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Ali communications
addressed to:

Rusijos sovietų valdžia
jos Įvyko aštrus susikirti-‘
paskelbė, kad ji dovanosian
mas. Anglijos valdžios gal
ti visiems buvusios Vrangeva Lloyd George pasakė i
,lio armijos oficieriams ir
parliamente, kad Anglija i
VILNIAUS NE
!
kurie
dabar
TURĖS DAUGIAU ATS ' vietų darbininkų organiza- kareiviams.
LIETUVA, LATVIJA IR nepripažins lenkų užgrobi- LAIKRAŠČIAI NESKEL- LIETUVA
IŠSIŽADA.
TOVŲ, NEGU KITOS Icijos paėmė Į savo rankas slapstosi Krymo kalnuose, ESTONOJA TURI BŪT . mo Silezijos, nes tai butų!
BIA ”SLE KERIŲ.”
aiškus
laužymas
Versaliaus!
geležinkelius, uostus, fabri jeigu iki 20 gegužės jie išeis
PARTIJOS SUDĖTOS
NEPRIKLAUSOMOS.
Buvom jau rašę, kad val Tik pripažįsta "kultūrinę”
sutarties. Jeigu aliantai ne
kas, bankus ir pačios bandė aikštėn ir atiduos savo gink
KRŪVON.
autonomiją” lenkams.
džia
ruošėsi paskelbti visų
juos vesti. Ūkininkai pradė lus. Amnestija taipgi siūlo Senoji Rusija gali neatgim- gali Silezijoj tvarkos palai
Klerikalai ir tautiniai juo jo imti dvarus ir keliose vie ma ir civiliems žmonėms, ti, todėl neužsintoka jos
Lietuvos Atstovybė Ame
kyti, tai vokiečiams turi būt nestojusių kariuomenėn vy
rų
vardus.
Šiomis
dienomis
dašimčiai bjauriai sumušti. tose užėmė ir išsidalijo net kurie 1918 ir 1919 metais bu
rikoje
11 gegužės gavo iš
leista tas padaryti, Lloyd
laukti.
tokie
vardai
buvo
išsiunti

Briuselio
šitokią "Eltos”
Pereitą nedėldieni Italijoj paties karaliaus žemes. Val vo prisidėję prie Vrangelio
New Yorko valstijos kon- George sako.
nėti laikraščiams, bet laik kablegramą apie lenkų-lie
buvo visuotini rinkimai. Bu džia nedrįso pavartoti prieš ar Denikino maištų.
Šitas
pareiškimas
įvarė
į-resmanas Chandler Įteikė
raščiai atsisakė juos skelbti,
vo renkami žmonių atstovai darbininkus spėkos,
nes
Septyni šimtai buvusių valstybės sekret. Hughes pasiutiman francuzus. Jų nts pasirodė, kad valdžia tuvių derybas:
"Gegužės 6 dieną derybos
į naują parliamentą. Nors parliamente jie turėjo stip Vrangelio kareivių šiomis ,24-rių puslapių memorandu- spauda
pakėlė didžiausi
pati
nežino,
kas
yra
slekevėl prasidėjo. Atvyko Askeaiškių žinių apie rinkimų rią paramą—156 socialistus dienomis jau atvažiavo Ode mą, kur yra išdėstyti argu triukšmą, kad Anglija prie
pasekmes iš visų vietų da atstovus. Buržuazija pradė son. Bausmė jiems dovano mentai už pripažinimą Pa- šinga lenkams, o simpati ris, kas ne. Pavyzdžiui, tū nažv (lenkų delegacijos pir
las V/. S. Bacon, kuris pir
nėra, bet kur balsai jau su jo kaltinti premjerą Giolitti, ta.
baltijos respublikų — Lietu zuoja vokiečiams. Prancū mutinis buvo padėtas ant mininkas). Belgijos užsie
nio reikalų ministeris Hyskaityta, visur pasirodo di kad jis "priešingas” vartoji
zų premjeras Briand pasa
vos, Latvijos ir Estonijos.
sąrašo
kaipo
"slekeris,"
yra
mans,
kuris sitoms dery
deli socialistų laimėjimai.
mui spėkos prieš parliamen
Šituo memorandumu no kė, kad jeigu Anglijos pa
BOLŠEVIRAI
LAIMĖJO
tarnavęs
kariumenėje
ir
bu

boms vadovauja, pareiškė,
Milano mieste, kur tarp tą. Todėl Giolitti sušaukė
rima patirti-, koks bus Har- kurstyti vokiečiai pabandy
socialistų ir susivienijusių Turine darbininkų ir darb DIDELĘ BYLĄ ANGLIJOJ dingo administracijos nusis tų įneiti Silezijon ir mušti vo net leitenet-pulkininku. jog derybų pamatan turi
Anglijos apeliacijų teis tatymas linkui Rusijos im lenkus, tai Prancūzija tuo Kaip tik tokios klaidos pa būt padėta lygybė ir abiejų
juodašimčių ėjo didžiausia davių konferenciją ir pata
kova, socialistų išrinkta 17, rė padaryti paliaubą, žadė mas pereitą sąvaitę išrišo perijos padalinimo. Wilsono jaus pradėtų karę. Buvusio sirodė, tuojau Chicagos laik valstybių nepriklausomybė.
o visos kitos partijos sudė damas įnešti į parliamentą bolševikų naudai labai dide administracija buvo griež premjero Clemanceau or raščiai, kurie buvo jau pra Lietuviai patiekė deklaraci
tos krūvon pravedė tiktai 10 bilių, kad darbininkams bu- lės svarbos bylą.
_ _ Klausimas tai priešinga skaldymui bu ganas "L’Homme Libre” pa dėję tą sąrašą spausdinti, ją, kurioj pabriežiama, jog
savo kandidatų. Turino mie tų duotas balsas dirbtuvių ėjo apie tai, ar siunčiamos iš vusios Rusijos ir tvėrimui iš sakė: "Pono Lloyd George’o pertraukė ji ir paskelbė, Vilniaus sugrąžinimas yra
sąlyga; tečiaus
ste socialistų išrinkta 11, vedime. Pasiūlytas jo pro- Rusijos prekės ir kitokie jos naujų valstybių.
cinizmas pereina visas ri kad daugiau nespausdinsią, pamatinė
pakol
jis
nebus
ištaisytas.
lietuviai
pripažįsta
kultūri
konstitucionalistų 5, o kleri gramas reikalavo net ir "pa- turtai, kurie buvo sovietų
Nedalinamos Rusijos ša bas. Jis norėtų, kad Franci- Kitų
miestų
laikraščiai,
nę autonomiją visiems Lie
konfiskuoti, yra lininkai tvirtina, kad iš da ja eitų skersti lenkt dides
kalų (kuniginių) vos tik 3. dalinimo
didelių dvarų." valdžios
Florencijoj socialistai pra Darbininkai su tuo sutiko ir dabar bolševikų savastis, ar bartinių Rusijos griuvėsių nei vokiečių garbei ir nau kaip antai Bostono, visai jo tuvos piliečiams, kurie var
vedė 8 savo kandidatus, o nusiramino. Jie laukė, kada vis dar priklauso pirmuti- gali susidaryti "pastovi val dai." Laikraštis "Eclair” neskelbė. Bostono "Teleg- toja lenkų kalbą, ir duoda
ram” reikalauja, kad val
konstitucionalistai tik 3 ir susirinks parliamentas ir niems savininkams.
džia,” todėl geriau butų su vadina Anglijos valdininko džia visus tuos sąrašus su savo sąjungininkams (len
kams) liuosą priėjimą tran
klerikalai 3.
Daug tokių turtų, konfis- įvėrimu naujų valstybių da kalbą "brutališkumu prieš
pripažins jiems teisę prie
naikintų.
zitui prie juros. Lenkai yra
Vadinami "fasci-sti” (Itali dirbtuvių. .
i kuotų 1919 metais, buvo par oalaukti. Bet kongresmanas Franciją ir kurstymu vo
pasiūlę muitinių suvienysi
Reikia
pasakyti,
kad
"slejos juodašimčiai) apsiginsią
Parliamentas turėjo susi duota Anglijos firmoms pe Chandler sako, kad toks ar kiečių eiti Silezijon."
ir panaikinimą muito
mą
ve kuolais ir šaujamais gin rinkti 19 balandžio. Bet 7 reitą rugsėjo mėnesį, ir kaip gumentas neišlaiko -jokios
Bet po šitų karštų žodžių kerių” vardų skelbimą yra
klais darė "tvarką" rinkimų balandžio karalius liepė tą tik juos atvežė Anglijon, bu kritikos. Joks pranašas ne francuzai suminkštėjo, o sumanęs buvęs prie Wilsono rubežių tarp abiejų valsty
metu. Jie užpuldinėjo ant parliamentą paleisti, o jo vusieji savininkai prie jų gali pasakyti, kokia Rusijoj Lloyd George jau aiškina, karės sekretorius Baker, bių delei išdirbinių abiejų
socialistų mitingų, ardė jų vieton išrinkti naują. Val prisikabino. Augštasis Ang valdžia ateityje bus, ir lauk kad jo kalba buvusi netei kuris paskelbė daug karei- ;šalių. Lietuviai atmetė uni
prakalbas ir degino sales, džia su buržuazija tikėjosi, lijos teismas andai pripaži ti jos butų labai neišmintin singai suprasta. Jis nesto vių "užmuštais” ir "palaido- ją, ir pasiūlė ekonominę su
kad tik nedavus jiems vesti kad naujas parliamentas no, kad turtai turi būt su ga.
jęs ųž vokiečius, tik ginęs tais su visomis pagarbos tarti, pamatuodami ją ant
kurie teikiami lai
agitacijos. Juodašimčiai ti bus atžagareiviškesnis ir grąžinti "tikriems" savinin
"Teisingumas reikalauja/ sąjungininkų garbę. Atei iškilmėmis,” kuomet tie bu- santikių,
jau parvažiavę namo ir j blausiai mums draugingoms
kėjosi, kad šitaip jiems "pa darbininkams tokių teisių kams, iš kurių jie buvo "pa jis sako, "kad šitos mažos nančią pėtnvčią tie ponai vo
1
1
•
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1 _ —1
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triotizmą” platinant, už so nepripažins.
vogti." Sovietų valdžia ape- tautelės butų pripažintos ir susivažiuos asmeniškai pa skaitydami tokias žinias valstybėms.—Elta.”
cialistus niekas nebalsuos.
Delei tokio rimto musų
Paleidus
parliamentą, : liavo-.
nuimtos Tautų Sąjungon, sikalbėti, ir veikiausia susi juokėsi. Jeigu jis gyvus
skelbė užmuštais, tai ar ga delegacijos nusistatymo ABet kur tik daugiau tie "šim tuojaus ėmė veikti "fascis-! Tr Anglijos apeliacijų tei- jeigu tokia Sąjunga bus su taikys.
lima stebėtis, kad tarnavu merikos lietuvių visuomenė
taprocentiniai patriotai" so tai,” kurių, valdžiai pade ismas dabar nusprendė: Ka sverta, ar kitokiu keliu di
sius
jisai užrašė "sleke- gali pasidžiaugti. Vilnius
cialistus atakavo, tenai di dant, buvo suorganizuota dangi Anglija pripažino so lesnių valstybių apsaugo SKUNDŽIA POPIEROS
riais?”
desni buvo socialistų laimė jau į 100,000. Tie juodašim vietų valdžią kaipo tikrąją tos."
tur būt prie Lietuvos. Duo
KOMPANIJĄ.
jimai.
dama
autonomija ne Lietu
čiai susidėjo daugiausia iš (de facto) Rusijos vvriauNew Yorko dienraštis
Nors pilnos žinios apie buvusių Fiumos legijonierių i sybę, tai Anglijos teismas
TYRINĖS RUBSIUVIŲ vos Rytams, bet kultūrinė
rinkimus bus surinktos tik iš šiaip visokių padaužų. negali kištis Į Rusijos Įsta- I. W. W. NEGALI VEIKT. "Globė” traukia teisman Inautonomija Lietuvos pilie
ORGANIZACIJĄ.
tai apie sąvaitės pabaigą, bet Fabrikantų ir "šimtapro ! tymus ir spręsti, ar konfis- Kaip tik vadas pasirodo, ternational Paper Co., stam
čiams, kurie kalba lenkiškai.
jau nujaučiama, kad sociali centinių patriotų" vado vau-!I karimas -turtų yra teisingas valdžia tuojaus jj griebia biausią popieros dirbimo
Lietuvių rubsiuvių orga Lenkų kaip ir nėra. Ant jofirmą Amerikoje, reikalau nas "Darbas” praneša, kad,i kios unijos nesutinkama.
ir kalėjimo nasrai
stu laimėjimai bus labai di Įami, tie tuojaus ėmė vykin- •[dalykas, ar ne.
damas atlyginimo $500,000 senatorius Moses, atžagarei- j! Norima sudaryti ekonomi
žiojasi.
deli.
ti "tvarką" tose dirbtuvėse,
už
suokalbi, kuris pridaręs vių republikonų vadas kong nė sutartis, sulyg kurios
Tas
reiškia:
kaip
sovietų
Neskaitant frakcijų, rin kurios buvo darbininkų už
Pereitą sąvaitę Chicagoj
laikraščiui
daug nuostolių.
valdžia
padarė,
taip
turi
bū

kimuose figūravo 4 didžio imtos. Apsiginklavę
val ti. Tai yra labai svarbus Ru buvo pramoniečių (I.W.W.) Kaltinimo aktas sako, kad rese, Įnešęs Senatan rezoliu Lenkijai, kaipo musų kai
sios partijos, būtent: (1) so- 'džios karabinais ir kulkaunijos suvažiavimas. Daly
ciją, kuri reikalaujanti, kad mynei valstybei, žadama
cialistai. (2) demokratiniai svaidžiais, jie sudarė tikrą sijai nuosprendis.
vavo vos tik 35 delegatai. 1915,1916 ir 1917 metais po taip vadinamų "amalgamei- duoti geriausių prekybos są
liberalai f premjero Giolitti kariuomenę ir pradėjo bau
Buvo kalbama apie steigi pieros kompanijos taip susi tų” (maišytų’ rubsiuvių uni lygų, kokių mes galime su*
partija), (3) liaudininkai sti darbininkus. Daug dar KRUVINA TRAGEDIJA mą grynai "ekonominio in-f tarė, kad tik iš vienos jų te- joj butų padarytas tyrinėji teikti ir kitoms valstybėms,
ternacionalo.” Politiką iš u-!£a]ima buvo popieros gauti, mas.
(klerikalų partija) ir (4) !bininkų Įstaigų buvo sunai
ŠEIMYNOJ.
su kuriomis mes draugingai
■rijos programo manoma vi^aiJ<ira‘2tls.Pir^0 ^Pie
naujieji tautininkai, kuriuos kinta, laikraščių redakcijos
ŠĮ panedėlj Lavvrence len
Unijos vadai nužiūri, kad gyvename. Tuo tarpu dar
ra iš International Papei
rėmė juodašimčiai "fascis- išdraskytos,
;
sai
išmesti,
o
darbuotis
‘
vien
salės sudegin kų šeimynoj Įvyko kruvina
per šitą kapitalistų reikalų! nekalbama-apie rubežių nu
ti.” Kova buvo tokia atkak- :tos ir daug žmonių užmušta. tragedija. Steponas Janicki, ‘.ik ekonominėj srity, nes Co., tai kitos kompanijos
statymą, nieko nekalbama
Ii ir kruvina, kokios Italijos Per savo "baudžiamają eks gyvenęs po Nr. 34 Walnut abar IWW. visai negalinti -Įan} Jau. neparduodavo uz gynėją veikia rūbų fabri-! apie Lydą arba Gardiną.
rinkimų istorijoj da niekuo pediciją" tie legalizuoti kri st., nušovė jauną savo žmo veikti. " Kaip tikras vadas Jokius pinigus, o Interna- kantai. Per jo rezoliuciją! Lenkai gali panorėti, idant
met nebuvo. Mat buržuazija minalistai pagriebė socialis ną ir ten pat pats nusižudė. lasirodo, tuojaus valdžia jį tional Paper Co. tyčia ne- kalba rūbų trustas. Tai esan-i mes ant visados išsižadėtu
pakinkė visas reakcijos spė tą majorą San Sepolcro mie Nesutikimai kilo dėl burdin- nuskina,” taip pasakė pildo į pristatydavo popieros kiek ti paskutinė desperatiška! me Gardino ir kitų miestų
kas, kad sumušus socialis ste. nukirto jam barzdą ir gieriaus Vladislovo Bagods- mojo komiteto pirmininkas i reikia, sakydama, kad po- fabrikantų pastanga išsigel Lenkijos naudai, jeigu jau
j pieros nesą, ir tuo pačiu laitus. Reikia pasakyti, kad tyčiodamiesi
varinėjo jį kio, kuri vyras norėjo išva Brown. Visos organizacijos iku kėlė popieros kainą. Ne- bėti nuo pralaimėjimo lo mums turėtų patekti Vil
vien tik tuo tikslu šitie rin miesto gatvėmis.
ryti, o pati užsistojo. Vyras smegenis, visi gabiausi dar ! galėdamas gauti kiek reikia kauto,kuri jie paskelbė per nius. Čion bus sunkesnis
kimai ir buvo daromi.
Šitokiomis priemonėmis kaltino savo pačią, kad ji buotojai dabar sugrusti ka-j popieros, "Globė" netekęs nai 60,000 rubsiuvių New. ginčas. Palauksime žinių.
Liet. Inform. Biuras.
Buvęs lig šiol parliamen- buržuazija tikėjosi išblašky veda su burdingierium slap lėjiman.
daug skaitytojų, negalėjęs Yorke, norėdami sunaikinti!
tas buvo išrinktas lapkričio ti proletariato spėkas ir lai tą romansą.
UžGLRĖ 150,000 KAREI* spausdinti gaunamų skelbi jų organizaciją ir Įvesti: NEPRIPAŽĮSTA ALAN
mėnesy 1919 metų, taigi ne mėti rinkimus. Bet reakci
VIŲ ARMIJOS BILIŲ. mų ir tuo budu per trejatą "open shop” ”systemą."
ką daugiau, kaip metai at jos šėlimas da daugiau dar
DAMS NEPRIKLAUSO
gal, bet karalius jį andai pa bininkus suvienijo, ir perei-, AREšTAVO KUNIGĄ.
Žemesnysis Kongreso bu- metų turėjęs Į $500,000 nuo
MYBĖS.
Lokautas
jiems
nenusise-!
stolių.
leido, nes jame buvo 156 so to nedėldienio rinkimuose! Gary mieste,
Indianoj, as priėmė bilių, kuris rei
Reikia pridurti, kad per kė. Darbininkai da labiau
Tautų Lygos paskirtoji
cialistai. Buržuazija ir jų jie davė buržuazijai ir kuni- į tapo areštuotas kunigas An kalauja, kad Suvienytų Val
eitais
metais
International
susivienijo,
ir
kai
kurios
fir-Į
Alandų
Saloms komisija pa
valdžia manė, kad 1919 me gijai tarpuragėn toki smu-,tanas
Gorėk, sąryšy -----su api------------------v- stijų armija ramybės laiku Paper Co. padarė gryno pel
mos jau yra priverstos tai- ■ taria nepripažinti toms sa
tų rinkimuose žmonės išrin gį, kad jau vargiai jos galės plėšimu Toledo mieste pašto, nitų iš 150.000 liuosnorių
no po $59.00 ant kiekvieno kytis. Taigi unijistai spėja,’ loms nepriklausomybę, ku
ko tiek daug socialistų tik nuo jo atsipeikėti.
kareivių,
ir
jos
užlaikymui
dėl
yra areštuoti ir
1 ' kurio
’
savo šėro.
tai protestuodami prieš ki
kad rūbų fabrikantai bus' rios jos reikalauja, nes jos
du lietuviai katalikai, bro skvria $320,000,000 metams.
tas partijas, ir kad darant
liai Urbaičiai. Sakoma, kad Dabar bi.lius perduotas se
padarę suokalbį užsiundyti permažos, kad galėtų nepri
AIRIJOJ UŽMUŠTA 33
rinkimus dabar, kuomet , PLĖŠIKAI NUSINEŠĖ ! kunigas Gorėk priėmęs nuo natui.
Suvienytų Valstijų senatą klausomos gyvuoti. Komisi
ŽMONĖS.
žmonių ūpas jau atšalęs,
$20,000.
Vandos Urbaičiutės ir paskad jis padarytų tyrinėji-' ja siūlo pavesti tas salas
tiek daug socialistų jau ne
SURINKO $2,000,000.
Detroite tapo apiplėštas lėpęs $72,000 vertės bonų.
Pereitą sąvaitę Airijoj
pateks Į parliamentą.
geležinkelio agentas. Dvyli- Jis pastatytas po • $10,000
Bostono jezujitų kolegijai užpuolimuose ir susirėmi mą, tikėdamiesi, kad tyrinę-, Finlandijos globai. Pirma
Po karės buvo labai su ginkluotų banditų užstojo kaucijos. Urbaičiutė, kurios j kelias sąvaitės laiko surin-j muose tarp revoliucionierių jimo pasekmėj unija gali tos salos prigulėjo Rusijai,
stiprėjęs Italijos darbinin- jam kelią ir atėmę $20,000, broliai sėdi kalėjime, taipgi ko $2,000,000 aukų savo rei-i ir Anglijos valdžios bernų būt pripažinta "bolševikiš- Jos guli Baltijos juroj, tarp
kų judėjimas.
Daugelyje pabėgo.
.
suimta.
buvo užmušta 33 žmonės. ka,” ir todėl bus uždaryta. Švedijos ir Finlandijos.
kalams.
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! tų piktadarysčių reikia kai-tų darbo principu pagrįsta, sutaikys šituos dalykus su SUSIPEŠĖ DĖL NEAPvargingšiusiojo žmogaus gritinti ne "bedievybę" ir vie- žodžiu, už tokią mokyklą, militarizmu, kuris mokina/
telę.
GALVOTO SUKILIMO.
šas mokyklas, kaip tai kuri galėtų duoti žmogui ži- ’Užmušk f’ "Nekęsk savo!
'Tai ištikruju kplturinga
{"Draugas” daro, bet stigę- niu, kad jis galėtų toliau sa- artimo?” "Jei priešas duos 1 Tarp vokiečių ir rusų ko šalis. Nerasi čia tokių namų,
j dusią kapitalistinę tvarką, vo gyvenimą tvarkyti ir nu- tau per vieną žandą, tai tu munistų prasidėjo dideli ne kurių gyventojai nevartotu
sutikimai dėl paskutinio su
„
..
. ....
. kurios "Draugas” ir visi;
tatyti savo
visi sMatyti
sat o pasaulėžtarą.
pasaulėžiūrą. , rėžk jam per abudu!"
čia visur skleidžiamų laikraš
KAS ČIA KALTAS?
im.Y1’'kunigai yra tokie uolus rė-j Klerikalų atstovas kuni- : Bet nekalbant apie krikš kilimo Vokietijoj. "Naujie čiu ir kitokiu lustu.
uuramžių
[
„... .istorijon;
paziuj
gas Staugaitis, tuojaus šoko čionybės "dorą,” prisirengi nos" rašto:
Kunigų organas "Drau .
”Dėja, Suv. Valstija; uži
rėkim i tuos laikus, kuomet■
tam pnesmtis. Jisai nesutin mas karei iš anksto yra
”Dr. Paul L<*vi, kuris dar ma pirmąją pasauly vietą ne
gas" 3 gegužės numery ra bažnyčia buvo pasiekus
PRASIDEDA KOVA DĖL ka, kad vaikai butų auklėja blogas dalykas ir ekonomi nesenai buvo Jungtinės Vo vien teigiamais—gerais reiš
šo:
augščiausio savo viešpata
mi valstybinėj idėjoj. Vals- jos žvilgsniu. Jeigu Ameri kietijos Komunistą partijos kiniais, bet ir neigiamoje—
MOKYKLŲ.
"Chicagoj e darosi vis blo vimo
laipsnio, kuomet
i
tvbė
anaiptol nesanti augš- ka dabar turi tiek daug ken pirmininkas, išleido tam tikrą blogoje srityje ii turi pirme
gesni laikai. Gyvenimas kas "krikščionybė buvo visiems
Lietuvoje dabar pradeda
čiausis
žmonijos idealas. tėti tiktai nuo poros karės brošiūrą delei to sukilimo ir nybę. Ir šituo atžvilgiu nei
dien aršėja. žmogaus gyvybė suprantama" ir "Dievo įsta ma karštai svarstyt mokyk
ir jo manta kas valanda yra tymai žinomi.” Ar augštai lų klausimas. Buvęs balan Staugaičiui daug svarbesnis metų, tai savaimi supran joje laitai "aštriai nupeikė Ma vienai kitai šaliai nenori užsi
pavojuje. Dienos metu plėši tuomet stovėjo dora? Iš džio mėnesy pirmutinis Lie dalykas yra bažnyčia, kuri tama, kad jai butų buvę skvą. kad ji prisidėjo prie jo leisti.
*
kai užpuola žmones gatvėse ir tvirkimas tuomet buvo taip tuvos mokytojų kongresas, davatkas auklėja, žinoma, daug sunkiau, jeigu ji butų iššaukimo. Už tą brošiūrą ko
”čia gyvuoja nepaprasta
tiesiai jis to nepasakė, bet jo buvus nuolatos apsiginkla munistu vadas Levi tapo iš
apkrausto kišenius. Galvažu išsiplėtojęs, 1kad
tie
laikai
į
kur
dalyvavo
apie
400
atsJidžiapelnių
(prtfiterininkų)
__ — ____ _
žodžiai tą patį reiškė. Jis vus. Iš anksto prie karės mestas iš partijos. Bet jo nuodžiai dienos metu dažnai iš- igyjo "juodųjų amžių"” —
I
tovų,
nutarė,
tarp
kita
ko,
sutema.
Didžiapelniai
smau
var-į
reikalavo, kad mokykloj bu buvo prisirengusios didžio jnonei pritarė visa eilė kitu
krausto žmonių pagyvenimus. dą. Vienuolynai, tie vyriau-1! kad—
gia dešimtis milijonų gyven
Nėra tos dienos, kad Chicago- si krikščionybės doros ir
"Savo pobūdžiu valstybinė tų "tėvų kontrolė.” O šita sios Europos valstybės, o įžymių komunistų veikėjų ir. tojų. Ir juokiasi jie iš pastan
matot, į kokį pragarą jos at protestuodami prieš Levi iš gų vyriausybės, norinčios
je neįvyktų žmogžudystė. Ir mokslo šaltiniai, buvo di ir visuomeninė mokykla pri “kontrolė” reiškia ve ką:
metimą, jie patys pasitraukė
"Jei tėvai nori, kad jų vai sidūrė!
dažnai, dar ne viena.
džiausios paleistuvvbės ur valo būti pasaulinė: jos užda
iš
partijos. Garsioji Klara juos patvarkyti.”
"Miestas pilnas vagių, plė- vai. Net Vatikane, popie vinys—ruošti jaunimą gyve kai butų mokomi tikybinėj
Amerika, kuri nebuvo iš
Iš to išeiHa, kad vyriausy, šiku, žmogžudžių ir visokios žiaus rūmuose, buvo kelia nimui šiame pasauly. Tikybos dvasioj, tai mokykla .jiems tu anksto karei prisirengus, Zetkin prie tos progos pareiš
kė,
kad
tas
komunistų
sukili
7
bė,
tai ne tie patįs kapitalis
ri
tai
Datikrinti
ir
valstybė
tu

rūšies pakvaišėlių.
šiandien stovi dešimts kartų
mos šlvkščiausios orgijos, mokslas neįneina į valstybinės
mas
buvo
’
bakunistinių
raztai,
ką išnaudoja darbinin
"Automobiliai iš gatvių, ga- girtuokliavimas ir žmogžu ir visuomeninės
mokyklos ri tam dalykui tiems tėvams geriau, negu Europa. O jei
baininkų
’
darbas
(Bakuuas
kus.
radžiu, arba ir nuo važiuojan dystės.
gu Amerika visai nebūtų
planą, ir atliekamas bažnyčio padėti.”
buvo
rusas,
anarchistų
va

