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Rusijos šelpimo su
tartis pasirašyta.

KOMUNISTAI ĮTRAUKĖ
SLA. KUOPĄ BĖDON.

Rockforde nušauta
lietuvė.
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Metai XVI,
.

Afrikoj sunaikinta visa

"Tėvynėje” skaitom, kad
Hartforde lietuvių komunis
kasykloj anądien buvo už•
••
tai prisispausdino SLA. kpmuštas lietuvis ir laikraš5)YTH11P
Iš Rockfordo, III., mums čiuose buvo paskelbta, kad
lOpCUių
1111J d.
vardu lapelių prieš valdžią
ST]
prisiųsta
anglų
laikraštis,
ir pradėjo juos mėtyt nak
tai Banavičiuš. Dabar mums----------------------------------------AMERIKIĘčIAI TURĖS iš pradžios busią apie 100 • ties metu. Pcjicijfi komunis ”The Rockford Morning pranešama, kadužmuštasai VOKIETIJA RUOŠIASI I MAURAI IŠSKERDĖ
PILNĄ KONTROLĘ.
amerikiečių Rusijoj, o pas tus suėmė ir atidavė teis Star,” kur plačiai rašoma, vadinosi Jurgis Katilauskas,
PRIE TAIKOS SU
20,000 KAREIVIŲ.
kui gal ir daugiau reikės mui. Teisme komunistai pa kaip buvo nušauta Agnieška o ne Banavičiuš.
j •
AMERIKA.
Maisto dalinimą tvarkys darbuotojų. Žinoma, papras sisakė priguli prie SLA Banišonienė, kuri gyveno
Ispanijos nuostoliai apskai
Carroll.
ti darbininkai prie maisto įs- kuopos ir kad jie mėtę tuos pasimetus su vyru ir jieško- NUMUŠĖ ALGAS POPIE Jei neatsitiks kokių neti tomi į 100,000,000 pesatų.
kėtų kliūčių, tai greitu laiku
Ryga. — Sutartis tarp S. vežiojimo, krovimo ir kitų lapelius kuopos nutarimu. jo atsiskyrimo nuo jo.
ROS DARBININKAMS.
*
Sukilę vergai
Afrikoj
tarp
Amerikos ir Vokietijos
Buvę
taip
:
Banišonienė
V. ir Rusijos dėl teikimo pa panašių darbų bus rusai.
To pasekmėj teismas už
Popieros
darbininkų
at

ša 1 p o s
badaujantiems Amerikiečiai tik prižiūrės, draudė SLA. kuopai laikyt gyveno Su vaiku viena. Už- stovai sutiko pereitą sąvai bus pasirašyta taikos sutar šluoja Ispanijos kariumenę
ne juokais. Šiomis dienomis
po bolševikais žmonėms tapo vadovaus ir
kontroliuos susirinkimus ir kuopos vir- pereitą nedėldienį vakare tę priimti numuštą nuo 10 tis. Tokios nuomonės yra paaiškėjo, kad generolo Sil
pasirašyta pereitoj subatoj darbą.
' šininkai
dabar nebežino j pas ją atėjo į svečius pora iki 25 nuošimčių algą. Tas Berlinas. Amerikos komivestro armija buvo visai su
11 valandą ryto. Iš Ameri
Bolševikai pasižada, kad kaip iškolektuot iš narių vaikinų, vienas vietinis, o paliečia 11 popieros kompa sionierius Berline jau susi naikinta. Maurai išskerdę
taikė su Vokietijos užsienio
kitas nežinia iš kur. Kaip
kos pusės pasirašė Walter jie nevartos Amerikos tei mėnesines.
nijų 12,000 darbininkų. Bet ministeriu dėl pamatinių su išviso 20,000 ispanų karei
ilgai
jie
pas
ją
viešėjo,
neži

Lyman Brown, o iš Rusijos kiamo maisto nei savo ar
Tikrenybėj gi tie komuni
International
Paper Co.
pusės — bolševikų atstovas mijai, nei laivynui, nei ko- stai prie SLA. kuopos visai nia, gana to, kad ant ryto prie to da neprisidėjo. Pas-i tarties sąlygų ir dabar jau vių ir 5,000 ispanų paėmę
nelaisvėn.
Visi Ispanijos
Litvinovas.
misarains,
nei kitokiems nepriklauso ir kuopa nieko jaus jiedu vėl pas ją atėjo. taruoju laiku visos popieros tik laukiama, pakol Wash- kareiviai, kurie buvo su
Padarytoji jų sutartis valdžios tarnams, ir nepar apie tuos lapelius nežinojo. Banišionienės vaikui jie da dirbtuvės Suvienytose .Val ingtonas tas sąlygas užgins.
duoda amerikiečiams pilną davinės jo niekam už pini Komunistai nuteisti kalėji vė $1 ir liepė eit ant ”mu- stijose ir Kanadoj streika Vokietijos parliamentas tą rinkti iš Afrikos gyventojų,
ving pikčių.” Vaikas išėjo.
sutartį ratifikuosiąs. Apie perėjo sukilėlių pusėn ir
kontrolę ant maisto išdafini- gus. Maistas bus skiriamas mam
vo.
International
Paper
Co.
tai jau ministeriu pirminin kartu su jais muša ispanus.
Paskui išėjo ir vietinis vai
mo ir neapribotą laisvę važi tiktai ligoniams, vaikams,
darbininkai
ir
dabar
tebeIspanijos valdžia laiko ši
kinas, palikdamas pas Banikas Wirth teiravosi pas vi
nėtis. Iš kitos vėl pusės rusai seniems ir abelnai tik tiems, A U PIRK O VANDENS
streikuoja.
Tai
yra
didžiau

tą
faktą paslaptyje ir žmo
šonienę vieną svečią. Pasili
turės teisę išvyti iš Rusijos kuriems amerikiečių komi
VIETOJ DEGTINĖS.
i sas parliamen+o frakcijas, nėms namie neskelbia, nes
sia
ir
stipriausia
popieros
kęs svečias su gyvanašle iš
išskyrus komunistus, su ku
bent kokį Amerikos komisi tetas pripažins ji reikalin
Dvylika vyrų Portlande
korporacija.
bijosi, kad ir namie žmonės
gėręs
visą
kvortą
"munšairiais
niekas nesiskaito.
jos darbuotoją, jeigu jie tu gu. Nes visą Rusiją Ameri šiandien turi 7 bačkas gry
nesukiltų.
Juk tai vaisiai
no.
”
Taip
sako
policija.
Ir
rės pakankamai prirodymų, ka juk neišmaitins.
no vendens, už kurį jįe už
VLADIVOSTOKE
SUSI

imperialistinės
valdžios po
paskui kaimynai išgirdo
ANGLAI MUŠASI SU
kodėl toks darbuotojas yra
mokėjo $2,300, manydami,
RINKO
STEIGIAMAS
litikos.
Jeigu
valdžia
nelįstų
šaudymą Banišionienės na
INDAIS.
jiems nepageidaujamas. So
kad tai romas. Sakoma, kad
SEIMAS.
KOMUNIZMAS
RUSIJOJ
muose. Neužilgo išbėgo vy
Iš Indijos atėjo žinių apie į Afriką ir nevergtų jos gy
vietų valdžiai taipgi duoda
pirkėjai išrinko iš penkių ras ir nubėgęs per tvorą ir
ventojų, tos baisios" skerdy
GRIŲVA.
Pereitą
nedėldienį
Vladi

kruviną susirėmimą anglų
ma teisė peržiūrėti šelpimo
vyrų komitetą ir nusiuntė
organizacijos užimtas trio- Iš Rygos pranešama, kac ji ąnt sienos farmos apžiū daržus ant stoties pagavęs vostoke susirinko jau Stei su vietos gyventojais. Bū nės, šiandien nebūtų buvę.
bas, bet tik tuo supratimu, šiomis dienomis sovietų val rėti degtinę, kuri buk tai Chicagos traukinį ir išva giamas Seimas vietoj bolše rys Anglijos kareivių trau 20,000 jaunų vyrų išpjauta,
kad.toks supratimas butų džia paskelbusi nutarimą, buvusi atvežta kontraban žiavęs. Subėgę žmonės rado vikų valdžios, kuri nesenai kė keliu Į kepinančias uolas, o kks gi jų tėvams ir moti
kur buvo pasislėpus partija noms užtai atlygins? Užtai
daromas amerikiečių ir rusų jog žemė Rusijoj denaciona- dos keliu iš Kanados. Degti Banišonienę jau negyvą. Jos buvo tenai nuversta.
Seimą
atidarė
vyriausis
lova
buvo
suardyta,
ir
spė

vietos puslaukinių. Basi ir valdžia ir bijosi tas žinias
labui. Apie tai spręs šelpimo lizuojama, tai yra iš valdžios nės agentas davė jiems pa
narys,
kunigaikštis
Krapotpusiau nuogi puslaukiniai žmonėms paskelbti.
viršininkas Brown. Tuo bu kontrolės grąžinama atgal Į ragauti, ir jiems rodėsi, kad jama, kad tenai prasidėjo
Pamačius kruvinas savo
kinas.
Prie
atidarymo
daly

iššoko iš uolų ir ap
du pirmutinis Amerikos da privatinę nuosavybę. Kas jis leido iš kiekvięnos bač ginčas. Vietinis "kavalie
politikos
pasekmes, valdžia
lyvavimas vidujiniuose Ru nori dabar gali pirktis Rusi kos. Romas buvęs labai ge rius” areštuotas. Jis buvęs vavo visi svetimų valstybių nyko 6 anglų mulus, kurie
Seimas ketina pa vežė vandenį. Mūšyje kelio jau pradeda teisintis, kad ji
;
sijos reikaluose gali būt joj žemės ir namų kiek tik ras ir pirkėjų komitetas nu taip "pilnas” "munšaino,” atstovai.
rašyt
Vladivostoko
respub lika anglų buvo užmušta ir nenorinti Afrikos gyvento
kad
ir
susikalbėt
su
juo
poliį
skaitomas jau įvykusiu fak patinka. Vadinasi, komuni sprendė, kad jis vertas po 6
likai
konstituciją
ir
įsteigti keliasdešimts sužeista. Ang jų pavergti, o tik eiti jų "cistiška tvarka ant ūkio jau dol. kvortai. Kada pinigai cija negalėjusį
tu.
naują valdžią.
Kaip tik pasirašyta sutar sugriuvo.
lai pasitraukė atgal ir gavę vilizuot.” Naujojo premje
buvo užmokėti ir bačkos
sustiprinimų tankomis ir ro Mauros organas "La
tis, tuojau3 į Hamburgo
BURNS PASKIRTAS
parvežtos į Portlandą, pa
ITALIJA VEDA DERY hovicerais pradėjo atakuoti Accion” rašo: "Mes nenori
Dancigo ir New Yorko uos
ŠNIPŲ GALVA.
RUSIJOJ BUSIANTI
sirodė, kad tai ne romas,
BAS SU RUSIJA.
tus išsitmtinėta telegramos, KOALICIJOS VALDŽIA. bet paprastas vanduo. Ir
laukinius. Bet tie mėtėsi ant me Moroką užkariauti, nes
Generalis
prokuroras
tam tikslui mes turėtume
Romos žiniomis, tarp Ita
kad laivai butų kraunami
Rygos žiniomis, Bolševi- skųsti nieko negalima, nes Daugherty paskelbė, kad jis lijos ir Rusijos eina derybos tankų ir, nežiūrint kad ang paaukauti tiek pat gyvybių,
lų
kulkasvaidžiai
skynė
maistu ir siunčiami Rusijon, kijoj pradeda stiprėti ta tai "nelegalis tavoras” ir paskyręs Williamą J. Bumdėl
atnaujinimo
prekybos
juos kaip šieną, paėmė tan kiek mes paaukavome Ame
o į Maskvą Litvinovas mušė nuomonė, jog reikia organi todėl nelegalis buvo pirki są šnipų departamento gal
rikos kolonijose. Mes esame
santikių. Rusija pasižada
linksmą telegramą, kad A- zuoti koalicijos valdžią, kad mas.
va. Iki šiol toj vietoj buvo duoti Italijos kapitalistams kas ir vėl išvaikė visus ang pasiryžę eiti vien civilizavimerika ateina gelbėt nuo išgelbėjus nors komunizmo
lus.
William J. Flyn; dabar jis
Ir vis dėlto Anglija neno-1 mo tikslais. Mes stovėsim
mirties badaujančią Rusiją. vardą. Leninas senai jau ANGLIJA PROTESTUOJA turės jau rezignuoti, kuomet visokių koncesijų ir gvaran
sau ramiai Afrikos pakraš
tuoja, kad jos atstovai Itali ri išsižadėti Indijos!
Brownas tuo tarpu suorga
PRIEŠ AMERIKĄ.
jo vieton paskirtas kitas.
esąs palinkęs prie to, kad į
tyje,
o jos viduje paliksime
joj nevarys jokios agitaci
nizavo Amerikos darbuoto valdžią reikia pakviesti ki
Amerikos valdžios laivai
Burns iki šiol vedė priva jos prieš karaliaus valdžią;
'jos
pačios
gyventojams
MATO BOLŠEVIKŲ VAL i tvarkytis.
jus vykti Rusijon ir mano tų partijų atstovus, bej ka suėmė andai Anglijos laivą tinę šnipų organizaciją ir
”
DŽIAI GALĄ.
ma, kad į 10 dienų Amerikos dangi komunistų didžiuma Amerikos pakrašty parduo yra gerai pažįstamas justici tai yra, komunistai išsižada
Turbut
jau nebėra vilties
maistas jau pasieks nelai buvo griežtai prieš tai nu dant
Rusijos badas reiškia bol
degtinę
amerikie jos ministeriui ir pačiam savo principų, ir prie to da
vidų
užvaldyti,
jeigu šitaip
žada visokių privilegijų už ševikų valdžiai galą. Tokios
mingą Sovietų Respubliką. sistačius, tai jis nedaręs jo čiams. Anglijos atstovas da prezidentui.
rašoma.
sienio buržuazijai.
nuomonės yra visos rusų or
Derybos dėl maisto teiki kių pastangų, kad savo nuo bar įteikė šios šalies valdžiai
mo ėjo daugiau kaip “sąvaitę monę vykinti gyvenimam notą, kur nurodoma, kad lai
ganizacijos, kurių būklės
i ANGLAI SKUBINAS ISPRIEŠ TIKĖ- SIBIRE VĖL SUMIŠIMAI. randasi Paryžiuje.
laiko. Abidvi pusi ėjo į jas su Tečiaus, dabar, kuomet Ru vas buvo Anglijoj registruo STREIKASJIMĄ.
| PANIJAI Į PAGALBĄ.
Žinios iš Japonijos sako,
nepasitikėjimu ir didžiausiu
Prie tų organizacijų pri
siją prispaudė bado šmėkla tas ir jis laikėsi toliau kaip
Iš Londono pranešama,
Berlino priemiestyje su kad bolševikų respublikos guli bolševikų išvaikytojo
atsargumu. Bolševikai bijo ir kuomet visos partijos trįs mylios nuo Amerikos
streikavo
pradinių
mokyklų
kad
Ispanijos konsulatas te
valdžia Čitoje (Sibire) tapo Steigiamojo Seimo Pildoma
jo, kad amerikiečiai atėję su pradėjo rūpintis apie falies krašto, todėl jo suėmimui
vaikai,
protestuodami
prieš
nai
apgultas
žmonių, ypač
jau nuversta ir sukilimas sis Komitetas, paskui, Rusų
duona neįsivyrautų perdaug gelbėjimą, Leninui atėjo ge nebuvo jokio pamato.
išguldymą mokyklose tiky prieš juos einąs vis platyn Prekybos ir Pramonės Są buvusių kareivių, J<urie ra
ir nenuverstų jų valdžios, o ra proga pasiūlyti komunis
bos. Vaikai nenori, kad į pa ir platyn. Maištui vadovau junga ir Nacionalistų Są šosi liuosnoriais važiuoti į
amerikiečiai bijojo, kad bol tams sudaryt koalicinę val
ŠOVĖ SENATORIŲ.
mokas
butų kišami poteriai. jąs juodašimtis generolas junga.
Moroką (Afrikoj) sukilusių
ševikai nesugrųstų juos į ka džią, ir tūli kpmunistai jau
Šiomis dienomis paaiškė
vergų
mušti. Jau 500 liuoslėjimus ir nepridarytų suk parodę tam savo priturimą. jo, kad pora sąvaičių atgal
"Badas parodys Rusijos
I baronas Ungernstemberg.
norių
įsirašė
ir važiuoja Afžmonėms, kad bolševikų val
tybių maistą dalinant. Te
Washingtone nežinia kas
j
čiaus po sąvaitės derybų pri
džia nemoka šalies tvarkyti rikon.
šovė Delevvarės senatorių
SILEZIJOJ
VĖL
MUŠASI.
VOKIETIJOJ
SIAUČIA
eita prie kompromiso ir su
ir žmonės pradės reikalauti
Ball’ą. Kulipka perėjo per
Waterburio Lietuvių Pro I
STREIKAI.
kitokios valdžios,” sako Pre NORI KAIZERI IŠGAUTI.
tartis pasirašyta. Daugiau Iš Berlino pranešama, kad automibiliaus sieną ir atsi
gresyvių
Draugijų
Sąryšis
sia, žinoma, nusileido bolše Silezijoj vėl prasidėjo mū mušė į senatoriaus koją, bet
Berlino žiniomis, Vokie kybos ir Pramonės Sąjun
Vienas atstovas Anglijos
vikai, nes čia ėjosi apie gel šiai tarp vokiečių gyventojų jau neturėjo spėkos koją su savo konferencijoj 29 Liepos tijoj vėl prasidėjo darbinin ga.. "Bolševikų valdžia vie parliatnente
pareikalavo,
bėjimą gyvybės. Sutartį pa ir lenkų kareivių. Susirėmi žeisti. Nors tai atsitiko jau nutarė atsišaukti į visas kų bruzdėjimas, kuris pri tomis da laikysis per kiek kad kaizeris butų išgautas
sirašius, Litvinovas pasakė, mas ši sykj Įvyko netoli Len pusė mėnesio atgal, tečiaus progresyves lietuvių orga mena pereito pavasario ko laiko, bet jai reorganizuotis iš Olandijos ir atiduotas
kad jis esąs didžiai dėkin kijos rubežiaus. Vokiečiai senatorius niekam apie tai nizacijas, kad jos greitu lai munistų sukilimą. Kaip pe žmonės jau neleis.”
į.teismui.
' *
Negalima esą doku teiktųsi pranešti, ar jos
gas Amerikos valdžiai, ir išlupo paliokus iš Stemalit- nesakė.
Nacionalistų Sąjunga sa- vanoti, kad kaizeris butų
reitą pavasarį, taip ir dabar
pritaria sumanymui šaukti
kad Rusijos žmonės jos ge zo ir Kostelitzo kaimų ir nu
ko: "Sudarydami šelpimo paliktas be jokios bausmės,
progresyvių
organizacijų judėjimo centras yra Hallės
raširdystės niekad neužmir- vijo juos už rubežiaus. Len IŠKASĖ PRIEŠISTORINI
j suvažiavimą, kad užmezgus miestas. Metalo darbininkai komitetą, kurio didžiuma kuomet jo generolai yra teitai paliko 24 savo kareivius
šią.
jau atmetė darbdavių pa yra bolševikų priešai, bolše- siami ir baudžiami. ValBAISŪNĄ.
savitarpinį ryšį kovai su at
Pasirašytas . kontraktas užmuštus.
Missouri valstijoj, netoli žagareivių siautimu čia ir siūlymą susitaikyt geruoju vikai išdalies jau pasidavė, džios atstovas paaiškino,
gvarantuoja abidvi pusi. Air apskelbė streiką. Prie Tiesa, jie da sudaro polici- kad yra pirmutinis istorijoj
Joplino miesto, ant farmos
KONSTANTINOPOLY tapo iškastas milžiniško gy Lietuvoje, ar ne. Atsakymus streiko prisidėjo ir miesto jos ir armijos organizacijų atsitikimas, l^ad pergalėta
merikiečiams jis užtikrina,
kad maistas bus pristatytas SUDEGĖ 1,000 NAMŲ. . vūno grobias, kuris turi 24 ar pranešimus reikia siųsti darbų darbininkai. Dabar pamatą. Bet slapti musų valstybė yra priversta teisti
šiuo adresu: K. Ramanaus
tiesiog į tas vietas, kur jis
Paryžiuje gauta žinių, )ėdas ilgio, viena tik vuode- kas, 943 Bank st., Waterbu- visuose pramonės centruo pranešimai rodo, kad armi- ir bausti savo karės vadus,
skiriamas,
o rusams
se Saksonijoj eina darbi joj nuolatos kįla pasiprieši- Tečiaus kaizerį sunku pa
cAli
Jct-indo, v
L Uodiiio gvaranu* v di
i- KcKį
Ldil L1I1O JJOI Vjc buvo
DUVO ga turi
vllil
12 pėdų. OJJtzJd-IIla-j
Spėjama, ry, Conn.
kad IVOIlo
Konstantinopolyje
teisman,,nes jis yra
ninkų balsavimas, ar prisi ninių, kurie veda prie neiš- traukti teisman,*nes
tuoja, kad Amerikos darbuo- didelis gaisras, kuris nu- kad tai bus priešistorinis
W. L. P. D. S. Komisija: dėti prie to streiko visiems, vengiamo griuvimo.”
neutralėj valstybėj, ir prie
tojai nevarys jokios agitaci-( šlavė 1.000 namų. Ugnies driežas. Duota žinia i SmithSeimininkai taipgi sako, to u
<* tokio] valstybėj, nu
jos prieš sovietų valdžią ir gesinti buvo suvaryta visa 'sonian Institutą, kad priJ. S. Prusalaitis,
ar ne. Jeigu visi išeis streida
ku-
kąri
badas
nuves
bolševikų
rios
karalienė
yra
artima
jo
A. Šeštakauskas,
kan, tai galima tikėtis dide
neorganizuos kontr-revoliu- sąjungininkų armija, kuri siųstų žinovų toms liekaK. Ramanauskas. lių sumišimų.
valdžią į kapą.
giminaitė.
cijos. Prie pašalpos dalinimo tenai stovi.
noms ištirti.

