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BYLA
Susekė “slaptą” karę. SACCO-VANZETTI
BAIGIASI.

Metai XVI

Baisi perkūnija ir
dideli karščiai

Sacco ir Vanzetti byla,
C. Lavier, būdamas su
Kanados armija Francuzi NEW YORKO BANKIE- kuri tęsiasi Dedhamo teis
joj buvo užgautas vokiečių RIUS NEŽINOJO, KAD me jau ketvirtą sąvaitę, šio
bombos sprogimu ir nuo to LIETUVA KARIAUJA SU mis dienomis turbut pasi
LENKAIS.
baigs. Gynimo liudininkai
jis neteko kalbos. Nuo
ŽULIKOVSKIO PULKAI NORĖJO SUMUŠT LEN- to laiko jis buvo visiškai ne- Jis buvo areštuotas ant Lie jau -išklausyti. Iš jų parody ANGLIJA TAIKOSI SU
TILTAI IŠGRIAUTI IR
ESĄ VISAI SUMUŠTI, j K V ATSTOVĄ SEIME. bilys. Bet pereitą subatą tuvos rubežiaus ir jo pinigai mų paaiškėjo, kad visi val
AIRIJA.
MIESTAI TAMSOJE.
plaukiant
jam
Kanados
gar

džios
liudininkai
melavo,
Tautų Lygos pasiūlymą že- Steį£iam(>j0
J P°s^"
atimti
„Pagalios, mes einame
kuomet jie liudijo, kad Sa prie taikos Airijoj,” pasakė Sunaikinta keliasdešimts
nevoj lietuviai atmetė.
h?p0? 6A bHV0 laiviu iš Toronto į MontreNew York Irving Natiobažnyčių.
4_________
perskaitytas lenkų frakcijos alą, į laivą trenkė perkūnas, nal Banko atstovas nusi cco ir Vanzetti dalyvavo už Anglijos karalius Jurgis.
puolime
Braintree
mies

_____
____..........................
ir
nuo
to
trenksmo
Lavier
didelių karščių perei
NORĖJO, KAD LIETUVA atstovo Grajevskio skundas
skundžia ant lietuvių, kad tely pereitais metais. Aiš ŠĮ ketvergą airių revoliu tą Po
dėl
tariamojo lenkų perse- atgavo kalbą. Anot tos pa- jie
sąvaitę
užėjo baisi perkū
PALEISTŲ SAVO
...............................
„slepią” savo karę su kiai buvo prirodyta, kad cionierių vadas Eamon De nija, kuri visu
Atlantiko pa
jklojimo
Lietuvoje;
tą
skun-*taries
:
klynas
klyną
išvaro.
ARMIJĄ.
lenkais. Jis važiavęs dabar Vanzetti tą dieną ir valan Valera vyksta Londonan, kraščiu sumaišė
_______
*
*
Nuo
trenksmo
kalba
pra

dangų su
, :dą jisai buvo padavęs ant
kur jis turės konferenciją
automibilium
iš
Lenkijos
į
dą
buvo
visai
kitam
mieste

puolė,
ir
nuo
trenksmo
ji
vėl
Per kelias dienas lie
Tautų Sąjungos Taryba, Lietuvos valdžios Tautų SaLietuvą ir ant rubežiaus lie lyje ir pardavinėjo žuvį. Sa su Anglijos valdžios galva žeme.
svarstydama savo posėdyje jungos Kontrolės Komisijai sugrįžo.
tus
lijo
be paliovos ir patvituviai jį sulaikę. Jo automo cco taip pat buvo kitoj vie Lloyd George’u.
Genevoje lietuvių-lenkų gin Skaitant tą dokumenitą Šeinusios
upės
išgriovė daug
----------Mūšiai tarp airių respub
čą, 28 birželio buvo abiem me kilo didelis pasųpScMni- PROJEKTUOJA ŠV. LAU- bilius buvo suimtas, pinigai toj. Aišlrių-aiškiausia priro likos armijos ir anglų kariu- tiltų, išplovė kelius ir vieto
atimti ir šoferis uždarytas dyta, kad jiedu nieko bend-.
pusėm pasiulusi: tęsti per mas. Keli atstovai puolėsi
RINO KANALĄ.
menės jau pertraukti ir pa mis net geležinkelių bėgius.
kalėjimam
trauktas Briuselio derybas prie lenkų atstovo Liauso Daroma projektas su
ra su tuo užpuolimu neturė- liauba oficialiai paskelbta Bostono- ir Maine geležinke
Amerikonas kreipėsi į Atoliau, pradedant š. m. lie su kumščiomis.
lio linija per keliasdešimts
jungti šv. Laurino (Saint merikos komisionierių, pra ji, ir persekiojami tik dėlto, visoj Airijoj.
pos 15 d. ir įvesti į abiejų
Lawrence) Kanados upę su šydamas pagalbos. Ameri kad jiedu yra radikalai ir Dabar visos Airijos domė mylių buvo visai užlieta ir
šalių delegacijos atstovus VILNIEČIAI NUTARĖ didžiaisiais Amerikos eže
darbštus darbininkų orga yra nukreipta nuo karinių vietomis traukiniams einant
kos
komisionieriui
pareika

nuo Vilnijos; be to, lenkai
rais, prie kurių stovi Det lavus, Lietuvos valdžia pa- nizatoriai.
GINKLUOTIS.
į taikos konferenciją. vanduo sėmėsi jau į vago
privalėtų ligi š. m. rugsėjo Vilnijos lenkų liaudies ta roitas, Clevelandas, Chicaga
Dabar valdžia statys da žygių
derybas pasiūlė pati nus.
mėn. ištraukti iš Vilnijos ryba š. m. liepos m. 3 d. sa ir kiti dideli Amerikos mies liuosavo šoferį ir sugrąžino savo argumentus, kurie už Taikos
Anglijos valdžia. Airiai ją East Bridgewaterio mies- i
Želigovskio kariuomenę, o vo slaptame posėdyje nuta tai Inžinieriai apskaito, kat automobilių su pinigais.
ims apie porą dienų laiko, priėmė, ir Lloyd George tuo telis, netoli Bostono, buvo
lietuviai ligi š. m. rugpiučio rė steigti Vilniaus, Švenčio tas darbas atsieitų nuo New Yorko bankierius jo paskui apgynimo advokatas met mušė De Valerai šito visai atkirstas nuo pasaulio.
1 d. turėtų savo kariuomenę nių ir Trakų apskrityse gin $252,728,000 iki $270,714,000. kiu budu negalėjo suprasti, patieks savo argumentus, ir kią telegramą:
Brocktone vanduo užliejo
demobilizuoti; ginčijamoji kluotas gyventojų „kovos Kanalas turėtų būt nuo 2i kodėl jis buvo sulaikytas, ir byla bus atiduota prisaikin- „Aš gavau nuo tamstos daug dirbtuvių ir apie 35,000
teritorija, iki klausimas bus kuopas”. Ašmenos ir Vilei iki 30 pėdų gilumo, taip kad pareikalavo iš Lietuvos val tujų suolui nubalsuoti.
laišką, kad tamsta priimi darbininkų laikinai neteko
galutinai išspręstas, turėtų kos apskričių ginkluoti gy juo galėtų vaikščioti didieji dininkų pasiaiškinimo. Tie
pasiūlymą, ir man smagu darbo.
būti valdoma Tautų Sąjun ventojai lenkams neištikimi. jūrių laivai. Jeigu toks ka jam atsakė: ”0 ar tamsta BELGIJOJ DEGA GIRIOS. bus pasimatyt su tamsta ir Perkūnas kaip pradėjo
gos kontrolės komisijos, ku Tenai lenkai sudarė iš civi nalas bus iškastas, tai. Chi nežinai, kad Lietuva su Len Belgijoj užsidegė girios, tamstos draugais, kokių pėtnyčios naktį, tai pliekė
ri turėtų iš vietos gyventojų liai persirengusių Želigovs caga, Detroitas, Clevelan kija kariauja?”
kur karės metu buvo įtaisy
norėsi atsivežti, atei be paliovos iki subatos vaka
sudaryti 5 tūkstančių žmo kio kareivių poznaniečių mi das, Rochesteris, Buffalo New Yorkietis sakosi pir tos stipriausios vokiečių po tamsta
nančią sąvaitę ant Downing ro. Elektros žiburiai geso
mą
kartą
apie
tai
išgirdęs,
nių miliciją. Pasirašytoji liciją.
beveik kas penkias minutas,
butų sujungti su jūrėmis. ir pataręs lietuviams, kad zicijos. Nuo tų laikų tenai gatvės.”
tarp Lietuvos ir Lenkų su
Liet Inf. Biuras. Kanalo kasimu ketina užsi jie „slapta. nekariautų,” bet teberiogso da sukrauti di Dublino pranešimu, Lon o kai kur miestai visai pali
tartis turėtų būti ratifikuo
imti pati Suvienytų Valsti paskelbtų tą faktą visam džiausi vokiečių amunicijos dono konferencijon vyksią ko be šviesos, kuomet elekt
ta (užgirta) netik abiejų PRASIDĖJO SUKILIMAS. jų valdžia.
ros įtaisos tapo žaibo suga
pasauliui, taip kad kiti ke sandeliai, kur yra daug šie airių atstovai:
valstybių seimų, bet ir bu
dintos.
sprogstančios medžiagos ii* Prof. De Valera, airių re
siančio Vilnijos seimo. Tarp Iš Berlino 9 liepos atėjo STEIGIA MILŽINIŠKĄ leiviai galėtų išvengti ne nuodingų gazų. Kadangi spublikos
prezidentas; New Bedfordo miestely
smagumų.
Lietuvos ir Lenkų turėtų šitokia telegrama:
POPIEROS
FABRIKĄ.
miškai
dabar
pleška
visu
Arthur Griffith, sinn fein perkūnas užmušė dirbtuvės
būti tuojau užmegsti diplo Vilniaus rajone prasidėjo Taip vadinamoji Alaskos Bet jeigu Irving National smarkumu ir gaisro sulai partijos
R. C. Bar- užveizdą Brainerdą, o jo
matiniai ir prekybos santi- atkakli kova sukilusių lie -Amerikos Popieros Korpo Banko atstovas iki šiol da kyt negalima, tai apielinkės ton ir A.įkurėjasj
dukterį ir žentą apsvaigino,
Stack.
tuvių ir baltgudžių prieš
nežinojo, kad tarp Lenkijos ūkininkai pradėjo bėgti iš
kiai.
Želigovskio racija iš New Yorko užpir ir Lietuvos yra karės stovis, savo namų, bijodamiesi, kad Vsi jie buvo išrinkti vi bet paskui jie atsigavo.
Lenkai su šiuo pasiulymu generolo
ko Alaskoj 100,000,000 kubi
suotiniuose Airijos rinki Kitoj vietoj žaibas užmu
principaliai sutiko. Lietu lenkiškus batalijomis, kurie nių pėdų medžio popierai ir tai ne lietuviai čia kalti, bet nesprogtų tie sandeliai ir muose
į Anglijos perliamen- šė moteią valgant prie stalo
jo paties nežinojimas Euro nepaskleistų nuodingų duviai gi tokias sąlygas priim turi užėmę Vilnių.
tą kaipo airių tautos atsto vakarienę.
Sukilėliai apsidrutino ap rengiasi statyt tenai prie pos dalykų. Tai yra typiška mų.
ti atsisakė.
vai, bet atsisakė tenai va Newtone kirto miesto val
kasuose, kurie buvo atlikę Orchard ežero milžinišką amerikono ignorancija. Jis
popieros
fabriką.
Popieros
žiuoti ir atidarė Airijos par- dybos namą (City Hali).
LIETUVIŲ DELEGACIJA da nuo rusų-vokiečių karės. pramonė pasirodo pelnin žino tik siaurą savo biznio
DIDELIS
GAISRAS
liamentą namie, o De Vale East Bostone tapo sudau
liniją, mėgsta skaityti apie
Prie sukilimo prisidėjo ir
SUGRĮŽO.
HAMBURGE.
giausia, nes kuomet visi kiti „base bąli games” ir godžiai
ra buvo aprinktas Airijos žytos dvi bažnyčios. SomerGandino
rajono
valstiečiai.
Lietuvos Delegacijos na
fabrikai
užsidaro,
tai
popie

Iš
Berlino
pranešama,
kad
prezidentu. Tą villėj dievulis suspardė tris
riai Galvanauskas ir Solo- Želigovskio legionai neša ros dirbtuvės visuomet turi ryja žinias apie kumštinin Hamburge dega Blohmo ir respublikos
parliamentą Anglijos val savo maldos namus: visiems
veičikas šz m. liepos m. 3 d. didžiausius nuostolius. Jų darbo ir vis da nepajė kų ”faitus;” bet kas darosi Vosso laivų statymo dirbtu džia
tečiaus išvaikė, ir nuo nujojo žemėn kryžius ir su
grįžo iš Ženevos Kaunan. padėjimas, visai be išėjimo. gia visų užsakyibų išpildyt plačiam pasaulyje, jis neįdo vės. Naktimis visas miestas to prasidėjo
atkakli karė ardė bokštus. Viena bažny
Š. m. liepos m. .4 d. Ministe Ypač kruvini mūšiai siau Mat, laikraščiams ir kny mauja ir nieko apie tai ne esąs nušviestas gaisru.
tarp
airių
ir
Anglijos val čia buvo sunaikinta Charrių kobinetas svarstė Vil čia Švenčionių ir Voložino goms popiera visuomet rei žino. Jam net dviejų metų
džios.
Tečiaus
negalėdama lestowne ir viena ArlingtoapieMnkėse. šitose vietose
karė yra „slaptas” dalykas.
nijos klausimą.
kalinga,
nežiūrint
ar
„geri
”
Į
MĖNESĮ
AUTOMOBI

airių užsispyrimo sulaužyt, ne. Išviso perkūnas apdau
lenkai visai sumušti.
VII, 9 d., 1921 m.
aikai, ar „blogi.”
LIAI
UŽMUŠĖ
60
ŽMONIŲ
Anglijos valdžia dabar nu žė kelis desėtkus dievnamių.
UŽDRAUDĖ AGUONAS
Liet. Infor. Biuras.
Smarki perkūnija buvo
Per birželio mėnesį Mass. tarė taikytis.
SĖTI.
PADEREVSKIS GESINA
AMERIKOJ
YRA
GALY

Maine
’o valstijoj ir New
valstijoj
automobiliai
už

Žemdirbystės
departa
UGNĮ APIE SAVO
SEIME TRIUKŠMAS.
BĖ
AUKSO.
Hampshire
kalnuose. New
DVARĄ.
mento komisionierius Dr. mušė 60, iš tų 29 vaikus. Ty
ANGLIJOS PINIGAI
Kaimas, (Elta). Liepos 6
Šiomis
dienomis
iš
Euro

Yorke
nuo
karščio
užtroško
rinėjimas parodė, kad be
NUPUOLĖ.
d. Lietuvos Delegacijos pir Lenkų muzikantas Pade- pos atėjo į New Yorką pfen- Gilbert Massachusetts vals veik
15.
žmonių.
kiekvienam atsitikime Pastaruoju laiku pradėjo
mininkas p. Galvanauskas revskis, kuris „gelbėdamas” d laivai, atveždami čionai tijoj pareikalavo sulaikyti
vežėjas
buvo girtas. Tai va kristi užsienio pinigų kur Quincy mieste, netoli Bos
savo
tėvynę
tiek
pralobo,
sėjimą
aguonų.
Flandruose
darė Steigiamajame Seime
daugiau
kaip
$8,000,000
ver

dinasi
„blaivybė.
”
tono, perkūnas inėjo per ka
pranešimą apie Tautų Są kad atvažiavęs Amerikon tės Anglijos aukso įvairiems (Belgijoj) aguonos dabar
sas. Anglijos svaras, kurio miną
į tūlo Parkerio namus,
jungos Tarybos pasiūlymus nusipirko Californijoj dva Amerikos bankams. Nuo »ip „užponavojusios” lau
tikroji vertė yra apie $5, pe užgesino
SUĖMĖ
„DVASIĄ.
”
pečiuje ugnį, pas
rą,
pereitą
sąvaitę
vėl
bekus,
kad
per
jas
jau
nebega

lietuvių-lenkų ginčui išrišti.
naujų metų iki liepos vidu li augti nei javai, nei pievos. Camdeno gyventojai pa reitą subatą nupuolė iki $3.- kui įnėjo į kitą kambarį, kur
mažko
neliko
plikas
kaip
Laike pranešimo, kuomet
rio iš viso Amerikon bus at Aguonų dabar tenai jau me stebėjo aną vakarą, kad ant 66. Nupuolė taip pat Fran Parkeris gulėjo, ir sudaužė
muzikantas.
Apie
jo
dvarą
pranešėjas paskaitė Tautų
cuzijos ir Italijos pinigai.
vežta iš kitų šalių apie $400,lovą į šmotelius, bet pa
Sąjungos pasiūlymą, Seime užsidegė pievos ir ugnis pra 000,000 vertės aukso. Tai vis tas nesėja, bet visi rūpinas Harley kapinių, netoli Phi- Vokietijos markių kursas jo
Parkerio nesužeidė, tik
kilo didelis triukšmas. Visų dėjo siekti jau triobas. Pa- už tavoms, kuriuos europie- jas naikinti, bet jau nebega- adelphijos, tarp antgrabių dabar apie $1.33 už 100 mar ties
smarkiai
sukrėtė ir labai iš
derevskis
puolėsi
su
savo
slankioja
„dvasia.
”
Jie
pra

L
Todėl
bijomasi,
kad
frakcijų atstovai protesta
kių.
čiai Amerikoj perkasi
gąsdino.
darbininkais
mušti
ir
min

nešė
apie
tai
policijai,
ir
ši

as
neatsitiktų
ir
Amerikoj.
vo prieš tokias nepriimtinas
Bankų apskaitymu, Su- •Taip jau čia atsitiko su šun ta tuojaus nusiuntė vežimą
Šitokios audros nebuvo
sąlygas, kokias yra Tautų džioti degančią žolę ir galų vienytose
NEDARBAS
FRANCUZI

Valstijose
dabar
,
jau
nuo 30 metų.
Sąjungos Taryba pasiūliusi. gale ugnį užgesino. Išdegė esą sukrauta daugiau kaip ramunėmis, kurios apie šim policmanų, kad tą dausų
JOJ.
Sakoma, kad tą perkūniją
tas metų atgal buvo atga viešnią areštuotų. Ir policVisų partiją spauda yra 30 akrų pievų.
Francuzijoj dabar toks ir nepaprastus karščius ant
$3,200,000,000
vertės
aukso.
manai
parsivežė
pusiau
bentos
iš
Europos
dėl
jų
griežtai nusistačiusi prieš
Tai yra trečia dalis viso 'gražumo,” 1bet dabar taip nuogą moterj, kurt pasisakė nedarbas, kad parliamentas žemės pagimdę meteorai,
tą pasiūlymą. Ministerių ka DIDELIS SAUSMETIS aukso pasaulyje.
“ .kad. jau ne_ esanti Hanna Strauss iš skaitė reikalingu paskirti kurių labai daug nukritę
•užkrėtė laukus,
FRANCUZIJOJ.
binetas galutinai aptars at
Berlino, N. J. Jai tyrinėja 10,000,000 frankų bedarbių ant saulės. Sujudintas sau
sakymą Tautų Sąjungos Ta Francuzijoj šįmet yrą AMERIKOS AMBASADO begalima jų išnaikinti.
šeimynoms šelpti.
lės paviršius pagaminęs la
toks sausmetis, kokio tenai
protą.
rybai.
_______
bai daug karščio ir dėlto že
DIDELI KARŠČIAI
nebuvo jau per 50 metų. Be RIUS* VAŽIUOJA PER
RUSIJĄ.
VOKIEČIŲ
„ROKFE

mės
atmosferoj pasidariusi
veik
kas
diena
pasirodo
ant
ANGLIJOJ.
KELS
1,000,000
ŪKI

ATMETA LYGOS
LERIS.
”
suirutė.
M
P
PASIŪLYMĄ. dangaus debesiai, bet lie Buvęs Kynuose Amerikos
NINKŲ.
Kaip kitose Europos da"Eltos” pranešimu, 6 lie taus vis kaip nėra, taip nė- ambasadorius Crane gavo yse, taip ir Anglijoj šį mė Rygos žiniomis, Maskvos Amerikoj Rokfeleris* yra
pos Ministerių Kabinetas ra. Užeina smarkių audrų nuo bolševikų leidimą grįžti nesį prasidėjo karščiai. valdžia nutarusi perkelti žinomas kaipo didžiausias $5,774,065,000 APYVAR
TOJE.
priėmė užsienio reikalų mi- su perkūnijomis, vietomis namo per Rusiją. Dabar jis Anglijoj senai jau nebuvo : .,000,000 ūkininkų iš bado milionierius. Vokietijoj di
nisterio Purickio sustatytą trinta ledai, bet lyt nelija. išvažiavo iš Pekino. Iš pra- ietaus ir visur jaučiama apimtų vietų j derlingas džiausias kapitalistas yra Washingtono pranešimu,
atsakymą į Tautų Lygos pa Javai laukuose baigia iš- džių bolševikai nenorėjo jį stoka vandens. Nuo medžią Juodžemio sritis Sibire, Hugo Stinnes. Sakoma, kad Suvienytose Valstijose šian
siūlymą. Atsakymas yra ne- ui<iw,
ucu«w,co miestuose
umvo.muvv leisti,
ivioh, bet kada persitikrino,
pcioiuiMuiv, pradėjo kristi vaisiai, javai Turkestane ir kitur. Kai ku jo kontroliuojamos pramo dien yra $5,774,065,000 apy
džiūt, daržovės
gatyvis, tai yra, su pasiuly- labai brangios ir bijomasi, jog jis važiuoja kaipo priva- pagelto ir ugnis sunaikno riems jų prisieis keliauti po nės ir prekybos įstaigos yra vartoj, kas reiškia $53.42
mu nesutinka.
kad upės neišdžiutų.
tinis asmuo, leidimą davė. daug girių.
kelis šimtus mylių.
• vertos 8,000,000,000 markių. ant galvos.
•v