čių žmonių kasdien vagiami
karėn
isivėlus,
jai
šiandien
Kada laikraštis šitaip ra
Na, o jeigu tėvai mokyklą
Šitie faktai mums parodo, se ir tikybinėse organizacijo
das).
arba atimami dešimtimis.
šo, tai politikos dalykuosevaldys, tai jie. kunigo suor butų buvę dvidešimts kartų
kad ištvirkimo ir piktadary se.
"Bet rusų bolševikai, kurie Įisai yra visai "negramot-’
"Plėšiamos bankos ir krau
geriau.
Netik
jai
butų
bu

"Mokinimas
ir
auklėjimas
ganizuoti ir prikurstvti, vi
bės negalima aiškinti “be
kurstė Vokietijos komunistus
tuvės. Pasipriešinusieji žudo
darbo,
veiklaus
tyrimo
ir
lais
suomet išvarys iš mokyklos vę geriau, bet geriau butų prie sukilimo, pagalios taip nas." Nes ir maži vaikai
dievybe." kaip kunigų laik
mi be atodairos. Dažnai kaitokį mokytoją, kuris kuni buvę ir pačiai Europai, ir pat ėmė neprielankiai kalbėti žino, kad šios šalies vyriau
raštis norėtų. Tamsta, jega- vos kritikos pamatais.”
kuriose miesto dalyse sutemo
visam pasauliui. Karė butų
sybė susideda vien tik iš remasčiau Bučy. gali visą
Dėl šitų nutarimų kleri gui nepatinka. Mokytojų pasibaigus daug greičiau, apie jį. Kada bolševikai pama publikonų ir demokratų, o,
je užpuolamos praeinančios
Chicagą paversti į švento kalai pradėjo kelti didžiausi vieton tuomet bus įstatytos
tė. kad sukilimas yra nepamoteris.
Prismaugiamos ir
davatkos, ir vietoj apšvie- taika butų buvus daug tei sekmingas, tai jie pradėjo tos partijos, tai juk partijos
Kazimiero
Klioštorių,
kiek

lermą.
Girdi,
susirinkę
viso

apiplėšiamos.
vienam piktadariui gali iš kie revohucioniniai gaivalai .os, Lietuvos mokykloje vai singesnė, ir tų kriminalių kritikuoti iį, nurodydami, jo bankierių, fabrikantų ir vi
"Pasitaiko, piktadariai va
avantiūrų, kokias šiandien
sų kitų pelnagrobiu.
aiškinti "Dievo įstatymus," suorganizavo
Mokytojų kai bus mokinami rąžančių kelia franeuzų kurstomi len gei sukilėliai nebuvo kaip rei
žiuodami automobiliu susisvienok piktadarysčių skai Profesinę Sąjungą ir ta Są giedot.
kiant prisirengę, jogei jie ne
tabdo praeinanti žmogų. Įnčius
nuo to tenai nesumažės. junga, sušaukus savo kong Žinoma, kunigų argumen- kai ir kiti reakcininkai, vi turėjo aiškaus pieno ir nemo KODĖL JIE ŠMEIŽĖ LIE
tempia ji automobili un, va
Jeigu kunigas Macochas dėl i resą, nutarė išvyti Dievą iš tus labai lengva sumušt. sai nebūtų buvę.
žiuodami apmuša, apiplėšia ir
TUVOS MISIJĄ.
Taigi militarizmas nesu kėjo pasirinkti tinkamą mo
Viena, švietimo klausime jie
pinigų
gali
apiplėšti
bažny-i
katalikiškos
Lietuvos,
iš

mentą sukilimui.
išmeta gatvėn, žmogus džiau
tinka
netik
su
krikščionių
Amerikos lietuvių visuočia, jeigu tikėjimas ir "Die-Į mesti tikybą iš mokyklų. tėra joks autoritetas, nes
. "Vokietijos komunistai no
giasi. kad nors jam pati bran
"dora,
”
kurią
"Draugas
”
menė
jau žino, kaip klerika
jie
yra
religijos
mokytojai,
vo įstatymų” žinojimas ne-' "Ar daugiau galėjo bepada
rėjo įtikti savo basams Mask
gioji gyvybė neatimta.
sakosi
ginąs,
bet
jis
(Ja
r
ken

lai
šmeižė
ir juodino finan
gali sulaikyti žmogžudingos ryti Rusijoj net patys bolše > religija yra priešingas ap
voje, klausydami jų paliepimo
"Ne tik naktimis žmonėms
kia
sveikai
ekonomijai
ir
sinę' Lietuvos Misiją, kuri
rankos kunigui Šmitui, tai, vikai?” klausia tūlas kleri lietai dalykas. Antra, Apavieniais baisu išeiti gatvėn,
ardo pasaulio ramybę. Gy kelt revoliuciją, o šie dabar buvo atsiųsta -čionai su p.
nerikoje
tikyba
iš
mokykpaprasto
žmogaus
tie
daly-Į
kalas 101-tam "Draugo” nu
paspyrė juos į šaii, kaip tjk
bet pavojinga ir dienos metu.
os yra išmesta, ir amerikie- venimas jau parodė, kad pasirodė komunistų- silpnu Vileišiu priešaky.
kai
juo
labiau
nuo
piktada'
mery.
ir
ten
pat
sako
:
"Kiek žinoma, policija ima
kuo daugiau pasaulis yra
rybės nesulaikys.
Dabar maj. Žadeikis, bu
”Ne, daugiau jau nebegali •iai visais žvilgsniais pra- apsiginklavęs, kuo geriau mas.”
si visu jai galimų priemonių
enkė
kitas
tautas.
Bet
Lie

vęs
tos misijos narys, pasa
Piktadarystes gimdo eko ma: negalima gi būti už kipšą
kovai su tuo piktu. Ir ji dažnai
valstybės yra karei prisiren I Tai ve, kokios liūdnos bū kė "Lietuvos" koresponden
tuvos
klerikalai
to
nepaiso,
parodo savo nepaprastą drąsą nominės priežastis: iš vie kipšesnįu. Taip matom, kad
gusios, tuo baisesnės būna na pasekmės, kuomet darbi
nos pusės skurdas ir badas, visų krikščionybės priešų no steigiamam Seime jie turi karės, tuo didesnės žmoni ninkai pradeda veikti ne tams tikrą priežastį, kodėl
ir narsą.
lidžiumą ir tuo, pasinaudo
klerikalai buvo ant misijos
"Bet piktu žmonių tas nenu- o iš antros—didelis pertek rai vieno tesiekia: krikščiony
jos nelaimės. Ir visa to protu, bet upu vadavauda- taip įniršę.
dami
jie
stengsis
paversti
baido nuo ju darbų. Policijai lius ir nepažabota galybė/ bę su šaknimis iš žmogaus šir Lietuvos mokyklą savo iran- akyvaizdoje kunigų orga miesi.
"Tikra priežastis buvo bizstinga jėgų juos visus išnai Taigi, norint piktą pasauly dies išrauti...
nas da nesigėdi agituoti už
du.
Todėl
kova
su
jais
bus
je
išnaikinti,
reikia
ne
apie
.
ninė." jis sako. "Nuvažiavę į
"Ar pirmeivis, ar masonas,
kinti. Kuomet keletas piktada
didesnį apsiginklavimą. Ne LIETUVIAI BADAUJA.
Ameriką mes pamatėm dide
rių sugauta, žiūrėk, jų vieto krikščionybę pasakot, kuri' ar socialistas, bolševikas—vi sunki ir ilga.
jaugi jarų. da neužtenka
"Vienybė
Lietuvninkų"
nieko
nereiškia,
bet
reikia
!
lius
skelbimus ir plakatus, bu
sus
j
’
uos
vienija
viena
Kris

je apsireiškia kiti. Ir vėl nau
pralieto žmonių kraujo ir rašo:
KUNIGŲ
LAIKRAŠTIS
ekonomini
gyvenimą
taip
‘
vo
raginama
siųsti badaujan
taus neapykanta, kuri juos
ji pra j ovai.”
Už MILITARIZMĄ. ašarų?
"Valdžios pašalpinės orga- tiems broliams Lietuvoj dole
sutvarkyti, kad nebūtų nei priveda pagalinus prie tų
nizuctės surado Bridgeporte, riai. Buvo skelbiama, kad
Kas gi čia kaltas? Ogi be dykaduonių parazitų, nei: skerdynių, kokių pasaulis ma "Draugo” Nr. 109 yra iš
BAIMĖ TURI DIDELES
Conn.
27 šeimynas, italų, lie siuntimas atliekamas dovanai,
dievybė, sako kunigų orga-’ beturčių proletarų- Aiškiau tė kiekvienoj revoliucijoj ir spausdintas
redakcijos
AKIS.
tuvių
ir
lenkų, kurios arti ba bet doleris buvo skaitomas po
nas..
kalbant, reikia panaikinti tebemato Rusijoj, tame socia straipsnis "Blogai Suprasta
Lietuvos
juodašimčiu
or

"čia augančios gentkartės privatinės nuosavybes ir iš lizmo rojuje. Tai toki yra mu Ekonomija,” kuriuo norima ganas "Laisvė” nusigando do mirties. Priežastis—bedar 20 auksinų, tuo tarpu kai Lie
šti prof. mokytojų sąjunga." -tikint skaitytojus, kad vals Amerikos lietuvių komunis bė. Tos šeimynos minta žole, tuvoje buvo 100, 80, 60 auksi
be Dievo pažinojimo auklėji naudojimo tvarką.
vadinama pieniais, ir duona.” niu Reikėjo tad sukontroliuo
mas. Lankantiems viešąsias
Pakol laikysis kapitaliz i Šita "bolševikiška" moky tybei yra daug geriau būti tų. Vienam numery ji sako:
mokyklas priaugliams Dievas, mo sistema, patol bus ir pik-i: tojų sąjunga
Padėjus šitokią
žinią, ti tas dalykas. Prie Misjjos
„ _ _jau taip
____
"Musų žiniomis Amerikoje
įsiga- apsiginklavus ir iš anksto
dora ir teisybė yra svetimi tadarystės. Tik reikia i da-: Įėjusi, kad katalikus moky karei
prisirengus,
negu vra susiorganizavę taip vadi "Vienybė"
apgailestauja, buvo suorganizuota pašalpų
daiktai. Dievo Įstatymai neži tykų stovį įsigilint, o tuo- tojus pradėjusi tiesiog ‘'te ginkluotis tik tada, kai "rei namų
kad
"mes
turime
šimtus pa siuntimo Skyrius, kuris iš
Lietuvos komunistų
siuntė ligi šiol apie pusę milio
nomi. Pati krikščionybė nesu jaus bus aišku, kad plėšimai rorizuoti.” Ji net ir katali kalas” ateina.
apie 2000 ir kapitalą surinkę šaipūnių organizacijų, desėtno
dolerių Į Lietuvą. Tai, ži
prantama. Teatruose vieni pa yra visai neturalis ir neiš kiškai švietimo ministerijai
Šitam argumentui parem virš 150,000 dolerių, su kuriuo kus srovių ir partijėlių, bet
noma,
negalėjo patikti Įvai
piktinimai. Įvairiausių čia. vengiamas
apsireiškimas pradedanti diktuoti. Tode’ si kunigų organas ima Su jie gTeitu laiku persigabens į tik iš svetimtaučių laikraš
neva krikščioniškų, sektų be prie kapitalistinės tvarkos.
Lietuvą, kur, jų žodžiais ta čių sužinome, kad yra musų riems Įvairiausioms agentū
šitas fanatikas šaukia kata- vienytas Valstijas. Girdi:
tikslis veikimas."
"Šiandien Suv. Valstijų kon riant, i porą valandų savo val brolių, kurie kenčia (badą)." roms ir agentams. Ir tai buvo
Pavyzdžiui, dabartiniu lai-•’ likus organizuotis ir gintis
Bet klausimas, ką čia mu tikroji nesusipratimų prie
grese dar nepabaigtas svars džią ir tvarką įves. Turi ir
Taip aiškina "Draugas.” ku Amerikoje skaitoma įĮ. nuo "bedievių.” Girdi:
žastis.”
"Katalikai, mes turim aiš tyti svarbus klausimas. Tai laikraščių, kurie taip pat į sų organizacijos ar partijos
žinoma, davatkos tam ir ti 5,000,000 žmonių be darbo.
gali padaryti, jeigu ameri Kaip skaitytojai atsime
kės. Bet protaujančio žmo Yra tokių, ką nedirba jau kiai sau pasakyti. Katalikybė armija ir karo laivynas. Tarp Lietuva siunčiami/
"Trečiojo
internacionalo kiečiai, kurie patįs valdo ša na, šituo "patarnavimu savo
gaus "Draugo” argumentai nuo pereitos vasaros. Bet nėra papročio ar tradicijos rei kongreso atstovų yra visokių
nuomonių.
Vieni
stovi
už
gyventi
jiems
reikiaTegul
sprendimu einant, komunistai lį, neapsaugoja saviškių nuo tautiečiams," t. y. siuntimu
kalas. bet gyvo žmogaus gynegali įtikinti Juk nelabai
skai
’
t
lingesnę
armiją
ir
stiprų
dabar veikia atsargiai, veid bedarbės? Štai, prieš mus "dovanai" pinigu į Lietuvą
senai amerŲdečių laikraš gi jegamastis Bučys paban-Į■ viausias reikalas. Be jos nėra
karo
laivyną.
Kiti
sako,
ka
i
mainingai stengdamiesi Įsis guli "Boston Herald," kur užsiimdavo daugiausia kle
čiai rašė, kad apiplėšime To do įneiti jų padėjimam Dak, tokio išauklėjimo nėr dorų vaiyra išspausdinta žinia su ši
šaliai šiandien būtinai reika
ledo mieste pašto, kur buvo leiskime, kad pereitą suba-lI k u.—nėr dorų piliečių,, o be linga ekonomija. Sako, tam kverbti visur, kur tik gali ■Į tokiu antgalviu: "Unable to rikalai. Jie siųsdavo "dova
pavogta $1,000,000, dalyva tą jis išleido paskutinį dole dorų piliečių nėr ir nckuomet tikslui reikia skirti kuoma- ■ savivaldybas, valdininkus, ka find. work, man of 77 hangs nai,” bet pusę siunčiamų pi
nigų pasilikdavo sau. Nega
riuomenę,
Y? dagi katalikų orga
vo ir lietuviai Urbaičiai. Jie ri ir niekas iam daugiau ne nebus gyvenimo naštų paleng
himself to stair raiiing of na šitų -vagysčių, jie buvo
žiausias pinigų sumas.
skolina.
Maisto
namie
jau
nizacijas.
Jie
net
ofišuojasi
vinimo.
dabar suimti ir kartu su ki
”Pirm buvusio karo Suv. I 'Rymo katalikai’ ir gerai rei bis Quincy home.”—"Nega pradėję siųsti dar ir "bak- '
"Mes neturim priteisti vals
tais kaltinamais laukia teis nėra ir krautuvės ant kre
tuo žvilgsniu labai i škia jų pasielgimams prižiūrė lėdamas rasti darbo, žmo sus” su maistu, kurių beVeik
mo. O ar žinot, kas yra Ur dito neduoda. Daleiskime, tybės monopolio ant mokyklų, Valstijos
ekonomingai
gyveno, šalies ti. kad tuos 'vilkus avies kai gus 77 metų pasikorė ant niekas Lietuvoj negaudavo.
baičiai? Tikriausi katalikai. kad jis turi da ir šeimyną. turim steigti savų privačių
laiptų savo namuose Quin- Visa tai nešė klerikalams
vyriausybė
buvo
taupi. Atė ly’ atskirti.
Jie yra baigę kunigų globo Ir daleiskime, kad visi jo mokyklų ir auklėti jose musų
karui pasirodė, kad ta eko
labai gražaus pelno.
”Musų žiniomis tokių ’Ry cy’je.” »
jamą mokyklą vietos para pažįstami ir draugai tokiam tinkamų mokytojų. Bijokim jus
Dabartiniu laiku, kuomet Taigi, kuomet Lietuvos
nomija buvo blogai suprasta. mo katalikų’ pro Virbalį nese
žadėjime
yra
atsidūrę.
Pa

dabar
apsileisti,
nes
pateksim
pijoj ir iki pašto apiplėšimo
apie 5,000,000 darbininkų Misiją šitą biznį klerika
buvo parapijos nariais. Tai galbos negalima gauti. Ba Į tokią vergiją pirmeiviams, Prisiėjo už tai keleriopai už nai pravažiavo apsčiai.”
Amerikoje yra be darbo, ši lams sustabdė, tai jie ir pra
mokėti.
kas gi juos Įtraukė į tą skan do šmėkla žiuri į akis, o kokios paragavo per 40 metų
Todėl
"Laisvė
”
reikalau

tokių
žinių galima rasti lai
"Rodosi, šitos vienos skau
miestas
pilnas gerybių. Belgijos katalikai; jie juos
dalą?
ja, kad Lietuvos valdžia ge kraščiuose kas dieną. Ką dėjo rėkti, kad ji "užgaulio
džios pamokos užtektų šaliai.
Paskui, kas gi nežino ku Krautuvės net lūžta nuo nuveikė, bet nežinia ar mes Nes
riau saugotų rubežius, nes čia gali padaryti musų or ja katalikų jausmus,” "ki
nuo tos blogai suprastos
parblokšti
pajėgsim
atsikelti.
”
tavorų,
bankai
pilni
pinigų.
nigo Macocho, kuris apiplė
kitaip IJetuva pražūsianti. ganizacijos ir partijos, ku šasi ne į savo reikalus," ir tt.
ekonomijos šiandien šalis ken
Tegul
dabar
kunigas
Bučys
šė "stebuklingąjį" ČenstaTaigi nusigando tamsybės čia ir dar ilgai kentės. Dar ilSkaitydami šitokias ži rių nariai patįs neturi dar Ir pp. Purickis su Stulginspasako,
ką
šitokiose
aplin

apaštalai, kad susiorganiza
nias, komunistai
galės juok- bo? šitokiam krizyje tiktai ciu, norėdami savo brolius
kavos panelės švenčiausios
g“S metus mokės pokarinius is
fe ' juos
kybėse
jisai
darytų?
katalikus Amerikoje paten
paveikslą ir užmušė savo
vę mokytojai neišmestų ti
valstybė galėtų darbinin kinti, Misiją atšaukė.
įmanoma.
Bet
tikrybėje
niebroli, kad jo pačią paverJeigu, jisai nenorės veid kybinių burtų iš mokyklos.
kams pagelbėt Bet kapita
"Kitaip butų buvę, jei šalis
žus? Kaipgi ’Draugo" re mainiauti, tai jis turės pri- Bet tuo šitas * klausimas išanksto
ko panašaus nėra. Turbut ir listinė valstybė tuo nesirū
Bet klerikalų biznio tas
butų buvus pasiren
daktorius kunigas Bučys ,pažinti, kad iš tokios padė da nepasibaigia. Kova dėl jo
sapnuotis komunistams ne- pina.
jau
nepataisys, nes žmonės
sisapnavo, kad jie galėtų
suriš šitą piktadarystę su ties yra tik du išėjimu: vie persimeta ir i Steigiamąjį gus karan.”
vistiek jau "baksų” daugiau
Kaip matote, katalikų kada nors surinkti 150,000 "NEGRAMOTNAS”
"bedievybe”? Juk. kunigas. nas. tai mirti badu arba pa Seimą. "Lietuvos” praneši
nebesiųs.
jfetl
Macochas buvo ne bedievis! čiam nusižudyti, o antras, mu, 78-tam Seimo posėdy iaikraštis stoja už militariz- dolerių. Lietuvių Socialistų
LAIKRAŠTIS.
Toliaus, paimkime katali tai eit plėšti- Trečio kelio buvo svarstomi "Pradeda mą. Jo nuomone, šalis turi Sąjunga, kurios iždą komu
Vienas klerikalų organas ESTAI GAVO Iš RUSŲ
kų kunigą Šmitą, kuris Nevv tėra. Ir todėl kiekvieno mosioms Mokykloms Įsta būt iš anksto prisirengus nistai yra pasiglemžę, prieš
3,000,000 RUBLIŲ. Yorke papiovė savo gaspa- nedarbo metu nusižudymų tai,’’ ir socialdemokratai žmonių skerdynei. Bet kaip skilimą turėjo apie $25,000 rašo:
"Amerika garsi savo išra
Oficialėmis estų žiniomis,
dinę. Ar jis taipgi buvo "be r plėšimų skaičius visuomet tuojaus susirėmė su kleri tuomet bus su kriščionybės pinigų, bet nuo to laiko ko
dimais.
Čia
visa
labai
suma

iki šiol rusai išgabeno per
dievis?" Juk ne- O bet gi taip pakįla. Kuomet darbai kalais.
Socialdemokratas dora, kuri mokina: "Neuž munistai daug jų išeikvojo,
kruvinesnio ir baisesnio eina gerai ir žmonės gali Bielinis, kritikuodamas švie- mušk!” "Mylėk artimą savo ir likusieji LSS. nariai da ningai taikinama praktikom tevelį Į užsieni apie 400,čia galima rasti gražaus sti 000,000 rublių aukso, už ku
darbo, kokį šitas "doros mo nasidaryti pragyvenimą tei- timo ministerijos paduotąjį kaip pats save!” "Jei prie bar veda dėlto bylą. ,
kytojas” atliko, negalima singu savo darbu, plėšimai bilių, pasakęs, kad socialde- šas
duos tau per vieną žan Komunistai Lietuvos at liaus puikiai papuoštų rūmų, rio pervežimą per Estonijos
i
nei įsivaizdinti. Tai kas gi jį tuomet būna labai retas da- mokratų frakcija esanti nu- >dą. tai tu jam atsuk ir an žagareiviams išrodo tokie visuomenės Įstaigų, švietimas žemę Estonijos valdžia pa
laisvą. nepri- trą!" Kaip "Draugo” re "galingi” (teito, kad jie per taip praplitęs, kad jo spindu- ėmusi 3,000,000 aukso rū
sistačiusi už laisvą,
pastūmėjo prie šitos pikta lykas.
bai gali lengvai pasiekti ir bliu mokesčių.
darystės?, _
Taigi aišku, kad dėl visų klausomą mokyklą, kuri bu- idaktorius kunigas Bučys daug jų bijosi.
V
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
BR1DGEPORT, CONN.
atsiranda ir iš musų pačių I WORCESTER, MASS
Pacific gelžkelio.
i Matomai, Zanavykas patai r WYOMING IR UTAH
i
tarpo tokių organizacijų,
100
mylių
į
vakarus
rani
karimą
vadina
"gerais
pata
VALSTIJOS.
Pataikavimas.
Dievo muzikantas daug
kurios bando pakisti koją
rimais.” Tokių "patarimų
Daug "Keleivio” skaityto, dasi Evanston ir 5 mylios
Tūlas
Zanavykas
"Kelei

