaulių valsčiaus. Mata- j
i, ar jis dar gyvas. Meldžiu atrašyti i venų okolicos. Turiu prie jos svaraiškų.
Antanas Geležinis ((’>) i bų reikalų. Kas apie jų žinote arba
Box 685,
Vlrden. 111. j ji pati malonėkit man pranešti šiuo
; adresu:
Elvira Navickaitė- Johnson
Pajieškau Juozapo Trašo. girdėjau
Blasdale avė., R. F. I). 5,
.yveno Derby. Conn. Kas apie jį žino
Lakeport. N. H.
nalonės pranešti arba pats lai atsi
šaukia šiuo adresu, yra svarbus rei
kalas.
Alex Jonaitis
(6) ! Pajieškau pusbrolio Juiiono Petrilo. ;
P. O. Box 41.
Rumford. Me. ■ Lietuvoje gyveno Žagarėje; kas apie
‘ jį žino malonėkite pranešti arba pats i
(7>
Pajieškau švogerio Kazimiero J. lai atsišaukia šiuo adresu;
Kristina Petrila
Yančauskio. Gyvena apie Chicaga. i
23*Lincoln st.,
Brighton, Mass.
‘"leidžiu atsišaukti arba jeigu kas žirot. pranešti, nes turiu daug svarbių
Aš. Ona Abartaitė. po vyrui Būtie- '
eikalų.
16 >
nė, pajieškau giminių ir pažįstamų..
Jonas F. Andr’jauskas
I Aš paeinu iš Selenių sodos, Salantų
P. O. Box 41,
Pierce, W. Va.
parapijos. Kretingos apskričio. MelI džiu atsišaukti.
(8)
'
Pajieškau švogerio Jono Esmano.
Ona Butienė
>irmiau gyveno McKees Rocks. Pa.,
109 Shaw st. Hamilton Ont
>et dabar jau dveji metai negaunu
Canada.
aiško. Taipgi pajieškau pusbroliu Jo
to ir Vincento Punelių. keturi metai
Aš, D. K., pajieškau Juozo Dankšo.
■tgal jie gyveno Newark. N. -J., bet I>aeinančio iš Šuru kaimo. Slavikų pa- |
labar nežinau, kur jie randasi. Mel- rupijos. Girdėjau, gyveno apie Pitts- I
ižiu atsišaukti arba kas apie juos ži- burgh. Pa. Aš turiu prie jo svarbu
io pranešti, už ka busiu labai dėkin reikalų.
D. K.
(7)
gas. Tonis Punelis
(8)
Box 37,
Buckner, 111. I
Box 12,
Consol, Iowa.
' Pajieškau Enės Jesiunienės, Ago- i
Aš. Antanas Kaminskis. pajieškau tos šiurmekienės. Mikolo Silecko ir
■vogerio Juozapo Stegvilo, Kauno vė Tadeušo Silecko. Keli metai atgal jie :
lybos, Tauragės apskr.. Skaudvilės visi gyveno Chicago, III..Meldžiu at-!
.-alse., Keterių kaimo. Turiu svarbų sišaukti šiuo adresu(71
'aiškų nuo tamstos žmonos. Meldžiu
Alena šereivukė- Jenkienė
itsišaukti, arba kas apie jį žino man
P. O. Box 3ofi. Hartshorne, Okla.
oranešti.
(8)
Antanas Kaminskis
Pajieškau savo brolio Antano Vier- i
Sta 12 Box 527, Lavvrence, Mass. kaucko, paeina iš Vilniaus rėdybos ir
aps, čiubiškio parapijos, Burniškių
Pajieškau brolio Simano Eramsko. kaimo. Meldžiu atsišaukti arba kas
Girdėjau Lietuvoj tarnauja kariuine- apie ji žinot pranešti, nes turiu svar- •
(8 >
yėj. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: bų reikalų.
Vitoldas Vierkauckas
Andrius Eramskas
(7>
Box 137.
Frankfort, N. Y.
1528 Summer st-, Philadelphia. Pa.

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

4013 E lst st.,
Los Angeles, Cal.

1

REIKALĄ VLMAI.

Aš. Viktoras Jovaišas, pajieškau
kntanų Jokūbaitį: jis paeina iš Kau
no rėdybos, Raseinių apskričio, Kel
mės miestelio. Jis yra gyvenęs apie
Peterburgą, šioj šaly jis dirbo Cincinnati mainose 1912 metais. Aš turiu
jam svarbų laiškų iš Lietuvos. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:
(7)
Viktor Jovaišas
272 Parkside avė.. Pittsficld. Mass.
Nekokis Juozas Zienius išvažiuoda
mas 15 d. gruodžio į Kemptonų, pa
vogė nuo manęs 80 dolerių ir akinius:.
Tai mat kokis IUinojaus Westvillčs
policijantas! Aš prisiųsiu jam diplo
mų už toki purvinų darbų. Sakėsi va
žiuojąs į Chieagų pas pačių, bet nu
važiavo i Kempton. W. Va.
Su guodone
Toi:y Warren
Box 95,
Eccles. W. Va.

Dėl Jūsų, Aladino Muzikos Lampa

J. šmikis keliauna namo.
E-1237 <

Plicniunas ir Lušnakojis

Mųušiaus kelionė.

( Strazdelis.
E-4272

Petrauskas, tenor.

[ Spragilų daina.

žiūrėkit kad butu
ColumbiH Vaizbaženklis ir paminėk
numerius Columbia
Rekordu— ,

f Nedėlios rytų. Polka.
Orkestrų.
E-1796

Pajieškau apsivedimui laisvos mer
ginos nuo 18 iki 28 metų, augšte
ūgio. Aš esu 28 metų vaikinas, mane
amatas dailydė. Taigi, kuri _ norėtų
vesti dora gyvenimų, malonėkit atsi
šaukti laišku, prisiunčiant kartu ii
savo paveikslų. Daugiau žinių suteik
siu laiškais.
(7)
Peter Kukutis
539 Miami st.,
Akron, Ohio.

C. W. Mažys
Box 321 SL C-, Los Angeles, Cal.
Pajieškau

apsivedimui

merginos

arba našles nuo 30 iki 40 metu. As
[Dėl musų jaunimo. Polka. esu
našlys 37 metų. Platesnes žinias
Kutų darželis. Muzurka.
E-12.38 J Columbios Benas.

mergina prie abelno
.stubos darbo. Lai atsišaukia teisinga
ir mokanti virti, taipgi ir kitokius
.namų darbus. Gera alga, darbas leng
vas, stuboje tik du žmones, o kartais
trįs. Darbas ant visados.
Mr. James Ehvarietis
160 Beaeon st., Hyde Park, Mass.

\ ARGONLN1NKAS reikalingas

i Lietuviu Taut. Katalik. Bažn.
Lawrence, Mass. Mokestis gera.
Laiškais arba ypatiškai infor
macijų norint, kreipkitės prie
Rev. šleinis,
(8)
156 Garden st., Lawrence, Alass.

PARDAVIMAI

PARSIDUODA ŪKE.
kituose bizniuose. Platesnes žinias
39 akrai žemės prie puikaus ežero,
suteiksiu laišku.
(Š)
gera stuba. 2 barnės ir visi ‘reikalin
Geo Kaulen
gi budinkai, sodnas iš 150 vaisinių
P. O. Box 41. Ballardvale, Mass.
medžiu. Kaina tik 900 dolerių. KreipPajieškau brolio Kazimiero Dani- kifės prie paties savininko šiuo adi-J. Jodka
(T/
los, gyvena Miehigan valstijoj. Kas su:
R. L Scottville, Mich.
apie jį žino, malonės pranešti arba
nats lai atsišaukia.
Parsiduoda žemė ant lengvų išlygų.
Ix*on Danila
Mes siūlome pardavimui žemę leng
84 Salėm st., •
Boston, Mass.
vomis išlygomis Fertile Vallev prie
Chippeiya. Savver County, VViscon:in. Kaina nuo 25 dol. iki 35 dol. už
APSIV ĖDIMAI.
ikrų. Gera vieta ir gera žemė. Delei
Pajieškau apsivedimui turtingos ir nlatesnių informacijų rašykit šiuo
’
(6)
suaugusios merginos arba našlės. Aš ^adresu •
A. Wire Land Company
»su vaikinas 34 metų, baigiu dantų
Birchwood, Wis.
•laktaro mokslą. Norinkios susipažint
atsišaukite.
A. Rashimas
ANT IŠBANDYMO.
(šen. Dėl.
Worcester. Mass.
Visiems, kurie tik prisius 2 dol.. mes
Pajieškau apsivedimui merginos siunčiame ant išbandymo puikia ir
arba našlės, kuri norėtų ant ūkės gy rvarantuotų 4 dol. vertės barberiškų
venti ir ramų gyvenimų turėti. Aš jritvų. Naudokitės per 2 savaites ir
■eigų patiks, tai prisiųskit kitus 2 doesu našlys 49 metų.
’eriu, o jeigu nepatiks, tai sugrąžin
Frank Rakavvsky
ate britvų atgal, o mes sugrąžinsime
Box 33.
Frontier. Minu.
•ums jūsų įmokėtus pinigus. Apgavi7)
Pajieškau lietuvaitės merginos, ku no jokio nėra. Adresuokit taipCLASSJCAL BARBĖK SHOP
ri norėtų apsivesti, tarp 23 ir 35 me
102 Millbury st., M'orcester, Mass.
tų. Aš esu 29 metų vaikinas. Protin
gos merginos .lai atsišaukiu. Gali ir
našlės atsišaukti bagetus ar bėdnos. PATARMĖS MERGINOM
Rašant prisiųskit ir paveikslus, at
APIE LYTIES DALYKUS
sakymų duosiu kiekvienai.
John J. L
Parašė M. H. Sanger. Knyga pa311 West 29th st.. New York, N. Y’. >uošta tam tikrsys paveikslais. Išleilo F. J. Stropienėv prirengdama nauPajieškau apsivedimui merginos lingų patarimų ir moterims. Kurios
mylinčios ant ūkės gyventi. Geistina lar neturit minėtos knygos, tuojaus
butų, kad turėtu nors kieki turto ii ižsisakykit. Su užsakymais siųskit ir
nebūtų senesnė kaip 32 mef-ų. Gali >inigus, money orderį arba popierinį
atsiliepti ir našlės be vaikų. Mergi lolerį, ant vardo
nos, norinčios apsivesti į trumpų lai
F. J. STROPUS
kų, rašykit laiškus kaip galint grei
30 Brvadway. So. Boston. Masn.
čiati. Vaikinus meldžiu nerašinėti.
Agentams duodame gerų nuošimti.
C. A. W.
Box 138,
I-aoiia. Wis.