•

■$

KEESfVIB

t

Bielskis, o jo pagelbininku — Lietuvą gerai rašyti. Laik- /
raščio pareiga yra ne slėpti“
p. Mastauskas.
"Kad šitokiam permainom piktą, bet kelti jį aikštėn ir.
įvykus džiaugiasi ir Lietuvos kovoti su juo.
I
ir Amerikos lietuvių dešinieji Taigi,
_. _ponas čarnecki,. ne . Waterburiečiai pajudino II Dabar Lietuvoje siaučia
elementai, tad jokius abejonės tuo
1 jo adresu ttamsta
—kreipiesi,
1—,-1—* andai labai svarbų klausimą baisi reakcija. Darbininkų
BEDIEVYBĖ LIETUVOJ. tik kokia ten federacija, bet
būti negali. Tačiau ar iš tokių Kreipkis tamsta į Kauną,1—ar nevertėtų sušaukti pa- mitingai ardomi, žmonės
stačiai unija au Lenkais.
permainų bus nauda Lietuvai, kreipkis- į aayo partiją, ir žangiųjų musų organizaci- areštuojami
Kai kur Lietuvoje prade
ir
mušami,
UETUVOS JAUNIMO
"Visa to sumanymo dvasia
tai
reikia
labai
abejoti,
nes
da

da apsireikšti žmonių "be
netark jai visų pirma aulai- jų suvažiavimą šį rudenį ir spaudos ir žodžio laisvė pa
IŠTVIRKIMAS.
mums, lietuviams, yra žalinga.
bartinės Lietuvos Valstybės kyti
reakciją
Lietuvoje, surišti tas organizacijas
ko- minta po kojomis, laikraš
dievybė.” Pavyzdžiui, Uk
■— .‘ijas ko
Teisybė, mums pripažįstamas
Laikraščiai ir privačiai Misijos Amerikoje priešakyje Tuomet nereikės bijoti nei kiu nors bendru rysiu?
ryšiu?
čiai išeina su išbrauktais
mergės savivaldybė apdėjo
Vilnius, bet taip ausitaikius, žmonių laiškai praneša, kad stovinti žmonės, p. Bielskis ir
kunigus mokesčiais, priver
«•»»
ĮsikraHiv.
nei svetimų! Aš pasakysiu,
kad
netik
pasakysiu, kad netik straipsniais,-^-net Steigia
kaip 'bešalis* tarpininkas pa katalikiškoj IJetuvoj prade p. Mastauskas, yra sutvėrg šą)ių diplomatų.
tė juos pirkti paskolos bo
....
vertėtų, bet butinei reikia mojo Seimo nariams nelei
siūlė, išeitų, kad Lietuva gau da plėtotis didelis ištvirki tarpe Amerikos lietuvių neko
nus, pareikalavo rekvizici
,
tokį
suvažiavimą šaukti. džiama prakalbų laikyt Vi
na Vilnių, o Lenkija Lietuvą." mas jaunimo tarpe. Tik pa- kia opinija apie save. Tai vie
jų, stuikų ir kitokių dalykų,
Reikia suorganizuoti pro- si pažangus Amerikos lie
VI. Parausvinis
mano, ^klausykit, kas apie tai ra na. O antra negali neatsiliep
kurių reikalaujama iš pap
gresyves musų spėkas, kad tuviai tuo piktinasi. Krau
rastų žmonių. Ar tai ne be kad pakol kas nors iš vidaus šoma &čiam "Jaunimo" nu ti j Lietuvos valstybinius dar
sudarius frontą prieš Įsibė jas verda gyslose, kada
bus
Amerikoje
toks
aiškus
mery:
ar išlauko nepažabos įlenki*
dievybė?.
gėjusią klerikalų reakciją. žmogus skaitai žmonių laiš
Ir
Lietuvos prabaščiai ją valdančius dvarininkus ir
"Didžiausias yra ištvirki Lietuvos vyriausybės ignora
Keletas metų atgal po..A- , šita patamsio jėga, atsto- kus, kas dabar darosi Lietu
pradėjo kelti dėlto didžiau kunigus, patol susitaikyt su mas kariškių tarpe, čia yra i vimas Amerikos lietuvių pros- merikos lietuvių kolonijas
voje. Norėtum šaukti, pro
nijas vaujanti viduramžių dvasią
I labai kalta ir pati valdžia, kad gresyvės visuomenės. ’ Paga
sių protestų. Tuos laikraš jais lietuviai negalėsią.
testuoti
prieš tą “krikščio
irsimi- jr statanti
* a • ______
v _ l• ______
važinėjo beprotis kapuciaugščiausiu
savoį
liau
nei
vienas
save
gerbiąs
čius, kurie Ukmergės Savi- _
niškąjį“ terorą, bet kas to
ji nesigriebia aštriausių prie
nas, laikydamas savo nusi- ideaiu
___
mirusiųjų
pasaulį, protesto klausys, kada jis
valdybę užtai pagyrė, kuni- MAUAUSKO MAL1MA- monių, net ir ginklo, kad ga žmogus nesutiks pasiduoti va jas. Tose misijose jis netik pasiglemžė musų
. ,
,
t—- ----- SC
visuomegų organas "Vienybė” išvaLIENfi.
lėtų apsaugoti karius nuo pa dovybei tokių asmenų, kaip .kad, nieko
padoraus nepasa- n^s gyvenimo vairą ir nieko yra atskiro žmogaus bal- ‘
aukščiau minėtieji ponai, ku kydavo, bet keikdavo viską,1 neatsižiurėd
dino laisvamanių, bedievių,
leistuvių.
neatsižiurėdama
traukia vi- sas?
’ama *traukia"vL
Kunigas Makauskas, ži
rie
visą
laiką
buvo
nuolankiais
bolševikų ir sukčių užtary
"Sveikas jaunuolis nespėja
Butų tečiaus visai kas ki
kas tik į jo kvailą galvą
išeiviją klerikaUąmo be
nomas amerikiečiams pliuš
tojais. Reiškia, kas reika
įstoti
į
kariškiu
eiles,
žiūrėk tarnais Amerikos lietuvių kle ateidavo, ir tamsus pąrapi- ion<
ta,
jeigu protestą pakeltų
kis ir nepraustaburnis, ku
lauja iš kunigo mokesčių,
jau pasijunta užsikrėtęs kokia rikalinių avantiūrų. Nėra abe jonai tas jo misijas laikyda- • Tuo tarpu pažangioji mu- organizuota spėka, jeigu vi
jonės, kad jie ir dabar tokiais
tas yra netik bedievis ir bol ris anais metais Chicagoje nors lyties liga.
vo šventomis.
Jis kurstė su visuomenės dalis, kuriai sos musų pažangios draugi
ševikas, bet ir sukčius. Gir redagavo klerikalų "Drau
"Parvažiuoja kariškis ato bus. Ir kaipo faktą galima tarnaus parapijų gaivalus J^ia^ Rytojus ir kuri jos sušuktų vienu balsu:
di, tuos neturtingus Lietu gą,” dabar verda savo ipali- stogų į kaimą ir platina tas li paminėti pastarųjų dienų se netik prieš socialistus ir lai-!viena
lai-lviena tegali teisingai spręsti “Sulaikykit temią, paleiskit
.__ avomoniiie
vos klebonus nori apkrauti malienę Lietuvos davatkų gas kaimo jaunimo tarpe. Rei kanti įvykisvamanius, bet
ir Tiriac
prieš žy- I> _____
veninTo
ruar
>»•
•__ 1.1klausimus,
_____ •___ dairo_ iš kalėjimų darbininkus, išKaip
"štai pakelta Amerikos lie miausiusmokslo
visokiais mokesčiais, nori jų organe "Vienybėj.“
kėtų,
kad
karo
valdžia
sergan

dalykit ponų ir kunigų dva
įr niekonevėikFa*
minusius mokslo vyrus. Vi- ■ j jį'į
šalfe ir
nieko nereikia,
tSTaSm i fr a¥p
jis pliaukžd.aTO
“ ~čių lyties ligomis neleistų na tuviuose obalsis, kad visi pir sokius išradimus jis vadinrus žmonėms be jokio atly
pasidalyti. Visi tokie bedfe- **m<>nes ap>e. socmtatus per
kusieji Lietuvos paskolos bo
Klerikalai įsivyravo dėl ginimo, nes kitaip negaūsit
mon atostogų, kol išgis.
davo velnio išradimais, nors1
riai į peklą nugarmėsią.
D«u«- J*lP J®.**** da"Pažiūrėkime, kas dabar nus, šių metų, ir jei gali ir pats jais naudodavosi.
I to, kad jie gerai susiorgani- iš mus nei cento!”
' Ištikro
Ištikro baisu!
baisu!
™ .lr P?r,redaguojamą savo kaime darosi. Jaunimo vaka vėlesnių nuošimčius paaukotų
Katalikai, prisiklausę ka-,35^7 ’ Progresyvė visuome"Vienybę.”
Bet šitaip kalbėti galėtų
rėliai. gegužinės, gužynės, su Lietuvos valstybiniams reika pucino "pamokslų,” išeidavo. 5^ dalis neteko intako*
Tiesa,
mums
patiems
ne

tiktai
suvažiavimo išrinkta
lams. Beįvykstant aukščiau
l dėlto, kad komunistai pase"PREZIDENTAS" SME
•
1• > •
1
teko tą "Vienyhį” skaityti, sirinkimai prieš karą arba net minėtom permainom, musų iš proto. Parėję iš bažnyčios • • • tarpe
nrtikimo dva. ir įgaliota taryba ar komi
TONA VERKIA.
1918 ir 1919 metais pasibaig
bet štai ką apie ją ir jos retetas.
davo kuogražiausiai. Jaunimas klerikalai pasidrąsino ir suma- ikraščius ir knygas, bet tųloŠitokiu antgalvių "Lietu’ daktorių sako
“Lietuvos
Taigi suvažiavimas mums
, retose ir žmogsudystes sv^LietUviį sSSų &
padainuodavo, pašokdavo, eiles nė išnaudoti progą, kad pasi- »
vos Ūkininkas” rašo:
Ūkininkas” 23-čiam numereikalingus
ir šį rudenį bū
pasakydavo, žodžiu, būdavo pinigavus savo partijos reika- '
"Smetoniniame
'Lietuvos1 ry:
tinai
reikia
jį
sušauktu
dori pasilinksminimai, kurie lam ir tuojaus pradėjo skelbti,
kuomet apie šitokias kaBalso’ Nr. 15 buvusis prezi
"Kunigas Maliauakis. kaip
kad nuošimčiai už bonus vals
Dabar klausimas, kas tu
pucino
misijas
Ducino beprotiškas mimias
dentas A. Smetona krakadi- tiktai tapo 'Vienybės' redakto kiekvieną vesdavo prie apšvie
tybei netinka aukoti ir geriau
’ jimaš, suiro LDLD. ir nu- rėtų tokį suvažiavimą šauk
timo,
lavinimosi.
Dabar
tų
va

’ sužinojo Amerikos valdžia,
liaus ašaromis verkia, pritar rių, tai kiekviename numeryj
siai juos pavesti Tautos Fon rt šg filį* kapUCinUi ap!eis-1 eiaįistų'Y.ygiL
stojo gyvavus Jaunųjų So- ti ir kur ?
karų
vakarėlių,
ypač
geguži

damas Ukmergės dekanato ku savo skaitytojams vis į galvas
dui.
Seniaus
buvusioji
Lie

Mano manymu, sušaukti
nigų pasiskundimui, kad kle kalė, kad socialistas yra be nių, daugybė, bet jų lankyto
Tuo pasinaudojo klerika* jį galėtų kad ir Waterburio
tuvos atstovybė ir misija ne
jai
ir
rengėjai,
vietoj
doro
pa

bonų arklius varo stuikon, dievis, vagis, paleistuvis ir ki
Dabartiniu laiku pakvai' lai. Jie sustiprino savo pozibūtų to nutylėjus ir butų pas
kad iš klebonų, valdančių že tokių nedorybių pilnas. 'Vie silinksminimo, prisisrėbę sa- kelbus, kad visokios aukos šėlio kapucino vietą užėmė icijas ir tiek įsidrąsino, kad Progresyvių Draugijų Sanmę, reikalauna rekvizicijų, ke nybės' Nr. 21 kunigas Maiiaus- mogonkos, poromis pasklysta Amerikos lietuvių Lietuvos tūli lietuviški komunistai. i pradėjo atakuoti Lietuvos ryšis savo mieste. Juk jokio
autoriteto čia nereikia. Rei
lių taisymo ir taip toliau. Ypač kis norėjo išrodyti faktais po krumus, patvorius, — visur
Buvau negirdėjęs komunis
reikalams yra tinkamos ir
Atstovybę Amerikoje ir fi kia tik pasamdyti salę ir
jų
pilna,
žiūrint
į
tokius
jau

buvusis prezidentas Smetona nors vieną socialisto nedorybę,
tų kalbėtojų ir todėl negalė
branginamos, tačiau dabarti
nansinę
Lietuvos misiją,
pasipiktinęs, kad ant kunigu tai yra, kad visi socialistai esą nimo darbus, rodosi, kad ma
jau suprasti, kodėl daugelis kad ne jų plauko įmonės te paskelbti suvažiavimo die
tai ne Lietuvos gražų jaunimą, niai ponai, stovinti Lietuvos žmonių juos vadina pus
ną, o susirinkę delegatai jau
nori tokius pat mokesčius už vagys. Tik paklausykite.
nai buvo pastatyti. Ir jie sa pataikys suvažiavimą vesti.
valstybinių darbų Amerikoje pročiais.
bet
kaž
kokias
visuomenės
dėti, kaip ant daktarų, advo
"Amerikoje, koks tai vagi
vo tikslo pasiekė. Jiems rei
priešakyje, tyli. . Reikia spėti,
katų ir kitų laisvai dirbančių liukas nakčia įlindo į svetimą atmatas.”
štai, birželio 19, Jeffer- kalaujant, buvo atšaukta
žinoma, tai yra mano pri
jie tyli dėlto, kad nepakenkus
žmonių.
kiemą vištų vogti. Bet jį pa
Dėl šito ištvirkimo tūli Tautos Fondui pasipinigauti. sono miške, Chicagoj, buvo misija, o paskui ir atstovy vatinė nuomonė. Jeigu kas
"B^t labiausiai buvusis pre gauna ir atiduoda pdiemo- kaltina žmonių tamsumą.
nekuriu draugijų išvažiavi
Jų tylėjimui pateisinti, kito mas su programų. Tame iš bės vedėjas p. Vileišis. Da paduos geresnį sumanymą,
zidentas pasipiktinęs ir dau nams. Sugautas vagiliukas, Bet "Jaunimo“ bendradar
bar Į tas įstaigas tapo įsta aš pilnai su juo sutiksiu.
kių motyvų mes nematome.
važiavime kalbėjo daktaras tyti gryno vandens klerika Todėl geistina butų, kad
giausiai susigraudinęs, kad norėdamas išsiteisinti vogime,! bis nevisai su tuo sutinka,
Jei šitaip elgiamasi pačioje
Slegiamasis Seimas panaikino sako, kad jisai esąs socialistas, nes ir inteligentai-šviesuošiuo klausimu
atsilieptų
pradžioje savo darbuotės, tai X Montvidas apie ligas, jų lai.
visus titulus ir jų privilegijas, o sacialistų mokslas mokina, liai dabar esą gerokai iš
paėjimą ir gydymą. Tokios
daugiau
balsų.
Kas
tik skai
Paėmę
į
savorankas
kas toliams bus?"
nrakalbos, rodos,
turėtų Lietuvos atstovybės
tai yra panaikino: grafus, ku kad visi turtai turi priklausy tvirkę. Reikia pridurti, kad
tys
šitą
straipsnį,
tegul
nu
rei
nigaikščius, baronus ir kitus, ti visiems lygiai. Ir kunigas gausiausi "laisvosios mei
Toliaus, žinoma, bus da klausytis kiekvienas sveiko kalus
ir
. įsitvirti sineša jį į artimiausį savo
kurių tiek daug yra susispie Maliauskis, prisimesdamas Jo- lės” šaltiniai yra katalikiš aršiaus, jeigu pažangioji vi proto žmogus, bet komunis nę kitose pozicijose, šitie draugijos mitinga ir tegul
tusių apie poną Smetoną. Da neliu-dumeliu, džiaugiasi, kad kosios klebonijos, kur neve suomenė nieko neveiks.
tai aplinkui urzgė ir cypė, "kramolos malšintojai” ren pataria jį apsvarstyti. Pas
bar nėra karaliaus, nėra kuni šita pasakėle pasisekė išrėdyti, dę "tėveliai“ gyvena su jau
kaip koki laukiniai sutvėri giasi kontroliuoti visą lietu kui įgaliotas draugijos raš
gaikščių, nėra grapų. Turėjo kad visi sosialistai esą vagys, nomis gaspadinėmis. Jeigu PAUKŠTYS PASITRAU mai. O kuomet pradėjo kal
vių išeivija šioje šalyje ir tininkas tegul parašo Į laik
me vieną baroną šilingą ir to o socializmo mokslas, tai mok patįs "doros mokytojai” ve
bėti T. Kučinskas, tai ko dalyti
KS NUO “LAISVĖS.”
didelių
suktybių. raščius, ką ji (ta draugija)
veislę Seimas panaikino. Ar slas, kaip svetimą turtą pasi da tokį gyvenimą, tai iš pa
munistai visai sukvailiojo. Štai jie .jau pradeda reika mano apie visuotiną pažan-.
"Tėvynė” praneša, kad
mažas Smetonai širdies skaus savinti.”
prasto jaunimo negalima nuo komunistų "Laisvės” Socialisto argumentai ko lauti, kad nuošimčiai už LieLie giujų Amerikos lietuvių su
munistams atrodė skaudus
mas?
nei
stebėtis.
tuvos paskolos bonus butų važiavimą.
pasitraukė vyriausias jos
Taflygiai ta pati pasaka,
"Gale savo straipsnio ponas
ir jie pradėjo staugti kaip siunčiami Į jų klerikališkąjį
AmeriHetiii
redaktorius V. Paukštys.
Smetona, pakartodamas Kris ką Maliauskas pasakodavo
šunįs
muziką/išgirdę.
Komunizmo vyras neįvy
"Tautos Fondą." Negana • - -.
- -- - y
’■•
NORI PASIGLEMŽTI
Po tam pradėjo “kalbėti“ kad jie tūkstančius dolerių
taus žodžius, 'Kas Cezario — "Drauge,” kuomet jis jį re
kino,
tai
dabar
turbut
į
”
neLIET. INFORM. BIURO
komunistai. Vienas jų išplū
Cezariui, kas Dievo — Dievui’, daguodavo. Nors pasaka la NUOŠIMČIUS UŽ BONUS. zaležnikų” kunigus eis.
visuomenės aukų sunaudojo
do
daktarus
ir
medicinos
paaiškina, kad kas pridera ku bai žiopla, bet kadangi Lie
PRANEŠIMAS.
Nuo 1 liepos yra išmoka
juodai savo politikai ir ats
mokslą, o kitas išniekino di kaitų nedavė, jie da kėsinasi
nigams, tai kunigams, o kas tuvos žmonės nežino, kaip mi nuošimčiai už Lietuvos
PONO ČARNECKIO
džiausius mokslo
vyrus,
dvarininkams, tai dvarinin ten ištikrujų su ta kunigo ^otobonis. Buvusi’LieLietuvos Atstovybė Ame
ir žmonių nuošimčius už
PATARIMAS.
Maliausko
višta
buvo,
tai
ne
,
tllvog
atstovybė
prie
p.
Vikams reikia teisingai atlygin nvAonli riiic totci nomol/imio «
kaip
tai:
Benjaminą
Frank

rikoje
gavo iš Kauno seka
•
94.
paskolą pasiglemžti.
Dabartinis Lietuvos ats liną, Darviną, Humboldtą,
ti. Taigi dvarininkus stato net prošali bus tatai paaiškinus, leišio buvo patarus paau
mą kablegramą:
Pagalios prieis prie to,
greta su Dievu. Labai jau kad tie, kurie skaito Lietu kauti tuos nuošimčius Lietu- tovas Amerikoje, p. Čarnec Ingersolį ir kitus. Iškeikė
"Lietuvos laikraščiai pa
kad
jie apkraus visuomenę
voj
"Keleivį
”
,
žinotų
tikrą
kis,
pataria
Amerikos
lietu

dievobaimingas.”
tuos vyrus už tai, kad jie
voa valstybei, jeigu kas netikėtinomis
Vilniaus žinio
tiesą.
paiso juos iškolektuoti sau. vių laikraštininkams, kad buvo laisvamaniais, kad pa priverstinais mokesčiais, ir mis praneša, kad lenkai tiki
Smetona yra klerikalas.
kas neužsimokės į jų fondą
Reikia pasakyti, kad toks
Bet kaip tik p. Vileišis iš jie daugiau tėmytų į tai ką dėjo civilizacijai ir mokslui paskirtos duoklės, tam jų si jog Želigovskis busiąs
Klerikalų Taryba, kuri iki atsitikimas, kai "metodolo
talpina savo laikraščiuose, paiAatus, kad ardė kunigų ir
Steigiamojo
Seimo valdė gijos daktaras" Maliauskas važiavo, klerikalai tuojaus nes—
atstovybė neduos vizos ir liriveratas pasitraukti, bet
carų
galybę,
kad
atidarė
tuomet kilsiąs naujas maiš
Lietuvą, buvo paskyrus jį pasakoja, iš tikrųjų yra bu pradėjo agituoti, kad žmo
"Svetimų šalių diplomatai, akis tamsiai miniai ir pasė namo parvažiuot
tas
su Želigovskio adjutantu
Lietuvos "prezidentu.” Ne vęs apie Chicagą. Bet Ma nės atiduotų tuos nuošim
Kaip matot, klerikalizmo
jo laisvą mintį.
kuriems
pavesta
Lietuvos
rei