triukšmo pridarė. •
Ar nevertėjo Giedros Kliu- vio" Nr. 18 barasi ant ma- davimu užsiima tik salavėi- jų, užtėmij’ę "Keleivyje” ma toliau užsibaigia Wyoming
Dabar pas mus žmonės
munistinės L. D. L. D. 2S bui, ažuot kenkus, prisidėti uęs, kam aš savo korespon- šiai. Mes, darbinįnkai ko no antrašą, kreipėsi prie valstija, o prasideda Utah. tik ir kalba apie Dievo mu
Evanstonas
turi
apie
5,000
prie
LSS.
117
kuopos
ir
iš

respondentai,
neprivalome
w
manęs su laiškais, klausdakuopos susirinkimas. Žin
dencijose apie LMPS. pra
vien
apvaikščioti
daibininteisybės
vynioti
į
vatą,
bet
mį ayįe šių valstijų lietu- gyventojų. Darbai irgi tik zikantą ir jo "meilės staci
geidumo apimtas nuėjau ir
kalbas ir LDLD. teatrą ap
jas." Jis buvo 'apsigyvenęs
kų
šventę?
Juk
kitose
lietu

parodyti
ją
nuogą,
1
- " ir tt. prie gelžkelio.
nepai- vįus> girias,
darbus
aš to jų susirinkimo pasi
silenkęs su teisybe. Ir bar
vių kolonijose netik socialis
viršminėtuose ant "burdo” pas tūlą žmogų.
klausyti. Man norėjosi iš tai, bet ir kitokios progresy- damas mane tasai Zanavy i sant ar tas kam patiks ar ne. i Manau, kad "Keleivio" re Visuose
.
Ponas
Zanavykas,
anot
mu

miesteliuose
Wyoming
vals Begyvendamas susidrauga
dakcija leis man dar kartą
girsti, ką komunistai sakys
kas pats apsilenkia su teisy
tijoj
nemanau
kad
yra
lietu
 vo su šeimininke- šeiminin
vės
darbininkų
organizaci

sų
senių
priežodžio,
norėtų
kiek plačiau parašyti apie
apie savo kazirninkus vadojos
prie?
tą šventę susivie- be, sakydamas, buk aš tyčio- ■ prisilaikyti šitokios teisy- šias valstijas, ir šis mano vių, išskyrus Cheyenne, kur kas tuojaus pastebėjo, kad
,vus, kurie buvo suareštuo
jęsis iš p. Kybos neiškalbin, ,nyja ir bendrai apvaikščio gumo ir iš išvaizdos. Mano ! bes: "Jeigu tavo tėvas mirė raštas bus atsakymu klau gal yra viena ar dvi šeimy naujas burdingierius per
ti ir užsimokėjo bausmes,
ki ja Pirmą Gegužės.
nos (Wyoming valstijoj yra daug "štukavoja" su jo pa
iš bado, tai sakyk kad iš per sėjams.
įskilus kazyrių ir "munšai-.- M
komunutai nptnrė korespondencijoj jokio pasi sivalgymo.”
apie
20 "Keleivio” skaityto čia ir todėl nutarė pavaryti
Ten
Buvęs.
no" klausimui, padoresnie- ,
įncet?, tyčiojimo nebuvo. Jeigu ašį
Keletą metų man būnant
ii iš ju smerkė savo vado-!da.m^ant^etcsJokl.°įJtek- pasakiau, kad jis mikčioda- j
užveizda ant namų ir tiltų jų—Red.). Per visus tuos jį iš "burdo." Dievo muzi
LOWELL, MASS.
vuseemblerius Bet kazvr-imes» išvažiavo svęsti Pirmą mas kalbėjo, tai buvo ne paprie Union Pacific gelžkelio, miestelius važinėjant man kantas atsisakė gražiuoju
neteko girdėti lietuvių ka apleisti šiltą "burdą.” Šei
n
at sityčiojimas, bet teisybė. Gi- "Geriau pulruimyje, negu nuo Cheyenne, Wyo., iki bos.
mininkas, būdamas už savo
irgi buvo gerai susiorganiapie jo išžiūrą aš visiškai lietuvių mokykloj” —pasa Ogden, Utah, ir nuo Echo,
burdingieri menkesnis, iš
Aplinkiniai
laukai
tarp
kė kunigas.
Utah, iki Park City, Utah,
zavę. Kaip tik buvo paduo- S iiera“3da"įi “ t„ų’ neužsiminiau. Kad būti pra-į
tas įnešimas, kad gemble- '0€le Jie nusidangino ten kalbininku, užvis pirmiau Tūlas laikas atgal Lietu tai yra ant 600 angliškų my Cheyenne ir Evanston, virš syk nedrįso vartoti spėką,
rius braukti laukan iš
™ Pagundą sia reikia abelno prasi lavų vių Piliečių Sąjungos vieti lių gelžkelio, todęl turėjau 100 mylių plotu, niekas dau bet kuomet pamatė, kad ki
tokio išėjimo nėra, tai pa
nimo ir iškalbingumo- O p. nis skyrius sumanė įkurti progos šiek tiek aoie tas vie giau kaip tik pliki kainai ir naudojo kumščių. Nors sun
pos, tai vyriausias jų vadas.
Saudninktetk
pakalnės.
Nėra
čia
nei
girių,
A. ranka padavė signalą!
us
*‘’
Kybą to neturi. Todėl aš ir, Ix>wellyje lietuvių mokyklą. tas patirti.
ku buvo apgalėti savo didelį
patariau jam mažiau kalbė Tuo tikslu tapo atsišaukta i j Cheyenne yra apie 17,000 nei krūmų, žemė raudona ir priešą, bet vistik po sunkios
kelti triukšmą. Ir galų-gale1
balta,
niekas
ant
tos
žemės
kazirninkai paėmė viršų. SO. OMĄ H A, NE BRAŠKA. ti, o daugiau mokintis. Ne visas vietos lietuvių organi į gyventojų ir jame randasi
neauga. Kur nekur upė ar kovos Dievo muzikantą iš
Didžiausius savo priešus jie Susirinkimas apsvarstymui tik man, bet ir Zanavykui zacijas. šį sumanymą parė j valstijos namas. Išdirbysčių upelė, kai kur matai taip va vijo.
išmetė j)er duris,^ o kitiems Lietuvos vidujinių reikalų. tas yra žinoma, kad tokie mė šios draugijos: S. S. J., čia jokių nėra, darbininkai dinamus M.
”rach,” kurie augi Tada Dievo muzikantas
kalbėtojai, kaip p. Kybą, ne L. D. K. A., š. J. ir š. K. At didžiumoje dirba prie gelž
atėmė balsą — ir tokiu budu
na
galvijus
arba avis, žolė apsigyveno skersai gatvę
22
d.
balandžio
Asmoškos
atsiekia jokio tikslo, o tik sisakė tik moterų pašalpinė kelio- Pastaruoju laiku ran
kazirninkai likosi "išteisin
irgi
mažai
kur
auga. Vasara nuo savo "meilužės” ir pasi
svetainėje buvo sušauktas publiką apsirgdina. Ir Zana draugija. Tokiu budu susi dasi gąna daug bedarbių.
ti”.
čia
trumpa
ir
nešilta. Žie
Klausant man tų jų dis viešas lietuviu susirinkimas vykui, matomai, čia nerūpė darė iš 5 organizacijų komi 58 mylios į vakarus ran mos Jaiku sniego vietomis taikius progai jiedu vistiek '
kusijų darėsi keista, kad tū apkalbėjimui Lietuvos vidu jo teisybės apgynimas, bet tetas ir ėmėsi darbo. Nutar dasi miestelis Laramie, ku nėra, bet vietomis net labai šposus varinėdavo, šeimi
ta ant 17 balandžio sušaukti riame yra apie 7,000 gyven
ninkas, matydamas, kad
li komunistai, užtardami sa jinių reikalų. Susirinkime Kybai pataikavimas.
daug.
Žemės
augštumas
sie

dalyvavo
nemažas
susipra

visuomenišką
susirinkimą
Dievo muzikantas rtesiliauDabar kaslink LDLD. 11
tojų. Darbai irgi vien tik
vus kazirninkus, stengėsi
Sužinojęs prie gelžkelio. Kur nekur kia 6,000 iki 9,000 pėdų virš ia jo šeimynišką gyvenimą
nurodinėti, kad gemblerys- tusios publikos būrelis. Susi kuopos teatro. Zanavykas su prakalbom.
jūrių. Nors čia žiema daug
tė yra prvatiškas žmogaus rinkimą atidarė A. Žalpis, man prikiša, buk aš ne tiek i apie tai vietos kunigas per tarpe Cheyenne ir Laramie šaltesnė, bet šaltis nėra taip ardęs, nutarė pasiskųsti ku
trumpai
apipasakodamas
vi

kritikavęs patį lošimą, kiek pamokslą uždraudė savę pa- randasi anglių kasyklos ir jaučiamas kaip rytuose. nigui, kad tas pabaustų mu 
dalykas’ (kai kurie sakė
dujinę
Lietuvos
padėtį,
kaip
zikantą. Nors kunigas ne
daręs ypatiškus užmetinėji- rapijonams eiti į tą viešą su aliejaus šuliniai.
"nuosavybė"). Jeigu jie kaOras
labai
tyras,
nėra
nei
dabartinė
krikščionių
de

daug teat kreipė atydos į to
mus. Nesuprantu, kaip Za sirinkimą, kur bus organi 116 mylių į vakarus ran durnų, nei dulkiųzyruotų tarpe savęs, nie
miestelis Raudins, 37 mylios nuo Evanstono Į žmogelio nusiskundimą, bet
kam iš pašalinių skriaudos mokratų valdžia bičiuliuo- navykas gali kritikuoti loši zuojama lietuvių mokykla. dasi
nedarydami, -tad ir aš nieko jasi su didžiausiais Lietuvos mą, visiškai neprisiminęs Mokyklos komitetas, suži-j Wyo., kuriame yra apie 5000 vakarus randas Echo, Utah. vistik muzikantą pabaudė,
nesakyčiau. Dabar gi jie i darbo žmonių priešais, kaip apie lošėjus. Mano gi ir buvo nojęs apie šitokį kunigo ne gyventojų. Darbai taipgi tik čia išviso gal tik apie 75 gal atleisdamas ant 1 sąvaitės
savo tarpą prisitraukia pa ji skriaudžia biednuomenę pasakyta, kad veikalas su gatyvi darbą, išrinko iš sa prie gelžkelio. čia randasi ir vos vyrų, kurie dirba prie iš darbo. Kadangi muzikan
šalini žmogų, kartais šeimy ir visuomet eina prieš Lie loštas prastai iš priežasties vo tarpo komisiją iš 3 ypatų valstijos kalėjimas. Vėjas gelžkelio. Iš čia sukasi gelž to ir jo "meilužės" žingsnius
nos tėvą, kuris palieka ten tuvos gyventojų norą. Baig netikusių aktorių- Kurie ak ir nusiuntė pas kunigą pa- čia pučia kaip padūkęs, tiek kelio Šaka taip vadinama žmonės jau perdaug pradė
jo vaktuoti, tai jis susijiešiki paskutiniam centui, o damas savo kalbą A. Žalpis toriai lošė pakenčiamai, tuos tirti, kodėl jis yra mokyklai žiemą, tiek vasaią.
Park City Branch. Park Ci kojo ir nusisamdę pas tūlą
patarė
susirinkimui
išrinkti
priešingas.
Minėtoji
komisi

121_ mylią į vakarus ran ty turi apde 18,000 gyvento
paminėjau ir vardais, o ku
parėjęs namo neturi už ką
šeimynos pavalgydinti. Pa tam tikrą komitetą, kuris rie netik nudavimo, bet ir ja, apsilankiusi pas kunigą, dasi miestelis Rock Springs, jų. Čia jau yra ir lietuvių, šiaučių kambarėlį, kurį ir
šalinius žmones tokie gemb- varde So. Omahos lietuvių rolių nepasistengė išmokti, nurodinėjo jam lietuviu mo kuriame yra apie 12,000 gy nes kartą man teko girdėti naudojo dėl "pasimeilavileriai tankiausia prisitrau darbininkų parašytų Lietu tokius gi negalima pagirti. kyklos neatbūtiną reikalą. ventojų- Čia randasi valsti lietuvių kalbą ir ant gatvės. mo” su savo buvusia šeimi
kia prie savęs su "munšai- vos valdžiai protestą delei Jeigu aš pasakiau, kad tūli Vienas iš tos komisijos pas jos ligonbutis. Darbai vien Darbai aukso ir sidabro ka ninke.
nu." Kiek map yra žinoma, Lietuvos darbininkų spau tų aktorių, ką nemokėjo ro tebėjo: "Musų, gerų katali tik anglių kasyklose, kurių syklose. šis miestas guli 24 d- balandžio tiedu
ir persekiojimo.
lių, yra "unaringi,” su bile kų, vaikai pulruimiuose pra didžiuma priklauso Union tarp augštų žaliuojančių
tai ir ši kazirhinkų lizdą Įs dimo
paukščiukai susimerkę ėjo
Pabaigus A. Žalpiui kal kuo nekalba ir gatvėmis leidžia visą laiką j’ Tuomet. Pacific
____ Coal
______
__ būt,
__ ;
Co. Gal
kundė policijai tos moteris,
šalnų
ir
todėl
vasaros
laiku
ant
pasilinksminimo, bet at
: "Geriau kad čia yra vienas kitas lie_
kurių vyrai buvo nukraus- bėti atsidarė diskusijos. vaikščioja galvas panetę, > Kunigas» atkirto
čia
labai
gražuIš
kitur
pri

ėję rado šiaučiaus kamarą
ti. Suprantama, kuomet po Mat, atsirado keletas "pa tartum žvaigždes skaityda- i pulruimvje. nęgu lietuvių j turiu.
buvę
žmonės
negali
atsige

užrakintą. Tada jiedu nuta
tentuotų
patriotų,"
kurie
mi, tai čia irgi nepasityčioji- mokykloje” —ir daugiau su ĮI 15 mylių i vakarus randa rėti gamtos gražumu.
licija užklupo, tad ne visus
rė
eiti į bažnyčią. Ant ne
buvo
priešingi
siuntimui
komisija nekalbėjo.
| si
miestelis Green River,
mas, bet teisybė.
juos ir suimti tegalėjo, nes
laimės
kunigas juodu užtėDabar vietos žmonės dau kuriame~yra apie 3,000 gy 38 mylios nuo Echo į va
smarkesnieji ir jaunesnieji protesto Lietuvos valdžiai. Ant galo Zanavykas, išrė
mijo
ir
suprato jų tikslą.
"r-r-revoliucionieriai" per Bet P- J. Juzeliūnas faktais žęs man pamokslą, sako: ”Ir giausia apie savo kunigą ir I ventojų. Darbai tik prie karus pasibaigia Union Pa Nusekęs paskui, jis atrado
priparodė jiems, kaip Lietu didžiausiam savo priešui ga kalba. Didžiuma pasmerkia gelžkelio. čia yra vyriausio- cific geižkelis, o prasideda
langus pabėgo.
vos
vaidininkai sauvaliauja, lima duoti gerus patarimus, toki atžagareiviška kunigo ji buveinė taip vadinamos j
Pac!ficę čia ran- juodu prie devintos staci
Dar noriu keletą žodžių
didokas miestas Ogden, jos "pakutavojant" ir "kry
Vakarinės Divizijos Union dasi
’
Darbininkas.
pasakyti apie komunistų persekiodami ir kankinda o ne vien tik panieką tiekti.” darbą.
Utah, turintis apie 50,000 žium žemę” gulint. Nuo to
Pirmos Gegužės "apvaikš- mi Lietuvos darbininkus ir
t
darbininkų
gyventojų. Fabrikų didelių laiko kunigas už "išnevožijičiojimą.” Jie surengė tarp- uždardėdami
spaudą.
Po
diskusijų
di

čia nėra, išskiriant gelžkelio mą” šventos vietos atsakė
Į
tautišką pikniką ant LSSmašinšapes. Į rytus nuo Og- Dievo muzikantui darbą, o
34 kuopos parko. Visko pas džiuma balsų nutarta tokį
deno labai augšti akmeni jo meilužę koliodamas išvijo
juos ten buvo, tik publikos komitetą išrinkti. Į komite
niai kalnai, ant kurių kar iš bažnyčios.
nebuvo. Su kalbėtojais ir tą įėjo šios ypatos: T. Žarnauskas,
pirmininkas,
A.
tais
net ir vasaros laiku pa
Bet ir po to minėto žmo
rengėjais buvo apie porą tu
Žalpis, sekretorius. Į rezo
sirodo
sniegas.
gelio
šeimyniški reikalai
zinų.
liucijos
komisiją
įėjo
:
P.
J.
Apie
40
mylių
i
pietryčius
nepagerėjo. 1 d. gegužės ji
Kom-istų Korespondentas.
Juzeliūnas, A. Gražis, F
randasi Salt Lake City, tai sai nutarė pabausti savo pa
Binkevičia ir A- Žalpis.
yra pirmutinis miestas šioj čiute, bet
nesitikėdamas
ELIZABETH, N. J.
Daugelis moterų niekados nesidžiaugia valgiu, kurį jos pačios
Lietuvos Atžala.
valstijoj. Žmonės čia atva pats vienas įveikti, pasikvie
Gegužinės prakalbos.
pagamina, kadangi kvapsnis valgio, kepamo taukuose arba kitokiuose
žiavo iš rytų apie 70 metų tė į talką tūlą G., smarki?
riebaluose,
sugadina apetitą. Jos atsisėda prie stalo ir suvalgo tik mažą
1 d. gegužės LSS. 147 kp.
atgal. Tada dar čia nei gelž "revoliucionierių ” Ant drą
dalelę to, ką jos turi suvalgyti dėl palaikyto savo sveikatos ir gyvasties.
surengė prakalbas paminė WATERBURY, CONN.
kelio nebuvo. Pirmutiniai sos jiedu išsitraukė po kele
jimui darbininkų šventės. Apie gyvanašles ir sportusPrie to dar, tas nepriimnus kvapsnis paverčia visą stubą į nema
šio miesto gyventojai buvo tą stiklelių "munšaino" ir
Kalbėjo C. A. Herman iš
lonią padėti. Virimo kvapsnis pasiekia net kaimynus, kas padaro daug
visi mormonai, kurie di nuėjo tos "išdykėlės” bausti.
New Yorko. Kalbėtojas sa Į musų miestą tiek priva
nemalonumo
šeimininkei iš atžvilgio kaimynų atsinešimo linkui to.
džiumoje
buvo išvaryti iš Kadangi jau buvo gana vė
vo užduoti . atliko puikiai. žiavo visokių gyvanašlių,
rytinių
valstijų
už platini lus laikas, apie 11 vai. nak
Modemiškos
šeimininkės
tą
viską
jau
prašalino.
Jos
vartoja
Žmonių Į prakalbas susirin kad šventą dieną nei bažny
mą
mormonų
. tikėjimo. ties, tai nemažai vargo jie
Mazolą — vietoj taukų bei kitokių riebalų.
ko neperdaugiausia, nes čioj negali sutilpti. Išgirdę,
Šiandien
Salt
Lake
City turi du turėjo, kol laiptais užli
Moterys, kurios gamina valgius pagal naujausio išradimo, sėdasi
tam buvo keletas priežasčių. kad Waterburio sportai my
virš 100,000 gyventojų, iš po ir pasiekė virtuvę. G.
prie stalo po valgio pagaminimui ir džiaugiasi pagamintu valgiu, MaViena, žmonės bijojo eiti Į li merginas su trumpomis
kurių tik 45 nuošimčiai tuojaus pradėjo užgaulioti
zola nedega ir nerūksta. Jos pluta ant valgio paviršiaus apsaugoja
prakalbas, nes prieš tai buvo dresemis, tad ir tos gyvamormonų,
o likusieji kito šeimininkę, todėl ana pa
išsiveržimą kvapsnio iš pagaminto valgio, kas padaro valgį gardesnių,
Skieto bSla- ^1& ‘“P ^triukino savo
kių
tikėjimų
žmonės- Utah prašė jį išeiti laukan. G. tuo
riebesniu ir lengvesniu-suvirškinimui.
pelių, kviečiančių žmones ^rJses»
Y08
šarma
valstijoj priskaitoma iš vi jaus griebėsi už darbo: ap
•Galite kepti žuvį arba cibulius Mazoloj ir tą visą
ant pirmos Gegužės keMĮta ’ pnd»ga. Bet muj
sų
gyventojų apie 65 nuo daužė šeimininkę ir prasi
, jūs negalėsite užuosti būnant kitam kambaryj.
revoliuciją, tad žmonės ir sportai vistiek j jas nežiūri.
šimčiai
mormonų. Apie mor šalino.
Mazola parsiduoda po pusę kvortos, kvortą, pusę
bijojo eiti Į susirinkimus, Jie sekioja paskui šešioliki
monų
tikėjimą
rodos "Ke
galiono ir galioną mieros blešinėse visuose groserio
Ant rytojaus šeimininkė
kad. policija nesuareštuotų. nes, vakarais vedasi jas Į te
leivyje” jau buvo rašyta.
krautuvėse.
atrus,
šokius,
fundina
sal

norėjo
G. suareštuoti, bet
Galbūt iš priežasties tų la
Mark A. Miller
dainius,
žodžiu
tariant,
ne

kadangi
neturėjo liudinin
pelių ir į šias socialistų pra
Green River, Wyo.
atsitraukia
nuo
jų
nei
ant
kų,
tai
negavo
varanto.
kalbas pribuvo policistai su
valandėlės;
O
gyvanašlės
lietuvišku šnipeliu, kuris
UŽTIKRINAME
LINCOLN, N. H.
5 d- gegužės Dievo muzi- ,
prakalbos turinį jiems per taip ir bimbinėja vienos be
kantas
vėl pradėjo "bade"draugų.
”
Apie darbus.
pasakojo. Kadangi kalbėto
riuoti
”
savo
buvusį šeimi
Jaunos
mergaitės,
apsi

jas buvo gana atsargus, tad
Darbai
čia
labai
prastai
ninką. Atėjgs 11 vai. nakčia
.Jeigu jūs nebūsite galutinai
prie jo prakalbos prikibti saugokite! Sportauti yra
eina. Pribuvus iš kitur dar pradėjo belstis į duris ir rei
linksma,
bet
sportavimo
pa

užganėdinti
kokybe
ir
ekonomiškumu
negalėjo.
bo negalima gauti. Nors kalauti, kad šis jam atlygin
Mazolos, jūsų krautuvninkas sugrą
Reikia pasakyti, kad ir sekmės paprastai būna liūd
unijistams
algų dar nenu- tų, nes jis per jį nustojęs
žins jums pinigus.
Giedros Kliubas pakenkė nos. Bobelės kalba, kad jau
mušė,
bet
rengiasi
numušti. darbo. "Tada šeimininkas ap
socialistų prakalboms, su keli desėtkai garnių apie
Netrukus
kompanija
pra skundė Dievo muzikantą
Vieton
rengdamas Juo pačiu laiku Waterbury suka.
dės vesti per girią geležin valdžiai. Valdžia buk tai pa
TORN PRODUCTS REFINING
savo vakarienę. Negana to, sportaut—moklnkitės. Skai
keli,
tai bus darbo. Papras ketinusi patraukti jį į teis
COMPANY
kad kapitalistai visokias tykite laikraščius ir knygastiems
darbininkams žada mą ir visai iš šio miesto iš17 Battery Place, New York.
Pažinkite netik geras, bet ir
pastangas deda, kad užken ' blogas
mokėti
po
2 dol. 75c. į die
gyvenimo puses.
deportuoti.
kus darbininkams apvaiks-j
ną.
čioti ‘savo šventę, bet dar
Waterburietis.
Gelgaudiškis.

