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Metai XVI

Statkus priėjo prie durų
paklausti, kas skambina,
bet niekas neatsiliepė. Apsi
Belgrade
areštuota 50
dairęs,
kad nieko lauke ne
Jugoslavijos Seimo narių
simato, jis uždarė duris ir
komunistų. Dėl pasikėsini
Pereitam „Keleivio” nu- grįžo atgal virtuvėn. Tuo
mo ant Jugoslavijos valdorio galvos, pastaromis die- meryje buvo plačiai rašyta, met Poškevičius jį šovęs tie
Belgrade komunistai
Adolfas Poškevičius siai krūtinėn, o kada šis su
NUSTATYS TARP LEN REIKALAUJA TEISMO nomis
ANT JŪRIŲ DEGTINĖS BOSFORO GYVENTOJAI
buvo areštuojami
urmu. Stoughtone, netoli Bostono, griuvo, da du šuviu į jį su
ALIANTŲ
PIKTADA

I VALIAS.
KIJOS IR VOKIETIJOS
NUSIGANDĘ.
Seimas nuėmė asmens ne- nušovė Leoną Statkų, pas varęs, ir greitai nubėgęs vėl
Dabar,
kuomet degtinė
RIAMS.
RUBEŽIŲ.
liečiamybę ir nuo savo na- kurį jis gyveno ant „burdo.” atsigulė savo lovon.
Amerikoj yra panaikinta ir Eina paskalai apie nepapra
Sulyg
taikos sutarties, rių komunistų, ir tuojaus
Pribuvus policija iškrėtė
Šią
sąvaitę
„Keleivio
”
Reerika į tuos reikalus vi- Vokietija
j i turėjo atiduoti pusė šimto jų buvo Seime dakcijon buvo atvykę iš visą namą, bet nerado jokio uždrausta, tai anglai prasi stus gyvūnus, kurie pradėję
manė pardavinėti ją ameri
?
sai nesikiša.
toismui
kteismui kaizeri
ir daug ma areštuota.
rodytis iš vandens.
Stoughtono pora lietuvių, ginklo: mat. revolverį Poš konams ant jūrių. Anglų
^Galų-gale
franęuzai ir žesnių kariumenės viršinin
kurie gerai žinojo Statkaus kevičius turėjo kišeniuje, o
Nepaprasti karščiai, ku
\glai priėjo prie sutarimo, kų, kurie žiauriais savo pa UŽMUŠĖ GENEROLĄ. santikius su Poškevičium, ir jo nekrėtė. Eidamas ryto laivas ”Sarathusa” jau ke rie išdegino Rusijos laukus,
lintą
sąvaitę
varo
Amerikos
Id visą Silezijos klausimą sielgimais peržengė karės
Pereitą sąvaitę Meksikos papasakojo priežastį, dėl jaus dieną į savo krautuvę, pakraščiuose biznį svaiga pasiekė jau ir Mažają Aziją.
ia pavesti Tautų Lygai Įstatymus ir skaitosi pikta
mieste buvo nušautas gene kurios Įvyko šita baisi tra Poškevičius Įmetė revolveri lais ir Amerikos valdžia ne Žinios sako, jog kaitra da
spręsti, nes jie patys ne- dariais. Kaizerio Vokietija
į savo daržą. Vaikai jį tenai
n i dėl jo susitaikyt. Kran negalėjo teisman patraukti, rolas Robles važiuojant gedija.
gali jam nieko padaryt, nes bar tenai tokia baisi, kad
rado
ir
parodė
policijai.
Buvę
taip.
jam automobilium. Užpuo
arčiau kai 3 mylios prie nuo karščio žemė pradėjo
ai griežtai stojo užtai, nes jis pabėgo Olandijon,
Adolfas Poškevičius tu Tuomet policija Poškevičių krašto jis nepriplaukia, o trukti, ir kad prapuolė ne
lime
dalyvavo
5
ginkluoti
vokiečių miestus ir ka bet keliolika karininkų buvo
žmonės. Dėl šito atsitikimo rėjo užsidirbęs apie $3,000. suėmė ir jis prisipažino prie už trijų mylių nuo krašto tik duona, bet vietomis ir
klas atiduot lenkams, o nuteista kalėjiman.
Tūlas laikas atgal jisai pa kaltės.
i jūrės jau niekam nepriklau vandens žmonės nebegali
Teismui pasibaigus, vo tapo suimtas generolas Tre^įjlai ir italai buvo tam
Statkuvienė irgi areštuo
davęs
tuos
pinigus
Statku

so. Blaivybės valdininkai gauti. Tuo pačiu laiku pra
kiečių patriotų organizacį- vino. Mat, Robles savo laik
rešingi.
vienei palaikyt. Ši padėjo ta. Jos nepaleidžia be $25,- sako, kad tas laivas kas die dėjo degti išdžiuvę miškai ir
raštyje
„EI
Democrata
”
la

ja dabar pareikalavo, kad
fDabar rubežių tarp Lenjuos į banką. Vėliaus Stat 000 kaucijos. Policija mano, na parduoda už keliasde- didžiausi plotai esą pasken
aliantai nuteistų ir savuo bai juodino Treviną, užtai
, .^os ir Vokietijos Silezijoj
kus pirko namą ir jam stigo kad ji turėjo su Poškevi- šimts tūkstančių dolerių gė dę durnuose ir ugnyje.
sius karės piktadarius. Jie šis pasamdė žmogžudžius
pinigų. Jis kreipėsi Į savo čium kokių nors slaptų pie rimų, ir kas diena jis jgija
nustatyt Tautų Lyga. (vokiečių patriotai) reika užmušti jį.
Šitokiais
vargo laikais
burdingierių
Poškevičių •' nų. Jos giminės rūpinasi su vis daugiau „kostumerių.” žmonės paprastai prasima
, Tautų Lygon ineina kelio- lauja, kad federalė Vokieti
rinkti reikalaujamą kaucia Europos valstybių, tik jos valdžia išleistų ria||ar AMERIKIEČIAI RUSIJOJ „Ar negalėtum man kiek ą. Jie sako, kad ji nekalta. Dabar jau visi amerikonai no baugių pasakų. Ir dabar
lik lerika nėra prie jos prisi
įpaskolyt?” sako.
PALIUOSUOTI.
3oškevičius
Taikomas be žino, kur „Sarathusa” stovi, prietaringi gyventojai ėmė
An usi, nes nenori Į Europos toki Įstatymą, kad visi nu
„Kodėl
ne!
”
atsakęs
Poš

Rusijos užsienio reikalų
(aucijos. Teismas bus šio ir ją nuolatos lanko motori kalbėti, buk ant Juodųjų Jū
dėj. ’rčus kištis. Taigi ir Sile- teisti vokiečių karininkai
kevičius.
„Juk
turit
mano
niai botai.
rių paviršiaus ėmė rodytis
nepildytų uždėtos
jiems komisaras čičerinas prane
mėnesio pabaigoje.
kivi
Anądien
„Sarathusa
”
par

s Mausimą
klausimą apivi
sprendžiant bausmės patol, pakol alian ša leidžiamam New Yorke i pinigus pas save — varto
... a
iš
vandens nematyti sutvė
Tai tokią istoriją papasa
siu
”
davė
už
$60,000
gėrimų
brika nedalyvaus.
nedalvvaus.
rimai. Apie Bosforą, kur jis
tai nenubaus savų krimina laikraščiui „Soviet Russia,”
Amq
Ir Statkus nusipirko na kojo mums artimi Poškevi- Rhode Island pakrašty, o susilieja su Juodomis Jūrė
listų.
Jie
sako,
jog
karės
kad
visi
Amerikos
piliečiai
Prancūzai pastaruoju laimus. Tuo tarpu jo burdin čiaus ir Statkaus šeimynos dabar ji stovi ties Bostonu. mis, žmonės esą labai išgąs
,
uvo jau užsidegę siųsti piktadarių yra taip pat pas Rusijoj yra paliuosuoti ir gierių Poškevičių patiko ne- draugai.
Sakoma, kad Bostono apie- dinti paskalais, buk ant jū
. Jjon daugiau kariume- aliantus, kaip ir pas vokie gali grįžti namo, jei tik jie i laimė: jis netįeko vienos
linkėj
žmonės prisikrovę rių vėl pasirodęs skaisčiai
to nori.
k. lieZ friodčfi
fa čius
: ir padėti icnbcimc
lenkams tą
akies
ir
rankos
—
ranką
jis
PRANAŠAUJA
DAUG
jau
pilnus
skiepus gėrimų. raudonas laivas, kuris irdanės - ią užimti, bet griežtai
Šitas reikalavimas pasta
turėjo,
bet
negalėjo
jos
valPIKTADARYBIŲ.
"Sarathusa” ima gėrimus iš vęsis Juodųjų Jūrių ban
krašs .■ pasipriešino Anglijos tė Vokietijos valdžią Į keb PREZIDENTO TĖVAS
pdyt. Ant akių gi nešiojo
Kanados ir nuo Bahamos ;gomis sunkiaisiais Sevasto
tam b
APSIVEDĖ.
Chicagos
policijos
virši

lų
padėjimą,
ir
ji
nežino
ką
Jeras Lloyd George ir
U
tamsaus stiklo akinius, kad
salų.
polio metais. Tai esąs vargo
Pereitą sąvaitę Marion nesimatytų, jog viena akis ninkas sako, kad jei darbai
atstovas. Nutarta daryti
ir
bado ženklas.
Italiją ti maišytą aliantų aršį rudenį vakaruose neppgemiestelyje, Ohio valstijoj, sugadinta.
PERMAINA
ISPANIJOS
nusiųst k tuomet, kaip Tautų
Pasakos apie tą „bado
LENINAS ATMETA
rės, tai Chicagoje ir kituo
apsivedė D-ras George T.
Netekus sveikatos Poške- se miestuose labai padidės
■ VALDŽIOJ.
laivą
” susidėjo Krymo ka
miją ti: pasakys, kaip Silezija
KOMUNIZMĄ.
Harding, dabartinio Ameri vičiui sunku buvo gyventi ir
Pereitą sąvaitę rezignavo
metu, 1854-56 metais,
rės
Lyga r $ padalyta. Tuo tarRygos
žiniomis,
Leninas
piktadarybė.
Jau
dabar
be

kos prezidento tėvas, kuris jis pradėjęs prašyti Stat
Ispanijos ministerių pirmi
kuomet
turkai su francuturi bunutaręs
jau
komunizmą
at

\uTioerspėta vokiečių ir
turi jau 77 metus amžiaus. kaus, kad tas* pastatytų turčių distriktuose nuola
ninkas
Allendesalazar.
Jo
zais
ir
anglois
buvo apsupę
mesti.
Valstybės
nuosavybė
PU gi k jjdžioš kad tvarka
Nauja jo žmona yra gimusi jam krautuvėlę. Statkus pa tos vagiama iš Krautuvių
lenkų v~ azios’
vietą užėmė Antonio Mau
52 metu atgal. Ji dirbo pas statė už $1,200 štorelį ir maistas ir drapanos, ir kas jau naikinima, o jos vieton rusus Sevastopolyje, ir kuo
ra, buvęs jau sykį premjeru
butų UŽ
sykis vis dauginasi atsitiki Įvedama privatinė nuosavy met tenai buvo didelis ba
seniau, ir yra žinomas kaipo ji per paskutinius 8 metus Poškevičiui pradėjo gerai mai, kad žmogus pavalgo bė, taip kaip yra visose bur das.
kaipo stenografistė ir ofiso sektis. Statkui pasidarė tuo
IŲS KARIUME- didelis atžagareivis. Kai-ku- urižiurėtoja.
D-ras Harding met pavydu ir jis ėmė gal restorane ir paskui pasisa žuazinėse valstybėse. Vals
NEB
riuos
ministerius
jis
jau
pa

SILEZIJON.
ko neturįs pinigų užsimokė tybės kontrolėje kol kas pa
NĖS
keitė ir žada sudaryti neva buvo našlys, pirmutinė jo voti, kad tas biznis jam pa ti. Chicagoj dabar esą 100,- silieka tik geležinkeliai, paš
ija būtinai norėkoalicija?; kabinetą, kuris žmona mirė 11 metų atgal, čiam butų gerai turėti. Ant 000 žmonių be darbo.
Fr
tas ir kai kurios pirmos
i daugiau kariupalikdama jam 5 vaikus, kū galo jis ir pasakęs Poškevi
jo nusi lezijon, kad padė- atatiktų maž-daug parliasvarbos
išdirbystės, taip
nų vienas dabar yra prezi čiui: ”Tu eik laukan iš tos
raento sąstatui.
menės
kaip
buvo
karės metu Angs vokiečius spauNuo
pereitos sąvaitės
PIETŲ VENGRIJOJ APS
krautuvės!”
' --- - *
Buvęs premjeras rezigna dentu.
jus len
ĮUpj,
Vokietijoj
ir
b
rancuziprasidėjo
didelės
„Keleivio
Anglija griežtai
Poškevičių tas labai už KELBTA RESPUBLIKA. jojsti. E. • Priešino ir premje- vo dėlto, kad negalėjo nu
skaitytojų lenktynės. Kas
Associated Press prane
tanT'pasi1^rencija Paryžiuje malšinti Afrikos vergų, ku MAŽINA MOKESČIUS. gavo. Jis gyveno Statkų šei
daugiau
prikalbins ’’KeleiMokesčiai (taksos) šįmet mynoj per ilgus metus kaip ša, kad Funfkircheno mies
rų konfėyarė, kad kariume- rie sukilo tenai Ispanijos
KUNIGAS
UŽMUŠĖ
viui
”
naujų
skaitytojų, tas
kolonijose prieš savo pri ketina but mažesni. Kong- savas, jis kartu su jais val te, pietvakarių Vengrijoj
dabar nui
KUNIGĄ.
gaus
didesnių
dovanų. Ge
r’.u nebūtų siunreso komitetas, kuris svars gė, jis krikštijo jų vaikus, vengrai su slavais buvo su
spaudėjus.
nės daugiai
Birminghamo
mieste, riausia
pasižymėjusiems
to mokesčių klausimą, nuta- jis sudėjo pas juos visus sa šaukę milžinišką protesto Alabamoj, tapo nušautas
čiama.
*.
yra
skyriami
(1) Karolio
’ė jau panaikinti taksas ant vo pinigus be jokio rašto, ir mitingą prieš dabartinę katalikų kunigas J. E. CoyATSISAKO VAŽIUOT
Markso
Raštai,
(2) Steigia
-odės, aiskrymo ir drapanų. štai dabar, kuomet jis jau Vengrijos valdžią ir nutarė le. Varantas buvo išduotas
MASKVON.
NORI UŽKA
mojo
Seimo
Darbai
ir (3)
VOKIEČIOJi
BTI ORĄ.
Išgirdę, kad
HoOveris 3eto, dabar komitetas nuta nebegali dirbti jokio darbo, nuo jos atsimesti. Mitingas tuojaus areštuoti užtai ku Pilna Geografija.
RIA
Įgaliojo W. Brovvną nuva rė, kad vedę žmonės butų Statkus nori jį taip nu apskelbęs pietvakarių Ven
XT ,
, i nuo jūrių ir žiuoti ir pasitarti su sovietų naliuosuoti nuo mokesčių skriausti! Netik iš krautu grijoj atskirą respubliką ir nigą Stephensoną, kuris jaū
Šitos lenktynės eis per
prisipažinęs prie
kaltės.
Nustumtai
u^emio, Vovės
nori
išmesti,
bet
da
grą

i prezidentus pakvietė gro- "Tėvelis” Stephenson sako tris mėnesius. Jose gali da
sumušta ant b Įsigalėti ore. atstovais apie teikimą Rusi iki $2,500. Jeigu tas nutari
žino
kraujo
praliejimu.
Vie

mas
virs
įstatymu,
tai
velyvauti kiekvienas ”Keleivą
Karolvj.
kietija band<?fečiai pienuoja jai pašalpos, bolševikai tuo
si šovęs savo „konfratrą”
ną
dieną
jis
pasakęs:
„Jei
tu
vio
” skaitytojas. Kas tik tu
dusiems
darbininkams
mojaus nusiuntė jam pakvieti
Dabar voki ■laivių
dėlto, kad tas davęs jam į
liniją mą, kad jis atvyktų pas juos <esčių mokėt jau neberei- tuojaus neprasišalinsi, tai
ri
pažįstamą
ar giminę, te
DINAMITAS FARME- žandą. Peštynės kilo dėl
atidaryti
‘ i ir pietų Amešunįs
tavo
kraują
laks.
”
<ės,
nes
dabartiniais
laikais
gul
kalbina
jį
užsirašyti
me
RIAMS DYKAI.
tarp IsnanijosYteįhnTku ko- Maskvon. Bet Brovvn atsi
merginos klioštoriuje.
tams "Keleivį.” Už kiekvie
rikos. Vokiečiuose sakė važiuoti Rusijon. Jis neveik niekas neuždirba
Pažiūrėsim, keno pirma
Iš Washingtono skelbia
Vko Ispanijon apsistojo Rygoje ir pareika daugiau kaip $2,500 Į metus. laks,
ną
naują skaitytoją „Kelei
atsakęs susijudinęs
misija jau nuvyt
KALĖJIME DIRBO
ma šitokis pranešimas: Ag
pajūryje pavio
”
Redakcija duos $.50
Poškevičius. Ir nuo to laiko rikultūros
lavo, kad rusai prisiųstų te
ir jieško tenai *
PINIGUS.
departamentas
pelinų stoLENKIJA
ATŠAUKĖ
SA

vertės
knygų, o geriausia
jis pradėjęs galvoti, kaip
rankių vietų z, į pirma ši- nai savo delegaciją.
Ohio valstijos kalėjime,
turi 12,500,000 svarų atliku
VO
ATSTOVĄ.
yra ^askiriaStatkui atkeršyt. Jis nusi
tims Įtaisyt. Vis
miestely kali- pasižymėjusiems
-5 Tf t™.
sių nuo karės sprogstamų Man&fieldo
sujungti PAKALTUOS VALSTY
niai
buvo
įsitaisę
netikru
™
la
tps
ekstra
vdkala..
Amerikos
laikraščiai
pra

pirkęs
Bostone
revolverį
už
ta linija manomai £Madridą
medžiagų ir dalija jas farffaiskin mas apie
BĖS LAUKIA PRIPAŽI neša, kad Varšuvos valdžia $24 ir pradėjęs laukti pro meriams dovanai laukams pinigų dirbtuve. Kaip dabar
Ispanijos sostinę
Buepaaiškėjo,
jie'dirbo
tenai
.T®
E ™
atšaukusi savo atstovą iš gos.
NIMO.
su Argentinos sosti bus veValyt.
Farmeriai tečiaus
popierinius pinigus jau per
ant
kunigaikštį
Proga pasitaikė 3 rugpiuLatvija. Lietuva ir Esto- Washingtono
nos Aires. Orlaiviais
leng- nija tikisi, kad dabartinė Liubomirskį. Jo vieton ma 5ro vakare. Poškevičius, ku perspėjami elgtis su ta me
antgalviu
„Nepaprastos
žami žmonės, krasa i
džiaga atsargiai ir padėjus kelis mėnesius. Du kaliniai, I lenktynės.”
Amerikos valdžia išsižadės noma skirti Tarnowskį, ku ris jau per porą sąvaičių ne- kur neužmiršti, kad ji yrą kurie neužilgo turėjo but
vos prekės.
Taigi, skaitytojau, tuo
Pinigų
šitam
r&Jiga Wilsono politikos ir pripa ris karės pradžioj buvo čio šiojęsis užtaisytą revolverį,
paliuosuoti, dabar bus sulai
labai pavojinga.
jaus
paimk paišelį, popieros,
kyti ir teisiami už pinigų
duodą ispanai ir ta Į^» žins visas Pabaltijos valsty nai prisiųstas Austrijos ats buvo jau nusirengęs ir atsi
nueik pas artimiausĮ savo
veikianti kaipo ispanų ! • " bes, kurios susidaro iš buvu tovui, bet nebuvo priimtas. gulęs. kain iš savo bolinės 40,000 AUDĖJŲ NUTARĖ dirbimą.
draugą ir pakalbink jį užsisios
Rusijos
imperijos.
Wilparėjo
Statkus.
Kuomet
panija. bet orlaiviai l
STREIKUOT.
SERBIJOS KARALIUS rašyt „Keleivį.” PrisiųšdaVOKIETIJA SIUNČIA Statkus pradėjo valgyt va
statomi ir valdomi vokiečių’ sonas nenorėjo pripažinti
mas jo adresą ir pinigus,
MIRŠTA.
DAKTARŲ.
40,000
audėjų
Francuzikarienę,
Poškevičius
išlipo
Tuo budu vokiečiai nori iš jas dėlto, kad jis tikėjosi,
Belgrado
žiniomis.
Serbiparašyk
aiškiai, jog stoji į
Berlino žiniomis, Vokieti iš lovos, priėjo prie duru, joj nutarė pradėt šį utarnivystyti oro pajėgas, kad se jog Rusijoj susidarys kito
jos karalius Petras visai lenktynes. Kaštuot tas nekančio j karėj galėtų mušti kia valdžia ir tuomet visi at- ja siunčia Rusijon štabą nravėręs jas paskambino iš ką streiką, kuris apims vi
įau silpnas. Jis serga plau- kaštuos nei cento, o dovanų
įmetę
nuo
Rusijos
pakrašsas
audinyčias
tarpe
Lille,
daktaru
su
vaistais
gelbėt
lauko
varpelį,
ir
vėl
greitai
savo priešus iš |>adangių.
cių liga ir pasveikti jam ne- gausi, nors iš viso tik vieną
Roubaix
ir
Tourcoing
mies

vėl
turės
but
prie
jos
rusus
nuo
choleros
ir
kito

įnėjęs
vidun
užsiglaudė
su
Prancūzai šituo labai susi
są vilties.
„Keleivį” teužrašytum.
tų.
jungti.
kių ligų.
revolveriu už adverijos.
rūpinę.

Tautų Lyga spręs
Silezijos klausimui

Už ką Poškevičius
nušovė Statkų?