Delei suvažiavimo.

2
55 žmonėmis. Ten radosi įvai- rį politikos maišyti į labda- linus? Ką ji daro kovai su
i rių prasikaltėlių. Daugiausia »■i vbės darbą. Jie einą gelbėt nedarbu ?
Į kaltinami už šnipinėjimą ir mažų vaikų ir senų tėvų.
Ji nedaro nieko.
I įtarti kaipo kontr-revoliucio- Bolševikų valdžios jie neO daryti butų kas, jeigu ji
> nieriai. Iš visko matėsi, kad maną pripažinti ir nenorį
Albanai savo padėtim yra šiai, kaip ir graikas. Abudu
** norėtų.
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visai
nekalti
žmopalengvinti
jiems
viešpaI
į mus. Mes esam iš I kalbėtojai labai plačiai pa
- - L Naujoj Zelandijoj taip panašus
si lygiai kad ir su buvusiais ■ lės. Iš šio kambario kas diena [auti. Todėl jie nenori ir
KOMUNIZMAS IŠGYDĖ
pietų lenkų, iš rytų rusų ap- j sinaudojo tuo faktu, kad kai
sa
lun
ir
sab
nedarbas.
Tai
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miesto valkatomis.”
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kelis desėtkus išveždavo, ir at- I vo
’
* per *bolševikų
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duonoj
lei4veneiama karfe p^Į,. supti, jie yra iš pietų grai kurios Albanų sienos smulk
varydavo
naujų.
Daug
papul

rankas
Rusijos
žmonėms
Anupras Karalius buvo
Inteligentai, negalėdami į
mė ir po viso pasaulio kares kų, o iš žiemių ir rytų jugo- menos, karui ištikus, nebu
davo
karo
nelaisvių,
grįžtan

duoti.
labai karštas komunistas. tokio gyvenimo pakelti, bu- j
ją turi pergyventi visas pa 1 slavų apsupti. Mes prieinam vo tiksliai nustatytos.
čių
iš
Vokietijos.
Kurie
buvo
Nors bolševikai užsispy
į Baltijos jurą, jie — Įį Ad
Ad- j Frangulis įrodinėjo, kad
Būdamas Amerikoje jisai vo priversti bolševikams pa- į
saulis?
riatikos.
Mes
tarp
savo
kai
 i 1913 metų sutartis buvo pavažinėjosi su prakalbomis taikauti ir eiti jiems tai*-1 aktingi socialdemokratai, arba ! rę, tečiaus badąs privers
Bet
Naujos Zelandijos
mynų
sudarom,
nuostabiu
ir tvėrė lietuvių komunistų nauti, kad gavus geresnio! tik įtarti, toki papuldavo čio juos nusileisti.
' naikinta 1915 m. Londono
valdžia, kuri susideda dau
nai. Tokius dažnai be* teismo
i.
udu
išlaikiusią,
salą
ir
jie
kuopas. Jis buvo vienas žy maisto.
sutartim, sulyg kuria Albaiš darbininkų atstopaskirdavo apšaudymui, nes į
NEDARBAS DIDĖJA. i giausia
tarp
savo
kaimynų
sudaro
miausių jų lyderių ir moky
Tuo tarpu gi:
vų, mokėjo nuo to krizio
! nija buvo padalinta tarp
juos žiūrima, kaipo į kokius
visai savaimingą, nepana italų, graikų ir serbų.
tojų. -jis maišė su žeme vi
'darbo
žmones
apsaugoti.
Ji
Į
Amerikoje
šiandien
yra
"Darbininkai fabrikuose ta agentus daryti sukilimus.
sus laikraščius ir žmones,
apie 6,000,000 žmonių be pristatė visus
bedarbius šią nei į vienus nei į kitus
po kaip ir priristi prie mašinų.
V. Noli atsakė, kad jis
"Kada
mus
išteisino,
kad
kaimynus tautą. Mes
kurie komunistams nepri Darbininkas neturi teisės pa- Į
; darbo. Taip sako paties dar- prie miškų sodinimo. Ir eks- savo
pasiekėm sau nepriklauso- nieko nežinąs apie tokią su
nesame šnipai, mus nuvarė į
tardavo.
■ 1,0 departamento sekreto i pertai apskaito, kad tas žnybęs, suirus Rusams, jie-1 ?rtl
mesti darbą, nes už tai gali I Didiji
aPle
Smolensko
kalėjimą.
Bet nuvažiavo šitas ko būti nubaustas net ir niirčia j
riaus Daviso raportas sena- ■ darbas valdžiai gerai apsi
suirus
Turku
imperijai
Eu1
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usų
bolševikų
paskelbtų
munistas Rusijon, paraga (Po streikų įgijo truputį dau Buvome atiduoti liaudies teis •tui. Be darbo esą 3,900,000 mokėsiąs.
ropoj.
žodžiu,
tarp
musų
tbplomatmių
dokumentų
[r
vo komunistišku pyragų, giau laisvės). Bolševikai jiems mui. čionai radome sėdint įvai | fabrikų ir statybos darbi
danu
visiškos
analogijos.
tokia
sutartis
buvo
padapasėdėjo jų kalėjime — ir i kalbėdavo, kad jie sau dirbą., rių prasikaltėlių: vieni už vo ninkų, 250,000 angliakasių,
ATVEŽĖ $15,000,000
kaimy- Lvta, tai
Yiiaė ginčuose su kaimv‘ai kaip galėjo Įvykti,
devynis mėnesius išgaravo tad galį pabadauti. O kuris at gimą. kiti už politiką. Sėdėjo •800,000 transportacijos darnais. Tu ginčų rišime AlbaSantarvė padaie neutAUKSO.
komunistų ir buvusių komisa
iš jo visas komunizmas.
450,000
visokių
sisakė badauti, tai buvo skai rų. čionai matėsi visa betvar ! bininkų,
Pereitą sąvaitę New Yor- nams teko eiti įi>er daugeli ralinės, ar net kitų laikomos
!
klerkų
ir
335,000
naminių
i
Dabar jis rašo "Naujie tomas priešu komunizmo. Jie kė rusiško komunizmo. Sėdėjo
’
gali santarvinės Šalies projektą
kan atvežta iš Europos da įvairių padėčių, kurios
noms” laišką — toms pa i nesuprato, kad priežastis bado žmonių po kelis mėnesius be j tarnautojų.
515,000,000 aukso. Tai vis už būti įsidėmėtinos visoms ja išdalinti be jos žinios. Be
čioms "Naujienoms,” ku yra bandymas prievartą įvy teismo ir visai be jokios kal i Tai yra baisi padėtis!
mažosioms tautoms. Alba- t0 vėliau Rapalo sutartim
rias jis nesenai da plūsdavo kinti komunizmą. Proletarai, tės, o tik dėlto, kad vienas tu ’ Na. o ką gi valdžia daro, prekes, kurias Europa pri naTpeįritą meta yra priim-^a*ai iškilmingai atsižadėjo
, kad tokį dalykų stovį praša- versta iš Amerikos pirktis.
kurie priversti dirbti fabri- Į
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kuose.
senai
laukia
buržuazi

"Sugrįžęs iš Sovietų Rusijos
kundė.
,
Svarbiausias
punktas,
ku
kuriai ir yra pavedę rišti
jos
laikų,
tik
‘
proletarai
’
ko

’Tš šito kalėjimo, nors jis
turiu pripažinti, kad jūsų laik
savo ginčus su kaimynais. riuo rėmės Frangulis, buvo
raštis teisingą poziciją buvo misarai juos prievarta prati skaitosi liaudies kalėjimu, kas
Albanų ginčas paskučiau^ra Pasi.'
na prie komunizmo.”
vakaras Išveždavo sušaudy
nusistatęs prieš bolševikus.
si karta buvo rišamas Zene- yašmst su Graikija sutarti,
"šalies padėtis ir bolševiku
v'oj Tautų Sąjungos Tary-'kuria sutinka .priimti savo
O jei katras darbininkas mui. Mes po teismo, kuris iš
taktika, kurios per devynius komunistų baudžiavai pasi teisino mus. išsėdėjom da dvi
bos posėdy birželio 27 d., sienas taip kaip jas isspręs
dieni. Mus iš kalėjimo į teis
mėnesius turėjau progos mo
kaip tik diena prieš musų Taikos
Jaikos Konferencija.
priešina. tą laukia sunki mą ir iš teismo į kalėjimą va
kintis, privertė mane supras
V. Noli į tai atsakė, kad
Išvažiuojant J. G. Gegu- ■ kime ’Keleivio’ Bendrovės su lenkais ginčo rišimą.
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žiui Lietuvon,
"Keleivio” Skyrių.”
tis:
Į sargyba. Bet jie buvo ‘drau
yra visai pragaištingas darbi
Gali būt, ]kad Y paklaus, kaip jis buvo rišamas Tau-i rasas buvo išgautas ginklo
Bendrovės Valdyba Įgaliojo
"Pavyzdžiui, Maskvoje žie-l gai.’ Vienas mano draugų ne
ninkams judėjimas. Jis tikrai
’
"  jėga, kai Albanija buvo
gali
jį
pasiteirauti,
kur
butų
tekokia
iš to bus jam nauda. tų Sąjungos Tarybos,
yra bolševikų užsieninės poli mos laike už atsisakymą dirb- j beiškentęs suriko: ’Tai. kaip
■ gtaikų ir francuzų kariuo
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patirti
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įai parankesnė rietą popieAtsakymas labai lengvas:
tikos agentūra. Kitų šalių dar ti keli darbininkai buvo užda užsimoka mums už tai. kad Amenių užimta. Bet dabartiGuardian
”
aprašymo,
kurį
••
V M ,'os dirbtuvei ir. jei galima,
bininkai, kurie remia Trečią ryti prekiniame vagone, kur merikoj už juos agitavome!’“
Nauda bus tokia, kad jis čia visą ir paduodant. '
t
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albanų valdžia tos sutar
jau
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užregistruoti
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ir
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Internacionalą ir kurie agituo jie sušalo. Man teko matyti,
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nėra pripažinusi ir raIr dabartinis badas Rusi Bendrovę Lietuvos Respub”Šį rytą viešame posėdy
’proletaras’ komisaras
ja už sovietų Rusiją, tikėdami kaip
prigulės
proporcionalė
dalis
joj, tai tiesioginė komuniz ikoje.
Tautų Sąjungos Taryba tu. tifikavusi.
bolševiku teisingumui, via la baudžia proletarą darbininką. ;
visų "Keleivio” Bendrovės
mo pasekmė, sako Karalius.
Graikų ir serbų tikslas
Be to. jam pr’ osta ištirti,
rėjo progos išgirsti labai
bai apgauti. Padėjimas darbi Vienas darbininkas buvo paturtų ir pelno, kokių tik
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ninku Rusijoje yra labai sun liuosuotas iš kariuomenės ir
vyru, kurie galėtų dirbt galima butu da. bas pradėti, Bendrovė turės. Ir juo dau vienas teisingas žmogus, pa- • tų Sąjunga nekompetentine
kus, ne vien dėlto, kad badas, pasiųstas į fabriką. Bet virsi- .
turas pasipasi miuvęo
naudingą darbą, sėdi su .-ur parankiau mašinos pir- giau Bendrovė turės
kliuvęs iį diplomatų
uipiviiiacų tarpąvjr
latfav1 ;! rišti šio klausimo, kad jį tebet labiau, kad nėra laisvės. ninkas, jam kiek padirbus, at- ■
ni.
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?
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kimšti kalėjimuose, o kiti
’ ’ juos
'
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Ambasadorių
T,
““j’ neturėjęs prieš
baimės,
gali išrišti
Bolševikai labai apgaudinėja sakė darbą, ir darbininkas tu
Reikia neužmiršti, xad rp
Ot? teisingas 7rnn<ni.«
hnvn
'j konferencija.
Knn-fprpnpii Albanai pasimilionai užsiėmę šnipinėj! •irkti miško popierai, ko
Tas
žmogus
buvo
pasaulio darbininkus. Įkalbinė rėjo ateiti pas komisarą, pas ,
mu ir gaudymu "neištiki tios paramos duos Lietuvos Bendrovei pereina "Kelei Aibanų vyskupas Fan S. No-sakė tečiaus nenori nieko
kurį aš buvau su reikalu. Ko- '
dami jiems sekti jų keliais.
vis” su visa savo spaustuve, Ii (pažįstamas Amerikos lie-į turėti su Ambasadorių Kanmujų.” Ir taip: "vieni užsi /aidžia, ir tt.
"Tegul niekas nevažiuoja i misaras apkaltino darbininką ima gaudvmu, kiti teisimu
knygynu ir namu. Toliaus, tuviams iš savo dalyvavimo' ferencija, kadangi tai yra
Kada visi šitie dalykai Bendrovės tikslas yra steig
sovietų Rusiją, apart Jukelio kaipo desertyrą ir pasiuntė jį ,treti
sėdi
kalėjimuose,
c
raaiškės, Amerikoje gal bus ti Lietuvoje toki pat laikraš New Yorko "Mažųjų irSlė-jvisai kitokis sudarąs ir riša
ir Daubaro. Atvažiavę ameri ten, kur juos už tokius prasi dirbti nėra kam.”
jau pagerėję darbai ir Ben ti ir popieros dirbtuvę. Ir giamujų Tautų Sąjungoj ir'dalykus slaptai, neišklausykonai įpuola į' baisų padėjimą. kaltimus baudžia."
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“Keleivio” Bendrovės
atstovas Lietuvoj.