VVATERBURY, CONN.
Triukšmingas komunistų
susirinkimas.
7 d. gegužės atsibuvo ko
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Bumai ir Nemalonus Virimo
Kvapsnis Sugadina Apetitą

KELEIVIS

4

mus dar nėra. Nėra net
Toliaus "Laisvė” pasako
tūkstančių. Jie lengvai gali
dar didesnę nesąmonę. Gir
Z i
būt, bet reikia juos paruošti,
di, komunistinis internacio
Pernai
metais
"Darbinin

padėti
jiem išaugti surietė*
nalas siunčia savo karštą
kų
Gyvenimas
”
padaręs
ti.
_..uguis žmonių labai bi krisdama. Tuomet jie pa- užuojautą pakliuvusiems į
Klbėdami apie ūkininką-: Beto, gyvulių augintojas
Kuo galima profesines viiną, mes turime minty ne- iš javų turi dvejopą naudą:
josi pomirtinio gyvenimo, matė, jog žmogus nėra jau Amerikos kalėjimus aidob- trumpą 1919 metų apžvalgą,
: a d jiems nereiktų pragare toks žymus sutvėrimas, listams ir ragina juos (su- rašė: "Profesinis judėjimas sąjungas sustiprinti ir jas vien tik žemdirbystę arba J sušerdamas juos užaugina
gt.. Bostono laikraštis kaip jau rodėsi, kad didelio praskite, kalinius.—ž.) nau- apėmė visus Lietuvos kam išvystyti į dalinas darbinin javų auginimą, bet ir visas ■ gyvulius, kuriuos parduodaSunday Advertiser” iš- pasaulio valdonas rūpintųsi doti visokius budus, kad su-, pus ir jame dalyvauja virš kų klasės organizacijas?
tas ūkio šakas, kurios yra i damas gauna gerus pinigus,
ausdino tuo klausimu ga- jį sugauti, nuteisti ir paskui kėlus darbo žmonių klesa.i 11,800 rankpelnių! Naujus Čia yra du pamatiniu, at paremtos ant žemdirbystės ■ ir sušerti javai sugrąžina
. gerą straipsnį, kurį mes spirginti jį per nesuskaito-.Tai tau ir pasakvta: kali-' metus pradedant, turime liktinu darbu.
arba maždaug surištos su apie 80% savo vertės pavi
kuo
pasigirti,
—
jog
Lietuvo

orim atpasakot ir savo mus bilionus metų.
’niai, būdami užrakytais už
Reikia padėti Lietuvos ja. Pavyzdžiui kalbėdami dale mėšlo. Gyvulių augin
kaitytojams. Štai svarbes
Negana to, žmonės dabar geležinių groti) ir atskirtais je tiek organizuotų darbi darbininkam šviestis, tei atskirai apie žemdirbystę, tojas, pirkdamas pašarą iš
nės jo mintis:
jau žino, jog šį žemė turės nuo pasaulio, sukels darbi- ninkų vargu kuomet nors singai suprasti savo klasės sodauninkystę, bitininkystę, javų augintojo, lengvai pa
Mokyti žmonės į pomirti kada nors pasibaigti, kad ir ninkus prieš kapitalistus! yra buvę”. Tikrai buvo kuo reikalus ir uždavinius. Rei daržininkystę, gyvulininky laiko savo dirvų trąšumą ir
nį gyvenimą netiki ir jokio už kelių šimtų milionų me- Sunku tikėti, kad tokią ne- džiaugtis.
kia, kad klasinių prof. są stę ir taip toliau, mes turi dar užaugina gyvulius, ku
t___ c butų ,pasakę
____ _ trečio-j Kai įvyko visos Lietuvos jungų nariai aiškiai žinotų, me minty by kurią tų ūkio rie neša jam gerą pelną.
pragaro nesibijo. Jie sako," tų. Visos planetos ir saulės sąmonę
jog tikėjimas į užgrabinį taipgi pasibaigs, kuomet jo internacionalo autorite-Į prof. sąjungų suvažiavimas kas tai yra profesinė sąjun šakų; kalbėdami gi apie ūkį 2. Vienok gyvulių augini
gyvenimą atsirado iš sapnų, joms laikas ateis. Todėl ir tai. Veikiausia patys ”Lais-;1920 m. vasarą, jame buvo ga ir kaip ji turi siekti, ką abelnai, mes manome apie mo tikslas dar čia neužsi
laukiniai žmonės, sapnuo pragaras turėtų pasibaigti, | vės” redaktorėliai *tą pridė- ■ pranešta, kad organizuotų turi daryti kiekvienas są jas visas, šioj gi vietoj pa baigia. Naminiai gyvuliai,
kalbėsime apie gyvulių au išėmus arklius, lošia daug
dami apie mirusius savo arba jį reiktų kraustyt per jo. Visgi butu žingeidu pa- ’ Lietuvos darbininkų skai- moningas sąjungos narys.
čius
išaugęs
iki
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tūkstan

matyti,
kaip
"Laisvės
”
re:s
----:i
'
:
°°
dausas
kur
nors
į
kitą
vietą.
ginimą,
kaipo apie atskirą svarbesnę rolę maisto pabočius, pradėjo manyti, kad
Antra vėl, reikia, kad są
čių.
Pagalios
1921
metais,
daktorius
sukeltų
darbinin

gaminme, nekaip palaiky
mirusiųjų dvasios gyvena.
Bet vis dėlto baimė visai
jungos pačios išmoktų ko ūkio šaką.
nebeatsimenu kur------buvorpra
--  voti už savo reikalus, kac
Tuomet jie pradėjo rūpintis neišnyksta, nors jos rūšis kus, jeigu jį kas uždarytų Į---------------------žemdirby s ūkininkas, už me dirvos trąšumo. Apie
ir ten lai- nešta,
kad tas skaičius daė- kiekvienas narys priprastų siimantis javų auginimu, vienas trečdalis pasaulio gy
apie tai, kur jos gyvena. jau keičiasi. Amerikoj šian-(koki
---- *nors
----- —klazetą
------ --------------.
dien
jau
nedaug
žmonių,
ka
:
kvtų
per
20
metų
nieko
prie
,.ęs
iki
/0 tūkstančiųTuo budu pas juos atsirado
būti geras ir ištikimas pro turi minty tris svarbiausius ventojų maisto susideda iš
bijosi pomirtinio gyvenimo: jo neprileidžiant.
j
Iš šalies tų skaitlinių letarų armijos kareivis. Rei dalykus: tinkamai apdirbti mėsos. Vokiečius, anglus,
dangus ir pragaras.
Tečiaus paprasti žmone- bet užtai vra milionai tokių,! Kitoj vėl vietoj ”Laisvė” Į klausant, žmogus pats turė- kia, kad darbininkai Įsi žemę, užauginti gerų javų ir francuzus ir amerikiečius
liai, kurie jokio mokslo nė ką bijosi senatvės susilauk-į rašo, kad 45 aidoblistai,Hay-i tum kaip keliamas augti, trauktų į savo organizacijas palaikyti dirvos trąšumą. galime pavadinti didžiau
!woodo draugai, ėjo į šios į Bet kaip keistai atsitiko. ir išmoktų patys vesti kovą Gyvulių augintojas apart to siais mėsaėdžiais, nes jie su
ra ragavę ir visą savo ”ži- tif
Baimė perilgai jau ileido ’ šalies kalėjimą be jokio su-šių metų pradžioje žvalgy- organizuotai ir miniomisdar turi žinoti, kaip prižiū naudoja daugiau mėsos už
nojimą” semia tik iš malda
šaknis
į
žmonių
gyvenimą,
j
si
judinimo
ir
be
baimės.
Ma-'ba
užstatė
varią
Darbininknygės ir kunigo pamokslų,
O kas lig šiolai tam reika rėt ir užauginti gerus gyvu visas kitas tautas. Yra sa
Baimė
dvasiu,
velniu
ir
ki;tot,
kaip
puikiai
ji
viską
už-jkų
Kliubo
duryse
ir
suvarė
turi visai kitokį apie tai su
lui padaryta, ar bent buvo lius. Jie abudu turi būti sa koma, kad tautos, kurios su
tokių
dalvku,
kurie
‘
niekad'glosto:
45
ėjo
be
baimės
į
į
jon
apie
šimtą
profesinio
vo užsiėmimo žinovais. Ja valgo daugiausia mėsos, yra
pratimą. Jie tiki, kad anadaroma ?
pus grabo tikrai vra antras pasaulyje* nebuvo, suardė kalėjimą o keturiasdešimts judėjimo darbuotojų. Suva- Buvo leidžiamas profesi vų augintojas padengia vi pasaulį valdančios tautos.
gyvenimas, ir kad yra toks milionų žmonių gyvenimą, sėtasis be baimes išvažiavo j rė kartu ir Centro Biuro nių sąjungų laikraštis. Nuo sas ūkio išlaidas, perka rei Bet mėsa nėra vieninte
Ji veda
ir ,I i Rusiją. Ir vienaip ir kitaip į narių dalį, susodino kalėji- 1919 metų spalių mėnesio kalingus įrankius ir daro lis maisto produktas, aptu
pragaras, apie ’koki neiš-!-.
----- . prie
— beprotystės
x
Miuuiugi
ivumga,
1
x»
W
v
J
j.'yra
pradžia
melancholijos.
gerai.
mintingi kunigai pasakoja, yra pradžia melancholijos.’’£
er*L. Laisvei” kalėjimas | man. suėmė sąjungų Valdy gimė ir mirė "Darbininkų pelną parduodamas grudus rimas iš gyvulių. Pienas,
Ir baimė dėl to pragaro sle- Ji atima žmogui pusę proto,’ nebaisus ” Užtad ji ir rodo bų dokumentus, išdraskė ir Gvvenimas,”
"Darbinnkų ir pašarinius augmenis. Gy  sviestas ir suris yra paga
gia juos tarsi koks akmuo, ir da likusią pusę susilpni- savo piktus dantis įvai- : panaikino patį kliubą ir vis- Žodis”, "Musų žodis,” "Vil vulių augintojas sušeria vi minami kasmet milžiniško
Bet žmogus neturėtu ru- nP- Tėvai turėtų mokinti noms komisijoms, kurios,| kas aptilo.
sus tuos dalykus gyvuliams; mis apštimis. Paskutiniu
net žmogus neviu etų i
vaikus kad nėra pa- ^pinasi paliuosavimu is Kaip galėjo aptilti? Jog nis” ir pagalios "Darbinin jis parduoda gyvulius ir į- laiku pieno produktai virto
ku Reikalai”. Mirė ne savo
pintis apie tai, kas bus po
/ amus, Kaa nei a pa
irki !
šaulyje velniu,
velnių, nėra pragapraga-' Kalėjimo senelio ueoso ir ki ,i kliubas buvo darbininkų noru, nuspausti žvalgybos vairius pieno produktus, o labai svarbiu gyventojų
mirties. Jeigu ««
po mirtie
mirties saulvie
tų politinių kalinių.
{ kliubas. Jog Centro Biuras ir karo stovių. Bet, jeigu už gautus pinigus apmoka maistu ir ačiū tam pieno in
mes gyventume, tai reikštų, ro, apie kuri kunigai pasa
Jeigu,
sulyg
"Laisvės,
”
Į
atstovavo keliom dešimtim dabar sulyginti visus dingu darbininkams algas, perka dustrija pradėjo greitai
kad irprieš ateisiant Į šį pa koja, ir todėl sveiko proto
augti. 1918 metais .Jung.
saulį mes jau gyvenome. žmogui nėra ko bijotis ant kalėjimą eiti nėra jokios tūkstančių organizuotų Lie sius laikraščius, tenka tarp reikūlingus ukiui įrankius
baimės ir ten esant galima tuvos darbininkų ir rūpino jų pastebėti aiškus skirtu ir padengia visas kitas iš Vals. buvo pagaminta virš
Jei gyvenimas tęsis trilio- šios žemės.
sukelti revoliuciją, tad ko si jų reikalais. Jog pačiam mas. "Darbininkų Gyveni laidas; likusius pinigus jis 11 bilionų galionų pieno.
nais metų ateityje, tai sa3. Gyvuliai pagamina
dėl
"Laisvės” redaktoriai į Kaune esama prof. sąjung. mas” visais atvejais buvo pasiskaito sau kaipo visų
vaimi suprantama, kad jis DARBININKU
daug
medžiagos drapanų iškalėjimus neina, juk jie "re apie puspenkto tūkstančio turiningas, teikė apsčiai ži metų uždarbį.
buvo per amžius praeity. VAKDUIinnų
voliucionieriai”!
Užsitar žmonių. Dėl Lietuvos, tai nių apie prof. judėjimo už Abiejų rųšių ūkininkavi dirbimui. Pagalvokime apie
Bet šiandien mes neturime
nauti
tą
malonę
labai
leng- labai didelė armija. Tegul davinius ir reikalus, teikė mas lošia labai svarbią rolę didžiules šios šalies avalų
apie tai jokio nujautimo.
i
va.
Bet
kur
tau
!
Jie
tos
ma- panašiai butų atsitikę Vo daug žinių iš krašto ir užsie šalies gyvenime. Jos yra ne* ir vilnonių meterijų išdirMes tik žinom dabartini gy Jau senai mačiau Mahabystes, o pamatysime, kiek
venimą. Kuo mes buvom ir noyaus "gazie^” "Saulę”, ! lonės nenori. Jie sutinka, kietijoj, ar, sakysim, net nių darbininkų gyvenimo. vien tik svarbiausios ūki
tūkstančių darbininkų dir
kur mes buvom praeity, mes tad ir negaliu tikrai spręsti, kaip tas šv. Petras, šimtą Latviuose, tai darbininkai Matomai ruošėsi rimtai ir iš ninkavimo šakos, bet ir pa ba
jose ir milžiniškus pelnus
kartų
riešai
išsižadėti
savo
butų
pakėlę
toki
trukšmą,
pamatų dirbti profesinį matinės šalies industrijos
nežinom. Numirę mes vei ar ji daugiau nesąmonių
krauna
jų savininkai. Apsi
vardo
ir
idėjos,
kad
tik
nestreiku ar kuo kitu butų da darbą.
Įstaigos. Pagerinimas tų ukiausia nežinosime nieko a- prirašo, ar Brooklyno "Lai
saugojimui
nuo žiaurių žie
pie šiandieninį savo būvį. svę.” Bet kadangi niekas iš ipapuolus Į kalėjimą. Tūli tų vę valdžiai tokį smūgį šo Bet vėlesni laikraščiai da kio šakų reiškia pagerini
šalčų, mums yra reika
Ko tad bijotis ir ko rupin pažangesniųjų elementų su "smarkuolių” net į ”surpai- nan, kad ji kvapo nepagau rėsi vis "karštesni”, "revo- mą visų šalies gyvenimo są mos
pes
”
lenda, kuomet pamato tų ir tuojaus savo darbus ’iucingesni”. Ne tiek rūpi lygų. Užauginimas daug ge lingos šiltos drapanos. Kai
es?
"Saule" rimtai nesiskaito,
nosi prof- sąjungas tvirtin rų javų ir gyvulių, reiškia linius ir kitas vilnones dra
Š o kuris bijo pėrimo ir tad apie ją ir kalbėti neap kalėjimo pavojų. Jiems tik "atitaisytų.”
Kė'ą?m*'s šliaužia apie simoka. Kas kita yra su tuomet nebaisus kalėjimas, Gi pas mus visi tyli, tar ti, mokinti darbininkus gin nevien tik padidinimą šalies panas mums suteikia avių
tum darbininkam jų Centro ti savo reikalus, kiek įrodi turtų, bet ir daugiau geres augintojai. Kalnuotose Ško
-? prastas šuo. Žmo- "Laisve.” Ją kaip kas labai kai kiti į jį eina, o ne jie.
svarbiausia šae, taip tijos
i;' dalyse s™
’ is bijosi pragaro brangiai apvertina ir jos i šitokiom savo tiradom jie Biuras,—tai pernykščių me nėjo visus musų gyvenimo nio maisto kaip namie,
denius.
b
?
s
.
'ndustrųa
jvra avių au
_
č ų ir gyvena visuomet raštams šventai tiki, tad tik mulkina darbininkus. tų senas lapas: papūtė žval blogumus ir rūpinosi "įdur ir išgabenimui į užsienius.
ginimas.
Rytinio
Ohio kal
ebėdamas, yra prastas prisieina į "Laisvės” skel Įdrąsina juos prie pragaiš- gyba, ir nusinešė jį kurion ti” buožių valdžiai, įtikinti Taigi, pakeldami žemės unynuose,
vakarinėj
Penn; tingų žingsnių. Šitokios pra- balon.
Lietuvos darbininkus, kad kį ant augštesnio laipsnio,
'—gus.
biamas nesąmones atkreipti Į gaištingos agitacijos vai
mes pagerinsime šalies in sylvanijoj ir Virginijoj ran
Ką gi rodo tas tylėjimas, jų laimė ateis iš rytų.
žmogus, kuris bijosi gy atydą ir apie jas pakalbėti.
sius mums teko pamatyti
Revoliuciniais žodžiais tie dustriją, prekybą ir ekono dasi didžiausios Amerikos
venimo ir da bijosi to, kas
Kartais sunku ir suprasti, pereitais metais. Nors patys tas darbininkų keistas ra laikraščiai
avių bandos. Jung. Vals. vil
buožių nenugalė mines gyvenimo sąlygas.
mumas?
srali būt ar nebūt po mirties, ką "Laisvė” rašo ir kam ji
nų ir vilnonių drapanų išPaskutniu laiku gyvulių dirbystė yra paremta ant tų
r.egali tinkamai kovoti už betarnauja. Joje netik strai vadai iš "Laisvės” abazo ir Arba, kad Centro Biuras jo, darbininkų susipratimo
savo būvį. Seniau ta bai psniai ir korespondencijos, komunistų centro nenuken-Į nebuvo tikras darbininkų nepagilino, prie jų padėties auginimas pradėjo lošti la valstijų avių augintojų.
mė buvo auklėjama net mo bet ir žinios visiškai kitokios tėjo, bet už tai jų pasekė atstovas, arba, kad tų dide pagerinimo maža prisidėjo. bai svarbią rolę ūkininkavi 4. Senovės istorijoj skai
kyklose. Kuomet mokykla negu kituose laikraščiuose. jams teko kalėjimo "gero lių tūkstančių organizuotų Neišmokino darbininkų ko me. Visuose agrikultūros toma. kad su gyvulių prijau
Amerikoje
da
nebu Paimkime žinią kad ir apie vę” pamatyti ir nemažai darbininkų gyvenime nėra, voti miniomis, o savo "revo laikraščiuose ir žurnaluose kinimu prasidėjo žemdir
šiuo kartu nesiimsiu girti liuciniais”-žodžiais tik darė jis yra plačiai diskusuoja- bystė, kuri patiesė pamatą
vo atskirta nuo bažnyčios, IWW. vadą Hayvvoodą. Visi vargo pakęsti.
I
Norwoodo
žilvitis.
ar peikti Centro Biuro. Di progos valdžiai pulti ir ar mas. Jung. Vals. gyvulių civilizacijai.
puritanų kunigai rėkdavo, laikraščiai pranešė, jog jisai
Primityvės
departamentas tautos apdirbinėjo žemę
delėj, gerai sutapusioj ir su dyti prof. sąjungas. Ir dėl auginimo
gerkliaudavo apie "amžiną iš Suvienytų Valstijų pabė
^pratusioj darbinikų orga to jos šiandien tylios ir ma kasmet išleidžia daugybę jaučiais. Pirmieji Amerikos
ugnį” ir "dervą”, kur nusi go į Rusiją, kad nereiktų ei
biuletinių, kuriuose randa kolonistai taipgi jaučiais at
nizacijoj jos priešakiniai or žai veiklios.
dėjėliai buvo per amžius de ti ant 20 metų Į kalėjimą. I
Bet
švietimo
darbo
nega

si
daug naudingų patarimų likdavo beveik visus darbus '
ganai neturi sprendžiamo
ginami.
"Laisvė” gi paduoda apie jį į
H
lima
atlikti
vien
per
laik

Už
visus
pasaulyje
daik

apie gyvulių auginimą ir jų per gana ilgą laiką. Da ir
sios reikšmės. Sprendžia pa
Bet šita baimė, šitas tikė visai priešingų žinių. Girdi,
raštį,
kad
ir
geriausi.
Tuo
tus,
turbut,
didžiausias
yra
gerinimą.
ti
darbininkų
masė.
Tegul
I
jimas į galingą Dievą, kuris nemanykite, kad Haywood
šiandien nekurtose dalyse
pirma sutvėrė silpną žmo-Į bailys ir jis nuo kalėjimo pa Dievo kūnas. Milijonai ka Į priešai nuniokos vienus, jų tarpu prof. sąjungų vedėjai Trumpai tariant, gyvulių Europoj, Azijoj, vietomis ir
gų, o paskui dėl valandėlės j bėgo į Rusiją. Visai ne! Jis talikų kas metai ji valgo ir j vieton tuojau atsistos kiti, iki šiol neišleido nei vienos auginimas yra reikalingas: Amerikoj yra atliekama ne
jo nusidėjimų per amžius jį išsiskubino į trečiojo inter tūkstančiai kunigų kasdien ;įau bestovį pirmųjų užpa knygutės prof. judėjimo rei 1) palaikimui dirvos trąšu mažai darbų jaučiais ir kar
kalais. Jie beveik nedarė mo; 2) dėl maisto; 3) dėl
degina, šiandien jau netaip nacionalo kongresą Mask geria jo kraują—ir vis dar- kaly.
vėmis. Bet labai daug dar
Lietuvos profesinių są- paskaitų, pranešimų, nesu drapanų; 4) dėl darbo.
išsiplėtojęs, kaip pirma bu voje ir ten darbuosis delei. yra. Mažo kūno neužtektų
bų, kaip ant ūkių, taip ir
i jungų didelis vargas tame ir darė jokių kursų. Ir nepa
1. Gyvuliai lošia labai miestuose, yra atliekama
sugriovimo
kapitalistinių i jiems nei vienai dienai.
vo.
yra, kad jos jaunos, nariai darė to viso ne tik dėlto, kad svarbią rolę palaikymui dir arkliais. Arklys yra geras
Kuomet žmonės tikėdavo, valstybių ir paliuosavimo i
stigo žmonių, kad darbas
kad žemė buvo visas pasau savo brolių, patekusių į šios
Katalikų kunigus viešai nesusipratę, sąjungos silp buvo valdžios trukdomas. vos trąšumo. Javų augin ir naudingas darbininkas,
lis, o žvaigždės, mėnulis ir šalies kalėjimus.
tojas. parduodamas javus, ypač ant mažų ūkių, kur
,_ __ _ vadinti
_____ _ kraugeriais nai susirišusios. Darbiningalima
saulė, tai tik žiburėliai, ku Visiems yra žinoma, kad jr jje uį. įaj neprivalo pykti I kai greitai prie jų dedas, bet Žmonių butų buvę galima kartu parduoda ir dirvos mašinomis darbas nėra pa
rie švietė žemės gyvento kapitalistinės valstybės ne- jje patys žmonėms skelbia, Įtiek pat greitai reikalauja, daugiau surasti. Bet prof. trąšumą. Tiesa, tokis ūki rankus. Be jo jokiu budu
_
7
jams, tuomet buvo visai na- mato sau didelio pavojaus iš t kad per mišias gerią Kris kad sąjunga tuojau neštų judėjimo vadai skaitė save ninkas gali palaikyti dirvos nėra galima apsieiti.
i jiem pagalbos, juos apgintų, "vieninteliais” darbininkų trąšumą pirkdamas dirbti
turalis dalykas tikėti, jog pabėgusių Į Rusiją revoliu- taus kraują.
Apart augščiau paminė
butų jiem tėvas-motina. Ir ginėjais, nenorėjo įsileisti nių trąšų; vienok tyrinėji- tų, dalykų, gyvulių ūkinin
viršum žemės yra dangaus cijonierių. Jos ir pačios prie
kai sąjunga to nepadaro, kitų, varė ne tiek profesinį, nai parodė, kad dirbtinėmis kavimas turi dar ir kitas
karalystė, o po žeme—pra varta siunčia negeistinus
Nebūtų vergijos—nebūtų | darbininkų masė greita nu- kiek savo partijos darbą ir trąšomis nėra galima ganė geras puses. Jie parūpina
garas. Bet kuomet jie pa joms elementus i Rusiją.
imoti ranka,— kokia, girdi, tai yra viena svarbiųjų tinai palaikyti dirvos trąšu ūkio darbininkams darbo
tyrė, jog žemė nuolatos su Taigi, reikia manyti, kad ir kapitalistų.
Nebūtų nuodėmių—nebū mums iš sąjungos nauda? priežasčių, delko šiandien mo. kadangi jos nesuteikia per ištisus metus. Javų au
kasi ir sukasi, kad ji kas Haywoodo buvimas Rusijoj
■Galų gale pasirodo, kad tie Lietuvoje profesinis darbi- (organinio perpuvimo, be ku gintojui darbininkai yra
diena nuskrenda per dau nei kiek neprigreitins revo tų kunigų.
Ant kiek kapitalistams tukstančai prof. sąjungų/ninku judėjimas krikštą, o rio augmenys negali augti. reikalingi tik vasaros laiku.
sas milionus mylių, ir kad liucijos kapitalistinėse vals
toj begalinėj tuštumoj nie tybėse, neigi paliuosuos iš rupi palaikyti vergiją, ant I narių daugumoj yra prašy- :ne auga. Jei ir toliau taip jGyvulių mėšlas yra turtin Rudenį jis juos atleidžia, o
,
kur nėra nei ” viršaus,” nei kalėjimų jo brolių šioje ša tiek kunigams rupi palaiky j rojai, užtarėjų jieškotojai, o bus daroma, jis dar sunkiau gas
juomi, Apielinkėse, ku atėjus pavasariui jis vėl jų
pakriks.
M.
"apačios,” tuomet jie pradė lyje. Taigi aišku, kad Hay- ti nuodėmes žmonių tarpe. Ine kovotojai už savo reikariose gyvuliai auginami ir jieško, tokiu budu praleisda
("Socialdemokratas.”)
‘
jlus- Ir kai "buožių” valdžia
mėšlas
tinkamai sunaudo mas bereikalingai daug lai
jo teirautis, KUR-GI galėtų woodas pabėgo į Rusiją ne
i
nugnyba
organizacijos
vir

būti ta "amžinų kančių’’ vie kitokiais išrokavimais, kaip
jamas, randasi geriausi u- ko. Ant galo, gyvulių au
Nemanykite kad dakta šūnę, tie visi tūkstančiai
ta? Jie patyrė, jog saulė tik todėl, kad nereiktų jam
Kad palaikyti smunkan kiai ir užauga derlingiausi ginimas yra labai smagus ir
yra taip didelė, kad jeigu puti per 20 metų kalėjime. ras laukia ligonio, kunigas arba tyli, arba pabirsta kas čią komunistų dvasią, "Lai . avai. Įvairių rųšių atma-’ pelningas
* * * užsiėmimas.
“
. Jie
mūsiškė žemė ant jos nu Ir tame nėra nieko stebėti —griešninko, biznierius— sau, kaip žirniai iš prakiu- svės” editorialų rašytojas tas, nuuuo
kurios ikuiim
netinka pardavi- [ išnaudoja žemės plotus negraborius— rinto maišo.
,___ ______
____ po ___
o________
_ ___________
Dėdelė pradėjo
važinėti
mui___
nei,______
pašarui,_ javų __
augin' tinkamus
žemdirbystei. Sukristu, tai ji sutirptų jos no. nes visi šalinasi nuo ka kostumierio,
žmogaus
mirties.
Visai
ne!
Taigi
drįstu
tvirtinti,
kad
lietuvių
kolonijas
su
slapto-!
to
jas
numeta,
kuomet
gyvu-'naudoja
ant ūkio daug da
paviršiaus nepasiekus, taip lėjimų. Tą padarė netik
tų dešimčių tūkstančių or- mis misijomis.
'
*,iM
nnoinfnTns jas
tos ennaudn.
bų augintojas
sunaudo- hrl'H
lykų, kuro
kure VHoin
kitaip nnoifu
nueitų n»a_
niekaip sutirpsta mažytė snie- Havwoodas, bet ir daugelis Visi jie laukia dolerio.
ja gaminimui mėšlo.
kais.
A. Dvylis.
gurėlė į liepsnojantį pečių kitų.
Antikomas.
žmogus. ganizuotų darbininkų pas;
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Gyvulių auginimas.
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rūkydamas pas Šukį eiga ra,
sapnuoja apie fraką; Tai bulaikai
gyvenimas!
Bukarešte policija arešte-’ į'įd_^
“s>Ustai
h^n£
'
į