—
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Ar Daly vausit
Lenktynėse?

f
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tavus prezidiumas prašalino Į ri rėmėsi-šnipais ir žanda-ti, tokios įstaigos> visuomet
keliems posėdžiams iš Sei rais, tapo nuversta. Lietu rengia provokacijų, daro
viai nudžiugo, kad dabar net pasikėsinimų ant val
mo.
'jie bus iaisvi. Bet caro ”och- džios šulų, kad sudarius pre
J
4
į
rankos” vietą užėmė krikš tekstą užpuolimui ant dar Liepos 9 dieną Seimas pa-1 kad pasidavė tai provoka*
i
i
smalos mėgėjai.
čioniška "žvalgyba.” Ir ji bininkų organizacijų ir jų baigė šios sesijos posėdžius jai. Krupavičius krikščicat "
Komunistų laikraščiai ir elgiasi lygiai taip, kaip elg Vadų. Ir kada ta šmėkla įsi ir pasileido atostogom iki]Moko vardu, gana šlykšer ‘G
GENEROLAS ŽUKAUS Lietuvos nugarkaulis, neš
jie valdo visus
Lietuvos kalbėtojai nuolatos vadina davosi nebašniko Mikės sar gali, su ja jau sunku kovoti, NurninAin
KAS PALEISTAS.
Ir*
emeri n
fnrmni
rugpjūčio 30 /liūnui
dienai.
ir (]prri9
demagoginėj
formoj rvn
pu JJ
dvarus,
pramonę,
ir
pridusocialistus
"smalaviriais.
”
gai. Nėra abejonės, kad ji Ją reikia naikinti, pakol ji
Baigdamas sesiją, Seimas lė lenkus. Šleževičius, nes £
"Karys” (N28) praneša,
bet "Naujienų” bendradar susilauks ir to paties likimo. da nesuaugus.
varė darbus risčia. Svar duodamas Krupavičiui p/
kad Lietuvos prezidento įsa ria:
ra' Lietuvos lenkų gyventojai bis pastebi, kad tas vardas "Socialdemokratas” jau pa
biausi svarstytų klausimų lenkti, pasakė taip pat nei
kymu tapo paleistas iš ka-j
buvo žemės reformos klau kusią, demagoginę kali
riumenės gen. Žukauskas, Ij yra visai vietinis šajies gaiva geriausia tiktų jiems pa taria Lietuvos žmonėm stoti
•s
tiems,
nes
niekas
smala
PASTABELĖS.
'st* ,4’
' kovą su tuo tAudu. 29-tam
simas. įstatymo projektas iaike kurios vienas valst;
"Karys” Įdėjo ir Žukausko las stipriai nesuskaitomais ry
čių sąjungos narių įsika/ įenumery jis sako:
liko
priimtas
antruoju
skai

atsisveikinimą su kariume- j šiais prie jos prisirišęs. Tų taip nemėgsta, kaip jie.
Laikraščiai rašo, kad 200
i*Šne. Buvęs karvedys savo at-1 dviejų — lenkų ir lietuvių —
Visų pirma, kada komum
"Demokratinei musų visuo-: amerikiečių kareivių dabar tymu ir tuo, galima sakyti, eiavęs metė kede i kj in.
drauge gyvenančių tautų vi štai Rusijoj paėmė į savo menei, nežiūrint partinių skir i grįžta iš Vokietijos apsive- liko išspręsta pamatuose pa Liausą, lenkų atstovą, o
sisyeikinime sako:
kisuomet buvę geri draugiški rankas valdžią, tai savo bū turnų, labai butų metas sude-įdę su vokietaitėmis. Jie bu- ti žemės reforma. Seimas, tas pastūmė atst. Snelie
"Einant Įsak. Kar. 125 Nr.
i
kį, atėjusį Seimo posė‘ vspajėgomis pradėti'vo nusiųsti tenai mušti vo- tiksliau sakant, krikščionys
aš iš tarnybos pasitraukiu. Ne-j santikiai — sustiprinti dar klę jie įsitaisė Smaliniame k rintomis
din
gintis nuo musų ’oehrankos’Ikiečių, o tuo tarpu pradėjo demokratai, nutarė: palikti įkaušusiu. Dėl to įvykio IĮ enbejaunas amžius ir suardyta bendra tikyba ir nesuskaito Institute.
mais giminystės ryšiais, yra
Paskui, kada Fiainai ir sauvalės ir atkarumo. Kas ga- tuoktis SU jų dukterimis. visiem stambiem žemės sa kų grupė ant rytojaus
sveikata neleidžia man toliau :
tiek stiprus, kad net nuo dau kitiems provokatoriams va I Ii būt piktesnio, jei žvalgybos: Amerikos džingams tas la- vininkam po 80 ha., visą ki reiškė, kad ji tokiose sąlv
pasilikti jūsų garbingose eilė-,
gelio metų Lietuvių oficialių dovaujant. komunistai pra agentai, išpraktikavę darbi- i)ai nepatinka. Bet BrisVa- tą žemę paimti žemės refor se negalinti toliau eiti są
se. Laimingas aš. kad nors gy
• ;VO
mos reikalam. Paimtoji že- pareigų. Lenkų atstovai 1 V
venimo
pabaigoje pasisekei sferų varomoji dūkstanti anti- dėjo ardyti , socialistų orga ninkų tarpe, jau drįsta lervin-ine juos ramina. Jis sako d
įmė žadama išdalinti mažais vėsi lankę Seimo posėdži
man . patarnauti
gimtajam . lenkiška agitacija neįstengė nizacijas Amerikoje, tai čia ti per savivaldybių sprandą,
j"Nekritikuokit tuos kareiiki šiol padaryti juose kiek žy-; jie savo "veikimo” cęntrą i
____ ; iki 20 ha. ir juos iš- ir pasistengs dabar kuon
kraštui, stovint jūsų vadovy
i
.
■
.
.
vius,
bet
pa
girk
it
juos,
Mla’
mesnės
spragos.
Lietuvos
liau

nes
parduoti.
Kas bežemių ir čiausia Išnaudoti savo tik
irgi pavadino "Smaliniu In jaunos ir neprityrusios, pnva-Į„
1
u
»
bėje, garbus karžygiai. Atsi-j
Q.‘ k S“
maišyto skirtingų tautų mažažemių galės iškarto už 'am nelemtą atsitikimą,
sveikindamas su jumis, kaipo! dies dauguma, sėkmingai iki stitutu.” Šita jų smalinyčia lo imtis visu priemonių, kad
prezidiumas pas!Jį vrė
nuo
jų
iškarto
atšoktų
šiaulie;
kraujo
šiai
dienai
priešinasi
savo
val

gimsta gabiausi imamą žemę užsimokėti. mo
buvo Chicagoje, prie Blue
senas karys, skaitau sau leisti
ypatingą
komisiją
vi:
sumažinta žemės
čiam žvalgybininkui panašus žmonės, 3,000 metų atgal tam
nu duoti -jums paskutinį karei stybės vyrų tvirkinančioms in Island Avenue.
Įvykiui ištirti; tardymo t sam
višką patarimą. Visur ir visuo trigoms.”
"Naujienų” bendradarbis tipai. Kitaip ir musų savival- graikai buvo augščiausia ^a*na vienu trečdaliu. Kas
I da’ negalės nusipirkti, galės viniai bus paskelbti vii| suodvbės
greitu
laiku
virs
žvalgy-i
met lai būna jūsų obalsis —vi
pakilusi tauta, o jie tuomet gauti ‘ žemės išpirkimui per menės žiniai.
Skaitant šiuos žodžius. rašo:
bos punktais."
si už vieną, vienas už visus! Seimo
salėje
prasideda
buvo didžiausis rasių miši-’ 20 metų. Už gautąją žemę
"Tasai Smalinis Institutas
C’Social-demokr.”)
Ankšta
vienybė tarpusavy, ti iukšmas. Krikščionys ir
norėta
padaryt
komunistinio
Reikia
pasakyti,
kad
kieknys.
Paskui
Italija
buvo
la■ turės mokėti valstybei po -:
gerbimas ir pasitikėjimas savo liaudininkai šaukia: M"Me
revoliucinio judėjimo centras. viena
šnipu
organizacija,
hai
maišyta
tauta.
Vėliaus
; pudus rugių metam už kiekviršininkams tegu niekuomet luoja,
begėdžiai! Laukan Jame buvo duodamos nariams vistiek ar ji vadinsis ’’ž
fl
dešimtinę
zya.- prancija, kur romėnai, gau-. vieną gautąją
jūsų neapleidžia, Tame armi- juos!”
pamokos ir apie vykdymą 'pro gvba” ar "crezvyčaika?7 ar
iai, keltai ir įvairus vokie (pirmos rūšies žemės). Dva
jos jėga ir galia.
Skundas seka toliausi
letariato diktatūros’ (mat so ji bus krikščioniška ar ko
rininkai už atimtus iš jų
Nauvoo miestelyje, 1
■ "Atsiskyręs nuo jūsų aš
čių tipai susiliejo į vieną
|Ala"Nežiūrint i visas pastan cialistų moksle yra pasakyta, munistiška. yra biauri ganmiškus nieko negaus; už at bamos
valstijoj, kuruEigas
mintimi ir širdimi gyvensiu su
tautą.
Po
to
pakilo
Anglija,
kad
tuojau
po
socialės
revo

įgrena visuomenės kūne, ir
gas sukelti antilenkiškaja pro
imtąją žemę ligi 200 dešim Edmondą užsimanė parl
jumis, džiaugsiuos jūsų džiaug
fe
paganda žymiausius gyvento liucijos laikinai turi būt pas • su ja reikia kovoti kaip su o dabar visas tautas pralen tinių gaus išpirkimo lapais bedieviams
Dievo gal
smais ir vargsiu jūsų vargais.
jų instinktus, negalima užre kelbta proletariato diktatūra, tikrąją piktlige. Tai yra tie kė Amerika.”
po 480 auksinų už dešimtinę Mat, biblijoj yra pasali!vbę.
Nuoširdžiai jums linkiu, kar
ko!
darbininkai,
paėmę
valdžią
gistruoti absoliučiai nė vieno
siog gyvatynas, iš kurio pik Tali) ir išrodo: kuo dau pirmas rūšies žemės, ir po kad kas "turi savyje tiisyta,
žygiai. — kovos lauke tegu vi
hė jiį
savo
rankas,
krašto
politiką
fakto, kur lietuviai gyventojai
giau tautos kraujas maišv- 240 auks. už deš. virš. 200 mo nors tiek, kiek gai|
ti
gyliai
visuomet
tyko
ką
suomet jus lydi laimė.”
htybutų sukilę prieš savo vienpi- ir industriją sutvarkys socia j
nors įgilti. Kuomet nėra tas. tuo daugiau joje gyvu- dešimtinių. Iš tų jiems su čios grūdas, tas gali * pikIš to išeina, kad Žukaus liečius
lenkus. Tiedvi tauti lizmo pamatais). Bet visi, kas
mokamų pinigų bus atro- čiausius nuodus gerti ir
jam
kas paleidžiamas jam pa dar tiek viena kitai pasitiki, tik laikraščius skaito, žino, progos nekaltą žmogų Įkąs- mo.
kuotos dvarininkų skolos, nieko nekenks.”
čiam to prašant. Bet tai jau kad net valsčiuose, kur lenkų kad šioj šalyj dabar nebuvo nė
užtrauktos ant žemės, nes
Taigi kunigėliui Edmj
paprastas dalykas, kad val mažuma visai nežymi, labai jokios revoliucijos, nes per
Aolas apsiima išmokėti kre sui čia pasirodė labai rt
džia. prašalindama koki vir dažnai lenkai renkami valdi šiuos karo metus darbininkai
ditoriam pati valstybė, jei argumentas bedieviams^
šininką, skelbia, jog ji tai ninkais arba valsčiaus patarė čia diri» dienomis ir naktimis
gu jų neišmokės patys dva mušti. Jisai manė, kad j
daro jam pačiam to prašant. jais. (Salėje triukšmas, juo ir su visokiais viršlaikiais, tat
rininkai. Žemės reformai
!
jiems nebuvo laiko nei mąstyt,
Alums rodosi, kad Žukaus kas).”
Mums prisiųsta iš Baltgu bus Tautų Sąjungos paten vesti turės būti sudarytą ja nemeluos, nes tai ”lp,
apie revoliucijos darymą."
kas visai to neprašė. Turėjo
džių Spaudos Biuro Kaune kinti. Tuomet susidarys dvi Įstaiga — žemės reformos žodis.” Jam rodėsi, ka ‘
gali stebuklą pa
Tiesa, Steigiamam Seime
būti
kitokių
priežasčių.
pluoštas raštų, protestuo-. Baltgudijos: Demokratinė vyriausioji komisija; komi tikrai
Ir apskelbė po visa1
*
Nežiūrint
to,
komunistai
lenkų
atstovų
nedaug,
bet
Juk syki jis jau pirma buvo
jančių prieš lenkų grobimo Baltgudžių Liaudies Res sijos bus sudarytos ir vieto
pavarytas už prielankumą tai dėlto, sako jie savo skun savo Smaliniame Institute politiką. Baltgudžių liau-! publika, ir Tarybų Baltgu- se, apskrityse ir valsčiuose, parapiją, kad susirink
*
de. kad renkant St. Seimą, rengėsi prie ”proletariato tiies respublikos prezidentas dija. Ateity santikiai tarp sekant tam tikrą Įstatymą. si bedieviai, o jis jiem#
lenkams.
dysiąs,
ką
tai
reiškia
*
L.
V?
diktatūros
”
ir
klaidino
ne

Lietuvos valdžia dariusi vis
Lastauskas sako:
abiejų Baltgudijų bus nure- Ve pamatiniai žemės re
ką.
kad jų kuomažiausia bu susipratusius darbininkus,
guliuoti
taikos derybų keliu. formos dėsniai. Mums teks galybė. Jis liepė a*”^' i jam'
MUŠTYNĖS ST. SEIME.
"Lenkija, einant Rygos
tvirtindami, kad čia tuojaus
tų išrinkta. Girdi:
Baltgudžių Liaudies Res- dar nekartą grįžti prie to nuodingiausią gyvatę
Iš atėjusių dabar Lietu
Įvyksianti sovietų tvarka. i sutartį, užgriebė apie 100,Paskirtą dieną
"Tuo tikslu rinkimo apygar
000 keturkampių kilometrų >ublikos vyriausybė mano klausimo ir smulkiau ji iš
irinko
vos laikraščių pasirodo, kad
Tai
buvo
tikras
smalavididžiausios
žmonių
baltgudžių teritorijos, kur /esti tokią politiką: ankšta aiškinti.
minios,
6 liepos Lietuvos Steigia i dos buvo taip sudarytos, kad rių darbas.
lenkai stengiasi išnaikinti >ąjunga su Lietuva ir Pa- Be žemės reformos klau Atėjo ir keli iaisv; maniai,
mam Seime buvo nepapras lenkų, tirštai apgyventi plotai
buvo
suskaldyti
ir
padalinti
Ir dabar, kuomet iš visos baltgudžius, nepraleisdami baltjurio valstybėmis- ir ge- simo
Seimas paskubomis variagalvę gyvatę. asigavę.
to triukšmo ir muštynių.
•i
kaimynų
santikiai
su
ki

priėmė visą eilę kitų smul Kunigas paėmė gyvatę ir
Priežastis to visko buvo len tarp apygardų, kurios turi jų "revoliucijos” išėjo bur ’.en tremtinių iš Rusijos, užpareiškė
susiri^
kų atstovu skundas Įduotas grynai lietuvišką išvaizdą. To bulas. tai jie drabsto socia-j darynėdami baltgudžių mo tomis kaimynėmis valstybė kesnių Įstatymų. Tarp jų žmonėms, kad jis Tikusiems
pami nešim Įstatymą apie
’-m pridėsiąs
Tautų Lygai prieš Lietuvos kiu budu buvo sudarytos kas listus savo smala, kurios kyklas ir tautines įstaigas, mis.
ypatingą būdą
svarstyti ją prie savo kūno ’er ji nieko
valdžia. Seimo pirmininkui pinų pavidale neregėtos geog Stilsono, Stoklic-kio ir Frai-. ir apgyvendindami baltgu
Gudų protestas. krašto apsaug. ministerijos jam negalėsianti;F padaryti,
tą skundą perskaičius, krik rafijos vienetos, daugiau negu nos laikais privirė Smaliniu-: džių žemes lenkų kareiviais,
krašte Gautomis žiniomis, Gar etatus karo metu. Tuo Įsta nes jisai tikis į Di,sevą. ”Kas
ščionys demokratai su liau 150 kilometrų ilgio — tai buvo me Institute. Tai tikri sma šiame baltgudžių
lenkai sudaro nežymią ma imo krašto gudų tautinės ir tymu etatų svarstymas pa tiki į Dievą, tam plegali kendininkais griebė už kėdžių rinkimo apygardos. Tokia, pa- laviriai.
žumą, nedaugiau kaip 8G, profesinės sąjungos išnešė vedamas ypatingai Seimo kti jokie nuodai,” ’ pa^iškino
ir puolė ant lenkų atstovų. i vyzdin, Raseinių rinkimų apy
garda. Norimas rezultatas bu-|
sulyg pačių lenkų prieškari tokį protestą prieš įkurtą komisijai iš 5 žmonių, kuri tunigas.
Prasidėjo batalija. Ir lenkai
vo gautas: 45,5 nuoš. lenkų į KRIKŠČIONIŠKA LIETU nės statistikos. Bolševikų lenkų valdomoj Gudijos sri po to praneša Seimui savo
žmonės
gavo perti.
tėmyt,
VOS
ŽVALGYBA.
Įkurta nepriklausoma Tary ty ”Augščiausią Tarybą:” nusistatymą tais tik klausi kas čia bus. KunLigas pasiJų skundas buvo rašytas balsų visiškai dingo, taip su
Lietuvos žvalgyba (šnipų bų Baltgudija yra pikčiau ”Mes, žemiau pasirašę, mais ir tik tuo budu, kuriuo meldė ir paėmęs ; gyvatę plifraneuzų kalba. Išverstas darytose apygardose jie buvo
Lietuvių
didžiuma
užstelbti.
organizacija) neturi ką vei sia pašaipa tautų apsispren Gudų tautinių ir profesinių pati ras reikalinga. Tas įs ka ranka, parodė ją miniai,
lietuvių kalbon jis skamba
Galutinai visos šios machina kti, tai visur kiša savo nosį, dimo. Pirma dėl to, kad bol
organizacijų Gardino kraš tatymas Seimo daugumos o paskui prikišo ją prie kitaip:
cijos išvada yra ta, kad vienas štai, generalio štabo žvalgy ševikai įkūrę Tarybų Baltnežiūrint
s.-d. ; os savo rankos.
to atstovai, sužinoję apie priimtas,
"Tautų Lygai Ženevoje.
atstovas — lenkas atstovauja bos skyrius įsakė Šiaulių ap gudiją iš 6 apskričių Minsko
Bet gv\7atė n
uzurpacinį žygį kokios ten griežto priešinimos, kad tuo
paisė jokių
"Lenkų atstovų grupė Vaka 11,000 rinkiku, kuomet viduti
maldų.
Ji k
skričio valdybai,
kad ši gubernijos — sujungė 2 ap- Gudų Augščiausios Tary budu siaurinama paties Sei
kunigui i
rų arba Kauno Lietuvos Seime niškai tojo pat Seimo atstovui
ranką ir kuni
"skubiai” pristatytų jam, skričius kitu baltgudžių gu bos’, šiuo
protestuojame mo teisės.
as
sunkiai
turi garbės siųsti šį memoria- j tenka 6.500 rinkikų baisų.
Dviejuose paskutiniuose apsirgo. Jis d bar guli ližvalgybos skyriui,* visus bernijų su Rusija, o net tuo musų krašto gudų gyvento
lą Tautų Sąjungai, kaipo aug<"Maža to, prie Mariampolės kandidatų
sąrašus, kurie se pačiuose 6 apskričiuose jų vardu prieš daromus posėdžiuose Seimas išklausė gonbutyje visa
sutinęs ir
čiausiajam tarptautinio teisin-, rinkimų apygardos buvo pri
buvo dabar išrinkti į savi nėra jokios nepriklausomy orieš mus prievartos žings valdžios pranešimą apie lie daktarai sako, ad jis turės
gurno tribunolui, norėdama iš- į skirta
augščiausios tarybos valdybes Šiaulių apskrityje. bės, nes ten viešpatauja nie
tuvių-lenkų derybas ir Tau mirti.
nius.
dėstyti jai dabartinių santikių j lenkams atiduota ir lenkų tuo
Vadinasi, pa
Dėl šito reikalavimo, "So kuo neapribotas centraliz . ”Mes, Gardino krašto gu tų Sąjungos pasiūlymą ir
dė "stebukpadėtį tarp Lietuvos vyriausy-1 laiku valdoma teritorija į pie
mas su jo visais neigiamais dų esančių ir lenkų uždary pats tą klausimą svarstė. lą.”
cialdemokratas
”
rašo:
bės ir šios šalies gyventojų tus nuo Curzono linijos. Taip
Laisvamani
bružiais. Visos Baltgudijos tų organizacijų vardu pa Visos frakcijos pritarė val
i dabar turi
lenkų ir prašyti iš jos teikti I sudarytoje rinkimų apygardo
”Iš didelio nedarbo Šiaulių
daug
medžiu
politinės partijos (bolševi reiškiame visam pasauliui, džios nusistatymui nesiųsti
gos
kritikai,
pagalbos pastariesiems.
žvalgyba
ima
savo
globon
vi

je rinko toki atstovų skaičių,
kus išskyrusi stovi už pilną kad Gardino krašto gyven delegacijos Briuselin dery Jie sako, pats1 kunigas paro
"Minėtoji lenkų atstovų gru lyg butų balsavę visos apygar suomenės įstaigas — savival
'šalies nepriklausomybę. Vi tojai gudai nežinom jokios boms su lenkais ir atsisaky dė, kad jo " dija meluoja, ir
pė šiuomi kreipdamasi į Tautų ■ dos gyventojai. Tokiu budu dybes, išrinktas pačios liau I
są laiką kįla sukilimai kaip "Augščiausios Tarybos’ ir ti nuo derybų T. Sąjungos tad Dievo
lybė nieko ne
Sąjungos autoritetą daro pas-j Mariampolės lietuviai ištikru- dies. Reiškia, ima globon pa
reiškia.
Tarybų Baltgudijoje, taip ir musų vardu kalbėti jos ne- pasiūlytomis sąlygomis.
kutinės pastangas apsaugoti Į jų balsavo, tarsi jie atstovau čią liaudį. Ir dar koks tonas:
j lenkų užimto j teritorijoj, ;galiojom.
Vienam paskutinių Seimo
lenkų pilietines ir tautines tei-' tų Suvalkų lenkus ir šita apy "skubiai,” "prašau skubiai,” j
i bet Baltgudžių
Liaudies
posėdžių, liepos 8 dieną, įvy 150,000
sės šiame krašte.
garda davė Seimui 5 atstovus tartum savivaldybių vykdo-' Respublikos
JUAKASIŲ
" Vyriausybė
”Gardino krašto gyvento ko nepaprastas skandalas.
B
"Visos tam tikslui vidaus ša daugiau, negu jai leido gyven mieji organai butų žvalgybos i
1
DARBO.
Istengiasi juos sulaikyti, no jai gudai laiko savo vienin Skandalą
sukurstė lenkų
lies gyvenimo ribose daromos tojų tikrojo skaitmens davi pastumdėliai, kuriems galima rėdami išvengti velto krau tele tikra ir teisėta valdžia
* Workers of
frakcijos ”memorialas,” pa
pastangos neprivedė iki šiam niai.
šūktelti 'skubiai.’ žinoma, jei
ninkai pranetik Gudų Liaudies Respub duotas Tautų Sąjungai, ku sa, ka
jo praliejimo.
laikui prie jokio rezultato, ne
dabartinki
laiku A"Šit kaip atrodo rinkimų St. Seimo sekret. Radzevičius
"Baltgudžių Liaudies Re likos valdžia, kuriai ir pave riame jai skundžiamasi, kad merik j esą be darbo 150,žiūrint į tai, kad pamatan mu proporcionališkumo ir lygybės (krikščionis ir darbo federaci
da m savo likimu rūpintis.
Lietuvos valdžia žiauriai 000 a
sų reikalavimų mes dėjome principas vien tik atsižvelgiant jos atstovas) tiek toli nuėjo, spublikos vyriausybė prašo
gliakasių. Nedarbas
"Išleisdami šį protestą pa persekioja Lietuvos lenkus. ,^2’jlose yra dėlto, kad stoLietuvos laikinosios konstitu į rinkimų įstatymus.
kad net į Seimo rumus pasi- dabar Tautų Sąjungos, kad
jai butų pavesta gulinti reiškiame visam pasauliui, "Memoriale” nurodyti fak vi p1
cijos patikrintas garantijas bei
fabrikų be darbo,
”Gi praktikoje rinkimų įvy- ’ kvietė miliciją vaikyti piliečių,
tai sūdanti ir nušviesti la <a
viso kultūringojo pasaulio pri kinimas dar toliau nutolo nuo atėjusių Seiman su peticija, tarp Curzono ir rusų-lenkų kad Gardino krašto gudai
fabrikai
nedirba, tai
gyventojai turi tikrą vilti, bai vienpusiškai, vietomis ir a glių jiems nereikia; kaimtus ir sankcionuotus tautų šio principo.”
tai kodėl Šiaulių žvalgybinin nutarties linijų teritoriją
jog visos tautos, kurios lais melagingai ir, matomai, tu
laisvės pamatinius pagrindus.
kam negalima šuktelėti: 'sku Juridinė padėtis šitos teri
fabrikai nedirba, tai
Pabaigus šį skundą skai biai!' Krikščioniškai galvojant torijos analoginga (panaši) vę myli, neleis uzurpuoti rėjo tikslo tyčiom sudaryti .fyiems nereikia žalios me
"Kasdieninis
gyvenimas
Galicijos padėčiai. musų teisių žmonių grupei, skandalą. Lenkų grupė Sei-J džiagos, ir ant geležinkelių
kiekvieną valandą mums rodo, tyt, tūli Seimo atstovai pa visa tai galima. Bet ne gi vim Rytų
Santarvė tepripažįsta Jenkų kuri pasivadino ’Augščiau- me, po to kai liko išspręsta/ tuomet mažesnis judėjimas,
kad Kauno Seimo žinioje esan šoko ant kojų ir vieni su Lietuva ’sukrikščionėjo.’ ”
reikalavimus tik iki Curzo sioji Tarvba’ ir padės musų žemės reformos klausimai’ ir laivų daug stovi uostuose
čiam plote lenkų tautiniam gy kumščiomis, kiti su kėdėmis
Kuomet
caro žandarai no linijos. Baltgudžių vy teisėtai Gudu Liaudies Res- nebematė jokio reikalo te’ užgesintais pečiais — ir čia
venimui vis gresia didesnis pa puolė ant lenkų atstovų ir
pradėjo juos mušti. I^enkų .aip lįsdavo į gyventojų rei riausybė. reikalaudama per nublikos valdžiai, su pil. liau jame pasilikti ir tocTj
lel vėl anglis nereikalingos. Ir
vojus.”
atstovas Grajevskis tapo su kalus, lietuviai sakydavo, duoti jai taip vadinamą ant Lastauskiu priešaky, pa nusitvėrė tokios provok^,^
fci- taip, nedarbas vienoj pra
musų
atvadavimo jos. Ir krikščionys, ir liai di:
kad tai yra šlvkščiausis des rą "lenkų ’ koridori. turi siekti
Toliaus lenkai savo skun žeistas.
monės šakoj visuomet atsininkai buvo tiek negud
Skandala sukėlusius ats- potizmas. Caro valdžia, ku- vilties, kad jos reikalavimai idealus.”
de nurodo, kad jie yra visas
us, liepia Birt visos industrijos.
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

čiau minėti! draugijų pasi
SPRINGFIELD, ILL.
PROVIDENCE, R. I.
dol. pasiliko kitokiems rei-1 NEW BRITAIN, CONN.
rašome:
Komunistai pradeda
Viešas pareiškimas Lietu
Draugysčių piknikas su proį.
.
J. ■ Starkevičius,
gramu
ir
klerikalai.
1
Ąs,
kaipo
vienas
iš
auhasusiprasti.
vos valdžiai. •
L. Jonikas,

bo valandas. 'Tuomet, esą,
visi darbininkai gausią dar
bo.