drovė pradės šėru pardavi visa tai prigulės ne kam ki Kongrese”), kuris gynė sa-blama susiginčijusių pusių
. „ krašto reikalus prieš išrodymų.
vo
nėjimo kampaniją.
tam, kaip tik "Keleivio” graikus ir serbus.
Todėl jau dabar Bendro Bendrovės šėrininkams..
Britų ir francuzų atstoGraikai
reikalauja
Žie

vės Valdyba ragina kiekvie
i vai palaikė graikų ir serbų
Tai ve, kokia nauda iš
ną šėrininką, kad susižino tvėrimo "Keleivio” Bendro miu Epiro. kuris yra pri pašvalgas.
skirtas Albanams 1913 m.,
Vakariniam posėdy buvo
"Sovietų Rusijoje kas diena tų savo mieste su tais drau vės Skyrių.
kuriant
nepriklausomą
jų
gais,
kurie
mano
prie
''Ke

nutarta
Tautų Sąjungos
žūsta tūkstančiai žmonių: vie
Taigi lai nebūna nei vieno valstybę, ir graikų kariuo
Tarybai atsisakyti nuo šio
ni nuo bado, kiti nuo ligų, tre leivio” Bendrovės prisidėti, miesto ir miestelio, kur ne
menė laiko užėmusi Koricos klausimo svarstymo ir pa
ti nuo kulkų. Kultūra visai su r sutvertų "Keleivio” Bend- būtų "Keleivio” Bendrovės
miestu. Iš kitos pusės Jugo vesti jį Ambasadorių Tary
nykus. žmonės puola protiškai •ovės Skyrių.
I Skyriaus.
slavų kariuomenė laiko apie .......Nutarime
....... ...... prašoma, kad
ir morališkai.
Tokių skyrių pareiga bus i
"Kel.” B-vės Valdyba. šeštąją visos Albanų terito-; bai.
Amb.
Taryba atkreiptų visą
"A. Karalius."
varyti agitaciją ir pardavi
rijos
dalį
su
.156,000
gvven,
domesį
į albanų gyventojų
nėti šėrus. Bendrovės Cent DELEI "KELEIVIO" BEN
Kažin, ką dabar pasakys ras pristatys
tojų,
kurią
ji
pagrobė
genej
reikalų
gynimą,
kurie dabar
reikalingos
DROVĖS
ŠĖKŲ.
Laisvė,” kuri taip pat kaip medžiagos
rolo Franchet d’Esperey Įsa- vra graiku ir serbu malonėj,
ir nurodymų;;
ir Karalius iki šiol galvą beto, jis nusiųs ir kalbėtoją,: Prisieina tarti keliatas kymu nuo paliaubų dienos,
žodžių apie "Keleivio" Ben o nuo gegužės mėnesio 1920 ( Albanu atstovas užpro
guldė už komunizmą.
kada Skyrius surengs pra drovės šėrus, nes pasirodo,
testavo prieš šį nutarimą ir
’
skft
Ė'
kalbas "Keleivio” Bendro [kad kai kuriems draugams
NESUSITAIKO DĖL
vės Šerams pardavinėti.
! neaišku, ką reiškia padėtas .iesUĮ, priklausanti Alba-|^
PAŠALPOS.
į nežino kas apie juos dedasi.
"Keleivis” padės tas pra ant šėru ženklas ”$5.00.” rams.
j Sąjungos Tarybos padarytą
Kuomet mes rašom si kalbas išgarsinti ir publiką Pavyzdžiui, vienas šėrininšitas Anupro Karaliaus .Girdi:
Iš pagrobtųjų vietų 30-40
straipsnelį,
Rygoj
eina
tarp
laiškas tilpo 188-tam "Nau
"Sovietų Rusijoje tik vienas
sutraukti. Kalbėtojas nuva- kų mums rašo: " Apturėjau tūkstančių gyventojų yra i albanu valstybei nuoskau
Amerikos
ir
Rusijos
atsto

jienų” numery. Gi sekamam, nuo kito gali dažinoti apie nu
da." •
("L.”)
Bendrovės
davęs išdėstys Bendrovės nuo 'Keleivio’
numery tilpo ilgas straips-. kentėjusius nuo bolševikų re vų derybos dėl teikimo ba oleną ir tikslą. Tuomet Sky-j laišką su Šerais ir nežinau, išbėgę iš savo namų į ne i okupuotąją Albaniją ir yra
nis apie "Raudonąjį Tero-i akcijos. Kitokių laikraščių nė daujantiems Rusijos gvven- riui bus lengvesnis darbas kaip tai galėjo būti, kad aš
jos valdžios globojami. Šie
rą." Gyvendamas Ameriko-i ra. kaip tik bolševikų laikraš tojams pašalpos. Nors žmo serus pardavinėt.
x
nusiunčiau $10, o ant šėro faktai, išskyrus pabėgėlių
je, sako Karalius, skaityda čiai. Ne taip, kaip buržuazinė nės miršta nuo bado ir pa
Kaip tik bus sukelta pa- yra pažymėta tiktai $5.
skaičiaus, nebuvo užginčyti
vau laikraščiuose apie bol-Į se šalyse, kur priešingos nuo šalpa reikalinga labai grei kankamai kapitalo, BendroGali būti, kad yra ir dau- nei vienos, nei kitos kaltina
Žemiau nurodytiems šėriševikų žiaurumą, bet toms! monės laikraščiai praneša apie tai, tečiaus bolševikai su vė tuojaus imsis kurti Po- giau draugų, kurie šituo su- mosios pusės. Tečiaus grai ninkams šėrai buvo išsiųsti
žinioms netikėjau, nes jas! persekiojimus. Kada Lietuvoj amerikonais nesusitaiko ir pieros Dirbtuvę.
sirupinę, todėl duodam pa kai ir serbai Įrodinėjo, kad registruotuose laiškuose ir
skelbė buržuazijos spauda.' vienas socialdemokratas tapo labai gali būt, kad derybos
keleivio” Bendrovės šė- j aiškinimą per laikraštį.
Tautų Sąjungos Taryba nė sugrįžo atgal:
Ir kaip čia tikėsi, kuomet nuteistas mirčiai, tai net kitų pairs nepriėjus prie jokios ’-ų yra jau daug išparduota, j Ženklas ”$5.00,” kuris yra ra kompetentinė rišti tą
D-ro Vinco Kudirkos DrTrečiojo Internacionalo agi šalių laikraščiai prisiuntė pro sutarties.
Kai kuine draugai turi nusi- padėtas certifikato apačio- klausimą, kadangi jis esąs jai, Steger, III. Pašto pridė
tatoriai skelbė, kad Rusijoj testus prieš tokį nuosprendį,
Amerikos
atst. Brovvn pirke net po 200 šėru, ir je, visai nereiškia, kad žmo- jau pavestas Ambasadorių tas paaiškinimas, kad nega
dabar tikras rojus darbinin ir nuosprendis atmainytas. O laikosi Hooverio įsakymo, Bendrovės Valdyba tikisi, gus yra tiek pinigų Į Bend- Konferencijai. Graikai reiš lėjo surasti.
kams, kad kalėjimai tenai bolševikai gali naikinti savo kad pašalpą dalytų patįs kad kaip tik darbai pagerės, rovę Įdėjęs. Jis tik parodo, kė, kad Žiemių Epiro gy
Antanas Malis, General
paversti i mokyklas, kad priešus visai niekam neprotes amerikiečiai, kad šelpimo greitu laiku bus galima su- kokia yra šėrų kaina; o kiek ventojai yra krikščionys ir Delivery, Los Angeles, C ai.
vietoj prievartos tenai Įvy tuojant. Net esti taip, kad jei darbuotojams butų gvafan- kelti pakankamai kapitalo, šėrų žmogus yra nusipirkęs, todėl yra visų kitų magome- Neatėjo atsiimt iš pašto.
ko meilė, lygybė ir brolybė.
gu Petrograde streikas, tai tuota asmens laisvė ir užtik kad galima butų jau ruoštis tai tas yra parašyta prie tonų albanų slegiami. Vys
Veronika Damzlienė, 9
Tečiaus—
Maskvoje nežino, iki neatva rintas lįuosas susisiekimas. prie dirbtuvės kūrimo.
; žmogaus vardo ir pavardės. kupas Noli Į tai atsakė, kad Harrison st., Cambridge,
"Kada atvažiavau Rusijon: žiuoja kas nors dalyvavusių
Taigi, draugai, organi-! Taip
šėrus daro visos tarp albaniečių nesą tiky Mass. Paštas negalėjo suTuo tarpu gi Maskvos įga
pabaigoje rugsėjo dvidešimtų! streike.
liotinis Litvinovas reikalau zuokime "Keleivio” Bend- kompanijos ir bendrovės, bos vaidų ir kad krikščionys l'3StL
"Nors daug kalbų girdėjau ja, kad pašalpos teikimą rovės Skyrius ir ruoškimės Vistiek, ar kas perka vieną su magometonais ten gyve
metų — sako Karalius — tuo- į
.John Banis, P. O. Box 387
jaus pradėjau jaustis kaip ne-' apie šaudymą idėjos priešų, kontroliuotų patįs komunis prie didelio darbo ateinantį šėrą, ar šimtą, jis gauną tik na visiškoj taikoj, ko Įrody Girardville, Iii. Neatsišau
vienok netikėjau, gabaus bu tai. Amerikiečiai gi komuni rudenį
laisvėj.”
J ■“’!
j vieną certifikatą
(liudy- mu gali būti tas faktas, kad kė.
vau pats areštuotas su trimis stais iš dalies nepasitiki, o
Skyrių gali sutverti netik- mą), ant kurio yra pažymė i parliamentą grynai magoJoseph D. Lelionis, 77 So.
Be leidimo negalima nie draugais amerikiečiais, lietu iš dalies nenori, kad iš Ame tai tie, kurie jau turi nusi- ta skaičius jo šėru, o žemiau | metorių sritys išrinko krikš 2nd st., Brooklyn, N. Y.
I
kur nei išeiti, nei pavalgyti viais. Mes papuolėme globon rikos duonos jie darytųsi pirkę Jėrų, bet ir kiekvie- parodyta po kiek tie Šerai
Paštas negalėjo surast.
čionis atstovus.
gauti. Tiesiog vergija! Ar ’čekos’ (žvalgybos) Smolens sau politinį kapitalą; nes nas"Keleivio
” skaitytojas, kainuoja.
J, Brazauskas, 149 MoultTiesus ir nuoširdus vys
...........................
šiausia esą su maistu. Gir ke. ’čekos’ užduotis — kovoti jeigu komunistai patįs pa- susitaręs su keliais kitais
Jeigu minėtas draugas ]kupo Įrodymai buvo labai rie St., Pittsburgh, Pa. Paš
di:
«u
.
-kontr-revoliucionieriais,
-------------- ----- —-..šalpą
dalys; tai tamsus Ru- savo draugais. Padaryti tai prisiuntė $10.00, tai ant efektingi, nors netoki gud- tas negalėjo surast.
"Bekurdami komunizmą bol šnipais ir banditais, čionai te-'sijos mužikai ir nežinos, jog labai
lengva. Daleiskime, certifikato jam buvo pažy- rus,
kai graikų atstovo - Visų paminėtų čia žmo
ševikai sukonfiskavo net žmo ko patirti, kaip daug nekaltų(tai Amerikos labdarybė; jie Pittstone yra draugas X, mėta du šėru, po $5.00 kož-: Frangulio gudriai sudėtas nių
šėrai dabar randasi
. . . ” a(jministracijoj,
iš-jt "Keleivio
nių drabužius,
velosipedus, puola aukomis raudonojo tero- manys, kad tai komunistai kuris skaito "Keleivį.” Jis nas.
juridinis rezginys, — reiš
siuvamas mašinas, ir visus va ro.-------------------------------------------- kokie geri, gelbėja juos nuo pažįsta dar draugus Y ir Z,
Tikimės, kad iš šito bus kiamas advokato, kuris kuo'ir katras jų priduos aiškų
rė prie bendro katilo, nepai
"Iki tyrinėjimo mes buvo- bado. Komunistai, žinoma, kurie taip pat skaito "Ke jau draugams aišku, ką tas mažiausiai paiso teisingu-(savo adresą, tam jie tuoj
sant, ar inteligentas, koks me laikomi kambaryje apie 14 to ir nori,
į mo. Serbų atstovas Jova- bus vėl išsiųsti.
•
leivį.” Jis prieina prie jų ir ”$5.00” ženklas reiškia.
daktaras, arba inžinierius, vi- pėdų pločio ir 20 pėdų ilgio, su
Amerikiečiai sakosi neno- stačiai sako: "Vyrai, tver”Kel.” B. Valdyba.
jiovič reiškė dalykus pana”Kel.” Administ.
Nekurie atvažiavę SąjungieTaip kalba apie komuniz
čiai keikia iki paskutiniųjų. i
mą ne kcks "menševikas,”
Kada iš jų atima pinigus įva
ne
"socialburžujus," bet
žiuojant į Rusiją, tai atvažia
kairių-kairiausis
komunis
vę turi parduoti savo drabu
tas ir karščiausis bolševikų
žius, kad išbėgti nuo bado ir
tvarkos gynėjas.
baisaus nešvarumo. Kas gali,
Kuomet kiti taip kalbėda
tas bėga į užsienį. Būna tarp
vo,
tai komunistai atsaky
jų ir daug saužudysčių.
davo:
”Jei bolševiku valdžia
"Aprašyti sovietų Rusijos i
padėti nėra galima laiške. Rei tokia biauri, tai kodėl žmokėtų parašyti daug straipsnių. jnės jos nenuverčia?”
Karalius išaiškina ir šitą
Visuomeninė suirutė Rusijoje
yra labai didelė. Vietoje ko ! paslaptį. Visų pirma, žmomunizmo susitvėrė labai Juo Įnės bijosi pasipriešinti, nes
kinga tvarka, bet skaudi joje už kiekvieną pasipriešinimą
gyvenantiems žmonėms. Dau I gresia mirtis. Antras dalyguma ir
i komunistu iš jos iš- j kas, Rusijos žmonės šianidien visai neturi spaudos ir
bėgtų, jeigu butų galima.”

Kalėjimu sovietų Rusijoj
esą tris syk daugiau, negu
buvo prie caro valdžios.
Ant galo Anupras Kara
lius sako:

j---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sugrįžę serai.

KELEIVIS
Kas nieko neveikia
To niekas nepeikia

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
*

©

Km skaito ir rašo
Tm duonos neprašo

HOLYOKE, MASS.
mo neturi ir todęl jeigu ką miieto. Jie sako, kad jeigu1
PHILADELP1IIA, PA.
!Jam
per 9 metus 1esą
žinomi
tu dirbti, bet *į to
pono pra*i.
_____ ____ __
•
•
.............
..r.’
•
ir rengia, tai visai sugriu Grinius bus komitete, tai,
kompanijos reikalai ir pas- kalbas niekas nėjo, išskiPareiškimas Lietuvos
Tautininkai pergyvena
įtaruoju
laiku kompanija riąnt vieną-kitą biznierių.
vusiai ir žmonės pas juos Philadelphijoj jie negalėsią i
valdžiai.
"smutnius” laikus.
Niekas iš kitų miestelių i niekaip negalinti mokėti to- Taipgi jieškojo pasikalbėji
nesilanko. Net nusidėvėjęs bonų parduoti.
Mes, HoĮyoke’o lietuviai,
nieko nepraneša i laikraš i kių algų, kaip laike karės, mų
su taip
vadinamais' Tautininkai likosi šuva Bimba Philadelphijoj dau
Kadangi Phiiadelphija;'S
čius apie popieros darbinin7
 nes daugybę popieros i šią "ehamber of commerce," -lyti į ožio ragą ir dabar per-1 giau įtekmės turi, negu tau "daktarai" skųsdavosi per savo susirinkime, laikyta
kų streiką, tartum jis jau’.šalį pristato Skandinai Įjos bet ne visi tą jx>ną priėmė, gyvena
labai "smutnius”; tininkai. Tautininkai laikė prakalbas, kad jie esą šmei me 14 d. rugpiučio,‘192i m.,
į laikus. Gal paklausite kas] si prie klerikalų, todėl, kad žiami ir kad. niekas teisybės pasidalinę mintimis, išreiš
butų pasibaigęs. Bet ne. !valstybės, kaip tai: Švedija, Milicijos įrgi negauna.
Streiko bėgis dabar rąpdasi t Norvegija
Taigi visos kompanijos1/™
Nagi jie li- klerikalai turi nors tamsią, neparašo, todėl aš stengiau kėme savo džiaugsmą, kad
ir Finlandija.
pačiame Įsisiūbavime, ne i Bet užvis daugiausia popie- nastang’os pradėt darbą nu- KC‘S1 .fX11clY!.1.ak> be aimijos. bet didelę minią. O tautinin si čia aprašyti kuoteisįn- musų gimtasis kraštas pasiliuosavo iš po svetimo jun
žiūrint to, kad jis tęsiasi ’ros esą importuojama iš ėjo niekais.. Streikieriai gi ‘
da\ė toki kai nieko neturi. Kuomet giausiai.
go ir patapo nepriklausoma
jau ketvirtas mėnesis. At ; Vokietijos. Esą, mes galime stovi prie savo reikalavimų i
kaĄ,Jit.df bar. galv^ ■ tik ką klerikalai rengia, vi
Ex-Tautininkas.
respublika. Tečiaus tą musų
kakli kova eina tarpe 25,(Mm) ; parduoti toną popieros tik ir sako: -’Mes už ubagiškai
sus;eme,,'aikscioja ir nezi- suomet turi daug publikos.
_
džiaugsmą
drumsčia nema
darbininkų ir 3,500 Interna- už 95 dol., o Vokietija to- algas dirbti neisime. Jeigu no kur dingti, vienas jų sta Pastaruoju laiku, kaip kle
PROVIDENCE,
R.
I.
lonios žinios, kad tikroji
tional Paper Co. šėrininkų. kios pat popieros toną par- dirbant reikia badauti, tai Į bo daktaras sako apsivesiąs rikalai aiškina, kuomet jie
Lietuvos demokratija larKapitalistai užsispyrė išar- duodanti už 80 dol. iš tos verčiau badausime be dar-1 ir daugiau nei kojos į "vei surengdavo ką, tai tauti
Apie vietos lietuvius.
jo žmonės yra spaudžiami
dyt darbininkų vienybę ir priežasties, kompanija, ne- bo.
_. Dirbant ir badaujant kimą,” nes tie armyderiai ninkai iš Liet, atstovybės
Turbut
Suvienytose
Vals

ir
persekiojami, jų būvis nedaro visokias šunybes, kad. apkapojusi
darbininkams greičiau kapuos atsidursi- esą ne ant sveikatos jam ir atsiimdavo sau kreditą.
tijose
nėra
tamsesnės
lietu
aprupintas,
o Lietuvos dva
tik
savo tikslo atsiekus,
atsiekus.'a^ų,
jo bizniui.
al^ų, negalinti išlaikyt kon-Jme”
Kuomet šią vasarą tauti- vių kolonijos, kaip ši. Provi rai dar vis tebėra ponų ran
&iir-i Anglu laikraščiai tankiai
Seniau čionykščiai tauti Įninkai parvažiavę iš WashDarbininkai gi, bodami
žinodami k6renews
kurencijos su vokiška išuir-Į
ninkai
buvo įsjsėdę i kunigų ingtono seimo, kurie atsto dence’o lietuviai yra toli at čose. Atsižvelgįant i visa
kas jų laukia streiką pralaikal’oėt J,ji-‘ "patiešina” žmones, kad čia
i ,i byste.
• , .Baigdamas
‘'a'SO“™1 > kaloet
skvernus ir be kunigų būda vavo visus Philadelphijos' silikę progrese nuo kitų ko ai nutarėme pasiųsti Įdėtu
sai kviete
ate;-J;,.
ritėjus, nutarė veraau
verčiau babaisai
kvietė darbininkus ate
'-lįr Sa
čia ,)radėįo dil.’btj
os valdžiai sekanti pareišdauti, bet kapitalistams ne-Įti jĮ ofisą,
išpildyti apiikeiši-'
oiisą, upądyt;
aptikeisi-j padarius užklausimą, pasi- vo nei žingsnio, rodėsi lyg lietuvius, o jų niekas neįga- lonijų lietuvių. Čia daugiau
šia
yra
apsigyvenę
pušiai
cimą:
i jie nežinojo nei kur eiti, nei liavo, sušaukė katalikiškų
pasiduoti. Jie žino, kad jei-j nūs ir pradėti dirbti,
rodo, kad laikraščiai mesulenkėję
dzūkai.
Nors
ji
Kadangi visos Lietuvos
■
kas
veikti.
Kuomet
jie
budagu streiką praloš, tai turės j Jam užbaigus savo "grau- iųoja. Didžiuma miestelių,
draugijų ir poros Richmon- tarpe randasi ir apšviestos lartijos, statydamos sa\ o
dirbti sunkiausiose sanly-'džius verksmus,” atsistojo kur streikas eina, valdžia Ivo perspėjami, kam su kie- do tautinių draugijų susi
į Steigiamąjį
gose. Kuomet darbininkai unijos organizatorius ir neduoda kompanijų streik • rikalais darbuojasi, tai jie rinkimą, kad neva "peror nių žmonių, bet tai mažu candidatus
ma.
Seimą,
žadėjo
išdalyti dvabuvo neorganizuoti, jie dirb- ■ pradėjo> išrodinėti
visas laužiams jokios protekcijos. j atsakydavo, kad tai negail ganizavus” L. L. Paskolos
Gyvuoja čia* parapija ii us bežemiams ir mažaže
. davo po 11 ir net 13 valančių kompanijos šunybes.
Jis Pasirodo, kad rytinėse vals- imas daiktas atsimesti ir tt. stotį, tai klerikalai )ia> eika■
Galiaus
kunigai
pradėjo
keletas
bažnytinių draugi miams be jokio ponams atĮ parą, o užmokėt gaudavo 'oripąrodė,
pripąrodė, kiek ištikruju 4 tijose mažesnių miestelių
lavę, kad Grinius su kompa
(juos
pašiepti
ir
mulkinti, nija atšauktų'ant jų leidžia jų. Progresyvių draugiji yginimo, o kaip dabar ži
tik už 10 valandų.
. -. Pietų-.lai- kompanija
■—*—tuii yoelno u
,yra
vxa daug geresnės,
ii’" valdžios
tautininkai negalėje* mus kokius ten šmeižtus ir kaip ir nėra. Beveik visi lie nos praneša, kad Seimas
ke vienas darbininkas dirb- kaip jj skliaudžia darbiniu-'negu didesniu. Žinoma lai i bet
davo
dviejų
į.... ...........minios delnų ploji- ke šio-streiko darbininkai i nuo jų atsimesti. Pavyz- liautųsi klerikalus pašiepę, tuviai susispietę apie bažny lutarė dvarų žemes nuo
..............
.. darbą, bet už kus._Nuo
lvarininkų atpirkti ir parĮdžiui, kuomet čia buvo sutai užmokėt
negaudavo.
_ .
. 1 rno
...s rodėsi svetainės sienos’turi gerai i valdininkus priir no didelio lermo išėjo vi čia. Net "laisvamaniai” i. luoti jas bežemiams ir ma
rengta
Am.
Bonų
pardavi