AREŠTAVO K0MUN1STŲ SUVAŽIAVIMĄ
ŠUVA žlAVIMĄ.
TŲ

“KELEIVIS”
GKUAU81S DARBO ĮMONIŲ
LAIKRAAT1S
PRENUMERATOS KAINA
AmarikaJe:
Matam* ........................... $2.00

i
i

K.
-

S

Aš, Marioaa Jlakarovu, pajieškau
Pajieškau apsivedimui m .■įgilins
savo dėdės Viiij Mikaiovskij, iš Lie-: arba moters, nesenesin-s 35 metų. Aš
tuvos paeina Panevėžio apskričio,1 esu 35 metų. Mylinčios šeimynišką
Kūkinavos miestelio, prieš karę gy-[ gyvenimą ir norinčios turėti gerą vyveno Chicago. III. Meldžiu atsišauk-! rą atsišaukit šiuo adresu:
ti arba l as apie jį žinot praneškit i
T. Jakubauskas

K.biK.l Tlti. MP.\S PAVINčEVOSi

J1MO DAINAS.

Gali rašyti bile kas, tos dainos bus
atspausdintos ant laiškų dėl rašymo į
Lietuvą. Tad nelaukdamas nieko su
rašyk trumpą dainelę apie savo kraš
R. 1. irutis, Michigan.
tą ir prisiųsk mums, o mes atspaus
dinkim laiškus.
(22)
S. F. J ANGOS
Pajieškau apsivedimui merginos
P. O. Box 640. New ilaven, Gonti.
nuo 19 iki 35 metu amžiaus. Aš esu
27 metų . Meldžiu atsišaukti, atsa
Patarmės inerginams ir muleriint
kymą duosiu kiekvienai.
(21)
įpie Lyties dalykus. Antra pageriu*
Geo Braun
Box 92,
Odanah, Wis. ta laida. Parašė M. 11. Sanger, išieilo F. J. Stropienė. Su paveikslais,
Pajieškau apsivedimui merginos Reikalaudami virš minėtos knygos
arba našlės be skirtumo tikėjimo siųskit išpirkų monev orderį ar pop.einį dolerį laiške ant vardo
tarp 20 ir 30 metų amžiaus. Aš esi
F. J. Stropus
29 metų. Mylinčias dura šeimyniš
30 Broadway,
So. Bastosi. Mass.
ką gyvenimą meldžiu atsišaukti ii
su pirmu laišku prisiųsti, paveikslą
karį ant pareikalavimo sugrąžinsiu
IMAMUS!
Vyrus meldžiu neračiiieli.
(21) STATAU
'tatau naujus ir pataisau senu.;,
1). F. Dempskv
•aroą vedu visoj Nervu r u apylinkėj,
P. O. Box 368,
Rockford, 11!

•vo komunistų suvažiavimą. njja karčemoj, tai išsigeri ir šiuo aciiesi:
Marija Makarova
Suimta iš viso 72 delegatai, bunj linksmas kaip paukš Navarėnų
mietelis, Teisių paštas.
Pusei metų ......................... >1.25-.
tų tarpe tris parliamento i tis
- ; o jeigu to negana, tai, Kauno rėti. Lithuania.
Kanadoj ir UžrubežiuoM:
Metams ........................... $3.00
nariai. Policija užpuolė su būdavo, išvažiuoji ant sa Pajieškau Jurgio Aidukcviėiaus,
Maloniai šviečia
Pusei metų ....................... $1.50
važiavimą tuojaus po to, vaitės su prakalbomis, tenai Pažaislio Panemunės. Jam yra laiš
Su visokiais reikalais a trik re i
kas iš Lietuvos auo vaikų. Kurie
piant j Redakciją, rašykit šitokj TEGUL inžinierystės principai kad delegatai nutarė vien
vėl
gauni
išsigerti,
o
kai
sa

apie
jį žinote, meldžiu man pranešti,
adresą:
veda mašineriją, bet tegul balsiai prisidėti prie Mask kai prakalbą, tai žmonės už. ką busiu labai dėkingas. (21)
-KELEIVIS"
Jurgis Kevalas
255 Broadwav. So. Boston. Mass.
ypatybės principai veda sutarti- vos Internacionalo.
klausosi išsižioję!... O da 102 Willow St.. F. Carnbridge, Mass.
---- r na veikimą vieno su kitu.
bar? Tfu! Už čerkutę reikia Pajieškau pusbrolių Juozapo, Jono
ATIDARYS PETROGRA mokėti 50 centu!... Gerai da, ir Vinco Kudaruuską, iš Lietuvos pa
* Gudakiemio kain.o. Merkinės
f%e EdisM fZeetrie
kad ”E1-Dv-Ėl-Dy" gerai eina
DO UOSTĄ.
valsčiaus, Vilimais gub. Yra labai
užmoka už raštų vertimą, svarbus reikalas iš Lietuvos, jie naiįs
Rygos žiniomis, Maskva kitaip gerklė visai išdžiūtų... lai atsišaukia a ba kas apie juos žino
PEABODY, MASS.
| _______ _____________ i_
i'ar’nis greitas ir gvąrantu®tas. Iš
malonėkit pranešti.
(21)
kad minos iš Fi
(21)
Martinas Kudarauskas
l’ajieškau apsivedimui merginos .oliau galit kreiptis laišku.
Nėra sutikimo lietuvių tarpe ■■■■■■■■■■■■■■■■■i paskelbusi,
.!! Rt.lS PLSHLNSKAS
nų užlajos jau išgaudytos ir
14S I) st.,
So. Boston, Mass.
nu > 25 ligi 45 metą. A;
;rba
našlės,
"Laisvė” jau pradėjo "kri
39 Kii:gsland avė.. Ivearncy, N. J.
Iki 1919 metų šiame mies-j------------------------------------ tuojaus
cnt?" anrsu 38 metu. Kuri
Petrogrado
ir tikuoti" kompozitorių M. Pajieškau giminės Adolfo Gabriu- farmos,
tuojaus
meldžiu
telyje lietuvių tarpe buvo
mųg draugijas prie Kronštato uostai busią ati
(20)
no; atvažiavo iš Rygos 1915 metais. •ies man reikia z;
DAKTARAS NAMUOSE.
P-.ri’as
sutikimas ir vienybe. \ eikiar jos pačios atgijo daryti prekybos laivams. • Petrauską, bet apie Butėną Meldžiu atsišaukti arba kurie žinote
-»;
Ką ti išėjo itūlos nauja knyga
I
R.
R.
1.
ji tyli kaip oisteris. Kodėl? malonėkite pranešti.
inas kas kart vis ėjo j gerą- (jraug su gamta. Gana toj
IAKTARas NAMUOSE.
KtiyguJoseph Gabriunas
| _-je aprašoma visokias vaistiškas žo•Juk Butėną ji daug- geriau 67 Story st., So. Boston, Mass.
.•ą, progreso pusę. Buvo ren- ka(| prOgresyviškas Kliubas
Pajieškau apsivedimui merginos, /s,
šaknis, žiedai ir tt., nuo kokių li
"ELTOS” ŽINIOS.
žino !
D. P.
nuo 19 iki 21 metu, be skirtumo ti
giamos prakalbos, baliai ir nutarė gurengti balių gegv.-Į
Aš, Antonina Budrienė, pajieškau kybos. kad butu lietuvaitė arba lie tį ir kaip vartojama. Su lotyniškais
kitokį parengimai. Bet štai žės 28-tą
—
• prakalbas
6 - - * &
savo vyro Vincento Rudriaus. Jis pa- tuviška paliokaitė, mokanti angliš žvardyjimais, taip kad kožnas gali
ir
su te-įi Kaunas.—C
as gauti biie aptiekoje. Apart to,
Gudų
spaudos
ina iš Kauno redybos, Šiaulių apsk., kai. Su pirmu laišku meldžiu pr:
nelabasis atnešė i musų ko- ' t
f- - ra daugybė gerų pamokinimų, slapTryškių miesto, apie 13 metų kaip siųst ir paveikslą.
(20
Moterų Rožančiaus biuro pranešimu, lenkų advbių ir receptų- Tokia knygutė yra
Amerikoje, pirmiau gvveno PennsyL
John Laurin
■onųą .darbininkų vienybes.draugijėlė -piknikų,
ožnam reikalinga. Prekė tik $1.00.
.H
■ ministracija uždarė Barunų
vanijos valstijoj, o dabar nežinau kur 161 Belmont Avė.,
Newark, N. J
ardytoją Jukeli, Kuris ir pa&
jis
randasi.
Meldžiu
atsiliepti
arba
M. ŽUKĄ1T1S
(35)
sėjo neapykantos sėklą tar-! Well, ką rengia, ką ne, bet miestely gudų mokytojų se A s. Antanas Žemaitis, pajieškau duoti man žinią, ką tu nori daryt kas151 Hudson avė..
Ruchester. N. Y.
PARDAVIMAI
Išvaikydamas se savo švogerio
iink musų gyvenimo. Jeigu kas apie
_
_____ _Koibato
_____
Motiejaus
pe vietos lietuvių. Nuo to Į visgi tas geriau, negu visai minariją.
EXTRV: PRANEŠIMAS VISIEMS!
minariją
vienas žandarų Trylika metų atgal jis išvažiavo į j. žino, meldžiu man pranešti, už kę
neveikti.
Snausti
rankas
su-j
Parsiduoda bučernč.
laiko ir pu šiai dienai nėra į
Nauja knyga "Receptai ir Sekretai.”
(22)
Canada ir dabar n-zinau, kur ji jusiu labai dėkinga.
Biznis gerai išdirbtas ir geroj vie- (Apsisaugojimas nuo įvairių ligų).
Antonina Budrienė
Turiu svai’oų reikalą, mel
sutikimo tarpe lietuvių, vien1 sidėjus netik gėda, bet ir ap kreipėsi į mokinius tokiais randasi.
oj. noriu parduoti greitai ir pigiai
4
Wilkie
st.,
Providcnce,
R;
1.
Nuo visokių epidemijų, kokios neūžiu
atsišaukti
ant
š
;
o
adre«o:
žodžiais:
J. Jodzionis
tik pravardžiavimas, keiks sileidimas.
■ut. Nuo visokių tužsikrečiamų iigų;
Antanas Žemaitis
(21)
727
Main
St.,
Cambridge.
Mass
dturos ir nervų iigų ir visokių ro”Kas iš jūsų skaitys gudų 24 Unthank Road, Bellshi'i, Scotland Pajieškau savo brolių Juozapo ir
*^*r, 6- d.
... Bedarbė, streikai ir žmogmai ir neapykanta. Taip,
'’etro Grikšų, Tauragės apskričio,
natizmo ligų. Y'ra daug ir slapty.
knygas,
gaus
kulką
į
kaktą.
”
PARSIDUODA BUČERNĖ IR
gegužės, Lietuvos Sūnų ir žudvstės, tai kasdieninis pas
Pajieškau broliu Antano ii Mate- "tviekšnos miestelio, apie septyni nae- •ROCERNĖ labai pigiai. Biznis ge >ių. Tinkama visiems; suaugusiems
ir moterims,
Dabar padi"Litvos" pranešimu, Vil ižo Ratiekevičių, Suvalkų rėdybos ai kaip išvažiavo į Great Fails. Mon- rai išdirbtas ir geroj vietoj, lietuvių vyrams
Dukterų draugystės susi-*mus apsireiškimas, o vab
Bartininkų parapijos, Ožkabalių kai 'una. Meldžiu atsisaukt) arba žinan pgvventoj. Savininkas važiuoja Lie linta, turi 410 receptų. Kaina 1 dol.
niaus
miesto
magistratas
rinkime irgi apsireiškė JuĄ’žia miega. Bet ką ji dau25c. Platintojams 3 knygos už 2
rio, 28 metai Amerikoj. Kas apie tieji pranešti, už ką busiu dėkinga, tuvon.
M. Grendo
(21)
lol. 25c.
Tik ant itrumpo laiko.
(22)
paskelbė,
jog
visi
asmens,
tuos žino meldžiu man pranešti arba luriu svarbų reikalą.
kelinės sėklos vaisiai- Ne-Jgiau veiks?
115
Lavvrenee
St..
Lawrenee,
Mass
t
siųskite ją j Lietuvą, Jau iš LieAgnieška Lukošiene
oatys
lai
atsišaukia
šiuo
adresu:
verčiasi vežiojimo amatu, Agota Kiedžiutė-Smulkštier.ė (21) P. O. Box 294, Three Rivers, Mass.
Mirio Brolis.
tuvos ateina padėkavonės. Tik už
spėjo vienas nerys savo min
PARSIDUODA KRAUTUVĖ.
registruota į Lietuva nueina,
nuo
balandžio
1
d.
privalą
5
Thomas
St.,
Kingston,
Pa.
tį išreikšti, kaip tuojaus ki-------Visokią aprėdaiu (Ory Goods) ;3c.
>ar gausit 3 receptus dovanu: 1)
APSU ĖDIMAI
Tabako.
Cigaru.
Cigaretų,
Kendžių
mokėti
šiuos
mokesčius
=
nuo
tas, Jukelio mokinys, pra------- _ Aš, Agota Plukiutė, ,po vyrui Kuir Minkštu Gėrimu.
Atsišaukite ’anaikinimui komų nuosoaudų, 2)
Nuo karpų, 3) nuo nervų romatizmo,
kiekvieno arklio 500 mar inienė, pajieškau pusbrolių Stašu Pajieškau apsivedimui merginos, -reitai.
nes važiuoju į Lietuvą
dėjo visa burna koliotis, net
alymo kraujo ir nuo užsisenėjusių
r
Juozapo
Blažiu.
Mikališkčs
kaime
utinkanėios
imti
civilį
sliubą
ir
laisJ.
S.
Stanaitis
(20)
kių, nuo vežimo 300 markių, r Jono Braza’ėio, Paberžių kaimo.
igų. Fix up eorn in 5 minutes. Tai
nejauku buvo klausytis.
------------•ų pažiūrų. Aš esu 2S metų amžiaus, 423 S. Main st., Bridgeport, Conn.
aba geras nuo įsipiovimo ir nuo vi
r.uo ūkininkų vežimo 200 Meldžiu atsišaukti.
(20)
.idytinio ūgio vaikinas, iš amato
W. Kiwar.
_
sokių
skaudėjimų. Gydo puikiai visA.
Kuizinienė
i markių, nuo
našinistas, bet šiuo laiku esu bizniPARSIDUODA FOTOGRAFIJŲasenizacijos 819 Prospeet St.,
ą. Vaistai gaunami biie kurioj daPortage, Pa.
AVEST VIRGINIJOJ VĖL
Merginąs, norinčias apsivesti,
STUDIJA.
statinės 500 markių, nuo
■leidžiu atsišaukti prisiunčiant savo
Parduodu savo Studiią su visu y svieto, bile aptiekoj. Su svarbiais
ELIZABETH, N. J.
UŽVIRĖ KRUVINA
Pajieškau
Antano
Vaitiekūno,
pa•aveikslą.
Atsakymą
duosiu
kiek

bizniu,
kuris yra gerai išdirbtas pei ■eikalais registi nokite laišką, bet
lengvo vežimėlio 150 mark. •ina iš Kauno rėdvbos, iš Airiogaįos vienai.
e visus Pa: kožną mokytą turėtu
Kaip jie daro "šnipus.”
(21)
'4
metų.
Gera vieta, nebrangi ranKOVA.
Turiu ouo jo sunaus laišką is Lietu
J. Nainis
!a. randasi pačiame centre lietuvių, ■astis ’Tdeal'’ Pompa ir l-'raneuziška
1917 metais, da būdami
vos.
Meldžiu ats'šaukū arba ka>
32C4 So. Morgan st., Chicago, 111.
žėlei informaciiu kreipkitės prie -pessarija arba taip vadinamas Wąmb
uporter, gumbo užlaikytojas geroj
(20)
Kopenhaga.
—Danijoje apie jį žinote man pranešti.
tuomet socialistais, dabarti-1 West Virginijoj, kur jau
'Keleivio", 255 Broadway So. Boston
įveikatoj.
Paimk adresą, daugiau
Kripas
Jau aušta malonus pavasarėlis; Mass.
(21)
niarkomunist2“^?krietė :«uo kelių metų tarp kasyk- Įkurta nauja laivų linija, va 140 Tibeth Pranas
tebus garsinama. Adresuokit: (21)
Avė., Springiieki, Ohic skaisti saulutė gaivina medelius ir
WM. L. MATULIONIS
čionai L- Pruseiką iš Brook-;^ savininkų ir darbininkų dinama "Baltijos- Amerikos
kvietkas. IJnksmai čiulba paukšteliai
PARSIDUODA PAVEIKSLU
‘. O. VVest Franki'ort. lik U. S. A.
Pajieškau brolių .Jokūbo ir Sta tik man vienam ilgu ir liūdna netu
GALERIJA.
lvno ir pradėjo agituoti, kad 9.na norima kova, sionus linija.” Tarp kitų laivų yra į’slovo Šlegerią, paeina iš Kaune rinčiam draugės. Todėl pabuvusio.- ' Iširai puikioj vietoj, pačiam vidų
reikia sutverti kooperaciją ienomis prasidėjo smar- laivas ”Lithuania,” 6,600 to ėdy bos. Biržų apskričio, Lepalotą nerginos arba našlės atsišaukite ir y miesto ir vienintelė galerija tame
Girdėjau caras buvo paėmęs r.risiųskite paveikslėlius. Atsakymą arešte. Miestas turi 15,000 gyvenir ikurti "mašinšapę," kaipo ^’us šaudymas. Kapitalistų nų didumo; 455 žingsnių il kaimo.
i kariuomenę 1914 metais
i
____ ir nuo
to
duosiu kiekvienai.
ojų. Parsiduoda pigiai. Randa niamokykla.
Pruseiką da į sPa?.da .kaltina umjistus gumo; turi vietų I. klesoje aiko nieko nuo jų neg'rūejau. MelP. Noreika
a, tik 15 dolerių mėnesiui. Prie
•žiu atsišiukiti arba kas apie juos
22 Corey st., Amsterdam, N. Y.
astis pardavimo—važiuoju j Lietu"Laisvę" parašė, kad Eliza-,pakasius, kūne buvo lo- 30, II klesoje 240, III klesoje /.mote
pranešti, uz ką busiu dekiną. Kaslink susižinojimo kreipkite.betho socialistai pradėjo ge-: kautu išmesti iš darbo, o jų 1,050. Turi elektros šviesą, ras. Lietuvos antrasas: •Juogeniė Kad pasitaikytų pabuvusi mergina, aišku arba vpatiškai.
(21)
Šlegerytė.
(20) našlė arba gy-vanešlė, mėginčiau ap
ALBERTAS NAVICKAS
rą darba. Bet tūlas Sweetra vieton pastatyti skeoai. Ji radio telegrafą ir šiaip visų kaimo, Matilda
Petras Šlegeris
sivesti. Nekuriu sako, kad vedusiam 793 Bank st..
VVatęrbury, Conn.
44 Marine Roą-1,
tuomet ėmė kalbėti, kad so-jsaiv2’ . kad tie angliakasiai patogumų.
geriau gyvenasi. Todėl, kurios mano
*
Boston -27 Mass. U. S.
tekėti, atsišaukite greitai prisiųsdaNEW YORKO ALBUMAS.
cialistams tuo užsiimti ne-! pradėjo nuo kalnų šaudyt į
■aos paveikslėli. Arba nurodykite lai
Didelio formato, su 130 gražių pa
As. Petronėlė Buksnaitienė, pajieš- ką ir vietą dėl pasimatymo.
pritinka, nes tai pagadinsią ’ stovinčius kĮonise miesteliksiu. su svarbiausiomis vietomis
Musų
tam au savo brolio Smatriucko, paeina iš ’l. P. P. O. BoxŽ25, Norvood, Mass. r augščiausiais. debesius re
Klaipėda.
gera ju varda. Dabartiniai. įus ir jau kelinta diena saurėd., Naumiesčio p;iv., Meiskiančiais,
budinkais.
rinkama:
tikro korespondento prane Suvalkų
<~u kaimo. Jau S metai kai nieko apie
i
Lietuvą.
Jūsų
na.
Pajieškau apsiveji n, ui moters bs pasiųsti
komunistai tuomet pradėjo
■į negirdėt: gyvas ar miręs. Meldžiu i skirtumo tikėjimo, tarpe 35 ir 45 me- miškiai ne itsidekavos jums už šit;,
šimu,
Lietuvos
karo
atsto