Tas duonos neprašo

IŠ LIETUVOS

Skemonys (Utenos aps.).
•
vusių. reikalauju, kad tie viV. B. U’arslo.
Kuomet komunistai ap
31 d. liepos atsibuvo vie
V. Černauskas.
7 d. rugpiučie draugysčių si pinigai butų pasiųsti tam
Dvarų darbininkų padėtis
sirgo organizacijų ardymo
tos progresyvių draugijų
Utenos apskrity yra labai
bendromis jėgomis buvo su- tikslui, kariam jie buvo renBULGER,
PA.
konferencija, kurioje daly
CHICAGO, ILL.
I varginga. Utenos apskritis
iengtas piknikas. Nors iš kami, Jai yra sužeistiems liga, tai jie ardė viską, kas
vavo Lietuvos Sūnų Drau ‘ Naujienų” piknikas ir ko ryto ir lijo, bet po pietų bu- Lietuvos kareiviams. Sau- tik pakliuvo. Keletas jų pri Nušovė lietuvį Leonardą
pakėlė beveik visas okupa
Kupčinską.
gystė, Lietuvių Ukėsų Dr- munistų nekultūringumas. vo labai graži diena. Žmo- valiauti su žmonių aukomis klausė prie musų dailės drcijas, vėliaus susitvarkė ir
jos "Varpo.” Pagauti ligos,
stė, Lietuvių Darbininkų
28
d.
liepos
pas
mus
Įvyko
nių
suvažiavo
piknikan
kad
yra
nedora!
visą laiką buvo ypatingai
7 d. rugsėjo Gardners dar-j
jie tuojaus pradėjo jieškoti tragedija — likosi nušautas
Progresvvis Kliubas, Lietu že
ir
neperdaugiausia,
neperdaugiausia.
bet
pu-,
pu

V.
B.
VVhistle.
suvaržyta,
kaipo pafrontės
atsibuvo
milžiniškas
visokių priekabių ir atsime Leonardas Kupčinskas, 33
vių Amerikos Ukėsų Kliu- “Naujienų” piknikas. Nors.' sėtinas būrelis.
zona.
Kitose
apskrityse
baš, S. L. A. 158 kuopa, L. M. aš dar nesenai gyvenu Chi-! Nors piknikas yra papra- ' MELROSE PARK; ILL. tė nuo "Varpo,” sutverdami metų vvras. Velionis buvo 1919 metais ėjo darbininkų
• P. S. 16 kuopa ir L.D.L.D. 7 cagoj, bet man btivo p ‘Į -' stas dalykas, ir dėl jo never- Darbininkams blogi metai, kitą panašią draugiją "Vili nevedęs. Tapo palaidotas ir dvarininkų atstovų pasi
ją.” Toj naujoj draugijoj
a
Į tetų užimti laikraštyje Vie
kuopa. .
smagu dalyvauti
tokiam!
o "munšainieriams” geri. jie pradėjo organizuot cho ant airišių kapinių su baž tarimai, kuriuose buvo nu
nytinėm apeigom.
statyta išlygintos visai ap
Konferencijoj buvo pla skaitlingam burv žmonių ir ptos, bet kadangi jis buvo su
Nors Suvienytose Valsti rą, prie kwio prisidėjo 4 bo
'
programų,
tad
matosi
reiskričiai
algos ir ordinarijos.
čiai svarstoma dabartinė gėrėtis gražia muzika ir
Nors velionis buvo mažai
jose yra draudžiama išdirb bos ir keletas vaikinų. Dai
i
kalas
šis
bei
tas
pabriežti
Į
Lietuvos padėtis ir išsireik Įvairiais žaislais.
prasilavinęs,
bet niekam Utenos apskrity tie pasita
4„.no.vQTY>n;laikraštį. Pirmiausiai buvo ti svaiginančius gėrimus, nuot juos mokino p-lė J. i blogo nedarė, buvo geras rimai buvo pradėti, bet ne
šta už neprigulmingą ir lais
Prasidėjus
Malinauskaitė. Bet kadangi i
spėkos virves liet taip atrodo, kad blaivy ji
vą Lietuvą. Svarstant ši muzikantai sugrajino Inter [išbandyta
neturėjo jokio supratimo Pvyras, todėl visi lietuviai jo baigti. Darbininkai nieko
bės įstatymas musų koloni
Jis išgyveno nelaimėjo. Darbininkai ne
klausima pasipylė didžiausi nacionalą. Muzikos garsai j traukimu — otnevviliečių su jos visai neliečia. Nors’dau apie chorų vedimą, tai nei1 apgailestauja.
‘
[
miestiečiais,
po
dvylika
vyJ
Amerikoj
apie
17
metų; pa sugebėjo susimesti į profe
protestai prieš * dabartinę sužadino žmonių jausmus ir
gybė darbininku neturi dar vienos dainelės negalėjo
’
rų
į
abi
pusi.
Iš
sykio
pasirosinę darbininkų
sąjungą,
krikščionių demokratų ir pabudino apsnūdusias sie
bo ir skundžiasi antr M
blogų lemtai išmokyt. Choras ėjo iš Suvalkų rėdybos. Sim
liaudininku valdžią. Visi at las. Vėliaus buvo perstaty idė beveik lygi spėka abiejo- metų, bet musų saliunin- kniaukė kai pulkas kačių— no parapijos, Skovagalių kurt butų jiem padėjusi išstovai piktinosi dabartinės tas kalbėti "Naujienų” re I se pusėse, bet po dviejų m i- kams visai geri metai, nes ir tiek. Su šitokia savo "dai kaimo Paliko du broliu, dvi vieno gintis, nes Utenos ap.
—tai krikščionių tvirtuma,
valdžios darbais. Buvo nu daktorius drg. P. Grigaitis. nutų tąsymo miestiečiai liko jie imdami už stikleli ’mun- le” jie nesusilaukė visuome seseri ir senus tėvelius.
nugalėti.
Pikniko
komitetai
tai labiausia reakcinis Lie
rodyta. kad dabartinė Lie Pradėjus jam kalbėti iš visų
Ch. Jankauskas,
saino’’ net po 40c. daro visai nės paramos ir ėmė krikti.
tuvos kampelis.
tuvos valdžia tarnauja vien pusių pasigirdo gyvuliški olneyvilieeiams padalino po neblogą biznį. Per praėju Daugelis komunistų jau me Box 205, Bulger, Pa.
už pasižymėjimą.
dvarininkų, stambiųjų ūki komunistų balsai, tartum cigarą
Todėl dabar dvarų darbisius penkis mėnesius net j ta į šąli savo kvailas "idė
ninkų ir kunigų reikalams, šunų lojimas. Matomai, jie 'Paskui Birutės choras, ku- Denki lietusiai užsidėjo sa- jas” ir gailisi už praeities I
I
linkai
apmokami labai nePORTAGE, PA.
o darbo žmonės, bežemiai ir iškalno buvo sutarę išsiskir i ris taip pat dalyvauja kartu liunus ir i trumpą laiką pra
ygiai.
Vienuose dvaruose
griekus. Vadinasi, jie jau Pasiutęs dzūkelis ir kūmutės
su
^
ra
WJoms
rengime
pik

mažažemiai, yra persekioja styt minioj ir vienu kaltui
jauna ordinarijos iki 90 puI........
»•
sigyveno, nes jau automobi pasveiko nuo komunistinės
n
Šio miestelio
lietuviai lų javų ir algos iki 470 auk
mi visu smarkumu. Visur pradėt rėkt, kad atrodytų, nikų, po vadovyste gerb. liuose važinėjasi. "Neapsi- L
ilgos.
Gyvenimas
geras
gy1
siaučia karės stovis, nors jog visa minia nerimauja. Br. Simonavičiaus, sudaina švietę darbininkai palieka d y tojas — jis tuoj pagydys darbuojasi net išsijuosę, tik. sinų, kitur tik 70 pūdų ir tik
suprantama, į atbulą pusę. 140 auksinų.
Lietuva jau senai su nieku Daugiausia triukšmo kėlime vo keletą dainelių, kad ir saliunuose paskutinius savo ir jų draugus.
nepergražiausia,
bet
ir
neČia yra daug tokių naujie
.-nekariauja. Visur šnipai, pasižymėjo
Vilnies’’ paseA. Dobilėlis.
centus. Prie tokių girtuok
.
Tam
buvo
kaltas
•nh™ rntfnn,
Plastai.
nų, kokių kitur visai negir- Kurklių dvaras (trečiųjų)
milicijantų ir šaulių būriai kėjai. Viena moteris,
tartum
lėliu
su
apšvieta
sunku
pri

rra vienas piktesnių laužų.
laužiasi i žmonių butus, da pasamdyta, visa gerkle pra lietus, kad ne visi daininin eiti
O.
UTICA,
N.
Y.
.
I
d
Hepog
tulag
suvaIski
.
Dvarininkas
skubinasi kuoro kratas, areštuoja nekal dėjo šaukti: "Mums nerei kai galėjo pribūti piknikan.
laugiausia
iš
dvaro išmelž
švento Jono ožys ir jo
nis dzūkelis, .prisigėręs ”rotus piliečius, kemša juos ka- kia Grigaičio!” Jai ir ki Dainuota sekančios dainos:'
PATERSON,
N.
J.
ti;
gyvenamas
triobas taip
tarnaitė.
(jaus skystimėlio,” susipešė
lėjimuosna, muša, kankina tiems berėkiant kalbėtojas "Girioj,” "Kur namas mus” j
i
Vieną nedėldieni ožys at- su kūmutėmis ir bekariau- įpleido, kad per pamatus
inkvizicijos pertraukė savo kalbą ir pir ir "Kad kankinami žmonės Atsišaukimas Į perlojiečius
viduramžių
perlojiečiai! ėjęs iš oželnyčios i avinyčią damas perkando vienai ku- andžioja šunys. Tvartų nė
Įrankiais — pagalios be jo- mininkas liey>ė tiems rėks sukilo.” Po minėtų dainų.' Draugai
vedėjas paaiškino, Šiuomi pranešame, kad mes, užsakė visoms savo avelėms, mutei rankos pirštus. Turiu ra ir ordinarininkai priver
kio teismo sušaudo, Taip niams išsirėki, kiek tik jie choro
darosi "laisvoj demokrati- nori. Vienas žmogus užklau kad nepribuvus visiems dai Patersono perlojiečiai. su kad sekančioj septintoj die- pažymėt, kad jis jau dau- ti yra laikyti gyvulius prie
nėj” kunigų valdomoj Lietu sė berėkiančios moters, ko ji nininkams negalima buvo tvėrėme savo kliubą, ’ i kuri noj visos susirinktų ir savo geliui yra Įkandės kur pa- menėse. Ordinarijos tik 70
voj. Certzoriai irgi nesnau taip šaukia. Ji atsakė, kad gerai sudainuot; kitu kartu, mokėsime po 1 dol. ant mė kūdikius •atsivestų prie pir- puola. Vienam nukando au pūdų, algos 240 auks. Su
džia. Iš laikraščių išbraukia Grigaitis skriaudžiąs darbi kaip bus visi dainininkai, nesio sušelpimui Perlojaus nuos išpažinties. Taip avelės si, kitam lupą, trečiam kui galvijų ganymu vėl daroma
Dvaro
kurie______
narsiai_____
ginasi ir padarė, bet susirinkę ožio lai Į kelnes Įkando. Kaip vi- visokių sunkumų.
kiekvieną laisvesnį, darbi ninkus, bet ką jis nuskriau tuomet padainuosime dau- šaulių, ____
darbininkai
pasiskundė
ninkus
užtariantį žodelį. dė. ji negalėjo prirodyt nei giau. Bet štai išlenda apie' nuo lenkų užpuoliku. Ka- , nesulaukė. Mat biedną oželi suomet, taip ir šiuom sykiu
Bažnyčios paverstos i kuni vieno fakto. Panašiai buvo pora suklerikaĮėjusių mun-‘dangi perioječiu vra gana tarnaitė apleido, tai jis per atsidūrė už Įkandimą teis- larbo inspektoriui. Inspek
torius aplankė dvarą, ap
gų politikos liogerius.
ir su kitais rėksniais. Po ši šaino prisitraukusių vyrukui daug išsiskirsčiusiu po pla- dvi sąvaiti jieškojo sau ožy- me. Nežinau, kiek iškaščių turėjo triobas ir pasižadėt
kandikui pasidarė, bet sauAtsižvelgiant į visa tai, to triukšmo drg. Grigaitis ir reikalauja, kad choras čia Amerika, tad patartina tės.
io raginti dvarininką. Bet
dainuotų
"Lietuva
tėvynė.
”
,
i
r
kitose
kolonijose
sutverti
Uticos
ožys
labai
pyksta
sas
neišėjo.
mes, Springfieldo lietuviai, trumpai užbaigė savo pra
Choro vedėjas paaiškino, panašius kliubus ir šelpti ant savo avelių, kad tos neTaipgi
turiu paminėti, ki šiol iš to raginimo neši
protestuojame priešais to kalbą.
nate vaisių. Gal inspekto
kius Lietuvos valdžios dar
Pasibaigus programui ko kad tautos himną bile kur ir musu narsius brolius, kovo- užmoka už jo šunelio lais- kad tasai kandikas dzūkelis rius pasišliejo dvarininko
bile kada, negalima valkioti jančius su Žulikovskio ban- i nius. Avelės sakosi šunelio ir tos dėdienės, su kuriomis
bus ir reikalaujame:
munistai, vaikščiodami pa
kaip
kokį nudėvėtą daiyką. ditu gaujomis. Kur pertoje-[ nemylinčios-ir jam laisnių jisai kramtėsi, per dienas ‘r “davė jam šventą ramumą.
bjauriausiais žo
1. Kad karės stovis butų šaliais,
’
sėdi prie "munšaino” ir yra Butų pravartu, kad darbo
džiais koliojosi ant “Naujie "Munšainieriai ” paėmė vir- čių mažai ir-negalite sutver nepirksiančios.
tuojaus panaikintas;
primintų
tų ir choras dainavo "Lietu- ti kliubo. tai prisidėkite prie’’
* * *
tamsus tikėjimiški fanati- departamentas
2. Kad mirties bausmė bu nų” ir jų personalo. Tokių
larbo
inspektoriam,
kam
va tėvynė musų” tris punk-( musu. Plačiau tuo reikalu I Uticos laikraščiai prane- pai. Lietuvių tarpe yra netų panaikinta ir jau nužu nekultūringų ir nešvarių tus, t
i--> .o paskutinį paliko pa-( susižinot galit šiuo adresu: ■ ša, kad Uticos textile dirb- tik "munšaino” gėrikų, liet jie pastatyti!
dytųjų šeimynoms butų su žmonių, kai Čhicagos komu baigti tiems, kurie reikalą-1
Kaimynas.
Justifias Milinavičia,
tuvės apkramtysiančios dar ir dirbikų. Girtuokliavimas,
teiktas užlaikymas iš vals nistai, dar nesu matęs. Jie -vo dainuoti. Neužganėdinti i
331 River st.,
bininkams algas ant 10 pro- pliovonės ir muštynės — tai
savo gyvuliškais pasielgi tuomi, kad choras nevisą’
tybės iždo;
Paterson,
N.
J.
centų
ir pailginsiančios dar- musų lietuvių darbai.
Kretinga. Kretingos apy
3. Kad milicijantų ir šau mais niekuo nesiskiria nuo dainavo, jie šaukė susirin
Pasaulio
Pilietis.
linkėj,
ypač per savivaldy
B. S. Studentas. kusius, kad dainuotų išnaulių vadai, užpuidinėj usieji vyčių.
bių rinkimus labai Įsigalėjo
nekaltus žmones, butų iš
Pasilikę tie du žmogiu
CROSBY, WYOM1NG.I.
eakcija. Nevalia tvert pro
BRIDGEPORT, OHIO. jo.
vietų prašalinti ir tinkamai
kai "vadovais” ir užtraukė
fesinių sąjungų, neleidžia
Apie darbus.
nubausti;
Moteris pabėgo nuo savo taip augštai, kad jokiu budu'
•
9
ma platinti
socialistinių
i Šioj apielinkėj randasi aikraščių, nevalia patiekti
kūdikių.
4. Kad darbininkų Profe
nevaliojo išvežti i galą, tad j
dvi anglies kasyklos, kurio savo sąrašų, nei už juos agiTu1 a lietuvė moteris An- jiems Į pagalba pasiskubino ■
sinės Sąjungos nebūtų per
se šiuo tarpu darbai eina .uoti. Jei kas pabando pra
na
’
Chesmon
atvažiavo
pas
sekiojamos ;
ateiti automobilių "moto
neblogai. Uždarbiai irgi ge sižengti, tuojaus kratos, su
mane
su
dviem
vaikučiais.
rai” ir dūdos, kurie sykių1
5. Kad politišKf kaliniai,
ri. Pirmiaus dirbdavo po ėmimai ir mušimai. Apskri
tikrai bažnytišką
nebūtų be tardymo po kelis Ji paprašė manęs, kad aš sudarė
j
'vieną arba dvi dieni savai ties viršininkas riėgsta gir
padabočiau
jos
vaikučius,
o
harmoniją.
Publika
virsta
1
mėnesius kalėjimuose laiko
tėj,
o dabar dirba pilną lai tis, busiąs tol kol neišnai
ji
važiuosianti
pas
vyrą
ir
iš juoko, o tie du žmogiukai
mi ir kankinami;
ką
ir
iš kitur pribuvusiems kinsiąs visą tėvynei pavojų.
sugrišianti
už
keletos
dienų.
net juosta berėkdami.
6. Kad laisvė žodžio ir su
dalbas nesunku gauti.
rJž tai krikščionys su fede
sirinkimų butų suteikta ir Vienok išvažiavusi nebesu
Iš šalies žiūrint rodėši,
grįžo.
Dabar
teko
sužinoti,
Lietuvių čia esam tik tris racija laisvai maudos; jie
užtikrinta visiems
pilie
kad jiems prisieis keliauti
kad ji išbėgo su tulu palio pas Abraomą už savo žiop
pavieniai Į Črosby pareina ivedė i savivaldybes net gr.
čiams;
ku. Pas mane taip ir paliko lumą. Ir taip pas mus dabar
vienas egz. "Keleivio”. Butų Tiškevičių. Birželio 17 d. su
7. Kad bažnyčia nuo vals jos vaikučiai — berniukas
gerai,
kad visi trįs lietuviai imtas J. Petrutis už prof.
tokie dalykai dedasi' per
tybės butų atskirta;
trijų metų, o mergaitė 12 dėm. Nekurtos draugystės,
išsirašytų "Keleivį,” tai ne sąjungos agitacijos lapelius
8. Kad Lietuvos mokykla mėnesiu.
Lietuvė motina iš Bostono rašo:
reiktų pas vienas antrą •r sumuštas. Sumušto Petkuriose tie gaivalai priklau
butų laisva visiems ir baž
Kas iš "Keleivio" skaity so, negali nei mitingų atlai
klausinėti
kas naujo.
ručio mėlynes komendantas
”Kad ji negalėja žindyti kūdikio. Ji bandė viso
nyčia neturėtų Į ją jokios tojų apie ją sužinotų ir su
kias rūšis ir maišinius pieno, bet niekas kūdikiui
Netoliese nuo
Crosby, pavadino "soc.-dem. škap-»
kyti.
♦
.
Įtakos;
teiktų man žinią, tam duo
nebuvo tinkamu iki gydytojas patarė naudot
I apie 12 mylių atstume, ran- leriais,” — galės, girdi, Sei
Vietinis.
9. Kad kunigai, keikian čiau 25 dol. Ji yra dar jau
! dasi miestelis Thermopolis. me interpeliacijas daryti ir
tieji bažnyčiose savo politi na, turi 25 metus.
| Čia yra šilti vandens, tai tt. Birželio 19 d. už valst. są
UTICA, N. Y.
nius priešus, butų valdžios
-Tulia Beleckienė,
[ vasaros laiku labai smagu jungos lapelius liko suimtas
Neteisingai pasielgė su
sudrausti;
Box 732, Bridgeport, Ohio.
i maudytis. Visa bėda, kad f. Balakas. Nuo mušimų iš
žmonių aukomis.
10. Kad žemės reformos
dulkių čia perdaug yra. sigelbėjo, nes tuo laiku at
PHILADELPHIA, PA.
turi būti pakeistos. Beže
4 d. liepos buvo surengtas^
Į Kuomet pakila vėjas, tai vyko nežinia koks Seimo
miai ir mažažemiai privalo
Nedora moteris.
vietos ir apielinkės lietuvių
nuo dulkių nieko nesimato. narys. Balakas išlaikytas
gauti dvarų žemės be jokio
C
Tūlas laikas atgal viena apvaikščiojimas paminėji
Šioj apilinkėj šerifai šau kelias dienas kalėjime liko
atyginimo.
moteris apleido savo vyrą. mui Lietuvos nepriklauso
do žmones už mažiausius pasiųstas i Šiaulius iš kur
Tikimės,
kad Lietuvos Kadangi jos vyras nenorė mybės. Pelnas nuo apvaikškad visiškai buvo tinkamu ir taip lengvai virškinė
ji paliuosavo.
prasikaltimus ir už tai ne tardytojas
si. kaip jos pačios pienas.”
valdžia i šiuos musų reikala jo. kati ji išeitų, tai nedavė čiojimo buvo nutarta pas
Tardytojo
nuomone
Kretin
turi jokios atsakomybės.
vimus atkreips savo atydą. nieko iš namų išsinešti.
kirti sužeistiems Lietuvos
gos žvalgyba jau ne kartą
A. Kuores.
The Borden Company
O jeigu ne, tai pareiškiame,
Kelios dienos atgal suži kareiviams. Visi lietuviai,
vra atsiuntusi visai nekaltų
Borden Buildnig
York
kad nei vieno cento aukų nojusi, kad jos vyras yra iš neišskiriant srovių, ėjome,
žmonių. Žadėjo apie tai jai
dabartinei Lietuvos val namu išvažiavęs su biznio dirbome, aukavome sunkiai
parašyti. Tą pačią dieną pa
džiai neduosime ir nepirksi reikalais, ji atėjo Į jo na uždirbtus savo centus, no
daryta
Kretingoje visa eilė
Iškirpk ši kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIANDIEN
me jos bonų.
mus, pasiėmė kas jai reika rėdami palengvinti kančias
eitų kratų. Lietuvos Kamir gausi DYKAI musą knygą, KŪDIKIŲ
Susiedui. Jūsų korespon čatkoje
Kviečiame ir kitų koloni linga ir išeidama priteršė tų, kurių<-kūnai suvarstyti
— Kretingoje val
GEROVE, kuri paaiškins, kuip užlaikyti
dencija atėjo pervėlai. Pa- džios agentai jaučiasi net
jų progresyves draugijas tą virtuvę. Padarė tikrai kiau lenkų švininėmis kulkomis.
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
taljįinome anksčiau gautą.
patį Li etuvos valdžiai pa liškai. Ir išėjusi dar šmeižia Nuo
apvaikščiojimo liko
perdaug gerai. Viena reikė
strukcijas ju«nj kalboje.
0105
reikšti: nei vieno cento, pa nekaltus žmones. Jeigu ji pelno 300 dolerių, iš kurių
Pasvaliečiui. Po raštais tų jiem žinoti, kad krikščio
Vardas J..............................................................
kol ji tarnaus "buožėms” ir nepames savo nedorų įpro tik 100 dol. komitetas pa
neužtenka pasirašyt slapy nių dem. nugaros netaip jau
<
kunigams ir lies darbininkų čių, tai jos vardą paskelbsi siuntė Į Lietuvą per misiją,
Adresas
vardžiu. Redakcijos žiniai Pačios, — nevisuomet už
kraują!
me laikraščiuose.
o 25 dol. paskyrė šv. Jurgio
Aš.
reikia priduot savo tikrą u pasislėpsite.
Varde Springfieldo augšSkaitytojas.
parapijos reikalams, gi 175
pravardę ir antrašą.
("S.-d.”)