Prie tų mašinų, IKurios
'
’ plyš. Toliaus
_____ ___
eiunijos organi-(sižiųrėti, ir jeigu kuris eina
si. Liko tik vieni "daktarai." tie eina Į bažnyčią, apsikar
žažemiams už augštą kai
davo dieną ir naktį, darbi- zatoriųs pradėjo
istatyti ųrieš darbininkus, tai to nėjimo lietuvių paroda, tai Dabar klerikalai susitvėrė stę glindiniais Škapleriais.
ną;
įlinkai kas antra savaitė
......... . tu klausimus: "Kur yra tie kiam atėjus rinkimams at Dr. Klimas buvo pirminin savo katalikiškų draugijų
Apart kitų organizaciji
Kadangi Lietuvos darbikas, nes jį draugijų delega sanryšį ir patys vieni vei jau apie pora metų gyvuoji
rėdavo mainytis iš dieninio musų garsieji patriotai, ku silyginti.
j
tai tą syk buvo išrinkę. Po kia. Tautininkai liko vieni Birutės choras. Jis yra nu įinkų profesinės ir politi
darbo Į naktini, tokiu bildu rie, skelbė, kad su Vokietija
Tarpe
lietuvių
kila
"revo

parodai
Keiths teatre buvo ir neturi kur prisidėti. Čia veikęs daug gerų darbų an kės organizacijos yra perse
iaike mainymosi išdirbda jokios prekybos neves? Ar
liucija"
delei
gavimo
pašai’
kiojamos ir jų darbuotojai
prakalbos ir išneštos rezo
mi po 24 valandas. Atmin tam mes kariavom ir Lais I
pos iš unijos. Mat, kuris ne Į liucijos prieš lenkus, kurios vėl nepersenai jiems didelį švietos žvilgsniu. Tik gaila areštuojami ir laikomi kals
dami tuos laikus darbinin vės Paskolas pirkom, kad i
j smūgi davė bolševikai, ku kad nekurie iš to choro na
kai bijo pasilikti be unijos dabar teadaut? Ar tai tokis turi iš ko pragyventi ir nę- turėjo būti pasiųstos į vva- rie’ tautininkų prakalbose lių tinginiauja ir girtuok imuose, o dvarininkai, val
tini nuosavo turto, gauna
ininkai ir kunigai naudojaii’ stipriai prie jos laikosi,
ameiikonizavimo yra pnn- .pUo 5 jki 10 dol. i sąvaitę. O shingtoną. Po rezoliucijo sukėlė triukšmą. Tautinin liauja, nors kiti deda visa
i
neaprubežiuota laisve—
mis
vietoj
Klimo
pasirašė;
Daugely vietų kompanija tipas? Ką šiandien musų
kurie yra verti keliu kun. Kaulakis kaipo "chair-! kai suareštavo bolševikus, savo pastangas, kad kai)
Tad prieš tokia neteisybę
bandė operuoti savo dirbtu- valdžia daro VVashingtone, : tieksiančių doleriu ir tie, ka
žmones labai pasipiktinę nors chorą palaikius. Cho lies, HoĮyoke’o lietuviai, keman.”
ves su iiagelba streiklaužių, jeigu ji nemato, kad tie pi-—
! neužsimokėję i unija
po
3
l
luom areštu ir visur tauti- ras čia galėtu gyvuoti gera iame savo grieščiausį pro7* - . 7 i, Pei ilgą ląi^ą negalimi cinkams
h
_ •______
• ! .• būti skaitlingas
i .--i» __nariais
V- •
daro
visokius _
prie-'ir
- 6- mėnesius,
- * uašalpos
het niekas iš to neišėjo. ;iečiaj kUrie į apkasus nešė , o- ir
neestą ir reikalaujame: (Ii
Taip Berlin, N. H. buvo par demokratizmo
vėliavas, i o auna Iš tos priežasties ne ^Y0 sHPra:žtl ę0<ie tle, taY‘; kaistus. Pirmiaus rašydavo jeigu visi ji remtu. Supran
Kad Lietuvos valdžia liautų
is
tos
priežastie^
ne
|tmmkai
veliasi
tarpe
kum-'Pnkr-KČiiimip
Di-an<riin
Yim->
mm
sivežusi apie 100 streiklau šiandien, badauja?" Reikia' gaunantieji pašalpos prade-L,, skvernu bet dahsr kleri<krat9UObe.. .1S įliaugijų lama, nuo bažnytinių gaiva si sėbravus su kunigais,
žių, bet vietos gyventojai pasakyti, kad paskutinius J (te ke’ti "revoliuciia ” sakv i > • ei Pa’_L ‘‘“r®! Ne11 'Sanrysio veikimo,
dabar, lu choras paramos nesitiki
ir kitokiais
^ve „tautinmkams tt,rėj0 sustoti. nes tautiniu-' bet ir progresyvė visuome Karininkais
tuos svečiuos taip "pamylė klausimus jam statant jauijamt kadlyonuejM saKj-ika!ai
metu
vos
darbo
žmonių prie
■ kai vos su pora kliubų liko, i nė remia chorą tiktai žo
jo”, kad tie džiaugėsi gyvi nebeužteko delnų plojimo, gauti Bet reikalaujant šito- imaikiU
dais ir tuojaus išpildytų sa
apleidę Berliną. Keli nuva- bet minia didžiu baisu šau
.
Kalinama, kad J. GriniusĮdžiu. Kad prisidėjus pa ro prižadėjimą, tai yra, at. žiavo Į ligonbutį, o kurie su kė ura!
unijos iždas ir tuomet strei-L ^autinĮnkų sulų su visu; stengėsi likti Lietuvos am-'tiems prie choro arba parė ?ntų iš ponų dvarų žemes ir
spėjo nubėgti ant stoties,
Potam pirmininkas kvie kas butų pralaimėtas. Yra ’ daktarų” abazu yrą tik : basadorium, bet klerikalai,' mus jį finansiškai — tai te lavestų jas bežemiams ir
tai konduktorius nepriėmė tė kalbėti tuos ponus, kurie ir tokių, kurie gavę .doleri-į
saVQ
sąryšio nei nelauk. Vienok visi nori nažažemiams be jokio atly
tuzino, žinoma, kaip ir sužinoję,
Į vagonus, nes Buvo bjauriai sėdėjo ant pagrindų ir tik į kitą iš^unijos bėga kuogrei- v'sur’ Jie vra dideli ponai iHsusirinki:
susirinkime išnešė protes- kad choras dalyvautų viso- ginimo: (2) Kad Lietuvoj
nudažyti: vieni kraujais, kelios valandos atgal jieško čiausia pragerti. Nuo to tai ?u Prastai» žmonėmis nieko tuojančis
tuojančias rezoliucijas prieš kinese parengimuose ir vėl- uojaus butų panaikintas
kiti supuvusiais
kriauši- jo streiklaužių, liet nei vie turėtų susilaikyti bent laike tendro netun.. Jie
--užsidarę
............ - Grinių ir pasiuntė Steigia- tui dainuotų, Argi taip ge- kaiės stovis; (3) Kad Lietu
vieni. Jeigu pamato patin- majam Seimui, ministerijai rair
niais, treti bananais ir kito- nas jų neturėjo ką pasakyt streiko.
vos valdžia pripažintų lega- •
■
karną ypatą sako: ‘Eikš pas ir Lietuvos atstovybei. Taipkiais "papuošalais.” Tai bu- ir tik sėdėdami šaipės. Ant
J. Kaulaičia.
Rugpiučio 7 d. suvieny- liškomis profesines' darbi
vo profesionališki streiklau- galo dar kitas unijos orga: mus inteligentus, ko ten su gi išnešė
B rezoliuciją prieš tom draugijų si>ėkom buvo ninkų sąjungas ir Socialdežiai, nes susėdę Į vagonus nizatorius gerokai juos papa
tais žiopliais užsiimi?" Jie
J.
Grinių
•Jie
Grinių, kad jį atšauktu iš parengtas piknikas pas tul? nokratų Partiją, tai yra,
SCRANTON, PA.
keikdamix
kalbėjosi, kad akėjo ir tuomi užsibaigė tažmonėse
didelio
pasitikėjiL.
L. Paskolos Centralio Ko- italijoną ant kiemo, kur vei kad jų organizavimuisi ir
I
pasisekę
jiems
t
_ sulaužyti sai "piliečių balso niass-miMirė Juozas žiurinskas. Į
siasi visokie gyvūnai. Susi veikimui nebūtų statomos
mušu
pontms
streikus Kansas City, St. tingas.
—-o_~. ” čia
..... .....
r---------rinko pusėtinas būrelis žmo kliūtys; (4) Kad visiems
Juozas žiurinskas tapo1
Ijouis, Mo., Chicago, III., bet nenoromis teko išgirsti karnių.
Kiekvienas atsivežė vis Lietuvos piliečiams butų įt
sužeistas anglių kasyklose ■
tokių- "prakeiktų” žmonių cios teisybės žodžių,
po baksą. Išsyk buvo many eikta spaudos, žodžio ir su
nesą niekur užtikę, kaip
10 d, rugpiučio vėl buvo ir iš tos priežasties po sun
ta,
kad tai užkandžiai, bet sirinkimų laistė: (5) Kad
Berlin, N. H. Mat, Berlino masinis mitingas
miesto kios ir ilgos ligos turėjo
,
vakarop
pasirodė kas kita mirties bausmė butų panai
miestelio valdžia pritaria svetainėje, kur buvo apie mirti. Velionis buvo dar
,
Programo
jokio neturėta kinta; (6) Kad komendantų
streikieriams ir remia juos pusė tuzino kalbėtojų. Tarp jaunas vyras, vos tik 29 me
apart
Birutės
choro, kuris sauvaliavimas butų sustabvisokiais budais. Atvažia kitu buvo iš Berlin. N. H. tų amžiaus. Buvo vedęs, pa
sudainavo
porą dainelių. Įytas.
Nors čiai paliko pusėtinai turto.
vus streiklaužiams, mieste- miesto raštininkas,
Pasigirdo
šauksmas,
jog
Mes, Amerikos lietuviai,
lio majoras tuojaus paliepė tas žmogus jau gana senais, Paėjo iš Suvalkų rėdybos.
reikia
Lietuvos
himną
su'igi
šiolei visomis išgalėmis
kompanijos administracijai bet jo dvasia yra šių dienų Tapo palaidotas su bažnyti
dainuot.
Jiems
paaiškinta
’
ėmėme
Lietuvos valstybę,
tuos negeistinus sutvėri dvasia. Jis nurodė, kad Ber nėms apeigom ant lietuvių
kad
pas
italijono
vištininką
bet
jeigu
Lietuvos valdžia
mus išvežti laukan. Kadan lino miestelis išleido jau 1.- tautiškų kapinių.
himnas negražu butų dai su musų balsu nesiskaitys ir
Lietuvių tautiškos kapi
gi ___
kompanija
nesiskubėjo 700,000 dolerių
viešiems
nuoti. Bet paaiškinimo ne ?o senovei smaugs darbi
to padaryti,
tai‘ patys gv- darbams, kad suteikus bied- nės yra gražiausios iš visų
tr
paisyta ir Avižinis Kisielius: ninkų judėjimą Lietuvoje,
■ ‘ ‘ juos
ventojai
prašalino. nesniems unijistams dar Scrantono kapinių. Jos yra
su
Spiteliunu ”munšaino": tai mes atsisakysime šelpti
I
Dviejų blokų dirbtuvėj ne bus pagal savo nuožiūros, geriausiai apžiūrėtos.
prisigėrę pradėjo triukšmą ant toliaus Lietuvos valdžią,
juos pamainant, kad tokiu
liko nei vieno lango.
' kelti. Pagal didžiumos pub > remsime vien tik savo
Piknikas.
kompanijos
Hudu
visi _gautų. dirbti. ToRumforde
1
likos norą himnas buvo su draugus darbininkus kovoje
Jei jus negalite žindyti jusu kūdikio, išsirinkite
administratorius kreipėsi i liaus kalbėjo unijos centro
31 d. liepos atsibuvo lietu
dainuotas. Bet dainavimas su išnaudotojais ir prispau
maistą, kuris yra maistingas ir taip lengvai virški
miesto ”selectmenus,” kad prezidentas J. E. Carev, iš- vių tautiškos parapijos pik
"munšainieriams” nepatiko dėjais.
nantis. kaip jusu pačios pienas. Duokite jusu kūdi
sušauktų masinį mitingą ir rodinėdamas visokias kom- nikas. Publikos'buvo gana
ir
jie pradėjo rėkti: "Reikia
Mes nenorime, kad laisvo
kiui
streiko reikale atsiklaustų panijos intrigas, kokias ji daug ir visi gražiai linksmi
kailis lupt choristams, jie je Lietuvos respublikoje su
piliečiu balso. Na ir išgirdo, darė, tebedaro ir dar norį nosi. Buvo Įvairus žaidimai
ne taip dainuoja, kaip mes sisuktų sau lizdus visokie
’ ' salė pri f;aryti darbininkų tarpe. ir prakalbos. Pelno nuo pik
20 d. liepos miesto
norime!”
Atsirado jiems tamsybės apaštalai, išnau
sipildė keliais tūkstančiais Kaipo faktą nurodė i Glen niko atliko net 500 dol.
pritarėjų ir iškilo tikras žy dotojai ir prispaudėjai.
žmonių. Visi laukė išgirsti Falls, N. Y. atsitikimą, kur
dų jomarkas. Po komanda
Pasirašo Liet. Pil. Sąj. sk.
Bariu Juozas,
ka nors naujo. Ant pagrin <910 metais miesto rotužė
komitetas
:
Avižinio Kisieliaus ir Spitodu susėdo "žymiausios gal padarė išpažinti žmogaus,
Motiejus
Žebrauskas,
pirm.,
liuno (ar Spituno, kaip dau
LOS ANGELES, CAL.
vos”: 3 miesto "selectme- kurs buvo kompanijos agen
gelis ji vadina) likos sušau Anthony Ražukevičius, panai,” probate teismo teisė tu ir dirbo darbininkų tar Apkirptų bobelių kuopa.
gelbininkas,
kta keletas žlibių pas višti
geriausias maistas kūdikiams — vartojamas per
jas, 2 laikraščių reporteriai, pe. Taipgi nurodė Į atsitiki
Domininkas Velička, sek.
ninką ir davai himną trauk
paskutinius
šešiasdešimts
du
metu
šimtu
ir
tūks

Šioj kolonijoj gyvuoja ap
Internacional
Paper Co. mus, kur kompanija kvietė
ti
Vištos
pradėjo
kudakyt,
tančių moterų.
prezidentas,
Continental sau Į pagelbą kunigus, kad kirptų bobelių 66 kuopa. Jos
DIDELI GAISRAI.
kiaulės žviegt, o žlibiai dai
The Borden Company
Paper Bags Co. preziden tik suardžius darbininkų narių užduotis — liežuviaviBorden Buildinj?
New York
nuot, išsižiodami iki ausų.
Pereitą sąvaitę keliuose
mas. Kas neseka komunistų
tas ir du unijos atstovai. vienybę.
Ot, rodos paėmęs "pajų’’ už Amerikos miestuose buvo
popieros pėdomis ir neskaito jų or
Palmer,
Me.
"Selectmenų” pirmininkas
lipintum jiems kakarines, didelių gaisru. Brooklyne
iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiusk ŠIANDIEN
pradėjusi gano "Laisvės,” tą apkirp
G. Stern pakvietė teisėją dirbtuvė buvo
kad jie juokų iš savęs neda sudegė 10 fabrikų triobų.
ir gausi DYK Al imisy knygą, KŪDIKIŲ
pirmininkauti. Tas. užimda dirbti su streiklaužiais, bet tos bobelės neatbūtinai sa
rytų.
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti
Nuostoliai suskaitomi i $1,mas vietą, pasižadėjo laiky niekas iš to darbo neišėjo. vo liežuviais apterš. Jos ki
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
Sarmata
Providence
’
o
lie

000,000.
Smithfielde, Virgi
tis bešališkai. Esą, neger Sugadino daug popieros ir ša savo snapą ir i šeimynų
0105
strukcijas
jūsų
kalboje.
tuviams
šitaip
elgtis.
Laikas
nijoj,
sudegė
tris peanutsų
popieros santikius ir ten rammną ar
siąs kapitalizmo ir nenie sudegino vieną
jau
butų
nustoti
šliaužiojus
dirbtuvės
ir
prieplauka;
do. Jeigu tos bobelės savo
PirVardas ....
kinsiąs bolševizmo. P
“ mašiną.
paskui
juodvarnio
skvernus
nuostolių busią i $1,000,000.
Pereitą sąvaitę važinėjo liežuvių neprikąs, tai viešai
miausia pakvietė kalbėti InAdresas ...
ir
plačiau
pažvelgti
Į
pa

Kansas Citvje ugnis sunai
Internatiopaskelbsiu
jų
vardus
ir
ne

ternational Paper Co. pre- su prakalboms
sauli.
kino
Kelley Milling Co. fab
prezidentas
gražius
darbus.
zidenta. Tas labai nedrąsiai nal Paper Co. .
riką.
„ <|
Nuskuręs.
Arelis.
pradėjo
verkšlianti, kaip ir jieškojo žmonių, kurie ei-

RUMFORD, ME.
Streiko bėgis.

Ką Jus dedate in Jusu
Kūdikio Buteli.