Ar jus atmenate pasakišką istoriją apie Aladiną ir stebėtiną jo!
lempą Jis patrindavo ją ir nespėdavo porą sykiu mirktelėti.!
kaip lempos tarnai stovėdavo pa’ei jo alkūnę, pasirengę daryt,)
ko tik jis norėdavo. Jus galit padaryt tą pati, kuomet jus graji-l
nat Columbia rekordais ant Columbia Grufonolos. Juokdariai
žmonės savo juokais ir dainomi> privers jumis juoktis—garsus
muzikantai ir dainininkai grajis ir dainuos jums, jūsų šeimynai
ir draugams jūsų mylimą muziką ir dainas—padarys teatrą ir Pajieškau apsivedimui merginos
opera tiesiog jūsų frontruimy. Jus rasite užvardžius, vardus be skirtumo pažvalgu. mylinčios gra
žų ir laimingų šeimyniškų gyvenimą.
artistų ir numerius pilname Co’umbia rekordų katalioge lietu Taigi,
merginos, norinčios Kaliforni
vių kalboje. Bile vienas Columbia pardavėjas su mielu noru joj tarp rožių ir paimu gyventi, malo
nėkit atsišaukti, atsakymų duosiu
duos jums vieną. Isigykit sekamus puikius rekordus:
kiekvienai merginai art>a našlei, kad
10 Jnch—85c
ir iš Lietuvos atsišaukusiai.
(6;
f Liūdnas gyvenimas.
<j
Plicniunas ir Lušnakojis
E-4795
[Hotelyje.

Reikalinga

Pajieškau pusininko ant formos ir

Pajieškau apsivedimui merginonuo 18 iki 24 metų, mylinčios don'
šeimyniškų gyvenimų. Geistina, kad
būt kiek prasilavinusi rašyboj. Aš
esu jaunas vaikinas. Merginos, no
rinčios susipažinti ir gaut gerų vai
kinų kreipkitės laišku, prisiųsdainc
savo paveikslų. Platesnes žinias su
teiksiu laiškais. Paveiksią ant parei
kalavimo grųžinsiu.
(7)
A. Stadulis
1»>39 W. North avc., Chicago. III.

Pajieškoįimai

Lith. Am. Cloth. Mfg„ Corp. juos žinot pranešti šiuo adresu: (6)
* Zofija Pšelgauskaitė - Gedminienė
809 W. 35th St.. Chicago, m.
P. O. Box 175.
Rumford, Me.

Pajieškau savo brolio Petro Mar
cinkevičiaus. iš Kėdainių miestelio.
i Kauno rėdybos. IHrnia gyveno Wau- '
kegan. III. Meldžiu atsišaukti arba
kas apie ji žino pranešti šiuo adresu:
Ignaey Marcinkievvicz
(7)-,
111*2 Washington st.
Worcester. Mass.

PRANEŠIMAS
Pajieškau Jeronimo Adomaičio, gv
vena Chicago, 111. Prašau atsišaukti PKUDENTIAN TRUST COMPANY
■83 Summer st., Boston.
ar kas žinot pranešti.
Nuo 10 d. Rugsėjo, 1920 metų
K. Jevlonska
Bankų Komisionierius paėmė i -avo
183 I st.
So. Boston. Mass.
rankas visų turtų ir biznį PRUDEN
Pajieškau Kazimiero Trako. Paei TIAL TRUST COMPANY ir eina
na iš Kauno rėd.. Rokiškio apskr.. pria jo likvidavimo apmokant skolas
Skapiškio vaisė. Laičių kaimo. Ame pagal priimtas tiesas. Visi skundai
rikoj pirmiau gyveno Burlington, N. prieš Kompanijų turi būt paduoti
J. Turiu svarbų reikalų iš Lietuvos po prisiega ir išpildyti ofise pas agen
dėl jo. Malonėkit atsišaukti arba kas tų, kuris užžiuri tuo reikalu, 196 Haapie jį žino, man pranešti.
(7) nover st., iki 15 D. KOVO (MAKCHi,
1921 metų.
Domininkas Sakavičia
Po išegzaminavirnui, patikrinimui
9 W. 17th st..
Bayonne. N. J.
ii pripažinimui skundų RAŠTIŠKA
Pajieškau dviejų pusbrolių. Balt KOPIJA SKUNDO PAIJUDIJIMO
raus ir Petro Jenuiaicių. Abudu Su bus išsiųsta kiekvienam, kurio skun
valkų rėdybos, Mariampolės pavieto. das bus pripažintas.
JOSEPli C. ALEN, Bankų Komi
Čystos Budo.- valsčiaus. Pilviškių pa
valdytojas
Prudential
rapijos. Skuciškės kaimo. Trylika mi sionierius
tų atgal gyveno Pittston, Pa., o da Trust Company, pagal skyrių 899,
bar nežinau, kur jiedu randasi. Mel aktų 1910 m.
John E. Hannigan, agentas užziudžiu atsišaukti arba kurie apie juos
žino man pranešti, už. ka busiu labai rėtojas.
dėkingas.
Peter Plioplis
NOR ION. W. VA.
P. O. 712. Stellarton. N. S. Canada.
t' d. sausio čia pasimirė FraucišAš, Domicėlė Šatkauskienė, pajieš kus šliakis. Jis paeina is Suvalkų rė
kau savo vyro Stanislovo Satkauskio. dybos, Naumiesčio apskričio. Į čia jis
Jis mane apleido jau septyni metai pribuvo apie 3 mėnesiai utgal iš Balatgal, palikdamas mane su mažu kū timore. Md. Palaidotas ant šv. Vin
dikiu dideliame varge ir žmonių pa cento kapinių Kingsvell. W. Va. Sirjuokoj. Kas apie jį žino, meldžiu man -o pneumonia 10 dienų. Velionis buvo
pranešti, už. kų busiu labai dėkinga. 29 metų.
Jeigu kas iš giminių norėtų dau
Taipgi meldžiu jį patį atsiliepti. Jei
gu neatsiliepsi į mrnesį laiko, tai aš giau kų dasižinoti apie velionį, lai ra
paduosiu teisman, reikalaudama per šo šiuo adresu:
George Butkevičius
siskyrimo. Jis paeina iš Kauno gub..
Norton. W. Va.
Šiaulių apskričio. Kuršėnų parapijos. P. O. Box 203,
D. Šatkauskienė
(8)
11 Canton st_
Montello. Mass.

DAKTARAS

DAKTARAS NAMUOSE.

M. ŽUKAITIS
(35>
451 lludson a»e.,
Rochester. N. Y.

PLAUKAI!

Pajieškau apsivedimui laisvų pa
žiūrų lietuvaitės merginos, tarp 25 ir
35 metų. Aš esu 37 metų, laisvų pa
žiūrų. Merginos, mylinčios gražu ženybini gyvenimų, atsiliepkite. Kartu
su laišku prisiųskit ir savo paveikslų.
Atsakymų duosiu kiekvienai ir pa
veikslų grąžinsiu.
(6)
K. T. I.
P. O. Bos 114,
Zeigler, III.

PLAUKAI!

pleiskanos. Niežiejinias. šioinias, Žiimas. Retumas. Slinkimas plaukų
ralvoje yra sutaisomas. Jeigu prisiųi savo antrašų ir už 2c. stampa, gauite žinias.
(6)
Weslern Chemical Co.
P. O. Box 133. Vilkes Barre. Pa.

KRIAUŠIAI!
Padidinkite savo bizni, vartodami
nu.-u S peria les Kirpimo Patrina.*.
Naujausios mados ir gvarantuojama.
<ad tiks. Mes taip pat sukerpam dra
bužius pagal jūsų mieras už prieinanų kainą. Delei susipažinimo mes pa-iųsim jums vienų puikiai pritaikyta
;ack coat patrina, miera 36 -38 arba
10 už 35c. stami>omis. Reguliarė kaina
75c. Rašyk tuojaus;
<8>

ANDRIUS DRAGŪNAS
220 I^eonard St..
Brooklyn. N. Y.

Jaunimo polka.

Columbia Lietuviš
ki rekordai yra ste
bėtini.
Lietuviški
Recordai. padaryti
Lietuvišką artistą.

Knygu-

ėje aprašoma visokias vaistiškas žoes, šaknis, žiedai ir tL. nuo kokių li
rų ir kaip vartojama. Su lotyniškais
įžvardyjimais. taip kad kožnas gali
as gauti bile aptiekoje. Apart to,
ra daugybė gerų pamokinimų, slapybių ir receptų. Tokia knygutė yra
rožnani reikalinga. Prekė tik $1.00.

suteiksiu laiškais.
(7)
Mr. G. A.
145 Skilman avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos
tarp 26 ir 31 metų. Meldžiu atsišaukt
Padainuosiu gražių dainų tokia, kuri sutiktų imti civilį šliubų.
Atsišaukiant su pirmu laišku malo
E-4273 J Jonas Butėnis, basas.
nės prisiųst ir savo paveikslų. 16)
Paul Tomas
Našlyn.
P. O. Bos 179,
Easton. Pa.

NAMUOSE.

Kų ti išėjo iš spaudos nauja knyga
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KATALIOGAS.
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Jeigu norite sutaupyti .*3.00 ♦
ant poros čeverykų, tai parsi- •
traukit musų kataliogų.
(81 |

The Waterbury Mail Order
(orparation.
502 S. Wilson Street.

WATERBURY. CONN.
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tai ar šiaip, artaip,’tis. Bet kur tau, kad suriks
DELEGATAS. skinant,
o nesmagumo vis butų.
! ji ant manęs-' ”štai, geltonų
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v
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IMILE

ū. S. MAIL STEAMSBffCOMPAlf

BE KO ŽMOGUS FgĮNEGAL GYVENT

(Monologas.)