Visi kūdikiai turi turėt
pieno

t

Kas skaito ir rašo

RAND
CONDENSED MILK}

Redakcijos Atsakymai.
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t
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KELEIVIS

_j
socialdemokratų.
m. Kijevo Politechnikumo
Apškra
Apskritų
konferencijos,
laboratorijoje man teko pa
daryti analizas kelių to gip
kurios Įvyko šiomis dieno
so pavyzdžių, prisiųstų kun.
mis, pasmerkė didžiule savo
dauguma dešiniųjų social
Jakubėno. Gražių kristalų
demokratų žygį ir pareika
analizas be abejojimo paro
lavo iš pašalintųjų iš Parti
dė gryną gipsą, bet ir tie
II.
j prieš savo išnaudotojus ir
Vėl kitas faktas rodo pavyzdžiai kurie turėjo ne
Bepig vagim vogti, kuo
Žemiau dedamasai straip jos atstovų, kad jie pasi
gražią,
ne
tyrą,
kaip
kokio
trauktų
iš
Seimo.
^>ėka mėgintų jiems atsilySpauda ir darbininkų
met niekas jų nebaudžia ir .štai ką. Kruopių valsčiaus
snis gautas iš Latvių S. D.D.
Iš
5S
s.-d.
atstovų
St.
Sei

mišinio
išvaiždą,
pasirodė
j
ginti arba visiškai atsikraraštininkas
Steponavičius
organizacijos.
dar palaiko.
Partijos C. Komiteto.—Red.
me
pasiliko
senoj
frakcijoj
beveik
gryno
gipso.
įtyti
nuo jų. Bet tokios pas
Visiems jau yra žinoma, puslenkis prasižengęs su
Reakcinis Ulmanio-BerKiekvienam turi būti aiš
11
su
draugais
A.
Buševic,
tangos
neatneštų darbinin
prašalinti
kad amerikiečių siuntiniai viršaičiu, liko
Nors gipso kokybė pasi go kabinetas, bandęs suda
ku. kad vienybė reiškia ga
dr.
Povylu
Kalnin,
dr.
F.
arba visai prapuola, arba nuo vietos ir patraukti teis rodė gera, gipso klodai di ryti Latviuose padėtį, pana
lybę; Išsisklaidžiusios darbi kams jokio gero; jie greitai
pareina pustuščiai. Visaip man. Dar teismui nenubau- deli ir išėmimui patogus, vis šią Vengrų Horty’o režimui, Monder ir A. Rudovic prie ninkų minios ne vien tik ne Į butų numalšinti ir jų spėkos
buvo spėliojama, kur tie dus, jau Steponavičiui duo gi pramonininkai jų eksplo yra atsistatydinęs dėl pa šaky. Visos vadovaujamo gali apginti savo teisių ir iš j visiškai sutriuškintos. NeŽinoma, ta milicijos nuovadoj vieta. atacijų neidomavos. Prie reikšto jam St. Seime nepa sios profesinių sąjungų įs kovoti geresnių gyvenimo I apšviestos ir neorganizuodaiktai dingsta,
daugiausia buvo manoma Tokiam žmogui ar galima žastis buvo ta, kad tas rajo sitikėjimo. Nepasitikėjimui taigos, tiek pat ir partinė sąlygų, bet jos ir drąsos ne-jjtos darbininkų minios yra
duoti vietą, kuris nepripa nas buvo toli nuo geležinke pamato davė kabineto prasi spauda pasiliko prie seno turi stoti kovon su savo iš i taip bailios, kaip avių pūt
apie muitinę.
žįsta
geros tvarkos? Kitas lio, —artimiausia stotis bu lenkimas su žemės refor sios Partijos. Pašalintieji iš naudotojais. Be tvirtos or ikas: vienas vilkas įsisukęs į
Štai vienam Papilės vals
čiaus, Traidžių kaimo pilie milicistas Misikas už prasi vo 30—10 klm. Dabar gi pa mos įstatymu. Valdžia, eida Partijos kuria naują parti ganizacijos,
be vienybės i jų tarpą gali išskersti jas viją,
vardu
„menševikai,
”
čiui Antanui Bucevičiui se žengimus buvo išvytas iš dėtis pakitėjo: nuo Šiaulių ma prieš įstatymą, buvo pa
darbininkų minios neturi!■ sas.
nors
jie
turi
labai
maža
suo siuntė iš Amerikos 124 Papilės, bet jam duota vie per Pasvalį iki Biržų pra likusi kai kuriem dvarinin
jokios reikšmės politiniame! Suorganizavus darbininbendro
su
revoliuciniais
da

ta
Šiauliuose.
Šiauliuose
da
dolerių vertės siuntini. Paš
tiestas siaurasis gelžkelis; kam dvarų centrus (trobe
ir ekonominiame gyvenime. ikus kįla kitas labai svarbus
bartinių
Rusijos
socialde

te siuntinys pasirodė išvog didžiau Įklimpo ir liko pa susisiekimas su tuo kraštu sius) valstybės jiusa vintuo
Vienok darbininkai susior- ji klausimas: kokias priemomokratų - menševikų sieki
reikia vartoti palaiky
tas. Bucevičius siuntinio ne tupdytas kalėjiman, kur ei bus patogesnis, lengvesnis se dvaruose. —
Tas valdžios
ganizavę i tvirtą, su aiškiai jnes
j
mais.
priėmė ir sustatęs protoko na gandas, buk pasikoręs.
ir transportas prekių daug pasielgimas
užbrėžtais siekiniais organi mui organizacijos čielybėj?
privertė net
Nėra
jokio
pamato
many

lą sugrąžino muitinėn, rei
Ar bereikėjo tokiam su pigesnis. Jau dabar galima Latvijos ūkininkų partijų,
zaciją, reiškia viską—suda iTą klausimą įvairus darbiti,
kad
šitoji
atskilusi
grupė
kalaudamas už prapuolu tvėrimui duoti vietą, kuo arčiau ir smulkiau Sužinoti iki šiol ištikimai rėmusią
ro svarbiausi
ekonominį'j ninku vadai mėgino rišti vi
sius daiktus užmokėti. Ne met pasirodė neištikimu? tą gipsą ir pagalvoti apie jo valdžią, balsuoti prieš ją igautų darbininkų tarpe di faktori. Su tokia organiza saip. Vienok jie visi galuti
desnės įtakos. Vienintelė
sulaukiant iš muitinės ži
Jeigu musų valdžia ne eksploataciją.
drauge su socialdemokra iarbininkų partija Latviuo cija visi darbininkų priešai nai sutiko ant to, kad organios, Bucevičius kreipėsi i klausys žmonių balso, nuro
yra priversti skaitytis. Taip*inozacijos spėka ir jos čielyMan
teko
aplankyti tuos tais.
se,
kuri
nuosakiai
remiasi
Seimo skundų komisiją, ku domus asmenis
neištiki kraštus. Įspūdis geras ir de
Socialdemokratų
Parti revoliucinio moralizmo pa susiorganizavę ir veikdami I bė priklauso nuo narių susi
ri* ištyrus pripažino Bucevi- mais nemes laukan, neįsisutartinai, darbininkai gali pratimo ir jų susipažinimo
jos C. K-tas, stengdamos ne
čiaus reikalavimą pamatuo gvs žmonėse pasitikėjimo gamtos reiškimų Įvairumo duoti reakcijai galimybės, matais ir seka Vienos kon drąsiai stoti kovon su prie su savo organizacijos sie
kiais ir mieriais. Kad palai
tu ir muitinės darbininkus ir valstybė smirdės dar ilgai ir dėl galimybės mineralinių vėl grižo prie valdžios, rado ferencijos nutarimus, yra ir šu ir ginti savo teises.
kaltais. Muitinės valdinin visokiais puvėsiais.. Ver to krašto turtas eksploatuot. reikalo sudaryti koaliciją iteitv bus tik senoji Latvių
kius organizaciją čielybėj,
Jau
Pasvaly
La
venos
kran

Spauda
lošia
labai
svarv isi nariai turi dirbti sutarSocialdemokratų
Darbinin

kai sudarė komisiją, žino čiau tegul užima vietą įstai
su
demokratinėmis
partijo

bią rolę darbininkų judėji-,tfnaį jos labui; organizacima, iš tų pačių prasikatėlių gose ir atlieka pareigas pa- tuose pasirodo atskiri gipso mis, bet tam tikromis sąly kų Partija.
gabalai,
bet
dideli
klodai,
iš

me.
u pagelba savo htera-Į 10S re^ajaj įurį visuomet
("Social-demokr.
”
)
(nes nėra parodyta, iš ko prasčiausis žmogus, kad ir
gomis. Jis pasiūlė buržuazi
einantieji
žemės
paviršiun
turos^
galima
vesti sistemastatomi augščiau paviekių asmenų susideda komi menkai dalyką suprantąs,
nėm partijom savają veiki
tyso
Pabiržės
apylinkėse
tiskai organizavimo propa- njų narjų reikalų. Organisija) ir apkainavo visus pa kad tik butų doras ir protin
mo programą, kurioje bu ve
(5
—
7
klm.
nuo
Biržų):
Kirgandą
Geras dienra»tis čia zacjja vra Runas; nariai —
vogtuosius
daiktus kaip gas.
rūpinamasi visų pirma dar
donių
kaimo
laukuose,
Juoyra
labai
reikalingas ir sek- ,os ^nariai arba organai
jiems tinka. Štai nuorašas
Milicijose knibždėte knib dzionių, Likėnų, Kaunių dv. bininkų reikalais, buvo sie
mmgas
įrankis.
Jame gali-: Kuomet visi sąnariai yra
Bucevičiui prisiųsto rašto:
Kunigai knygas valgo.
žda visokio raugo sutvėri ir kitur. Gipso klodų galima kiama sutvirtinti krašte de
ĮP
a
.
į
ie
P
a
.
i®
dienos
auosek- sveiki. visi organai veikia
Paprasti žmonės knygas
„Finansų
Prekybos ir mų. Pažangų žmogų it šunį skaityti kilometrais, storu mokratijos poziciją ir kuo
liai išaiškinti bėgančius dar- eeraj jr vjsį jje Rartu sutarPramonės Ministerija, Mui muša, daužo, kad ir be kal mas sluoksnio neištirtas, greičiausia eiti prie nuola įkaito, o kunigai jas valgo*. bininkų reikalus, ;apkalbeti
'
tinai Blieka savo funkcijas,
tinių Departamentas. 1921 bės. Bet kartais ant tų pa bet galima spėti daug met tinio parliamento rinkimų. Gal netikit? Bet taip rašo svarbiausius
ekonominius
’ tuomet ir visas kūnas jau>ats vyčių organas, o juk
lių mušėjų dar daugiau dė rų : žemės plyšiuose jau pa
m., geg. 25 d.. No. 5387.
Derybos dėl to pasiūlymo
gyvenimo faktorius, disku-‘ Čiasi tvirtas ir sveikas. At<pie
kunigus
jis
nemeluos.
”Pil. Antanui Bucevičiui, mių butų galima priskaity- sirodo sluoksniai 2—3 met nutruko, nes buržuazinės Kunigui Bučui pašvęstose suoti ir rišti pamatines gy siekimui tokio
rezultato
Traidžių kaimo, Papilės vai. ti. Žmogus, nors ir kalčiau- ini storumo. Iš paviršutine grupės nusigando socialde
venimo
problemas,
nušviesti
reikia rūpintis organizaci
?ilėse sakoma:
"Kas dėl atlyginimo tam sis, turėtų už visą prieš tei apžiūrėjimo
interesų skirtumus tarpe jos narių apšvieta. Spauda
galima
jau mokratų radikalumo. Po to
stai iš priežasties prapuolu- smą atsakyti, bet milicijan- spręsti, kad ten guli šimtai dešinysis Partijos sparnas, "Jis visažinantis žmogus! ■ darbininkų ir darbdavių, yra labai atsakohias ir seksio tamstos siuntinio iš A- tams nereikėtų savo teismo milionų pūdų gero gipso ir kuris jau senokai rodė opor- "Enciklopediją suvalgęs!
j nurodyti organizacijos rei-’ mingas Įrankis tam tikslui.
merikos, buvo sudaryta ko daryti. Už mušimą turėtų jo sunaudojimui gali išsivy tunistinio palinkimo ir noro ’lr koks prieinamas, man Įkalingumą darbininkams ir Veiklesnieji, labiau susipra
misija, kuri nustatė pražu- būti nuo savo pareigų pra styti didelė pramonės įstai susisiekti su Antruoju In dagus.”
; atmušti visas priešo atakas. tę organizacijos nariai turi
ternacionalu, atskirai pra
vusiems daiktams sekančias šalinami.
Enciklopedija yra knyga 'Tokiame laikrašty darbinin pasirūpinti Įsteigti
ga.
gerą
A. Gedaminas.
dėjo derėtis su buržuazinė r kun. Bučys ją suvalgė, to kai atrastu dalykus aiškina- knygyną ir skatinti savo
kainas
(sulyg dabartinių
Kam gipsas dera, kaip jis
laikų
augščiausių rinkos
i mus tikroje šviesoje ii*, kai draugus skaityti laikraš
gali būti suvartotas? Nede mis frakcijomis be žinios ii lei jis "visažinantis.”
Seimo
s.-d. frakcijos, ii
Įainų):
Prisiskaitę tokių eilių ar po pasekmė^viso to, jie su di čius ir knygas. Kas svar
gintas. tik smulkiai sumal
Partijos
C.
Komiteto.
”4 poros vyriškų ir mote
nepradės ir vyčiai knygas desniu pasiryžimu pradėtų biausia. tokiam knygyne tu
tas gipsas vartojamas kaipo
1200 auks.
riškų batų
Suprantamas
daiktas.
ėsti!
Tuomet popiera dar vesti organizavimo kompa- ri rastis tokie laikraščiai ir
trąšos; nuo jo dobilų derlius
po 16
”24 arš. k»tuno
’
niją. Reikalui esant yra ga tokios knygos, kuriuose yra
<ad
buržuazinėm
partijom
abiau
pabrangs.
pakyla beveik du kart, žy
384 auks.
auksinų
lima
atspausdinti tukstan- tinkamai išdėstomi ir aiški
miai pagerina žirnių ir kai koalicija su dešiniaisiais s.d.
800
auks.
”8 arš. suknės
Pagalios St. Lietuvos Sei- čius visokių lapelių, kurie nami organizacijos sieki
buvo labiau priimtina, ir
Didžioji Lietuvos žemės kurių kitų augalų derlių.
”3 poros kojinių moterišnas
nutarė dvarų žemes iš- atsieina gana pigiai ir labai
naujas
kabinetas
susidarė
i
Statyboje, architektūroje telias dienas su Mejeroviziu dalinti, tik neveltui, o už pi- dažnai duoda gerų pasek- niai, mieriai ir uždaviniai.
45 auks. paviršiaus dalis susideda iš
kų
Jei darbininkų organizacija
’ ’.ėdymečio pararų; dalis se- ir skulptūroje vartojamas
”1 pora kojinių vyriškų
tigus.
Piniguočiams
nutarmių.
Tokius
lapelius
yra
gataipo
ministerib
pirminin

10* auks. įesniujų žemės gyvenimo degintas, smulkus gipsas. ku priešaky. Į naują kabine a vienu trečdaliu parduoti Įima lengvai paskleisti mi yra labai didelė, ji gali išlei
sti savo laikraštį, kurį turė
60 auks. irų sluoksnių, turtingesnių Minkštesnes, trupias rūšis tą Įėjo keturi dešinieji so rėme pigiau, negu skur- nių tarpe, paakstinti jų pro- tų skaityti kiekvienas na
”4 nažutkos
3039 auks. brangesniais mineralais ir pirma sumala ir paskui jau cialdemokratai :
"Išviso
Salnajs. Ižiams. Mat, piniguočiai ga- tavimą, pakelti jų ūpą ir ūž rys. Tokiam laikrašty dau
■vairesnių geologijos žvilg- degina ypatinguose katiluo
"Jeigu tamsta ant šios
Dukurs,
Osolin
ir
TIolz- ės ant syk už žemę užmokė- interesuoti jas organizaci- giausiai vietos turėtų būti
! -nių, nuardyti ir apkloti lesumos sutinki, neatidėlio- lų padarais: molio, smėlio. se, nuolat maišant: kietus mann, bet du trečdaliu kabi i,' o skurdžiai per kelis de- jos reikalais. Minioms, pasi- pašvęsta organizacijos rei
gipso akmenis galima de neto
jant ji bus išreikalauta ir
sudaro buržuazinių •ėtkus metų turės valdžios davusioms spaudos Įtekmei, kalams ir narių švietimui.
:vyro
—
morenų.
ginti
tiesiai
krosnyje
nema

tamstai išduota.
paru-
partijų atstovai; konserva- baudžiauninkais būti, kol reikia kuogreičiausia parū
Kuomet visi nariai tikrai
„Prie šio Departamentas. • Bet ir musų krašte vieto lus, tik suskaldytus nedide- tvvei ūkininkų sąjungai pri •kolas atiduos.
(pinti
vado;
pinti gerai išlavintus vadosupras
savo organizacijos
,
liais
gabalais.
Deginimui
jo
mis,
ypač
šiaurinėj
dalyj,
paaiškina, kad minėtoji su
Tai šitokių ’malonių” su- vus, kurie privalo tinkamai
klauso svarbiausios kabine
siekius
ir jos uždavinius ir
ma bus išreikalauta iš pap '-asirodo žemės paviršiuje■ reikalingas visai nedidelis te vietos, — užsienio ir vi niaukė Lietuvos bežemiai iš išaiškinti joms visus dalyjie
visi
sutartinai
dirbs torastų darbininkų,
kurie prie Papilės miestelio (tre karštis tik 110—120 laips daus reikalų, finansų ir su klerikališko Seimo!
kuš, surištus su darbiriinkų
lesniarrų
jos
sustiprinimui,
siuntinius Kauno pašte, po mia stotis nuo Šiaulių) išeina nių; prie didesnio karščio jc sisiekimo ministerijos.
organizacijomis. Organiza. Darbininkas
juros
laikmečio ypatybės mainosi. Tinka
muitinės peržiūrėjimo, už- aikštėn
— ei jos funkcijos, mieriai ir tuomet organizacijos čielyDešiniųjų socialdemokra
sumaltas tų grupė ‘ negali atsiremti
(„Lietuvos ju mai išdegintas,
pakavo: tat, jieškant atlygi sluoksniai
siekiai ir jos nariu pareigos bė bus pilnai užtikrinta. Bet
nimo už pražuvusius daik ra”) garsus suakmenėjusio gipsas sumaišytas su van darbininkų minios. Ir deltc
yra svarbiausi dalykai, su jei organizacijon įstos tokie
tus, visgi reikėtų atsižvelgti mis to laikotarpio gyvulių deniu duoda tašl< kuri la butų sunku manyti, kad
____ ■ kuriais minias reikia visu- nariai, kurie neturi mažiau
supažindinti sio supratimo apie jos mieĮ tų žmonių neturtingumą. 'iekanomis; tie sluoksniai bai greit sukietėja, suakme naujas kabinetas Įves svar MIESTAS BE GATV EKA*; pirmiausia
nėja
kaip
cementas.
Tokia
susideda
daugiausia
iš
kal

. RIV*._________ i Kuomet tas darbas tapo rius ir uždavinius ir jei jų
"Mutinių D-to direkto
besnių atmainų krašto poli
kiniu smiltainių, turtingų medžiaga vis gi toli nepasie tiniam ir ekonominiam gyDės Moines mieste, Iowa sekmingai užbaigtas, tuo- švietimu it* lavinimu nebus
rius Baldauskis.
geležies rudų. Nemažas po- kia cemento kietumo ir bijo Vienime. Pirmieji naujos val valstijoj, subankrutijo gat- met jau frus galima lengvai rūpinamasi, tai laikui bė
"Už sekretorių •
lirvio plotas tarp Šiaulių ir lietaus (drėgnumo), todėl džios žingsniai patvirtino zekarių kompanija, ir da- darbininkus surišti Į vieną gant jie gali pasidaryti la
"Juknevičius.”
silūro statyboje jos vartojimas ap takius spėjimus. Jau trečią iar-mieste, kur yra daugiau tvirtą &rganizaciją arba bai kenksmingas elementas.
Skaitant tuokart doleri Mažeikių užimta^
sluoksniais,
čia
tankiai
ran rėžtas. Yra daug būdų padi dieną naujam kabinetui su kaip 100,000 gyventojų, nė- prirašyti prie organizacijos, Tokie žmonės gali nesustip
tik po 60 auksinų, reikėjo
\ gyvuojančios toje apielin- rinti, bet susilpninti darbi
gaut 7440 auksinų, o_ kur
__ dame kalkinių uolų. Dar di dinti jo stiprumas, kietu sidarius buvo nuteistas ka ra nei vieno gatvekario.
ninkų organizaciją. Organi
šiaurinės Lietuvos mas. kaip tai primaišant ro teismo miriop draugas A.
dar paštui sumokėta už par lesni
kėje.
zacijos
tvirtumas nevisuoOrganizavimas darbinin
siuntimą iš Kauno? Pigių- įlotą užima devono laikme kalkių, alūno ir kt., taip pat Braun. socialdemokratinio L5,0«0,000 MOTERŲ TU
met
priguli
nuo narių skaitkų minių be spaudos yra bepigiausia reikėjo dar gauti čio padarai, kurie Biržų — ypatingu deginimu gali būt "Bundo” C. Komiteto pir- RĖS MIRTI BE VYRŲ.
Berlino žiniomis, kurios veik
negalimas daiktas, liaus. Vienybėje ir sutarti
su visu primokėjimu 4520 Pasvalio rajone daugelyje nagerintos gipso ypatybės. m’ninkas, nuteistas be pa
vietų išeina žemės pavir Į Smulkmenų nerašysiu, tik matinio apkaltinimo.
remiasi tarptautine statisti- Viena, be spaudos jų nėra nam visų narių veikime
auksinų.
gludi organizacijos spėka.
Ar matytas daiktas, kad šiun. Vyraujantis jų mine ! pakartosiu, kad Biržų gipso
Į kelias dienas vėliau bu ka, Europoje dabar moterų ^Alima pasiekti; antra, buNužiūrimus
gaivalus bus
kur nors valdiška Įstaiga ralas—.gipsas, nuo kurio klodai turi pritraukti pra vo nuteisti ilgiem kalėjimo vra 15,000,000 daugiau negu tų negalimas propagandos
drįstų reikalauti, kad žmo vpatvbių ir priklauso toks monininkų domesį; kaipo metam devyni Latvių armi vyrų, ir jeigu šitas kiausi- vedimas; trečia^ nebūtų ga daug geriau prašalinus iš
gus pasigailėtų
vagies? daugumas nepaprastų, net geras priedas ten randasi I jos kareiviai ir puskarinirf- mas nebus kokiu nors budu lijna minių tarpe apšvietos organizacijos visai, jei jie
ne atsisakytų skaitytis su jos
Kitaip neišrado, kad dar baugių reginių* daugybė di kalkių, taip pat dolomito, iš kai už tai, kad dalyvavo re išrištas, tai visoms joms peskleisti; ‘ ir, ketvirta, nebininkai vagia ii* paskui val delių reguliarės formos duo-- kurio galima gaminti mag- voliucinei šventėj 1905 me yra lemta tapti senmergė- butų galima pastoti kelio siekiais ir uždaviniais. Tas
;! skelbimui klaidingų idėjų kaip nariams, taip ir pačiai
dininkams pigiai parduoda. bių — kiaurymių smirdan neziją — girnų cemėntą.
tais žuvusiem revoliucionie mis ir mirti be vyrų.
darbininkams. Minios pasi organizacijai išeis ant svei
Docent. Inžin. Jodelė. riam paminėti.
Prie kožnos valdžios taip čiu sieros šaltinių—versmių,
liktų tamsios ir bejėgės ant katos.
yra, kad apvogtasis ir do didžiausių žemės plyšių, ku
Partijos C. Komitetas pa OBELIS ŽYDI ANTRU
(Iš "Liet.")
(Sekantis straipsnis bus
KARTU.
visados; darbininkai kaip
vanoja vagiui, bet valdžia riuose pražūsta nuolat te
šalino iš Partijos 17 St. Sei
„Spauda
ir Darbininkų Kla
savo keliu vistiek baudžia. kantieji nemaži upeliai.
Westfielde, inetoli Bosto- skurdo, taip ir skurstų, —
mo ir du C. K-to nariu už
sės
Idėjų
Skelbimas.”)
Be gipso ten randasi daug MAINE DEGA MIŠKAI. tai, kad jie prieš C. Komte- no, tūlo Gruberto sode pra- jų būvis nei kiek nepagerėO muitinė tuos vagis ar pa
tų:’: jų priešai ir ant toliau
sirūpino nors nuo vietos kalkinių uolų, dolomito; ge
pasiėmė dėjo žydėti viena obelis, tų
Maine’o valstijoj siaučia! to nusistatymą
te A RUSO MIRĖ.
prašalinti, ne tik nubausti? ologai spėja, kad žemės gi dideli gaisrai giriose. Miš-j vykdyti koalicijos politiką Nors ji žydėjo sykį pavasa- juos išnaudotų savo intereAna
sąvaitę
Italijoj
sams.
Be
spaudos
mes
nega

“
rį
ir
pirmutiniai
obuoliai
Aiškiai kad ne, ir dar patįs lumoje ten g;alima
tikėtis kai dega apie Bangorą, ąpie netikusiomis sąlygomis. Tik
mirė
Enrico
Caruso,
pagar
lėtumėm
nei
žingsnio
žengti
_
----rPartijos
narių
dalis
valdininkai reikalauja pa surasti sūdomosios druskos.; Rangelev Lakęs. apie*Free-maža
. au nemaži, dabar ji vėl ap
sėjęs
visam
pasaulyje
daini
lengvinimo vagims. Labai
Biržų-Pasvalio
i — •j • ’ portą,
sidengė visa žiedais. Jeigu pirmyn. Galimas daiktas,
rajone,
-v
• apie
« . . Bald
- kalną- ir atsimetė
_ - kartu
—. •su
• •jais.• Rimt
Jis
paliko
$10,000,gerai vogti prie tokios val ypač Pabiržės apylinkėj gip- daugely ‘kitų vietų. Apie to skilimo Partijoj neįvyko, tikėti biblijai, tai toks apsi kad neorganizuotos darbi ninkas.
reikšti ninkų minios, nebepakelda- 000 — tiek jis uždirbo daidžios ir visokias šunybes so klodai senai žinomi.—ap- Hawlando miestuką išdegė nes nei viena Partijos orga- reiškimas turėtų
mos vargo ir skurdo, sukiltų nuodamas.
svieto
pabaigą.
rašyti ir tyrinėti. Dar 1910 jau 15 mylių ilgio plotas.
nizacijų neprisidėjb prie dedaryti.