EAGLE BRAND
( CONDENSED MILK}

t

KELEIVIS

4

Rodymas visuomenės pro-.ji jaunuomenė, bet ir suausų politiniame gyvenime, gre^o kelio: Kada inteligen-Į guriems privaloma duoti
supratimas apie vi
šis tad yra kitas, nors liud-tija susipažins su įstatv- platus
’ *
.
--------- ---------------suomenės
reikalus. Kada vi
nas, bėt labai teisingas apsi- mais, nusakančiais visuoDr. A. J. Karalius.
apsireiškimus, suomenės didžiuma bus ap
Pradėjimo žodis: Nesenai šiandien didžiuma mokini- reiškimas. šiandien žmonės, meninius
rnan teko dalyvauti Bostono mo laiko pašvenčiama kali- turėję progos daugiausia tuomet jai bus ir lengva ra- šviesta ir supras visuome
(Tąsa) .
Visur • matematinis arguStudentų Kliubo vakarėlyje, mui į jaunuomenės galvas apsišviesti, galintįs mąstyti sti teisingus kelius visuome- nės vystymosi įstatymus,
j
mentavimas. Substancija—
Spinoza.
Vakarėlis buvo surengtas kaip atlikti tą ar kitką, o ne įi sąmoningiau už neapšviestą nės gerbūvio praplatinimui, tuomet tik inteligentiją gatai tų, kas yra savaimi. At
.1632
tKr m. Amsterdame
Ajnsteraame gigiatsisveikinimui mokslą už- suteikimui pamatingo su žmogų, ir galintįs pastarai'} Kiekvienas inteligentas juk lės tikrai vesti visuomenę
ributas— tai tas, kas su
baigusių kliubo narių. Jame pratimo, kas tai yra tais įs- daug kame pamokinti, visai savo duotoje šakoje vartoja progreso keliu. Mat tuo- m® , Z-V(^as Spinoza, kurio prantama ‘kaipo substanci
" ” ” ir
' "tei’  tatymais,
kurie
nusako nieko nepaiso apie visuome- analizą ir planavimą pirm met urėdninkais, nusakan- vai^a.s pagarsėjo visam pa jos branduolys. Dievas—
buvo sakyta „sudiev
čiais visuomenės progreso sau^je: vl®n.1.uzJl ^4.^ £a.'
ktą pasisekimo linkėjimų gamtinius ir visuomeninius nės reikalus. Tuo inteligen- stvėrimosi prie tirinėjamo
pakraipa,
bus išrenkama
išrenkama ne
Įl. 9 ....
v9" tai visiškai berybė esybė,
pakraipą, bus
ne.1 vas
... .^'9?:. ,. ...
tiems kliubo nariams, kurie apsireiškimus, šiandien iš tijos neveikimu pasinaudo- apsireiškimo pakeitimo pa Vnkip
vprtM nrnfa>iinna-l(bndami bedieviu ’ ir kitais arba berybių atributų (ypaužbaigė augštesnius moks lavinama profesionalas ko- jų profesionaliai, politikie- geidaujamoje linkmėje. Jei- kokie be 'e*tęs prote.įona ,
užsilikusiais žioD-'tyk1^) esybė. Kelios aksiolai.pohtikierMU
y neginčijamos tie_
__
_____
lus. Vakarėlis
buvo paįvai- kioj nors profesijoje, bet ne riai. Pastarieji suklaidina gu jau inteligentija yra pa gai,
bet tikri politikai, inte-p^ vardais. Jo balsas suju-(
mušai
apšviestąją
ir
da
masėkminga
kitose
šakose
pa

rimas tarp kitko ir trumpo- turintis nuosavos pamatindino visus tuolaikinius gal- scs): < D Viskas, kas. yra,
mis prakalbėlėmis. Vieningos pasaulėžvalgos, negalin- šiau sugebančią suvysto- kreipimui ten esaifcių apsi- ’.ektualai, gabus ir kompevočius; jo geležinė logika ir N?*? savyje, arba kitame
kalbėtojų tiktai sveikinimus tis savystoviai mąstyti ir viai mąstyti visuomenės di- reiškimų žmonių naudai, tai tentiški vesti liaudį prie ge stiprus argumentai visiems daikte. (2) Tai, ko negali;
tarė, kiti linkėjimus teikė, spręsti kituose dalykuose. džiumą, kuri ir išrenka tuos ji ir visuomenės būvio page- resnės tvarkos. ‘
ma suprasti
per kitą, turi
buvo baisus.
........
treti pagirimus reiškė, ket Universitetuose labai mažai politikierius i urėdus. Taigi,Tinime gali būt taip pat jau
Jo tėvai, išguiti Ispanijos, būti suprantama per save t.
IV. IŠVEDIMAS.
virti patarimus davė. Buvo rūpinamasi apie suteikimą ačiū šiandieninės inteligen-pasekminga. Nes visuome(3) Iš žinomos
fanatiku už tai, kad jie šaba: y. .-aavaimi.
tai smagus vakarėlis netik supratimo visuomenės vys- tijos nesirūpinimu politiki- niniai apsireiškimai, taip
šventė,
apsigyveno
Amster?
1?01Pas e^.e^as
Užbaigiant: Taigi, jei no
tiems, kurių garbei jis buvo timosi įstatymų. To pasek niais reikalais, mes turime pat kaip kad gamtiniai ap- rima, kad visuomenė atsiek
(pesekmė)
;
jei
nėra priežas
surengtas, bet ir atsilankiu mė yra ta, kad šiandieniniai ignorantų išrinktą profe- sireiškimai, gali būt studi- tų geresnę tvarką, tai inte dame ir užsiėmė pirklyba. ties, nėra ir efekto. (4) Pa
Jie norėjo ir savo sūnų žinojimas efekto priklauso
siems svečiams. Tokių links profesionalai, nors ir labai sionalinių. žemiausios rų- juoiami ir sulyg planu siste- ligentija pati turi netik in
valdžią, mačiai pakeičiami pačios
pirklvbon
Įstatyti, kad pas nuo pažinojimo priežasties.
mų ir smagių inteligentijos gabus savo žinojimo šakoje, šies, politikierių
teresuotis
visuomeniniais
šiandien
tat
visuomenės
reižmonijos
lajiui.
Inteligentikui
palikus
visą turtą; vie (5) Supratimas vieno daik
mus
būna
labet
apie
visuomenės
reikavakarėlių* pas i
reikalais, dalyvauti politi
kalus
tvarko
ir
progreso
keja
tad
turi
interesuotis
ir
nok
jaunuolis
labai mėgo to nereiškia supratimą kitų
bai mažai._______________ |lus veik nieko nenusimano.
koje, bet ir būti liaudies
lią
nusako
visuomenei
ne
jo-.dirbti
politikiniame
lauke,
Tas vakarėlis, be abejonės 3'rumpai: šiandieninis prošvietėja. Gi nesunaudojant mokintis— ir tėvai galop daiktų. (6) Jei kas žinoma,
kiekvienam senesniam inte- fesionalizmas reiškią eks- sios apšviestoji dalis, bet; Suprantama, neužtenka vie- inteligentinių spėkų nuro- nutarė suteikti jam visus kad neegzistuoja, tai savyje
ligentui priminė tas dienas, pertizmą duotoje šakoje, o mažai teišmanantįs politi-Inai tik inteligentijai užsi- lytoje linkmėje, mes aplai mokslus, kokius rabinai ži neturi egzistavimo.
kuomet jis pats kada-tai ignorantizmą linkui kitų kieriai, išrinkti ignorantų. imti žmonijos pagerinimo žome štai kokias pasekmes: no. Motinai norėjosi savo
Iš tų aksiomų propozici
į darbu. Prie to turi būt pripirmiau irgi baigė mokslą , klausimų, bet ypatingai vi
(1) palaikymą ant ilgiau sūneli rabinu matyti. Grei jos: (1) Substancija pirmes
:
traukta
ir
plačioji
visuome

III. INTELIGENTIJOS
tai rabinas Morteira perma
bet tankiausia tokio pui suomeninių klausimų.
nė. To atsiekimui inteligen vairių blogumų; (2) sulai tė, kad jaunuoliui persiau- nė už savo permainas, t. y.
UŽDUOTIS.
kaus atsisveikinimo nuo sa
tija turi šviesti liaudį. Jeigu kymą progreso arba net pa- ras Senojo Įstatymo moks pirmiau turi būti substanci
vo kolegų studentų neturė
II. PASEKMĖS,
: Išsidirbimąs teisingos Pa-. ’^iesdidžiumAbutu
‘
‘
‘ ' j pa- •ėmimą spėkų traukiančių las. ir susirūpino, nežinoda ja, o paskui jos kokios nors
jo. Tas vakarėlis senes
- šiandieninis profesiona žvalgos luikui gyvenimo:’ liekama
tuomet ’inkui regreso; (3) auklėji mas kur ir kas gilesnio ran permainos. (2) Skirtingų yniems inteligentams taipgi lizmas yra anti-visuomeni- . iena is didžiausių kliūčių, nežiūrintnežinvstėje,
visų
inteligentijos
*
- ,s mą nieko netveriančių, o
priminė ir jų anų dienų di nis: Dabartinė švietimo sis sulaikančių musų inteligen-. pastangų. pozityvio progre- rien tik griaujančių maištų. dasi Tuojaus didysai ra patybių substancijos netu
binas pamatė, jog Spinoza ri jokio panašumo. (3) Skir
džiausias viltis, kurios vė tema su savo tokiu vienpu
tiją nuo aktyvio dalyvavimo so visuomenėje nebūtų gali- Tie trys blogumai iš visuo
perdaug į viską gilinasi ir tingų daiktų vienas negali
liau gyvenime mažai teišsi- siškų mokinimo budu supolitikiniame gyvenime, tai ma atsiekti: profesionalai menės turi būt prašalinti, ir
netiki Dievo parašytiems būti kito priežastimi. (4)
pildė. Senesniųjų inteligen ; tveria labai nepageidauja
joje viešpataujantis netei-„politikieriai visuomet butu ai gali labai pasekmingai žodžiams, nepripažįsta Je Viena substancija negali su
tų tie apsirikimai ir patini mas pasekmes. Pirmoje vie singas gyvenimo suprati- iišrenkami per suklaidintąją ■tlikt inteligentija, besirū
hovos autoriteto. Jaunuolis tverti kitą substanciją; ka
mai gyvenimo kovoje apsi toje, sutveriama profesio
mas. Musų inteligentijos ai- visuomenės didžiuma. Taigi pinanti netik savo profesi
duoda klausimų, i kuriuos dangi negali būti dviejų
reiškė ir jų kalbose tame va nalizmas veikiantis anti-vi- dėlė didžiuma yra optimis- irteligentijos
švietimas jos, bet ir visuomenės reikavisi rabinai negali atsaky substancijų su vienodomis
karėlyje. Jaunieji džiaugs suomeninėje dvasioje. Taip tai arba pesimistai. Optimi- liaudies yra neatbūtinu dar lais.
ypatybėmis, tai lygiu budu
mo apimti tik linkėjimus Į ve, profesorius, kad nepaC. A. Herman. ti... Prasideda nesutikimai... be jokio panąšumo viena ne
ytai mano, kad gyvenimas
peįkaiinga šviesti pamavienas kitam tarė, kuomet {kenkus savo karjierai, savo vra geras, todėl jokiu page-. . .
Jie grasina jaunuoliui, o šis
... ? .
. •
pasijuokęs iš jų * nelaukia gali būti kitos priežastimi.
senesnieji ir patarimus ir i mokiniams paduoda netei rinimų nereik ir užtad jie timai netlk besimokinancio- Liepos 24, 1921.
pamokas davė. Tos pamo singą, ypatingai visuomeni- nieko politikiniame lauke
prašalinimo — pats prasiša Iš to seka, jog substancija,
kos jaunesniems mažu ir ne I niuose klausimuose, faktų neveikia. Pesimistai-gi ma-:
lina. Jie siūlo aukso — jau negali būti ko nors kito sų- j
patiko, bet laikui bėgant išaiškinimą. Jeigu jis tikrai no, kad gyvenimas yra visai
nuolis ranka pamoja ir da tverta, nes gamtoje nęra
jiems patiems prisieis patir j drįstų teisybę skelbti, tai blogas ir jo net pagerinti:
daugiau pajuokia jų kvailu nieko, tik substancijos. Tai
ti gyvenimo kartumai..
mą. Bandoma net nužudy gi, substancija turi egzis
I veikiausia pasijustų praša negalima: užtat jie irgi nie- •
Paminėjimui to puikaus lintu iš savo fakulteto, ir jo ko neveikia politikos lauke.'
ti... nesiseka. Galop susiren tuoti, būti savo buvimo prie
žastimi.
vakarėlio, aš noriu žemiau karjiera kaipo profesoriaus Vienam gyvenimas geras» Į
Lenkų ir bolševikų kori- j kad kulturingesnis lenkų ka rabinai, biblijas nešini,
nurodyti apie mokslą užbai tuomi užsibaigtų. Žurnalis kitam blogas, bet abu nieko
Ir taip toliaus, pakol pri
dory jau pradėta dalinti že- valstiečių gaivalas Įsigalė užsidega žvakių ir savo igusiu pareigas linkui visuo tų didžiuma irgi, jei nenori neveikia. Tokis gyvenimo niė.' Bet atliekama tai labai
pratimu
iškeikia-išniekina
eina
prie to: yra tik viena
siąs ir patrauksiąs Į save
menės.
tą
vieną
beveik
žydų
galvo

substancija,
ir tai berybė.
savo karjierai pakenkti, tu supratimas yra netik klai- betvarkiai. Nėra ligi šiol gudus. Kitas tikslas — pa
čių,
kufis
išdrįso
savo
protu
Dievas
—
tai
toji berybė
I. DABARTINĖS ŠVIETI ri rašyti prieš savo sąžinę. dingas, bet reakcioninis ir centrinių Įstaigų, reguliuo- lengvinti Lenkiją nuo beže Įgytas nuomones skelbti. substancija. Jis yra viena
Kunigai, kad neisipykus sa fanatistinis. Inteligentijos jančiu tą darbą,' nėra tarp- mių ir bedarbių, bet patar
MO SISTEMOS TRUKU vo turtingiemsiems parapi- pažvalga i gyvenimą turi įininkų. kurie galėtų spręsnavusių lenkų tėvynei ka Matot, ir žydų dvasiškiai esybė, o risos kitos esybės ir
MAI.
jonams. visai pamiršta Kri but melioristinė. Tai yra, jis ti‘ vis kylančius
nesusiprati- reivių. Trečias tikslas — su mokėdavo iškeikti sau nepa daiktai, tai jo reiškiniai;
I^essez-faire teorijos Įtek staus mokinimą apie artimo turi žinoti, kad šiandieninė mus tarp kariuomenės ats- kurti Lenkijos pakraščiuo tinkamus asmenis; jie butų jis vienintelė substancija;
mė švietimo sistemoje: Pir meilę ir lygybę, bet skelbia tyarka yra vaisius praei-'kirų dalių, tarp jos neorga- se kaip ir kokius kolonistus ir inkvizicija pasinaudoję... visa kita — tos substancijos
Spinoza lavinasi ir mąsto, ypatybės. Jis priežastis vi
ma, negu kalbėsiu apie mok godojimą privilegijų ir nu ties veiksnių. Toji tvarka nizuotu, bet ginkluotų, kuo- —kazokus, kurių prievalė
slą užbaigusių pareigas lin silenkimą galingiemsiems. gali būt gera arba bloga iš pu jr pašalinamųjų dvari- butų, reikalui atėjus, be jo mąsto ir lavinasi. Užsidir sų daiktų; jo atributai am
Dievas, tai
kui visuomenės, prisieina Advokatai, kurie turėtų bū tam tikrų atžvilgių, bet ji ninku. Visa eina ligi šiol la- kių kalbų stoti Į kariuome bą sau prastą gyvenimą — žini
. ir berybiai.
__
tarti žodis apie dabartinės ti tikrais visuomenės užsto- uėra jokiu budu galutinai bai chaotingai ir tik dabar nę sienų ginti. Todėl tie ko- turtų jam nereikia, nors jie vienintelė esybė, nors yra
švietimo sAtemos truku jėjais, taipgi pamiršta ją ištobulinta. Joje visuomet matyt pastangų sutvarkyti ’oninkai bus laikomi kariš jam nuolatos siūloma. Ga- daug daiktų: Dievas tai_vismus. Tų trukumų šaknys taip greit, kaip susiduria su randasi proga pagerinti, pa-'■ tą padėtį, ’kuri buvo bepra kiais ir eis garnizono ir ri lingieji kviečiasi jį pas save
. — . vienas
. -. ir viskas. Diee ; kas
randasi ‘ taip
vadinamoje ju ekonominiais interesais. tobulinti (melioruoti) ją. dedanti darylis stichinė ir kiuotės pareigas, turės savo jįs. nenori keno nors globoje ■vas tai visur ir viskas.
lessez-faire teorijoje. Sulyg Nesenai vienas mano asme Taigi inteligentijos pažval- . masinė.
7^;
Atvažiuodavo iš taip pat čia apgyvendintus gyventi: jam geriau patinTai tokia, keliais žodžiais
tos teorijos mokinimu, kiek niškas draugas, advokatas, ga linkui gyvenimo turi būt Lenkų gilumos ištisi buvu karininkus (po 45 ha. že ka liuosai, kad ir prastam sakant~, garsioji Spinozos
vienas asmuo turi rūpintis pasakojo man, kad tūlas jo melioristinė. Tiktai melio- siu kareivių kruleviakų, ap mės). kurie prižiūrės savo kambarėly lavintis. Jis ken-; sistema. Kadangi pagrindai
tik savo asmenišku pasise miesto teisėjas pradėjo su ristas žiuri Į gyvenimą, kai sišarvavę traukiniais, su gal oa valdinius. Jei praktikoj tėjo persekiojimus, vargo,! (principai) yra sugriauna
kimu;
kiekvienas asmuo, areštuotuosius už nelegali po evoliucijos tveriamą vai vijais, arkliais, kai kada su lenkams pavyks įvykdyt tas visados valgė prastus ne-1 mi, tai ir visas jo namas su
rūpindamasis savais reika degtinės
pardavinėjimą sių, kuri vis daugiau ir dau žemės
_______
ukiui reikalingais Sumanymas, tai iš to, su- brangius valgius. Bet kieto,1griaunamas.
Ir jis jau sulais. sykiu prisidės ir prie bausti tik po $50.00. jei su giau galima pagerinti ir pa Įrankiais, gaudavo sėklomis orantama, mums ir kitiems pastovaus budo ir geležinio griautas,
Spinozai viskas
pakėlimo visuomenės ‘ger areštuotieji, neturėdami ad tobulinti.
kiek pašalpos, o dvarą ka- ’enkų kaimynams kiltų di charakterio žmogus; d1 rą- buvo Dievas, tai ponteizbūvio. Tos neteisingos teori vokato, prisipažindavo kal
i eiviai patys pasirinkdavo. delio pavojaus.
S. L. sus, energingas, pilnas am_ mas, tai pasvaigimas Dievu.
Analizavimas
visuome