kapitonu
Pristoru priešaky
čius
jų
"Tautos
Fondui,
’
*
nuostabu, kad jis taip uoliai liauskas meluoja, kad vagis
Kam seniau teko girdėti pavojus yra didelis, it su ta je. Jis yra Pilsudskio pati
kalus
sekti,
rimtai
daboja
visą
nes
valstybei
tokią
auką
da

gina storkaklių klebonų rei buvęs socialistas. Prie jo
šmėkla gali kovoti tiktai ge
lietuvių spaudą ir svarbesni kapucino misijas h* dabar rai organizuota progresyvė kimas ir pavešiąs vadovybę
ryti
nepritinką.
kalus.
kios socialistų organizacijos
girdėti komunistų
generolui Rydz Smilgys.
Vadinasi, klerikalai nori straipsniai yra verčiami į sve tenka
jis neprigulėjo ir jokių rei
prakalbas,
kiekvienas pasa visuomenė.
Patėmijama siuntimas KauLIETUVAI VILNIUS, O kalų su socialistais nėra tu pasiglemžti nuošimčius už timas kalbas."
kys, kad tarp jų nėra jokio
Nors kultūrinės musų or nijon civiliai pasirėdžiusių
IJetuvos
bonus.
Ir
Lietuvos
LENKIJAI LIETUVA.
rėjęs. Kaip vėliaus paaiškė
Reikia
pasakyti ponui skirtumo. Vieni ir tie patys ganizacijos beveik visos ta
Mes jau rašėme, kad Tau jo, jis buvo tikras katalikas, atstovybė nieko prieš tai čarneckiui, kad jis adresuo keiksmai, vienos ir tos pa po komunistų išardytos ar karininkę agentų, kurie vie
tos žmonių vardu turi suda
tu Lygos atstovas Hyman- prigulėjo prie lietuvių kata nesako.
ba demoralizuotos, tečiaus
ja
savo
patarimą
ne
tenai,
čios
nesąmonės,
vienas
ir
ryti sukilimą ir šauktis len
"Tėvynė” prieš šitą kleri
sas pasiūlė ”savajį” projek likų parapijos Chicagoje, ei
kur reikia. Ne Amerikos lai tas pats save šalininkų fa- veikę tose organizacijose kų pagdbos. Vilniuje pla
kalų
politiką
labai
protes

tą (tik francuzų sumanytą davo velykinės išpažinties ir
kraštininkus jis turėtų mo natizavimas. Kaip tuose lai žmonės pasiliko. Pasiliko vi čiai kalbama apie terorą
jį) lietuvių-lenkų susitari pildydavo lutas bažnytines tuoja. Ji rašo:
pašalpinės
kyti, bet savo "krikščiomų“ kuose vyčiai keldavo triukš sos pažangios
mui, ir kad tas projektas pareigas. "Socialistu” jį pa
"Pirmiausiai Lietuvos Fi valdžiai turėtų patarti, kad mus laisvamanių ir socialis draugijos, pasiliko Susivie prieš Lietuvos miniaterius,
reiškia tiesiog uniją su len darė pats Maliauskas, taip nansinės Misijos nariu pas ji pažabotų savo komendan tų prakalbose ir užpuldinė nijimas, pasiliko ir keliolika kuriems geriaus teksią, ne
gu nesenai teko užsienio rei
kais.
kaip ir kiekvieną susikomp kirta p. Maatainkaa, nepai tų sauvalę
ir suvaldytų davo kalbėtojus, taip dabar LSS. kuopų, šitas organiza kalų ministeriui d-rui PuTokios lygiai nuomonės romitavusį žmogų jis vadin sant, kad Amerikos lietuvių "žvalgybą.’5 Kuomet Lietu daro kdttubifstai. Praris
Praeis nene cijas ir reikia surišti vienon ryckiui. Trijij narių, kokų
yra ir "Lietuvos Ūkininko” davo "socialistu.” Tai jau jo progresyvė visuomenė pareiš voje nebus smerktinų daly mažai laiko, kol tie sufana sajnhffon.
^Turėdami tokią sąjungą, frakcija Steigiamam Seime,
bendradarbis VI. Parausvi- paprastas šmeižimo būdas. kė jam nepasitikėjimo. To kų, tuomet laikraščiai nega tizuoti ligoniai pasveiks.
Įteikė kontrolės komisijai il
nis. Kalbėdamas tuo klausi Amerikoje šita jo “metodo liaus, vieton serb. Vileišio at lės apie juos nei rašyt
mes galėtume daryti Į Lie ga memorial-skundą prieš
DarMetis.
mu 23-čiam ”L. Uk.” nume logija.” taip nusidėvėjo, kad siųsta naujas atstovas p. Čar
Bet pakol tenai dūks juo
tuvos valdžią toki
spau Uetuvos vyriausybę už ma
ry jis sako, kad jei Hyman- jau patįs klerikalai buvo neckis. Dar toliaus Lietuvos doji "krikščionių demokra
Amerikos nacionaliai par dimą, kokį dabar daro kle nomą lenkų persekiojimą ir
so sumanymas įvyktų, tai pradėję jį pliuškium vadin Vyriausybės Misijos pirminin tų” reakcija, pakol
’~* ai, sudėjus juos Į krūvą, rikalai Jeigu ji musų balso
nisatri
prašo
Vilnius pasiliktų prie Lietu- ti. Kad pakėlus savo organo ko pareigos, kurias seniaus ė- boję" bus laužomi p
tą žemės, neklausytų, mes tada gau naskutiniai iu
lnVos, bet užtai Lenkija pri "autoritetą?“ kunigai buvo jo gert. Vildšis, dabar Minis- nieras kaliniams
arba Ho- tume pavartoti prieš jalmi- ridentas vyria
; pa
svarssijungtų visą Lietuvą. Gir priversti jieškoti prie savo terių Kabineto nutarimu, pa kol savo šalies žmonės bus landiia. Gi Amerikos nacio kotą ar kitokių tinkamų
tomas ir manoma bus pada
di:
“Draugo“
kito ' redakto vestos P. J. BMekiui. Vadina žudomi, o lenkų šnipai pa naliniai miškai užima dides priemonių. Ir ji turės su
atatinkami žingsniai.
"Tarpininko sumanyme la riaus.
si Lietuvos Finansinės Misijos leidžiami, patol joks teisin nį plota žemės, negu visa mumis skaitytis, nes be mu- ryti
r
bai gražiai užglostyta tuni ne
sų pinigų ji negalės apsieiti*
Liet Inform. Staru.
Dabar tas keikūnas persi- Amerikoje pirmininku yra p. gas laikraštis -negalės apie Vokietija.
V<

O I APŽVALGA I D

kėlė Lietuvon. Taigi tegu!
Uetuvos žmonės žino, kad
tai yra didžiausis šmeižikas
ir melagis, koks tik yra da
bar lietuvių visuomenėj ži
nomas.

Kalcis tarp Ja
* skirtumas?

i

BINGHAMTON, N. Y.
BOCHEBTRK N. Y.
|
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xx.
ruožas siekė apie 1—1 V> įsirašyti ta šaltyšius, tai PikKomunistišką "ątftiefe"
U Ll^tUVOS
'erstu, vietomis siauriąųs~ tąičių kaimo šaltyšius toM
D<-go A. Baldo ištatetuvės.
Nuostolių
padaryta šimtais I Kiąs melagystes atsisakė pa
------ ---------------- “
LteUvių
laikraščtooae Auką Uetuvos tąriąHcmr Musų komunistai dabar
tuksiančių
auksinų. Dabar įsirašyti. Dėl lokio nepaklusdaugiausia veikią U L K* • M LMkų Hfrąątča.
galėjo atvykti * ”
ir
man dar neteko matyti žinių
tamtaiM. Darbai.
daromi savyvakly- numo jisai buvo nuo šalty
agb tolimą šiaurvakarių 26d birželio LSS. :» kn. Gedemino. ’
Uubavąą (Mariampolės papildyti tokią
bės
atstovų
nuostolių ap- šiauš pašalintas ir dar užLtabtvąvąbrt
toBžą Atoaką,. lodai aš, kai surengė išleistuves darbš draugijoj
aps.). Gegužės 31 d. 1921
skaitymai.
Gyventojai
piau-ldėje 20 auka, pabaudos.
nu "svieto perėjūnas," no čiausiam savo nariui drau taip kaip savo kuopai,
m. Lįubąve įvyko baisi
sunaikintus ledų javus ir Musų valsčiaus valdininrėčiau "Keitivto” akąityto- gui A. Balsiui, kuria tą pat daugi Udrąugųątoja nuo- žmogžutfybė. Tądieną bu dvenčMNiymi ta tvąnčteM- tipresnieji ūkininkai aria kai savo pareigų neatlieka,
jpa bent paviršutiniai supa- (Keną apleido šią koloniją ta aavią svetainę,lak komunis vo stumtas visiems žinomas titmee lenkai paleido gan rugienas, stengdamies apsė- Dėl jų apsileidimo ūkininkai
fifodtati ir au AJaska.
išvažiavo į Lietuvą. Išleis tams yra gerą proga veikti. tankų agitatorius Vincas dus, buk jin atvežą miltą, ti vasarojumi, žieminių ja-|kęnčia pabaudas už mokesSavo politinjąma priešams
Atenką valdo Suvienytos tuvių banketas atsibuvo svetainės jie neišrandavoja. Ramanauskas iš Liubavo druskos, javiį kuriuos skoli vų derlius apskrity, issky- čių ir rekvizicijų laiku nesū
Vatetijos. Jos nupirko ją "Victory Reataurant." Ban- 2b d. birželio minėta drau miestelio, vos prieš metus ną lig rudeniui ūkininkams rūs Nem.. Radviliškiu vąls-Į mokėjimą,
ygą, kad rudenį grąiįs
grąžįs čių, neblogas.
Žmonės visokiais* budais
nuo Rusijos 1872 metais, už- ketan susirinko daugiau gija turėjo pikniką, aut bu*, sugrįžęs iš Amerikos. Nuo ta išlyga,
vietoj
vieno*
pūdo
—
1
p. 15
stengiasi savo žemę paslėpmokėdamos tik $7,260,000. svečių, negu buvo tikėtasi! rio komunistai atsivežė ir pat sugrįžimo pradžias varė
agitaciją sv. Istikrąju gi pasirodo, Marcinkonys,
,
_Alytaus
___ _ ąp. ti ir neduoti tįkrų žinių,
M randasi šalę Rusijos Sibi- Mat, draugas Balsys yra savo "apšvietus.” Bet ant kuosąuaritiausią
^rlčia tikras liūdesio kraštas, ISako, kas prie vokiečfa valrijoa Ją skirte nuo Sibirijcs nemažai pasidarbavęs Bing- nelaimės pribuvę detektivai prieš Lietuvą, buvo kelis kad lenkai jokių produktų
siauras Kanalas, apie 40 my hamptoBo lietuvių tarpe ta iškratė jiems automobilius kartus suimtas, bet vis
^artVtvoros’sių^[d^os žemę slėpė, buvo laibuvo paleidžiamas.
lZUDjąma
_tąm . tikrus 1...
o - .badąs
Q.® " i mingas,
mindas.mltainmthikmu
milicininkas Minėtą
Julius ĮI 3^tacint^
pundus
lių pločio. Jos didumas 590,- todėl buvo visų mylimas. ta komunistišką "apšvietę” dieną,
______ Vo ’___
Daaąs...
gal taip pat bus geKaipo apsišvietęs darbinin
884 kvadratinės mylios.
Žmoniu ūpas
ra ta nuo savo valdžios pasa0itaphu>d
"non*U
opas nukritęs.
nušovęs, Visi
visi ««
kurią amerikonai vadina. Mėšlius 10 vai rytą suėmę* I r^u
sakant, i’mt
_E <ran-la
^8 pražiūrėjo, belaųkdą- iėpuą
Kelionė į Alaską gana to kas jisai užsiimdavo platini ”munšainu,” konfiskavo.
Vincą Ramanauską ta paso-1 krautuves) tokiems g&nlimą. Važiuojant iš New mu apšvietus ta mokinimu
Berniokas. ■ dinojį į ‘Liubavo vaišiam Pa™ skleisti, Pmritaftius mi iš vakarų ir žiemių pu
Yorko, reikta važiuoti gelž-. savo draugų. Žiemos laiku
Apie 2 vai. po pie* Į '«m nors važiuoti į Lietu- sės, kadą ateis "savi" ir ka- Jūžintai, (Rokiškio aps.).
?ain^’ o APįS
va~ P° P*®’ I j
2T
l. L-aL/lda atvaduos šio krašto žmo- šių metų sausio 31 d. JužinL<jš
fcrih ap» 3138 mykąs į va. teidavo sutveriama lietuvių
vakarinė
mokykla,
kur
drg.
karus, tai yra į Seattle,
«»o
bute stojai
MOKSLEIVI
Wariu, o iš ten imti ląivą. Balsys mokydavo lietuvių
JOS
PROTESTAS,
Tarp Seattle, Wash. te No- rašybos be jokio atlyginime.
daug Hetųvių namų suderk nurengė mokinių vakarėlį,
Siaurus žvalgybų* skyno
ir žmonių nužudė.
Vaidino komedijas: "Dak
me, AJaska yra 2865 mylios*
Po skanios vakarienėsjriaus elgimasis su politi Vincą Ramanauską pasiso I Ą žmogų pamstą. Krautuvtaras
“ ir "Barbės edukaci
Miestelis Kome turi apie prasidėjo programas. Ban niai kaliniais yra gerai ži dino šalę savęs į vežimą ii I dnkui pasakius savo nuoja".
Buvo kvartetas, sakė
2600 gyventojų. Prie jo pri keto pirmininkas A, M. nomas visiems demokrati išvažlavo j Kalvarija. Beva-1 nonę dėl to žmogaus žanda- Kabdial, Alytaus aps, Po
Mokiniai scenoje žai
palikęs žmogų išeiną, Kabelių parapiją važinėjo eiles.
einą laivai ta gelžkelis, kuris Čiurlionis pasakė atatinka nės Lietuvos piliečiams. žiuojant suimtojo ’ svainiu
dė
keliolika
žaidimų, užbai
lenkų
agitatoriai
ir
rinko
veda į mainas vario, aukso mą prakalbėlę ta pakvietė d. Kankinimas, tyčiojimasis k vežėjas pasuko iš kelio, nevi > krautuvninkas pradeda
gė
suktiniu,
Viską atliko
Vaitekūną padainuot. Jam keiksmas, tai vis žvalgybi norėdamas paimti žolės i* I nulyti miltų, druskos te kit lukų, dėl "šliąsko užkariair sidabro, ’
neblogai,
Nors
mokyklos
-j- kailioP™” Ragino eiti vaduot
1
J Alaskoj būna ilga ir šalta padainavus drg. B. Songai ldukų tardymo priemonės. pievos sunkiai kelionei. Pri I >rėkių pigiausiomis
klasė
nemaža,
bet
publikos
__ ,__
„_____ , kad
sakydamas,
ka< tankai! M kraštą. Bet žmonės gažiemą. Nortb Pole Serward la pąpąkė juokingą monolo Yra žinomi
kankintam!: važiavus rugių lauką prie | ms,
didžiausius
jau prisikentėję nuo len- buvo pilkutėlė. Mokiniams
’
’’
1_. .tcaus-Įna
__ ,
Peninsula gelžkelis veikią gą "Amerika.” Publika pri Utenoj, Šiauliuose te kitur, pievos iš rugių iššoko suim I įtveža
dailiai žaidžiant, tėvai žiu
tik nuo birželio iki spalių sijuokė tai sočiai. Paskui iš bet žvšriškiausio pasiekė tojo brolis Stasys Ramanau I norius. Žmogus perėjęs aia- kų karų, mažai tedavė.
rėjo ir gėrėjos.
mėnesiui, o kitą visą laiką eilės visi turėjo ką nors pa Mariampolėje, kame areš skas su šautuvu rankoj ii I)U8 demarkacijos Hnijas
Buvęs...
būna užverstas sniegu. Žie kalbėti Drg, Songaila kal tuoti darbininkai ir moks sušuko: "rankas aukštyn!’ i irądedą pasakoti prekių pi- Musteika (Alytaus aps.).
mos taiku kanalas taipgi bėdamas paragino svečius leiviai, jie buvo "tardomi" Suimtasjs tuomet griebt Į tarną lenkų pusėj, Įtarių da; Į pietus nuo šio kaimo 2 Ročkai (Šakių apsk. Buvarstai Gardino gub. lenkai
užšąla, taip kad is Sibirijos paaukauti kiek nors Lietu nagąikomis, kumščiomis ta ^USn^a™o?.ef0l,hlo^
.Si islw
vos
Socialdemokratų
Partipusės prie Alaskos negališampolais.
Hianei laivais privažiuoti, jaį. Sumesta ąnt vietos U
Mariampolės socialistinė ^a.-SLS ^-S.“iSS? 5:ę5S.SSW.a®^*JB“
Aiaska
Ataaką yra
yra labai
labai turtina
turtinga M Aukavo aosypatos: B. moksleivija nesistebi iš to
.wkiy..|
‘wJ?J,!ne"rabaksai
S_^“?!!j„"a(I^g®
suksu^dabru, variu, o taip,^«aita: F. Vaitekūnas, P. kio žvalgybininku darbo, kiaurai ir ėmė daužyti su Į-tius gandus, pasakodami Į įklius lenkiškų u****?*^
įdaromi
žeistąjį, išmušdami akis, toliąųjąntiems šiapus oe- Miškai kertami, dėlto, kadP^1^
(P anglimis. Aį*Į”
ir M. CiurHoniė nes ten žmonės nustoję šmo- dartu noeį ir perpiandam;
nes) ta varoma degtinė;
be
b^j, fes
baraniškupio, bet stebisi iš as
?nmenų stovinčių valdžios galvą. Kaip paskiau pasiro P-efotoJ 00Woję jiems sek-|teKmą Lietuvai. Cią tauti- si ta varto1a
vartoja »
negražius žode,
suėmus
Vincą
Ramaų.
nes
uz
tol
lę©kąi
popai
nls
lietuvių,
susipratimas
v«
»
priešakyje, kurie visa tai
. u?
“ ' 1i pasirūpinti
ada padidint jiems ordiną-.ra labai pakilęs. Jie trokšta
gerai žinodami, nereiškia nAMskn buvo nadarvta visuP
!;>.Paty8i^rai salai- kaityt lietuvi^.bet
komitetą.
tėvų
komitetui
perkelti mo
■» “-“i* pasibiaurėjhno. Juodais ca
kyklą
kiton
vieton,
o milici
šalis.
lr A* ^eI» P°
rizmo ir vokiečių priespau nuisdyti »iBeininką.
>W*a
’
išyilmaus
’
lieturių
jai, kuri senai jau žino apie
vra art
Berger 35c.; V/Oekanau- dos laikais nebuvo taip kan
degtinės varymą, reikėtų
Katna\JT1 skas 15c. Aukos perduotos kinami politiniai kaliniai, tas yra nuostabus daiktas, j pasakoti lietuviams, kaip |Uiki*aščių ir knygų.
likviduot tą tvirkinimo įs
drg. Baisiui
uetu- taip kad — demokratinėje iad Vinco Ramanausko I Lenkųoj gera gyventi.
taigą
ir tokiems darbams
Pėdą* JŲ*!® SoclaWen,°' Lietuvoje, Taigi mes, Ma brolis Stasys yra pabėgęs! Naujokus ima, bet mažai VHntaa "Unzer Frafod"
užkirsti kelią.
riampolės socialistinė moks- dar rudenį 1920 m. į lenkų pas eina. Žandarai gaudo, pranešimu, š. m. gegužės 27
Bugščia
Ant augštesnių
rarujai.
(“L. U.”)
kalnų viršūnių sniegas stovi j Paskiau dar kalbėjo M. eivija, laikydami politinių pusę, dėl apsivogimo Liuba-lįet. itama sunkiai vyksta, d. Vilniuj buvo suimta gat
per ištisus metus. Alaskos Kasparaitis, kuris au šeimy- calinių mušimą barbarų bei ve ir iki šiai (Kenai slapstosi ^užmotą, kad Vifojauą val vėje daug žmonių, kurių Kaunas, Kauno milicija
Pasirodo, kad dzla
P^bti w- tarpe net senesnių moterų,■
giriose yra pilna visokių na taip-pat išvažiuoja į Lier akiplėšų dąrbu, griežčiausia iukuose.
x
««auuw.
x
hą
naujokų
ėmimą
l&tų ir nuvaryta Į milicijos nuova- Ipraejustesąivaite suareštaprotestuojame
prieš
tai
ir
laukinių žvėrelių, kokie tik tavą drauge au A. Balsiu,
per 4 valandas buvo praneš-|19_tų metų, nes vyresnių da ir visus išklausinėto. Te- ,Y°
Kubickį Leoną ir kešaltam krašte veistis. Ant. galo buvo pakviestas reiškiam užuojautos nukenvis ypatingai kiaustaėjo js j aunėms, pastatytus
pabėgėliui.. į. antrą
FtoAininkii padėjimas A- pakalbėti ir draugas Balsys, t ėjusiems.
... ta tam
.....
. .. metų vyrai nesislepia, esti apie jy Vaikus.
kandidatais j Kauno m. Talaskoi vra blogaZ Darbai kuris paačiavo draugams Mw. Soc, Mokai Koimaųa pusę, kad jis per tiek laiko namie ir ko
to n«
ne visi turi pa
pe
į K“™?
sus. Jų nemaną šaukti, bet ”Ui«V Fraind” praneši-jyl*
r dauffiausia aukso, sidabro, už surengimą tokių iškil- --------- -------- ——------ -------------------------------------------mp, paskutinėmis dienomis r
priežastys davė
tiesiog
vieną
gražią
naktį
>a*iu,
ta švino kasyklose. Ki-, mingų įteįtuvių įpatiža; - 'vvUHrri.nj
trestus vyk.
suimt ta išvežt, nes saukia-1 --Vilniaus gatvėse sustabdo-* ti užriima šuvavimu. Pąva- dąjo dirbti kaip dirbęs dar-]
Įąr
neteko
pa
mi vfeuomėt suskumbą pasi-|mą P^us te revfejo>
St^eabejojam
arti
darbųprie
gelžkebininkų
klesos
labui.
Passarytem»<
Išlepti. Paakutbu ląjką praw darbuose yra kiaus
lio ■' Visuose
— - F. Vaitekūnas
. .
. dar„.pair tai,
2įtartaiiS
dėtą gaudyti. Jauni vyrai tikslas yw sulaikyti jaunus nų prie arešto bbuvo
hrimis darbininkų išnaudo- dainavo vieną dainelę ir tuon.
suimami ta vežami pirmu į vyrus ėmimo metų amžiaus, .KaW a8?as^s
Mokama tiek pat, nri banketas pžsibaigėO
Pnes tokį
toki bū
bu-
I Švenčionis, vUteu, kalbama, bet vis dėl to sustabdomą ir komunizme. Prieš
drg. Bateyą,- lydimas būrio
{įtak irr Suvienytose Valsti-tdą tolinti
šalinti savo pnesus
priešus is
iš
seniis žmones sunaikina- <U
[į Poznanę.
teap bet darbo sateygos vra draugų, nuėjo į stoti ir išvar
ma
obosto
pasus,
nors
lig
tegali
’
šiomis dienomis viena . aun,
.*V|^
.tlyiį;
tetari teogos* Rytinių vahti- žiavo.
grupė, sudaryta iš 100to|šiol dar nebuvo paskelbta, Į
protestuoti,
te gyventojai mano, kad| Linkiu draugui Balsiui
sugaudytų žmonių įr išvež kad tokie pasai—negalioją.
Alaska tai yra laimes sąhs, iaimingai parvažiuoti LfetuKapčiamiestis Seinų aps.
ta.
("Lietuva.”)
Prieš rinkimus sujudo visi
kur žmogui galima Kre^al von ta pasekmingai darbųoDabar lenkai uždėjo mo ......
prąlobti. Bet taip manydą;
darbininkų tarpe,
VU,
.patamsiai. Klerikalai jauskesnį žemei po $9^-100 mar
Vilkaviškio UP. I darni, kad darbininkai ir ma
mi daro didėlę klaidą. Kas13.
u «, •
kių nuo dešimtinės.
Nors čia rr pasienis ir prie Į
yg juos nebalsuos,
Švenčionių ir ' švenčionė-1 didelio gelžkelio, bet žmonės i sugalvojo kaž kokią "profeta nesusipratę. a
Smu-Įgg^
atsimins j*kolba gyvas, bbat
atminti. Jia Blių apylinkėse iškirsti dideli tamsus
*
—.. . ”.k^pįVT
- .
Yra aprūpinimas uŽfMČdinąnrio ta tvirti
Darba nluna šaut Seattle, buvo LSS. 9 metus, visuokhų
prieš
karą
buvo
3,
dapasišovė
huti
"laisvamanis”
miškų plotai ta medžiai ve Wr 10, Net ir vartotojų kričius. Savo
nančiu maisto jos UteOktai.
sąrašan,
žami upe j Vikrių, o iš ten
kompanijų Smdemieji biujokięma btekyroarna.
rašo:
net į Poznanę. Paskutinį krautuve, kurios vaĮd. yr» kad apdumtu akis, įrašė kai
Pri. Kiekirienas darbininkas,
ir «“»vi, aš viską
laiką miškų kirtimas turės klebonas ir k. inteligentai, I kuriuo sQc.-aemokratus. Bet
pąrsssamdęs vajcmot į Ala9-( šokius socialistas,
* Isu3toti, nes senesni žmonės atidarė smuklę. Dauguma I riorhininku ir mažažemių
• • *
turi žemę dirbti, 9 jaunes ttai vėokiems burtams. AL angWįj jjern nepavyks, nes
ką, turi vęžtiasavo tovątal
riša užaiktojijni neskom-! Pastaruoju laiku darbai
niuosius, atvykusius į mišką sibąstė čia kažkoks vyriškis, |b’S4ka|ų gudrumai jau buuždarbiauti, pradėjo gaudy kuris meta kortomis ta šfoip Įvo tekelto Scštėn ir jų šlykpanijos lovų neduoda. Va-1
Bndi51
SSRri?
ti ta išvežti Fo to žmonės kitokius burtus daro. Tur- įjos priemonės nepavyko,
ąhmjąntieiį iš Seattle Į Alas___
dirb'
sustojo
ėję į mišką uždarbio gaus dienomis burtininkas
ką eina j bivą apsikrovė di ******
Taip
žmonelių negali net šutai- Šiauliai Gegužės 11 d.
džiausiais nešuliais, kaip' gi ir Intos dirbtuvės
jieškoti.
tuvės jafr prapyti pas save, kiti turi eiT
R kuopa
Už
kiekvieną
sugautą
kupranugariai. Kiekvienas
aiitnia 5ėjo dirbti beveik normaliai
| naujoką Lenkai moka 50 lės laukti.
| "Auditorijos" salėje suruoturi būt apsirūpinęs
“
Sber*"
blandaririninkams algoe
lenkų
markių.
drabužiais
ta daugybe
____
™
(visur kkori apkapotos. Beibiu,
11
apa.).
keto.
, ^Pragyvenimas Alaakoį la- darbių šiuo tarpu mažai tėBlri^Ftovalie aps. 28 d. Pereitų metų pabaigoje su- sirfoko pilnintelė salė, Prabai brangus. Pavieniam ra, bet iš lritur važiuot į čfo
gegužės m. Pušalato ta Jo rašinėjo, kiek pas ką yrą še-įnešimus darė dr, K. Venc
žmogui vien tik valgfe atsi- darbo jieškoti, o ypatingai
iais. Seniūnai važinėjo po Į tauškia ta K. Bielinis. Pra
niškėlio vi
eina nuo
nuo. 1 doL 85c.
85ft>iki
-----1- dol vyrama, nepatariu. Mergiktinius ir dvarus. Visiems nešėjai smulkiai išdėstė s.-d.
nanti Audra
50c. i dieną. Žiemos laike
savo bičiuliams ir giminėms nusistatymą apie savivaldyužrašydavo žemės mažiau, bes ta Partijos rinkimų platEr^tmonėa paaStoko į h’ nes J°m8 darbll
arba gerą žemę užrašydavo formą. Darbo Federacijos
jo « ar daugiau šunų tektinal
Elkėmis ar lekenčiu smėliu, | ta krflcšč.-dem. žmonės darė
‘___.. _ v.
šiaip, vasaros laiku Bingd mažiau reikėtų mokesmokes nevykusius savo pozicijos
imus. Pranešimam pasinių
mokėti.
Piktaičių
kaime
ihMHfrMtxwi*
mitingo dalyviai ilgeros žemės apie 80 deš. bu
n.r.- Mi«MTOUrF>MmedSų,o
ninlcsi vien
jos rinkimų ktausivo užrašyta pelkėmis ir ta-lgai
ptent taipgi mtrutata.
Kadangi Imsis,
Viename kaimų apsvaigin kiančiu smėliu.
P. Martinkaitis.
("S.-d.")
tas piemuo. Ledų audros
ros tuos žemės sąrašus turi paKOME, ALASKA.
Štatu apie Ataską.
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KELEIVIS