Lietuvos valdininkai
palaiko vagis.

Kabineto krizis ir Lat-

Spaudos svarba darbi
ninku judėjime.

Skaitytojų Pastabos.

Lietuvos gipsas ir jo
naudojimas.

ŽINELES.

KELEIVIS

A RAbESIMAS.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ
Pajieškau brolienės Teofilės Stru- į Pajieškau apsivedimui mergįpos
Pajieškau savo brolio Bolesluvo BaPALIUOSAVO VISUS
1
DIRBTUVE '
žadragio, pirmiaus gyveno Bridgewa- dienės, po tėvais Stankiutės, kuri 11 arba našleš kad 7r' su vaiku, nuo 25 '
iki
35
metų.
Aš
esu
39
mėtų,
turiu
Fitchburjge
pigiai
parsiduoda
čeveĮ
'
metų
atgal
patogu
pasumdama
1
ter
ir
dirbo
čeverykų
dirbtuvėje.
Su

AIRIUS.
mažėjus darbams išvažiavo į miškus metų vaiką. Jos vyras Mikolas Stru- gerų darbą, gerai uždirbu anglių ka-rykų taisymo dirbtuvė su visomis
GBBIAUS18 DARBO ŽMONIŲ
Anglijos valdžia paliuosa- Lincoln, N. H. Dabar nežinau kur jis das mirė 17 rugpjūčio, 191H, palikda- ' syklose ir esu šiaučiuk Vartoju ke-mašinomis, nes savininkas išvažiuoja
LAIKRAŠTIS
j lias kalbas, kaip tai lietuvių, lenkų/ Lietuvą. Biznis gerai išdirbtas ir j
randasi. Meldžiu atsišaukti arl>a kas
‘vo visus airių revoliucionie apie
PRENUMERATOS KAINA
•
anglų, vokiečių ir rusų. Esu pusėti dirbtuvė gerai užsimoka. Kreipkitės
jį
žinot
malonėkite
pranešti
Amarikoįe:
i:ai prasilavinęs. Pas mus lietuvių šiuo adresu:
A. Rudienė
rius iš kalėjimų, paleido net šiuo adresu:
$2.00
Metams ......................
i-ierginų nesiranda, o paliokių nenoA. Augustinavicius,
$1.25
Pusei metų..................
ir tuos, kurie buvo jau pa 83 Crapo st, Bridgewater, Mass.
riu. Katra norėtų apsivesti, lai atsi- 391 Walter st,
Fitchburg, Mass.
Kanadoj ir Užrubežiuoee:
šaukia, atsakymų uuosiu kiekvienai. ---- ------------------------------------------------smerkti miriop už šaudymą Pajieškau Antano Kuivinuko ir Ta
13.00
Metams .......................
A. M.
PARSIDUODA STAKAS.
Bagdono, abudu Garlevos
$1.50
Pusei metų..................
Anglijos valdininkų Airijoj. mošiaus
A<Jena, Ohio.
Savininkas apleidžia šią sali, todėl
miesto,
Suvalkų
rėdybos.
Malonėkit.:
Su visokiais reikalais atsikrei
----------------------------------------------------- pigiai parsiduoda visas jo stakas,
(34)
piant į Redakciją, rašykit šitokį Visa tai padarė nesulaužo atsišaukti.
Pajieškau apsivedimui merginos vertas $6,000. Tai yra nelabai toli nuo
’urgilaitis
mas airių pasiryžimas būti 1217 E.Laurinas
adresą:
tarp 18 — 26 metų, turi mokėti ang-Newark, N. J. Turiu ir daugiau visoPercy avė, Springficld, 11!
"KELEIVIS"
lškai kalbėt ir rašyt ir kad turėtąkių, mažų ir didelių. Platesnių žinių
255 Broadway, So. Boaton, Mass. nepi įklausomais. Iš pradžių
maž-daug pinigų. Aš esu 27 metų, tu-kre>pkitės laišku šiuo adresu:
Anglijos valdžia manė nu Pajieškau brolio Andriaus Pazneriu savo narna ir noriu eit į biznį. MaMike Churinskas
Ų*d34)
Suvalkų rėdybos ir pavieto, Žabalonėkit prisiųst naveikslą su pirmu Box 46,
Sand Brook, N. J.
slopinsianti airių judėjimų ko,
riškių ginino, Punsko parapijos. Mel
laišku.
A. D.
(35)'
--------------------- ~
spėka ir teroru. Bet juo džiu atsišaukti arba kas apie jį žinot
P. O. Box 2(j W. Akron, Akron, Ohio.
PARSIDUODA ČEVER^Kį
man pranešti.
----------------------------------------------------KRAUTUVE.
daugiau ji vartojo teroro,
Vincas Paznekas
Pajieškau
apsivedimui merginos Geroj vietoj, biznis išdubtas per 7
juo daugiau ji degino namų Box 3$,
Auuurn, III.
arba našlės b. vaikų, nuo 25 iki 35 n1.!n.e*ls' Savnmnkas
nori išvaduoti
ir šaudė žmonių, tuo dau
Aš esu 36 metų amžiaus, turiu nami-^4e^uv0n’- Gera proga.
Pajieškau savo broiio Dana Karnių rakandų dirbtuvę ir krautuvę.
A SMOLSKIS. K. MAČYS
giau jos valdininkų airiai sen; jis visą laiką gyveno Hartford,
tai man labai reikalinga draugė, kai-II® j At ashington st, Norwood. Mass
Spalio, lapkričio ir gruodžio mėn.
Jis pats lai atsišaukiu arba
pagelbėtų darbe. Geistina, kad mo
c rg. P. Dubickas, vienas ;s įžymiauPhiladelphia, Pa. Lietu žudė. Pamačiusi, kad ginklo Conn.
kas jį _ žinot malonėkit man pranešti.
kėtų nors lietuviškai rašyt. Su pirmi
LDLD. CENTRO VALDYBOS
ių lietuviu laisvamanių kalbėtojų
vių Piliečių Sąjungos 25 spėka negalima airių judėji Aš dabar gyvenu po numeriu 11 John
laišku meldžiu prisiųst paveikslų. At
ADRESAI:
plaukys su prakalbomis sekamas
st,
Waterbury,
Conn,
o
pirmiau
gy

sakymą duosiu kiekvienai ir paveiks J. S. Prusalaitis. pirmininkas
valstijas: N. Y., Conn., Mass., Pa.
skyriaus susirinkime buvo mo nuslcpinti, Anglija pra venau 910 W. Coal st, Shenandoah,
grąžinsiu.
943 Bank St., Waterbur.v. Conn. Progresyvčs draugijos ‘ bei kuopos,
pakeltas klausimas: ar rei dėjo taikytis su jais geruo Pa. Jei kas tuojaus sužinotų, lai pra mas $700. Jis paeina iš Suvalkų gu I lą ant pareikalavimo
D.
Collen
Co.
J.
M. Buchinsky. sekretorius
kurios da iki šiol neturėjo progos pa
neškite man \Vaterburio adresu, o bernijos, Seinų pavieto, Liskavos pa
503 Warren st,
Newark, N. J.
52 Glenwood avė.,
kviesti drg. Dubicką su prakalboms
kalinga šaukti progresyvių ju. Kad greičiau priėjus vėliaus
rašykit šiuo adresu:
rapijos, R'cielių kaimo. Todėl tegu!
Binghamton, N. Y.
meldžiame pasiskubinti, nes iš anksVladas Karsoi:
ji pati atsišaukia, ar kas ją žino teik
draugijų bei organizacijų prie taikos, Anglija atidarė
K. Liutkus, iždininkas
to reikia žinoti kur įvyks prakalbos.
601
W.
Coal
st,
Shenandoah,
Pa.
sis
pranešti,
nes
ji
yra
reikalinga
dėl
Great Neck L. I., N. Y.
Reikale prakalbų kreipkitės seka
ir veikėjų suvažiavimas? ir kalėjimus.
tų pinigų.
Adam Strudas,
nt
ir
adresu:
Pajieškau
savo
brolio
Jono
Lauri

9 Gatės st..
So. Boslon, Mass.
Visapusiškai ŠĮ klausimą
J. Mickevičius,
PRANEŠIMAS DETROITO
naičio, paeina iš Kauno rėdybos, Ra
PERĖJOM
PER
KOME

MONTELLIEčIAMS!
1413 N. Paulina St., Chicago, III.
apsvarstę priėjome prie iš
LIETUVIAMS.
seinių apskričio. Eržviikio parapijos,
Pajieškau savo brolio Izidoriaus '
Daug metų išdirbęs didelėse firmo- Darbininkų. ir kapitalistų. Sovie^J
Balandžių kaimo, Meldžiu atsišaukti Kairio. Jau apie 4 metai kaip negau
TOS VUODEGĄ.
vedimo, kad suvažiavimas
arba kas jį žinot man pranešti šiuo nu nuo jo jokios žinios. Jis gyveno se Bostone ekspertas laikrodininką-Rusijos ir Bolševikų krutonu paveikTyra reikalingas.
(34) Cambridge, Mass. ir dirbo sviesto atidaro auksinių daiktų ir laikrodži jlai bus rodomi paveikslų teatre 4031Heidelbergo observatori- adresu:
ir
pardavimo krautuve.4035 Dix avė, Dix Theatre ant West
Petronėlė L. Jankovvska
dirbtuvėj. Iš Lietuvos oaeina iš Kau taisvmo
Suvažiavimo reikalinguKiekvienam prisiusime 4 fotogra
įja (Vokietijoj) paskelbė, 25 Conant st. Gardner, Mass.
no rėdybos, Raseinių apsk. Skliaus Darbas gvarantuotas. Ateikit šiuoSide, Detroit, Mich. 5 d. Rugsėjo- fijas gražiausių merginų, taipgi ka
• mą mes remiame šiais mo
adresu:
(35)
September.
Labo
r
Day.
Pirmas
rodykaimo. Jis pats lai atsišaukia ar
kad 8 rugpiučio musų že- Pajieškau sesers sūnų Juozapo Pe- čių
A QTRITMQKK
mas prasidės 1 vai. po pietų; antras talogą geriausiai padarytų laikro
ba Kas apie jį žino, malonėkite pratyvais :
,,
rodymas 3:30 vai.;
trecias—6 vai.; džių. fonografų ir kitokių daiktų.
ieckio ir Stanislovo Lemonto, abudu ntšti žemiau paduotu adresu. Taipgi
delei
n5ės
kamuol
Y
s
perėjęs
per
tuojaus įdėdamas kelias štam
• Kadangi Lietuva,
paeina iš Kauno rėdytos, Raseinių musų giminės ir pažįstami, kurie gy 67d Maill st., Montello, Massketvirtas—8:30 vai. Įžanga 10 ir 20c. Rašyk
(Pd40)
pas dėl persiuntimo.
kometos
vuodegą.
šita
ko

Meldžiu
pribūti.
-----------------------------------------------apskr,
Baublių
kaimo.
Apie
8
metai
vena
Amerikoj,
lai
atsišaukia.
Norė

netakte savo valdžios, turė
Aš
rodau
geriausius
krutamus
pa

PRACTICAL
SALES
KAS
NORI
PIRKTI
AR
PARDUOTI
atgal girdėjau gyveno Chicagoj. Mel čiau su visais susirašyti.
meta
buvo
pastebėta
ir
A(33)
jo ir tebeturi milžiniškus
veikslus kožną dieną nuo 6:30 vaka
džiu atsišaukti laišku arba, jeigu
Jos Kai ris
COMPANY
savo Namus ar Farmą tegul atsišau
merikoje.
Ji
pralėkė
tarp
raudatės
netoli, vpatiskai. Turiu
P. 0. Box 163; So. Derfield, Mass. kia pas mane. Pirkėjai farmų atva re, nedėliom nuo 1:30 iki 11 vai. na»inuostolius
gyvastimis ir
1219
NORTH
IRVINO AVĖ,
ties.
svarbų reikalą.
(35)
žiuoja pas mane iš visų šalių Ameri
DEPT. K. CHICAGO, ILL
turtu ir per bičiuliavimąsi saulės ir žemės.
Domininkas Lemoptas
Pajieškau švogerio Antano Koms- kos ir'
Kanados.
Farmos
Mas.,.,
ir
.
G
,
E
R
A
P
ROGA
P
‘
,kt
!
investyir Kanados. Farmos Mass.,
34 Alder st,
Lavvrence, Mass. kio, Kauno rėdytos, Raseinių apskri Conn., valstijose yra gv..
"eriausios
augštesniujų Lietuvos val
v.. už
,, tK .*As reikalauju pusininko (partne- 1 • ••• • • • • • • • • • • • • • •••
čio, Titavėnų miestelio. Pirmiaus jis tai, kad randasi
daugybė
fabriku.
[!°L’ .l^ro
randasi
daugybė
fabrikų.!!®'
,f^ro lietuvio kuris turi ma- liHr ■ ■ ■ ■
dininkų su Lietuvos respub
Petronė Kakevičienė paj ieško bro gyveno Chicagoj. Taipgi pajieškau G romą tas prašau rašyti lietuviškai ar.ziausla nors $10,000 pimgų ir norėtų
Kur seniausia,
lio Kaziu Vasiliausko.
Vilkaviškio Jono Vaitkevičiaus. Kauno rėdytos, lenkiškai.
(4‘7) iffot 1 rnoving picture biznj. .Mano
likos priešais dar ir šian
Ten geriausia.
apskričio, Vištyčio ' alse, ir mieste Šiaulių miesto. Malonėkite atsišaukti
teatras yra geriausioj vietoj, kur ga
dien dideli Lietuvos plotai Pajieškau dviejų savo pusbrolių lio. Jis pats, ar kas ji žino, teiksis arba žinantieji apie juos pranešti
J. F. R1CHARD
lima padaryt gerai pinigų. Aš teatrų
33 Canal st, So. Hadley Balis, MasSg,ajįu parduot bile kada ir gaut gerai
Petį o ir Juozapo Kuliešių. Petras va atsiliepti, už ką busiu labai dėkinga. šiuo adresu:
(34)
randasi lenkų rankose;
(35)
dina save Peter Kulys. Vilniaus rėdy Mano adresas:
Ignas Sabutis
DDivti Airiu*!
uždarbio, bet aš žinau, kad kitą tok)
Kadangi Lietuvos respu tos, Jezno parapijos, Kuliškių kaimo.
Petronė Kakevičienė
KEllVALA V 1A1AI.
sunku rasti. Todėl aš noriu pusę par1435 E. 31 st st, Tacoma, Wash.
Turiu svarbią žinią iš Lietuvos. Jie
413 Grand st, Brooklyn, N. Y.
REIKAL1NGI 200 DARBININKŲ, duoti nes man reikia pagal kontrakblikos valdininkai, turėda patys
lai atsišaukia arba kas apie
Lietuvių, Lenkų, ir Rusų prie
1 d-. spahų išmokėt! $4,000, o as
Pajieškau savo vyro Prano Gutaus
mi biurokratiškas preten juos žino meldžiu pranešti šiuo ad
ko. Kaip tu rašai mar. laišką, tai aš bako farmų. Geras kambarys ir uz-dau£ pinigų išleidau ant pataisymo
(34)
didelių bilų. Teatro kaizijas, šimtais kemša i kalė resu:
nesuprantu, ar tu manai grįžt ar ne. laikymas. Alga mokama kas sąvaitc.teat,ro ,r
,
Felix Bunevičius
ir visi įtaisymai $40,000.
Jei manai grįžti, tai kuogreičiausia Atęik gatavai pasirengęs dirbti. (7)}!*1 namas
.
.
jimus jiems nepatinkamus 3342 So. Union av, Chicago, III.
’ asi. norėtų man paskolinti
duok man žinoti, nes as turiu daug CARROL S EMPLOYMENT OFFICEŲ, _ ‘ A
Lietuvos
piliečius, plaka
svarbių dalykų, kurių laikraštyje ne
24 Allyn st,
Hartfor^, Conn."'$4,000, aš mokėčiau 6 nuoš. ir isduoč-iau savo notą pasižadėdanfas pasko
Pajieškau brolio sūnų JUOZO ir
noriu talpinti. Vytautukas pamilę ir
rykštėmis ir nekuriuos be A LEKO BRAŽINSKŲ; gyveno 801
lą atmokėti į vieną metą laiko arba
iš Lietuvos ga’ au laišką nuo tavo
PARDAVIMAI
proga tik lietuviams,
greičiau. Šita
'
...
, Charlerc-i. Pa. Paeina iš
draugo, kuris svarbius dalykus rašo
jokio rimto teismo sušaudo
arduoda laivakor
Žydų ir kitokių tautų meldžiu neraBeižonių kaimo, Vilniaus rėdytos.
apie tėvų gyvenimą. Atsisauk pats,
ir
tes ant visų pa
šyt.
Šita
proga
yra
gera
iki
1
d.
RugPARS1
DUODA
A
UTO.MOB1
L1US
Meldžiu atsišaukti arba kas juos žino
nes aš su policija nejieškosiu.
(33)
(35)
rankiausių Lini
i 1921 Overland, visai mažai važinė _ sūjo-September.
Domininką GutauskienčKadangi, po viso to, Lie majončkite pranešti. Tūrių svarbų
reikalą.
Sta. 12. Box 471, Lawrence, Mass. tas. Pardavimo priežastis, važiuoja Su pagarba
jų
j
Lietuvą ir iš Lie
tuvos valdžia kreipiasi Į
ANT. W. BUTONAVIČE
Jurgis Bražinskas
į Lietuvą
(34)
tuvos
arba ir visur ki
4031-4035
Dix
avė,
Dix
Theatre
877 Cambridge st..
Pajieškau brolio Petro Stružo. Ke
J. Mikolop
mumis, Amerikos lietuvius,
tur per Antverpą,
Detroit, Mich.
E. Cambridge, Mass.
turi metai atgal išvažiuodamas >š
P.
O.
Box
136,
Medway,
Mass.
prašydama sau materialės
Rotterdamą, Breme
Gardner, Mass. sakėsi važiuojąs Į
ir moralės paramos, —
Cinrfnnati, Ohio. Nesu gavęs nuo jo
PARSIDUODA BIZNIS
ną, Hamburgą, Liepo
Pajieškau -Juozo ir Vinco Valukevijokios žinios. Meldžiu atsišaukti arba
Grocernė ir mėsos marke tas, liete
čių. paeina iš Suvalkų rėdytos, Šventją, Karaliaučių ir ki
Tad mes, progresyvė A- ažerio
kas jį žinot pranešti. Turiu svarbų vių ir lenkų apgyventoj vietoj, bizni
parapijos, Babrų kaimo. Mel
tus portus į Eidkūreikalą.
(33) išdirbtas geiai, prie vietos arklys i:
merikos lietuvių visuomenė, džiu atsišaukti, nes aš turiu laiška iš
Ilgai lauktos "KANKLĖS”
nus
ir j pati Kauną,
Jonas Stružas
vežimas
su
visais
pakinktais
(arki'
Lietuvos
nuo
jų
giminių.
(34)
būtinai turime šitokią Lie
362 W. Broad-.vay, Gardner, Mass. galima ir skyrium pirkti, verta pradeda kankliuoti. Šį meta kemp.
■Jieva Streimįkiutė
taip
pat
ir iš Lietuvos.
Pajieškau arba pranešu Mikolui
tuvos situaciją bendrai ap 1557 Girard st,
$400). Visas biznis galima gauti u: MIKAS PETRAUSKAS leidžia ne
Chicago. III.
Tamkui, kai jis, pagal pasirašytą su
tik
šių
metų
"kankles
”
,
bet
ir
visų
$2,000, nes savininkas išvažiuoja i
tarti ir ateityje prisilaikyt
APSIVEDIMAI
tartį užlaikyti mergaitę. prisiųstų
Lietuvą. Kreipkitės pas
(Pd36) Keturių praeitų metų bus naujai
Aš. Kazimieras Kibartas, pajieš jos užlaikymui priklausančius pini
Pinigus siunčia į Lietuvą
peržiūrėtos ir viena knyga-sąsiųvivienokio, visų priimto tak kau savo brolio Pranciškaus Kibarto.
Vincą Tamulaitį
ir visur pigiausiu kursu;
gus, nuo Birželio 18 d. š. m. Tegul at
Pajieškau ausivedimui merginos
niu išleista. Dabar jų kaina 3 dol.,
38
Union
st.,
Cambridge,
Mass.
to linkui Lietuvos valdžios. 3 metai atgal jis gyveno North Man- sišaukia jis pats, arba kas apie jį ži- nuo 18 iki 28 metų amžiaus. Meldžiu
už juos garantuoja, kad —
o Kaip tik apleis spaudą (už trijų
chester, Conn.. dabar nežinau kur jis n o malonės man pranešti, už ka bu atsišaukti ir paveiksią prisiųsti. At
sąvaiėių)
bus
"KANKLIŲ”
ypač Lietuvoje — pinigai
PARSIDUODA KRIAUČIŲ ŠAPA.
Skaitant žinias apie Lie randasi. Meldžiu atsišaukti arba kas . siu
dėkinga.
sakymą duosiu kiekvienai.
(35)
Gera vieta, biznis gerai eina, yra kaina 6 dol. Siųsk tuojaus TRIS
bus greitai ir parankiai iš
ap;e jį žinot man praneškit, už ką
P. Tamkienė
F. P. Sky
tuvos valdžios bei atskirų busiu
Keli šimtai užsakymų. Vieta yra ap- dol. šiuo antrašu:
mokami artimiausioje vie
labai dėkingas.
(32)
382 Park st,
Hartford, Conn.
Bo..x 183.
Page, N. Dak.
’ gyventa lietuvių, lenkų ir rusų. Par
Charles Kabantis
jos valdininkų darbus, ne
toje nuo priėmėjo gyve
MIKAS PETRAUSKAS
siduoda pigiai, nes savininkas vanimo.
769 Broadway, So. Boston, Mass.
vieną musų šalti drugio 132 Macdougal st, New York City.
1 ziuoūt Lietuvon.
F. J.
(34)
244 Warren st, Bridgepoit, Conn.
Pinigus i Lietuvą
šiurpuliai sukrečia. Mes ne Pajieškau pusbrolio Andriaus Liubino, Telšių apskričio, Ilakių parapi
siunčia
telegramų
galime nutylėti prieš tą blo jos. Turiu svarbų reikalą, todėl tegul
Amerikos
pinigus
gą, kuris veda Lietuvą Į jis pats arba kas jį žino lai atsišau
maino
ant
visų
kia.
Mano
adresas:
prapulti.
Franas Liaudanskis
,
šalių pinigų.
Progresyvių draugijų bei 443 Western avė, Brighton, Mass.
veikėjų suvažiavimas gal ■ Pajieškau Petro Triabos, paeina iš
"VIENYBĖS
atras budus toki Lietuvos' Petriškių kaimo, Krinčiznos valse.,
SPAUSTUVĖ
Pasvalio
apsk.
Prašau
atsišaukti
at
biurokratinės valdžios sau- Į kas apie jį žino pranešti.
Visokius spaudos dar
valiavimą sustabdyti ir pa
Chas Margis
bus atlieka greitai,
tieks priemones apvalymui 19 Douglas avė, Montello, Mass.
pigiai ir -gražiai. •
KURIOSE KVIEČIAMI DALYVAUTI VISI
Lietuvos respublikos nuo Pajieškau savo brolio Aleksandro
Spausdina
konstitucijas,
"KELEIVIO” SKAITYTOJAI.
Berneckio. Telšių apskričio, Pavande
knygas, laiškams popieras,
tamsių nedemokratinių gai nės
parapijos, Pavikšnupės viensė
plakatus, vizitines korteles,
Kiekvienas, kuris tik gaus "Keleiviui” bent vieną naują
valų. Tasai suvažiavimas dijos. 8 metai atgal gyveno Westville,
baliams tikietus ir tt.
JH. Malonėkit atsišaukti arba kas
skaitytoją metams, galės pasirinkti DOVANŲ $.50 vertės
turėtų suvienyt visus geros apie
jį žinote praneškite.
(33)
g ■ g
knygų iš "Keleivio” kataliogo, Kuris bus paskelbtas "Kelei
valios lietuvius Į vieną pa
Antanas Berneckis
vyje” Lenktynėms pasibaigus.
"VIENYBĖ
jėgą, kuri teiktų visokerio 4727 So. Honore st.. Chicago, 111.
EINA DU KART
pą reikalingą pagelbą Lie Pajieškau nusbrolio Martino JanBE TO DA, GERIAUSIA PASIŽYMĖJUSIEMS
SAVAITĖJE
'ču’io, Suvalkų rėdytos, Seinų apsk,
tuvos demokratijai.
YRA* SKIRIAMOS
Kapčiamiesčio
valsčiaus, Jančulių
Spausdina geriausius
Turiu prie jo svarbų reikalą.
Todėl geidžiame, kad to- kaimo.
tus, vėliausias žinias
I.ai atsišaukia šiuo adresu:
133)
Lietuvos
ir visur ir
kis suvažiavimas įvyktų pa
Felix Yanchulis
juokų skyrių
302
Washington
st.,
Freeland.
Pa.
baigoj
rugsėjo
mėnesio
I—KAROLIO MARKSO "KAPITALAS”
Pirmasis ir Vienintelis Tik tai Lietuvių Bankas
"TARKA”
New Yorke arba Brooklyne. Pranešu visiems lietuviams Ame
ir kiti jo raštai. Paaiškinimų apie šj veikalą turbut
Rytinėse
Valstijose
AMERIKOJE
$3.50 MET.
rikos ir Kanados, kad 21 birželio ma
Suvažiavimo rengėjais lai no
nereikia. Tai yia noksiąs apie visuomenes surėdy 
LIETUVOJE ....... 4.50
buvusi moteris, Petronė Karlavi
būna jo sumanytojai Wa- čienė, iš namų Baltuškoniutė, pamė
mą ir žmonijos kovą už būvi. Tris dideli tomai, ap
tė
namus
ir
mane
su
trimis
mažomh;
taisyti
dailiais auksuotais apdarais.
terburio Progresyvių Drau dukrelėmis, ir išsibeldė nežinia kur.
Pirkite ’-Vienybės” Ben
drovės serus.
Dividendai
gijų San ryšis ir New Yorko Todėl geri žmonės tegul ąpsisaugoja
II—STEIGIAMOJO SEIMO DARBAI—
nuo
tos
moteriškės.
Ji
yra
5
pėdų
mokami.
Ateityje
bus di
bei Brooklyno draugijos bei augščio, turi retus dantis, tamsių
KAS MANO KELIAUT LIETUVON, ir nori turėti gerą
delis pelnas.
Šitame
veikale
telpa
visi
klausimai,
kokie
tik
buvo
veikėjai.
plaukų
ir šneka pasvepiuodama;
kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant
Lietuvos Steigiamam Seime svarstyti, ir visų atsto
Vienas šėras $10.
mėgsta gerti ir rūkyti cigaretus. čia
Pasirašo spaudos komite yra
laivo ir Lietuvoje, LAI KREIPIASI I BALTIC STATĖS
c. I S
jos paveikslas.
vu
kalbos,
žodis-žodin
surašytos.
Tų
raštų
yra
10
tas:
BANKA.
tomų, ir visi apdaryti po stipriais audeklo apdarais,
Užlaiko didelį knygyną,
Antanas J. Andrius,
KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos gimi
kur galima gauti
su
auksuotu antgalviu. Tai yra svarbiausis dokuIgnas Janulevičia,
šokių knygti.
nėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui, pirkimui
mentas Lietuvos istorijai.
M. Mankelevičia,
ūkės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori, kad pini
Reikalaukite platesnių
J. Kaulinskas.
III—PILNA GEOGRAFIJA
gai butų teisingai, be nuostolių ir greitai pristatyti, BŪTI
formacijų apie viską,
Jos. Ivanauskas.
arba mokslas apie žemės paviršių; tai yra aprašy
NAI LAI KREIPIASI Į BALTIC STATĖS BANK, kurs
šykite mum. laiškus,
kaiaukjte musų piniginio
mas įvairių šalių ir jų gyventojų, kaJnų ir upių, sauspersiunčia
Lietuvon
pinigus
greitai
ir
teisingai.
įl
kurso ir knygų katalogo.
žemio ir jūrių. Didėlė ir stora knyga, puikiai auk
KAS NORI PASIDĖT PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir gau
suotais apdarais apdaryta.
ti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas
Su visokiais reikalais
kreipkitės
šiuo adresu:
mėnuo,
LAI
SIUNČIA
DEPOZITUS
I
BALTIC
STATĖS
Kas prjkalbins "Keleiviui" daugiausia naujų skaitytojų ir
BANKĄ
per
paštą,
Money
Orderiais
arba
banko
čekiais.
»
prftiųs už juos pinigus, tas gaus 1-rr.ą dovaną. Antras dau
5 NUSINUODIJO GRY
LITHUANIAN
KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ, MES GREI
giausia prikalbinęs skaitytojų gaus IJ-rą dovaną. Trečias
BAIS.
VIENYBE PUBL. 60
TAI IR MIELAI ATSAKOME f LAIŠKUS.
iš eilės gaus III-čia dovaną. Be to kiekvienas galės pasi
Kanadoj, netoli WinnipePetronė Karlavičienė.
PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS
193 Grand a w
Aš jau ne sykį jai dovanojau, bet
rinkti už kožną prikalbintą skaitytoją 50c. vertes knygų.
go, pereito j seredoi penki dabar
nėra jokių dovanojimų. Jos
bonus ir išmainome paskolos bonų kuponus.
Brooklyn. N. Y.
žmonės mirė nuo musme- man nereikia daugiau. Tegui ji sau
LENKTLN6S TĘSIS TRIS MĖNESIUS NUO DIENOS
su kuo nori. Vaikučius aš
rių. Visi iš vienos šeimynos. daužosi
Kur vienybė.
PASIRODYMO -KELEIVYJE” ŠIO PASKELBIMO.
priglaudžiau prieglaudoj ir padaviau
Ten galybė.
Jie prisirinko musmerių, Į teismą reikalavimą, kad duotų man
atsiskyrimą
nuo
jos.
294
EIGHTH
AVĖ.
NEW
YORK.
N.
Y.
manydami, kad tai geri gry-|
”RELEI VIS,” 255 Broadway, So. Boston, Mass.
Severas Karlavičius,
bai.
.. 273 River st., Haverhili, Mass...