iais.
Areštuotieji
gaudami
jos Įtekmė ekonominiame
bicijos.
(„L.’’)
I Kaip tikri varšaviakai, ir be
Į Musų galvočius visur matė
gyvenime jau nyksta, bet tokią mažą baudą pradėjo nės: Sekanti inteligentijos’! to dar „liejantieji
savo
Svarbiausi
Spinozos
raš- tiktai Dievą, o žmogaus ir
jaunuomenės mokinimo kry visai nesikreipti prie advo pareiga, tai išmokimas ana kraują dėl tėvynės” jie elgės
tai,
"Descarteso
Filosofijos
jo išminties nematė, nei-gi
tyje ji turi da labai didelę katų, ir teisme prisipažinti lizuoti visuomenę. Visuome griežtai ir akiplėšiškai. Dva PASAULIS TURĖS GERŲ Principai”, ”Cogituta Meta- norėjo matyti. Jo argumen
KVIEČIŲ.
Įtekmę. Taip ve, musų aukš kaltais. Tas pakenkė advo nė. kaip ir kokis kitas apsi rininkai buvo pašalinami,
physica”.
„Etika”,
„De tai žingeidus, bet senai su
reiškimas,
pasiduoda
analiWashingtono pranešimu, Emendatione Intelectus” ir
tesnės mokyklos visų pir katų Įplaukoms. Kad praša
nežiūrint
jokio
lenkų
žemės
trupinti. Jis vis-gi gerbti
zui. Paviršutiniai paėmus,
ma prirengia savo studen linus tą negeistiną Įplaukų
reformos Įstatymo palieka- nurinktos iš šešiolikos vals kiti. Spinoza labai drąsus nas, nes drįso savo protu
tus karjierai, asmens pasi sumažinimą, jie per savo visus visuomeninius apsirei ■ mojo jiems žemės minimu tybių žinios parodą, kad savo išvedimuose; jis nepai vaduotis, neklausydamas vi
sekimui. Šiandieninė uni asosiaciją padarė spaudimą škimus galima padalinti į mo. Visa: trobesiai, galvijai kviečių tose šalįse kartu su so nemalonumų ir net gali sokių šventų tėvų.
Valstijomis mų nesąmonių. Jis mistras,1
versitetą
baigiusipji jau ant to teisėjaus, nurodant, dvi rusi: statiką — jos tvar- j Įrankiai, net ir mebliai, iš jų Suvienytomis
ka.
ir
dinamiką
—
jos
pro'
(Bus daugiau.)
bus
užderėję
apie
1,953,000,- be pasigailėjimo griaunąs
Į
atimami
;
dvarininkaipap

nuomenė yra labai indivi kad tokis jo elgimasis „ken
gresą.
Visuomenės
dinamidualistinė,' statanti tik vien kia juristų profesijai.” Nuo
rastai bėga į miestus skųs 'XX) bušeįių, kas reiškia 7,- kitų Įsitikinimus; drąsus be
ka
gali
būt
negatyve
ir
po

savo
pasisekimą pirmoje to laiko tas teisėjas vėla
tis, bet ten neranda kam X)0,000 bušelių daugiau ne galo: eina prie savo tikslo, VALD
___________
___________
žIA SUS1RUPINUS
zityve.
Iki
šiolei
visuomenės
vietoje: jos didžiumos lo tiems suareštuotiems, kurie
skųstis, nes civilinė valdžia gu pereitais metais.
mina
kojomis
viską,
kas
paKONFISKUOTAIS
GĖRIzungu esti „mano asmens neturi advokato ir prisipa progresas buvo negatyvio nieko negali atvykusiems
sipamioja.
žinoma,
kartais
MAIS.
interesai ir ateitis pirm vis žįsta kaltais, uždeda baus pobūdžio. Pagerinimai ir padaryti, kurie be to, dai NIEKAM NESAKYSIU. pavojinga šitokiu keliu eiti.1
permainos,
kurios
tapo
įves

ko!'’ Bet kiekvienam tėmy- mės $100.00, kuomet tiems,
Spinoza paima geometri
Prezidentas
Hardingas
tos, tai padaryta netyčio esti labai įerzinti įvairiu
Niekam nesakysiu .
tojui visuomenės vystymo kurie per pasamdytą'advo 
vietos nepatogumų ir nuola
jos
neginčijamus
principus
turėjo
anądien
pasikalbėjiKo esu nuliūdęs,
si aišku, kad tokios pastan katą- prisipažįsta kaltais, mis. Atėjo laikas, kada vi tinių barnių ir net muštynių
ir iš jų padaro neginčijamų mą su savo ministeriais
Ko veidas išbalęs,
gos dedamos tiktai atsieki- uždedama tik $50. bausmės! suomenės progresas turėtų su pagrobusiais geresnius
išvadų.
Jis reikalauja, kad Washingtone apie konfisKo skauda širdis...
mui asmeninio pasisekimo, Tas pats ir su kitų rūšių būti pozityvis, pagerinimai žemės kąsnius ir trobesius
šitokiu
keliu
reikia visur kuotą degtinę.
Pasirodo,
atliekami sulyg iš anksto
Niekam nesakysiu
tankiai — jei ne tankiausia profesionalais. Didelė di
Taip
risi
lieka
nepatenkinti,
kitur eiti. Metafizikoj jis kad tos degtinės yra konfisKo vargšas bedalis,
—yra anti-visuomeninio po džiuma jų pirmoje vietoje apmąstytu ir išdirbtu planu. nes žinoma, vietinių beže
vartoja
geometrijos princi- kuota jau tiek daug, kad
Ašaros’ paplūdęs
būdžio. nes asmeninis pasi stato savo pasisekimą, o ne Bet to atlikimui reikalinga, mių ir mažažemių niekas ir
pų
neginčijamumą.
Jam ro- valdžiai
prisieina labai
kad inteligentija pati pasis
Per dienas, naktis!
sekimas statomas augščiau visuomenės gerbūvį.
neatmena,
nėra
kam
pasirudos,
jog
visos
jo
išvados
taip
daug
mokėti
už sandelius,
tengtų plačiai ir nuodugniai
visuomenės gerbūvio.
uinti,
kad
jie,
tokiai
betvar

tikros,
kaip
2
ir
2
—
4.
Čia
kuriuose
ji
yra
laikoma,
Blogiausios
pasekmės: susipažinti su visuomene,
Dar aš pakentėsiu,
kiai
esant,
nebūtų
amžinai
jo paklaidų šaltinis.
Hardingas tiesiog pasakęs,
Dabartinės švietimo siste šiandieninės švietimo sis jos abelna išvaizda ir su Įs
Dar aš užtylėsiu.
Spinoza paima Descarteso kad pildymas blaivybės įsmos kiti trukumai: Šiandie temos blogumai neužsibai tatymais, nusakančiais jos skriaudžiami. Lengviau ten.
Niekam nesiskųsiu
pagrindinius principus ir iš- tatymo esąs didžiausis abninės švietimo sistemos tru gia anti-visuomeniniu pro statiką (tvarką) ir dinami kur žemės daugiau yra. Bet
Ant
savo vargų;
i
kur
su
žeme
yra
trumpa.
stumia
juos i kraštutinybę. surdas. Mokėdama dideles
kumai da apsireiškia ir ta fesionalizmu.
Dabartinis ką (progresą). Pirm negu,
Dar aš palauksiu,
:
ten
nuolat
k
via
nesusi
pratiIr
daug
sutikimo šių dviejų randas už sukrautą „munme, kad daugiausia domos profesionalizmas sutveria griebtis prie
uitu visuomeninės'
vicuviucniiiu^
. ,
j-**
tX
•_
Dar padainuosiu,—
tvarkos
pagerinimo,
būtinai
mu
ir
bruzdėjimų
ta
p
. filosofų išvadose. Spinoza šamą” valdžia baudžianti
kreipiama tik išlavinimui netik luomą atsidėjus} pa
Nors mano daina
J pradeda definicijomis ir ak- pati save. Bet ką daryti su
jaunuomenės profesionaliz daryti savo karjierą, kad ir reikalinga susipažinti su jos tinių ir ateivių. Tos parcePinas iš skausmų.
siomomis, o paskui eina ant ta degtine, pasiliko nenume. o ne auklėjimui joje sa- pakenkiant visuomenės ger ydomis ir budais galimų pa liacijos tikslas yra — kraš
L.
Studentas.
jų
paremtos propozicijos, tarta.
to lenkinimas*, nes spėjama,
vystovios
pasaulėžvalgos. būviui, bet taipgi ir nevei- gerinimų.

E universiteto j visuomenę.

įkiantį, pasyvį elementą mu-|

FILOZOFIJA.

%

Kaip Lenkų kariumenė
dalinasi žemę.

*

v

“KELEIVIS”
MHAU818 DARBO ĮMONIŲ
LA IK R.UTĮ S
PRENUMERATOS KAINA
Amerikoj*:
12.00
Metami ......................
Pusei metų ..................
Canadoj ir UžrubežiuoM:
13.00
Metams ........................
|1.50
Pusei metų ..................
Su visokiais reikalais atsikrei
piant į Redakciją, rašykit šitok
adresą:
“KELEIVIS”
S55 Broadway. So. Boston, Mase.

, išgaravus tamsybės liga ir
i vis dar tebetiki kunigo žo
džiams. Juk jau aišku kaip
diena, ką Seime krikščionjsdemokratai žada ir kaip že
mę dalija, kur dvarinin
kams reikalinga už visą sumokėt. Jau reikėtų ir mote
rėlėms atdaryti akis ir nie
kuomet nebebalsuoti už ku
nigų peršamus žmones. Kurdgų pataikūnai, tai musų
tranai savivaldybėse, kurie
visą turtą naikina.

EXTRA PRANEŠIMAS,
Pajieškau dviejų savo pusbrolių
Petro ir Juozapo Kuliešių. Petras va
HUDSON. MASS.
dina save Peter Kulys. Vilniaus rėdy Liet. Koop. Kraštinė* iėriuinkam-c
Kurie turėjot šėrus riršminėtoj įs
bos, Jezno parapijos. Kuliškių kaimo.

Teisingiausia.
REAL ESTATE
AGENTŪRA.

KAVALIAUSKO ”BAN- w i Dm AB 0 PA
KO” DEPOZITOKIAM. . W. J. iLiAUn & VV

Visi, kurie turėjo pasidėję pinigu-'
taigoj, tai malonėkit atsiliepti iki 1 <1.
Kavaliausko "Bankoje” (Joseph Ko
Norint pirkti arba parduot N AM A vai and Co.) ant Cross st. ar Broadsausio. Atsiliepdami sykiu prisiųskit
ir šėrus, tai gausit atgal įdėtus pini ar ŪKE visuomet kreipkitės pas mus, w*y, jei dar nepridavėt knygučių ir
gus. O kurie liks po naujų melu, tų o mes nuteiksime greitą ir teisingą negavot ”Certificate of Proof. of
(34) Claim,” tuojaus tai padarykite, nes
Šerai bus jau be vertės, nes krautuvė patarnavimą.
tapo parduota 12 d. liepos iš priežas LITHUA.NTAN HOME BUILDERS kurie nepriduos knygučių ir kitokių
ties slabno bizniu ėjimo.
(35)
CO, INU.
pinigų pareikalavimų iš to "bankieand Rcal Estate
As, Bronisląva Tuutvidaitė. pajieš
Atsišaukit pirmininko adresu:
riaus” skolų iki 1 d. rugsėjo (Sept.),
366 Broadway, Room 1,
• M. Perednis
kau savo pusseserių Marcelės ir Petie, pagal teisino nutarimo> vėliaus
So.
Boston.
Mass.
1 Mason st,
Hudson, Mass.
liasės Barboros Tautvidaičių, Kauno
jau neturės jokių teisiu įsavo pinigų
rėdybos, Raseinių apskričio. Švėkšnos
reikalauti, reiškia trotįs viską ant viTelefonas So. Boston 1878-J.
valsčiaus, Tenianių parapijos. Plau
sados. Taigi nepasivėluokite, priduoPRANEŠIMAS
DETROITO
kikų
kaimo. Malonėkit atsišaukti
KAS NORI PIRKTI AR PARDUOTI kitę nevėliau Sept. 1, 1921.
LIETUVIAMS.
šiuo adresu:
%
(35)
savo Namus ar Farmą teirul atsišau
Adv. F. J. Bagocius,
Darbininkų ir kapitalistų Sovietų kia pas mane. Pirkėjai farmą atva 253 Broadvvay,
Bernis Tautviuaitė
So. Boston, Mass
Rusijos
ir
Bolševikų
krutomi
paveiks

910 Markei st.,
De Kalb. 111.
žiuoja pas mane iš visų salią Ameri
lai bus rodomi paveikslų teatre 1031- kos ir Kanados. Parmos Mass., ir
*
ir O
4035 Dix avė, Dix Theatre ant West Conn.. valstijose yra geriausios už
LONGINAS BU1N1S
APSIVEDIMAL
Side, Detroit. Mich. 5 d. Rugsėjo- tai, kad randasi daugybė fabrikų.
Birželio ir liepos mėneSeptember. Labor Day. Pirmas rody Gromatas prašau rašyti lietuviškai ar
•o
o.
ausivedimui merginos mas prasidės 1 vai. po pietų, antras lenkiškai.
(42)
siuose pas mus viešėjo Ta nuoPajieškau
•4»o
18 iki 28 metų aipžiaus. Meldžiu rodymas 3:30 vai.; trecias—6 vai.;
J. F. K1CHARD
rnas Matas iš Waterburio. atsišaukti ir paveiksią prisiųsti. At ketvirtas—8:30 vai. įžanga 10 ir 20c. 33 Canal st., So. Hadley Falls, Mass
kiekvienai.
(35) Meldžiu pribūti.
i
PAPILĖ, ŠIAULIŲ APSK. Jis čionai aplankė daug val- sakymą duosiu
o
Aš rodau geriausius krutamus pa
■
i
PARDAVIMA1
(”Keleivio” korespondento' diskų įstaigų ir matė musų Box 183, F. P. Skv
veikslus kožną dieną nuo 6:30 vaka
Page, N. Dak.
5
re, nedėliom nuo 1:30 iki 11 vai. nak
pranešimas.)
į tvarką. Matė musų valstiePARSIDUODA PAVEIKSLŲ
cL
Pajieškau ausivedimui merginos ties.
STUDIJA.
X
Pas msu rinkimai i savi- čių nusistatymą, matė tam- arba
GERA PROGA pirkti arba investydoros našlės su nedaugiau Kaip
Išdirbta per 15 metu. Parsiduoda
p’
Aš reikalauju pusininko (partne todėl, kad savininkas važiuoja į Lievaldybes praėjo gerai tik aujų minių atgaleigą; susi- pora vaiką ir nesenesnės kaip 40 me ti.
c
e-•
tų amžiaus. Geistina, kad mergina rio), gero lietuvio, kuris turi ma tuvą.
Oi
(36)
o®co9
norėčiau pabriežti apie jų pratusiujų
.
_
-_
.pirmynžangą.
_
.
šiek tiek mokėtų rašyti. Gali atsišau žiausia nors $10,000 pinigų ir norėtų
S
ERNESr BERG
r
pasekmes ir žmonių supra-. Matė musų vargus ir Unkš kti ir gyvanašle. Aš esu pasiturintis įstot į moving picture biznį. Mano 195-197 Amcs st, ilonteilo, Mass.
2vaikinas, turiu kelis namus ir keletą teatras yra geriausioj vietoj, kur ga
r
f.
O
timą. Išrinkta pagal gyven- mybes, valdžios netvarką, tūkstančių pinigų, Platesnes žinias lima padaryt gerai pinigų. Aš teatrą
a
PIGIAI
PARSIDUODA
galiu parduot bile kada ir Aut gerai
toju skaičiaus Į valsčiaus ta- netobulumą, ėjimą prieš vi- suteiksiu per laišką. W. S. B.
5 •
s
L. Box 766,
uždarbio,
bet
aš
žinau,
kad
kitą
tok;
Zeizler,
111.
NAMAS
o
- - Rinkimu
---------------------------j dešiniųjų kietą
ryba 28 nariai.
ko- suomenę;
sunku rasti. Todėl ■fcš noriu pusę par
į I
NORM’OODE. MASS.
Taipgi
duodu
lekcijas
ant
dau

duoti,
nes
man
reikia
pagal
kontrak

kumštį
ir
tt.
Jums,
ameri

Pajieškau apsivedimui
merginos
misijos pirmininku buvo A.
6 familiju stuba su 2 storais, Turi t gelio instrumentų greitai išmo
to 1 d. spalių išmokėta $4,000, o aš
tarp
18
—
26
metų,
turi
mokėti
ang(36'
kinu grajint. Tuniju ir taisau
Gedaminas. Valsčius rinki kiečiai, jis papasakos gyvu lškai kalbėt ir rašyt ir kad turėtų daug pinigų išleidau ant pataisymo būti parduota greitu laiku.
I
1103 YVashingion street.
pianus, atlieku visokius muziteatro
ir
kilų
didelių
bilų.
Teatro
kai

žodžiu
ką
jus
turite
remti
ir
maž-daug
pinigų.
Aš
esu
27
metų,
tu

mams buvo padalintas į 9
N0RW00D, MASS.
kališkus
darbus atsakančiai.
na,
namas
ir
visi
įtaisymai
$40,00<(.
riu savo narną ir noriu eit įbiznį. Ma
Meldžiu
kreiptis
visais reika
apylinkes ir kožnai apylin ką turite pasmerkti. Išdės lonėkit
O
gal
kas
norėtų
man
paskolinti
prisiųst paveikslą su pirmu
1
lais pas mane.
f
A. D.
(35) $4,000, aš mokėčiau 6 nuoš. ir išduo PARSIDUODA AUTOMOBILIUS
kei buvo paskirta komisija tys jums gerus norus social laišku.
biau savo notą pasižadėdamas pasko
1921 Overland, visai mažai važinė
ST,
iš 3 nariu. cI tarvbos
narius demokratų ir jiems prijau P. O. Box 2o W. Akron. Akron,Ohio. lą atmokėti į vieną metą laiko arba tas. Pardavimo priežastis, važiuoju »t 26 SCHOOL
*.
CAMBRIDGE.
MASS.
ir kaip Pajieškau apsivedimui merginos greičiau, šita proga tik lietuviams. į Lietuvą
(34)
pateko: 12 narių iš pažan čiančių asmenų
Tel. Cambridge 7322
Žydų
ir
kitokių
tautų
meldžiu
nera