riale paramos, įvairiais bu
mis. šitokių faktų galima
dais sukeltos, Lietuvos vals
pririnkti daugybę ir pasitybinėms bei visuomenės įs
bąstęs po įstaigas (tik su
■
f'
taigoms.
paprasta rudine apsiren
Vienok, mano nusimany Pirmoji Lietuvos valdžia Visai kitaip ji elgiasi su
. Žiūrint darbininkų klesos lietuvių ir rusų komunistų gus) pamatysi visur.
"Lietuvos
Ūkininko
”
24
mu,
L. P. Sąjunga daug susidėjo iš atgaleivių. Ji komunistais, socialistais ir
žvilgsniu, gyvenimas Lietu- planus, tai tas da tikrai ne- Mano tilpusiame straips
numery
randam
išspausdin

daugiaus
moralės paramos persekiojo ir šaudę darbi šiaip laisvai manančiais pi
voje kas diena eina vis blo- patirta; bet kad Stilsonas nyje nebuvo žodžiai bei fak
tą
sekamą
Steigiamojo
Sei

Lietuvai
davė, plačiai pa ninkus tokiu pat žiaurumu, liečiais. Be jokio prasikalti
gyn. Kiekvienas darbininkų' būdamas Rusijoj susirašinė- tai taikomi visiems lygiai, o
pasiryžimas veikti ką nors ja su Lietuvos šnipais, tai tik tiems, kas tą daro, bet be mo nario d-ro Buzelio pa skleisdama garbingą pilie kaip ir rusų caro valdžia. mo priešvalstybingume, be
savo būvio pagerinimui yra jau tikrai sužinota, šnipas paaiškinimo užsigavo ir ge klausimą vidaus reikalų ir tybės idėją abelnai, o Lietu Dabar tenai yra "žmonių mažiausios, galima sakyt,
krašto apsaugos ministe- vos ypatingai. Aš galiu tik išrinkta” valdžia, kuri pra kaltybės juos suareštuoja,
slopinamas šnipų. Profesi- J. G—nas pasisakė gavęs rieji, ką dabar atitaisau.
riams:
palinkėti: teauga ir platina šalino pirmąją "samozvan- kemša į kalėjimus, plaka
nis darbininkų judėjimas nuo Stilsono laišką, kurį ji, Kaslink degtinės bravorų,
vra smaugiamas ir ant kiek-: sai rašė iš Kronštato apie tą tai mano teisingai pasakyta, Š. m. gegužės 29 d. turė si pilietybės idealas ir testi cų” valdžią. Buvo manyta, šampolais ir kitais barba
daryti Dusetose prane prėja valstybinis susiprati kad "žmonių išrinktai" val rizmo gadynės įrankiais ir
vieno žingsnio statomos: laiką, kuomet tenai buvo su- nes provincijoj gyvenant jau
šimą
apie St. Seimo darbus mas lietuviuose!
džiai paėmus šalies valdy pagalios sušaudo. Už ką?
kliutįs iš buožių valdžios pu kilę jurininkai prieš bolše daug žinoma apie slaptą ir rinkimus
į
savivaldybes.
L.
P.
Sąjunga
parodė,
jo

mo vairą j savo rankas, pa Ar j'ie ėjo priešais valstybę,
vikų
valdžią.
Anot
to
šnipo,
sės. Klerikalų valdomas St.
degtinės varymą. Kodėl mi Apie busimą susirinkimą 26. gei visokių partijų ir religi siliaus persekiojimai ir žu ar jie kėsinosi ant valdinin
Stilsonas
tenai
"veikęs
”
tar

Seimas leidžia tiktai tokius
licija nesuranda degtinda V. iš Panevėžio telegrama nių įsitikinimų lietuviai, po dymai darbininkų. Ir buvo kų gyvybės? Ne, jokių pri
įstatymus, kurie yra nau pe sukilėlių.
rių, tai čia kifas dalykas. Nr. 56 pranešiau Ežerėnų vėliava šios organizacijos, pamato taip manyti, nes rodymų tam nebuvo. Tai už
dingi kunigams, davatkoms Amerikos lietuviu komu- Yra milicija, kuri ir prie
gali rimtai dirbti valstybinį kampanijos metu visų par ką gi? Ogi už tai, kad jie
ir buožėms. Gi pati vargin-' nistai ir Brooklyno"Lais---- geriausių norų būdama ne apskrities viršininkui.
tijų kandidatai žadėjo dar kovojo priešais dvarponių
goji liaudis, kuri maitina vė” dabar gali pasidžiaugti, gali nieko padalyti, nes Prasidėjus susirinkimui darbą.
Dusetose,
man
bekalbant,
Smagu
pažymėti,
jogei
bininkams visokių gerovių. ir kunigą tiraniją, kuri yra
Lietuvos dykaduonius savo kad jų vadas virto tokiu žy- žmonės moka slėpt, bet yra
priėjo
prie
manęs
Dusetų
kaip
su
vyriausios
valdybos
pastojusi kelią ne vien tik
darbo vaisiais, yra visai St. miu žmogum.
vietų, kur milicija ir žinoda milicijos nuovados viršinin nariais, taip ir su visais L. Bet kaip toji "žmonių iš politinio ir ekonominio, bet
Seimo ponų pamiršta. Seimo Amerikoje tas žmogus bu- ma nieko nedaro, nes pati kas Lukoševičius ir parodė P. Sąjungos skyriais, per jų rinkta’’ valdžia elgiasi su
savo piliečiais darbininkais? ir dvasinio progreso pirdidžiumai — 1krikščionims- vo įgijęs tarpe neprotaujan- mėgsta tą skystimėliu
tik gautą Ežerėnų apskri valdybas, teko turėti drau Ar geriau, negu pirmoji? myn žangai.
Jdemokratams ir liaudinin čių darbininkų ganaJ didelio
—
ties komendanto* Zaleskio giškas ir malonus kontak Visai ne! Ji užrašė dar Šie faktai mums aiškiai
kams— visai nesvarbu, kad pasitikėjimo, todėl jis tenai Mano straipsnis tik ir bu telefonogramą
Nr. 377. ku tas. Visame viešėjo smagus bininkų istorijon dar kru- parodo, prie ko Kauno val
vo
rašytas
apie
blogąsias
darbininkų minios badauja "veikė” tarp jų viešai, kaipo
rioje
jis
draudžia
man dary bendradarbiavimo ūpas.
vinesnį lapą, negu pirmoji. džia siekia. Jeigu ji išteisi
ir jokių teisių Lietuvoje ne "vadas.’’ Lietuvos darbinin puses: gerosios, pusės savai- ti mitingą. Pasirašius
man
Neabejoju,
kad
ir
ant
to

mi
ir
be
pagirų
užsipelno
sa

Rodos, nei vienoj šiek-tiek na tuos, kurie net du kartu
turi. šnipai areštuoja darbi kų tarpe pasisekimo jis ne
vertę. Aš tik dalelę tų ant telefonogramos, kad liaus kaip * draugiškumas, civilizuotoj šaly nėra šaudo kėsinosi ant Lietuvos vals
ninkus, muša, kankina ir turėjo, todėl jis čia pradėjo vo
ir bendradarbiavimas mi politiniai prasikaltėliai, o tybės ir valdžios gyvasties,
kemša į kalėjimus vien tik kitokiu budu "darbuotis.” negerumų tenupiešiau, bet skaičiau, su milicijos virši taip
tarp
skyrių ir vyriausios Lietuvoj tMi daroma.
galima
rasti
tūkstančius
ninku
buvo
sutarta,
kad
dėl
dėlto, kad darbininkai gina Bet pasekmės buvo tos pa faktų, jeigu
o šaudo tuos, kurie kovoja
įvykusio mitingo jisai sura valdybos bus palaikomas.
Kaip tą išaiškinti?
savo reikalus. Pilną, neapri čios: Amerikoje tapo sunai smulkiau tirinėtiužsiimtum
už
laisvę, duoną ir žemę, tai,
; šys protokolą. Mitingas bu Reikia pažymėti, jogei Ar -tai daroma vadovau- beabejonės,
botą laisvę Lietuvoj šian kinta Socialistų Sąjunga ir taip pat tūkstančius dalyką
jai rupi ne Lie
vo
tęsiamas.
Valandai
pra

pririn

prie
organizavimo
ir
augi

janties
krikščioniškos
"do

dien turi tiktai šnipai, kuni daug sąjungiečių sukimšta ktum faktų ir iš gerųjų da slinkus milicijos viršininkas
tuvos valstybės neprigulmynimo L. P. Sąjungos, Ame ros" principais, ar dėl pa- bės palaikymas, bet sustip
gai ir davatkos. Šitie para kalėjiman, o Lietuvoje išar lykėlių,
nebuvo prieš gauna iš Ežerėnų apskrities rikos lietuvių spauda daug nrasto keršto? Vienok sun rinimas pūvančio Romos
zitai yra ir sotus, ir gerai dytos profesinės sąjungos ir karą pas kurių
lietuvius, arba nė viršininko NevadniČeno įsa prisidėjo, talpinint įvairias ku butų tikėti, kad ministe- katalicizmo.
apsirengę, ir jiems nieko ne jų darbuotojai areštuoti.
kymą (telefonograma N73) žinias, o ypatingai vyriau rių pirmininkas p. Grinius
ra
kitose
valstybėse.
trūksta. Bet darbo žmo Tai ve, kaip išrodo komu
Nėra abejonės, kad Lie
Štai pas mus demokraty- mitingą išsklaidyti ir neper sios valdybos pranešimus. keršytii komunistams už jo tuvos darbo žmonės neilgai
nėms, ant kurių rymo visa nistų vado "nuopelnai!”
bės obalsis plačiai skleidžia spėjęs apie tai manęs, tuo Tiesa nevisi laikraščiai pra pačios nužudymą, nes su tuo kentės tą beteisę. Jie stos
valstybė, didžiausis vargas.
Jaunas Vaidyla.
mas ir juomi liaudis naudo jau puola su keliais ginkluo nešimus talpino, bet tiems nužudymu Lietuyos komu kovon su juodąją jėga ir ap
Turėdami neapribotą lais
jas, vykdo gyveniman, bet iš tais milicininkais (pats jis visiems laikraščiams, kurie nistai neturėjo nieko bend valys valstybę nuo parazi
vę ir didžiumą atstovų Stei
antros pusės valdžia pasta turėjo nagaiką) susirinki talpino, laikau sau už parei ro. Pagalios ir tas nužudy tų.
giamam Seime, Lietuvos ku
tė juodašimtišką žvalgvbą mą skirstyt, kas ir buvo pa gą pareikšti jiems augštos mas nebuvo atliktas pagal
nigai suorganizavo juodas
Laisvės Mylėtojas.
daryta. Prie to pilietis Ra padėkos žodį, varde L. P. komunistų valdžios įsaky
ir
karo
stovį,
kur
be
pasi

savo spėkas taip, kad faktigailėjimo žmonės terorizuo genas milicininkų buvo ap Sąjungos.
mą. Karės laike sužvėrėję
nai jie šiandien liko viešpa
kultas ir nuvestas nuovados Atsisveikindamas su ju bile kokios valstybės karei
jami,
žudomi,
mirtimi
bau

taujantis luomas Lietuvoje.
raštinėn, bet nepoilgo iš ten mis, piliečiai, ir su visais ma viai išžudo daug nekaltų Ką, kada ir kaip
Su jais susibičiuliavo ir "Keleivio" Nr. 18 tilpęs džiami ir baisiai varžomas paleistas. Delei tokių val no
metų draugais, mel žmonių. Taigi keršto klausi
valgai?
"garsus" kitą syk buvę A- straipsnis kai-kuriuos tar laisvas žodis bei mintys. Ar džios agentų žygių susirin džiuilgų
visų
idant
ir
ant
toliaus
mą padėsime į šalį, nes jam
merikoje "revoliucionieriai" nautojus bei valdininkus ge blogiau caras Mikė elgėsi? kusieji liko labai pasipikti
šį
pradėtą
darbą
tęstumete.
Jau vasara. Sunku ryte
nėra jokio pamato.
A. Gedaminas.
su savo vadu Stilsonu prie rai Įžnybę ir jie reikalauja
nę.
X
.
Linkiu
jums
visiems
energi
atsikelti.
Kasdieniniai dar
šaky. Stilsonas, tas pats paaiškinimo. Būtent, kam
Kadangi tokie atsitikimai jos ir ištvermės darbuotėje / Lietuvoj visas darbininkų bai kaip kalnai augšti Dirb
yra persekioja
Stilsonas, kuris Amerikoje ten parašyta, kad, norint
labai žemina musų valdžios už Lietuvos laisvę ir nepri- judėjimas
KAM?
mas
ne
delei
gręsiančio val tuvėse perdaug ūžimo ir ofi
atlikti
kokį
reikalą,
prieš
būdamas nesenai da šaukė
autoritetą, sunkiai įžeidžia gulmybę.
stybei
pavojaus
ir ne delei sai nepakenčiami. Butų
proletarus triuškinti kapita visus valdininkėlius reikia Kam sužydo gražios gėlės? St Seimo narių teises ir,
J.
W.
Liutkaųskas.
kokio nors ypatisko keršto, daug linksmiau praleisti
lizmą ir vykinti "proletaria kloniotis ir stovėti be kepu Ko žiedeliai jų mirguoja?
aiškiai primindami rusų ca
Liet
Pil.
Sąjungos
pirm.
bet vadovaujanties papras laiką lauke saulės šviesoje.
to diktatūrą,” dabar Lietu rės, ir taip išrodą, jog be ky Kam šlamena linksmai
- »
ro žanda^*railras, erzina
žolės? žmones ir duoda progos vi
tu jėzuitišku krikščioniškos Kaip žmonės gydo nuilsi
voje dirba kapitalistų ir kle šio niekas nieko nedirbąs.
"doros" principu. Lietuvos mą? Daugelis skaito paten
Esą reikalinga paaiškinimo Kam lapeliai jų žaliuoja?
rikalų tarpe.
sokiems gaivalams priešval Dėl bažnytinių
klerikalai pamatė, kad įsi tuotų gyduolių garsinimus
Kitas komunistas, Z. Švit ir tikro nurodymo, kuriose
stybinei agitacijai, tai klau
žemių.
galėjus darbo žmonių klesai ir persitikrina, jog jų kūnas
ra, kuris gyvendamas Ne- Įstaigose tas daroma ir rei Kamgi pievos mirguliuoja? siu vidaus reikalų ir krašto
bile kurioj valstybėj kleri reikalauja gyduolių. Bet tos
warke buvo karštas "Lais kalinga esą net pavardėmis Kamgi žydi jose gėlės?
apsaugos ministerius:
Gerai
Steigiamasis
Sei

kalizmo smakas būna su "tikros gyduolės” tik laiki
įvardyti
prasižengusius.
Kam
gėrėtis
jos
vilioja,
vės" šalininkas ir socialistus
(1) Ar jiems žinomi tokie
mas
padarytų,
kad
bažnyti