Pasijutom ant gatvės. Da- špilkų lovoj primėtyta ir
bar klausiam vienas kito u karpyta ties lova suspardvBE sveikatos, mokslo litera- ■Mfl turus, dailės, juokų,
ir
ir darj,giniesi
" ,
juokų, meilės
meilės ir
Rodos dar nesenas esu, kur eisim?'Ant ”šio”jau nė- ta
----------------------------- ------ L.
....
scjitiy
šeimynas
no.' mėnraščio:
dumi rūsčio 2 .Meiles----------irir SrriknZoa Sargo. < I VASARIO-FEB. 19 D. IR BALANDŽIO-APRIL 6
Šeimynos
. n,.
bet jau daug ko pergyve ra galima, nes pusėtinai nu-į . 1 nuni. 25c. BE didžiausios
............. i visame sviete
Aš handžiau
bandžiau kalbėti lio*
Iš NEW YORKO be persėdimo TIESIOG |
nau; mačiau visko—šilto ir vargę ir susivėlę; žmonės*
n:l'e*k jų knygos. Kaina $4.00. BE puikiausias apie meile knygos
wwrjSJ:
giškai. Sakau: ’Tos špilkos
Metlė
ir
I>auė.
Kaina
$2.00.
BE
Pnriuffutą
.Minyškoa
Meilišku
Laišku
■os
.Meiliški;
pamatę
kasžin-ką
gali
pra

šalto.
Kad aš pradėčiau
knygos, kurioje telpa didžiausi meilės sekretai. Kaina $1.00. EĖ hnvgos
gali būti tavo pačios, nes ir
jums, draugai ir draugės, simanyti.
apie palęistuvybę: Hallajl Verpiu Kaina $1.00.
tavo
plaukai
geltoni.
”
Bet
ji
.
juu esame praktiškai patyrę, kad be musų laikraščio ir knygų nei
"Eisim pas vieną mano
viską pasakoti, kur gyvenau,
tuojaus man atkirto: "Aš
vienas žmogus negali laimingai ir smogiai gyventi; o kas mano kitaip,
LAIVAS ”SUSQŲEHANNA”
ką mačiau ir girdėjau, kiek gerą pažįstamą”—sako Zutas labai storai klysta ir griaųja savo laimės rūmą iš pat pamatų. Todėl
i'
susitvarky.
nenešioję
nes
mano
Pasažieriu Skyrius: »» Statė SL. Bastos, Masc^ TeL: Fort Hill <745
trobelių turėjau ir kiek kar-jzana — "tenai
visiems, kurte nori laimingai gyventi, tik viena išeitis tebelieka: o tai yra
plaukai nukirpti!”
tuojaus
Uisisakijt
musu
laikrašti
ir
knygas.
tų savo vardą mainiau, taiirim.”
siųskite money arba express orderiais, arKada šitaip, tai pasijutau
jus verkti pradėtumet. Bet
Einu, kur mane Zuzana
ba bankos čekiais, arba popierinius dolerius regisšiandien
aš nepasakosiu veda. Einant i jai žinomą i sugautu, vienok nepasida
truotame laiške. Aiškiai užrašykite savo ir musų
adresus:
AL. MARGERl* PUB. CO.
jums apie viską, tik prisi-1 vietą, žiuriu, kad mano Zu- viau. Tuojaus tarpe musų
, *023 •»- •••«' Av« , I
CHICAGO, ILL.
minsiu apie paskutinius sa- zana tiesiog i žmogų nepa- i iškilo revoliucija: kėdės ir
(Mokias)■
T
/kokai)
vo gyvenimo nuotikius.
'inaši:
' plaukai pasileidę, dre- jdišes paleidom i darbą, bet,
Joinl Service with
i! ■ ■ ___ - i
Taigi, draugai ir draugės, [nusmukus,, veistukė atsi-Į galų-gale, aš išėjau pergalėi!
bukite redi, o aš pradėsiu j segiojus, tdip kad net ”vai-. tojum. Savo leidę apveikiau
ir,
kad
ant
ilgiau
atsimintų
kūčių
duonutė
”
matosi
ir,,
savo istoriją, kuri ne vieną
"VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS"
i!
A’ra didelė bėda kiekvienoje sun kioje ligoje, gimdantis dvasišką slogiiš jūsų sujudins. (Išsitrau pagalios, beeinant, ji pame- ir prieš mane daugiaus ne
nima.
susierzinimą,
nerviškum
ą,
akių
silpnumą,
atminties
nustojimą
įšoktų,
padariau
gerą
ženk

, Tiesiai iš NEW YORKO J HAMBURGU
kia iš kišeniaus nosinę, nusi- : tė keipą ir mufą.
Trumpiausias
susisiekimas su visomis dalimis Ceatmiinės Europos
Na tai tau, sakau, ir ”šio”! lą: nukandau šolderio kamšnypščia nosi ir pradeda.)
GARLAIVIS
A Y” "Prince
Pirmiau
buvęs
pa.
UAJUjAIv
J1ULN1 PI
LLAI
Eitel
Friedrick"
3
Išsitraukęs po visus že Kur mes dabar pasidėsim?'
PABANDYK
"UEPILKOS
”
Juk
sarmata
pasitikti
žmo

Išplauks iš ♦
Dabar jau mano leidė
SUBATOJ. VASARIO 19
)| nuo Pier No. 7
mės kamuolio kampus, galų<!
GARSAUS VIDURIU SPECIALISTO
North River
gų.
o
dar
tokiam,
kaip
aš,
j
KETVERGE,
KOVO
31
Į> NuoTĮąK^tn
!
’
New
Yorke
į
orait.
Tik
atsirado
tokių
gale apsistojau dideliame ir
Gyduolių nuo
- .
<
<!
garsiame mieste Brooklvne. didelės organizacijos delega mulkių, kurie norėjo mane
KRONIŠKO VIDURIŲ UŽKIETĖJIMO
J
Fotam reguliariai kas sąvaitęišplauks garlaivis ”MANSA (buvęs i:
Victoria Luise) ir nauji garlaiviai, kurie dabar budavojami.
Ir nuo to paeinančių ligų, kaip tai: Nuo liguisto galvos skaudėjimo, 1
Kadangi per visą savo gyve tui Bet ką dabar darysi?1 apkaltinti, bet aš jiems panuo visokių šleikštumų, nuo apetito nustojimo, nuo liežuvio apdengi- Į
Jau
ir
sutemo,
gatvėse
pil

Garlaivis
”MOUNT CARROLL"
Garlaivis "MOUNT CLINTON*
■įaiškinau, kad visa tai dariau
nimą nesu pratęs būti kokiu■■'7’7'
n V r.air..R,UrjlU
! '
tno plėve, nuo atsiduodančio blogo kvapo, nuo vidurių nemalimo ir < f
Garlaivis “BAYF.8N"
Garlaivis ”WUERTEMBERG
”
na
sniego,
o
mudu
stumdo

nuo aitrumo. Stebėtinos vidučių valytojos, kurios veikia be skausmo. ’
Ruimai su 2, 4, i:r b" rovom _ant šių visų
.N, garlaivių. „
y
darbininkų klesos labui—ir
Specialiai
valgo* I ,
nors paprastu proletaru, to
Tos gyduolės veria savyje puik iausius vaistus, kokius tik pinigai ir !
mieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimui ruimą, 7r pasivaikščiojimui
dėl ir čia prisiėjo jieškoti ko- mės susikibę, jieškodami i čia buvo mano viršus. Dabar
gabumas gali pagaminti. Siunčiama by kur aplaikius vieną dolerį. <
deniai.
visas tas patvarkymas trečios Liesos pasažieriams.
Pinigai grąžinami, jei neužganėdintas. Antrašas:
(6)
’
išdalies dar turiu nesmagu
Reikale rašykit bile vienam musę autorizuotam agentui arba
kionors geresnio džiabo. kur užeiti.
Tik staiga pasi ėja mudu' mų ir tankiai prisieina su
LITHUANIAN PHAR.MACAL CO.. :
<
Viskas vyko puikiai. Netru
39 BROADVVAY
NEW YORK CITY
Box 1200.
tVaterbury. Conr.
j
jaun
i,
graži
ju<
JDruvė
mer-j
sirgti, todėl šį kartą užbaikus gavau gana žymaus va- K-—.
------,
.. b . ar
. į giu. Kita karta papasako
dovo vietą vienoje didelėje
tu vaikščioji, sju daugiau.
organizacijoje. Visi manęs tai tu čia-; Kur
..............
---------- ---------------------------------------------------eiva
pas
mus,
aš
radau tavo; Jusu "
bijojo ir visi mane gerbė, o
Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!
;
Juozas Kampinis.
man to tik ir reikėjo. Gerbė keipą ir mufą, fiva! ’ •
Daug
nesipriešindami
n?____________________
TIESIAI BE PERSeDIMO >š NEW YORKO
mane netik paprasti chamai,
Pain-Espelleris
einam
Kiekvienas
aptiepas
Zuzanos
kurną.
TR
j$
PASVEIKINIMAI
bet ir patis bosai.
I HAMBl RGĄ kaina .'J tiesos $125. Kares taksu
yra naudojamas, s
korir.s parduoda
štai vieną kartą geras ma-; Kurna, mudu pamačiusi, už Į
I LI EPOJŲ
kaina 3 klesos $145.
$5.00.
-viršum per 50 inci
Pain-Espellen. T.irurbut MUSV KOSTUMERIAMS.
no frentas, kriaučių bosas, galvos nusitvėrė
beveik visose pasau
"POLONI A” buvęs ”KL’RSK” išplauks 15 February.
cinus, visviena persiužsikvietė mane i svečius, prastai atrodėm. "Kas tave, i Vasario 1 d. Joseph Trilio vaiste bC'c.
tikrinkite, ar gauS.
S. UTUANIA (Czaritza) išplauks MARCH 4.
nate tikrąjį su Inka
Nito
rcumatlškt’
nuo ko aš, suprantama, ne-; Zuzana. taip suvėlė T■— klau- nėr Kompanijos darbininkai
Kreipkitės pas musų agentus arbaprie:
šia kurna. ”Šuo, mamytė, buvo pakviesti per kompa
ro vaizbažertkliu.
nėr
skausmų,
atsisakiau —nuėjau.
j
,,s
,
-psh
A.
E.
JOHNSON
& CO..
įbimo.
direktorius
metini=
j nijos
.
_______ rĮ ____
Jokių kitų nepriim
(jJeneralis Pasažieriu Agentas
Nespėjau prisėsti prie sta šuo”— atsako Zuzana.
turėjimo,
kite,
kaipo
netikrų
ir
Aš
negalėjau
pakelti
akių
bankietą,
kuriame
pasirodė
12
BROADVVAY.
NEW YORK, N. Y.
lo—žiuriu, viena bonka amt .
.
. . ,
:u ^varginimo „ir
neteisėtai
safabristalo, kita, užkandžių ir vis- r ei į Zuzaną, nei į tą jos ku-didžiausia harmonija tarpe
m pašalini
kuotų.
ko, ko tik reikia. Stiklelis po mą, nes žiburio sviesa ir ma- darbdavių ir darbininkų,
•ankstyvo perša!
V
ot toto ik
šitas senas, ištikimas
stiklelio, taip mes ten ir ikai-, no drąsą pergalėjo. .
1 as sutikimas tarp darbda<
-šeimynos
•
■
uraugas
F.
AD.
R1CHTER
&
CO..
<
Kama
tom kad aš nei nepajutau.1 Kurna, pažvelgus į mane vių ir darbininkų egzistuoja
<
suteikia neapkarnuo3rdA«. 4 35thSt.,
35c. ir 70c.
<
‘ kaip nrie manęs prisėdo bo- mandagiai faan sako: ”Ala- jau suvirs 30 metų, tai yra
už bonką.
jtnną pagalbą.
BneMya, New Tark
šiene Zuzana, tik jaučiu, kad tyt, tu esi pavargęs. Eik ant nuo to laiko, kaip pradėta išTiesioginis perp laukimas tarp
jau... per daug karšta (šioje lovos valandžiukę pasilsėti, dirbinėti garsųjį Tnneno
vietoje-apsistoja, apsilaižo,
Nuvedė mane Į kitą kanu I kartųjį Vyną. Principalė
i
nurija seiles ir kalba toliau), bari ir aš tuojaus atguliau kalba tame bankiete uząLabai paranki kelionė Lietuviams ir Rifams
Išvydęs, kad sale manęs sėdi ant lovos. Neilgai truKus baigė siais žodžiais: Tris
Didelis moderniškas garlaivis ”MANCHURLA” išlauks
gražioji leidė, aš jai mirkt, o pradėjau snaust, nes man to: Pa^Y^Kinimai musų kostu24 D. VASARIO-FEBRUARY, 1921.
- taip
• pradėjome
- •---------ji man ir
po tik ir reikėjo. Už valandžiu-Šie žodžiai buvo
laivas Mongolia išplauks KOVO 10 D. 1921.
biskutj pasimirkčioti. Iš kar (kės pradėjau Ivg ir sapnuoti, i priimti didžiausiu delnų ploi
kad
kas
tai
čiupinėja
apie
U^u.
Istikro,
tai
buvo
tei-_
to maniau, ar neužsitrauk
Trečia klesa iš New Yorko į LibaVą.................... $132.00
siu tik jos sužiedotinio rūs •mano lupas, rodos, kad Zu-’Singa pasveikinti musų kosTrečia klesa iš New Yorko į Eytkunus.............. 130.00
tumerius, nes tūkstančių
tybę, bet išėjo visai kitaip. zana bučiuoja...
Trečios klesos pasažieriams yra duodami valgiai su patarnavimu
dideliams valgomam kambaryje. Moterims ir vaikams rezervuojami
Bosas išsitraukė iš kišeniaus : Staigiai išgirstu balsą: tūkstančiai tų kostumerių
kambariai su klasetais.
50 dolerių ir sako: "Juozai, jJuozai, kelkis! Jau auto yra ištikimi Trinerio gyduo
Kn^kKts
į hBpa»ij«s ofisą 84 Statė $♦., dėt Tart arka j vietas Apeito
ar negalėtum išsivežti mano mobilius atvažiavo ir va lėms ir kiekviename atsiti
kime visiems jas rekomen
leidę kur-nors ant šio ? Aš žiuosime toliau!”
duoją
ir už tai gauna vien
iš karto maniau, kad jis ma
Aš tuojaus pašokau ir pa
tik
padėkos
žodžius. Ponia
ne fulina, bet vėliaus persi I jutau, kad burnoje ką tokio
tikrinau, kad jis orait žmo- turiu. Sukandau dantimis— -John Rittleman Jr. štai ką
vedijos
merikos linija
kieta! Išsiėmiau iš burnos iri parašė mums iš Leetsdale,
SUS.
24
STATĖ
STREET
NEW YORK, N. Y.
Pagalvojau, pasižiurėjau Į žiuriu: pusė nevirtos bulvės Į Pa. sausio 6 d.: ’Trinerio
Greitas keleiviams patarnaviZuzaną: graži leidė, plaukai įsprausta man Į: burną,
’
aš i Kartusis Vynas visuomet
mas iš New Yorko per Goten(turi
būt
mano
namuose,
nes
šviesus,
frontas augštas, supratau,, 1kad' „jau,. arba
bergĮ, Švediją, į
riesta — sutikau. Pasiėmiaui1 šiaip,
*
arba taip, bet jau čia i aš negaliu būt be jo. Aš taip
pat vartoju Trinerio SedatiLaivas STOCKHOLM išplauks 10 KOVO-MARCH
nenkdešimke ir Zuzaną ir ! buvo užtaisyta ant juoko.
vą
nuo
Kosulio
per
paskuti