rėkti, kad Sweetra esįs! valdžia, pasiuntė Į kalnus saarba kas apie jį žinote, i tų. kuri myli laisvę ir šeimynišką gy- gražią knygą. Jie taip jausis, kaip
vas Klaipėdoje kapitonas atsišaukti
i vo policiją
nan praneškite už ką busiu labai dė j venimą. Geistina (likto sudė jimo, ap- mate Amerika. Siųsk dolerį papras
"šnipas” ir gana. Sweetra;Y9.
P°;lcl3^ _su
su, kulkasvaii-7™—-- Dvmša jau trečia savaitė kinga.
Man atsiuntė iš Lietuvos laiš- ; valaus veido, vidutinio ūgio, mylinti tam arba registruotam laiške, o tuoj
pareikalavo, kad jie savo klžiais ir prašo da federalės sunkiai serga.
ą. kai! aš jo pajiėškociau. Rašykite I gražiai užsilaikyti namuose. Su pir- gausi.
(20)
šiuo adresu:
(20) I mu laišku meldžiu prisiųsti ir pakeikMR. J. GABRYS
kaltinimą prirodytų, bet pa i kariumenės.
AVm. Kcblaitis
(Box 11) 193 Grand St.,
i slą. ’
D. Szapal
sirodė, kad jokių prirodymų Bet unijos viršininkas
244S>—24th st.,
Detroit, Mieh.
Braiklyn. N. Y.
P. O. Deliverv, Cleveiand, Ohio.
A
jie neturi. Šnipu jį vadino Robb sako, kad ne angliaka Tauragė. — Eltos kores
daugiausia Plungalis ir Pet- siai pradėjo šaudyt, bet pondento pranešimu, balan
I
''A
B
kompanijų užlaikomi gal
rašiunas.
džio
mėnesi
Požerunų
gelžTelcf. Watkins 2142.
Paskui tie žmonės pradė- važudžiai užpuolė angliaka- kelio linija turėjo būt jau
I
o vadinti "šnipais” Lapins- sius ir ėmė šaudyt. Kasyklų sujungta
su Lauksargių.
ką, Ribinska ir kitus. Dabar;savininkai West Virginijoj Tuo budu Šiauliai tiesiogi
vėl jie vadina "šnipais” De-Jau ne sykį yra įtaisę savo niai galėsią susisiekti su
guti ir Lukoševičių. Bet Eli-' darbininkų skerdynę, kuo- Klaipėda ir Tilže, kas žy
j
zabetho lietuviai ‘ jau žino, ! met tie pareikalauja dau- miai palengvins prekių ga
R
I
kad tai yra paprastos ”Lai-įgiau
algos h; geresnių dar- benimą. Numanu, kad AbeI
svės” pliuškių
pliuškiu zaunos. IPas.bo
r ’ sąlygų. Dievuoto Rocke- lių-Požerunų gelžkelis žy
fl
ii
iuos jau tokia mada: kaip telerio galvažudžiai
f
Į fejjl
fe!
metais iššaudė apie 70 ang miai atgvs.
tik supyko ant ko, tuojaus— —
■į—
- r>‘' ~l>
S
"durnius," "šnipas” ir tt Ta liakasių Ludlow apielinkėj.
A
'l
i
1 r>-4
L'1
■■j
Xlsk- - ’1 r ■ i’J'* ' '*■ f' L
mada yra įvesta Krasauckė- Gegužės 19 d. pereitų metų
Ru
l
uik
-iuB” ' r
*
tha Ii LJi
T
L *
UŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI ILGĄ IR
lio, kuris čia statosi komu apie Marewaną buvo už
■Į t f -T- L ■
mušta 10 žmonių. Kasyklų
nistų lyderiu.
LINKSMĄ GYVENIMĄ DUODAMA
r
*—y —■—
Washingtono valdžia už
5
Tai matote, kaip jie leng kompanijos tenai užlaiko
l
JAM "EAGLE BRAND" TUOJ KAIP
ginkluotus sargus ir jų pa draudė socialistams rengti
vai daro "šnipus!”
TIK TAVO PIENAS SUSTOJA.
Nors kiekvieną savo opo galba stengiasi sunaikinti parodas ir demonstracijas,
kad
jie
r.eagituotų
už
Mas

darbininkų
organizaciją.
nentą jie stengiasi įtarti,
valdžios tarnu, tečiaus be 'Jeigu darbininkai gindamic- kvos valdžią.
Bet Maskvos valdžia taip
valdžios kumščios jie ir savo'si nuo tų legalizuotų žmogsocialistams
tarpe negali susitaikyt. Įsi-.žudžių pradeda šaudyt at* gi draudžia
taisė dvi mašinas, pradėjo gal, tai vietos valdžia, kun darbuotis. Taigi šituo klau
mašinistu amato mokytis, eina išvien su kasyklų baro- simu tarp Maskvos ir WaKapitalas $250,000.00.
ir iau kelintu kartu tempia nais, tuojaus siunčia milici- shingtono skirtumo nėra;
/
vienas kita i valdžios teis-'.ią. o jeigu tos neužtenka, tarp jų yra tik nesusiprati
SIUNČIAME
PINIGUS
LIETUVON
perlaidomis
ir kablema. skundžia vieni kitus ir:tai reikalauja da ir federa- mas.
gramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.
yra švarus, saugus ir gausus maistas,prireng
bylinėjasi. Jeigu valdžios,lės kariumenės.
t?’
beteisės nėra, kaip
nebūtų, tai jie nežinotų kaip kios
'*
tas specialiai kūdikių maitinimui. Lengvas
Kadaise socialistais buvo
PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4 nuoš.
savo ginčus išrišti. Jie tąso- West Virginijoj, kur visą ir Clemenceau, ir Viviani, ir
PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams.
prirengimui—ir jūsų kūdikio viduriai ji suvišt si po teismus ir už mašinas, valstiją valdo kasyklų kom Leninas, ir Trockis, ir Kap
PARDUODAME LAIVAKORTES į LIETUVĄ ir is Lietu
kins lygiai taip kaip jūsų pačios pieną.
fe ir už pačias, ir už mažiau- panijos.
sukas, ir Sirvydas ir net
vos.
Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių čekius ir
v sius niekus. Ir šitokie žmoWoodrow Wilson. Pastara
Kredito
Laiškus.
K nės da kitus vadina ”šni- EMMA GOLDMAN NORI sis taip bent pasigyrė su
The Borden Company
GRJŽT.
■ pais.”
E. S. S.
Bcrden Building
Ncw)ork
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnaujame
rengtoje vakarienėje Suv.
teisingai,
greitai ir draugiškai.
Vals.
Senato
nariams,
kai
Emma Goldman, žinoma
Iškirpk
šį
kuponą
DABAR
—
ir
prisiy.sk
ŠIANDIEN
[ YOUNGSTOWN, OHJO. Amerikoje anarchiste, kuri parvažiavo iš Paryžiaus.
KREIPKITĖS I MUS—NEPASIGAILĖSITE.
ir gausi DYKAI musu knygą, KŪDIKIŲ
I.
Pradėjo darbuotisbuvo andai kartu su kitais
Bet kas iš tokio "socializ
BANKO V/KLANUOS: Kasdien nuo 9 iki 3 vai. po pietų Užsieniu
GEROVE, kuri paaiškins, kaip užlaikyti
į "Keleivio" Nr. 18 tilpo ko-komunistais deportuota so* mo,” kuris papūtus kito
Skyrius atdaras kasdien nuo 9 v. ryte iki 5 va!. Subatomis iki 7 v.
kūdikį sve'ku. Taipgi gausi maitinimo invakare.
respondencija iš musų kolo-vietų Rusijon, dabar rašo kiam vėjui tuojaus nublank
st rūkeija.s jusy kalboje
0105
i
nijos, kur Miris duoda pipi- savo draugams Pittsburge sta ir išnyksta, lyg tas rau
’rų draugijoms ir tūliems ir prašo, kad jie padėtų jar donis nuo moterų veidų lie
Vardas
BALTIC STATĖS BANK
^veikėjams" už apsileidimą, kaip nors sugrįžti Ameri- tui palijus!
Adresas
294 EIGHTH AVĖ*. Kamp. 25 gatv.,
NEW YORK.
I Nežinau, ar tas Mirio pa- kon atgal. Ji norėtų čia apraginimas ir barimas pastų- sigvventi ir numirti.
Vienas komunistų lyderis,

KORESPONDENCIJOS
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4. Petraškos, salieru vir-į PARSIDUODA FARMA.
___
k* PATARMĖS MERGINOM
šunės, cibulių viršūnės, la-! 126 akrų su .locnu ežeru, žemi) APIE LYTIES DALYKUS
visa lygi, budinkai nauji,
peliai arba sukapoti saldus juodžemis,
jaunas sodelis; su visomis mašinomis, | Parašė M.,H. Sanger. Knyga pa
javais, padarais ir gyvuliais —4 jau puošta tam tikrais paveikslais. Išlei
pipirai priduoda skonio.
nos kumelės. 8‘ karvės. 1 telyčia. G do F. J. Stropienė, prirengdama^ nau
i
5.
1
laugelis
atlikusių
daik

KAIP DAUGIAUSIA
veršiukai. 8 jaučiai. 5 Kiaulės. Turiu dingų patarimų ir moterims. Kurios
IŠSIRINK MAISTĄ
kitą užsiėmimą todėl parduosiu am dar neturit minėtos knygos, tuojaus
tų
gali
būti
suvartota
—
ne

NAUDOS IŠGAUTI Iš
IŠMINTINGAI.
išmokėjimų. Norint platesnių užsisakykit. Su užsakymais siųskit ir
tik mėsa ir daržovės, bet ry lengvų
informacijų, rašvkit laišką.
(20) pinigus, money orderi arba popierini
TRUPUČIO
MĖSOS.
JOS STANKS
Studijuok šias penkias
dolerį, ant vardo
žiai ir ”hominy”.
R. 2, Branch, Mich.
maisto grupes.
F. J. STROPUS
Vartok skanius šutinius ir
30 Broadway. Su. Beston. Mass.
Kaip virti šutinius.
mėsos
pajus.
Kiekvienas maistas, ką
Agentams duodame gerą nuošimtį
PARSIDUODA FARMA.
Visokios rašys šutinių 43 skėriai žeriits, viena maiiė nuo Į
valgai, gali būti priskirtas j Ar žinai kaip geri jie
stoties ir dideliu miestelių. : .niė Ivgi,
prie vienos iš žemiau nuro yra? Galima juos taip pai- reikia virti maždaug tokiu yra
Kiek gero miško, daugybė vaisių,
dytų grupių. Kiekviena gru įvairinti, kad gali turėti ki_. štai darodymai,! ’enupuclantis vanduo, i ruimų stuba.
didele Kanu-, vežimams pašiūrė, viipė atlieka tam tikrą užduo j toki valgi kožną dieną ir vi- kuriais galima padaryti be tminkai, kiaulininkai ir kitame teikaiiiigumai.
Senatvė priverčia savi
ti išmaitinime jūsų kūnu. isi bus skanus. "Keikia tik veik visokias rūšis.
ninką parduoti. Su farma kartu par.
Supiaustyk
mėsą
i
mažus
mažo šmoto mėsos, kad da.'•Įduoda 2_ arkliai,
______ . vištos,
_____,vežimai,
______ ,
Gydytojas
1- Daržovės arba vaisiai., duoti
skoni maistingam vai- išmotelius ir kepink su cibu Alėjos visa ynašinerija, pasėti grudai
tU, viskas tik už $3500. (nešt
ir Chirurgas
liu nupjaustytuose nuo mė ir
2. Pienas, kiaušiniai, .žu liui-■ 2000.
(20)
GEORGE PLEPIS
Gydo užsenėjusias ligas
vis, mėsa, suris, šabelbonai., Nemanyk, kad turi valgyt sos taukuose- Pridėk drusl'ennsburg. Montgcimery Countv. Pa.
Idaug
mSo?
kad
būti
draudė
ir
pipirus,
lapeliusĄarba
vyrų
ir moterų; ypatingai ly
žirniai, pinacai.
petruškas
ir
tt),
2
kvortas
tiškas ligas.
FARMOS!
3. Javai — komų miltai.į; Mėsa yra gera dėl subuda-t vandens ir tada ryžius arba FARMOS!
FARMA
DALINAI
APSĖTA.
Duoda patarimus sveika
jvojimo kūno, bet daugelis
avižos, ryžiai ir t.t.
kitus
javus
jeigu
nori.
ViConnecticut
Pieninė
Farmą.
175
i
tos dalykuose per laiškus.
Kitų maistų yra taipgi geri, i
ūkeliai žemes. 40 skėrių dirbamos, li
4. Cukrus, siropai, (iželė,
šiuose valgiuose dalis bu- ryk apie valandą, tada pri kusioji ganyklos ir apie 500 ar 600
malkų. Vien tik malkos gali atmedus.
3303 S. MORGAS ST. ►
davojančios medžiagos pa-. dėk visas daržoves, išskyrus kordų
>:mukt ti už vieta; :> ruimų stuba pir
bulves. Viryk šutini pusva
klesos stovjje; dvi didelės bar5. Riebuma — sviestas, Įeina iš mėsos, o dalis iš žir landi. tada pridėk supiaus- mos
nes, kuriose yra užtvaros dėl 20 karCHICAGO, ILL
nių.
šebdbonų
”
hominv
”
ir
vių; icdaunė,
magariųas, medvilnių sėklų
dirbtuvėlė, vežimams
tvtas
bulves,
viryk
dar
pus

TEL. BULEVARD 2160.
kiaulininkai, vištininkai, 7 j
aliejus, alyv-ų aliejus, riebu mieži t. Tas truputis mėsos valandi ir padėk ant stalo. ' pašiurę,
■ atves, pora arklių, kiaulės, vištos, į
mai lašanti nuo kepsnio, su daržovėm ir javais duos
ir visokį
ęfcr.-i
-........ -1
Sausi žirniai arba šabel- 'i:i?.šiu€rija
ieta,
viena
raailė
nuo
vieškelio,
bažjūsų
kunui
viską,
kas
jam!
----------------------------------------------- į
taukai.
bonai turi būti pamerkti ' mvięs, krautuvės ir mokyklos, R.F.D.
duris: Krturios ir pusė mailių
TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEVV YORKO
per naktį ir virinti 3 valan j-ale:
Gali vartoti vieną maistą
: -io gtdžkelio. šita farma dalinai ap
Per
LIBAVA Arba HAMBURGA-EITKUNUS
das pirm negu pridėti prie sėta. Kaina uz viską tik $6.500 ant
vieton kito toje pat grupėje.
Skanus šutiniai.
ler.g'/i* išlygų. Puiki proga ir jeigu'
šutinio.
Paveizdan, avižos gali būt
t si užinceresuotas, rašyk
Pabandyk juos. J ie gali
RAGINE FARM AGENCY'.
vartotos vieton kviečių,
•J’ ir būtii čielu valgiu ir maistin
DANIELSV.N. CONN. I
Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:—
Mfisos pajai.
kiaušiniai arba kartais šabel gu. Šie surašai yra pen
S
S.
LITUANIA
Birželio l
~'S. S. POLON1A. Liepos 6
PI IKI S NAMEI.IS raudasi Pombonai vieton mėsos. Bet avi
S. S. ESTONIA Birželio 22
S. S. LITHL AMA Liekis 2«
Štai dar vienas geras bū sret, Conn.. sale vieškelio, graži vie
kiems žmonėms.
«
žos negali būti vartojamos
Visi
laivai
turi
puikius
kambarius
trečios klesos keleiviams.
ta.
arti
mokyklų,
krautuvių
ir
bažny

štai anglų šutinys
v kuris das suvartoti truputi mėsos. čios, 2 mai’ės nuo didoko pramoningo
Kreipkitės
prie musu agentų jūsų mieste.
vieton pieno. Vartok ir avi
'Ar kada bandei vartoti plu miestuko. Ii akerių žemės, visa dir
■’pač vra geras:
Tiesus susisiekimas tarpe
žas ir pieną. Jums reikia
bam?., be akmenų, puiki 9 rjimų stu
tą iš ryžių, kornų miltų ko ba.
Kaina
tik
S
1.800.
NEW YORKO IR
maisto iš kiekvienos grupės šutinta Aviena su miežiais. šės arba ”hominyr. Tas yra
HAMBURGO
IKI PROGA pirkti farmą 3f> ak
kasdien. Nepraleisk nei vie
mažiau darbo negu papras rų Pižemės,
tinkamai padalinta į dirba1
svaras
avienos.
Parankiausia kelionė rusams ir
nos.
!:-ą, ganyklas ir mišką. Randasi prie
5-i puoduko miežių kruopų, ta pluta.
lietuviams. Dideli dvieilį sriubų
pat vieškelio, puikiausia vieta, vaisi
Generaliai Agentai dėl CENTRALLNES ir RYTU EUROPOS
Keturius puodukus virin niai medžiai, kaip tai: obelys, grulaivai.
1
valgomą
šaukštą
drus-!
NORTH - GERMAN LLOYD DREMĖN.
štai priežatĮs, kode! jums
šios.
vyšnios,
grepsai.
avietės'
Puiki
tų kornų miltų, ryžių, ar
MINNEKaHDA (naujas)
kos,
Iš
NEVY
YORKO
tiesiog i BR EMENĄ-D ANC1G ^-LIEPOJ V- Tie
0 ruimų stuba. gražiai atrodo iš lau
reikia tų penkių grupių.—
3-čia klesa tiktai išplauks
’hominy*’,
siog j LIEPOJ U per Dancigą, tiesus per plaukikas periip&nt aus
ko, bai’ne 30x40. užtvaros dvi 7 galvi
4 bulves.
laivo i laivą. Laivai išplaukia sekančiai:
Gegužės 21 d.
jų, vištininkas, nialkinyėia. Viskas
1 cibuli,
Vaisiai ir daržovės sutek 3 cibulius.
S. S. Hl'DSON—Gegužės 28. Liepos 13. Rugpiučio 30
geroj tvarkoj. Kaina $2,20o. Tai yra
MANCHlR1A Birželio 2
S. S. SUSCjUEHANNA—Birželio 8. Liepos 23, Rugsėjo 7
kia dali medžiagos, iš kurios Salieiių viršūnių
puiki proga. Jeigu užinteresuotas.
Mi
arba tra-j 2 puoduku tomačių,
MONGOLIA Birželio Irt
S. S. PUTOMAC (ex Antigonne) Birželio 15, Liepes
Rūgs. 14
(’’)
I trečdalis šaukštuko pipi rašyk
kūnas yra padarytas ir pa puti lapelių.
RACINE FARM AGENCY ’
iš NEVY Y.ORKO j PI. Y MOL TH-CHERBOURG-BREMEN
gelbsti daugybei kūno dalių
AMEiilCA Birželio 22. Liepas 23. Rugpiučio 27
Supiaustyk avieną i ma ru,
DAMELSON. CONN.
Kreipkitės: 99 Statė st.. Boston, Mase, arba prie Vietos Agentų.
gerai veikti. Vaisiai ir dar žus šmotelius ir pakepink 1 valgomą šaukštą taukų,
f
žovės apsaugoja jūsų žarnas su cibuliu taukuose, kurie, 1 svarą žalios arba atliku-j
NEW YORK-HAMBURG
nuo užsikimšimo, kas pa yra nuplauti nuo mėsos. sios mėsos, supiaustytos i
Kiekvienam prisiusime 4 fetogra- 1
__
LIBAU-DANZIG
prastai yra priežastimi gai Tas pagelbės padaryti mėsą mažus šmotus,
fijas giežiausių merginų, taipgi ka- d(
1
Poland
išplauks Gegužės 26
talogą
geriausiai
padarytų
iaikrovos skaudėjimo. Beto, var minkštą ir pagerins jos sko-Į i -_> šaukšto drasuos.
ežių, f nografu ir kitokių daiktų. * Kreipkitės Į kompanijos ofisą
tojimas šio maisto padaro ui. Supilk cibulius, mėsa ir j Ištarpink taukus, pridėk I Rašyk tuojaus įdedamas kelias stam- (K
I
BOSTON, MASS.
(27) .
jumis žvalesniais. Vaisių ir tetukus i nuodą, kuri galima'suraikytą cibuli, ir, jeigu pas dėl persiuntimo.
r
84 STATĖ ST.,
PRACTICAL SALES
daržovių rūšis paeina nuo uždengti.“ Pridėk 2 kvortas i vartoji žalią mėsą, pridek
»
I
Kiekvienas, kuris turėjo
arba i vietos agentus.
ir cibulio
COMPANY
sezono, bet atsimink, kad vandenio ir
i
puoduko mie-prie
.... . taukų
1— —
—
- ir ke
(lt
t
1219 NORTH JRVING AVĖ.
progą grajinti ant ROJA
pigesni vaisiai turi tą-pat žinių kruopų. Virink pova pink iki paras. Pridėk te
DEPT. K. CHICAGO. ILL.
Į
LIŲ F. MILLERIO PIA
vertę, kaip ir brangesni.
liai nėr valandą ir pusę. Ta matęs, pipirus ir druską. Jei
NŲ
FIRMOS, tas gerai ži
vartoji
išvirtą
mėsą
pridėki
r
da pridėk bulves, supjausty
r
Pienas, kiaušiniai, žuvis,
no,
kad
jie
nesulyginamai
prie
pakepinto
cibulio
su
to,
tas i ketvirtadalius, lapelius
mėsa, žirniai, šabelbonai—
gesni už kitus.
ir druską bei pipirus ir vi- matėm ir peršildvk. Ištau-i
i
pagelbsti subųdavoti augan
Taipgi žino kad toji Fir
kuok bliudą, Įdėk eilę košės, i
rink dar pusę valandos.
ti kūną ir atnaujina nudė
ma gyvuoja 60 metų.
paskui mėsą ir dažalą, ir
vėtas jo dalis. Džiovinti žir
uždengk
eile
košės,
ant
ku

Bet ne skaičius metų ją
Jautienos šutinys.
niai ir šabelbonai padaro
rios uždėta šmoteliai taukų.
padarė garsia po visą Eu
1
švara jautienos.
gerus valgius, kuriuos gali
Kepk pusę valandos.
ropą ir Ameriką, bet jos
ma laikas nuo laiko vartoti 4 bulves, supiaustyk i
TUOJAUS IŠEIS Iš SPAUDOS
gerumas.
vieton mėsos. Pienas labai virtadalius, Piemens pajus.
HENRY F. MILLER, kuris buvo garsus muzikantas
svarbus maistas. Pirk bent Vieną ketvirtadali peko ža
ŠITAM VEIKALE TILPS VISI FAKTAI IR DOKU
ir
pasižymėjęs
mechanikas, ir ambicija jo penkių' sūnų ir
Taip vadinasi mėsos pa
puskvortę ant dienos dėl lių žirnių arba 1 blėtą žir
MENTAI, KURIE PARODO:
anūko, kurie buvo taipgi muzikantai ir žymiausi techni
jus su sugrustų bulvių plu-i
kožno nario justi šeimynos. nių,
1. Kaip socialistai ir revoliucionieriai kovojo už paliuosakai,
jie ir pastatė tą firmą ant augščiausio laipsnio, o
ta,
pakepintas
pečiuje.
Pienas—svarbiausias vaikų 1 puoduką smulkiai supiauvimą
Lietuvos.
pati
skambėjimą ROJALIŲ iki žymiausio tobulumo.
Išbandyk šiuos surašusmaistas. Jokis kitas mais stytų morkvų.
2.
Kaip
tuo
pačiu
laiku
kunigai
rėmė
caro
valdžią.
Tą
paliudija tie faktai kad Henry F. Millerio RojaAm. Raud. Kryžius.
tas negali užimti jo vietos. šaukštuką druskos.
3. Kaip.kunigai stengėsi prijungti Lietuvą prie-Vokieti
lėmis
grajina
garsiausi muzikantai ant Koncertų ir patys
Jeigu neturi ištekliaus nusi Supiaustyk mėsą Į šmotus
jos, kuomet revoliucija paliuosavo musu šalį iš po
nusiperka dėl savęs.
pirkti ganėtinai maisto, tai ir pakepink truputi taukuo
caro jungo.
Parduodami musų ROJALIŲ daugelį, mes pasidi
pirk mažiau mėsos, bet ne- se. nuplautuose nuo tos mė
4. Kaip klerikalų Taryba buvo pakvietus Į Lietuvos kara
džiuojančiai
galime pasakyt visuomenei, kad galime par
II
sos- Virink povaliai 2’iose
siskupėk pirkti pieno.
lių kaizerio generolą Urachą ir kaip musų kunigė
duot
pigiai.
kvortose vandenio per 1 va-.
FARMA
VI
liai mokino tą junkeri ”Tėve musų” lietuviškai.
•Tavai—duona ir pusry landą.
Turi būt tuojau? parduota.
Pridėk žirnius iri
Henry F. RJIiller & Sons Piano Co.
♦
5.
Kaip
revoliucija
Vokietijoj
nuvertė
kaizerio
valdžią
ir
l(-0
akerių
geros
žemės,
40
aiceriv
čiams valgiai. Šie valgiai morkvas ir virink pusę va
I
likusioji gera ganykla ir
395 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.
išblaškė paskutinius musų atžagareivių pienus.
veikia kaipo kuras, kad galė landos. tada pridėk bulves. dirbamos,
miškas. Vien ii miškai gali apmo
B
6.
Kaip
tuomet
Lietuva
buvo
apskelbta
respublika.
tumėt atlikti darbą maž Jei žirniai iš Mėtos vartoja kėt už farmą. Gera 12 ruimų stuba.
bamė. C vištininkai. įrankiu
•I
7. Kaip susirinko Steigiamas Seimas.
daug taip, kaip gesolinas mi, tai pridėk 10 minutų ! sena
ruimas, malkoms pašiūrė, 12,000 šin- :
8. Kas ir kaip Steigiamąjį Seimą rinko.
i
bedegantis
automobiliaus prieš pabaigimą virti, ŠU gelių, kai kurie stuoos rakandai, j
rsmetoros «kyrėjas, keli akrai sier.o9.
Kokios
partijos
rinkimuose
dalyvavo
ir
kiek
kuri
j'ų
inžine. Tai tokia javų val tinvs gatavas, kuomet bui Iją; 4 mylios nuo pramoningo miessavo atstovų pravedė.
• čiuke, 6 myliom nuo geizkelio stoties.!
gio užduotis. Priegtam ja vės jau minkštos.
' Kaina už viską greitai parduodant'
10. Ką Steigiamas Seimas nuveikė.
1
vų valgis suteikia kunui da
Įtik $3200. Inešt $2000. Parsiduoda;
11.
Pilna
Lietuvos
sutartis
su
Rusija.
*I
j
be
agentų.
Tai
yra
geras
pirkinys
i
lį subudavojimo medžiagosĮvairus šutiniai.
ir todėl naudokitės proga.
421),
12. Lenkų ant Lietuvos užpuolimas. Ir daug-daug kitų II
MRS BELLA DEMBO
Cukrus ir siropai yra ku Štai kaip gali permainyti
dalykų.
1
9 SCHOOL ST. DANIELSON CONN
ras: jie taipgi priduoda sko šutinius, kad padaryti Įvai
ŽEMLAPIS bus lygiai įdomus. Jis bus spalvuotas ir «
ni kitiems valgiams. Tai rius ir kad pritaikyt prie
PARSIDUODA FARMA
parodys, kur eina Lietuvos Respublikos rubežiai, kaip ji j •»
Netoli PlainfieM. Conn.
naudingas maistas, bet dau sezono:
padalyta Į apskričius ū; tt. Jis bus didelio formato, dailiai 1
110 akerių žemės, apie 00 akerių
gelis žmonių valgo jo dau 1. Mėsa — gali būti bile dirbamos ir derlingos, likusioji ga
sulankstytas ir po vienais viršeliais su knyga apdarytas. vI
nykla
ir
girios.
14
karvių,
2
tely

giau. negu reikia. Saldus kokia ir truputis daugiau čios. I bulius, 2 arkliai, pakinkai, ve
Užsisakykite šitą veikalą tuojaus.
vaisiai turi daug cukraus ir, arba mažiau negu svaras žimai ir visi padargai. Už pieną
KAINA, KOL KAS, BUS TIK $1.00.
ant mėnesio apie §150.00.
♦:
suprantama, jie yra tinka gali būti vartotas. Vartok gauna
Darydami
užsakymą, išpildykit paišeliu žemiau pa
Parduoda už ^R'YOO. Jmokėt $3000.
T
mesni vaikams, negu saldai pigias rūšis: šonus, pastur
A.. žVINGll-AS
duotą blanka ir prisiuskit šitokiu adresu:
niai.
galius. kaklus arba krutinę. 26 BROADWAY.
"KELEIVIS”.
SO. BOSTON. MASS.
Ilgas
ir
lėtas
virinimas
pa