“KELEIVIS”

Suvažiavimo
klausimu.
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VIENYBE

“KANKLES’

Nepaprastos
Lenktynės

lys
2TJ

TRYS EXTRA DOVANOS!

BALTIC STATĖS BANK

J
$

Visokios žinios.

I

BALTIC STATĖS BANK

■
■

tug

KELEIVIS

voi'skomis, Uršulė pažiurę- įj
jo i Rubrieelę, Kubricelė i
Domicėlę, Domicėlė j Marce
lę, Marcelė Į Sigizmundą,
Keliauk saugiai ir smagiai
Kuomet Magdalena Bur- ranki, ir kiekvienoj buvo po Sigizmundą Į Kunigundą,
am vieno iš didelių laivų Red
Kunigundą i Brigydą, Brihulienė išėjo rytą svogūnų popierĮ.
Star Linijos. White Star Linijos
nusipirkti ir pamatė, kas
—Ve, iš kur! — tarė:— gyda i Magdaleną, Magda
arba American Linijos.
Šiaulių rinkoje dėjosi, ji via nepasakyta, kad mokys lena Į baltąją ažką. Buvo
Artimi susisiekimai i visas
tuojau suprato, kad arba poterių. — Zakarijošius pa..aišku, kad niekas nežino,
dalis Europos. Geras maistas
kuras pasibaigė, ar tuojau •c dė "Darbo Balsą" — o čia (kas daryti.
ir apsčiai jo duodama, Lzdary-J
bus saulės užtemimas.
Tuomet
ožka,
metusi i
tos
kajutos. Visi moderniškų
Dalyj rinkos eikštėje be
(graužti žilv ičio šaką ir gal- i
lovų patogumai.
vaikščiojo balta ožka, ragu
,vą palenkusi, prašneko:
—šalin •'D. Balsą”! —
vilkindama virvės galą, o
kd tar ns
—Me-ke-ke! šeštus metus
FINLAND
Domicėlė.— ”D. (ant svieto medžius graužiu,
ties aikštės viduriu stovėjo į riktelėjo
s
Lietuvių keleivių mėgiamas laivas gerai žinomas de! savo di
būrelis moterų ir visos ran Balsas” iš karto norėjo ne- (penktus ožkelius vedu, o da
dumo, patogumų, švaros ir apsčiai teikiamo gero maisto.
komis gaudė orą. Kai Mag pasiduoti, ga! pasiteisinti, pirmą kartą matau tiek koBostono ofisas: 84 Statė Sr. arba pas vietos agentus.
Sekantis išplaukimas iš New Yorko bus a? d. Rugpilčio.
dalena geriau Įsižiūrėjo ir bet veltui: kaip bematant (pustų galvų vienoj vietoj. |Į~
Kaip
paprastai ant jo keliaus daug lietuvių, kurie nori keliauti
=3
E3Ū
galinga
Zakarijošiaus
sauja
bent kiek Įsiklausė, ji paste
— "Kopūstų galva" ožkų -—»■
Red Star Linija. Tūkstančiai keleivių White Star Linijos buvo
bėjo, kad iš moterų tarpo surietė ji ožio ragan, jo gal kalba reiškia aukščiausios
nugabenti į Lietuvą ir iš Lietuvos. Red Star Linijos laivai išplau
dar kyšojo koks vyras, ran va prilenkė prie kojų, ir (pagarbos žodi. —Me-ke-ke!
kia iš New Yorko sekančiai:
kas iškėtęs ir vienoj belai Šiaulių moteris aiškiai išĮ PLYMOUTHĄ, CHERBOURGĄ IR ANTWERPĄ:
Kam rašyt su plunksna,
Baltos ožkos rudos akys
kąs baltą popierą.— nelygi gūdo, kaip sutartoje D.
kadangi už mažus pini
FINLAND
.................................................... Rugp. 27, Spalių 1
(žėrė linksmą šviesą ir nuo
nant kanapių diedas aguo Balso” kaulai.
gus galima nusipiikt ma
ZEELAND .................................
Rugp.6, Rūgs.
šinukę drukavimui, ”TYnų darže.
.
KROONLANP ........................................... Rugp. 13. Rūgs. 17
—Prikalk ji prie žydo tu 'tos šviesos vėl linksma da
PEIVRITER." kuri para
irėsi Zakarijošiui ir jo paly
L'APLAND .............................................. Rugp. 20, Rūgs. 24
Iš būrelio bėgo i visas pu dos! —sušuko moteris.
šys geriau ir aiškiau, ne- i
gu su plunksna. Ant tos
ses neramus ir nejauku® Matijošaitis ištiesė šavo dovėms. Susivėrė ožka ir
Į HAMBURGĄ, LIEPOJŲ IR DANZIGĄ:
mašintfkės kiekvienas ga
klyksmas. Negalima buvo Į rankas, ir moterų minia, pvirtti, n’eklystančiu žings
li rašyt teisingai ir grei
GOTHLAND .......................................... Liepos 30, Rūgs, 22
tai laiškus ir dokumen
pagauti žodžių, bet susirin ■ kaip vėjų susupta jura, tuo niu ėjo priešaky, ragu vil
SAMLAND .................................................. Rūgs. 1. Spaliu iš
tus ir tam nereikia jokio
Žemos kainos paduodama j visas Lietuvos vietas.
Pirkite
kusieji kartojo kaž-ką vis jau nurimo: girdėti net bu kindama virvės galą, o jos
mokslo, nes kiekvienas
savo
laivakortes
nuo
gali operuot tą mašinėlė.
tą pati ir Magdalenai tik vo, kai žvirbliai tarėsi pe užpakaly sekė dievobaimin
Labai naudinga kiekvie
mušė galvon: i-ha-ha! i-ha- rinti vaikus cerkvės bokšte gų moterų minia.
nam. Padaryta gražiai,
tvirtai ir niekad neužsi
iŠ !
Ir tarė Zakarijošius:
Gžka vedė jau naujais ta
kerta. Rašo švariai, aiš
—A. viešpatie, ar arkliais
raides, nu I WbnnSr*if Txg
į A1OJKM1M
—šiandien ir keturios vi kais: tarp užkniubusių ir kiai. taip kaip ir brangi mašina. Turi didžiausias ir mažiausias nes
didelis
virto? — riktelėjo išsigan nys—pinigai: o toks vai gatavų griūti sienų, pro gi merius ir ženklus. Tokią mašnukę turėtų įsiteikti kiekvienas,
I ntkiTm ation ai Mircamtui Makinb COMMkT
parankumas. Prie mašinukės pridedam dykai visus nurodymus kaip jų
dusi Magdalena ir priėmus kata, kaip "D. Baisa:
,
tai lius urvus, per daržus užau- operuoti.
Bostono ofisas: 84 Statė St., Boston, Mass.
$5.50
rankon sijoną, kad nekliūtų, i ir kabėdamas dar gundis j gusius piktomis dilgėmis, Kaina No. 2 ................................................................................... .....................
Daug didesnė No. 4 ................................................................... ......................... $7.75.
arba prie vietinių musu agentų.
šoko bėgti, užmiršusi, kad j ir klaidins žmones. Aš ki ' nesuklupus nei ant vieno Siunčiant mums užsakymus, atminkit paduoti numerį katrą mašinukę nokaip
mašinukė
ateis
rite,
taipgi
$1.00
rankpinigių,
o
palikusius
užmokėsite
jau penktą dešimti varė.
taip padarysiu, —ir kaip be skerso akmens, Nesuklupo ant jusu adreso. Rašykit tuojaus tokiu adresu:
lPdR3)
Kuomet kvapo neatgauda matant nurovė
PRACTICAL SALES CO.
"Balsui" ir Zakarijošius.
ma pripuolė prie būrelio, galvą.
CHICAGO, ILL.
1219 NORTH IRVING AVĖ., Dept 91.
Laimingai grižo kovotojų
pamatė, kad tas vyras —
—Valio. Zakarijošiau! —
kanapių diedas. —buvo ne sukliko šiaulhi moterys, ir minia miesto rinkon; ožkos
________ 9 t'UOAl>WAV
... .
NEV. YuĮJh
IŠ HAMBURGO
kas kitas, kaip Zakarijošius, viena sudegusios sinagogos vedama perėjo visą aikštę
TIESI KELIONE Į. LIETUVA PER PILIAVA
tiesiai j
ir kai priėjo ta vietą, iš kur
(Karaliaučio prieplauka)
Šiaulių škaple minkąs. Ir sienų sugriuvo.
Arba per LiBAV A-Ha.MB URGA-E1DKUNUS
į
DANCIGĄ
ir
VARŠAVĄ
buvo
matyt
bažnyčios
du

Zakarijošius, ir visos mote-, —O kas bus su fizika? —
šifonu linksma mums pranešti,
riti, kad mes
w pasidarbavom idant
PARMOS!
FARMOS!
Naujais
............laivais
...Rugp. 27
rys Įnirtusios kartojo klai-į paklausė Matijošiaus sūnūs, rys ožka sustojo. — ji žino Pirkit farmas didžiausioj lietuviu i OROPESA
ihu-'U pasažieriai. O
.......................
YPATINGAI
.. ’ ’ "LIETUVIAI-,
'
.......... ... gelėtų keliauti
»
I
STAČIAI I PILIAVA.
jo,
kad
tolimesnis
jos
vadoRugsėjo
10
ORDŲNA
£
ūkininkų
kolonijoj
Amerikoj,
kur
yra
kų žodi:
Lietuviai, važiuojanti įĮ Piliavą, aplenkia
,.....................
lenkų
, \koridorj
j ir pritartum nežinodamas
Rugsėjo 24.
apsipirkę 463 lietuviai, čia apsigyve 1 ORBITA
vavimas nebereikalingas.
valo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
—Fizika! Fizika!
Uždaryti kambariai moterims
nę jausitės kaip senoj tėvynėj, nes
bus su fizika!
Susinėsimas su Pihava tai ;vra saka musų reguliariško susinešiir šeimynoms.
Ratilas Kemeklis.
jau 5 kaimai yra lietuvių apgyventą, I
Magdalena
drebančia
mo su Hamburgu. Dar.ziga ir Liepojum. o dėl Lietuvių tai trumTHE ROYAL M UL
—
Išmuškim
fiziką*,
atsa-j
čia yra labai geros žemės, todėl toks fI
pas ir parankus kelias i»n’cn dasigauti.
ranka baksterėjo pašonėn
STEAM P AUK ET CO.
didelis lietuvių skaičius apsigyveno. I
26 Breaš'.vay. New York.
Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:
Brigydai Kunkulienei ir pa kė kaip viena, moterys: —
Užinteresuoti ’ farmomis atsišaukit
arba pas vietos agentus.
vesk,
Zakarijošiau!
s.
s.
laisvais.
133)
POLONIA Rugpinčio 24
S. S. LATVIA Rugsėjo 21
Pamėginkite
naujo
■*
klausė :
s. s. L1TUANTA
___Rugsėjo
_____7
___________
S.
S. ESTONTA Spalių 5
Ir
Zakarijošius.
stojęs,
J. A. ŽEMAITIS
—Susimildama, kas atsi-i
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams.
R.
1.
Fountain,
Mieh.
Taipgi nauja tiesi Kelione tarpe LIEPOJAUS-DANC1GO IR
tiko?
į moterų priešaky, vedė, o jos
HALIFAY. CAN’AOA
visos
ėjo:
ir
ėjo
jų
užpakaly
—Taigi, suprask, tie be
Su užregistruotu vaisbaženkliaSuv. Valst,
Patentu Biure.
PARSIDUODA FARMA.
dieviai privertė musų kuni dulkių debesys, dengdamas
moteris
nuo
priešų
akių,
ir
Naujame
mėlyname
pakelyje.
Rytinėj
daly
Connecticut pieninė
gėli, kad vaikus gimnazijoj i
J LIETUVĄ
farma 200 akru. 75 akrai dirbamos ir
paskui
visas
sekė
balta
ož

Visos
tvirtos,
gemalus
užmušan

mokytų fizikos!
apvalytos nuo akmenų, likusioji ga
Geras susisiekimas su visomis Lie
čios ypatybes šiame vaiste idetos,
Nors Magdalena dar ne-; ka. kaip piktoji pajuoka, ra-Į su priemaiša priimniai švelnaus nykla ir ^miškas. Daugybė visokios t tuvos vietomis. Geras valgis ir už
rūšies vaisinių medžių, 13 ruimų
tektinai jo duodama. Visokį parankvepalo.
perprato, kame blogumas. ■ gu vilkindama virvės galą...
stuba su dubeitavais porčais ir 4 rui i kumai, didelė vieta ant deko. Vi
Ruffles
yra
įaoai
paveikiantis
e
♦
mų skiepu. Barnė 40x84 su užtvaro Į sokį moderniški įrengimai, koki tik
bet jau ir ją šaltis nukratė. į
pleiskanų pašalintojas—begaliniai
mis dėl 27 karvių ir 5 arklių, vieta
gali būt ant laivo.
„
.
Greitas Pasažierinis Susisiekimas
puikus plauku sutaisytojas, kuris
Gimnazijos sargas Mikul
dėl 75 tonu šieno; vištininkai ir le—0 kas gi ta fizika?
TARP
NEW
YORKO IR LIEPOJAUS
patiks, kad
daunė, iš kurios vanduo bėga į jardą.
ed tar ine
ir gačniauLaivai eina tiesiai per Gothenburg, Švedijos i Liepoją, Rygą ir Dan
Paklausta Prigyda pažiu skis matęs savo amžy viso
Visi bildingai yra pirmos klesos sto
eiai ypatai.
cigą. Persikėlimas ant vandens nuo laivo ant laivo.
vyje. Yra 13 galvijų, 4 arkliai, 4
rėjo i Kunigundą, Kunigun kių revoliucijų, ką tik pa
Laivai išplaukia kas savaitę nuo
♦
S. S. STOCKHOLM Rugpjūčio 20
kiaulės,
1
kuilys
ir
apie
50
vištų.
Piero 58—62 No. River, New York.
da i Sigizmundą, Sigizmun baigė šlavęs gimnazijos kie
Visa reikalinga mašinerija ir ūkės
Aptiek ose
S. S. DROTTNINGHOLM Rugsėjo 3
padargai, vežimai, karietos, pakinkai Samland >
parsiduoda
Tiesiai į
] Rūgs. 1
dą Į Daratą. Darata Į Mar I mą, kai Zakarijošius, mote
Trečia
klesa
i Liepoją $145; į Rygą $150 ir $5 taksų.
ii tt. Šita farma yra užsėta avižomis,
po 65c. arba
Gotland
Dancigą
Rūgs. 22
Trečios klesos kambariuose yra tik po 2-4-6 lovas.
celę, Marcelė Į Domicėlę, rų lydimas. prisiartino prie,
atsiųskite
kornais, bulvėmis ir daržovėmis. Da
11
Švedijos viza nereikalinga. Kreipkitės orie vietos agentų.
75c., tad
bar šienaujama. Randasi tik apie vie
Domicėlė i P.ubricelę. Ru- mokyklos rūmo,
Kronland
Iš
ĮkrOPSDANDRDF
atsiusime
ną
mylią
nuo
gelžkelio
stoties
ir
Į
i Zeeland
New York
—Tegul bus pagarbintas,;
bricelė Į Uršulę ”su tavorsper paštą
dvieju mylių atstume nuo trijų pra
Į
Lapland
PPOMOT*_S
tiesiog
iš
!
—
pasveikino.
moningų
miestelių.
Iš
priežasties
se