išėjom. Bet kur dabar pir
S.S. Drottningholm išplauks 24 KOVO-MARCH
Skubinausi pro duris i aumiausia eiti? Ant “šio” dar j tomobilį, apie kuri mus buvo nius aštuonis metus ir Tri
Trečia klesa i LIEPOJŲ ir RYGĄ $145.
taksy $5.
Trečios klasės pasažieriai gauna puikius kambarius po 2, 4, G į kam
peranksti, ant gatvės stovėti i sutarta jau nuo pat ryto, nerio Linimentą ir turiu pa
barį. Dėl tikieti: ir informacijų apie paspertus, kreipkitės prie vieti
negerai. Pagalvojau
—irgi negrįši.
x
kad nuvažiavus ant bosų po- sakyti, kad tai yra geriau
nių Agentų.
----------------------------------------------------------- ----------------------------------------ir sakau: ”Žinai ką. Zuzana, kilio. Su strioku pašokęs ir sios gyduolės, ką žmogus
gali
nupirkti
už
pinigus.
”
mano leidė dirba, namie nie išbėgęs laukan pamiršau ir
sumanėm išparduoti 3,000 gelžkelio laikrodėlių nužeminta kaina tik
ko nėra, eiva pas mane Į stu- savo kelines ant lovos, ku -Jus galite gaut jas pas kiek perMes
30 dienų. Šis laikrodėlis tai yra gelžkeiio laikrodėlis, šis modelis tik
vieną
aptiekorių
arba
vaistų
rias buvau pasigriebęs, kai
truputį didesnis negu sidabrinis doleris. Pirmos Klesos darbo, su 21 akme
bą.”
pritaikintas iki minutai ir laiką rodo teisingiausiai. Todėl šituos laik
Zuzana sutiko — nuėjom. po overkotą, kuomet skubo pardavėją. — Joseph Triner niu,
Kuris parodo valandas, minutas, dienas, sąvaitės,
rodėlius vartoja daugiausia dirbantieji ant geležinkelio žmonės ir tie, ku
Companv,
1333-45
So.
Ashkuris mėnesis, mėnesio dieną ir permainas. Tai yra
Namie nei gyvos dūšios-— tai apleidau savo kamba
riems reikalinga žinot teisingas laikas. Darbas ir viršeliai yra gvarantuoti
kas stebėtino ir toks laikrodėlis turėt yra didelis
iand
Avė.,
Chicago,
UI.
ant
20
metų.
Toks
laikrodėlis
mažiau
šia
vertas
25
dolerių,
bet
mes
parduo

smagu! Aš tuojaus ir vėl vie rius.
parankamas visam amžiui. Lukštai to laikrodėlio
sime juos laike šio išpardavimo, kuris tęsis tik 30 dienų už §12.45 ir kaipo
yra gražus ir labai tvirti. 7 akmenų, mechanizmas
ną bonką, kitą —ir vėl iš- Tos nelaimingos kelinės
dovaną prie kiekvieno laikrodėlio duosime kostumeriams DYKAI šiuos dai
geriausio plie no ir nikelio, laiką laiko gerai, ir gvaktus: 1 Puikius paauksuotus laikrodėliui lukštus; 2 Gražų paauksuotą
naujo prasidėjo kraujo kai man gana daug nesmagumo
ra n tuntas ant 20 metų. Kiekvienam, kas tik pa
branzalieta su imitacija laikrodėlio: 31-'ountaininę plunksną; 4 Barbeno
mato tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus
tinimas. Išsyk susėdom ant padarė, nes tuoj mažiau su Nauja knyga burtu, mor.ų ir taip vi britvą; 5. Britvai galąsti diržą; fi. Pinigams diržą, kuris padarytas taip,
SI5.00, mes parduodame fabrikos kaina už $9.74 ir
krėslų, vėliaus pasijutom sipratę kriaučiai pradėjo pa sokiu sekretų, labai naudinga, ypač kad tu niekuomet nepamesi pinigų ir niekas jų nuo tavęs nepavogs; 7. Pupriedų duodame, kuris perka laikrodėlį mašinėlę
reveduriemvaikinams
merginom^ <rr
«am
,.i* vargonėlj,
kurį qką tik aplaikėm
"
iš
" Europos;
. , 8.
~ Paauksuota
~ tyvvat
žiedą su
__i
drukuot laiškus (typevvriter), kuri yra graži ir tvir
i„.„„
___ _vaiKinams
_____
:ir
ir merKinums
^vin
nt-monin
besėdi ant minkštai paklotos sakoti^ buk tas kelines aš tu r.^veausiemb
gražiu
akmeniu.
Tuos
S
čia
nurodytus
daiktus
duodame
DYKAI
kiekvienam
meilės reikaluose ir kaip įgyti pini
ta. Turi visas raides,
kostumeriui, kuris užsisakys viršuj nurodytą laikrodėlį. Čia nurody
lovos ir... linksminomės be rėjęs dėl kokių-tai ’ extra” gus ir turtą ir taip toliau. Knygos kai musų
numerius ir ženklus
tų
daiktų
atskirai
mes
neparduodam.
Kadangi
šis
pasiūlymas
tęsis
tik
30
na tik $2.00 su prisiuntimu. Užsaky dienų, tai neatidėliok laiko bet prisiųsk tuojaus 1 dol. depozito, o likusius
mieros, be krašto...
reikalu. Kiti ėmė tiesiog kal mus
koznas gali
siųskit greitai, ba daugiau nebus užmokėsi pristatant daiktus. Užtikriname, kad busite užganėdinti. Jeigu gi
drukuot, kaip
ant
Diena pradėjo eiti vaka- bėti, kad aš kelines pame garsinama. Su užsakymais sykiu sių ne, tai pinigus sugrąžinsime. Rašykit tuojaus ir adresuokite.
brangios mašinos. Ji parsiduoda no
(8)
skit
ir
pinigus
popieriniais
doleriais,
riop ir Zuzana ėmė nerimau čiau !... Kaip ten nebūtų, bet arba money orderį, adresuodami:
S5.00 ir brangiau, o pas mus gauna
Į-aClįMjg .
,
PRACT1CAL SALES COMPANY
DYKAI, kas perka laikrodėlį. Užtikti, nes bijojo, kad mano lei visi žino, kad be kelinių su
1219 NOKTO IRVINO AVĖ..
Dept 10<M
CHICAGO. ILL.
MATT. BUNEVIC1US.
(7)
linam kiekvienam užganėdinimą arP. O. Box 5 N 2 Los* Creek. Pa.
dė nepareitų namo iš darbo. Zuzana nevažinėsi.
ba gražinam pinigus. Prisiųsk 25e
rankpinigių, o kitus užmokėsi kada
Aš ją raminau, bet ji keliasi Su Zuzana ir kurna apva
*viska atneš i namus. Adresas:
< ir eina lauk. Aš Įsikabinęs žinėjom visas nuznočytas
PBACTICAI. SALES COMPANY,
1219 NORTH IRVINO AVĖ..
Oep. 309.
CHICAGO, ILL.
»neleidžiu. Ji eina, aš nelei vietas ir, galų-gale, apie tre
džiu... ir taip prasidėjo tar- j čią valandą nakties parsipe musų imtynės. Besiimda- basčiau į namus.
Gydytojas
ATYDAI
LIETUVIŲ
ATYDAI
mi padarėm mažą betvarkę | Įėjęs stubon, radau savo
ir Chirurgas
kambaryje
p gi leidę verkiant. Rodos, kad ji
DYKAI
Gydo ažsenėjurias ligas
slyde ant lovos pusėtinai ją viską žinotų apie mudviejų
vyrų ir moterų; ypatingai ly
Suteikiame paaiškinimus kaip geriau važiuot tėvynėn,
suvėlėm. ■
su _____
Zuzana ”__
raidą.” Aš tuoFCR
4^
AND
ir
išdirbame
pasportus trumpiausiam laike.
tiškas ligas.
Coids, Con^ti
’
**
La Grippe
Ir taip mums besiimant, į jaus
pradėjau teirautis:
__
Duoda patarimus sveika
istikrujų -’Rame dalykas, ko verki?”
atsiminiau, kad
I
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystaMOB.
Užleistas šaltis yra Pavojingas
tos
dalykuose per laiškus.
mano leidėi tuojaus
pareis iš" Bet mano leidė kaip šoks
_________
7
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BREMENA IR DANCIGĄ

i

an

UamburgAinerican Line

VARDAN SAVO VIDURIŲ

f
!