triuškintas arba pažabotas, nai duoda kunui gyvybės, ir
vadindavo "buržujais,” da Aš kaltas, kad nepadėjau Kai šypsą jaunos mergelės? atsitikimai Lietuvoje?
bar Lietuvoje paėmė nuo- pastabos, jog yra kokia treT
(2) Jei žinomi, tai ką jie nes žemes iš klebonų atimtų todėl jie taip ir šėlsta, dėda ne stiprina kūną. Pavasary
mon Ilgininkų dvarą ir su Čia dalis ir gerų valdininkų Ko upeliai srauniai teka? mano daryti, kad panašiems ir atiduotų valsčių savival mi paskutines pastangas, je reikalinga kunui stiprini
šnipų pagalba suardė to bei tarnautojų, kurię į žmo Kamgi uolą laužo, skelia? sauvalingiems vietose valdi dybėms, nes dabar tos že kad nusilpninus darbo žmo mo.
dvaro darbiųinkų (ordinar- gų nežiūri kaip į šunį ir sa Ko taip rūsčiai krantams
ninkų darbams ateityje bu mės žmonėms labai kenkia. nių pajėgas. Lietuvos kleri Kuomet žmogus pailsta— ’
Vasarą, kada būna di kalai, atsiekimui savo bend neturi jėgos nepasiduoti li
šneka, tu užkirstas kelias? ir
ninkų) profesinę sąjungą. vo pareigas pildo gerai, ne
• Dabar jis pats šnipinėja po laukdami pašalinio užmo Kuomet jieji trukdo kelią?— (3) Ar bus minėti čia val džiausias darbymetis ir ūki ro tikslo, eina išvien su len goms. Ypatingai džiovos ge
visą Leipalingio, Kapčia kesčio. Bet pavardėmis nu
dininkai tinkamai nubausti ninkas ar, darbininkas kuo- kų kunigais ir dvarponiais, malai pradeda veikti, kuo
miesčio ir Veisėjų apielinkę, rodyti prasikaltėlius, kurių Ko vargdienis nusiminęs? už nusižengimus prieš susi greičiausia atlikęs bažnyti kuriuos remia visos juodo met kūnas nudėvėtas.
ir sužinojęs kuris darbinin yra dauguma, niekas negali. Kam nepuošia jįjį gėlės?
rinkimų įstatymą par. 15 ir nius su klebonu reikalus no sios Romos spėkos. Nepak Dabar laikas, pasiklausti
kas ar ūkininkas smerkia Kur pastebėta prasižengi Ko širdis pilna kankynės? Steig. Seimo narių teisių įs rėtų grįžti prie darbo, bet lusnumą bažnyčiai jie ap savęs: ką, kada ir kaip val
negali, nes ir klebonui di verčia pfriešvalštybingumu
dabartinę Lietuvos buožių mas, negi paklausi pavar Kam vargingas jo takelis? tatymą par. 1 ?
.’
gai? Vienas iš geriausių bū
džiausis
darbymetis laukuo ir baudžia.
L. Studentas.
valdžią, tuojaus praneša dės, bet ir paklausus ir ži
D-ras Juozas Buzeiis
dų stiprinti kūną—tai ap
šnipams, ir tada, amerikoni nant be liudininko to negali
Steig. Seimo narys. se, jo ūkyje ir dažnai žmo Kiek šituose mano žo galėti milionus džiovos ge
nėms reikia laukti visą die džiuose yra teisybės?— gal
škai tariant, "gud-bai” žmo skelbti. O ar visuomet su ■Jei kelias prie laimės
malų, kurie tik laukia pro
ną.
paklaus bile vienas skaity gos
geli!
veikti.
liudininku ir vaikščiosi po Erškėčiais užtvertas,
Apleidžiant vietą O ką kunigai aiškinasi, tojas. Visas šimtas!—atsa- Kodėl
Ilgas komunisto Švitros Įstaigas?
Jei tu laimės skysčių
nebandai šiandien
kad jie ta žeme aprūpina ir sakau aš. Štai prirodymai: '
liežuvis Įkando jau ne viena
Negali ragaut,
ir
Ameriką.
prašalinti
tą nualsintą jaus
bažnyčios tarnus, tai yra * Visi žinome, kad tūlas lai
darbininką. Ir Įkando labai Čia toks dalykas, kaip yra —Tad erškiečių dyglius
mą?
neteisybė. Prieš karą vargo kas atgal Lietuvoje buvo
žinoma, kad apielinkėje yra Turi išraut!
skaudžiai!
Nuo
gruodžio
1,
1920
m.
nininkų suvažiavimuose ši susekta karinė lenkų orga Bandyk sekančiai:
L. St—s.
Turbut jau taip "dievo vagis, bet negalima pagauti,
turėjau
garbės
būti
L.
P.
tas žemės klausimas buvo nizacija, kurios tikslas buvo
duota," kad su komunistais teismui Įrodyti, ir jis vagia
Ką valgyti.
Sąjungos
pirmininku
ir
re

daug kartų keltas, nes ir nuversti Kauno valdžią ir
visą
amžių,
visiems
žinant.
visur tas pats: vieni jų, di
SKAITYTOJŲ
Valgyk
užtektinai šviežių
gistracijos skyriaus vedėju, pas vyskupą buvo siųsti pra ir išžudyti valdininkus. Su
delių "revoliucionierių" var Kai-kurie iš inteligentijos
PASTABOS.
vaisių
ir
šviežių
žalių daržo
prie Lietuvos Atstovybės šymai, kad bažnyčios tar areštuotieji suokalbininkai
dais prisidengę, skaldo dar ginčija, kad mano nurodo
vių.
bininkų organizacijas vie mose vietose viskas gerai ir Mes turime daugybę lie Amerikoje. Šias pareigas nams duotu daržovėms ir buvo teisiami. Daugelį Lie Nevartok vaistų vidu
ėjau
iki
birželio
22
d.
1921.
bulvėms žemės, karvę išga tuvos teismas visai išteisi
šai, o kiti tuo tarpu slapta ten reikalus afliek’ant nepa tuvių kalbėtojų, kurie pilni
Ir
nuo
šių
vietų
pasiliuosanytų. Bet visi suvažiavimų no, o daugelį nuteisė ilgiems riams suliuosuoti, nes tai
tarnauja buržuazijai. Todėl stebėta jokios betvarkės. drąsos—vientik drąsos. Jei
vau
tik
dėl
to,
kad
6-tą
dieną
nutarimai ir prašymai nuė metams prie sunkių darbų. blogas paprotys. Genaus
nenuostabu, kad ir Stilso Aš ant to turiu paaiškinti: gu jie tik tiek suprastų apie
liepos,
su
savo
šeimyna
iške

jo
niekais.
Nuteistieji už kiek laiko pa valgyk fygų, sviestinių ir sa
nas, tas garsus savo laiku buk pažįstamas, tai gali ne plaukimą, kiek apie komu
liauju
Lietuvon.
Suvalkijoj, kur bažnyčia prašė valdžios susimylėjimo lotinių aliejų.
"revoliucionierius” ir "pro laukti eilės ir visiems už nizmą ar socializmą, tai su
letariato diktatūros" skelbė akių užlindus tavo reikalai savo drąsa jau senai butų Registracijos skyrius, ga turi vos 3 deš. ir ant tos že ir "geraširdė" valdžia pasi Gerk nors šešis stiklus
lima sakyti, pilnai sutvar mės dar yra pastatytos ir gailėjo jų—beveik visus pa vandens į dieną.
jas, dabar tapo slaptu buo atliekami. Taip pat tik rei ežere prigėrę.
L. M.
kytas. Tik pageidaujama, bažnyčiai priklausomos trio- leido ant laisvės. Nors buvo
žių valdžios agentu. Juk kalinga, kad butum pasi
Kada valgyti.
tenai bažnyčios tarnai pristatyti prieš tuos suokal
pirma, kuomet jis neva "re puošęs ir tokiems duodamos "Laisvės"
Paukštukas, kad kolonijos stropiau užsi bos,
daugiau
nuo
klebono
gauna
bininkus kuoaiškiausi priro Valgyk tris syk į dieną
voliucijos labui" ardė Ame pagal plauko malonios pri kuris keletą metų čirškė re imtu pačiu registracijos
žemės,
negu
Kaunijoj,
kur
darbu
ir
veiktų
sulyg
jau
dymai,
vienok jiems paro reguliariškai, ne daugiau.
rikos Lietuvių Socialistų Są vilegijos. Bet nueik žmogus dakcijos viršūnėse, dabar
klebonai
valdo
po
30
ar
net
nustatytos
tvarkos.
dyta "krikščioniška artimo Prieš gulimą nevalgyk, bet
jungą. jis taip pat dirbo nuskuręs, tai į tokius nei nutupė žemyn. Sakoma, jo
ir
100
dešimt.
gerk šilto pieno, jei nori už
buržuazijos naudai.
kiek nebojama. Valąndų-va- nutūpimui yra tam tikros L. P. Sąjunga, turiu pa Taigi butų geriausia, kad meilė.”
migti.
Dabar iš tikrų šaltinių . landas tarp savęs kalbama priežastys. Gal protas apsi brėžti, išaugo į gana didelę Steigiamasis Seimas atėmęs Kodėl tie didžiausi Lietu
vos valstybės priešai lenkai
ir rimtą organizaciją. Nu
tapo patirta, kad Stilsonas'apie nakties įspūdžius, o la- suko augštai betupint?
Kaip valgyti.
iš
klebonų
žemę
atiduotų
suokalbininkai
susilaukė
veikti darbai, per tą trumpą
Lietuvoje slapta organizavo blausia ten, kur mergos rašValgyk
po valiai ir gerai
valsčiaus savivaldybėms, tai
šnipų gaujas ir kartais net tininkauja ir galop pasako- Vargšas tasai Brooklyno laiką, L. P. Sąjungai skiria butų vilties ir bažnyčios tar Lietuvos valdžios pasigailė kramtyk maistą. Gali gerti
jimo?
pats dalyvavo darant nakti- ma, kad "šiandien nieko ne- Šukys. Kol jisai buvo įsiki gana žymią vietą Amerikos nams tos žemės gauti.
Todėl, kad jie yra bažny vandens prie valgio, bet ne
lietuvių
veikimo
dirvoje.
mis kratas pas tuos žmones,'bus, nes daug darbo turi- bęs į Grigaičio skverną, tai
(
’
’
S.-d.")
Vargonininkas.
čios tarnai, geri katalikai, nuplauk maistą su vande
kurie kritikavo buožių tvar-'me.” Žmogus laukęs visą neturėjo jokio trubelio. Bet Mieruojant materialiu mas
Pamiršk rūpesčius ir
tarptautinio Romos trusto niu.
ką Lietuvoje.
(dieną, atvažiavęs keletą my- kaip greit jis pasimetė nuo tu nuveiktus darbus Lietu
skubumus.
Juokas ir drau
Nors jie priešai Lie
Dabar Stilsonas randasi (lių turi grįžti tuščiomis, Grigaičio ir pradėjo sekt vai, galima pareikšt^ jogei Amerikonai išleidžia vien nariai.
giškumas
daug
geresnis už
sovietų Rusijoj. Ar jis nuvy-'nors ir menkutis dalykėlis paskui Stilsoną, tai atsidū L. P. Sąjunga, bėgyje pus tik kelionėms po svetimas tuvos valstybei, bet "bro pilės kepenims.
mečio, virš trisdešimts tūks šalis daugiau negu $300,- liai Kristuje,” todėl juos
ko tenai pats, ar jį nusiuntė tebūtų, nes raštinėse dirba- rė kalėjime.
F.L.I.S.
reikia paleisti.
tančių dolerių, suteikė mate 000,000 kas metas.
Antikomas.
Lietuvos valdžia sekti tenai ma tik paskirtomis valando-

Stilsonas šnipų tarpe.
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Dėl straipsnio “Kas da
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Mei Seim aUtevam
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mano moteries Veroni
Pajieškau pusbrolio Antano Kairio,
rias bonkas. Kompanijos buvo pastatytas karei, kaipo kuomet musų Bankas uždary kosPaiieškau
COMMONVVEALTH
Kavolienės
Patiltės kaimo, Raudėnų parap, šiau-1
nereikalauja, kad šeiminin- greitas skraiduolis (Cruiser),1 tas, tai nuvjšdte į vieną šių
OF
lių apskr. Jei kas apie jį žiuu malonė
kite pranešti arba pats lai atsišaukia.
kė šutintų ir sterelizuotų bet dabar tasai laivas perdirb-1 dviejų kotelių: HOTEL MERMASSACHUSETTS
Jurgis Kairys
(28)
bonką. Bet jos nori, kad tas keleivių vežiojimui sulyg LE, 8 Avė. and 23rd Street,
Suffolk, ss
Superior Coiirl
65 I st.,
So. Boston, Mass.
*
«*»
Iu Eąuitv
pieną išpylus bonkos butų iš amerikoniško plano, kaipo ir ne (Phone Chetoea 5319), ar TRAPajieškau brolio Liudviko Mačio,
No. 18367
$2.00
plautos šaltu vandeniu iŠ leiinkelio vagonuose: jame nė- VELER*S HOTEL, 9th Avė.,
Attorney-General
Pirmiau gyveno Manchester, Angli$L»..
va
1 joj.
Taipgi pajieškau pažįstamų
sinkos, ir to užteks; o jeigu ra nei pirmos, nei antros klesos, and 23rd St (Phone Watkins
; Juozo Senkaus, Antano Talavincko ir Joseph Kowal & Company, Ine., et ai
..................... 33.00
tik
visiems
keleiviams
įtaisyti
4407).
Ten
gausite
pigią
nakvy

gaspadinė plaudama indus
‘ pusbrolio Jono Pačėsos. Meldžiu at
..................... $1.50
sišaukti.
(29)
reikalais atsikrei . išplaus bonką karštu vande- lygiai puikus ir parankus kam nę ir visai netoli ateit į musų
TOL1SSNI {SAKYMAI
139 Perth Avė., Toranto Or.t
‘ niu, tai bus visai gerai. Bet bariai, sulyg paskiausiu dailės, Banką.
o
Canada.
PRIRODYMUI REI
kuomet pieną išpylus bonka sveikumo ir švaros reikalavimu, Bagažus, paduokite į tą patį
KALAVIMŲ.
APSIVEDIMAI.
pastatoma visai neplauta, taip kad visi be išimties kelei traukinį, kuriuo važiuosite New
Viršui užvardytu reikalu, tolesnei
įsakoma, kad David J. Maioney, Es<|..
tai pienas prie jos taip pri- viai turi pirmos klesoą patogu Yorkan. Nemainykite bagažo
Pajieškau
apsivedimui merginos nuskirtas Receiveris, duotų tolesnį
arba našlės be vaikų nuo 25 iki 40 pranešima visoms ypatouis, turin
džiusta, kad paskui mašina mus. Visi laivo deniai ir pasi čekių ir nesirūpinkite bagažąis
metų, be skirtumo tikėjimo. Aš esu čioms reikalavimus priešais Joseph
linksminimo
kambariai
pavesti
iki
atvyksite
į
musų
Banką.
Gajos jau nebegali išvalyti, ir
35 metų našlys. Turiu gerą darbų, Kowal & Company, Ine., kurie dar
uždirbu pas 2 sąvaiti po 125 dolerius. neprirodė savo reikalavimų, kad pri
pieną tada atveža nešvario keleiviams be skirtumo. Mat 'vę jūsų čekius, bagažo aprupinKurios norėtų atvažiuoti iš Lietuvos, statytų juos į ofisą minėto'Receivegreta
gero
ir
sveiko
maisto
šia'
sime
mes
iki
kelionės
galo.
Jei
gali atsišaukti. Geistina, kad su pir rio 196 Hanover st., Boston, Mass.,
Dr. Hutchison sakosi 1S- se bonkose. Todėl sveikatos
mu -laišku prisiųstų ir savo paveikslų. Ruimas 305, delei leidimo, pirmą ar
me greitame ir gražiame laive turętumet ekstra didelį bagažą,
radęs kanuolę, kuri šausian departamentas prašo mus viskas
Atsakymą duosiu kiekvienai ir pa- prieš pirmą dieną Rugsėjo, 1921 m.
įtaisyta taip, kad kelei- • tai pasiųskite mums apmokėta
eikslą ant pareikalavimo sugrųžin- arba bus sulaikyta, pakol teismas,
ti 10,000 svarų bombomis pranešti, kad visi, kas tik viai turėtų
iu.
(28>1 prirodžius gerą tikslą, duos kitokį įsa
kolinksmiausią ir ko- per ekspresą kelioms dienoms
pieną
vartoja,
bonkas
viper 300 mylių. Padarytas
John Leturkis
kymą, šis pranešimas bus duotas pa
maloniausią
kelionę.
Laivai
'
prieš
išvažiavimą,
kad
spėtų
į
Čia
telpa
ir
jos
paveikslas.
P. O. Box 46, Glcn White, West Va. skelbti per tris sąvaites, vieną sykį
mužutis tos kanuolės mode įsuomet išplautų.
plaukia iš New Yorko stačiai į laikų ateit.
Aš dėjau pastangas kad atsiimt
kas sąvaitę Boston Traveler taipgi
lis pramuša storą plieno
Pajieškau apsivedimui merginos lietuvių laikraščiuose Keleivyje ir
ją iš Lietuvos; atvažiavus jai Ame
Hamburgą,
be
jokių
stovinėjiPlatesnius
paaiškinimus
su

rikon 22 birželio ji nuvažiavo pa rba našlės tarp 20 ir 30 metų. No- Darbininke, išeinančiuose Bostone ir
šarvą. Tai reiškia, kad kas Leonas K. Sindaras prašo mų pekeliuj.
teiksime
laiškais.
(29)
jos pusseserę j Bridgevater. bet m inčios gauti daugiau informacijų, rusų laikrašty Russky Golos, išeinan
visuomenės
pagalbos.
sykis einama vis prie baises
'•as mane, o dabar aš visai nežinai ašykite laišką ir siųskite savo pa čiam New Yorke, bet turinčiam tam
Laivakortė iš New Yorko į Ham
BALTIC STATĖS BANK
kur prasišalino. Sulyg įstatymo Suv liksią, kurį ant pareikalavimo su tikrą skaičių savo skaitytojų Bosto
nių karių.
Jis rašo mums skaudų lai
burgą tik $125.00.
grąžinsiu.
(28)
294 Eighth ave„ cor. 25-th St. Valst. ji turi būt deportuota atgal.
ne; paskutinis paskelbimas tuose
šką ir prašo paskelbti laik- Vaikams nuo 1 iki 10 metų po
Paul Balcumas
Kas
pirmas
apie
ją
praneš
tan
laikraščiuose bus mažiausia 30 dienų
New York, N. Y.
1422 W. 117 st. Cieveiand, Ohio.
skiriu $25.00 atlvgininio.
Laikraščiai
rašo, ,
kad
—- ----------------- vie— raštyje.
prieš pirmą dieną Rugsėjo, taipgi bus
$62.50. War Tax $5.00'už kiek Tel. Watkins 2142.
Jonas Kavolius
pasiųstas
apmokėta pašta išspaus
nas vokietys išradęs orlaivį,! Apie pusė metų atgal mi- vieną keleivį.
Pajieškau apsivedimui merginos dinta kopija advokatui ant rekordo ir
17 Ilarrison st., Cambridge, Mass.
irba
našlės
nuo
30
iki
38
metų.
Aš
kiekvienam kreditoriui minėtos kor
kuris galįs kilti stačiai į vir- rė jo žmona ir paliko jį su 4 Kūdikiams iki 1 metų $5.50.
su 38 metu. Norėdamos platesnių poracijos, kurie bus žinomi ReceivePajieškau brolio Jono Jankevičiau: inių kreipkitės laiškais.
šų ir galįs lėkti 312 mylių į mažais našlaičiais. Pats Sin- (Karės Taksų nereikia).
(28)
riui ir kurie dar nėra priparodę savo
ir sesers Natalijos po vyrui Beisie
K. Valangevičius
reikalavimų ir potam padaryti prievalandą. Bandymai buvo daras jau ilgas laikas be Norėdami prisijungti prie šio
r.ės, abu gyveno Rochester, N. Y
30 Milford st, Lawrence, Mass.
siegtą
paliudymą paklusnume šio įsa
Dar
apie
metai
atgal
rašinėjo
laiškus
daromi Hagoje. Dabartiniai darbo ir neturi draugų, kur musų keleivių būrio, tuoj atsių Jurgis Čepelis, siuvėjas, paeirantis bet vėlesniu laiku jokių žinių nuo j’
kymo.
i.'--.
Pajieškau apsivedimui merginos
iš Kauno rėdybos, Zarasų apskričio, neturim. Meldžiu atsišaukti ar ka
■’ Per Teisiną,
orlaiviai tuojaus išeisią iš galėtų priglausti tuos naš- skite pinigus laivakortės apmo Rokiškio
uo
18
iki
23
metų
senumo;
nejiešvalsčiaus, iki 1917 gyveno juos žino pranešti.
Francis A. Campbell, Clerk
mados.
’ laičius. Paduot į svetimtau kėjimui, pažymėdami kiekvieno Philadelphijoj.
au
turtingos,
kad
tik
butu
linksma
Kaip galima greičiau
Birželio 23, 1921'•?'
Vincas Jankevicia
r mylėtų dora gyvenimų. Aš esu 25
prašo rašyti jo brolis Liudvikas is Bažnytinė gatvė No. 42, Namai Gu
čių įstaigas, kaipo geros šir keleivio vardą, pavardę ir me Vladivostoko.
i. amžiaus. Katra mylėtų apsivesti,
Rusijoj. Jis pats ar kas žaitienės, Kelmė,
Kopiją į
Lithuania.
- Laikraščių žiniomis, pro dies tėvas, nenori. Esant to tus. Nesivėluokite, nes gal pri ;į žino, malonėkite
leidžiu atsiliepti, prisiunčiant savo
man pranešti. Su
Paftudyjrti?
‘
'
aveikslą. Atsakymą duosiu kiekvieteiksiu informacijas ir antrašą jiešfesorius Kolmer Austrijoj kiame sunkiame padėjime, stigti vietų laive.
7 Francis A? CampbeH. Cierk.
Pajieškau
savo
brolio
Albino
Pet