II M.THY SCALP
komis...”
Antvverpą
Finland
g-HF
labaranatvės savininkas parduos ją tik už
Visos žinojo, kad fizika J —Ant amžių. — atsveiki
torijos.
1XXU,RIANT KAIP
$7.800. Gali pirkti partneriai, nes
merican ine
stubą galima lengvai perdirbti ant
blogas daiktas, bet kame, no.
ž šeimynų. Jeigu esat užinteresuotas
Ar
nėra
gimnazijoj
muBūtinai
blogumas — suprasti nega->
New York - Rugp. 25
šia puikia proga, tai tuojaus atsilan- Manchuris
reikalaikunigėlio? — paklausei
JOINT
į
Rūgs. 8
kykit pažiūrėt, o persi tik rinsit, kad Mongolia
Įėjo ir visos sužiuro Į Zaka- SU
kitę
liugs. 22
tai yra stebėtinas pigumas. Ant san- Minnekahda Hamburgą
šitokio
Zakarijošius.
rijošių, Matijošiaus sūnų, o
ir Dancigą.
lygų bus galima susitaikyt.
(?)
pakelio.
at—Kur gi ir nebus,
Trumpiausias susisiekimas su Ccntraline Europa.
pats Zakarijošius sužiuro Į
L MERINTERNATIONAL
Žiarekite,
RACINE-S FARM AGENCY
>
^D.RIOtTFKkcn
Mikulskis
:
—
pirmoj
CANTILE
MA#\
kad
butų
sakė
S. S. "Mount Clinton" (naujas) Rugsėjo 1
dangti, tartum laukdamas
NE CO,
Danielson. Conn.
S. S. "Mount Čia j " Rugsėjo 15
Kg
inkaro
‘
fiROOKON
i
klasėj
vaikus
poterių
moki116 laivu — 1.25<),000 tonų.
apreiškimo.
arba DAVĖ LEVVIS.
E3P; Tais,
..>mwyork’
Ruimai su 2, 4, ir 6 lovom ant šių visų garlaivių. S ofi
Boston office: 84 Statė Street.
baženklis.
—Fizika. — tarė jis atsi- jna.
1600 Broadv ay. New York. N. Y.
cialiai valgomieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimui
arba pas vietinius agentus.
—O paskui?
Še Active Sauply Co.
gaudamas: — tai yra... tai
ruimai ir pasivaikščiojimui degiai, visas tas patvarky
mas trečios klesos pasažierianis.
—Paskui eis Į antrą.
yra mokslas apie žemiškus
Specialiai traukiniai laukia Cuxhaven su lietuvių
—
O
paskui?
daiktus, jų pavydalus ir yperkal Dėtoj um.
275 svarus bagažo veža dykai iki rubežiui.
—Paskui eis Į trečią, ket
patybes... ir apie tai, kaip oNaujosios Anglijos Generalis Pasažierinis Agentas
virtą.
penktą,
kol
nepasieks
7
N A U J AUSIS IŠRADIMAS
ras suspausti.
_____
JULIUS ROTTENBERG. INC.
W1TH 260 Hanover St„
Boston, Mass.
Dabar visiem jau aišku pačios mokslo viršūnės.
LAIKRODIS PALIKO GARSUS PASAULY DELEI PUIKIOS MUZIKOS
i
Kaip
tik
tuo
metu
pasiro

buvo kuo fizika bloga.
Jus busite nustebinti ir užžavėti, kai išgirsite
: t
dė gimnazijos lange kunigė- skambėsi puikios muzikos naujai išrastam laik
—Neduosim oro spausti!
Jeigu jus norite turėt šią puikiai skam
'\ Dešinėj rankoj laikė rody.
— sušuko piktu balsu Ilub-; 1:
lis.
bančia muziką jūsų namuose, jums nereikia
ricelė:— Pas mus dabar ’ discipliną ir linksmai su ja praleist sunkiai uždirbtų pinigu įsigijimui augklesos instrumentų, kaip tai pianų, fono
demokratinė respublika ir' mostygavo,, imatomai
‘*“L
J pasa štos
grafų. rolių ir rekordų, šis laikrodis padarytas
vaikam iš šv. Raš taip, kad jis pavaduoja bile vieną augštos kle
nieko nevalia spausti, šalin kodama^
’ 1
PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS LIETUVOS IR
*
fizika ir žemiškų daiktų y- to, kaip1 .Jokūbas ganė ave sos instrumentų.
LENKIJOS su augščiausiu išmokamu kursu.
Išmokami būna labai greitai.
les pas savo dėdę Labaną ir Jis grajina puikiausias meliodijas garsiausių
patybės!
Z
artistų ir jus galite turėti smagumą išgirst: jas
Mes parduodam Laivakortes ant visu geriausią liniją.
—šalin fizika! — riktelė- Rebeką paviliojo.
J*
užsukdami sprenžiną ir paspausdami guziką.
Vėjuotą, apniukusią die Tas laikrodis pagrajis jums taip puikiai, kad
SVARBU ŽINOTI
Uršulė ”su tavorškomis”
jus
ir
jūsų
draugai
negalėsite
atsigerėti.
Jis
Musų
atstovai
išvažiuoja
į Lietuva bėgiu kelių savaičių.
I te gali su
ną
pasitaiko
kartais,
kad
Zakarijošius pakartojo
grajina parinkimus arti 20 minutų ir norint ga
teikti
Jums
visokių
informacijų
ir
galės
pasikalbėti
su
Jutu
draugais
saulutė praskiria pirštu pa lima sustabdyt.
žodžius.
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po vpatiška jų priežiūra.
—Šiaulių moterys — pra niurusių debesių pilką velė
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.
šis laikrodis padary tas iš bronzo ir subudavošneko jis graudingu balsu: ną ir, viena akim pažiurė tas gana stipriai. Storai paauksuotas su artis
JULIUS ROTTENBERG, Ine.
nusišypso.
Tuomet tiškais padailinimais. Išrodo kaipo brangus ir
— jus dievobaimingu Įnirši jus,
260 HANOVER ST
BOSTON, MASS.
gražus stubos papuošalas.
Jis yra padaryta:'
mu puolate tą fiziką: gim trumpai valandai nusišypso Vokietijoj ir todėl jo ėjimas yra geresnis/ negu
nazijoj mokina orą spausti, ir visas pasaulis, urnai už bile kokio kito laikrodžio.
miršdamas savo
vargus. Muzika įtaisyta apatinėj laikrodžio dai.v, taip
bet nemokina poterių.
RED STAR LINE. BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA.
—O kur musų kunigėlis! Bet šviesus saulės veidas kad nieko bendro neturi su laikrodžio ėjimu ir
U. S. MAIL STEAMSHIP CO.
suklegėjo ore rustus bai- vėl nyksta ir vėl liūdna ir išduoda puikius skambančius tonus.
L’NITED AMERICAN LINES. ŠVEDIJOS-AMERIKOS LINIJA.
šis laikrodis yra didelės vertės kiekvienam. Jis
i: — Kur musų kunigas ? nejauku.
netik laikrodis, bet ir puikus muzikalia instru
ANT VISŲ PAMINĖTŲ LINIJŲ ŠIFKORTES
Taip buvo ir Zakarijošiui mentas,
Ko jis tyli, ko nieko nesa
gvarantuotas ant 25 metų.
PARDUODA, PRIŽIŪRI PASPORTŲ IR
su tavorškomis. Mikulskis
ko? !
Jis yra vertas daugiau kai 25 dol., vienok laike 1 JĮ'
LEIDIMŲ
—Taigi vis su ta fizika... ir pasirodęs kunigas išvogė 30 dienų nuo šio paskelbimo parduosime tik už
1
GENERALIAI AGENTAI
— pasiteisino už kunigą Za jiem iš širdies tą karštą vei $8.00. Neužmirškite, kad šis pasiūlymas yra tik
ant trumpo laiko, vėliaus laikrodis bus parduo
kimo norą, kuris buvo juos damas po $20.00. Užsisakykit tuojaus!
karijošius.
Po šiuo adresu:
(35)
—O iš kur žinia, kad vai čia atvedęs. Stovėjo visi be Nesiųskit pinigų iš kalno, tik parašykit aiškiai savo vardą, pravardę ir adresą ir pasiuskit mums kartu su 50c. stamINTERNATIONAL BANKERS CO.
minties. Zakarijošiui savai pomis dėl persiuntimo lėšų, o už laikrodį užmokėsite, kai aplaikysite jį savo namuose. Šį laikrodi mes duodam 10
kus poterių nemokina?
dienų išbandymui ju*ų namuose ir jeigu jus nebusite juomi užganėdinti, tai sugrąžinkite mums, o mes atiduosime
103-105 Salėm St
Boston, Mass.
Zakarijošius, Matijošiaus me atvėpo apatinė lupa, ir jūsų pinigus. Rašykit šiandien!
UNION SALES COMPANY
(.15
I)ept. 188,
CHICAGO. ILLINOIS.
sūnūs, iškėlė aukštyn abi jis pažiurėjo i Uršulę su ta- 673 W. Madison St„

Ožka išvadavo.

KADA ATLANKYSI SAVO TĖVYNĘ
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Kttetvis
Įnės, kurie suskaldė LDLD.'
ir nušvilpė jos knygas, su
teismo pagalba norėjo atim
ti ir draugijos iždą. Vienok
Krikščionių- demokratų, 21. Skabeika Klemensas, ag-i išeikvoję advokatams virš
1,000 doleriu žmonių pinigų,
ronomas.
darbo federacijos ir ukiuin
j
22.
Sleževičius
Mykolas,
i
pama
tė, kad nieko nelaimės,
kų sąjungos bloku frakcija
kodėl sutvėrė naują savo
pris. advok.
1. Akmenskis Juozas, koop. 23. Staugaitis Jonas, gydyt. ’susaidę,” pridėdami prie
GARDŽIAI SIS IR SVEIKIAISIS GĖRIMAS
2. Ambrazaitis Kazys, ukin. 24. Škirpa Kazys, pulko va musų draugijos v<ydo rai
O Aleliunas T., ūkininkas.
'J.
dę A. Bet jų užvestas prieš
das.
4. Bagdonas Mikas, ukin.
JIS padarytas iš Įvairiu GYDANČIŲ šaknų ir žolių.
25. Tamašaitis
Antanas, mumis teismas kol kas dar
5. BalČys Stasys, karin.
neužsibaigė, vienok tikimaJIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina
mokytojas.
b. Banionis Andrius, Varg. ' 26. Žygelis Balys, mokyt.
isi, kad jis greitu laiku užsi
dirgsnius ir suteikia ramų miegą.
Beržinskis Viktoras, dar 127. Žukas Konstantas, kar. baigs musų laimėjimu, ir
TORAH GALIMA GALT BILE KI BIOJE VALGO
bininkas.
i 28. žaromskis Antanas, vai musų draugija bus liuosa
MU DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.
8. Bičiūnas Vytautas, laik
nuo komunistiškų užmačių
stininkas.
Vartokite TORAH, e persitikrinsite kiek jis priduos
raštininkas.
Negalėdami galutinai su
Jums
sveikatos ir ramumo.
9. Bizauskas Kazys, visuom. i Socialdemokratų Frakcija: griauti LDLD., tie renega
darbuotojas.
1. Bielinis Kipras, buchgalt. tai pradėjo keršyti pavie
TORAH COMPANY
10. Brazinas Konstantas, 2. Daukšys Jurgis, darbin.
28 SCHOOL ST..
CAMBRIDGE, MASS
niams draugijos nariams,
3. Girtautas Bronius, taikos, prasimanydami
stud. mech.
visokius |
11. Bulionis Antanas, darb.
teisėjas.
šmeižtus. Ypač daug-tų ko
12. Čarneckis Voldemaras, į 4. Čapinskas Vincas, augšč. munistiškų šmeižtų
teko
kursų lėkt.
Sus. Min.
man, kaipo draugijos iždi
13. Dogelis Paulius, kunigas 5. Digrys Stasys, valdin.
ninkui. Jie paleido paskalas,
kad aš pasisavinau §2,000.00
14. Draugelis Elizejus, V. R.i 6. Kairys Stepas, inžinier.
7.
Pakalka
Jonas,
valdin.
draugijos pinigų, gerai ži
Minist.
i
15. Galdikienė Magdalena, 8. Plečkaitis Jeronimas, m<o- nodami,, kad nei vieno cento
Jeigu norite smagiai ir geria įsiais laivais parkeliauti į Lietuvi.
kytojas.
kurie parveš jumis tiesiog į Lietuvos
’’
LDLD. pinigų nęsu pasisa
žemėje prieplaukas, kaip tai
gimn. mokyt.
į Piliau, Karaliaučių ir l.iepojų, ap
vinęs. Jie Įtaria mane va
16. Galvidis Bikauskas Jo 9. Požėla Vladas, juristas.
silenkiant lenku Danzigo Juostų ir
10. Venclauskas Kazys,
gim ir kitokiu niekšu (žiū
išvengiant daugel išlaidų ir nema
nas, generolas.
lonumo, tai kreipkitės pas mus ypapris.
advok.
!i
rėk ''Laisvės” No. 184 ant
17. Giriunas Jonas, darbin.
tiškai ar per laiškus užsisakymui
11. Povylius Antanas, agr. paskutinio puslapio), tik to
sau vietos ant geriausių ir grei
18. Gruodis Stasys, ukin.
čiausių laivų, išplaukiančių is New
19. Jočys Petras, valdinin. 12. šėmio tas Pranas, kalvis. dėl. kad savo gaujos kerštą
Yorko šiuose vasaros mėnesiuose į
virš minėtus po-tus.
20. Jokautas Kazys, kunigas 13. Šukevičius Eduardas, sukelti prieš mane ir tuo buLAIVAKORTES PARDUODAME KOMPANIJŲ NUSTATYTO
valdininkas.
du
užkenkti
mano
intere

21. Jurgutis Kazys, kunigas
MIS KAINOMIS. Padarome paspirtus trumpame laike ir žemiau
sams. Tai yra žemiausios
siomis kainomis. Užlaikome du viešbučiu parankum-o delei iškeliau
žydų tautinė Frakcija:
22. Kaupas Jurgis, sociolog.
jančių ir atkeliaujančių.
23. Krikščiūnas Pijus, ukin. 1. Finkelštein Oreras, pris. rūšies darbas, už kuri kada
Kadangi esame1 didžiausiame pasaulio porte, kurio nei vienas
nors jie turės atsakyti Aš
atkeliaujantis ar iškeliaujantis neapsilenkia; ir kadangi čionai vi
24. Krupavičius Mykolas,
advokatas.
sokie parąr.kuniai ant vietos: įvairiausios valdiškos įstaigos, o net
o Fridmanas Natėlis, pris. perspėju LDLD. narius, kad
ŠIO PATRAUKIANČIO PASIŪLYMO
kunigas.
i. . ir patys laivai po pat musų durimis, suteiks jums daugel parani neklausytų su pliuškių, nes
advokatas.
ktimo ir sutaupys nemažai žygių ir pinigų.
25. Liasajiskas Feliksas.
o
Jei nori pasiųsti piniga-pagalbos saviems Lietuvoje a'- pasidėti
• >« Popel Abramas, rabinas. 1 draugijos iždas
yra taip ly26. Kardisauskas.
juos į Lietuvos Valdiškas Bankas ant gerų nuošimčių ir tuoini pa
j
stūmėti savo tėvynę prie gerovės, tai be atidėliojimo kreipkitės
Rachmilevičius Nachma- giai gerai apsaugotas, kaip
27. Mockevičaitė, mokytoja.
pas mus, o mes greitai, teisingai ir pigiausiai darbą atliksime ir
jis
buvo
pirm
draugijos
su

nas,
daktaras.
28. Mikšys Feliksas, veterin.
jums reikalingus liudijimus pristatysime be jokio laiko gaišinimo.
Reikalaukite musų dieninio Lietuvos auksinų kurso, surašo iš
Rozenbaumas Simonas. skaldymo.
29. Milaška Vincas, kunigas.
plaukiančią laivų ii pasažieriams reikalingos informacijos pridė
K. Liutkus
30. Milčius Antanas, jurist. Į pris. advokatas.dami 2c. štampą.
LDLD iždininkas.
Soloveičikas Maksas, dak.
Atvažiavę Nevv Vorkan pašaukite mus ant telefono, o mes su
31. Muraškaitė Ona, ginui.
automobiliu pribusime jumis ir jūsų bagažo parvežti.
mokytoja.
Lenkų tautinė frakcija*
Telephone: Spring 9537.
KjA
32. Purickis Juozas, kunig. ], Grajauskas Adolfas, pris.
Lietuvišką katalogą dykai
Wi
1J
33. Radzevičius
Petras, • advokatas.
Jei manote atidaryti krautuvę, pirmiaus
darbininkas.
; 9. Lauš Bronislavas, kuni- atsigaukit į musų Bendrovę, gausite in
498 VVashinerton St., (Cor. Spring St.) New York, N. Y.
formacijas.
34. Riauka Sikstas, kooper. ■ gaš-prof.
VVaterbury Mait Corporation
35. Ružauskas Mykolas, ma- 3. Snelevskis Antanas, šalt-^ 502 VVilson Si.
VVaterbury, Conn.
ža-žemis.
kalvis.
36. šalčius Pranas, darbin.
Vokiečių tautos atstovas:
37. Simanauskas Ant., ordi- Buėchiėris Oskaras, jurisų
■
Ar nori susipažint su visų tautų Dievais? Jei nori, g
narninkas.
tas-valdininkas.
SPECIALISTAS
perskaityk knvgą
I
38. Spudas Povilas, mokyt.
Bepa etiniai:
KOKIUS
DIEVUS
ŽMONĖS
GARBINO
|
Kuris specializuoja
gydyme
39 Spudaitė-G\ iklienė, mo-. į Nepriklausomas sociali?chronišku ir abelnų ligų, lan
SENOVĖJE?
|
kytoja.
tas Zubauskas Kazys, ap
kysis Norwoode sekančiomis
Kaina
$1.00;
audimo
apdarais
$1.25.
|
Reikalauk šiandien ant šio paveikslo parodytu
. ._ daiktų. ir Kuomet _juos
_
dienomis:
40. Statkauskaitė Salom.,
gausi, parodyk savo kaimynams,-draugams ir kitiems, tegul jie sprendžia
skričio Savi v. pirm.
i
Gaunama
"Keleivio
”
Redakcijoj
|
SERE DOMIS ir
mokytoja.
apie jųjų vertę.
2. Valstiečių sąjungos orienJeigu nori įsivaizdipt didelę vertybę šių daiktų, buk pirmutinis ir nau
PETNYčIOJfIS
255 Broadwav, So. Boston, Mass.
$
41. Staugaitis Antanas, val
dokis proga iš šio puikaus pasiūlymo, o tada tu busi musų reprezentantas.
tuotės Žitinevičius Jurgis,
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
Šis pasiūlymas taip aiškus, kad jums nereikia jokio abejojimo. Tik iš
dininkas.
ūkininkas.
BRŪZGOS APTI EROJE
kirpk šitą paveikslėlį, parašyk aiškiai savo vardą ir adresą, įdėk 50c. įtam
42. Staugaitis Justinas, ku
ant Antrų lubų.
pomis delei persiuntimo lėšų ir mes pasiųsime jums tuos daiktus, kurie čia
Pastaba: Narių sąrašas
nigas.
ant paveikslėlio parodyti.
•
Jo ligoninė ir didisis ofisas;
1. Augštos vertės Gegutės Laikrodis, padarytas iš brangaus medžio, pui
401 MARLBOROLGH ST.
43. Starkus Zigmas, valdin. pakeistas sulyg permaino
kus rankų darbo išpiaustymai. Viskas geriausio darbo ir užtikrintas, kad
mis, įvykusiomis iki 1 liepos
BOSTON, MASS.
laiką rodys teisingai ir taip yra, nes laikas nustatomas pagal vogas. Gva44.
Steponavičius Jonas, 1921 metų.
rantuojamas, kad laikys visą jūsų gyvenimą.
. ..'
daktaras.
2. Automatiškas plaukų kirpėjas. Nusikirpsit sau plaukus, taip kaip jie
I
yra šukuojami.
45. Stulginskas Aleksandr.
3. Gelžkelio mados laikrodėlis pasidabruotuose nikelio lukštuose, gra
ELIHU D. STONE
agronom.
žiai išpiaustytas. Užtikrintas jogei teisingai rodys laiką ir gvarantuotas
■
Representantas ir jo brolis
i
ant daugelio metų.
•
— ■
,
46. Šiaulys Kazys, kun. kan.
. ♦
4. Paauksuotas žiedas su jūsų vardo pirmomis raidėmis.
LOUIS G. STONE
Pi•ie darbo, draugai!
47. Šilgalis Antanas, ukin.
5. Barometras, naujausio išradimo, kuris parodo atmainąs oro, koks bus
ADVOKATAI ir TIESŲ AT
ryt ar už keliu dienų. Jis panašus i nameli, kuriame gyvena vyras ir mote
48. Smukštys Ant., kunigas.
STOVAI.
Vasaros karščiai netru- į {1
SUDBURY
ris; kada gražus oras, tai išeina laukan lėlė moteris, jeigu J,us lietus, tai
Veda provas civyliškas
49. Smukštys Vincas, kariš. kus praeis. Prasidėjus vė- Iį ‘•
moteris pasislepia namelin, o išeina vyras su lietsargiu. Argi nebūtų įdo
kriminališkas.
SALYKLŲ
ATRAKTAS
mu turėti savo name toki nepaprastą daiktą ?
50. Tijūnaitis Stasys, mokyt. sesniam <orui turi prasidėti {
66—67 Journal BuildTng
VISIŠKAI TYRAS.
6. Puiki Užrašams Knygelė, skuros apdarais, eu veidrodžiu ant viršelių.
v s» f 262 WASHINGTON STREET,
51. Tumienas Ant., teisinin. ir musų veikimas. Visų v-s
pir-i»
Kiekvienam naudinga turėti.
NETURI SAVYJE MALIASO. GLUKOSO NEI JOKIŲ
Nei vienas iš šių šešių daiktų neparsiduoda atskirai, nes tik sykiu par
BOSTON, MASS.
52. Volaitis Jonas, kooperat. ma kuopų sekretoriai turi
KITOKIŲ NETIKRŲ PRIEMAIŠŲ.
duodami mes galime atiduoti juos taip pigiai. Kuomet nulaikysi tuos daik
Tel.
Main
3334
53. Valickis Jonas, mokyt. sušaukti kuopų susirinki
tus, jeigu nerasi, kad jie yra du sykiu tiek verti, mes sugrąžinsim jurrm pi
nigus. Šis setas tikrai užinteresuos jūsų draugu.- ir jie uores gauti juos,
Gerumą Atminsit Ir Tuomet, Kaip Kainą Užmiršit.
54. Vailokaitis Jonas, banki mus ir iškolektuoti narių
o galbūt ir jWs patys norėsite gauti kitą setą. Todėl užsisakyk tuoj. (35)
NUSIPIRK REVOLVERI Ii
ninkas.
mokestis už 1921 metus. ToI
Visuomet toks pat jo gerumas ir kaina
UNION SALES CO.
TIK Už 83.00.
I
673 W. Madison St.. Dept. 2$2
CHICAGO. JI.L.
55. Vailokaitis Juozas, ku haus reikia stengtis gauti Į
nigas.
MALONUS
—
PRIIMNUS
—
GARDUS
draugiją
kuodaugiausia
56. Vaitekūnas Klemensas, nau jų narių. Kur nėra drau
Apsisaugok padirbimų—visuomet reikalauk Sudbury”
Supiltas švariam Queen puode.
gydytojas.
gijos kuopos, ten suėję pen
57. Varnas Juozas, ukinin. ketas draugų galite ją su
Jeifru norite teisinyrą vaistu žemoms kainoms, tai visada ateikite
M
58. Žebrauskas Juozas, si il tverti. Išlygos prigulėjimo
ant 100 Saiem st., kur rasite visokią naminiu vaistų, šaknų nuo
S
vėjas.
SU
KETURIOM
UNCIJOM
RINKTINIŲ
APYNIŲ
$1.50
prie draugijos yra prieina
visokių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio Ų
(PER PARCEL POST UŽMOKĖSIT APLAIKĘ;
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienu, kraujo valiniui, nuo uždefimo
M
mos
kiekvienam
darbinin