BALTIC-AMERICAN LINE

AMERICAN LINE
NEW YORKO ir HAMBURGO

DIDŽIAUSIS PASIŪLYMAS
TIK PER 30 DIENŲ!

Š

A

1
ir Ry£Q

Stebuklingas Kalendoriškas Laikrodėlis.

Tėmykit Gerai!

Dr. L J. Karofins

Prašalinkite Slogą su

CASCARA

darbo, nes jau buvo penkta prie manęs, kaip ims mane
valanda po pietų; Tuojaus visaip barti! ’Tu kokią ten
mudu su Zuzana, šiek-tiek geltonplaukę turėjai kainbasusitvarkę, skubinomis eiti nuošė, jau tau manęs nereiper duris laukan, nes jei ma- kia, tu šioks, tu toks !**
no leidė rastų mudu bestirk-, aš, žinoma, pradėjau gin-

3303 S. mali ST.
CUCAGO, ILL
TEL. BULEVARD 2160.

QUININE

Neatsiduok likimui. Turėk tuos pavyzdingus vaistus po ranka
dėl pirmo nusičiaudėliiuo.
Prašalina šaltį j 24 valanda*— Pegelbcti.
Gripą į 3 dienus—Geras nuo Galvon skaudėjimo.
Ouininas šitokius formos nepadaro efekto galvoje—Cascara yra go
riausias paliuosavimm Tonikas—Nėra Migdonų Hills’o vaistuose.

VISI APTIEKORIAI JUOS PARDUODA.

LAIVAKORTES VAŽIUOTI KRAJUN IR H KRAJAUS;
SIUNTIMAS IR MAINYMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PI
NIGUS ANT PAčEDUIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.

K

HENRY C. ZARO

3 AVĖ., Cor. 6 ST.

Dept. L. 3.

NEW YORK, N. Y.

■-

- . - -- .-
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K FEE!VTB
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ta

Ką žmones rašo iš Lietuvos.

f

SKAITYK IR MISLYK!
Ir tu gali

tapti turtingu,

i

tėmyda-

mas nurodymus, kurie telpa knygelėj"

po vardu
Liesus kelias prie turto**.
šita knygelė tai yra raktas prie
kuris priguli tau.
Neišpasakytas lenkų
reikalavo, kad atiduotų šau Į turto,
**Tiesus kelias prie turto“ išaiškina
plėšrumas.
tuvą. Primuštas Martinkus daug biznio ir isdirbystės paslapčių,:
lig šio laiko lietuviai nei sap
pasakė, kad šautuvą jisai pa- kurių
nuot ne sapnavo.
iš Lietuvos savo dėdei A J
Jonui. “Tiesus kelias prie turto" kaip zernurodo, kaip ir kų daryti.
Tai
nusivežė
jį
ten
ir
parve kole
“Tieeas kelias prie turto" paliusuos
Martinoniui į Lawrence.
žė i namus vėl mušė. Paskui tave is alpinės vergijos ir ;*ad&rys
Mass.
neprigulmingu.
kelias prie turto" parodys
Mielas dėde! šiame laiške vos gyvą nuvežė j Plokščių tau,“Tiesus
kaip su mažu kapitalu gulėsi
kalėjimą.
Ant
ryt
kalėjime
nors trumpai
apsakysiu
pradėti savo bizni ir tapti turtingu.
“Tiesus kelias prie turto” kaštuoja
jums apie musų vargingą rado jau negyvą. Viršaitis ir tiktai
1 doleris su prisiuntimu, bet
gyvenimą ir apie neišpasa milicijantai tikrino, kad jis verta vra daug daugiau.
miręs
nuo
persigėrimo.
Tą
Taigi dabar tuoj, nelaukdamas nei
kytus lenkų žiaurumus,
nelaimingą nepriėmė nei i I minutės, reikalauk nuo manės pri
siųsti jums tų neapkųinuojamos ver
mums teko pagyvinti, kai ‘“P“
palaidojo tės knygelę. Pinigus meldžiu siųsti
bolševikai išvijo lenkus ir H*®k®P““vazia- money orderiu arba popierinį dolerį
laiške.
(7)
rnusy kraštą valdė Lietuvos
® , daktaiai atkasė Adresuok šitaip:
YURKEVICH
valdžia. Tai buvo rugpiu-Jj“"“**1* 3326 S. W.
Halsted st., Chicago, TU.
II
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TUOJAUS IŠEIS Iš SPAUDOS

ėio mėnesis. Bet 23 rugsėjo " .P*rs,^?rinl<>’
nu® su
lenkai vėl užėmė Vilniaus te1.™!.
guberniją, tai tuojaus, kai l nulaužtas, šonkaulis išlauž
po kokis piktas amaras, jie tas ir ranka išsukta. Dabar
nežinia, kokia bausmė bus
užplovė ir musų kaimą. į tiems
ponams už nekalto
Šiuo kartu atėję jie elgėsi ! žmogaus užmušimą. Bet aš
kaipo pikčiausi žvėrys. Per
Mes parūpiname greitai
keturias dienas ir naktis manau, kad jie išsisuks, nes
PASPORTUS
jie plėšė viską ir vogė, o turi pinigu, o ypač Bajerčus.
su Latvijos vizų keliauti
žmones neišpasakytai kan Jam Jonas parleido iš Ame
rikos
.
penkis
tūkstančius,
j
Į LIETUVA
kino. šieną visą sušėrė ar
žinai,
Antanuk,
dabar
pas]
važiuojantiems
per Libavą
kliams, o kas liko tai sukro
mus
kas
pinigų
turi,
tai
gali
tiesiog iš New Yorko.
vė į vežimus ir išvežė. Duo
sauvaliauti
kaip
tik
nori.
j
ną grudus, bulves taip pat
Geriausis patrnavimas ir
Tai tokios naujienos pas Į pigiausios Kainos siunčiant
išvežė.
Atplėšė žmonių
skrynias ir išvogė pinigus I mus. Apart viršpaminėtii ] siuntinus per telegramą ar
dSSs ir viską, kas Hk’
ba per paštą į LIETUVA.
jiems tiko. 26 d. rugsėjo p^es. S«niau. Pas _musl
Čekius išduodame Į Lie
atvažiavo i musu kaima len- P’J Jv?
Z2?n-?’ ° '
tuvių
Komercijine Banką
iv nžsnkė kari I dabar <¥^aUSia VIS JAUTU Į;
kų vyresnysis ir užsakė, kad vyrai miršta.
Kaune.
.
gaspadoriai į vieną dieną
i
Tai tiek šiuo tarpu.
Pinigai važiotis su savim
iškeptų jiems 80 pūdų duo
i
X.
X.
neparanku.
nos. Kurie neturėjo iškul
tų rugių, tiems prisėjo kul
ti, džiovinti, malti ir kepti. Lietuvos kaimiečiai lenkus
vadina velniais.
Ir tą visą darbą turėjo at
Jokūbas
Karlonas iš Va
likti per vieną naktį. Nors
rėnos
valse.,
Lietuve®, ra
103-5 SALĖM ST.,
\
ir labai sunku mums buvo
šo
laišką
Jonui
Sviklai
į
tai padaryti, bet turėjom |S
oviaiai j
BOSTON, MASS.
padanti ir tiek. Kurie įs- Newton
Falls> Mass-;
Įseigta 1880 m.
padoriai duoną iškepė ne- Mielas Švogerėli! Musų
laibai gerą, arba nedakepė. prdįs jau buvo atsigavę,
tai tuos palioku kareiviai kaip bolševikai nuvijo pacČIRKŠLe $2.45.
nagaikomis kai gyvuliu? liokus į Varšuvą. Bet dasumušė.
P*ar ir V®1 užplūdo musų
-J
Dabar musų kaimas ran- kraštą tie prakeikti velniai
dasi neutralėj zonoj, bet paliokai ir žmones baisiai
vistiek paliokai ateina mu-1 kankina Dabar jie stovi
mis plėšti. Nors jiems ne- šone Merkio, pas Merkažerį. j |tt» flrkflę tūkstančiai moterų su
rekomenduoja. Pada
valia tas daryti,....................
bet daro ir.Apiplėšė jie mus visus, pa pasitenkinimu
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
tiek. Ateina i kaimus pul ėmė visus grudus, šieną ir na savyje 8 uncijas vandens, čirkšplačiai į šalis, taip kad plauja vi
keliais, po kokia 20 kareivių drabužius. Atėję muša ne kia
sas dalis vietos. Prisiųsk $2.45 su sa
ir plėšia žmones. Ką gi tik vyrus, bet moteris ir vo antrašu. Taipgi mes turi b
daugybę tiems panašių dalykų ir
beginkliai žmonės su jais mažus vaikus kojomis spar ma
prietaisų. Rašykit tuojaus.
do. Aš sakau, švogerėli, FISHLEIGH * CO., Dept. M4,
gali padaryti?
§
paliokai
yra bjauresni už
CHICAGO. ILL.
Tai taip, brangus dėde,
dar tik ruduo, o jau nieko visus šlykščiausius sutvėri
neturime. Kaip reikės per mus, tai yra tikri velniai iš
Tel. Bowdin 1381-R .
leisti žiemą, męs nei patįs peklos. Ypač žvėriškai jie s
elgiasi su jaunom moterim s
nežinome.
Žmonės išsyk manė, kad ir merginom. Kaip koki t DR. JULIUS SIUBERT i
i I
paliokų kareiviai taip plė pasiutę šunįs jie mumis
GYDO VENERIŠKAS,
.IŠKAS.
. I
kandžioja.
Mielas
švogerė