ai
ir
apie
save
pranešiu
laišku
šiuo antrašu:
(28;
išradęs būdą perkelti vieno jis šaukiasi į visuomenę ir Važiuodami New Yorkan rei kančio. Rašykit
rausko, kuris jau senai gyvena Ame šreipkitės šituo adresu:
(28)
M. K. Miškinis
. PARDAVIMAI.
.X
M. Labuks
Ijiwrer.ce, Mass. rik'oj. Pirm didžiosios karės jis ati
gyvūno akis į kitą. Jisai iš prašo pagelbėtu Todėl visi kalaukite bilietų į vieną iš šių 101 Oak st.,
■— ■ ■ I —
tarnavo 2 tarnystas Suv. Valstij
2352 North Robey st, Chicago, III.
ima sveikas akis iš gyvos geros širdies žmonės malo stočių: PENNSYLVAN1A STA- Pajieškau draugo Juozo Tautkaus, kariumenėj. Po karei nieko apie j
PARSIDUODA ČEVERjKV TAI-;
Taigi meldžiu gerbiam
Pajieškau apsivedimui merginos SYMO DIRBTUVĖ su visom: ni*ši-,
žuvies arba žiurkės ir pri- nėkite kas kuomi išgalite T1ON, 32nd Street ir 8 Avė. (vi Kauno rėdybos, Seredžiaus valsčiaus. negirdėti.
"Keleivio” skaitytojų, jeigu . kurie a
arp 18 ir 25 metų amžiaus. Aš esu nom ir įrankiais. Priežastis pardOįikaimo.
Pirmiau gyveno pie ji girdėjo, suteikti man žinią i
gydo jas akliems gyvū jam prigelbėti. Jo adresas sai netoli nuo BALTIC STATĖS Išlaštakių
9 metų vaikinas. Mylinčios gyventi mo—važiuoju Lietuvon. * Kas nori (iš
Weterbury, Conn., o dabar nežinau, prisiųst jo antrašą.
inksmai atsišaukite ir savo paveiks- gyti tokį biznį, o nemoka ant mašinų
nams; ir tie gyvūnai paskui yra sekantis: L. K. Sindaras BANK). GRAND CENTRAL kur jis randasi. Meldžiu atsišaukti
(28)
Antanas J. Tvaranavičius
ts prisiuskite. Platesnių žinių su- dirbti, aš apsiimu išmokinti.
jei kas apie jį žinot, ir.alonėkite Kairėnu kaimas, Grinkiškio valsčius eiksiu
gerai mato. Dabar jisai da 532 E. 7th st, So. Boston, DEPOT, ar, kurie važiuojate arba
laiškais.
(30)
S.
UŽDAVINIS
man pranešti šiuo adresu:
(29) Kėdainių apskritis, Kauno sėdyba.
W. P. W.
189 E. Merrimack st., Lowell, Maaa
rysiąs bandymus su zuikiais Mass.
Tamkus
per Jersey City, 23rd STREET 17 Morgan Joe
Vhipple Barracks, Prescott. Arizona
Sa.,
Pittston,
Pa.
ir beždžionėmis. Jeigu pa
FERRY. čia musų pasiuntiniai
Pajieškau Vilimo Obarskio, kuri
DYKAI. BRITVA. DYKAI!
Pajieškau apsivedimui merginos,
sirodytų, kad beždžionei ga
Perkant peiliukų dėl skutimo barz
As, Kazimieras Gudas, pajieškau prasišalino iš Detroito apie dvi są
jus
pasitiks
ir
atves
Bankan.
ašlės
arba
ir
gyvanašlės
dėl
gyvedos už $1.00, gauni britvą $5.00 ver
Pulsas.
savo brolių Jono ir Ignaco. Paeina vaitės tam atgal, nuskriausdama:
lima prigydyt svetimas akis,
3Q iki 45 metų amžiaus. tės dykai, ir naudingų informacijų
Nebus skirtumo, jei atvyksite ir.jį Kauno gubernijos, Panevėžio pa- mane, Mykolą Petroką ant $.120.00 i Xšimo,esunuovaikinas
Gali at apie biznio reikalus. Jeigu nori minė
tai galimas'daiktas, kad ir Širdies plakimas išvaro į kitas stotis, tik liepkite, kad Vieto. Pompenų valsčiaus, Pasvalio išveždamas Stanislovo Kaveckio pa sišaukti turtinga 49ar metų.
biedna, duosiu tus daiktus gaut DYKAI, tad pasis
„
. .
a i aa rrt
parapijos, Migoniu sodos. Norėčiau čią. Jos vardas Elzbieta Kaveckie
žmogui jos prigytų. Tik kraują į kraujagysles ir iš pašauktų
kiekvienai. Lai atsišaukia kubink rašvt tuojaus. Pinigų nesiųsk.
mus telefonu WAT- j susirašyti laiškais. Aš turiu gerą nė. Kas pirmas praneš kur jie gyve •rįsakymą
tos, kurios nori gauti partnerį prie
klausimas, kas apsiimtų sa tempia jas. Tas ištempimas KINS 2142, o mes tuoj atsiųsim <terba Alaskoį
(29
•JANCOS SPECIALTY CO.
(29)
(29 * na, gaus 25 doi. dovanų.
>iznio mieste ar ant farmų. Gali at- P. 0. Box 640, Nevv Haven, Conn.
Mykolas Pctrokas
vo akis parduoti kitiems? yra pulsas, ir jis jaučiamas žmogų. Jei atvažiuosite nakty,'
išaukti
ir
iš
Lietuvos
šiuo
adresu:
3460 Norvo’k st, Hamtramck, Mich
Chicfcaloon. Alaska.
Kastantas Ameszejus
(29)
Nes silkės akįs žmogui juk vietose, kur kraujagyslės
PUIKI VIETA IŠVAŽIAVI
157 Nanticok St-,,Breslau.
Pajieškau savo tėvo Juozo ir’ dė
netiks. Beždžionė kad ir randasi kūno paviršiuj. Pul
Plymouth, Pa.
MAMS IR PIKNIKAMS.
dės Jono Banevičių. Prieš ;»enkioli
artimas žmogui gyvūnas, so plakimo būdas ir kiek sy
Prie
upės ir geros maudynės, salė
ką metų gyvenusių Pennsylvunijo:
Pajieškau apsivedimui našlės moir Illino’s valstijose. Abudu Kauni ers, tarp 4C ir 45 metų amžiaus, labai paranki dėl - visokiu išvažiavi
bet vargiai ir jos akįs galėtų kių plaksi kas minutą, yra
mų, pigiai galima parsisamdyt, lietu
gubernijos. Šiaulių apskričio. Radvi
įylinčios gražų gyvenimą. Aš esu vių
žmogui tikti. Beždžionės svarbus ženklai.
apgyventam Shawsheen River
iiškio valsčiaus. Vienkiemio Malinuv
.ašlys, turiu gerą gyvenimą. Su
ka. Meldžiu jų pačių atsišaukti ar lirmu laišku meldžiu prisiųsti pa- Parke, netoli nuo Bostono. Norėdami
akįs gali tikti tiktai beždžio Pulso plakimas mainosi
užimti sale kreipkitės pas sekretorių
ba jei kas apie juos žino man pra
eikslą.
nei. Taigi šitas išradimas, dažniaus už temperatūrą.
W. Klemka
(29)
nešti šiuo adresu:
(29)
T. A. Savičis
Shawsheen River Park,
Stasys Banevičius
kaip, jis mokslo žvilgsniu Plakimas skirtingas įvairio
'2343 Profesor St, Clevdand, Ohio.
R. F. D. Box 49, Billerica, Mass.
‘ Paštas Radviliškis, Šiaulių apskriti:
svarbus nebūtų, praktišku se ypatose, žiūrint amžiaus,
vien. Malinuvka, Lithuania.
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės
žvilgsniu labai naudingas ir greit mainosi, ypatingai
'įerginos tarp 18 ir 27 metų am- REIKALINGAS GERAS
Pajieškau pusbrolio Motiejaus Sa
iaus, nemažesnės kaip 5 pėdų 4 coturbut nebus.
lieko,
Nemunaičio
parapijos.
Vaisinu
10 Inch—85c. •
KRIAUČIUS.
miklinimosi ar valgymo lai
ių ir mokančios anglų kalbą. Aš esu
sodžiaus ir švogerio Vincento Bla 'S metų vakinas 5 pėdų 5 colių, sveDarbas ant visados. Atidarau kitą
ke, po kokių sujudimų, arba Muzika kaitina širdį, taip kaip saule»kaitina žemę, versdama nų
znelio, Merkinės parapijos, abtidi
iu 150 svarų, esu prisilaikantis, biznį. Atsišaukite tuoj:
pavieto, Vilniaus rėdybos
laike kokios baimės.
jrukąu ir mažai geriu.
Norėčiau
PAUL KRIKŠČIUN
žydėti medžius ir gėles. Pasiklausykit ši mėnesi naujausios mu Trakų
Meldžiu atsišaukti arba jeigu ka
Washington
Depot, Conn.
usipažinti
su
dora
mergina
ir
apsi

Normališko vyro plaki zikos savo kalboj ant Columbia Rekordą, kuriuos pripildė Lietu apie juos žinote malonėkite pranešt mesti. Su pirmu laišku meldžiu pri
(2S, dusti paveikslą. Vyrus meldžiu nemas, kuomet jis ramus, sep vių Orkestrą, Geležiūnas ir Bukšnaitis, Armonikų solistai, Bu šiuo adresu:
LDLD. CENTRO VALDYBOS
Paulina Brendžiutė-Pagireėkienė.
tėnas,
Komiškas
Trio,
Plieniunas,
Lušnakojis,
Petrauskas
ir
ašinėti.
tynios
dešimts
du
plakimai
į
ADRESAI:
2210
Forbes
st,
Pittsburgh,
Pa.
Peter
J.
Prauskunas
Prasidėjo skandališka byla. minutą, o normališkos mo Columbios Benas. Paprašyk artimesnio savo * krautuvninko,
J. S. Prusa lai t is, pirmininkas
1915
Mary
St
S.
S.
Pittsburgh,
Pa.
943 Bank St- Waterbury, Conn.
Šį panedėlį Bostone prasi ters— astuonios dešimts į kuris parduoda Columbios Rekordus, kad jis jums pagrajitų.
Aš, Uršulė Sadauskiene, pajieška’
J. M. Buchinsky. sekretorius
savo švogerio Felikso Česnulevičiau:
SCRANTON. PA. Lietuviškai Lendėjo labai skandališka byla, minutą. Po gimimui plaki
52 Glenwood avė.,
Vilniaus rėdybos,
Trakų pavieto
iško Politikos Republikonų Kliu
Binghamton, N. Y.
kurioj kaltinamas apskričio mas
Daugų pašto, Andriunų sodžiaus. Tu do susirinkimai atsibuna kas antrą
greičiausias, nuo šimto
K. Liutkus, iždininkas
riu prie jo labai svarbų reikalą i. ■r ketvirtą panedėlį kiekvieno mėneprokuroras Tufts dėl užlai dvidešimts
Great Neck L. I„ N. Y.
keturių iki šimto
Lietuvos. Meldžiu atsišaukti arb: io, ant Oak St. Vytauto Svetainėje,
kymo ištvirkimo namų Bos- keturias dešimts
<aip
7
valanda
vakare.
Yra
užpra

jei
kas
žino
man
pranešti
ant
ši«
keturių.
adreso:
(29)
šoma kodaugiausia žmonių susirinkt,

Išradimai

I

Pajieškojimai

LIETUVIŠKI REKORDAI

Visokios žinios.

sės bus nominacija miesto valdybos,
Uršulė Sadauskiene
Komitetas.
125 Wil:iams St Northampton Mass.

tą, ir tarp dviejų ir trijų me
tų
devynios dešimts arba
Aną sąvaitę tapo areštuo išimtas
tas Boston Penny Savings nutą. penki plakimai j mi
Banko kasininko padėjėjas
įClay. Jį kaltina pavogimu
($2,000 vertės Liberty Bond- I LIETUVĄ SU
sų*_______
PALYDOVU.
Areštavo bankierių.

Hotely nusišovė moteris.

Plaza Hotely, pirmaei
liam Bostono viešbuty, aną
(nedėldienį nusišovė nežino
ma moteris. Diena prieš tai
Hi atėjo tenai su vyru ir pa
siėmė vieną kambarį. Vyras
(užsirašė savo pavardę ir
pridėjo, kad moteris esanti
no ”pati.” Bet vėliaus jisai
prasišalino ir moteris paliko
viena. Jai buvo pasakyta,
kad ant toliau jos kambarys
jau neapmokėtas ir ji turi jį
apleisti. Vėliaus tarnai rado
duris iš vidaus užrakintas,
ir kada įlindo per langą, mo
teris gulėjo jau nebegyva.
Šalia jos gulėjo iššautas re
volveris.
Dabar paaiškėjo, kad tai
buvo mergina Se darbo. Kas
buvo tas vyras, nežinia.
Išplaukit pieno bonkas.

Sveikatos departamentas
reikalauja, kad pienas butų
Svarus ir bonkos švarios.
Bet pieno kompanijos skun
džiasi, kad žmonės, išgėrę
•ieną, gražina joms nešva-

‘

....................... ..........

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

Lietuvos Respublikos

' įsi lipo, visi lipo. Šocas.

Jonas mokina kariauti.

Geležiūnas ir Bukšnaitis.

Lietuviška Or. "Kaunas”

Geležiūnas ir Bukšnaitis.
Jgr. arm. Čigonų Mikas.

►

NUO 1905 METŲ REVOLIUCIJOS IKI
ŠIŲ DIENŲ, SU SPALVUOTU
ŽEMLAPIU.

Jonas Butėnas, basso.

Per virvutę. Polka.

Noria miego, saki, miego.
Jonas Butėnas, basso.

Įgr. arm. Čigonų Mikas.

r Jaunikio išsirinkimas.
Sidabriatė, Geležiūnas
ir Bukšnaitis.

Jonas Butėnas, basso.
Pasakyk man mylinas

Piršlybos.

<

krašte.
Jonas Butėnas, basso.

Sidabritttė, Geležiūnas
ir Bukšnaitis.

4

fOželis.

Pulkim ant kelių.

Jonas Butėnas, basso.
E-4914

St Šimkaus choras. -

Link, diena mums nušvito.

E-3291

St Šimkaus choras.

K-4717

Plaukia sau laivelis.
M. Čižauskienė, soprano.

Liūdnas gyvenimas.

Lopšinė.
M. Čižauskienė, soprano.

Kotelyje.

Virbalio polka.

laiškas nuo Barbutės.

Orkestrą.

Sesutės valcas.
Kvartetas.

žiarAtt kad botų
Cotanbia Vaizbaženkite ir paminėk
numerius Columbia
Rekordo*-*

4

Mes padainuosim.

Jonas Butėnas, basso.

4

Plieniunas ir Lušnakojis.

Plieniunas ir Lušnakojis.

Kaina $1.00.

Derybos.

Jeigu norėtumėt ga«t tą knygą
apdarytą audimu, kainą................... $1.50.
Pinigus galite siųsti popierinį dolerį
laiške. Tik aiškiai užrašyk savo adresą

Plieniunas ir Lušnakojis.

Columbia Lietuviški rekordai yra ste
bėtai.
Lietuviški
Recordai, padaryti
Lietuviški; artistę.

Ilgai lauktos "KANKLĖS” vėl
pradeda kankliuoti. Šį metą koiąp.
MIKAS PETRAUSKAS leidžia ne
tik šių metų "kankles”, bet ir visų
keturių praeitų metų bus naujai
peržiūrėtos ir viena knyga-sąsiųviniu išleista. Dabar jų kaina 3 dol.,
o kaip tik apleis spaudą (už apie
dviejų mėnesių) bus "Kanklių”
kaina 6 dol. Siųsk tuojaus TRIS
dol. šiuo antrašu:
MIKAS PETRAUSKAS
769 Broadaay, So. Boston, Mass.

Ant Išbandymo.

GRAŽUS SPALVUOTAS ŽEMLAPIS,

kuris parodo šiandieninius Lietuvos Rubežiuš sutartimi su Rusais, Latviais ir
kitais kaimynais. Vienas tik žemlapis,
perkant atskirai, vertis dolerio.

Plieniunas ir Lušnakojis.

E-4716 <

“KANKLES”

>

Šitoj knygoj telpa Visi faktai ir doku
mentai, kurie parodo, kas ir kaip kovojo
už Lietuvos paliuosavįmą iš po caro val
džios, kas tą valdžią sugriovė, kas paskui
norėjo prijungti Lietuvą prie Vokietijos,
kas norėjo uždėti ant Lietuvos vokiškąjį
karalių, ir kodėl visk tie pienai nenusisekė.
Toliaus veikalas parodo, kaip buvo ap
skelbta Lietuvos Respublika, kaip buvo
šaukiamas Steigiamas ;Seimas, kaip Lietu
va kariavo su bolševikais, kaip ji su jais
susitaikė; paskui, kaip ant Lietuvos už
puolė lenkai ir karė sujais.

<

Kur upelis teka.

Tuoj išeis iš spaudos nauji lietu
viški laiškai rašymui j Lietuvą, la
bai dailiai padaryti, su visokiais pa
gražinimais ir su gražiais pasveiki
nimais tėvo, motinos, brolio, sesers
ir giminių. Užtat nei vienas nepra
leiskit šitos progos nenusipirkę laiš
kų, o pradžiuginsit savuosius tokiu
linksmu -laišku. Siųskite užsakymą
tuojaus. nes vėliaus gali nebelikti.
Kaina 10 laiškų 75c.; 25 laiškai už
$1.50. .Agentams speciaiės kainos.
S. F. Janeos
(28)
P. O. Box 640,
New Haven, Conu.

>

4

riaukė žąselė per Neman.

Lietuviška polka.

■

ISTORIJA
j

Trepu kas. Šokis.
Lietuviška Or. "Kaunas”

Pas fotografų.

X

Visiems, kurie atidėliojo savo
kelionę Lietuvon, baimindamie
si painaus kelio, blogo laivo,
keblumų su pasportais, ”Lenkų
Koridorių,” ar pervažiavimo
per Vokietiją, šiuomi paskelbia
me, kad RUGPIUČIO (AUG.)
4 dieną, 1921 m., laivu MOUNT
CLAY mes siunčiame su dideliu
keleivių buriu specialį palydovą
VYTAUTĄ SAUKLį. kuris ap
rūpins visus keleivių, reikalus
pradedant atvykimu į New Yorką ir baigiant Lietuvos gdžkeliu. Jis pasirūpins patikimu ke
leivių stotyse, parengimu nak
vynės, nugabenimu bagažo, iš
gavimu kvito už Tncome Tax, jis
pasodins keleivius į laivą ir pats
važiuos drauge su jais iki'kelio
nės galo: jis perves keleivius
per
Vokietiją, apsilenkiant
"Lenkų Koridorių” ir bus nuo
lat su keleiviais, taip kad kiek
viename žingsnyje keleiviai ga
lės
1 naudotis jo pagalba ir pata
rimais.
Laivas, kuriuomi Vytautas
išaukite lydės musų keleivius,
vadinasi MOUNT CLAY. Jteai

A

LIETUVIŠKI LAIŠKAI

>

1:
Kiekvienas, kuris tik prisius 2 dol..
aš siunčiu ant išbandymo 4 dol. var
tės barberišką britvą. Naudokite per
2 nedėlias ir jeigu tinka, tuomet prisiųskite likusius 2 dol.. o jeigu ne
tinka, tai prisiųskit atgal britvą, o aš
prisiųsiu jums jūsų įmokėtus pinigus.
Adresuokit taip:
(31)

>

4
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BROADWAY,
so. boston, mass.
!