J.
Mikolop
našlės kad ir su vienu vaiku, be
giųjų grupės; 7 vidurinės mums da sunku prieš ”vėją crba
Šita proga yra gera iki 1 d. RugP. 0. Box 136,
Medvvay, Mass.
skirtumo tikėjimo, tarpe 25 ir 35 me šyt.
sėjo-September.
(35)
pusti.
”
Musų
augščiausi
grupės ir 9 krikščionių-de
tų amžiaus. Aš esu našlys 37 metų,
Su pagarba
PARSIDUODA BIZNIS
paeinu iš Alizavos miestelio, turiu
mokratų. Partijų vardais idealai menko vėjalio pūste savo
Grccernė
ir mėsos marketas, lietu I
,
ANT.
W.
BUTONAVIČE
farmą. Norėčiau susirašyti su
4031-4035 Dix avė, Diz Theatre vių ir lenkų apgyventoj vietoj, biznis ,,
kandidatai nesiskelbė, nes lėjimo išblaškomi, bet mes Alizavos, Kupreliškių, Vabalninku,
išdirbtas gerai, prie vietos arklys ir (i
Detroit. Mich.
dirbsime Fandelio arba Kupiškio apielinkės
tikrų partijos žmonių papi nenuilstame ir
vežimas su visais pakinktais (arklį
merginoms.
Katra
mylėtų
gyventi
i nors ir alkio kankinami, ant farmos prie gražių Paciiic jūrių, -MUZIKANTAS NORI VIETOS.
galima ir skyrium pirkti, vertas , ,
liečiuose nėra.
$-100). Visas biznis galima gauti už. i 1
nauduosimės
draugo
tai
malonėkit
atsiust
laišką,
prisiųsGydytojas
Pajieškau vietos už muzikantą. Aš
Liepos 12 d. ivvko tarvbos ^es
.
. _
damos savo paveikslą. Atsakymą griežiu ant smuikos visus lietuviškus (>2,OO0. nes savininkas išvažiuoja i
(Pd36)
1-as posėdis, kuriame daly- Mat0 patarimais ir tikimės, duosiu kiekvienai ir paveikslą parei šokius. Rašykit: E. šilalis, 94 Bolton Lietuvą. Kreipkitės pas
ir Chirurgas
Vincą Tamulaitį
(37)
vavo 25 atstovai: neatvyko
jūsų, amerikiečių, jėgo- kalavus grąžinsiu atgal.
st.. So. Boston, Mass.
38
Union
st.,
Cambridge,
Mass.
Antanas Gabrėnas
Gydo užsenėjusiM ligas
1 iš kairiųjų; 1 iš viduriniu m*s busim paremti. Drau- 1447 Commercial
st, Fortland, Ore.
PARSIDUODA KRIAUČIŲ ŠAPA. *
REIKALAVIMAI.
-----gas
Matas
ketino
sėst
ant
vyrų
ir moterų; ypatingai ly
ir 1 iš krikš.-dem. Atidarius
Gera vieta, biznis gerai eina, yra
Pajieškau apsivedimui našlio arba
tiškas
ligas.
laivo*
apie
30
liepos.
Esame
keli
šimtai
užsakymu.
Vieta
yra
ap

seniausiam iš atstovų A.
vaikino, ne senesnio kaip tarp 39 ir REIKALINGI AGENTAI LIETU gyventa lietuvių, lenkų ir rasų. Par !
VIU
KOLONIJOSE
tikri,
kad
jis
daug
jums
pa

Duoda patarimus sveika15 metu. Aš esu našlė 40 metų, turiu
Milevičiui posėdį išrinkta 18
siduoda pigiai, nes savininkas va
2 namu. Geistina, kad ir vyras turė
Kam būti be darbo, bei diibti už žiuoja Lietuvon.
F. J.
(34)
. tos dalykuose per laiškus.
balsų dienos pirmininku A. pasakos apie musų, papilie tų
kiek pinigų. Su pirmų laišku pri mažų atlyginimų, kad gali labai leng 244 Warren st, Bridgeport, Conn.
siųskit paveikslą, kurį ant pareikala vu budu, o net ir liuosu laiku nuo
Gedaminas (kairysis). Į ta čių, darbuotę.
vimo sugražinsiu.
M. Š.
darbo, užsidirbti po $10.00 ir dau
A. Gedaminas.
PARSIDUODA ČEVERYKŲ
rybos pirmininkus išrinktas
Blackstone, Mass.
giau i dieną, nemokėdamas jokio speDIRBTUVE
cialio užsiėmimo. Kreipkitės plates
buvusis tarybos pirm. M.
Fitchburge pigiai parsiduoda čevePRANEŠIMAS
nių žinių tuojaus, prie išdirbėjo labai ųj'kų taisymo dirbtuvė su visomis
Lapiai
(Kauno
aps.).
Rin

Jackus (kairysis); pa va
Elizabeth. N. J. Liet. D-jų atstovams. pelningo ir visai naujo da.vko.
mašinomis,;, nes savininkas išvažiuoja (i
TEL. BULEVARD 2160.
M. I. DUMSA
duotojum J. šuša (kairy kimuose Į valsčiaus tarybą Lietuvos Laisvės Išgavimo komite
.. Iaetuvą. Biznis gerai išdirbtas ir į'
to
nepaprastas
susirinkimas
įvyks
26
5013 Maitose st, PhilaiVlphia, Pa. dirbtuvė gerai užsimoka, Kreipkitės
profesinė
sąjunga
pastatė
sis) ; valsčiaus valdvbon iš
rugp. 1921 m. 8_tą vai. vakare, A.
šiuo adresu:
rinkta: viršaičiu dabar esąs savo sąrašą ir nežiūrint Liutvino svetainėje, 69 So, Park st.. REIKALINGI 200 DARBININKŲ.
A. Augustinaviėius,
Elizabeth, N. J. Todėl gerb. atstovai
291 Walter st,
Fitchburg, MasJ. Joniškis (kairysis), Jur Įvairių kliūčių vis gi prave draugijų
Lietuvių,
I.enkų,
ir
Rusų
prie
tamalonėkit pribūti, nes yra
Ibako farmų. Geras kambarys ir užgis Gricius pavaduotoju dė tarybon keturius savo begalo svarbus reikalas.
PARSIDUODA STAKAS.
‘ laikymas. Alga mokama kas sąvaite,
komisija:
Savininkas apleidžia šią šalį, todal
(kairysis) ir iždininku Pov. žmones. Kauno apsk. pro Presos
i Ateik 'ratavai pasirangęs dirbti. ()
F. Soroka,
Ilgai lauktos "KANKLĖS”
CARROL’S EMPLOTMENT OFFICL pigiai parsiduoda visas jo stakas. pradeda
R. Dziovolis.
Čeponis
(dešinysis-fanati- fesinė darbininkų sąjunga
kankliuoti, ši meta komp.
vertas $6.000. Tai yra nelabai toli nuo
24
AHyn
st.,
Hartford.
Conn.
A. P. Zailskas.
Nezvark, N. J. Turiu ir daugiau viso MIKAS PETRAUSKAS leidžia ne
kas). į apskričio tarybą iš susikūrė tik šį pavasarį, bet
mažų ir didelių. Platesnių žinių tik šių metų "kankles”, bet ir visų
svarbumas Pajieškau apsivedimui merginos REIKALAUDAMA DARBININKŲ , kių.
rinkta J. šuša, A. Gedami organizacijos
keturių 'praeitų metų bus naujai
kreipkitės laišku šiuo adresu:
•« skirtumo pažiūrų, kuri butų tik Kurie akvatytų prigulėti prie musų
peržiūrėtos ir viena knyga-sąsiųvi
Mike Churinskas
(Pd34)
nas (abu kairieji ir buvę ima būt aiškus patiem dar Suvalkų
gub, Naumiesčio apskr.; nuo kompanijos ir dirbti Įvairius darbus
nių išleista. Dabar jų kaina 3 dol,
Box 46,
Sand Brook, N. J.
——
— ----Kreipkitės
šiuo
antrapraeitoj apėkų taryboj) ir bininkam. Sąjunga kiek pa 25 iki 35 metų. Aš turiu gerą darbą. pirmžangoje. w
o Kaip tik apleis spaudą ( už trijų
Platesnių
žinių
klauskite
prisiųsda
(Pd35)
sąvaičių)
bus
"KANKLIŲ”
PARSIDUODA ČEVERYKŲ
J. Bernotavičius
(viduri jėgdama padeda gintis nuo mos savo paveikslą. Adresuokit "Ke šu:
I
Material
Kąoperative Builders and
kaina 6 dol. Siųsk tuojaus TRIS
KRAUTUVE.
darbdavių
suktumo.
Dabar
Port
leivio” adresu:
D. V„ 255 Broad- Works. 85-89 Harbor Rū.,
nis). Renkant buvo gavę
Geroj vietoj, biznis išdiibtas per 7 dol. šiuo antrašu:
,
w«y, So. Boaton, M
Washtngton, L. I. N. Y.
metus. Savininkas
nori išvažiuoti
balsų po 11 kun. Jerulaitis ir vėl vietomis pasisekė pra
MIKAS PETRAUSKAS
Lietuvon. Gera proga!
(34)
vesti savo kandidatus Į vals-

Turiu svarbią žinią iš Lietuvos. Jie
patys lai atsišaukia arba kas apie
juos žino meldžiu pranešti šiuo ad
resu:
• (34)
,
Felix Bunevičius
3342 So. Union av,
Chicago, 111.

IŠ LIETUVOS

i

i

I

Dr. A. J. Karalius

-T 3303S.HORGANST.
CHICAGO, IU.

“KANKLES’

J. šuša ir per neapsižiūrėji
mą pirmininko jiems nesu čiąus savivaldybes ir ten tu
tikus traukti lioso, jiedip rėti savo reikalų gynėjus.
vienudu buvo perbalsuota, ■ Tik daugiau
- t♦ susitelkimo ir
kur kunigas ėmė viršų. Bet,darbštumo;
ištikrujų reikalinga buvo
statyti visus i
Susirinkimui paaiškinus ..
pastačius klausimą ar yra Pajieškau lietuvės ar lietuvaites
perbalsuoti,
pa- J J'*
prie gaminimo
dėl V3 Jypatų ir
—reikalinga
——
v,
v valgių vivi
sirodė dauguma. Perbalsuojant dešiniųjų balsai susi ypatiškai.
(37)
Wm. Petkevičia
skaldę ir kunigas pralaimė 100 Lincoln
avė, E. Saugus, Mass.
jo.
Pajieškau Antano Kuivinuko ir Ta
Valsčiaus revizijų komi- mošiaus
Bagdono, abudu Garlevos
sijon išrinkta A. Gedaminas miesto, Suvalkų rėdybos. Malonėkite
(34 )
ir J. Bernotavičius; trety atsišaukti.
Taurinas Jurgilaitis
sis gi J. Mitušas palikta iš 1217 E. Percy avė, Springfield, III.
praeitų metų išrinktu. Miš Pajieškau -Juozo ir Vinco Valukevikų komisijoj palikta A. Ge čių, paeina iš Suvalkų rėdyLos, Šventparapijos, Dabrų kaimo. Mel
daminas ir išrinkta J. Ber ažerio
džiu atsišaukti, nes aš turiu laišką iš
(34)
notavičius. Socialės apsau Lietuvos nuo jų giminių.
Jieva Streimikiutė
gos komisijon išrinkta Pr. 1557 Girard
st,
Chicago, Iii.
J auga ir A. Milevičius. Ke
Pajieškau savo broiio Jono Lauri t
lių kom. išrinkta J. Dargu naičio,
paeina iš Kauno rėdybos, Ra
žis ir V. Statkus. Rekvizici seinių apskričio, Eržvilkio parapijos.
Balandžių kaimo. Meldžiu atsišaukti
jų kom. išrinkta Ant. Buce- arba
kas jį žinot man pranešti šiuo
vičius ir J. Kazlauskis. Sani adresu:
(34)
Petronėlė L. Jankozvska
tarijos komisijon išrinkta 25 Cor.ant
st,
Gaidr.er, Mass.
kun. Jerulaitis ir CalI Me
Pajieškau sesers sūnų Juozapo Pedai je (žydas). Vienas jų lee-kio
ir Stanislovo Lemento, abudu
bažnyčioje galės apsakyti paeina iš Kauno rėdybos-, Raseinių
apskr. Baublių kaimo. Apie 8 metai
apie švarumą, ne kokius nie atgal
girdėjau gyveno Chicagoj. Mel
kus tauzijęs, kitas irgi su džiu atsišaukti laišku arba, jeigu
randatės
netoli, ypatiskai. Turiu
žmonėm tankiau turi ry svarbų
reikalą.
(35)
šius.
Domininkas Lemontas
Lavvrence, Mass.
Iš siisipratusiujų tarpo ir 34 Alder st,
gi nevisi laikėsi prie žodžio Petronė Kal.evičienė pajieško bro
lio Kazio Vasiliausko. Vilkaviškio
ir kas buvo sutarta, už tuos apskričio,
Vištyčio valse, ir mieste
nevisi balsavo. Dėl kokio tai lio. Jis pats, ar kas ji žino, teiksis
už ką busiu labai dėkinga.
asmens keršto savo tarpe atsiliepti,
Mano adresas:
(35)
geriau atidavė savo balsus
Petronė Kakeviėienė
413 Grand st, Brooklyn, N. Y.
už šlamštą, kad tik pastaty
*
tasis kandidatas nepraeitų.
Pajieškau švogerio Antano Kums.
kio,
Kauno
rėdybos,
Raseinių
apskri

Reikėtų papiliečiams nebūti čio. Titavėnų miestelio. Pirmiaus jis
tokiems naiviems ir dėl as gyveno (’hicagoj. Taipgi pajieškau
Vaitkevičiaus. Kauno rėdybos,
meniškų
nepasitenkinimų Jono
Šiaulių miesto. Malonėkite atsišaukti
savivaldybėje rinkti nesu arba žinantieji apie juos pranešti
(34)
prantančius nieko žmones. šiuo adresu:
Ignas Sabutis
Dar pas musų žmones ne- 1435 E. 31 st st., Tacoma, Wash.

pSĖu,ir Pajieškojimai

A S.MOLSKIS, K. MAČYS
.1105 Washington st, Norvood. Mass

769 Broadway, So. Boston, Mass.

arba mokslas apie žemės paviršių; tai yra aprašy
mas įvairių š;#ių ir jų gyventojų, kalnų ir upių, sausžemio ir jūrių. Didelė ir stora knyga, puikiai auk
suotais apdarais apdaryta.
Kas prikalbins "Keleiviui" daugiausia naujų skaitytojų ir
prisius už juos pinigus, tas gaus I-mą dovaną. Antras dau
giausia prikalbinęs skaitytojų gaus II-rą dovaną. Trečias
iš eilės gaus III-čia dovaną. Be to kiekvienas galės pasi
rinkti už kožną prikalbintą skaitytoją 50c. vertės knygų.
LENKTLNĖS TgSIS TRIS MĖNESIUS NUO DIENOS
PASIRODYMO "KELEIVYJE” ŠIO PASKELBIMO.

KELEIVIS,” 255

Broadway, So. Boston, Mass.

-

-

Į

Kur seniausia.
Ten geriausia.

ftOBnturfl
VIENYBE
arduoda laivakor
tes aut visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą,
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepojų, Karaliaučių ir ki
tus portus j Eidkūnus ir į patį Kauną,
taip pat ir iš Lietuvos.
■ S
Pinigus siunčia į Lietuvą
ir visur pigiausiu kursu;
už Juos garantuoja, kad —
ypač Lietuvoje — pinigai
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

■ S
"VIENYBĖ"

TRYS EXTRA DOVANOS!

111—PILNA GEOGRAFIJA

A. STRUMSKIS
675 Main st., Montello, Mass

Spausdina
konstitucijas,
'W>
knygas, laiškams popieras,
plakatus, vizitines korteles,
baliams tikietus ir tt.

BE TO DA, GERIAUSIA PASIŽYMĖJUSIEMS
YRA SKIRIAMOS

šitame veikale telpa visi klausimai, kokie tik buvo
Lietuvos Steigiamam Seime svarstyti, ir visų atsto
vu kalbos, žodis-žodin surašytos. Tų raštų yra 10
tomų, ir visi apdaryti po stipriais audeklo apdarais,
su auksuotu antgalviu. Tai yra svarbiausia doku
mentas Lietuvos istorijai.

MONTELLIEčIAMS!
Daug metų išdirbęs didelėse firmoSt Bostone ekspertas laikrodininkas
atidaro auksinių daiktų ir laikrodžių
taisymo
ir
pardavimo krautuvę.
Darbas gvarantuotas. Ateikit šiuo
adresu:
(35)

"VIENYBES
SPAUSTUVĖ
Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai,
pigiai ir gražiai. •

Kiekvienas, kuris tik gaus "Keleiviui” bent vieną naują
skaitytoją metams, galės pasirinkti DOVANŲ $.50 vertės
knygų iš "Keleivio" kataliogo, kuris bus paskelbtas "Kelei
vyje” Lenktynėms pasibaigus.

II— STEIGIAMOJO SEIMO DARBAI—

W. J. PETKON & CO.
8 Vine st., Montello, Mass.

Amerikos pinigus
maino ant visų
šalių pinigų.

KURIOSE KVIEČIAMI DALYVAUTI VISI
"KELEIVIO” SKAITYTOJAI.

ir kiti jo raštai. Paaiškinimu apie šį veikalą turbut
nereikia. Tai yra noksiąs apie visuomenės surėdj mą ir žmonijos kovą už būvį. Trįs dideli tomai, ap
taisyti dailiais auksuotais apdarais.

Parduoda laivakortes ant geriausių
linijų Lietuvon ir iš Lietuvos, kadan
gi W. J. PETKON yra Notariju.šas,
registruotas Lietuvos konsulato Washingtone, parūpina pašpurtus ir le
galizuoja visokius dokumentus. Siun
čia pinigus Lietuvon pagal tos dienom
kursą, greitai ir saugiai per geriau
sias Vokietijos kurjeras po Lietuvos
atsakomybe. Nors pinigų kursas da
bar pigus, bet greitai vėl kils, ne3
musu kurjeras praneša, kad kils augščiau $25.00 už 1000 auksinų. Tad pa
tartina lietuviams užpirkti iš kalno
po kelioliką tūkstančių auksinų, o
ateity tas daug sučėdvs pinigų.
36)

Pinigus i Lietuvą
siunčia telegramų.

Nepaprastos
Lenktynės

I— KAROLIO MARKSO "KAPITALAS”

SENIAUSIA IŠTAIGA
LAIVAKORČIŲ IR SIUN
TIMAS PINIGŲ. OFISAS
TAUTIŠKAM NAME,
MONTELLO, MASS.

Pirmasis ir Vienintelis Tik tai Lietuvių Bankas
Rytinėse Valstijose

BALTIC STATĖS BANK
KAS MANO KELIAUT LIETUVON, ir nori turėti gerą
kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant
laivo ir Lietuvoje, LAI KREIPIASI Į BALTIC STATĖS
BANKA.
KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos gimi
nėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui, pirkimui
ūkės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori, kad pini
gai butų teisingai, be nuostolių ir greitai pristatyti, BŪTI
NAI LAI KREIPIASI I BALTIC STATĖS BANK, kurs
persiunčia Lietuvon pinigus greitai ir teisingai.
KAS NORI PASIDĖT PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir gau
ti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas
mėnuo, LAI SIUNČIA DEPOZITUS I BALTIC STATĖS
BANKĄ per paštą, Money Orderiais arba banko čekiais.
KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ. MES GREI
TAI IR MIELAI ATSAKOME J LAIŠKUS.
PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.

BALTIC STATĖS BANK
294 E1GHTH AVĖ.,

NEW YORK, N. Y

EINA DU KART
SAVAITĖJE
Spausdina geriausius
tus, vėliausias žinias
Lietuvos ir visur ir turi
Juokų skyrių

"TARKA”
AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ....