CHJRl Rrtlšk AS iIK \ AIKU ( !
šia juos be žinios jų vy
LIGAS.
riausybės, todėl išrinko ko li, šituos mano žodžius pa
Priėmimo valandos:
duok
į
laikraščius,
lai
žmo

i!
misiją ir pasiuntė pas pa nes žino nedorų paliokų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo
7
iki
8
vakare.
i!
liokų pulkininką skųstis.
darbus.
Lai
musų
ašaros,
Ant
pareikalavimo
važiuoja
ir
Bet paliokų pulkininkas tą
j namus.
komisiją liepė nukotavoti. musų kraujas ir musų
skriaudos būna jiems 'pra-į
Kiekvienam komisijos na keiksmu
ant viso jų gyveni-*
riui išrėžė į pasturgali po
mo.
25 dratines nagaikas. Ypač
BOSTON, MASS.
Pinigų, kuriuos sakote
labai sumušė Feliksą Šim- siuntėt,
"mes dar negavom. Į&,_
konį. Dabar jau žmonės
suprato, kad visi paliokai, Tiktai gavom 50 rublių, ku
pradedant vyriausiu ir už riuos parvežė Petras Mar
baigiant žemiausiu, yra ne čiulionis, už tai širdingai
jums • dėkavojam.
Z
žmoniški plėšikai.
Pasilieku
viso
labo
vėlin

Mielas dėde, visų musų
vargų aš negaliu jums nei damas jums
Jokūbas Karlonas.
aprašyti. • Jūsų

ŠITAM VEIKALE TILPS V’LSI FAKTAI IR DOKU
MENTAI, KURIE PARODO:
1. Kaip socialistai ir revoliucionieriai kovojo 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 atžagareivių pienus.
6. Kaip tuomet Lietuva buvo apskelbta respublika.
7. Kaip susirinko Steigiamas Seimas.
8. Kas ir kaip Steigiamąjį Seimą rinko.
9. Kokios partijos rinkimuose dalyvavo 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:

Pasportai į
Lietuvą.

International Bankers
Conpany

t

*

29 Mclean Street

Aš, Alena Kostovska, pasre
bi! visai publikai akyse.

Vincas Martinonis.
Lietuvos milicijantu sau
valiavimas.
i

r;‘

Antanas Krapavickas iš
Worcester, Mass. gavo iš
Lietuvos (Plokščių vals
čiaus) laišką, kuriame štai
kas rašoma- *
Mielas Drauge! Dabar
Lietuvoje sunkus gyveni
mas. Žmonės labai daug ne
teisingai nukenčia nuo savo
valdžios. Uždėti milicijantai
tik ūkininkus visaip perse
kioja, o visoki vagys ir peš
tukai turi didžiausią valią,
milicijantai jų nekliudo.
Čtatkoks baisus pas mus bu
vo atsitikimas. Šilvėnų Martinkus susipyko su savo pa
čia. Pati paskundė savo vy
rą milicijai, kad jis turįs
šautuvą. Atvažiavę miliciį antai ir pats viršaitis suka
pojo tą nekaltą žmogų ir vis

Mano vardas.................................................................... .

Pinigai

į

Lietuvą

Stebėtinai pasekmingas nu
siuntimas pinigų per American
Espress Kompaniją į Lietuvą
prieš karę, dabar vėl atnaujintas
Sugražinti kvitai parodo kad
nusiųsti i Lietuvą pinigai, būna
j
priimti bėgyje trijų savaičių.
•-JŠ
Mes Lietuvoje išmokame Markė•ĮS
kėmis, kurie dabar tenai kursuo
ja. Musų prekės žemos, patar
navimas geriausias.
American Exprėss Kompanija
yra uždėta 184F metuose, turi
Si
įmokėtą kapitalą $18,000,000.00
ir siunčia daugiaus pinigu Į Eu
ropą negu bent kokia kita kom
$1
panija. Kompanija tur savo locną 21 lubų milžinišką namą ant
L2
Broadway. New Yorke, kurį čio
Į£
Ž’
nai matote, ir jame talpinasi vy
riausieji musų ofisai
tg
Naudokite musų "Dolerinius
Money
Orderius” išmokėjimams
. VyrtMtias aftut
pinigų ir persiuntimų Amerikoj
H Brtatvay, Me Tart
ir Kanadoj. Parduodame visokius Europinius pinigus. Kada siųsite bile kur pinigus,
tad siųskite per American Express Kompaniją ir visa
dos reikalaukite kvitas nuo siunčiamų pinigų, kad turėmėt prirodymą. Kreipkitės j blie musų ofisą arba rašy
kite Lietuviškai j musų vyriausyjį ofisą:
uątalas
testeigta IMI.

Adresas

Miestas.

.
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Žmogue kasosi galvą,
kad palengvint niežėjimą.
Kasjmasi pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejnčioms. Bet jis
\ žino, kad jam niežti, ir
i
visi kiti tą žino.
ė
•
Vyrai ir moteris kenčia
niežėjimą nuo pleiskanų,
1 o kenčia bereikalingai,
nes tą niežėjimą galima
lengvai prašalinti. Nebus .
daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
įvvkstančių noti pleiskanų.
,

4
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»:• ——F. AD. RICHTER « CO., 326430 Ercadvay, Nev York ——

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistą žemoms kainoms, tai visada aikfto
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsiaenėjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingą li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiamo geriausius daktarus per telefonų ufdykų. Todėl jeigu norite gaut gema vaistus ir sučėdyt pinigus, tad
ateikite | APTIEKI po numeriu
(1)

100 SALĖM ST.,

BOSTON, MASS.

FOREIGN MONEY ORDER DEPARTMENT

65 BROADWAY,

NEW YORK, N. Y.

Visi tie. kurie norėtumėt, kad jis atlankytu jūsų {rimines Lietuvoje,
matykit jį pirm išvažiavimo. Laike savo buvimo Lietuvoj jis gali
daug kame pagelbėti just, giminėms. Jis sugrįžš į apie 3 mėnesius.

<

HENRY F. MILLER & SONS
PIANO CO.
Z^r

I

v

I

v

People’s Exchange Ine.

Btttffl, Mtss.

78 Silen Stnetį
Telephone Richmond 1410—1411

..Telefone: MaMeu 873-W.

I
I

t

CHELSEA 1691-W.

DAKTARAS S. C. PAVLO
Sugrįžo iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Penzos gu
bernijos ligonbučio ir Odesos ligoninės. Specialistas-chirurgas ir
veneriškų ligS-

chelsea. Mass., 142 broadvat.
MALDEN, MASS. 35« FERRY ST.
Priėmimo valandos: nuo 10-11 ryte, nuo 6-8 vakare.

<
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Kiekvienas, kuris turėjo
proga grajinti ant ROJALiŲ F. MiLLERIO PIA
NŲ FIRMOS, tas gerai ži
P 'J
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 augsciausio laipsnio, o
pati 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 daugel], mes pasidi
džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai.

Henry F. Miller dt Šone Piano Co.
395 BOYl-STON^TREET,

BOSTON. MASS.
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Iftaims į LIETUVĄ apie Iov»-Mirch lO.dienų.

♦

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.
RL'FFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
Ji nesugadins nei jautriausios odos, jus negalite apsieiti be
RUFFLES. jei turite pleiskanų.
s, Jus apriekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
markėmis ar money order. kuriuos siųskite šiuo adresu:
♦

AMERICAN EXPRESS CO.

EXTRA IR DA EXTRA!

♦
<

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

PONAS RADIN, PREZIDENTAS
PEOPLE’S EXCHANGE, INC.

išgelbėjo nuo varginan
čiu ligų 1 Salutaras Bitteris. Aš per
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva.
Ai kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt
ir suvalgytas maistas suteikdavo
daug man nesmagumo — atsiliepdavo
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimaa
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę,
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 8 mėnesius aš savo paveikslų i
nebegaliu, pažint ir palikau laiminga
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina
$1.50. Galima gaut geresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas:
SALUTARAS DRUG CHEM. CO.
1717 Halsted SU
CHICAGO. ILL.
Užlaikom žoles nuo visokių liga,
ftttą apgarsinimų turėtų perskaityt
kiekvienas, iškirpt. ir pasilikt.

■

"KELEIVIS”,
255 Broadway,
So. Boston, Mass.

Už straipsnius, kurie rąžyti M nuo
Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie
telpa laikiaštyje įvairių firmų, leiiėjai neatsako.
Nauja knyga Receptai ir Sekretai.
Apsisaugojimas nuo visokių epide
mijų, kokios ten nebot. Nėra reikalo
jų.vardus minėti. Dabar knyga yra
padidinta su daugeliu receptų anti
septikų (soluteijų) ir tt. Kurie drau
gai gavote du lapeliu, tai gausite da
ir trečių, o kurie mokėjote už knygų
2 dol., gausit lapelius veltui. Dabar
knygos kaina 1 dol. 10c. ir lapeliai.
Taip nupigintai duodame todėl, kad
ši knyga "Laisvėje” .buvo kritikuoja
ma ir pagal jų nuomom,- atrasta ke
letas klaidu. Dabar klaidos yra pa
taisytos. Medikalogijos knygų kritikuot nevalia, nei paskolint kitam, tik
tas gali jas studijuot, kuris turi nusi
pirkęs. Knyga turi pirmos klesos tie
sas. Nepasirašęs pilno adreso neturi
tiesos kritikuot. Receptai lotyniški;
kaip juos vartoti— angliškai ir lietu
viškai. Trumpi aprašymai apie ligas.
Dovanos motinoms. Apsaugojimas
kūdikių nuo visokių ligų, vartojant 2
gr. j kvortų atviryto vandens plovi
mui bonkutės. Tokio vandens galima
iieist i vidurius dėl išėjimo laukan.
Pinigus siųskit tik money orde
riais, adresuodami kaip žemiau nuro
dyta. Ant money orderio visada rašy
kit West Frankfort,.o ne Frankfort,
Wm. L. MATULIONIS
(fi)
P. O.
Vest Frankfort, IK,

i

t

f
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Lietuvos Respublikos
Istorija ir žemlapis