255
Broadwav,
So. Boston, Maso.
Riebuma — tai kuras. Jo
daro
mėsa
minkštą.
Viso

FARMOS!
FARMOS!
ypač reikalauja sunkiai dir
110 akrų, žemė padalinta j dirba
............................
kia paukštiena irgi gera.
BLANKA UŽSAKYMUI:
Nėra ofiso visoj Amerikoj,
AmcnKOi, kur
Kur pigiau gautumėt
gautumei šipkortes
sipnorues sta-'
suu
banti žmonės. Atsimink, 2. Bulvės ir miežinės mu, ganyklą ir girią; geros triobos
vertos daugiau negu uz kiek par
^Keleivio” Administracijai:
A čiai jį HAMBURGĄ, EIDKUNUS, LIEPOJŲ ar KAUNĄ. Paš-.
Pai-.
kad brangi riebuma nei kiek kruopos arba vien miežinės duoda visą farmą; šaltinio vanduo
“
--------------U,’
Y pertus kožnam gauname. ----Pinigus siunčiam
LIETUVON pigiauAš, žemiau pasirašęs, idedu čionai $1.00 už Lietuvos
teka paipa j stubą ir barnę; 1 ir pusė
i
'
"
'
______ "
'
40
šiai
ir
išmokant
'kreičiatisiai.
Kas
tik
Lietuvis
ar
Lietuvė
kreip-'
. nėra geresnis kuras už pi kruopos arba ryžiai, ar ”ho- mailos i miestuką ir dypą; 12 geru
X j-Respublikos Istoriją ir Žemlapį, kuri ”Kel.” administraci
A
kitės tuojaus
šiuo antrašų
,
1 arklys, pakinkai, vežimas
gia. Vartok nuo kepsnio minv” ar makaronai gali karvių,
X
A
LITHUANIAN
136
E.
42-ND
ST
,
ja
turi
prisiųst
man
tuojau,
kaip
tik
tas
veikalas
išeis
iš
ir visi farmos padargai. Parduoda
a! —---------------------------- '
NEW YORK,
N. Y. ATRAVEL
BURBAU
. ...................
su viskuom už $4200; jmokėt $2,300;
nulašėjusią riebumą. Ne būti vartoti.
spaudos.
pigiau niekur negausi.
leisk mėsininkui nuplauti 3. Daržovės — morkvos, Kita farma 55 akrai—daug dirba
Mano vardas. ..................... . ..............................................
ropės, cibuliai,' žirniai, ša mos žemės, 5 akrai girios, stuba,
taukus nuo mėsos. Tie tau belbonai,
bamė
ir
kiti
budinkai;
miesto
van

kopūstai, tomatės
Adresas
nedidelis sodas. Parduoda už
kai jums priguli. Vaikams yra visi geri, švieži arba iš duo,
$2,30<)—jmokėt $1,300. Platesnių ži
pas
(20)
Miestas.
reikia sviesto riebumos. blėtų. Vartok jų tiek, kiek nių klauskit
A. ZVTNGILAS
26 Broadutiy,
So. Boston, Mass.
Duok jiems jos užtektinai, tik nori.
bJ
♦

Apie maistą.
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HENRY F. MILLER & SONS
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X.

Lietuvos Respublikos
Istorija ir žemlapis

FARMOS!
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Kodėl "Banga” retai išeina? lime, nes jus nepadūodat nei f

PASIU I.YM AS
tikros pavardės nei a- Į IŠIMTI VN AS
YRAMS
Girdėt draugų rugojimų, savo
11
Silpni ir nerviški vyrai būna
t
kad "Banga” neišeina peri- dreso
i pagelbėti
vartojant NOVO,
joc.iškai, syki Į savaitę. Ke- j Elteabetho Seneliui.—Jū : gI šios
puikios gyduolės išgydė
LSS. Pild. Komit. tarimas. LSS. galėtų lengvai ją už- įanį" š*itą*'k7aiis5ną* reikia) sų korespondencija netilps. 3 tuksiančius
tūkstančių vyrų,
I inkstų ligos, nesmagumai
pūs
Talpiname pirmiau gautą.
mokėti.
{Atsiminti,
kokiose
sąlygose*
Draugai:
I lės arba veisimo organų; jeigu
iJI
| LSS. Pild. Komitetas:
sųkoneentruoti savu
I negalit
LSS. Pild. Komitetas, vi K. Liutkus, M. Baltuškie "Banga” gimė. Komunistai,
■
minties arba natūraliai veikli
I
— tuomet
NOVO
pagelbės
sapusiai apsvarstęs LSS. nė, M. M. Račiutė-Herman, ardydami L. S. S., nusinešė S50 Už SLEKERIŲ IšDA
jums. Nuo šių gyduolių jus pa
pinigus
ir
laikraščio
spausVIMĄ
NEBUS
MOKAMA
J
f liksit stiprus ir žvalus į trum
VIII Rajono išneštą prieš J. £. Prusalaitis, T. Matas.
laiką.
sI pąKad
"Naujienas" rezoliuciją . sa 2. Sutinkam su LSS. 71 tuvės mašinas. Sąjunga pa
>
parodyt, jogei NOVO
liko
be
nieko
—
kaip
po
ugneI
Chicago.—Sheridano For s- veikia taip, kaip mes sakome,
vo konferencijoje, Įvykusioj kuopos sumanymu, kad I jSS
liai! Prie 10, ir nariu skai-’ to armijos vadovybė išleido T£ rnes pasiusime jums 15 dienų
bal. 3 d., 1921 m. Chicagoje, užsiimtų išleidinėti agitatyvertės 2 dolerių, apčius dikciai sumažėjo- O čia Įr čia paaiškinimą, kad tūli Į gydy.Ki,
iaikę nuo jūsų vardą ir adresą
’ skaito reikalingu pareikšti viškų lapelių.
vėl kilo neatidėtinas reika žmonės klaidingai yra su ■i ir 50a. stampomis arba pini
štai ka *
gais, apmokėjimai persiuntimo
' 1. Kad LSS. Pild. Komite-L.
Komite-’ .K. Liutkus, P.. Raškevi las ginti Lietuvą nuo plėš pratę patvarkinimą apie su Į ir surišimo lėšų. Įsitėmyk, kad
i mes siūlome jums ne -ampalą,
tas mato toje rezoliucijoje clusj. M. Baltuškiene, M. M. riųjų lenku puolimo; šitam ėmimą slekerių. Girdi, tūli 9I l>et
15 dienų {jydymą, kuris
reikalui
musų
draugai
in

mano, jog kas tik išduos ar tI daugeliu atžvilgių gal būt bus
vien
asmeninį
kaikurių Kačiutė-Hermar
tensyviai savo energiją ir
viskas, ko jus reikalaujat. Šis
draugų nepasitenkinimą dą-; Mes priešingi LSS. 71 kp. pinigus aukojo. Prie to da ba pristatys armijos vyriau Is pasiūlymas daromas tik ant
trumpo laiko ir todėl jus tuobartiniais "Naujienų ’ vedė- sumanymui užsiimti išleidi- kilo bėdai bė. kuri privertė sybei slekerj, tas tuojaus fs jaus
rašykit, o gydymas bus
gaus
§50
dovanų.
pasiųstas greitai be jokių
jais, nes rezoliucija nepajie- nėjimu agitatvvišku lapelių, kiekvieną taupyt skatiką.
IĮ jums
Tai klaidinga esanti nuo 1 užrašų ant siuntinio, kas jame
gia nurodyti kame yra Vietoj leisti tokius lapelius, Ir tokiose sąlygose gimė
yra.
(20)
2
NOVO COMPANY
"Naujienų” prasikaltimas u-rora inešimą, kad likusius "Banga." Didelė dalis drau monė. Įstatymų esą pasa ■I
Dept. 40
prieš LSS,
■pirmojo numerio "Bangos” gų net neužsiprenumeravo kyta, jog asmuo, areštuo iI atI
Bok 33. Brooklvn. N. Y.
jantis
slekeri,
gali
gauti
tik

2. Kad "Naujienos’’ visą egzempl. išsiuntinėti drau jos. Prie tokių blogų aplin
j Li
laiką rėmė ir remia Liet. gams dėl išplatinimo, ar tai kybių kaip galima norėti, tai atlyginimo už slekerio
MOTERIMS PLAUTIS
Soc. Sąjungą, ir todėl kvie už dyką išdalyti, ar už men kad "Banga” eitų perijodiš- pristatymo lėšas, jeigu tos
lėšos
nedidesnės,
kaip
$50.
ČIRKŠLĖ $2.45.
timas boikotuoti "Naujie ką užmokesti parduoti. Tuo kai arba kartą Į sąvaitę?.
nas" tyra kenksmingas ne mes išgarsinsime savo laik- Ne nuostabu, kad neperi- Bet areštuot slekeri gali tik.r pa(Įarvsjme naudos. jodiškas "Bangos" ėjimas j tai kariuomenės viršininkai,
tik pačiom "Naujienom,
net ir L. S. S.
I * J. S. Prusalaitis, T. Matas. nepatenkina draugų; jis ir j arba žmonės tam tyčia auto
p
Ar'jus Klrkiru Plaua.A.--o*'>
k P
rizuoti. Taigi, jokių dova
3. LSS. Pild. Komitetas
M. Jurgelionis,
negali patenkinti. Ir jis ne* nų už slekerio suėmimą val
NAUDOKITE
/
todėl pataria draugams sąSekr.-Vert.
gali daug nė skaitytojų Įgy džia nemoka, ir bile kas da tttą čirkšlę tūkstančiai motery su
X
Ar Jumi C aivos Oė^ NicMi?
Ę j I
jungiečiams neduoti persi
pasitenkinimu rekomenduoja.* Pada
naudokite.
ti; o pakol neigys užtektino
ryta iš minkšto raudono gurno. įtalpi
mesti i LSS. susikirtimams, "BANGOS” KLAUSIMU, r skaičiaus skaitytojų, nega negali slekeri sulaikyti.
j
Ar JiHH F!«xikai Sleaka?
na savyje 8 uncijas vandens, čirkšNAUDOKITE
.
kurie turi vietos
etos šiuo laiKUi
laiku
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
lės apsimokėti ir negalės
į
Ar
jus
Norite
Apsaugot?
Juos
?
£
Bendrovėj.
To-*
Ar
"Banga
”
reikalinga?
Kaunas. —Palangoje ati sas. dalis vietos. Prisiiisk. $2.45 su sa
"Naujienų" 1------------v. _ ,
tankiai eiti, nei pageidauja
vo antrašu. Taipgi
mes
turi
kie susikirtimai gali sukelti ■ Daugelis draugų yra to- mos naudos atnešti.’ Todėl daryta paštojr telegrafo Įs me
daugybę tiems panašių dalykų ir
i
UzMugmiu savo plaukų ^r. ziais ir tankiais
l
j
NAUDOKITE
|
prietaisų. Rašykit tuojaus.
Sąjungoje kivirčus kaip tik kios nuomonės, jog geriaus draugai, jeigu norim, kad taiga.
I
FISHLEIGH
&
CO.,
Dept.
M4.
I
Užlaikymui
gaivos
odos
(veikai
ir
svariai
I
i
tuo laiku, kada tarp draugų butų, kad eitų mažiau laik- "Banga” apsimokėtų, kad
/
NAUDOKITE ^uffles
X/|
1
CHICAGO. ILL
sąjungiečių yra reikalinga raščių, o tankiaus ir geres neštų dvasiškos naudos, suKAM KENTĖTI?
kuodidžiausia vienybė.
niu turiniu, todėl i "Bangą" remkim petys petin, sukel- Raumatizmo. neuralgijos ir raumenų
p Stffles galima gauti visose aptiekoso po 65c. bonk-i, arba tiesiog
iš išdirbėju per paštj už 75c. bouk ,.
žiuri
kaipo
Į
pamestą
kūdi

gėlimai
greitai
nustoja,
jeigu
patrini
su
kim reikiamo kapitalo, kad
LSS. Pild. Komitetas:
F. AD. RICHTER & CO.
ki. Teciaus taip
‘ ‘ manydami'gotume
‘
padaryti
* "Bangą
—
_ į”
S ’ 3rd Avė. & 3Sth St.
Eiooklyn. N. Y.
K. Liutkus,
I
'draugai klysta.
j1 savaitiniu
v
4a
_
laikraščiu. Tas 4a
Pranas Raškėvičius,
Vtiizbažeuklis užre-. S. V. Pat. UfiM.
i Laikraštis daugiausia *7r.
igyibįs
atsiekti, jei
j.
!ous• nesunku aisieKu,
M. Baltuškienė,
ATGAUS JUMS:—
Žiūrėk,
kad gautum tikra.ii-garsujį per
’ ja
ia «kaitvt.nin
toi
anieIinkėiJ,;i?
M. M. Račiutė-Herman, į. skaitytojų toj apiehnkej, Į Įįj. energingai dirbsim. Kas daugiau kaip 50 metų.
-t
APETITĄ,
į
. .J- j"
.
.
.
j;aioia::u
poon.vivm.inl,
■r
paskolykim RaS
kas Reikalauk, kad tirėtu Ikare (Aachor)
i
T. Matas,
PATAISYS VIDURIUSf
i t
j
prisideda
tenai
prie
pakeli;
paaukokimAteina
sezonas
Vaizbazenkli.’
J. S. Prusalaitis.
SUDRUTINS
JŪSŲ |
i
’mojų^vietos ir draug pri-;įFknikų‘*“tad‘Venkim'pikKiM. Jurgelionis,
j gelbsti agitacijai,
ko
jokiu
SVEIKATA.
i
x
___ . „Bangos" fondo nau
Sekr.-Vertėjas.
PATRUKĘ
ŽMONES
|
I
budu negali atlikti laikraš-j dai; atsišaukim i draugijas,
Mes. išdirbame daug Lie- |
J
Meskit šalin paraiščius!
§ karšty pagal Europos (se-1
tis už šimto ar tūkstančio tir t. p.
( Tegul kiekvieno sąTūkstančiai žmonių rado sau pa- s
LSS. 71 kuopos Įnešimas.
i■
■ mylių išeinantis. Štai pavyz- jungiečio nuo šiądien būna gelba nuo patrūkimo ir paraišč-iais ® no krajaus) metodos, per-1
I
susivaržymo
kančių.
vartodami
5*
yra
|
LSS. 71 kuopa iš Camb^:dis.
dis. Chicagos apielinkėj vienintelis obalsis: "Auko- STUARTO moksliškas ADHESIF f tai musų lekarstos
I
|
ridge, Mass., padavė Pildo - prieš
pn?š,. ’\Naujienų” išėjimą,’kim ’Bangos’ Fondan!" Yra PLAPAO PADUŠKAITES. Persitik- g geresnės negu kitų.
i
ir mesk šalin savo senų paraištį. g Musų ŽOLIŲ ir ŠAKNŲ |
mam Komitetui šitokį ineši- «oc-ialistiškas judėjimas bu-:;
draugu? kTrie
..—..o pirko Lietu- rink
šalin su plieno arba gumo. suvaržy- *
t
9
mą:
Tv.°* Pu^u aPm:
*r§s> ~
?°7vos Laisvės bonus, kurie au- niais, kurie daro nesmagumo ir ska.u- g sandelis yra turtingiausis s
I
smo.
Mes
pasiusime
jums
Ž
vjgoj
Amerikoj,
nes
mes
|
LSS. 71 kuopa savo nepa- cialistiškųį laikraščių jau kojo desėtkais Lietuvos šau- IŠBANDYMU DYKAI PLAPAO |
I
prastame susirinkime, lai- i tuomet buvo: "Kova,” Ke-,MamS-; o jeigu nepaaukotų Nerokuojam už tai dabar ir nie- s taupome apie 500 Įvairių g
kuomet. Pa-elykit mums prisiųsti 5 šaknų ir žolių-.
|
I
leivis,"” ”"Laisvė.
kytame kovo 1 d. 1921
T Q,‘< ” Bet kuo-har nepaskolvtų bent penki jums
daugybe prirodymų, ką gero ®
__ ” Fondan, tokis PLAPAO PADUŠKAITES padarė ki-Įg Reikalaukite nuo musų |
nutarė pasiųsti LSS. Pild. i met "Naujienos" pradėjo ei nės "Bangos
Pavelyki! prisiųsti jums musų Į|» tam tikrų aprašymų apie |
Komitetui-du sumanymu:
ti, tai greitu laiku Chicagos negaiėtu save vadint sajun- tiems.
I
knygą apie Patrūkimą, kurioje ižais- j©
17 Kasi ink LSS. Sekreto apielinkėj socialistai pasiro- giečiu tad bukim LSS. na- kinama daug naudingų dalykų apie , 5? Įvairias lekarstas—siun- 1
nepakenčiamą ligą, kurių jus ne- į g čiame persitikrinimui dy- i
II
- - -netik
- Vardu,
- bet ir
- dar
-  šią
riaus -Vertėjo. LSS. Sekre dė stipriausi ir darbščiausi risis
žinot. Mes turime prisiektus paiiudy- !
jaus ant ranku iš visos šalies, kad X kai. Žoles užlaikom nuo viso- g
toriaus - Vertėjo apyskaito visoj Amerikoj. Na, o kodėl bais.
i
PLAPAO PADUŠKAITES prašalino | kiu ligų.
g
"Naujienos"
to
socialistiško
se mes matome, kiek Sąjun
J. S. Prusalaitis.
visus pavojus, kokie paeina nuo pat- 1©
■Ii
SALUTARAS DRUG I
rukimo ligos. NELAUK IR NEATI-,s
gą turi narių ir kiek LSS. veikimo nesustiprina kitose
DĖLIOK NEI MINUTOS. Pasiųsk į S
Sekr.-Vert. turi darbo. Mes kolonijose? Todėl, kad jos
savo vardą ir adresą šiandien. Mes y
CHEM. CO.
|I
pasiųsime
dykai
išbandymui
PLOPAO
f?
perdaug
toli,
negali
Įgyti
£ 1707 S. Halsted st., |
manome, kad Sąjunga ne
>r knyga apie patrūkimą. Adresas:
išgali mokėti seKretoriui to tiek skaitytojų, ir negali to P. Prūsaičiui.—Me neat PLAPAO CO. 3058 Stuart Bldg.
J
CHICAGO, ILL.
f
St. Louis, Mo.
kią algą, kokia dabar jam kios agitacijos pavaryti simename, kada "Keleivyje”
mokama, ir kad Sąjunga kaip kad ant vietos. Taip ly buvo rašyta apie Lietuvos
ŠIO PATRAUKIANČIO PASIŪLYMO
niekuomet neišsimokės iš giai su "Keleiviu," taip ir su armijos skaičių, bet jeigu
savo skolų. Todėl mes mato kitais laikraščiais.
Šeši daiktai tik už $6.00
buvo pasakyta, kad ji susi
me reikalą atkreipti Pild. 2. Kur laikraštis išeina, deda
iš 40,000 kareivių, tai
K-to atydą Į tai ir paraginti tenai nuo vietinių biznierių tas da nereiškia, kad dabar
ką nors padaryti tuo atveju. ir apskelbimų gauna, o aps
ji negali būt didesnė. Juk iš
v*
2. Ar negalėtų Pild. Ko kelbimai padengia didelę da pat pradžios Lietuva visai
i
I.
■
.
mitetas išleidinėti agitati- li laikraščio išleidimo lėšų- neturėjo kareivių. Bet jos
I
Delei išgavimo pasu, vizos ant pasportų, affidavitu
viškų lapelių? Tie lapeliai Tokiu budu ir biznieriai su koriuomenė kas diena auga
f
Hk
paliudysimo pargabenimui gininiu iš Lietuvos ir delei
ii
galėtų būti sekamais dienos savo apskelbimais, šiek tįck ir gali būt, kad dabar ji sie
patvirtinimo
Įgaliojimų,
visokios
rūšies
dokumentų
ir
1
klausimais: Apie Dėbso pa- prisideda prie išleidimo laik kia 80,000 vyrų. Tamsta tu
i
delei sujieškojimo turtų, bylų vedimo, visados kreipki
liuosavimą, apie politinius ir raščio, arba geriau sakant ri suprasti, jog kariumenės
Š
k* ■?’tės prie Lietuvos Atstovybės ofiso, šiuo adresuindustrialinius kalinius, apie prie platinimo apšvietos. skaičius negali būt visuomet
unijas, "Open Shop,” Lietu Tokiu budu reikalinga ir vienodas. Net nusistovėju
LITHUANIAN LEGATION
vą, brangumą, mažas algas, naudinga laikraštis išleisti
1925
F
Street,
N.
Washiagtcn. D. ( .
valstybėse jis nuolatos
ir tt. Tiems lapeliams, su kiekvienoj didesnėj lietuvių siose
ud
II.
prantama, reikia skatiko, kolonijoj. Kadangi Brookly- svyruoja. Ligi pasaulinės
*
ei
S
Dėlei persiuntimo pinigų Lietuvon giminėms, nuo
bet draugai sąjungiečiai ga nas (N. Y.) yra antra di karės Suvienytų Valstijų
armijoj kareivių būdavo
karo nukentėjusiems arba delei persiuntimo aukų Lie
lėtų už juos atlyginti. .
džiausių lietuvių kolonijų, o 50—70 tūkstančių, o karės
j?
tuvos
Valstybės reikalams, Lietuves Gynimo Komite
Prašome draugų tuos du "Laisvei” nudardėjus Į ko
metu
ši
šalis
pastatė
5,000,tui, Lietuvos šauliams, Liet. Raud. Kryžiui ir kitiems
»
klausimu apsvarstyti ir pa munistų kromelj ir daugeli
000
kareivių
armiją;
dabar
reikalams,
o taipgi visais Lietuvos Paskolos reikalais,
žiūrėti ar negalima butų buvusių sąjungiečių su sa gi tie milionai demobilizuoti
Prekybos ir Pramonės dalykais ir delei Lietuvių pilie
-------kas nors padaryti.
vim nusigabenus, Broo- ir liko tik apie 200.0CM) ka-j
čių registracijos, rašykite visados šiuo adresu:
Reikalauk
šiandien ant šio paveikslo parodytų daiktų ir kuomet juos
Draugiškai
kįvnas pasiliko be socialis reivių, o už pusės metų gal
gausi, parodyk savo kaimynams, draugams ir kitiems, tegul jie sprendžia
LITHUANIAN REPRESENTAT1VE
W. V. Anesta,
aPle jųjų vertę.
tiško laikraščio. "Laisvė," da mažiau bus. Matot, koks
I
s
•Jeigu nori įsivaizdini didelę vertybę šių daiktu, buk pirmutinis ir nau
370 Seventh Avenue.
New York City, N. Y.
LSS. 71 kp. sekretorius. kuomet ji buvo da neva so- milžiniškas skirtumas i pai
dokis proga iš šio puikaus pasiulvmo, o tada tu busi musų reprezentantas.
e
Šis pasiūlymas taip aiškus, kad jums nereikia jokio abejojimo. Tik iš- .
calistiškas laikraštis, Įgyjo lyginamai trumua laiką!
kirpk šitą paveikslėlį, patašyk aiškiai savo vardą ir adresą, idėk 35c. stalu
LSS. Pild. Komit. tarimas. Brooklyno apielinkėj nema Lietuvoje taip pat armijos
pomis delei persiuntimo lėšų Ir mes pasiųsime jums tuos daiktus, kurie čia
ant paveikslėlio parody ti.
1. Draugai:— Imant do- ža skaitytojų; dabar, kuo skaičius nuolatos mainosi ir
BEDARBIŲ ARMIJA
1. Augštos vertės Gegutės Laikrodis, padarytas iš brangaus medžio, pui
mon LSS. 71 kuopos patė- met ji virto keikūnų prga- todėl šiandien tamsta nega
kus rankų darbo išpiaustymai. Viskas geriausio darbo ir užtikrintas, kad
AUGA.
laiką rodys teisingai ir taip yra, nes laikas nustatomas pagal vogas. Gvamijimą delei LSS. Sekreto- nu, ji tvirkina ir klaidina li remtis ta skaitline, kuri
rantuojamas, kad laikys visa jūsų gyvenimą.
Sunku yra darbas
riaus-Vert. mokamos algos, tuos skaitytojus visokiais buvo paskelbta seniau.
2_ Automatiškas
plaukų kirpėjas. Nusikirpsit sau plaukus, taip kaip jie
giluti, bet kodėl nepra
yra
iaikuojanr.
ir mažumo darbo, PUd. Ko budais, šmeiždama socialis
dėti savo biznį - Kode!
•?. Golžkclio mados laikrodėlis pasidabruotuose nikelio lukštuose, granepasiiiuosuoti nuo be
mitetas pilnai sutinka su tus, o socialistų likusi nedi Laisvės Mylėtojui.— Pas
isiai išpiaustytas. Užtikrintas jogei teisingai rodys laikų ir gvarantuotas
darbės ant visados?
taba
apie
"laisvės
”
bendra