Paskui jų eina:
plaučių, nuo kosulio ir kitų litrų. Taipgi turime nuo visokių slapX
ši
kompanija
visuomet
užlaiko
tikrą
maistą
pagal
tiesas
kui, nes tik vienas doleris j Reta proga gaut 22 kalibro puikiai
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir ivairių šaknų ir žolių.
ZJ
Socialistų liaudininkų tie- mttus. Vieną doleri i metus #ike!iuotą Revolverį. Musų Revolve
SIŲSK ČEKJ .ARBA MONEY ORDERĮ
ris yra geriausio darbo ir tūli agentai
Mes jurus patarnausime kvogeriausiai,
pašaukiame
geriausius
ja
mokratų ir valstiečių Sąjun darbininkų apšvietos reika parduoda
jį po $8.(10. Jis šaujamas
daktarus per telefoną uždj ką. Todėl jeigu norite gaut gerus
V
N
r.
325
B-k
Jei negalėtum I SUDBURY MALT PRODUCTS CO.
gos bloko frakcija:
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite j APTIEKĄ po numeriu
g
lams privalo pašvęsti kiek gaut patronų patronais.
savo mieste, gali par
75 SUDBURY ST,
(35)
Telephone
100 SALĖM STREET,
BOSTON, MASS. |
1. Bildušas Jonas, valdin.
vienas susipratęs darbinin traukti iš mus. Paprasta kaina yra Ii
BOSTON 14, MASS.
Havjnarket 549
$6,
bet
jei
pirksi
ši
mėnesį,
galėsi
O
4^.
Bortkevičienė Felicija, kas. Už Įmokėtus pinigus gaut musų Revolverį tik už $3. Už ?I
draugija atsilygina dvigu tiek jo niekur negausi. Kožnas revol
rašytoja.
musų gvarantuotas. Iškirpk šita
3. Buzelis Juozas, daktaras. bai. duodama kiekvienam veris
apgarsinimą ir prisiųsk su savo adDarbininko Draugas
Gencevičius Kazys, amat. nariui didelės vertės knygą. įesu ir 30 stampom ar sidabru, Kai
gausi Revolverį damokėsi reštą. Už
Centro- Komitetas, išvien sakymai
5. Grigiškis Antanas, vald.
už S. V. turi būt apmokėti
6. Grinius Kazimieras, dakt. su Literatūros Komitetu, is kalno. Nelauk. Parašyk šiandien,
šios progos praleisti. (35)
7. Krisčiunas Jonas, agron. jau rūpinasi naujų knygų jei nenori
KESTERN SALES CO.
Vaizhaženklis užreg. S. V. Pat. Ofi •>«.
Kaip mašina be elektros negali judėt, taip žmogaus kūnas be kraujo butų be gyvasties. Jeigu kraujas
8. Kupčiūnas Kaz., mokyt. išleidimu. Tik reikia pasis 1330 N. Western avė.. Dept. 30,
'
________
CHICAGO.
JLL.___________
yra
pertirštas ar perskystas, žmogus yra išgeltęs ir daugiausia išbertas spuogais-votimis.
9. Kuzminskas Povilas, uk. tengti, kad tos knygos butų
Garus per daugiau kaip
Tas
yra
teisybė, ypatingai vasaros metu, nes kraujas yra pilnas netystybės, kuria surinko laike žiemos.
kuoplačiausia10. Lašas Vladas, daktaras, naskleistos
50 metų.
Tuomet žmogus yra silpnas, neturi ambicijos ir pajiegos, pageltęs ir paprastai silpnas, ias labai ken
j L Liekis Juozas, ukinnin. Todel prie darbo, draugai! r
kia sveikatai ir žmogus išrodo negražus. Tą visą blogumą prašalins Salutaras Riteris. Kaina *1.25.
Tėmyk Įkaro (Aaehor) Vaizbaaeaklį.
Tūkstančiai moterų mums dėkuoja už sugrąžinimą sveikatos, todėl mes rekomenduojam moterims, ku
Net ir vasaros laiku, kuo f
12. Makauskas Jonas, vaist.
rios daug kenčia nuo lyties ligų, kad vartotų Reguliatorių dėl moterų. Kaina $1.09.
13. Matulevičius Jonas, uk. met yra rengiami visoki iš t
TeL
Haymarket
4154
O kas yra labai svarbu, taikraujo valytojas, kuris yra taip rei-kalingas, kai alyva mašinai. Kaina*$l
14. Meilius Vincas, aps. vai. važiavimai, lengva yra gaut T Prisiųskite man savo braizi-J^ Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.
Galima gauti Gumbo Lašų,Širdies Lašų, ir daug kitokių gyduo-lių, kurios čia negalima suminei.
naujų narių, tik reikia tru
narys.
Reikalauk musų gyduolių passavo Aptiekorių, o jeigu negali gaut,kreipkis pas mus.
nius išradimo išegz.aminavimui.^M*
Reikalaukite išradimų knygif-ąfe
DR. AL FIDERKCTICZ,
15. Natkevičius Vladas, kar. puti pasidarbuoti Išaiški
Mes išpildom receptus iš Ame-rikos ir Europos su didžiausia atyda.Reikalauk musų vaistų ir žolių sura
tęs "Patarimai Išradėjams,” $
šo. — Siunčiam dykai.
nus naudą, kokią neša L. D.
16. Pronckus Juozapas.
Vi GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
kuri duodama dykai.
V
Rašykite lietuviškai savo ad-<
J 7. Račkauskas "Vytautas, L. D., kiekvienas darbinin
Specialistas Slaptų ligų.
vųkatui.
,
kas
mielai
prie
jos
rašysis,
VALANDOS:
inžinierius matin.
MARTIN LABINER
Nuo 1 iki
iki 3, nuo 5 iki 7:30
užsimokėdamas i dolerį.
18. Ralys Kazys, valdin.
Reg. Palent Attv.
1
Šventadieniais nuo i o iki 1.
1707 S. HALSTED STR.,
Dept. 107.
CHICAGO, ILL.
A 15 BARK ROW. NEW YORKA
Draugai! Jums, turbut,'<£♦
■•» >
19. Rimka Albinas, redak.
81 CANAL ST.. BOSTON
Room 215 ir 216.
20. Ruseckas Petras, karin. jau yra žinoma, kad tie žmo-

Steigiamojo Seimo Nariai.

Keliaujančiu Lietuvon Domei!

Sustok! Temyk ir Klausyk!
Šeši daiktai tik už $6.00

t

George J. Bartašius teigiant Service Cor

Dr.A-Christian

L. D. L. D. Reikalai.

i

Kaina $1.3S už puodą.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka |

'A

PAIN-EXPELLER

Kodėl žmones išgeltę?

IŠRADĖJAI! f

i

It

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.

**'Y J

t
>

F

KELKI V 1S

8

*

v

Vietinės Žinios
SUVAŽIAVIMO REIKA
LU.
Atsišaukimas Piliečių Są
jungos 1-mojo Skyriaus į
Bostono ir apielinkės
draugijas.

nų ir Dukterų Draugystės.
Amžiaus buvo 39 m. Paėjo
iš Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Gudžiūnų kaimo, po
tėvų Minalgiutė.

LIETUVIS DENTĮSTAS
A

Dr. M. V. Casper

e

(KASPARAVIČIUS)
425 Broadvvay, priešais paštą.

«

Gegužis išvažiavo Lietuvon.

SO. BOSTON TeL So. Boston 823
Ofiso valandos:
Nuo 0:39 iki 12
Nuo 1 iki 5
Nuo 6:30 iki 9
Subatomis nuo 9:30 iki 12 ir
nuo 1 iki 5 vakare.

*

"Keleivio” administrato
rius, Jurgis Gegužis, šiomis
dienomis išvažiavo JJetuS
Atvvkę į šią šalį laimės von. Jis ketina būti tenai
jieškoti, mes čia pritvėrėm! apie porą mėnesių.
visokių organizacijų ir susi-;
P-lė Puišiutė išlaikė
kūrėm jau lyg ir atskirą gy- j
kvotimus.
venimą. Tuo tarpu pasilikę
Lietuvoje musų broliai sun
Tada
P-lė Z. Puišiutė, kuri ši
kiai kovoja už laisvę ir ne- : pavasari pabaigė Bostono
sumerk drabužius
prigulmybę. Ir tais kovoto Universitete teisių mokslą,
jais yra me kokie ponai ar (šiomis dienomis išlaikė jau
ir grumdyk —
L«1
turčiai, bet vargingi daibi- ; ir valstijos kvotimus; Kol
ninkai ir valstiečiai, kurie kas ji padeda advokatui BaMirkyk valandą, dvi valau,
aukauja netik paskutinį sa .gočiui, kurio ofisas randasi
das, arba ir visą naktį, kiek
I
jums parankiausia. Šis mui
vo turtą, bet ir gyvastį. O iš "Keleivio” name, bet vėliaus
luotas vanduo paliuosuoja
tų vargdienių šeimynų juk (ketina atsidaryti savo ofisą
purvą nuo drabužių. Grum
dyk drabužius tol, kol van
ir mes patįs pareinam.
*r
So. Bostone arba Worcesteduo iš jų bėgs tyras.
Taigi musų pareiga yra ii rvje, kur gyvena jos tėvai. r
>
užmegsti su Lietuvos darbi
SUPILK J KUBILĄ
1ŠTARPYK — Kiekvie
ninkais ryšius ir sujungto Adv. Bagočius parvažiavo.
diungno vandens ir gerai
nam kubilui drabužių išišmaišyk. Pilk sohucija
tarpyk pusę pak. Rinso
mis savo spėkomis teikti mo
kol vanduo bus tirštas.
2 ąvort. karšto vandens.
Advokatas
F.
J.
Bagočius,
ralės ir materialės paramos,;
kad jie greičiaus galėtų Lie-: kuris buvo išvažiavęs Į Mai
Z
tuvą padaryti laisva žeme ne’ą ant vakacijų, jau su
Žingsnis No. 1.
Žingsnis No 2.
netik iš lauko, bet ir iš vi grįžo namo. Jis išrodo da
daus. O kad sėkmingiau ga bar pilnesnis ir apdegęs nuo
lėtume jiems pagalbą teikti, saulės. Vakacija pas lietu
f
lųeš turime suvienyti visas vius .farmerius Fo.vcrofte
pažangias savo organizaci- buvu$i gera, tik Maine’o
ir įsteigti
jiis .Amerikoje,
*
._ to- I ^zęrai šįmet esą išdžiuvę,
kių organizacijų Sąjungą,; tai nebuvę kur lydekauti.
su veikiamuoju Komitetu,
D-ras Kapočius irgi sugrįžo
kaipo Centru.
r
O kad įsteigus tokią visų
Dentistas Kapočius, kuris
Amerikos lietuvių pažangių taip pat buvo išvažiavęs i
Su šiuo nauju sensaeiniu muilo
ro drabužius švariais. Tas pui
organizacijų
Sąjungą ir Maine’ą ant farmų pasilsėt,
produktu jus galit sutaupyt va
kus produktas, vadinamas Rinso,
Centro Komitetą, reikia su irgi parvažiavo. Nors eže
landas strėnas laužiančio triniyra kombinacija tyrų valymo
šaukti tų organizacijų įga ras nusekęs ir meškeriot hemo ant lentos.
medžiagų, kurios paliuosuoja ir
liotinių suvažiavimą.
gerai, bet jis vistiek tris ly
atskiria
purvą uuo drabužių, be
Kadangi toki suvažiavi- dekas ištraukęs.
Visi mes žinom, kad galima rejokio kenkimo audiniams. Jums
ma šaukti yra jau sumanęs
guleriai
išskalbti
nedėlinius
Si
> M
nereikia
trinti
drabužių,
jei
tik
z
Waterburio
Progresyvių
Namas parsiduoda.
skalbinius su paprasto muilo
kalnierius ir rankoves, ir tai la
Draugijų‘Sąryšis, tai L.P.S.
. moteliu, bet tai yra baisiai il
Dorchesteryje
parsiduo

bai
mažai.
1-mas Skyrius pilnai tą su
gas ir sunkus darbas. Mes ži
manymą įremia ir kartu ra da 3 šeimynų namas, po 5
nom, kad išmirkinimas drabu
Nesunaikink prie trinimo dra
gina visas kitų kolonijų pa kambarius šeimynai. Yra
žių reiškia mažiau darbo.
bužių
savo jaunystės. Gauk pa
šiluma,
gazas
ir
kitokie
Įtai* (
žangias draugijas, kliubus
Po ilgu patirimo metu, didžiau
keli
RINSO
šiandien
jūsų
grosymai.
Namas
vertas
$9,200.
SKALBIMO
MAŠINŲ
ir kuopas: svarstyti šitą
si muilo išdirbėjai sviete, spsSAVININKAMS. Padaryk
cerio ar departamento krautu
klausimą
savo. susirinki nes atneša 892 rendų į mė
gražiai baltus drabužius
< ialio proceso keliu, pagatnino
vėj. Lever Eros. Co., Cambridge,
su
Rinso, pridėdamas
muose ir sykiu visiem reng nesį. tečiaus jį galima nu
tokį muilo produktą, kuris padaRinso soliucijų pirm skal
Mass. • • ■
pirkti
už
88.800,
nes
savinin

tis prie visuotino Amerikos
bimo. Rezultatai puikus.
lietuvių pažangiųjų organi kė išvažiuoja ir nori greitai
• V'
1
zacijų atstovai suvažiavimo. parduoti. Platesnių žinių
galima
gauti
"Keleivio^
’
re

Kad geriau prie suvažia
I
i
vimo prisirengus, Lietuvos dakcijoj.
Piliečių Sąjungos
1-mas
PRANEŠIMAS.,
Skvrius
nutarė sušaukti Mano pati, Antonina Šaparcas, ap
leido mano stuba. Tad šiuomi prane
Bostono apielinkės draugi šu.
kad aš nebusiu atsakomybėj už
jų Įgaliotinių konferenciją, jos padarytas bilas po 12 d. Rugpjū
(35)
kuri Įvyks nedėlioję, 18 rug čio, 1921 m.
Juozas Šaparnis.
sėjo <Sep.), 1:30 vai. po pie
Teisingiausia
KAVALIAUSKO ’BAN- I
M8MMMMMMM8M •••*
PARSIDUODA BLČERNE
l
tų, Lietuvių Salėje, kertėj
REAL
ESTATE
Palei lietuvių bažnyčią, ant B ir f KO” DEPOZITORIAM. .
a
• E ir Silver gatvių, So. Bos F ifth sts., So. Bostone. Galima priimt Visi, kurie♦ turėjo pasidėję pinigus Į
AGENTŪRA.
I
kokias bilas pinigų vietoj. Kreipkitės Kavaliausko "Rankoje” (Joseph Ko
t
tone. Todėl visos draugijos prie
Norint pirkti arba parduot NAMA
G. KAIRIO. 52 B ir Fiftn sts.,' vai and Co.) ant Cross st. ar BroadPatarnauju prie numirusių
(34) way, jei dar nepridavėt knygučių ir ar ŪKE visuomet kreipkitės pas mus,
ir kuopos Bostone ir apie- So. Boston, Mass.
Gydytojas
o mes suteiksime greitą ir teisinga
kuogražiausiai: pigiai ir grei
; negavot ”Certificate of Proof. of patarnavimą.
linkėje yra prašomos išrink ■>
(34)
tai. Viską padarau pagal žmo
FORNTcIAI PARSIDUODA.
” tuojaus tai padarykite* nes
ir Chirurgas'
nių nors. Aš galiu pribūt grei
ti savo atstovais ir atsiųsti Pigiai parsiduoda trijų kambarių Claim,
kurie nepriduos knygučių ir kitokių LITHl ANIAN HOME BUILDERS
čiau negu kiti, nes mano auto
i virtuvės rakandai. Kas nori pirkti, pinigų pareikalavimų iš to "bankieCO..
INU.
juos i tą konferenciją.
Gydo užsenėjuriaa ligas
mobilius visados stovi prie ofi
hii greitai atsišaukia, nes savininkai I l iaus” skolų iki 1 d. rugsėjo (Sept.),
and Reai Ėst ate
so ir namų durų. Tede! Bosto
Konferencijos
rengimo išvažiuoja Lietuvon.
366 Broadvvay, Room 1,
vyrų
ir moterų; ypatingai ly
1 tie. pagal teismo nutarimo vėliaus.
no ir apielinkės lietuviai reika
W. Vičis
So. Boston. Mass.
jau neturės jokių teisiu savo pinigų
komisija:
tišku
ligas.
lui
esant
kreipkitės
pas
mane
S0 01d Harbor st„ So. Boston, Mass. reikalauti, reiškia trotįs viską ant vi- : Telefonas So. Boston 1878-J.
ypatiškai arba per telefoną.
K. Pratapas,
Ant 2-rų lubų.
sados. Taigi nepasivėluokite, priduo-,
Duoda patarimu sveika
j kitę nevėliau Sept. 1, 1921.
P. Mankus,
FORNTČIAI PARSIDUODA.
tos dalykuose per laišku.
Adv. F. J. Bagočius,
K. Žibikas.
Keturių kambarių rakandai parsi
t
So. Boston. Mass. j
Ofisas: 258 BROADVVAY
duoda pigiai. Kreipkitės pas: L. I 253 Broadwav,
Pirkite anglis dabar, nes j
■
SO. BOSTON. MASS.
c

Šeimynų skalbiniams

išvalo drabužius Svariai

MASS. AVĖ. 6ARAGE, Int.
J. MATHUS, TREAS.
PIRMUTINIS LIETUVIŲ
GARAŽIUS.
Parsamdbme
automobilius
uždengtus ir atvirus ant va
landų, .dienų ir ant ilgesnio
laiko, labai pigia kaina.
Parduodame naujus ir pertai
sytus automobilius.
2353 MASS. AVE^
NO. CAMBRIDGE. MASS.
Telephone: Camb. 259X

be
sunkaus trinimo—

1

TeL Beach 6933

DR. I. M. FRIEOMAN
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ
LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir
Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki
9 vakare.
1869 WASHINGTON ST.
BOSTON. MASS.

t

Du lengvi žingsniai
\
"
sutaupys jums valandas
strėnas laužiančio trinimo

■

b

1

Ž

lllVUi

Cvllilj ILcLL.

1 iu

J

Tel.: Richniond 2957-M.

| Dr. David W.
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai iri
Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR

1
'

į

Į)

SLAPTAS LIGAS.
i
VALANDOS:
Nuo 8 iki 10 ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakare.
321 HANOVER STBOSTON, MASS.

į

Dr. L.Iš Petrogrado.
J. Podder

[

>
j
|

I

LIETUVYS GRASOMUS

Petras Akunevičius

ANGLIS PABRANGS!

Biekša papiautas.

Sindarą. 532 E. 7th st.,
ant 3-čių lubų.

So. Boston,

Tel. S. B. 2488.

NAMAS PARSIDUODA.
Aną nedėldienio vakarą * 7 kambariai,
toiletas, gazas ir di
Bostone po Nr. 43 Cross st. delis jardas. Rendos neša $25 j me.
Kaina $1,800.
Įmokėt $500.
priemenėj buvo atrastas su nesi.
Kreipkitės pas:
perplauta gerkle Silvestras
Mrs Fettig
Biekša, kuris gyveno po tuo 281 8-th st., So. Boston, Mass.
pačiu
numeriu. Sakoma, PARSIDUODA GROCERNE IR GE
RA VIETA DĖL BIČERNES. Ran
kad jis buvęs vestuvėse ir oa
pigi. Savininkas turi išvažiuoti į
tenai susipykęs su kitais pa- C’hicagą.
G. M. Kanton.
(-34)
rapijonais. Grįžtant jam na 467 Shawmut avė., Boston, Mass.
mo. anie pasiviję ir prie pat
Severo? Gyduoles užlaiko
durų jį supiaustį. Jis da gy-'
šeimynos sveikata.
vas, bet vargiai pasveiksiąs.'

f

Mirė A. Ambroziunienė.
k

Subatos-nedėlios
naktį
miesto ligonbutv mirė An
tanina Ambroziunienė. Mir
tis buvo visai netikėta. Subatoj moteriškė buvo sveika
ir linksma, tik apie 8 valan
dą staiga pradėjo šauktis
pagalbos, sakydama, kad
galva plyštanti skausmu.
Vyras pašaukė daktarą, ku
ris patarė vežti moterį ligonbutin.
Nuvežta tenai
tuojaus po 12 naktį ir mirė.
Paliko šeši vaikai ir vy
ras, kur t labai nuliūdę. Ve
lione buvo pažangi ir šviesi
iuoteris. keleivį” skaityda
vo nuo pat jo pasirodymo.
Prigulėjo prie Lietuvos Su-

i
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I
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Telefonas: So. Boston 381
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th St.
Tel. So. Boston 1891-M.

3303 S. MORGAM ST.
CUICAGO, ILL
TEL. BULEVARD 2160.
,

■

A *

LITHUANIAN AGENtY
361 Broadway, So. Boston, Mass
Tel. So. Boston 605.
LIETUVYS
Gydytojas ir Chirurgas.

<
t

506 Broadwav & G st. |
SO. BOSTON,
MASS.
«
DIDŽIAUSIA

LIETUVIŲ

SEVERA’S
REGULATOR

■

1

....... —

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 valu
NEDĖLIOMIS:

iki 1 v. po pietų.
Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name

251 Breadway. tarpe C ir D et.
SO. BOSTON. MASS.
♦

RUSAS DAKTARAS

N. GLEBO W
ĖJO MOKSLUS EUROPOS
UNIVERSITETUOSE
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ
IR KRAUJO LIGŲ.

884 M AI N 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 & iki
10 vai. ryte.
Telefonai:
Jamaica 3150
Cambridge 817&J

APTIEKA
v~ ■
■ ■ ■■■
O■■

LONGINAS BUIN1S
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Taipgi duodu lekcijas ant dau

lais pas mane.
26 SCHOOL ST.,
CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Cambridge 7322

373 BROADVVAY, Kampas E st- SO. BOSTON, MASS.
»‘4
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gelio instrumentu greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisan
Ca nūs, atiteku visokius muziiliškua darbus atsakančiai.
Meldžiu kreiptis visais reika

PROVIZORIUS
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Ir daugeli kitokių vaistų užlaikomo, kurių prisiunčiame pareikalavus.
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS”
ir užlaikome visus jų preparatus.
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K. ŠIDLAUSKAS
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Klausiant ko nors, pridėkite pastos ženklelį atsakymui.

rašykite pas

’ T#

1

Muilai ......................................................................... 50c., 25c- 15c.. 10c.
5

•

Tel. So. Boston 506-W

Dr. A. J. Mos

Per daugelį metų praktikos, gerai susipažinome su lietuvių visuome
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms.
Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti.
K
Vaistai Kraujo Valymui, už bonką ................................................. $1.50. J)
Lietuviška Trejanka, pakelis .................................................................. 50c. aj
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų ............................ ,✓..........................$1.25. ‘
Plotkelės nuo Šalčio ir Grippo .............................................................. 50c.
Perfumai .......... .............................................................. $5., $4., $3.. $2., $1

silpnų, nervuotų, su nudėvėtą svei
katą ir kentančiu vargingais ir nereguianškais perjodais, aplaika pageibą per vartojimo

W. F. SEVERĄ CO
CEDAR RAPIDS, IOWA

Df. J. C. Landžius Seymoor s

ku gauti. Musų anglys yra ge
riausios įr pigiausios, todėl pir
kite pas
(33)

Visokie Receptai, nežiūrint ar jie yra Amerikos
ar Europos daktarų, išpildomi teisingai.

Tūkstančiai
Moterių

(Severo Regulatoriu). Kuris pri
duoda stiprumą, prašalin skausmų
ir regulujo moterių priedermę. Per
ket.unoe dešimtys metu davį užga
nėdintą pasekmę. Prekę $1.25.
Gaukite pas sava Aptiskoriaus ar

S trumpą laiką bus daug branges
nės, o vėliaus gal bus labai sun

i

GYDO SLAPTAS VYRŲ IB
MOTERŲ LIGAS.
Taipgi Kraujo ir Odoa LIgaa.
VALANDOS: Nuo >9 iš ryto
iki 9 vai. vakare.
Kalbų Ruakai ir Lenkiakai. (2)
69 CHAMBER ST- BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

"Neištrink savo įaunystes”
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