t

I

A

♦

KELE1 V18
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ilgo jis busiąs jau Bostone, numokėjimo Lietuvių Salės PARSIDIODA NAUJAS skuRašykit j ilepot Ouarter•inis Setas dėl front ruimio.j
Londoną jis ketino apleisti skolos.
nusterj:
tam
reikalinga,
gali
pirkt
pigiaikaip 2 vasario.
j Labdarystės Drjos pir
Hrooklyu. X. Y.. 59th St. and First
Gerbiamas musų kumpo- mininkas Leonas J. Stasiu- Klauskit ant 2 lubų,
Avė.
Buslon. .Mass.. Ariu* Supplv Base.
BASKETU MARKĖMS
176 W. 7th st.. So. Bostone.
daug turėjo vargo lis pats priiminės aukas 11
j
zitorius
t hicago. IIL ixiy .J»tli St.
Iš rubsiuvių streiko.
Londone pakol išgavo vi; i Vasario nuo 7:30 vakare.
Bldg
Atlanta. Ga- Transpurtatioii
Corned Beef ir Corned Beef Hash
San Antunio. Tęs.
VAŽIUOJA 1 LIETUVA.
Bostono rubsiuvių strei- nuo Amerikos konsulio.
Liet. Labd. Salėje, kampas
San Franciseo. Calif.
šitie kupinai jfPikrauti teškėtai K:iPonas Radin. prezidentas Peuple’s
kas vis da tęsiasi. Nors
E ir Silver gatvių ir kiek Eschange.
i ės Departamento kenuotos Corned
Ine. 78 Salėm st.. Bostone,
SI RPl.l S PROPERTY BKANCH
darbdaviai
visaip bando
Beef ir Corned Beef Hash, puikius ir
švažiuos į Lietuvą apie 10 d. KovuSuėmė tris plėšikus.
vieno auka bus pažymėta.
Officc of the Quartermaster
skanios mėsos, duos progų visai šeiMarch. 1921. Visi tie. kurie norėtu
kriaučių organizaciją su-'
General
Turime viltį, kad gerbia- mėt,
mynai
kad jisai aplankytą jūsų gimi
Pereitos nedėlios vakarą
Munitions Bldg..
griauti, bet darbininkai drū
visuomenė nes Lietuvoj, matykit jj pirm išva
Valgy k už Dolerį
Mashiagton, 1). C.
policija suėmė tris plėšikus, moji . . lietuvių
davimo.
Laike
savo
buvimo
Lietuvei,
čiai laikosi vienybėj ir darb kurie buvo ilindę i J. T. An- fa.usiai parems šiame rei- jis gali daug kame pagelbėti jūsų gi
per Dieną
daviams labai sunku su or
■
' po Nr. 17 Į;ale Oetuvių Labdarystės minėms. Jis sugrjžš į 3 mėnesius.
dersono namus
ganizuotais
darbininkais
Draugiją iš aukšto tariame
Pleasant st. ‘
Ant randus storas, kuris buvo už
kovoti.
čiu ir kartu kviečiame uitas koblerio per paskutinius 15
Streiklaužių tarp organi
1 iekvieną atsilankyti lėni netų. Gera biznio vieta. Kreipkitės
,k> numeriu 300 East 8th st.. So. Bos
Lietuvių Ex- Kareivių ilaike
zuotų kriaučių nesiranda.
į svetainę ir praleisti ton.
(7)
prakalbos.
Yra da keletas skebų. kurie
i gražiai laiką su savo drauPARSIDIODA UOLINE
Puikus supakavinuo seniau streiklaužiauja. Į Nedelioje. 13 vasario, š. j gaiš.
Puikiausia ir didžiausia vieta So.
mas ir žemos kai
bet ir jie turės sustoti skeba-! m. nuo 6 vakare. Bažnytinė-i Sp pagarba
Bostone. 14 stalų. Randasi ant Bronos duoda progą
advvay. Pigiai parsiduoda už pinigus.
vę. Kaip tik streikieriai su je salėje, ant 5-tos gatvės So. • Liet Labd. D-jos Komitetas Savininkas
apsirūpint valgiu
eina i kitą biznį. Klaust
žino. kad darbdaviai parve- T
Bostone,
_____ bus prakalbos, to-1
--------- —
visos žiemos
ralite ant 255 Broadway.
M
r.
D»eliey
mažus pinidėl
malonėkit
visi
atsilanky-!
kpsusirinkimas,
ža kurion dirbtuvėn naujų
Broadvvay Biliiard Parlur
r*
»■
h
streiklaužių, tuojaus susi ti. Prakalbos bus be jokių! Pėtnyčioj nuo 7:30 vaka- 339 Broaihvay. So. Boston, Mass.
|Nwar DEPtT~
renka tenai būriai žmonių ir partijiniu tikslu, vien tik ap-i re. vasario 11 d..
’ 1921,, ”KeDEPT
»
PARSIDUODA 6 familijų stuba ir
-į CAMNED
taip gražiai skebus iš darbo gynimas Lietuvos nuo lenkų į leivio” redakcijoj įvyks I^SS "ėkarnė. garadžius ir Ganios. Biznio
c
A N M ED L
i?| MEATS
Savininką galima matyt vakaišlydi, kad ant rytojaus jie grobikų. Kalbės adv. Bago- d'O kuopos susirinkimas. Vi- vieta.
h- ,-r meat$
1
«
ais.
16 l.incoln st.. Brighton.
dr.jsi
nariai
malonėkit
pribūti,
jau nebedrįsta ateiti. Todėl čius, adv. Kalinauskas,
Mass.
ir tie. kurie da dirba, jau ne Landžius, adv. John Joseph ' nes šis susirinkimas yra laYARAS S. J. Co.
be tokie drąsus.
Murphy ir daugelis kitų j: bai svarbus. Yra daug svar*
Bukit prisirengę greitam reikalui
JKRETALŲ BIZNIS
[bių klausimų apkalbėjimui
Streikieriai yra pasiryžę kalbėtojų.
Pirkit dabar
Lietuviai farmeriai. kuriems reika
žūt ar būt, bet darbdaviams 6 vasario buvo sušauktas iį reikale Partijos ir Sąjungos, linga
aptrešti farma, tad kreipkitės
Ar Jūsų krautuvninkas turi jas?
nepasiduoti.
o.vkareivių
susirinkimas i; taipgi daug yra ir vietinių oas mus, mes pristatysime gero mėšJeigu ne. klausk kodėl?
'o pigiai.
Reikalauk,
kad jis parūpintų jums be
Streikieriii spaudos ko- Lietuvių svetainėje. So. Bo > reikalų.
JOSEPH VARAS
atidėliojimo. Jis gali užsakyt iš arti
60 kp. sekret.
6 Bolton Plaęe. Charlest<>» n. .Mass.
mitetas:
stone, kur buvo nutarta at
miausio Depot (įuarternjaster (LisĮ
tas čionai paduotas). Jo užsakymai
J. Skiotis,
sišaukti į visus lietuvius ka-;
bus tuojaus jam
pasiųsti pagal
i
J. Peldžius.
•eivius, kurie buvo pašaukti J
žemiau nurodytas kainas. Jis padarys
iš to sau neblogą uždarbį ir sučėdys
J. Žardeekas.
i šią pasaulinę kare, kad pri- i
jums daug pinigų. Reikalaukit, kad
siųstų savo vardus, adresus
jis prigelbėtų jums nupiginti pragy
venimą. Iškirpk šį apskelbimą ir pa
Numetė nuo pagrindų buvu ir kokiam kariumenės sky RENGIA LllT. LAISV. FEDERACIJOS 30 KUOPA
rodyk jam. Daryk tą greitai.
sį majorą,
riuje - tarnavo, kad visiems
NEDEGIOJ K
OLSELIO KAINOS
James AI. Curley, buvęs susiorganizuoti ir paduoti
yra nurodytos apačioje. Jos duos
Bostono majoras, airių pra įrašymą Suvienytų Valstijų.
Jums supratimą, kiek jus galite
učėdyt savo pirkiniuose.
kalbose pereitą nedėldienį •aidžiai, idant Amerika nu j
1
PRASIDĖS NUO 7 VAL. VAKARE.
stotų
siųst
ginklus
ir
amuni

CORNED BEEF HASH
buvo numestas nuo pagrin
! svaro kenai
15c. už keną
dų. Curley draugai šoko ji ciją lenkų imperialistams,
2 svarų kenai
30c. už kenų
ginti ir salėj kilo riaušės, kurie užpuola ant musų bro-'
k:.;::
KAMPAS E IR S1LVER ST..
įM>. BOSTON. .MASS.
CORNED BEEF
i:
kurias- tik pribuvus policija iu Lietuvoje ir nori paverg
1
TI
No.
1
ketini
. ..
15c. už keną
Bus lietuviška muzika ir įvairus pamarginimai.
ti Lietuvą po Lenkijos impeNo. 2 kenai ...
27c. už keną
numalšino.
1
1 svro kenai............. 18c.
įžangos tikietui bus galima gauti tik iki pėtnyčios vakare, 11 Vasario,
už keną
Šitas prakalbas buvo su ialistų jungu. Mes ėjom ka todėl
6 svrų kenai ..............įl.00 už keną
norintieji dalyvauti malonėkite iki tam laikui pasirūpinti tikietus.
rengus .airių patriotų orga lant už tautų liuosybę, mes Tikietai gaunami pas kuopos narius. "Keleivio” ir "Sandaros” RedakciM MUŠIMO SARAŠAS.
Su pagarba kviečia Komitetas;.
Nuleidimas ant visu perviršyjan-čių pirkinių kenuotų mėsų po Lap- kričių 15 d.. 1920 yra duodamas
nizaciją ir, tarp kitų, buvo liejom kraują Francuzijoj
sekantis:
$250 iki $1.000 ............... net.
1.001 iki 2,500, 5. procentai
y —• - .
pakvietus kalbėti ir buvusį kad apgint jos reikalus nuo
2.-501 iki 4,000, 10 procentų
4.000 ir daugiau. 20 procentų. Valdžia užmokės už persiuntimą'
siunčiant visą vagoną i bile vietą Suvienytose Valstijose, kuri ratdasi nearčiau kaip 20 mylių nuo -‘
Bostono majorą Curley. Vokietijos imperialistų, o
vietos išsiuntimo.
Prad^us jam kalbėti, ant iabar Francuzija visa gale
SUKRAUT1N1O PIRKIMO M LEIDIMAS.
Lietuviams Lietuvių labdarystes Dr-ja.
Kada pirkinys siekia $50.001. numušama 24 procentui: kada pirki
pagrindų užlipo. rengėjams remia imperialistišką Len I.abai gražų Kermošių parengia
Fėrai prasidės Subatoįe.
nys siekia $100.001. numušama28 procentai; kada pirkinys siekia
nepažįstamas žmogus ir nu kiją. siunčia savo -kariumeĮ
$500.001, numušama 32 procentai: kada pirkinys siekia $1,<«>0.001 ir
daugiau, tad numušama 35 procentai.
trenkė kalbėtoją žemėn. Ka lę ir karišką medegą len
MAŽIAUSIAS ORDERIS PRIIMAMA UŽ $250.
kams.
kurie
užpuola
Lietuda salėj kilo sumišimas, jis
.ą.
užima
jos
žemę
ir
nori
12 ir 19 Vasario prasidės nuo 6 vak.
stovėdamas ant pagrindų
PIRKITE REISAIS
Kitoms dienoms mm 7 vakare.
sušuko •' "Jeigu jus esate tik >avergti musų brolius po
KARES DEPARTAMENTO KENUOTAS MĖSAS
ri airiai, tai eikite kartu su ivarj?onių jungu.
L
manim visi laukan. N'eklau- Todėl mes lietuviai SuvieKampas E ir Silver St.,
So. Boston, Mass.
sykite to Airijos išdavike lytų Valstijų ex-kareiviai.
Tel. H*ymark*t 4154
Šie fėrai yra nepaprasti fėrai. jie skirtingi nuo visų buvusių ferų. Skir Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.
Curley!’’
•iuomi atsišaukiame į visus tingi
Tek: Richmond 2957-M.
Per Amžius
kad ant šių fėrų kiekvieną vakarą bus netik Benų. Chorų. Kal
Kuomet policija pribuvo, rovusius kareivius ir prašo- bėtoją.tuomi.
Solistų. Muzikantų, bet bus ir visokių nematytų žaislų ir laimėjimu
DR. AL FIDERIOICZ,
Ant šių fėru dalyvaus visos draugystės iš.So. Bostono ir apielinkių.
tvarkos ardytojas su savo ne tuojaus atsišaukti sekreKiekvienas, kuris- tik atsilankys, bus užinteresuotas ir galės linksmai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
sėbrais prasišalino ir Cur oriaus adresu: B. A. Pasha- praleisti laiką.
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
Specialistas
Slaptų
ligų.
Rusiškai.
Todėl
malonėkite
visi
atsilankyti
ant
šių
fėrų
ir
smagiai
praleist
laika.
Pasiuva
gražiai
ir
pigiai
Dra