unt d.-ugrelio metų.
LSS. 71 kuopos nuomone, ir delė saujalė ir neturėdama
"TIESUS KELIAS PRIE TURTO”
darbius
gera,
bet
panaši
jau
4. Paauksuotas žiedą.-- su jusu vardo pirmomis raidėmis.
todėl daro sekamą patvar ant vietos savo laikraščio,
5. Barometras, naujausio išradimo, kuris parodo atmainas oro, koks bus
parodo aiškiai, kaip zerkple, kaip su
yra
tirpus,
todėl
jos
nedėsi

ryt ar už kelių dienų. .Jis panašus i namelj. kuriame gyvena vyras ir mote
keliais doleriais gali pradėti savo biz
kymą linkui LSS. Sek.-Ver. negali "Laisvės” šmeižimų
ris; kada gmįns oras, tai išeina laukan lėlė moteris, jeigu bus lietus, tai
me.
Kitos
gi
pastabos
vi

ni bite kur ir tapti laimingu.
atremti.
Tas
ir
buvo
svaralgos:
moteris pasislepia namelm, o išeina vyras su lietsargiu. Argi nebūtų įdo"TIESUS KELIAS PRIE TURTO”
K.oi Sąjunga
tsąjunga neturės
neįures uik
suteiks tau darbo ant visados ir už ųnu turėti savo namo tokį nepaprasta daiktų ?
Kol
tuk-- į blausia priežastis, dėl kurios suomenei ne Įdomios.
6. Puiki Užrašams knygelė, skuro. apdarais, su veidrodžiu ant viršelių.
mokės už tavo darbą šimtą kartą
stančio narių, taip kad sek.-L. S.^S-ga nutarė leisti Broo- Jonui Vaičiui.—Negalime
Kiekvienam naudinga turėti.
daugiau, negu dabar tu gauni.
Nei vienas iš šių šešių daiktu neparsiduoda atskirai, nes tik sykiu par
vert. alga butų mokama iš klyne "Bangą”. Ji tenai bu- suprast, apie kokius juod"TIESUS KELIAS PRIE TURTO”
duodami mes galime atiduoti juos taip pigiai. Kuomet aplaikysi tuos daik
parašytas lietuvių kalboj ir kainuoją
Socialistų Partijos, tai Pild. tinai
reikalinga. Taipgi rankius rašot.
tus, jeigu nerasi, kad jie yra du sykiu tiek verti, mes sugrųžinsiin jums pi
-»
lik 1 doleris. _
.
nigus. Šis setas tikrai užinteresuos jūsų draugus ir jie norės gauti juoa,
Komitetas darys viską, kas "Banga" nemažiau reika "Keleivio” Skaitytojui. —
Pinigus meldžiu siųsti ir.oncy orderiu arba popierini doleri laiške.
o galbūt ir jus patys norėsite gauti kita setą. Todėl užeisakyk tuoj. (22)
Jūsų
žinutės
apie
kunigo
lais galima, kad suniažinus linga ir pačiai L. S. S-gai,
Adresuokite šitaip:
,
'
UNION SALES CO.
'
W. YL’lrtCEVICH
blogus darbus talpinti nega~
CIHCACO, II L.
sekr.-vert. algą tiek, kad kaipo organas.
673 W. Madiaon Si., Dept. 450,
CHICAGO. ILL.
3326 S. HALSTED ST.,
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Sustok! Temyk ir Klausyk!
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Nori ištirti policnianų
protą.

Vietinės Žinios stovas
R būry priemiesčio

Burke Alassachuo.x

Išmainė

ana
antitin
SIO.OOO

I
I
t
i

APIE UKĖSYSTĘ
at

^‘tts
seime. kad
(legislaturojj
pal
.eikaiav0
Įutų BliJr.

Kokia yra nauda būti
ukėsu?

Tai HaynoarUt 4154
Gyvenimo TeL: Cambridgo KM.

Linksmiausi šokiai!

Tik ukėsai gali būti iš-1
Bus S ubą toj e,
inktais į valdvietes. Kiek-,'
.ienas ateivis, pastojęs pi-,
iečių, gali būti išrinktas į'
7:30 valandą vakare
bile kokią’ valdvietę, išski
riant priezidento.
Tik ukėsai gali balsuot.
KAMPAS E IR SILVER STS,
SO. BOSTON, MASS.
Tik ukėsai gali gaut mies
Visas pelnas skiriamas Lietuvai.
to ir valstijos darbus.
Sulyg susirinkimo nutarimo visi ex-Kareiviai prašomi būt
Tik ukėsai gali gaut tulus uniformoje,
eidimus (laisnius).
Visus širdingai kviečia Ex-Kareiviai.
Ukėsai naudojasi apsauga:
suvienytu Valstijų valdžios,;
FOKNICIAI PARSIDUODA.
kuomet jie keliauja po sve-i Dviejų ruimų rakandai, da nesenai
pirkti, parsiduoda pigiai, nes išvažiuo
imas šalis
ja į Lietuvą.
(20)
i
K.
Giiys
Iš Petrogrado.
Ateiviai, pastodami pilie-' 95 —6th st, So. Boston, Mass. < i
I
GYDO SLAPTAS VYRU AR
'•iais, i sija didesne ameri-1
<
<
MOTERŲ LIGAS.
r'v*
’; iriPTiodone
! KANDAI
parsidloda
5 kambariu ra3.J ą paguouunę.
mažai vartoti. Turiu aplei- < Taipgi Kraujo ir Odos LigM ■ i
Ateiviu vaikai, gimę Šioje sti Bostoną greitu laiku. Galima ma
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
I
- - lyti vakarais tarpe 6-8 vai.
iki 9 vai. vakare. .
alyje, yra skaitomi ukėsais. I
P. J. Urbsho
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2)!
Ar negeriau tuomet ir tė-' 47o E. sth sL, So. Boston. Mass.
69 CHAMBER ST,
BOSTON. j'
ams pastoti ukėsais ir iš-; PARSIDUODA 3 šeimynų mūrinis
Telephone: Hayma.-ket 3390 i
ruimus,
kieto
medžio
ę
ien rūpintis savo ir šalies grindys, pgatdaras
plunioingas, karšI
■eikalais?
>as vanduo, palei dvieju karų linijas,
Huntington avė. <s Centre St.,
Jeigu ateivis ir nepastoja South
«
7 Arcola St., nuo Day St. Suit 2.
kęsu, jis vistiek turi mokėTel. Beach «933
:
PARSIDUODA 1917 metu reras
i tas pačias taksas, kaip ir automobilis
už $600, uždarytas. 7
DR. N. M. FRIECMAR i
sėdynių. Franki::', Limousin. Atsi’.kėsas.

nes už $165 gavo SI0.000. šaudyt žmones. "Bepročiai
tik labai gaila, kad laimė policmanai turi būt uždaryneilgai tvėrė, ir dabar jis ti i beprotnami, o ne po
butų laimingas, jeigu galėtų miestą vaikščiot revolve
riais apsiginklavę,” sako ji
gauti savo $155 atgal.
Buvo ve kaip. Valkus ėjo rai. Ir jis Įnešė tam tikrą
Tremont streetu besidairy bilių. kuris reikalauja, kad
damas, ir ant kamiio sulaiko kiekvienas policmanas nuei
jį du vyrai. Sulaikė ir tų i bepročių ligonbuti ii
sako: ”Ar tu žinai, mes jau hutų gerai ištirtas, ar jis ne
senai čia stovim ir žiūrim, beprotis,
ar nepamatysim teisingo
šitas nepaprastas pereišžmogaus. • Tu mums isrodai 1 imas sukėiė daug triukšmo
labai teisingas, taigi mes ir tūli politikieriai jau daro
norim tau pavesti $10.000. esperatiškų pastangų, kad
Mes atvažiavom čionai iš tą bilių kuegreičiausia ^atWest Virginijos su dideliais metus ir kad visuomenei ne
pinigais, bet neturime kur davus progos apie jį net
juos padėti. Paimk tu juos diskusijų pakelti. Tečiaus
palaikyti.” Ir pravėrę bak- laikraščiai apie tai jau pas
są jie parodė jam daug po kelbė ir visuomenė pradedi
pieriniu pinigų, kurie išrodė reikalauti, kad bilius butv
kaip tikri doleriai. Vienas svarstomas.
nepažįstamųjų paklausė, ar
šaukit pas
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ
L v.
Valkus pats turi kiek pini
LIGŲO’Daly pastatytas po
154 Silver St„
So. Boston. Mass.
Ukėsų
privalumai.
gų. lietuvis pasisakę turis
VYRŲ IR MOTERŲ.
$20,000 kaucijos.
Taipgi kraujo ligų ir
su savim $165. Nuėjo visi
Ukėsai privalo tarnauti
NORIU
PIRKT
Reumatizmo.
Buvęs
Bostono
miesto
iž

Į parką ir padarė tokią su
kaipo prisaikintieji teisėjai j
Valandos: Nuo 9 ryto iki
tarti: Valkus paima savo dininkas Thomas -J- O’Daly. •'jury), kuomet jie yra pa-j
9 vakare.
PfV
globon baksą sti $10,000, o otiris lošdamas ant biržos šaukti. Jie turi palikti dar-1
i
1069 VVASHINGTON ST.
BOSTON. MASS.
aniedu paima iš jo $16-5 kai- akcijomis prakišo $40,00b •ją ii eit ant pasaukimo, Vie- • Providence, Brocn-tone arba bile
miesto
pinigu,
tapo
areštuo

po paranką, kad tie $10,000
nok valdžia UŽ sugaišta lai- ’ !<ur Bostono apielmkėj kur daugiautas ir pastatytas po $20,000
pas ji nepražus.
3 jiems užmoka.
I parduoti rašykite kuogreičiausia, nes
♦
ELIHU D. STONE
Ukėsai, kurie yra karei-1 p‘rki^as lauk>a<21>
Valkus eidamas namo su kaucijos. -Jo draugai kaucija
Representantas ir jo brolis
baksu galvojo, kad jis čia uždėjo ir iki teismo jisai pa viavimo metuose, privalo;
A. IVAŠKEVIČIUS
leistas.
LOUIS G. STONE
padaręs labai gerą mainą.
Tinti šia šąli laike karės. Di
361 Broadway,
ADVOKATAI ir TIESU ATBet kada parėjęs namo pa
džiumoje karių kareiviai
STOVAL
So. Boston, Mass.
4
I
Veda provas civyliškas ir
žiurėjo i baksą, tai pasiro Prakalbos apie Sovietų
susideda iš liuosnorių. vie
Tel. S. B. 605
x
kriminališkas.
Rusiją.
dė. kad vietoj pinigų, tenai
nok laike civilės ir pastaro
!
66—67 Journal Building
i 262 WASHINGTON STREET,
prikimšta ]iopiergalių. Nu
Kas nori išgirsti teisingų sios karės buvo valdžios
BOSTON, MASS.
bėgo žmogus policijon, bet žinių apie Sovietų Rusiją, šaukiami (rekrutuojami).
Restoranus ir padarome biznio do 44
TeL Main 33.M
ką čia policija gali padaryt! ateikit i prakalbas utarnin4
(20)
Da vienas iš didžiausių u- kumentus.
Taip ir nunešė apgavikai ke, 24 Gegužės, 8 vai. vaka kėso privalumų—tai balsuot F. J. BERNATOVVICZ
IR S. GI RAUSKY
sunkiai jo uždirbtus $165! re. Lorimer Hali, Tremont laike rinkimo valdininkų. 169 C'ourt SU
Boston. Mass.
AR JŪSŲ STOGAS PATAITel. Haymarket 442
Temple. Kalbės ką-tik su Bostone rinkimai atsibuna 1
SYTAS?
Riaušės dėl streiklaužių. grįžęs iš Rusijos socialistas kas metai, suprantama, ne
Apskaitliavimų duodu ant
Pereitą savaitę ant North Prtriek Ouinlan. Prakalbas tų pačių valdininkų.
LIETUVIS DENTISTA*
visokių stogu (rufų) patai
symų.
(21)
Station'o atvažiavo būrys rengia Socialistų Partijos
Norėdamas pastoti ukėsu,
JOHN
MART1N
&
CO.
streiklaužių iš Portlando i' > ‘tolio skyrius.
ieigu tu gyveni Bostone,
63 GATĖS ST..
užimti čia streikuojančių
(KASPARAVIČIUS)
SO. BOSTON. MASS.
Chelsea, Revere ar Winth425 Broaduay. priešais paštų.
laivų darbininkų vietas.
Tel.
184-M:
Uždėta 1886.
rop, kreipkis prie klerko SO. BOSTON’ Tel. So. Boston 823
Streikininkai tu n jaus pasi Rado pasmaugtą kūdikį.
Suv. Valstijų District Court Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki J9
tiko skobus ir pradėjo vai Kenaall sq. tunelio stoty ir prisiek, kad tu nori pas
” 1 ” •
je.
moterų
kambary,
perei

šinti plytomis, pagaliais ir
||
” 6:30 " 9
toti
ukėsu.
Klerko
ofisas
LONGINAS BLIN1S
:
kitokiais sviediniais. Ant to] subatoj po pietų atrasta randasi ruime 440, Post
2.
o
galo pasirodė ir peiliai. pasmaugtas kūdikis. Kūne Office Building. Jeigu gy
Muštynės traukėsi apie pu lis buvo suvyniotas į baltą veni kitur, tai eik i Superior
Tel. S. B. 2488.
o
sę valandos. Ant galo pri drobę ir ant kakluko buvo Court. Imant pirmas popieji
Or.J.C.LandžiusSeytEoor
|
buvus policija streikierius užveržta raikštis nuo žiūr ras nėra būtinas reikalasI' f
LIETUVYS
S?
sto. Kūdikis buvo da
išvaikė ir 3 jų areštavo.
v
mokėt angliškai kalbėt. Už-|:Gydytojas ir Chirurgas.
ra i gimęs. Policija daro tai-i
506 Broadvvav & G st. $
i tenka, jei moki pasirašyti
Nušovė savo pačios meilužį. dvma.
SO. BOSTON, MASS.
I
j savo vardą. Ir klerkas iš3! ei®
Ouincy'je italas De Meo
i duos tau pirmas popieras.
3?
nušovė kitą italą. Antonio žmogus stebisi, kas sulauž ė už kurias užmokėsi tik vie- »
1«
4
i. o
Gianniną. kuris ėjo pas jo
4
!na< doleri.
jam koją.
i
•
4
Ine.
et"
< į
5'
pačia. Užmušėiistė Įvyko
♦
Po išėmimui pirmų popie- 44
Ant* Cv.mmings avė. per
J. MATHUS. TREAS.
«X
4
ant kelio, kur De Meo pasi eitą subatv^kari buvo at tų. už dviejų metų (jegu esi 4•
•
PIRMUTINIS LIETUVIŲ
Taipgi duodu lekcijas ant dau
I
4
slėpęs lankė savo priešo. Jis
GARAŽIUS4
gelio instrumentų greitai išmo
išbuvęs
Amerikoj
5
metus)
4
be žado apysenis
rastas
4
Parsamcfome
automobilius
kinu grajint. Tuniju ir taisau
I
suvarė i jį 3 šuvius ir pa žmogus. . Nuvežus ligonbu gali gaut pilnas popieras..
I
uždengtus ir atvirus ant va 44
pianus, atlieku visokius muzi»
bėgo. Policija dabar jo įieš tin pasirodė, kad jam sulau
landų, dienų ir ant ilgesnio 4
kališkus darbus atsakančiai.
<
4
laiko, labai pigia kaina.
4
Meldžiu kreiptis visais reika
4
ko.
•
Parduodame naujus ir pertai 4
žyta koja. Atsipeikėjęs žmolais pas mane.
4
4
PARSIDUODA
l
’
A
ČERNĖ
IR
sytus automobilius.
4
4
26 SCHOOL ST,
gus nieko neatsimena ir
e
4
2353 MASS. AVFL,
GROSERNĖ
4
CAMBRIDGE, MASS.
4
Bedarbis pasikorė.
stebisi, kas galėjo jam ■tą
4
NO. CAMBRIDGE. MASS.
4
Tel.
Cambridge
7322
4
Labai patogioj vietoj lietuviu < Telephone: Camb. 2593.
Pereitą savaitę Quincy’je koją sulaužyt.
įapgyventoj. Biznis gerai išdirb
pasikorė
savo
namuose
tas. Priežastis pardavimo—sa
S’.ven Carlscn. 77 metų am
Nori mokyt, ko patįs
vininkas išvažiuoja Lietuvon
ant'Į
žiaus darbininkas, kuris ne
nemoka.
Atsišaukite arba ateikite
galėjo niekur gauti darbo.
(22)
|
Komunistai pereitąi ne 1 šio adreso:
dėldieni paskelbė per savo
VVm. NAS'i'OR.
Reikalauja varanto polic- koncertą Lietuvių Salėj, 9-5 C St,
So. Boston, Mass.
manui.
Įsteigta 1891 m.
kad jie steigsią lietuvių gra
Anąsyk "Keleivyje” buvo matikos mokyklą, ir kvietė ;
474 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
rašyta, kad šalia teismo na žmones prie jos rašytis. Bet:
Severo® Gyduoles užtaiko
ELIOT SKYRIUS:
mo
Bostone
policmanas žmonės sako, kaip komunis A
Šeimynos sveikata.
Steinhauser
nušovė tūlą tai gali kitus mokyti lietu
235 TREMONT ST., kampas Eliot st., BOSTON. MASS.
Quitt’ą, kuri jis buvo suė vių gramatikos, kad jie pa
Atgaivinkite
męs už degtinės pardavinė tįs jos nemoka.
TAI YRA STIPRTAUSIS, SAUGIA USIS IR PARAN
jimą. Dabar nušautojo naš
sava nervus.
i
KIAUSIAS BANKAS LIETUVIAMS PADĖJIMUI
lė žmona ir giminės paėmė
i
SAVO PINIGŲ.
advokatą ir traukia pokic- Blaivybės agentai išgelbėjo i Jeigu ja’.’stite pavargta, aržus, ner
vuotis, lengviai sujudintas, jaustas
du kūdikiu.
raaną atsakomybėn. Advo
f nuo
triunksmu. negalite miegoti —
šioje Bankoje yra sudėję suvirs 11,000 depozitorių tau
katas buvo jau nuvykęs teis Aną nedėlią
blaivybės
tada nepadarisit3 giariaus imdamas
pymo skyriuje ir suviršum 2,000 depositorių Komercijas
man ir reikalavo įsakymo agentai nuvažiavo pas J. Į N
(čekių) skyriuje.
areštuoti policmaną kaipo Wortovičių, po numeriu 83
pirmo laipsnio žmogžudį. Marcer st. daryti kratą. Įė
Už padėlius, paskutiniu
laiku yra mokamas
Įsakymas (varantas) likos ję i stubą jie užuodė durnus.1
atidėtas, bet kaip rodos, Atidarę miegamojo kamba
Procentai prasideda su paskutine diena kiekvieno mėnesio
teismas ji duos ir policma rio duris jie pamatė pati
DEPOSITŲ YRA VIRŠ $3,600,000.00.
nas bus areštuotas.
(Severo Nervoton), tam tikrus gy
Wortovičių gulint girtą ant
riui es dėl tokiu negalų. Jie nutilta
Mes turime savo šėrininkais didelį skaičių žymių Lietu
grindų, o lovelė, kurioje gu
nervus, atneša ramų ir pastiprinanti
vių. Taipgi yra lietuvių direktorių ir lietuvių darbininkų.
Sudegė 4 žmonės.
miegą ir atgaivin nervu systemą.
lėjo du kūdikiai; buvo apimPrekė $1.26. Gaukite nuo sava
North Cambridge’uje ]x> ta liepsna. Agentai užgesi- aptiekoriaus. Reikalaukite Severo,
VIENINTELIS BANKAS BOSTONE, KURIS ATSTO
Neimkite kitokiu.
Nr. 26 Read st. ano panedė- no ugnį, tokiu Hudu išgelhe
VAUJA LIETUVIUS.
lio naktį kilo gaisras ir su- darni du kūdikiu, o jų tėvą
,W. r. SEVERĄ CO.
degė 4 žmonės.
AVortovičių areštavo.
CEDAR RAPIDS. IOWA

Dr.AChristian

DL AL FIKKUEIICZ,

RENGIA LIETUVIAI EX-KAREIV1AI

21 d. Gegužes - May, 1921

Povilas Valkus, kuris gy- tas visų Bostono policmanų

vena ant Silver streeto po protas, nes pastaruoju laiNr. 210. turėjo didelę laimę, ku jie labai tankiai pradėjo

I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:
Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:80
tventadieniais nuo 10 iki 1.
M CANAL ST, BOSTON.
Room 211 ir 21®.

SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme
chroniškų ir abelnų ligų, lan
kysis Noraroode sekančiomis
dienomis:
SEREDOMIS ir
PETNYčlOMIS
nuo 5:30 iki 8 vaL vakare.
BRŪZGOS APTIEKOJI
ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:
401 MARLBOBOUGH 8T,
BOSTON, MASS.

f

LIETUVIŲ SVETAINĖJE

Dr. L. J. Podder

■

-r

Parduodame Namus, Farmas, >

I

Dr. M. V.Casper

co

C r*
O

00

Pasportai į
Lietuvą.

Tel. So. Boston 506-W

Mes parūpiname greitai
PASPORTUS
su Latvijos vizų keliauti
Į LIETUVA
važiuojantiems per Libavą
tiesiog iš New Yorko.
Geriausia patrnavimas ir
pigiausios Kainos siunčiant
siuntinus per telegramą ar
ba per paštą į LIETUVA.
čekius išduodame į Lie
tuviu Komercijine Ranką
Kaune.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 2 iki 9 v ak.
NENEL1OM1S
iki 1 v. po pietų.

Seredoniis iki 12 dienų.
Ofisas "Keleivio” name
251 Broadway. tarpe C ir D st.
SO. BOSTON. MASS.

Tel.: Richmond 2957-M.

Pinigai važiotis su savim
neparanku.

i

Iflternational Bankers
Company

į
l
i

103-5 SALĖM ST.,
BOSTON, MASS.
Įseigta 1880 m.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA
PTAS LIGAS.
VALANDOS:
Nuo 8 iki 10 ryta.
Nuo 2 iki 3 dienų.
Nuo 7 iki 8 vakare.
821 HANOVER 8T.
BOSTON. MASS.

S

GARAGIv’US
ANT PARDAVIMO ARBA IŠMAINYMO; PUIKIOJE
VIETOJE, CAMBRIDGE, MASS.
Turime ir daugiau pigią ”public garage’ų Bostone ir
apielinkėse ant pardavimo. Kreipkitės į musų ofisą, o
gausit gerus pirkinius.

I
1

LITHUANIAN AGENCY

(i
g
£4

361 B0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Telefonai: So. Boston 605, 1337 ir 31.

4

$
i’

Didžiausia Lietuvių

W I^TTI EKA.
Visokie Receptai, nežiūrint ar jie yra Amerikos
ar Europos daktarų, išpildomi teisingai.
Per daugelį metų praktikos, gerai susipažinome su lietuvių visuome
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms.

® t*
□c *<

O 3
00 *

MASS. AVĖ GARAGE,

South Boston Trust Go

I

9i SEVERA’S
I NERVOTON

«

w

Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti.
Vaistai Kraujo Valymui, už bor.ką .............................................$1.50.
Lietuviška Trejanka, pakelis ......................................................... £0c.
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų ................................................ >1.25. (
Muilai .............................................
50c., 25c, 15c, 10c. Į'
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus. ([
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS
ir užlaikome visus jų preparatus.
Klausiant ko nors, pridėkite pastos ženklelį atsakymui.

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS

373 BROADVVAY, Kampas

E st, SO.

BOSTON, MASS.

|