‘ »»*<»»»■
. ...................................................................................................................................... i

►

1

LITHUAN1AN HtRBER SHOP
102 MILLBL'RY STKORCESTER. MA8&

ir Lietuvos žurnalistų
pasitarimas,
įžvelgdamas
šitų šalių reikalų bendrumų
i politiniu, ekonominiu ir kub
t turiniu atžvilgiais, pripaagituoti, o viskas išeis, kaip žindamas esant reikalingą

|l| ŽB9»e$raš» iš Lietam
K kelionės į Lietuvį.

vijos

Kazys Ričerdas, kuris ne
senai išvažiavo į Lietuvą,
dabar prisiųstame K.'Sidab
manu, kad po šito pasitari
rui laiške aprašo apie savo
mo
turi įvykti, netotenoj
kelionę.
ateity.
Rygos mieste bend
Guodotinas Drauge' Siun
ras
kongresas
teatoateais
čiu jums daug gerų linkėji
mų iš musų šalies Lietuvos. Kodėl daugelis amerikiečių uždaviniais. Laiką kongre
Nors mažą valandėlę paga laiškų nepasiekia giminių sui nustatys Latvių Ana
listų sąjunga. Tokio kongre
Lietuvoje.
vęs stengiuos aprašyti apie
so
uždaviniu butų taip nai
Kad Lietuvos paštininkai
mano kelionę į Lietuvą.
Baltijos valstybių žurnalis
Kelionė buvo labai puiku j vagia amerikiečių laiškus, tų sąjungos realizavimas
Laivas didelis ir geras no tikėdamiesi juose rasti pini dvykinimasj. Nelaukdamas
rėjosi pavažinėt juomi po gų, tą patvirtina A. Valuc- bendrojo kongreso sušauki
vandenyną bent porą mėne ikio laiškas iš šakių, rašytas mo. pasitarimas \ atranda
siu. Nesuspėjau nei susipa-i Antanui Jonaičiui
.
.. į Scran- esant reikalingą greitą už
žint i su visais keliauninkais j
P?- Štai ką Jis tame lai mezgimą nuolatinių ryšių
ir jau reikėjo išlipti Ant-Jške sako:
tarp Estonijos, Latvijos ir
vverpe. Po Antwerpą buvo, "Apie 15 d. balandžio šių Lietuvos žurnalistų draugi
smagu pasivaikščioti ir pa- metų mudu su pusbroliu N. jų per bendrąjį centrinį hiuulioti, nes beveik visur gali Matijošaičiu ėjova i šakius rą. Biuro uždavinys yra pa
ma angliškai susikalbėti. O mokytis. Aš pastebėjau Sie- laikyti nuolatinį ryšį tarp
.Berline, tai labai smagu, tik sardo vandeny daug laiškų. žurnalistų draugijų turint
gaila, kad tik avi dieni tega Pasišaukiau Nikodemą ir tikslu savitarpinį ir labiau
lėjome pabūti, nors ten il pradėjome graibyti. Pasiro specialiai infarmavimąsi po
giau nelaiko kaip dienas. dė, kad tai iš Amerikos laiš litikos. ūkio ir kultūros die
Viskas dailu, puiku ir pigu. kai siųsti i Plokščius. Paskui nos klausimais, o taip pat ir
Berline galima pragyventi mudu paėję radome dar profesiniais
klausimais; ,
šešis kartus pigiau, negu daugiau laiškų, adresuotų į Bendras savitarpinis infor
Bostone. Vaikščiojome po Griškabūdį. Mudu surinko mavimas apie Lietuvos, Lat
puikiausius cafe’s ir teat me laiškus ir nunešėm apsk vijos ir Estijos gyvenimą li
rus, visur žmonės labai mei ričio milicijos viršininkui gi šiol buvo labai menkas, į
lus ir teisingi. Nors su jais Kudirkai. Sakoma prieš tai todėl pasitarimas laiko b
angliškai susikalbėt negali žmonės irgi buvo radę laiš esant reikalinga atkreipti '
ma, bet patarnauja labai kų, bet niekur jų nenešė. į tai akį oficialiniams infor- >
maloniai. K. Norkus pasiti Paštininkai likosi patraukti macijų organams ir skaičių ‘
ko mumis Antwerpe ir visus teisman. Vienas paštininkų ių padidinti. Kultūriniam h
labai puikiai aprūpino iki jau prisipažino prie kaltės. bendradarbiavimui paleng- ‘
pat Kauno. Važiavome per Byla buvo paskirta ant 14 vinti pasitarimas * atranda t
lenkų karidorį. Lenkas perė d. gegužės, bet teisėjas ją esant geistinu sudarymą ’
jo, peržiurėjo pasus ir atlik perdavė tardytojui, o tas tam tikros kultūrinės kon- Š
tas kriukis. Amerikos pilie antru syk ją ištardęs pasiųs vencijos tarp Baltijos vals
čiams jau nereikia lenkiškos ją apygardos teisman Ma- tybių.”
vištos ant pasų dėt. Eitkū riampolėj.
Kita rezoliucija buvo pri- '
nuose vokiečiai apžiurėjo „Vadinasi, Lietuvos valdi imta
tokia:
pasus ir kratė, bet kas buvo ninkai nekoki.
A. Vabickas.” „Lietuves, Latvijos ir Es- p
kišeniuose, tai nežiūrėjo, tik
tijos spaudos atstovų bend- ‘
apčiupinėjo apie kūną, kad
ras pasitarimas, atsižvelg- s
nebūtų kur užslėpta per
damas į Baltijos pajūrio ir k
daug vokiškų markių. Vir
kitų valstybių reikalus, ku- h
baly kratė lietuviai, žinoma,
rioms tenka ginti savo vals- *
tik dėl mados, atidaro baksą
tvbės
nepriklausomybę, — 1
iFvėk uždaro. Jie supranta Nuo gegužės 29 d. ligi bir
pripažįsta
esant reikanngą L
savo darbą, tik reikia paša; želio 3 d. Kaune buvo estų,
kyti teisybę. Jei meluosi, tai latvių ir lietuvių žurnalistu ankštą susijungimą šitoms b
tuomet krės ir prirodys. kąd pasitarimas, kur svarbiau šalims kultūros, ekonomijos, "
meluoji. Vienam lietuviui sias klausimas, galima saky ir ypač politikos ir karo at- k
*
pastebėta, kad jis turi du ti buvo sukęsis apie tai, kaip žvilgiu.
dugnu savo bakse, bet tas ir kuriuo budu galima butų „Tasai susijungimas turi k
užsigynė. Tuomet revizorius' arčiau susipažinti vieniems būti artimiausių dienų įvy-k
išvertė iš bakso drabužius, ‘ su kitais estams, latviams ir kis tarp tų valstybių, kurių *
išpiovė pirmąjį dugną ir ant lietuviams.
politiniai santykiai tam yra
antrojo bakso dugno rado Kaip žinoma, visoki lietu- pr ibrendę ir kurios atranda L
dideli šautuvą. Jei tas žmo vos priešininkai stengdavo tokį susijungimą esant pri
gus nebūtų melavęs, tai ne si platinti apie Lietuvą me imtiną, ir kurių reikalai bei
būtų ir jieškoję.
lagingų žinių. Todėl svetim tikslai sutampa su susijun
Virbaly sužinojome, kad taučiai negalėdavo gerai įsi gusių valstybių reikalais bei k,
antryt gelžkeliečiai rrkariš-.vaizdinti
______ ___________
K. A. k
Lietuvos dalykų tikslais.”
kiai turės savo pikniką, tai I padėties. Atvažiavę i Lietunakvojome Ir gerus laikus va estai ir latviai patys savo
apturėjome ant tikro lietu-' akimis gavo pamatyti tikraAtatityui.
vių pikniko. Kaune vėlpa-[ja dalykų padėtį ir Įsitikinbuvome porą dienų,apžiujOg‘ kai kurių agentūrų M. Petkevičiui, New York,
rėjome miestą, žmonės labai skleidžiamos žinios yra me- N.Y.—Jūsų ”Extra” žinios
netąlpinsime.
šitokių da
meilųs, tik reikia nesidi- ,]agįngos.
džiuoti prieš juos, sueit, pa-! Dabar jau latviai ir estai lykų skelbimą laikraštis ga
sikalbėt, tai pagatavi ameri- įsitikino, kad Baltijos vals- li būt patrauktas teisman.
kiečius ant rankų nešiot.' įybių sąjunga pirmiausia M. O. Dažinskieuei. Visos
Kaune ir kituose miesteliuo-. turinti būti sudaryta iš tri jizniskos įstaigos yra geros,
se labai daug kareiviu. Jie,jų valstybių: Estijos, Latvi- tol žmogų prigriebia.
irgi malonus, ypač jeigu jos jr Lietuvos. Ypač latvių
jiems ką nors užfundini ir žurnalistai visomis jėgomis
REIKALINGI
pasikalbi. 0 jau tų Lietuvos palaiko tokios sąjungos bupanelių, tai, brolau, nežinau tinumą. Estai taip pat Unks IŠDALINTOJAI
nei kaip tau aprašyti.
I ta prje tos nuomonės, nors TIEM, KURIE DADAR UŽLAIKO
SELYKLAS IR ADYMUS
Dabar Lietuvoje labai ne taip dar senai ir jie buvo
PIRMENYBR
dailu: gegutė kukuoja, vie- šaUnin^į to, kad į Baltijos
GERIAUSIA UNIJA
veršeliai čiulba, lakštingalos valstybių sąjungą įeitų LenWHOLSELIO GROCERIŲ
dainuoja, darželiai pilni zo- kija. O dabar jie pamatė,
lynų, visur ž;
žydi, žaliuoja, kad šiuo metu, kol Lenkijos
Pasidaro jau.
,uku ir smagu, apetitai nėra nupuolę, reinorėtųsi gyventi ant1 visa- kja daryti‘ sąjunga
_ i iš trijų
dos.
[valstybių: Estijos, Latvijos
Kurie Amerikos lietuvių ir Lietuvos. Žinoma, visi no
yra be darbo, o turi keletą rėtų, kad prie Baltijos vals
dolerių, tai tie nesigailėtų tybių sąjungos prisidėtų ir
sugrįžę Lietuvon. Čia visi Suomija, nes tuomet bend
Lietuvos piliečiai, vyrai ir rosios jėgos dar labiau pa
moters, be skirtumo tautos didėtų.
ir tikėjimo, turi lygias tei Reikia tikėtis, kad dabar ;
ses ir Ivgų balsą ir renka Estija, Latvija ir Lietuva
valdžių tokią, kokia jiems pradės gyventi kitu gyveni- ;
patinka. Kiti sako, kad Lie mu ir pasistengs viena su ;
tuvos valdžia peržiauri ir ki kita sueiti į artimesnius ry-;
tokių trukumų yra Bet, sius ir dirbti išvien naudin- ;
broliai, ko gi jus galite no gą darbą.
rėti iš jaunos, ką tik ant ko Estijos, Latvijos ir Lietu
te atstojusios valstybės. vos žurnalistų pasitarimas
Parvažiuokite,
padėkite priėmė tokias rezoliucijas: '
dirbti, budavoti, tvarkyti, „Pirmasis Estonijos, Lat-
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j toli siekti į vakarus nėra reikalo, nes ten
lenkų nesą. Vilniaus grupės vadas, nuro• o|dydama8» kad lietuvių kariuomenė žygiuoja
W0(į rytus kryptimi Merkinė-Varėna-AlkininIkri-Vaka, prašė visas rusų dešiniojo spar(T|M).
ao pajėgas leisti ant lenkų sparno gelžkeliu
Kada prasidėjo operacijos, dauguma vaL;Landvaravas-Gardinas, kad tuo budu pra
džios atstovų, ir visuomenės veikėjų smerkė šalinus lenkus.
fronto vadą, kad jis "žudąs Lietuvą.” Atsi Rimu <9vizijų vadai su Vilniaus grupės
žvelgiant į tai, žinoma, turėjo būti sulaiky vado nuomone sutiko, bet atmainyti savo
aoju$,kad korpuzcDvado įsakymą vistik nedrįsi Tuotos operaoijas. Bet vėliau sužino,
operacijos sekasi, valdžioj ir visuon
•menėj jau
Vilniaus grupės vadas prašė leisti jam
Idlo didelio noro sumušti vokiečius. Galu nuvykti į korpuso štabą Vilniuje lydint vie
Nereikia malkų neiti
tinai! Ko santarvė siekė ir nepasiekėm tą nam divizijos vadų, kuris irgi galėtų paliu
reikia anglių pilti, nereikia pelenų nei
dulkių
išnešti. Naujas Barfectkm Ke
užsimanė padaryti lietuviai.
dyti korpuso vadui Lietuvių kariuomenės
rosimais kepimą Pečius suteikia jums
gatavų ugnį, kuri dega tik tuomet, kai
. Bet šiaip ar taip, o fronto vadas, turėda veikimą.
jus reikalaujat.
mas tikslo* greičiau pašalinti vokiečius iš Rusų divizijų vadai sutiko su tuo pasiū
šis paranku* ir modemiškas virimo
ir kepimo pečius parodo savo vertę
Lietuvos, kurie ga] butų po visą Lietuvą pa- lymu, ir Vilniaus grupės vadas (15 rugpiu3,000.000 vartotojų. Jis priduoda sma
gumo valgių gaminime ir palaikų šva
Hudę» veikdamas savystoviai, išlaikė taktą, ėio, 12 vai) pateko į rusų korpuso štabą.
resnes virtuves. Karštis galima visiš
kai nutaikyti pagal valgio kepimų—
vokiečių (bermontininkų) išsikraustymą Pasitarimas su rusų korpuso vadu pasie
galinta padaryti stiprių arba silpną
pagreitino ir nesukiršino vokiečius pradėti kė savo tikslo.: duotasai rusų kariuomenei
ugnį—su didele ekonomija. N autas
perfection Kerosimais Kepimo Pe
viešą karą.
čius gaunamas 1, 2, 3, ir -i deginimo
įsakymas žygiuoti per Vievį, Žaslius, KaišeX
šaižų.
III.
dorius, Jėzną ir Alytą buvo atmainytas ir
Dar vienas didelis parankumas. Nau
jas Perfeetion Vandens šildytojas su
buvo
paliepta,
susitikus
su
lietuvių
kariuo

KABAS SU LENKAIS.
teiks jums šiltų vandem aut viršaus.
Greitai ir lengvai pridedamas. Klausk
menės
dalimis,
toiiaus
į
vakarus
nuo
užima

Dar pažvdgkim į rugpiutį mėnesį 1920 m.
pardavėjo.
Bolševikai vijo lenkus. Musų kariuomenė mų lietuviais punktų nesiveržti. Be to dar
STANDARD QtL <30. OF.NEV YORK
diena dienon laukė momento vykti į Vilnių, buvo iškeltas klausimas apie įvedimą lietu
viu kariuomenės Vilniun, šį klausimą ru
kad neįleidus į savo sostinę bolševikų.
Musų vyriausioji vadovybė, besitardama sų korpuso vadas, nepasitaręs su komisa
ir be posėdžiaudama kaip paimti Vilnių rais, atsisakė rišti. Buvo pakviesti komisa
pirma bolševikų, pramiegojo laiką. Kada rai, bet ir jie atsisakė rišti šį klausimą, ne
bolševikai buvo nuo Vilniaus jau 1-2 vars pasitarę au savo vyriausybe.
tai, mūsiškiai tik ką pradėjo žygiuoti nuo Vilniaus grupės vadui dar tebesant kor
atogo
Giedraičių-Musnykų-Vievio-Daugų ir Mer puso štabe, priešakinės lietuvių kariuome
nės
dalys
jau
įėjo
į
Vilnių.
(16
rugpiučio
14kinės.
Tai buvo 15 rugpiučio. Vilniaus gru 15 valandą). Įvyko faktas, musų kariuo
Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau
laivakortes sta
čiai j Hamburgu, Eitkūnus, Kauna ar Liepojų. Pašportus pa
pės vadas, išgavęs leidimą žygiuoti link Vil menė Vilniuje, ko ir buvo pageidaujama.
rų pinam kožnam. Musų yra didžiausia ir ataakančiausia lietuvių agentūra. Kasykite ar stačiai važiuokite pas mus, jei
niaus, pasiryžo, kaip galint greičiau, paša Vilniaus grupės vadas gavo sutikimą pa
norit turėti pigių ir malonių kelionę į Lietuvą-Tėvynę.
linti lenkų dalis ir kuo toiiaus nueiti į ryti®, likti savo kariuomenę mieste.
LiTHUANIĄN TRAVEL BUREAU,
kad sulaikyti, rusus nuo veržimosi į vaka Musų kariuomenei, įėjusiai į Vilnių, ru
136 E. 42-nd St,
New York, N. Y.
rus. Bolševikamš prisiartinus prie Vil- sai pavedė kareivines. Ir rusų miesto koniau8,lenkai davė sutikimą nedaryti kliūčių mendaąta* pasižadėjo veikti kontakte su
41
HetuviųKomendantu.
lietuviams žygiuoti į Vilnių. Faktinei išėjo
kitąijL l^usų kariuomenė, eidama nuo Mu* RuęatįhKVG sulaikyti nuo žygiavimo gilyn
siiytų į Maišogalos rytus, sutiko lenkų da į Lietuvos vakarus. Musų kariuomenė,
lis, kurios nenorėjo praleisti musų kariuo nors pasivėlavus, žygiavo pirmyn, į Lietu
menės ir patys norėjo prasiveržti per Lie vos rytusį užimdama vis naujus punktus.
tuvą į Lenkiją. Bet jos buvo mūsiškių ap Tokiam verpete atsidūrė Vilniaus grupės
suptos ir nuginkluotos, Kariuomenės, žy vadas, neturėdamas aiškių vadovybės nuro
giuojančios nuo Daugų link Alkinykų ir Vadymų.
»
* .
60fr.So.3rd Street ir 1146 Na. 2ad Street
rėhos, lenkai visai nenorėjo praleisti. Ačiū Stumdamas lenkus ir palaikydamas sanvoros. vado greitumui, lenkai traukėsi nors. tBciuasu rusais, jis (Vilniaus grupės vadas
PHILADELPHIA, PA.
Ruptoftand kas 2-3 verstai, manydami susi- vedė kariuomenę į Lietuvos rytus.
PINIGUS persiunčiam į Lietuvą greitai, saugiai.
laikyti Ir taip lenkai besitraukdami su lie
LAIVAKORTES
parduodame ant visų linijų.
Kas butų buvę, jei Vilniaus grupės vadas
PASPORTUS parūpiname į Lietuvą.
tuviais susipyko. Lietuviai lenkams užsto
kiekvienu klausimu butų kreipęsis prie vyNOTARIJUšAS uzreg. konsulato Washingtone.
jo plentą Varėnos link ir plukdė juos per
riaurieefeė vadovybės? Jo veiksmas būti
šita
agentūra yra viena iš seniausiu Philadelphijoj.
Męrečianką (į pietus nuo Babriškio). Len
ėjęs pamažu. Kol viršūnės butų išrišę klau
kų kulkosvaidžiai, vežimai ir virtuvės, žino
simą kas daryti su lenkais, besiveržiančiais
rna, liko.
/ "
gilyn į Lietuvą ir kas daryti su rusais, ku
Svarbiausios Vilniaus grupės jėgos trau
riems buvo, duotas įsakymas eiti per Žaslius,
kėsi Vilniaus link nuo Vievio ir šią žygiuo
jančią vorą, lenkai iš miško nuo Paliesio už Kaišedorius, Jėzną—daug daugiau butų su
gaišinta laiko, nebūtų užimta tiek punktų
puolė iš netyčių. Jie ėjo* atakomis ant musų
rytuose, o bolševikai gal jau butų pasiekę
ešelono, bet mūsiškiai susitvarkė, sulaikė
minėtus punktus ir butų nemaža Lietuvos ?!•
lenkų puolimą ir, pareidami patįs į kontrturto išsivežę; o gal būt da, kad rusai, pasie
puęlimą, galutinai atmetė juos su dideliais
kę Kaišedorių, Jėzno, butų panorėję apsi
nuostoliais. (Prasidėjus susišaudymui, pra
lankyti ir Kaune, ir kitur.
džioje Ko susirėmimo, francuzų atstovai
prie tos voros aiškino mūsiškiams, kad tai Vilniaus grupės vadas, vesdamas ka
negalimas daiktas, kad lenkai pultų; tai esą riuomenę. Vilniaus link, elgėsi daugumoje
partizanai - Bet kuomet jiems buvo atvesti atsitikimų sauvaijai; lęnkus stūmė, nugink
Taipgi duoda lekcijas ank
paimti nelaisvėn lenkų karininkai ir karei lavo, km kuriuos net ir šaudė, neturėda
gelio instrumentu greitai išmo
mas
tam
tikrų
nurodymų
bei
įsakymų.
Be
vį^ tada jie įtikėjo.) Francuzai pamatę,
kina grąjint. Tėmja ir tafoaa
pianas, atlieku visokios musispecialistas
kad mūsiškiai stojo su lenkais į rimtą kovą, tam tikro leidimo ir įgaliavimo važiavo į
kališkus darbus atsakančiai.
Meldžiu kreiptis visais reika
kmipėri prie Vilniaus grupės vado, kad leis rusų korpuso štabą ir tarėsi su rusų vado
lais pą? mane.
vybe.
2fi SCHOOL ST.
S
tųjiems grįžti atgal į Kauną, nes einant
Už
takius
pasielgimus
Vilniaus
grupės
CAMBRIDGE
MASS.
kmjrai, jiems nebesą reikalo dalyvauti
Tel. Cambridge 7322
(Prancūzai su musų kariuomene važiavo vadą, žiūrint nekuriais atvejais, reikėtų gal
i, Adęnok jis savystoviai veikdalink Vilniaus kaipo globėjai, kad išvengus ir
mas,
ne minusą: sulaikė bolše
neėuripratimų su lenkais.)
vikų vertimąsi gilyn į Lietuvą, musų ka
Midų kariuomenei žygiuojant į priekį, iš
riuomenę^ pastūmė kiek galėdamas tolyn į
leidcų puris kiekvienam žingsny buvo darorytus ir įsiskverbė į Vilnių.
K
imd šunybti ir musų kariuomenei prisiėjo
eitĮ su. pilnu atsargumu. Dėlto pirmą žya /
IVVaizlMtaMi Btofr S. V. m Otefc
gįavimo &KA Vilniaus grupė pasiekė tik LENKUSI VERŽIMAS LIETUVON.
šiuos ’purirtua: Kaltinėnus, Uubnykus,, Mai- Pažiūrėkim į musų operacijų periodą, *
DRAUGAS REIKALB
aujadvarj, Vizaičiua,
Šagalą, Paliestus, Naujadvari.
Viza
kuomet ‘kariuomenę vadovauja keli asmenįs
Markinę. Antra. Vilniaus grupė susitiko su (vadai).
VARINIAI VIRINIMO
rusais kairiuoju savo sparnu Švenčionyse, Visi atsimenam tas dienas/’"kada musų
PUODAL
PodberMėje, Vakoje, Senuose Trakuose.
saulutė lįHiiik vigais aauo
siekė
Rusai turėdami žinių, kad lietuvių kariu muaų žarnelę, t y. rugsėjo™.
menė muša lenkus, buvo patenkinti ir lietu lę nuo Molpdecno lietuviai pasiekė nustatyviams žygiuojant į rytus, jokių kliūčių ne m^ų ■u rusais. Į pietus laikėsi linijos
darė. Bolševikai žygiavo sulyg duoto jiems Smargonia-Ašmena 5 varstai nuo Lydosįsakymo.
VarilUkia-Skydelis; šiaurėn: nuo Gardino
Vilniaus grupės vadas, susitikęs su rusų pusė varsto Novy-dvur-Dambrava-štabidivizijų vadais ir sužinojęs, kad rusai, žy naa;| pietus: nuo Augustavo 5 varstai, Ir
didumo, sujuągimai,
giuodami Gardino link savo dešiniuoju daug-dar buvo progų mūsiškiams pasistum metrai ir ajMtaroa
mai laiškais tuojaus
sparnu turi siekti Žaslių, Kaišedorių, Jezno ti į rytus,
1
ir Alytaus, aiškino jiem, kad rusams taip
(ToHaua bus).

LAIVAKORTES

M. ROSENBAUM
BANKIERIUS
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DOVANOS!
šiuomi kreipiame Lietuviu domą kati SOUTH
BOSTON T-HUST 1*0. lietuviai Direktoriai ir šė*
rininkai skiria dovanas tiems, kurie atves j minė
ta Baiika didesnį skaitliu nauju depozitorių per
SIUOS DU MtNESiU, i. m.