ley sugrįžęs ant pagrindų karnis, 301‘/i Broad\vay, So.
VALANDOS:
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA
bužius VYRAM ir MOTERIM
Kviečia
LIETUVIU
LABD.
DR-JA.
pabaigė savo prakalbą, nors Boston, Mass.
Nuo 1 iki 3. nuo 8 iki 7:80
PTAS LIGAS.
pagal šios dienos mados. Taip
šventadieniais nuo 10 iki 1.
gi pataisau ir išprosinu.
buvo jau labai susinervavęs.
VALANDOS:

Vietinės Žinios

DĖDĖS ŠAMO

J

Draugiška Vakarienė!
13 d. Vasario • February, 1921

LIETUVIŲ SVETAINĖJ

12 VasarioTebruary ir tęsis iki 19 Vasario
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

Dr. David W. Rosen

KRIAUCIUS

Nori panaikint mirties
bausmę.

81 CANAL ST, BOSTON.

kerbiamieji Bostono ir apielinkės Lietuviai!

Jums jau žinoma, kad su 51
12 d. Vasario prasideda Lie- 2I
uvių Labdarystės Draugi I
os fėrai. Tie fėrai rengiami ĮI
vien tik dėlto, kad sumaži į
ns skolas ir todėl rengia- aI
nės visi prie to sunkaus 5I
laibo. Šiais metais gal bus I
unkiau ką nors nuveikti iš I
iriežasties bedarbės, vienok, *I
jeigu mes visi pasistengsime i fI
lors su maža dalele prisidė I
ti, tad nėra
mažiausios abe- j Į
________________
Jonės, kad darbas pavvks į i
gerai.
Todėl šiuomi kreipiamės i, J
visus lietuvius ir meldžiamei
naaukauti fėrams kas ką iš-i j
šeimyna alkana, tėvas turė gali.
o kiekvieno nors ir ma I
jo vogti.
žiausia auka prisidės prie ■ j
Bostono dienraščiai rašo, _______________________ i 9Į
n iI į
kad Lynne tapo areštuotas
Severos Gyduoles užlaiko
tūlas
Viktoras Sodulskis
šeimynos sveikata.
i
(gal būt da ir lietuvis), už
tai, kad nuėjęs krautuvei!
Kosulys, šaltis,
jjavogė šmotelį mėsos.
užkimimas,
Sodulskis atvažiavęs Ame
paprasti negalei šiam laikė.
rikon iš Rusijos keturi me yra
Stengekis prašalinti juos. Greita
tai atgal. Jis dirbęs General pagalba gali nukreipti pavoingas
Electric Co. fabrikoj kaipo pasekmės.
kalvis, bet daugiau kaip mė
nuo tapo nuo darbo atleistas
ir niekur kito užsiėmimo negalėjo surasti. Jis turi šeše
tą mažų vaikų ii dabar ser
ga jo žmona, kada jį arešta Iprmiau vadintas Severo Plaučiu
vo, pas jį i ado tik 1 centą. Balzamas), yra vartojamas labai
pasekmingai per keturios-dešimtys
Tai buvo visi jo pinigai.
metų dėl gydymą užkimimu, skaus
mų gerkles, šalčių, mėšlungiško
Namie pas jį rado tik vie krupo,
bronchialinio kosulo. Pri
ną kepalėlį duonos ir t ruputį imtus bei
imti. Kaip suaugę taip ir

Lewis R. Sullivan, buvęs
gubernatoriaus tarybos na
rys, patarė panaikinti Mass
valstijoj mirties bausmę. -Ji
sai nurodo, kad iš 23 žmo
nių, nuteistų šioj valstijoj
už* žmogžudystę, prieš 22 ne
buvę tiesioginių prirodymų,
kad jie kalti. Teismas rėmė
si tiktai aplinkiniais priro
dymais. šitaip dalykams sto
vint, jis sako, ne vienas žmo
gus gali būt nuteistas miriop visai nekaltai.. Todėl
mirties bausmę reikia pa
naikinti.

?

v

-___

.h

Severa’s
Cough Balsam

vaikai bei kudikei gal juos imtu
Pardavinėti aptiekuose. Prekė 25
ir 50 centai.
W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

BANKOS NAMĄ
Hanover ir Blackstone Gatvių
BOSTON, MASS.
z

iMineta Banka atsidarė pereitą Utarninką
Devyniolika šimtą dvidešims pirmuos
Graydon Stetson. Prezidentą s
Alton E. Briggs. vice-pi ezider.t,

Tel. So. Boston aO6-V

366 BROAL’VVAY,
SO. BOSTON. MASS.

DAKTARAS

hevie (armen. vice-prczidentas

«... , ,
...
Charles Llin, vice-prezidentas

L. KAPOČIUS

Sec. Boston Fruit

f’rod. Ex

Vincent Brogna,
Attomey
Hugh T. Campbell,
Sifnpson, Campbell Co?

Kevie Carmen.
Vice President
Nicholas Culolias.
Attorney
Levio Goldberg.
Asst. U. S. Dist. Atty.

Donald T. Hood.
Hood Rubber Company
Marti* T. Joyce.
Sec. Mass. Federation of iaib<
L H. Kingman.
E. H. Kingman & Co.
A. .M. Kranefuss.
Pres. Tom Wilson. Ltd.
Alexander S. Levis.
Treas. Federal Supplv Co.

Tel. Bcach 6933

N*o f Ud • rak.

DR. R. M. FRIEOMH
SPECIALISTAS VENERISKŲ
LIGŲ.
VYRU IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligą ir
Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki
9 vakare.
1069 M ASHINGTON ST.

ELIHU D. STONE

.

I aul A. flunt. kasienaus pagel

DIREKTORIAI
»
Gahriel Stabilc. Eoard Pirminin
Theodore W. Little.
Edaard E. Bali.
Vice Pres. Wa)worth Mfg. Co
Treas. Corąent, Bali & Co.
Alton E. Briggs,
AValter M. Ix>wney.

LONGINAS BU1NIS
o
Vi

Walter M. Lovvney Co.

*

t
♦

»

K

Thomas Nutilę.
Pres. First Statė Bank

Scaramelli & Co.

r
iš'

l-'rederic S. Snyder.
Batchelder & Snyder

G. Stabilc & (>?.

Graidon Stetson,
Piesidnt
Charles Ulin.
Treas. Ward's, Ine.

Alexander Hhiteside.
Directon National Union Ban

LIETUVIS

I

SPECIALISTAS
t

2
o
Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio instrumentu greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisau
pianus, atlieku visokius muzikališkus darbus atsakančiai.
Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mane.

26 SCHOOL ST.
CAMBRIDGE. MASS.
Te). Cambridge 7322

Dr. M. V. Casper

.i Dr. L. J. Podder

I

Kuris specializuoja
gydyme
chronišku ir abelnų ligų, lan
kysis Norwoode sekančiomis
dienomis:
SEREDOM1S ir
PETNYČIOM1S
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEKOJE
ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:
401 MARLBOROUGH ST,
BOSTON. MASS.

DENTT8TAR

valandos:
Nuo 9:30 iki 12
(KASPARAVIČIUS)
” 1 "
I
125 Broadvay.
priešais
paštą.
” 6:30Tel.” So.
9 Boston 823
SO. BOSTON
<Hi«o

Dr. A-Christian

A. Scarameili.

llarrv Stabilc.

EKCELSIOR WATCH CO.
•06 Athenaeua Bdg. CHICAGO. ILL

į
o

Restaurant

Fruit & Produce

Rcpresentantas ir jo brolis
LOUIS G. STONE
ADVOKATAI ir TIESŲ AT
STOVAI.
Veda provas civyliškas ir
kritninališkas.
66—67 Journal Building
262 WASHINGTON STREET,
BOSTON, MASS.
Tel. Main 3334

C“

John B. Piscopo.

O. E. Spooner.

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant
20 metų auksuo
tas su išrašytais
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singas, ypatingai
gelžkeliu važiuojantiems žmonėms,
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tą Ypatingas paąiutijimas. Mes iš
siųsime šj laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už$9.75 C. O. D. ir persiuntimo
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt.
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė
cento. Atsiminkite, jąs užmokėtumet už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su
kiekvienu laikrodėliu.

UETUVYS DENTISTAS.
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

BOSTON. MASS.

H. Cameron. kaperius

Ant 81
akmens

LIET U VYS

Gydytojas ir Chirurgas.

šiuomi širdingai užkviečia
Jumis į Naujai atidarytą

t

BOSTON. MASS.

Tel. Canib. 3561-R
Gvven. Tel. S. Boston 1404-

Tel. S. B. 2488.

a

f

raugi ių kopūstų
M. * etrauska» atvažiuoja.
M Petrą usKa.- praneša
jnume iš Londonu, kad neuž-'

Prezidentas, Valdyba ir Direktoriatas.

The Boston National
Bank

Nuo 8 iki 10 ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakar*.
I HANOVER ST

MARTiN WALELIS
279a Broadvay,
Cambridge, Mass.

Room 218 ir 216.

Iš Petrogrado.
GYDO SLAPTAS VYRŲ »
MOTERŲ LIGAS.
Taipgi K ra sjo ir Odo* Ligas,
h VALANDOS: Nuo 9 ii ryto
iki 9 vaL vakar*.
i Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2)
' 69 CHAMBER ST, BOSTON.
Telephone: Haymarket 8390
MMMMMMMMMMMRM
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