Dovanos skiriamos sekančiai:

pirma dovana

$50.00 auksu: antra dovana $25.00; trečia —$10.

Depozitus gali padėt pradedant nuo dolerio iki
didžiausios sumos. Taigi, kas nori laimėt šias
dovanas, malonėkit užsiregistruoti pas šias ypatas: M. Venį—Lankoje, K. Šidlauską—aptiekoje,
A. Ivaškevičių. F. J. Bagočių ir J. G. Gegužį.
So. Boston Trust Co. yra viena iš seniausių ir
saugiausiu Banką Bostone, (steigta 1801 m. Turi
suviršum 3V» miliono depozitu ir turi perviršio
s«300,000.00.

SOUTH BOSTON TRUST CO.
SO. BOSTON, MASS.

474 BROADWAY,

Jos A. Maynard, prezidentas; K. Šidlauskas, Viee-prezidentas.

Lietuvižkai - Lenkiška Aptinka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite
ant 104 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo
visokių ligų, kaip tai: nuo galvas skaudėjimo, nuo utaisenėjusšo
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo u-ždefimo
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo
dėl vyrų ir motetų. Dielių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žalio.
Mes jums patarnausime kuogariausiai,
pašaukiame
geriausios
daktarus per telefonų uždyką. Todėl jeigu norite gaut ’ gerus
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite j APTIEKĄ po

BOSTON, MASS.

100 SALĖM STREET,

Ar nori susipažint su visų tautų Dievais? Jei nori,
perskaityk knygą
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GARBINO
SENOVfiJE?
A
Kaina $1.00; audimo apdarais $1.25.
Gaunama ^Keleivio” Redakcijoj
255 Broadway, So. Boston, Mass.

/

EXTRA! DIDELIS NUPIGINIMAS!
laibai geras laikrodėlis
su išpiauatytais viršelius
labai gerai eina, teisuvgui rodo laika, graran
tuotai ant daugelio me
tų. 2. Puikus kaklo ka
riniai, padaryti gnūt«i,
tinkanų nešiot kiekvienai
merginai ir moteriškei. 3.
Puikus paauksuotas šir
delės
fermoj
laketakas. *4. Geros rūšies pa
auksuotas laikrodėlio re
težėlis su kompasu. 5.
Puiki cigaretnyčiukė su
artistiškais moterų pa
veikslais visokiose poaose. G. Puiki kaklaraiščiai
špilka su gražiu akme
nėliu. panašiu deimantai.
7. Viena kaladė magiškų
kortų, kurios galima vartot kazy ravimu i ir laimės spėjimui. 8. N-my
triubeiė, per kurią jus galite matyti kaulus jūsų pirštuose ir daugeli ki
tokių dalvkų. Tai yra labai geras daiktas. Šitie 8 daiktai verti mažiau
sia
!>et mes parduosime tik už $4.75. Tai yra d.dziaamas mguaaas, kokį tik jums teku girdėti. Prisiųsk tik 20c. stampomis dėl psrsiantimo, o >4.75 užmokėsi tada, kaip apturėsi tuos daiktas, užtikrina
me. kad busite užganėdinti arba pinigus sugrąžinsime. Rašykit tuvjMĮS
be atidėliojimo, kol šia išpardavimas dar neišsibaigęs. Antrašas:
(20)
PRACTICAL R A LES COMPANY
1219 North Irvjng Avė,
Dept 192,
CbieAR. «L

į:

KELEIVIS
LINKSMAS IšVAliAVIMAS.
LSS. kuopos rengia 24 liepos se, po Nr. 327 E St
Visas mokslas duodamas Rengia Cąmlridge’aus Lietupikniką ant jūrių. Visi va
žiuos laivu ant dailios-salos dykai. Vaikučiai, norintis vių kooper. B-vė, 17 liepos š. m.
ir tenai piknikaus visą die lankyti šią mokyklą, turi su- ant dr-gų V. ir K. Stasių farną. Ant laivo tilps tik apie sirinkti 18 liepos, 9 valandą mos, 92 Village st, Millis, Mass,
F. Stropienė mirė.
50 žmonių ir tikėtų jau ne ryto, j "Sandaros" kaiųba- Trokai išeis nuo Bendrovės
krautuvės, 39 Partland St,
pereitą nedėldienį miesto daug beliko, todėl kas nori rius. <■
Tėvai, siųskite savo vai- Cambridge, Mass., kaip 9:30 išligonbuty mirė gerai Bosto- važiuot, o tikėto dar neturi,
no ir apielinkės moterims ži- tas tegul pasiskubina, nes kučius j lietuvių mokyklą, ryto. Norintieji važiuoti tronoma F. Stropienė. Kadangi paskui gali jau nelikti vietos jie čia praleis laiką jų pačių kais, paduokite savo vardus
.krautuvėje.
jokių giminių ji čia neturė- ant laivo. Tikėtas su visa ke- naudai ir jūsų garbei.
S.
D.
L.
M.
Valdyba.
}
Tai bus vienas iš linksmiaujo, tai duota telegrama jos lione jūrėmis ir su visu pik---------į šių išvažiavimų, yra dailus ploseseiei i Baltimorę.
j nikų visai dienai kainuoja
Velionė prigulėjo beveik tik $1 ypatai. Valgymų ir Simano Daukanto Mokyk- tas lygios pievos, kur bus galiprie visų pažangių organi-'gėrimų ant laivo ir ant salos susirinkimas.
»ma žaisti visokius žaislus. Bus
zacijų, prie kurių tik mote-į los bus kokių tik kas norės,
Ateinančios pėtnvčios va- ir
?zaInga_veituĮ’
ris yra priimamos, ir reikės Tikėtai parsiduoda So. Bos- kari Lietuviu Salėje ivvks' ,s‘rd“?“‘
vuuomen,
iš jų iškolektuoti posmerti-'tone "Keleivio" redakcijoj, S. D. Mokyklos susirinki- /1“11'vau‘‘ , „
C. L. K. R Komitetas.
nes. Be to da ji paliko nema-'o Cambridge’uje pas d. Vin- mas. Visi draugijų komite i
ža pinigų ir knygų. Knygas,'ciuną ir Cambridgeporto
tai, kaip lygiai ir tėvai, ku Pastaba. Jeigu lytų, tad išvažia
kiek teko girdėti, ji liepė ati-j kooperacijoj.
rie nori leisti savo vaikus j vimą atidės ant 31 liepos.
- — —' — —— • • ’
•
••
________
duoti L.D.L.D-jai, kurios ji,
mokyklą, malonėkite atsi
KVA2IAV1MAS
buvo narė. Kaip ji padarė j Perkūnas trenkė katalikų lankyti. Mokykla jau atsi
bažnyčią.
su kitu turtu, da neteko'su
daro, todėl yra daug svarbių Rengia Draugystė šv. Jone
žinoti. Tik tiek žinoma, kad North Adamse, netoli Bo reikalu aptarimui.
Krikštytojo, Cambridge, Mass
,,- -K-*
V— • W •
rv i a « A
eidama ligonbutin ji pasiė stono, pereitos subatos rytą
Mokyklos Komitetas, ^edėiioje, Liepos 24 d, 1921 m
mė su savim apie $500, ir tie perkūnas spyrė i šventeAnt RUGBY PARK
pinigai dabar randasi ligon- Prano katalikų bažnyčią
MATTAPAN, MASS.
Rubsiuviai da streikuoja.
i
sutrupino apie pusę tuzim
bučio žinioje.
i Kaip vietinius, taip ir apielin
Bostono kriaučių streikas da kės kviečiame atsilankyti. Gale
Jos kūnas tapo parvežtas molinių dievukų ir uždegė
ęsiasi,
bet manoma, kad greit site linksmai laiką praleisti, nef
iš ligonbučio i graboriaus didiji altorių. Nuostoliai ap
au
pasibaigs,
nes beveik kas .bus gardžių gėrimų ir užkan
Akunevičiaus ofisą ir tenai skaitomi Į $10,000.
liena gaunama iš firmų pasių-[džių; o taipgi ir visokių žaislų.
pašarvuotas.
Panedėli atvažiavo iš Bal- Moteris policmanė areštavę vmų taikytis. Kitos dirbtuvės ,• Lygiai senus kaip ir jaunus, viau senai susitaikė, taigi ir Ii-;jsus širdingai kviečia atsilankyt
4 vyrus.
timorės velionės sesuo V.
Rądavičienė ir iš New Yor Niekad nebandykit imti:- usioms nieko daugiau neliko, Į
Rengimo KOMITETAS.
ko M. Miliuvienė, antra se su moterišku policmanu ■ aip tik daryt su darbininkais 1
EXTRA PUIKUS
suo. Nutarta velionės kūną teisingiau sakant su polic •utartis ir pripažinti A. C. W.|
laidot šią seredą
Forest mane, kuri vaikščioja apit f A. uniją. Nors yra keli tuHills krematorijoj.
Rack Bay, nes vargiai ja inai skebų, bet streikas bus
Stropienė mirė visai neti atsilaikysit. Ji nesenai d; almėtas.
Rengia D. L. K. Gedemino Benas,
Spaudos komisija:
kėtai. Nelabai senai ji išpar pradėjo eiti savo pareigas
po vadovybe F. A. Kraučiuno.
A. Juodgudis, J. Peldžius
davė savo rakandus ir ren o jau 4 vyrus areštavo. Jo
Atsibus Nedėlioję
J. Petrick.
gėsi važiuot i Raltimorę, nes vardas yra Irene McAuliff
aplinkybės ją vertusios Bos-į Tai yra pirmutinė moteris
. REIKIA VAIKUI KURDO.
toną apleisti. Turbut dėlto i policijantė Bostone.
Prasidės nuo 10 vai. išryto.
pastaruoju laiku ji buvo la
Kambarys, maistas ir visas
Mokykla atsidaro.
bai nusiminus ir vengdavo
ižlakymas, išskyrus drapanas, Ant Bačinskio farmos, Bcdford. Mass.
žmonių. Ligonbutin ji buvo Liepos 18 dieną atsidarc •eikalingas 7 metų vaikui. Geis Šis piknikas bus vienas iš puikiau
nes griežš tankiai Benas ir bus
paimta pereitą subatą. o ne- Simono Daukanto Lietuviu tina butų ant farmos. Vaikas sių,
kitokių pasilinksminimų jauniems ir
dėlioj jau mirė.
[Mokyklos kursai lietuvi;? .ykus ir gražus. Bus apmokėta seniems. Todėl nepraleiskite progos.
Širdingai kviečia skaitlingai atsi
[vaikams.
Bus mokinama kiek reikia. Kas turėtų tokią lankyti
D. L. K. G. B.
Ar jau turit tikėtą ant jūrių lietuvių kalbos, rašybos, is- vietą, lai parašo, arba asmeniš P. S. Kurią norėtumėt važiuoti
pikniko?
j to rijos ir geografijos. Mo- kai kreipiasi po 6 vai. vakare trokais arba automobiliais, tie turite
paduoti vardus išanksto Beno na
Kaip jau buvo pereitam kins "Keleivio'’ ir "Sanda- ■iuo adresu:
riams ir J. Petraičiui. 371 Broadway.
Trokai ir automobiliai išvažiuos kaip
Mrs. J. Žukauskienė,
"Keleivio” numery rašyta, ros" redaktoriai. Mokykla
’O vai. rvte nuo Lietuvių Svetaiuūs, i
So. Bostono ir Cambridge bus "Sandaros” kambariuo- 257 Gold St, So. Boston, Mass. kampas E ir Silver st.

Parsiduoda pigiai setas dėl frontiuimio, karpetas ir gramofonas.
160 H Si,
So. Bostone, 3rd floor.

Vietinės žinios

TeL So. Boston MS-W

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS

TIKRAS BARGENAS
Walnut avė. namas 14 karabarių,
3 maudynes, 36,000 pėdų žemės, 30d
pėdų frontas. Fred’k Woodruff lac„
68 Devoashire st.. Boston. Mass.

LIETU VYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo • IH 12 dtoa*.

No* 2 U » vah.
NEKĖLIOMIS
Iki 1 v. p* platų.

Kambarys ir virt avė aut rendoa.

Apyseniems žmonėms geroj vietoj,
geras kambarys ir virtuvė išsiduoda
už žemą kaina. Kreiptis pas: (29)
A. Mizarų,
361 Broadway, So. Boston, Mass.

ki 12 dienų.
Ofisas "Keleivio* nai
251 Broadnay. tarpo C ir
SO. BOSTON. MASS.

PARSIDUODA NAMAS.
6 šeimynų namas, 30 kambarių su
visais įtaisymais. Sutikčiau mainyt ir
int farmos. netoli Bostono. Platesnių
iinių klauskit per laiškų arba ypatiškai.
(30)
St. Shapman,
949 River st, Mattapan, Mass.

RUSAS DAKTARAS

g. B. 2481.

BU.C.LatitaStoNir
LIETUVY!
Gydytojas Ir Chirurgą*.

506 Broadway & G st.
SO. BOSTON, MAS8.
VMNMMMhHhNBMI

PRANAS JONAITIS.
Pentiną ir iihaMiaa namas,
ir patai** viekų kas Uk veika“Tt,, užtik emtM, kaina

prieinama.
(29)
Namų adresas: 565 64h 84.
Ofisas: 332 Broadvay
SO. BOSTON. MAS8.

N. GLEB0W

REIKALINGI DU DARBININ
KAI prie išdirbimo dešrų; vie
las turėtų būt už prižiurėtojį.
Balkus Sosage Co. 19 Camden
<t., W. Lynn, Mass.

ĖJO MOKSLUS EUROPOS
UNIVERSITETUOSE
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ
IR KRAUJO LIGŲ.
884 MAIN STREET
CAMBRIDGE, MASS.
Priėmimo valandos: nuo 1 iki
2 po pietų ir nuo 5 iki 7 vak.
Nedėldieniais ir šventadieniais
tik nuo 1 iki 2 po pietų.
Kitas ofisas:
428 CENTRE STREET
JAMAICA PLA1N. MASS.
Priėmimo valandos: nuo 9 iki
10 vai. ryte.
Telefonai:
Jamaica 3150
Cambridge 8175-J

LIETUVIS DEK TĮSTAS . ,

Dr. M. V. Casper i
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvay, priešais pašto-

♦*

TeL

SO. BOSTON TeL So. Boston 823
Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12
Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9

r

17 Liepos-July, 1921

Patarnauju prie numirusių
kuogražiausiai: pigiai ir grei-v
tai. Viską padarau pagal žmo
nių norų. Aš galiu pribut grei
čiau negu kiti, nes mano auto,
mobilius visados stovi prie ofi
so ir namų durų. Todėl Bosto
no ir apiclinkės lietuviai rakalui esant kreipkitės pas mane
ypatiškai arba per. telefoną.

Petru Akmeniai
Ofisas: 258 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 381
Gyvenimo vieta: 792 E. 5th St.
Tel. So. Boston 1891-M.

MASS. AVL GARAGE, IK.
J. MATHUS, TREAS.
PIRMUTINIS LIETUVIŲ
GARAŽIUS.
Parsamdbme
automobilius
uždengtus ir atvirus ant va
landų, dienų ir ant ilgesnio
laiko, labai pigia kaina.
Parduodame naujas ir pertai
sytus automobilius.
2353 MASS. AVĖ,
NO. CAMBRIDGE. MASS.
Tdephone: Camb. 2593.

PIKNIKAS!

UETŪVYS CRABOKIUS

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6993.

DK. AL FDEKHEVKZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
Specialistas Slaptų ligų.

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30
Šventadieniais nuo lo iki 1.
81 C ANA L ST, BOSTON.

AR JŪSŲ STOGAS
PATAISYTAS?
Apskaitliavima duodu ant *
visokių stogų (rufų) patai
symų.
(33)
JOHN MARTINĄ CO.
63 GATĖS ST..
SO. BOSTON, MASS.
Uždėta 1886. j
Tel. 184-M.

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolių
LOUIS G. STONE
ADVOKATAI ir TIESŲ AT
STOVAI.
Ved* provM civyliikM ir
kriminališkas.
66—67 Journal Buildtng
262 WASHINGTON STREET.
BOSTON, MASS.
TeL Mato 3334
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Brighton
Five Cents
Savings Bank

Savings Bank

Jus dirbate kad uždirbt Pinigus

Inkorporuota 1861 m.

689 Massachusetts Avė.
Centrai Sq„ Cambridge.

"RANKA GERO

326 WASHINGTON ST.,

PATARNAVIMO.”

BRIGHTON, MASS.

URION INSTITUT10II
FOR SAVINGS
įsteigta

Su $1.00 galima pradėt
taupyme.

Padarykit kad jie dirbtų Jums

Skyrius:
176 Harvard Avė.. Alstun.

Atvira Subatos Vakarais.

Wildey Savings
Bank

Kada Jus padedat savo pinigus į.

1865

216 TREMONT STREET

BOSTON, MASS.
Nuo pinigų prasideda procentas
nuo 10 d. Augusto.
ir 10 kiekvieno mėnesio dividen
das priskaitomas ir padėliai pri
imami per paštų- Nuo $1.00 iki
$4,1)00 priimama

Arlingtoh S c.
Savings Bank
Kamp. MASS AVĖ. ir
PLEASANT ST„

ARLINGTON, MASS.
”Arlingtono Įstaiga nuo 1860."
Depozitai neša procentu nuo
1-mos kiekvieno mėr.ęsio.

Charlestown 5c.
Savings Bank
Inkorporuota 1854.

2 THOMPSON SQL ARE

CHARLESTOWN, MASS.

Savitarpinius Taupymo Bankus
Jus paliepiat savo pinigams kad Jums jie dirbtų
Juo daugiau Jus sučėdinate jų, to daugiau jie Jums
dirba ir jie neša reguliariškai užtikrintą nuošimti.

Padėkit savo pinigus i SAVITARPINES TAUPYMO
BANKAS, kur jie bus visiškai apsaugoti, ir Jums ne

reikės bijotis kada užeis lietingos dienos arba plėšikai.
Tai yra tas "dirbantis doleris,” kuris paliepia komerci
jai ir industrijai suktis. Cirkuliuojanti pinigai paga
mina visą judėjimą. "Dirbantis doleris" maitina Jumis,
aprėdo, uždengia stogą viršuje Jūsų gaivu, pristato
Jums reikalingus gyvenimui dalykus lygiai ir pasilink
sminimus.

Tas doleris, kurį laikot savo bakse, po matrasu, pančiakoje arba užkišę kur nors plyšyje, neneša procento. Jis
daro tikrą nuostolį, ji gali paimt vagis arba sunaikyt
ugnis.

Atminkite, JUS esate dalininkas SAVITARPINES
TAUPYMO BANKOS. Jums bus dalis to pelno, kuri
bankas gaus. Jeigu bankas smarkiai spekuliuos įdėlius,
tada duos Jums didesnį pelną, bet Jūsų pinigai nebus

57 COURT ST., SCOLLAY SQ.
BOSTON,
e MASS.
■ ■ ė■ -4
Greitas, prielankus patarnavimas.

Pinigai neša procento su 1-ma
diena kiekvieno mėnesio.
Atvira kasdien nuo 9 iki 2 po piet.

Inkorporuota 1892
SAVITARPINIS TAUPYMO
BANKAS
Nuošimtis prasideda su 15 die
na kiekvieno mėnesio.

HOME SAVINGS
BANK
75 TREMONT STREET
BOSTON, MASS.
1869

Valandos nuo 9 iki 2 diena.
Subatomis nuo 4 iki 7 vakare
tik padėjimui.

taip gerai apsaugoti.

Obalsis SAVITARPINIŲ TAUPYMO BANKŲ visa
dos buvo ir yra
"APSAUGA VISUPIRMA

Šios Bankos siūlo Jums patarnavimą, ir mielai sutiks
atidaryt Jums Taupymo Skyrių.

FM SAVIBGS
88 BROADWAY, Somervilk.
Skyrius ant Tede Sųnare.
Depeziaoriri Scheel Savinr*

Valandos nuo 9—1 diena. Suba-.
tomis nuo 9 iki 12 diena. Psnedėlio vakaraM nuo 7 iki 8:30.
Seredomis nuo 2—4 po pietų.

Depozitus priima ir per paštą.
Valandos: Nuo 9-2. Subatomis
nuo 9-12. Seredomis nuo 3-5 no
pietų. Panedėlių vakarais nuo
6:30 iki 8:30 tik padėjimui.

NORTH END
Savings Bank

52 BOYLSTON STREET
BOSTON, MASS.

LYNN INSTITDTION SONERVILLE BR0ADWAY
Savings Bank
Savings Bank
FOR SAVINGS

GROVE HALL
Savings Bank

UNION SQUARE,

648 WARREN STREET
ĘQXBURY, MASS.

25 EXCHANGE STREET

LYNN. MASS.

SO.MERVILLE. MASS.

Inkorporuota 1S65.
Priskaitomas procentas ant depo
zitų nuo 1 d. kiekvieno mėnesio.

"Ženklas Skambančio Laikrodžio.'

95 metus biznyje.

Lytino Didžiausias Bankas.

Nauji depositormi kviečiami.
Depozitai priimami per paštų?

36 metai reguliaria dividendas.
Valandos nuo 9-1, paneriėlių
vakarais nuo 7

522 ESSEX STREET
LAVVRENCE, MASS. Nuošimtis prasideda ant padėti)
pinigų su 1-ma diena kiekvieno
mėnesio.
Dividendų dienos—-1 Gegužės ir
1 Lapkričio.
Galima padėlius prisiusi pašta.
Valandos: ntio 9-1, 2-4, 7-8.

FRANKL1N
East Cambridge
Savings Bank SAVINGS BANK
292 CAMBRIDGE ST
E. CAMBRIDGE, MASS.
Taupymo

LžtikrintM Saugumą*.

Nuošimtis už padėtus pinigus
prasideda su 15-t* diena kiek
vieno mėnesio.

Mmts-šeiis

Valandos nuo 9 iki 2 diena.
Utarninkais nuo 6—8 vakare tik
tai padėjimui pinigų-

e PARK SQl'ARE
BOSTON, MASS.