I $
Pirkite ”VienybėsM Ben
drovės šėrus.
Diviilendai
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

& B S
Užlaiko didelį knygyną,
kur galima gauti
šokių knygų.
Reikalaukite platesnių
formacijų apie viską,
švkite mums laiškus,
kalaukate inusų piniginio
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais
kreipkitės šiuo adresu:

LITflUflNIAN
VIENYBE PUBL. Go.
193 Grand a w
Brooklyn, N. y.
Kur vienybė.
Ten galybė.

KELEIVIS

y
V

I
i

Pajieškojimui.

Pajieškau Lietuvos atsto
vo pono Čarneckio, kuri
girdėjau Lietuvos valdžia
andai Amerikon atsiuntusi.
Kas man praneš, kur jis
randasi ir ką veikia, tam už
rašysiu "Vienybės Lietuv
i
ninkų" dienraštį dovanų.

Įužiotojai niekaip negalėjo NUSIPIRK REVOLVERI
pasidalinti, žydelis davė pa
TIK Už $3.00.
tarimą eiti gult nevalgius ir
kuris sapnuos geriausĮ sap
ną, tas ant rytojaus gaus
dašra. Prošepanai ant to su1 tiko.
'Atsikėlę visi tris ir pasa
koja sapnus. Vienas prošeĮianas sako: "Aš sapnavau,
Reta proga gaut 22 kalibro puikiai
jog buvau danguj ir kalbė nikeliuotą
Revolveri. Musų Revolve
jau su šv. Petru. Jis pasakė, ris yra geriausio darbo ir tūli agentai
Jį po $8.00. Jis saujama-s
jeg galas dešros priklauso parduoda
Nr. 325 B-k patronais. Jei negalėtum
gaut patronų savo mieste, gali par
man.”
traukti iš adus. Paprasta kaina yra
Antras prošepanas sako: $<>, bet jei pirksi šį mėnesį, galėsi
"Aš sapnavau, jogei buvau gaut musų Revolveri tik už 83. U j
t ek j<> niekur negausi. Kožitas revol
danguj ir su šv. Petru kazv- veris
musų gvarantuotas. Iškirpk šitą
romis lošiau. Jis pralošė apgarsinimą ir prisiųsk su savo ad-.
tesu ir 30 stampuiu ar sidabru, Kai
man tą galą dešros.”
gausi Revolverį damokėsi neštą, Už- i
Žydas gi sako: 'Nu, kai sakymai uz S. V. turi būt apmokėti
is kalno. Nelauk, Parašyk šiandien,'
aš sapnavau, kad judu nuė jei
nenori šios progos praleisti. (351
jot i dangų, tai maniau, kad
M ESTEliN SALES CO..
ant žemės jau nebegrįšit. 1330 N. \Vestern avė.. Depe; 30,
CHICAGO. ILK.
Tada aš pabudau, paėmiau
.'ešrą ir suvalgiau.

Teisėjas:— 0 pirmiau ar
tamsta reikalavai pagal ši
vekselį skolos?
Pajieškau klerikalų Tau
Skundėjas:— Taip, reitos Fondo atskaitų. Girdė
jau, kad tas fondas nupirko iialavau.
Teisėjas:— 0 ką jis sakė?
vienam savo diplomatui fra
Skundėjas:— Jis iiepė eit
ką ir kelines, kada jam rei
:
peklą.
kėjo Londone pas mergas
Teisėjas:— Ką tamsta
nueiti. Aš norėčiau žinoti,
tuomet darei?
kiek tas kaštavo, nes ir aš I Skundėjas
Aš atėjau
esu tėvynės reikalams auka
čia.
vęs.

Po medžiu.

Lietuvių keleivių mfgiamas laivas gerai žinomas dėl sava di
dumo, patogumų, švaros ir apsčiai teikiamo gero maisto.

Sekantis išplaukimas iš New Yorko bes 27 d. Rugpiučio.
Kaip paprastai ant jo keliaus daug lietuvių, kurie nori keliauti
Red Star Linija. Tūkstančiai keleivių Whrte Star Linijos buvo
nugabenti j Lietuvą ir iš Lietuvos. Red Star Linijos laivai išplau
kia iš New Yorko sekančiai:

PRACTICAL SALES
COMPANY

Generaha: Agentai dėl CENTRALINES ir KITU EU ROPOS

_________ NORTH - GER.MAN I.I.OND

BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJŲ

I

i

Greičiausiais ir didžiausia's laivais, plaukiančiais
liava :

1
I
B

■

>

:

| IŠRADĖJAI!?:
...

RREMEN.________

Laivai plaukia tiesiai i LIEPOJ U per Dancigą. Tiesus persiniainymas nuo laivo ant laivo.
HUDSON Rugpiučio 3t’. Spalių 15. Gruodžio 3
PR1NCESS MATOiKa Rugsėjo 15. Spaliu 22. Gruodžio 10
POTO.MAC Rugsėjo 22. Spalių .5. (iruogžio 24
Iš NEW YORKO | CHERBOUFGA IR BREMENĄ TIESIAI

i

I

L

1219 NORTH IRVINO AVĖ..
DĖBT. K.
CHICAGO. 1LL.

♦♦♦ *1
i
J

Prisiųskite man savo braizi- ♦
nius išradimo išegzamiuavimui. • |
Reikalaukite išradimų knygu-A
♦ tės "Patarimai Išradėjams,” Jk į
kuri duodama dykai.
♦
Rašykite lietuviškai savo ad-%* {
♦ vokalui,

♦

'

y* Red STAR Line * z

A.MERIC \ Rugpiučio 27. Rugsėjo ^8 ir Lapkričio 1
GEORGE M ASH1NGTON Rugsėjo 3. Spalių 4, Lapkričio 8
Kreipkitės: 99 Statė st.. Bosto n, Mass. arba prie Vietos Agentų.

ELIHU D. STONE
Representantas

ir jo brolis

LOUIS G. STONE
ADVOKATAI ir TIESU AT
STOVAI.
Veda provas civyliškas i

į

Waterbwry Mail Corporation

VR

A

S

L

L

BAMBINO

Dykai! Įsmilti

INTIINATIONAI MSKCAKTILS MAKIN* CtMMMY

ItafTBSMtnig

r

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
V MHOaDVAV'

YCIih Si Y

TIESi KELIONE { LIETUVA PER PILI AVA
(Karaliauėio prieplauka)
Arba per LffiAV A-H.A.MB t RGA-E1DKUNI S
šivomi linksma mums pranešti, kad nic< pasidarbavom idant
musu nasažieriai, O YPATiNGAl LIETUVIAI, gelėtą keliauti
'STAČIAI J PILIAVA.
Lietuviai, važiuojanti i Piiiavą, aplenkia lenkų koridorj ir pri
valo turėti liktai lietuviška paspurią; jokių vizų ne reikia.
Susinėsimas su Piliava tai yra saka musu -reguliarisko susinešisu Hamburgu, Panziga ir Lie^ojum. o dėl Lietuvių tai trumir parankus kelias nam<-n dasigauti.

Dideli -dvieju sriubą pašto laivai išplauks:—

b S. LITUANIA Rūgščio 7
S. S. LATVI A Rugsėjo 21

S. ESTON1A Spalių 5
S. S. POLONIA Spalių 12
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams.
Taipgi naują tiesi Colionė tarpe LIEI’OJAUS-DAN€l(iO IR
HA1J PAX. CANADA

Amerikos
24 Statė Street,
New York.

Greitas Pasažierinis Susisiekimas

TARP NEW YORKO IR LIEPOJAUS
Laivai eina tiesiai per Gothenburg, Švedijos į Liepoją, Rygą ir Dan
cigą. Persikėlimas aut vandens nuo laivo ant laivo.

S. S. DROTTNINGHOLM Rugsėjo 3 .
S. S. STOCKHOLM Spaliu 1.

Trečia klcsa i Uepojų $145;*} Rygą $150 ir $5 taksų.
Trečios klesos kambariuose vra <ik po- 2-4-6 lovas.
Švedijos viza nereikalinga. Kreipkitės prie vietos agentų.

UNITED AM0ONLINES
JOINT

TARP NEW YORKO IR HAMBURGOJOiS T
Trumpiausias susisiekimas su Centraline Europa.
S. S. "Mount Clinton" (naujas) Rugsėjo 1
S. S. "’.Mount Clay" Rugsėjo 15

Ruimai su 2, 4, ir6 lovom ant šių visu garlaivių. Spe
cialiai valgomieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimui
ruimai ir pasivaikščiojimui deniai, visas tas patvarky

nūs trečios klesos pasažieriams.
Specialiai traukiniai laukia Cuxhaven su lietuvių
perkalbėtojum.
275 svarus bagažo veža dykai iki rubežiui.
Naujosios Anglijos Ger.eralis Pasažierinis Agentas

Dykai!

ri

& ĄjmaUMVm

Bostono ofisas: 84 Statė St., Boston, Mass.
arba prie vietinių musų agentų.

Lietuvišką katalogą dykai

Jei manote atidaryti krautuve, pirmiaus “
atsišaukit j musu Bendrovę, gausite in- į *
i formacijas.
vį

Į HAMBURGĄ, LIEPOJŲ IR DANZIGĄ:

GOTHLAND ....................................... Liepos 30, Rūgs. 22
SAMLAND ................... ,............
Rug’- 1. Spaliu 15
Pirkite
Žemos kainos paduodama j visas Lietuvos vietas,
savo laivakortes nuo

po Amerikos vė

502 AVilson St.
\Vaterbury, Conn.
y
Pajieškau lietuviu komu-:
ristų sąjungos, kurt ketino': Jis:—Ką tamsta dabar
kriininališkas.
s
♦♦♦ ! 66—67 Journal Buiįdln*
Amerikoj revoliuciją pada j darytum, jei butum vyru?
Iš HAMBURGO
t
MARTIN LAB1NER
A
•■ 262 VVASHINGTON STREET
Reg. Patent Attv.
J
ryti ir visus socialburžujus j Ji:— Aš taip žioplai nesė *•*
tiesiai j
BOSTON,
MASS.
15 PARK RO\V, NEW YORK y t
dėčiau,
kaip
tu.
išnaikinti. Turiu prie jos:
DANCIGĄ ir VARŠAVĄ
Tek Main 3334
Naujai? laivais
svarbų reikalą. Jei kas žino, ■
OROPESA
Rugp. 27
kur ji randasi, tegul man!
ženytis ar ne?
ORIU N A
Rugsėjo 10
ORBITA
Rugsėjo 24.
jiraneša.
Tūlas profesorius tvirti
Uždaryti ' kambariai moterims
Į
ir šeimynoms.
! na, kad senberniauti yra beTHE ROYAL MAIL
Skirtumas tik plaukuose. igalo
pavojinga. Jisai sako,
STEA.M PACKET CO.
26 Jiroad--* ay. New York.
—Koks skirtumas tarp [kad iš*000 senbernių tarpe
arba pas vietos agentus.
kapitalistinės ir komunisti į30 ir 40 metų miršta 13, tuo
tarpu iš tokio pat skaičiaus
nės sistemų ?
—Kapitalistinėj sistemoj ženotų miršta tik 5. Vadina
vyrai nešioja trumpus plau si. jeigu nenori greit mirti,
kus, o moterys ilgus; komu tai turi apsivesti.
nistinėj gi sistemoj kaip tiki Bet profesorius Stagg nu
Į LIETUVĄ
atbulai — vyrai ilgus, o mo-t rodo, kad iš kiekvieno tūks
Geras susisiekimas su visomis _
Lietuvos vietomis. Geras valgis ir už
tančio vedusių poni 43 gy
terys trumpus.
tektinai jo duodama. Visoki parai
vena
peklišku gyvenimu,
komai, didelė vieta ant deko. Vi
147 — beprotišku; 270 mu
sokį moderniški įrengimai, koki tik
Gudragalvė.
gali būt ant laivo.
šasi,
430
viens
antru
neuž—Ką tu darai, kad išven-'
įsitiki, 99 poros laimingos
ed tar ine
gus negeistinų svečių?
tik
iš
paviršiaus.
11
pusėti-,
—Labai ^.prastai. Kaip
“Vaikai nustokite
Laivai išplaukia kas savaitę nuo
Piero 58-62 North River, New York
tik kas nors
patraukia nai laimingu ir 0 visai lai-j
bereikalingai peštis—
Samland Vs„Xe", Yorko. Bugs ]
skambutį, tuojaus
dedu bmingu.
yra užtektinai EAA1BINO
“"S-«
Klausimas: Ar geriau ap-į
skrybėlę ant galvos ir einu
jum abiem!’’
I
sivesti
ir
80
metų
gyventi
atidaryti duris, Jeigu sveFinland į
Iš
Rugp. 27
Zeeiand 1 New York
Rūgs. it*
čias malonus, tai sakau : nelaimingai, ar nevest ir tik, Kūdikiai mėgsta jį!
Kronland I
Rūgs. 17
i
(40
metų
gyvent
laimingai?
Jie prašo dauginus!
malonu tamstą matyt. aš
Lapland
Antwerpą
Rūgs. 24
Taksiuks.
ką tik sugrįžau, Jeigu gi
Net ir mažyčiui žino, kad
merican ink
svečias negeistinas, tai sa- įi
labai
nesmagu,
kau: man
į Lipo lenkas kopėčiomis
tfongolia
> New York i Rūgs. 8 I
dinnekahda
į
Rūgs. 22
kad aš turiu, išeiti.
ipas Antantą paslapčiomis,
.Manchuna I Hamburgą 1 Spalių
yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti
; Čiupkit, vyrai, pagaliuką —
Tikėtai tiesiog i Pilevą.
liuosu nuo viduriu užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį;
Tarp jaunųjų. .
■Tautų Lygai širdis kliuka.
INTERNATIONAL
MERlengvai, taėiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c. !
Džinga, džinga.
CANTILE MARINE CO.,
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunėiame tiesiog iš iabaratorijos.
Vaikinas Į
merginą:—
IĮ
džinguliuka,
116 laivu — 1,250,000 tonų.
Aš galiu tamstą užhipnoti
F. AD. RICHTER & CO.
t Boston office: 84 Statė Street.
,
Tautų
Lygai
širdis
kliuka.
zuoti, taip kad už penkių
3rd Avence & 35th Street,
Borougn of Broofclyn, New York City
arba pas vietinius agentus.
y
minutų tamsta pulsi man
- .
—_
: Po patamses Senos kranto f
ant kaklo.
Mergina:— Tai menknie Lenkas lenda pas Antantą.
kis. Tokiu budu aš galiu —Mano miela brangi dusia:
lamstą užhipnotizuoti i pu Aš ne šuva—neikusiu,
NAUJAUSIS IŠRADIMAS
• --. ,T
j Gal tik kartais trupučiuką
sę m i autos.
LAIKRODIS PALIKO GARSUS PASAULY DELEI PUIKIOS MUZIKOS
I Prisiglausiu prie kvartuko. t Jus busite nustebinti ir užžavėti, kai išgirsite
skambėsi puikios muzikos naujai išrastam laik
Džinga. džinga,
Panašumas,
rody. Jeigu jus norite turėt šia puikiai skam
džinguliuka, bančią muziką jūsų namuose, jums nereikia
Jokūbas-— Mano pati la
praleist sunkiai uždirbtų pinigų įsigijimui augbai minkštos širdies. Jeigu Prisiglausiu prie kvartuko. štos klesos instrumentų, kaip tai pianų, fono
grafų, rolių ir rekordų, Šis laikrodis padarytas
tik pamato ką-nors ver
taip, kad jis pavaduoja biie vieną augštos kleIr
ant
Temzos
pas
tėtuši
kiant, tai ir ji ima verkti.
sos instrumentų.
Jonas:— Mano pati irgi Sėdi lenkas kepeliušv—
Jis grajina puikiausias meliodijas garsiausių
panašiai daro: jeigu tik iš Koks ten biesas pasodino
artistų ir jus galite turėti smagumą iš irsti jas
Keoeliuši
pagadino.
užsukdami sprenžina ir paspausdami guziką.
girsta ką-nors koliojanties,
Džinga,
džinga,
Tas laikrodis pagrajis jums taip puikiai, kad
tai ir ji ima koliotis.
ir jūsų draugai negalėsite atsigerėti. Jis
\ džinguliuka, jus
grajina parinkimus arti 20 minutų i norint gaKepeliušv viskum striuka. Įima sustabdyt.
Buvo už ką pykti.
I
(”Sekmoji Diena.”)
i šis laikrodis padarytas iš bronzo ir subudavo—Onute, kodėl tų anj. ma
i tas gana stipriai. Storai paauksuotas su artis
nęs aną vakarą supykai,
tiškais padailinimais. Išrodo kailio brangus ir
gražus stubos papuošalas.
.Jis yra padarytas
kuomet aš tave po aržuolu
Vokietijoj ir todėl jo ėjimas yra geresnis, negu
pabučiavau?
bile kokio kito laikrodžio.
—Kodėl? Ogi todėl, kad
.Muzika įtaisyta apatinėj laikrodžio daly, taip
viskas tik bučkiu ir užsibai
kad nieko bendro neturi su laikrodžio ėjimu ir
SPECIALISTAS
išduoda puikius skambančius tonus.
gė.
!

Į PLYMOUTHĄ, CHERBOURGĄ IR ANTWERPĄ:
Rugp. 27. Spalių I
FINLAND ...
Rugp. 6, Rūgs. 13
ZEELAND ...
Rugp. 13, Rūgs. 17
KROONLAND
Rugp. 20, Rūgs.
L'APLAND ...

Iš NEW YORKO TIESIAI J

Kiekvienam prisiusime 4 fotogra
fijas gražiausių merginų, taipgi ka
talogą geriausiai padarytų laikro Į
džių, fonografų ir kilokn* daiktų.
i
Rašyk tuojaus įdėdamas kelias stam(P.l4t»|
F■as del persiuntimo.

27-”

FINLAND

kai!

1>

Teisme.

Kl’.

____
MTTH

JULIUS ROTTENBEKG, INC.
260 Hanover St.,
Boston. Mass.

t!

<8 R

V
I
C
E
WTTH

HAMBURG AMGRItfiN CIK
PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS LIETUVOS IR
LENKIJOS su augščiausiu išmokamu kursu.
Išaickami būna labai greitai.

Mes parduodam Laivakortes ant visu geriausiu linijų.
SVARBU ŽINOTI
Musų atstovai išvažiuoja į Lietuvą bėgiu kelių savaičių. ’ Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Just, draugais
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po vpatiška jų priežiūra.
Ateikit ir pasikalbėkit su jąis ypatiškai.

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
BOSTON, MASS.

260 HANOVER ST„

Dr.A.Christian

Kaip žydas apgavo prošepanus.
Du prošepanai ir vienas
žydelis išėjo i mišką me
džiot ir paklydo. Klaidžiojo
dvi dieni ir, pagalios, pri
truko maisto. Viską suval
gė. liko tik mažas galiukas
dešros, kuriuo išalkę me-

Kuris specializuoja
gydyme
chronišku ir abelnų ligų, lan
kysis Norwoode sekančiomis
dienomis:

SEREDOMIS ir
PETNYCIO.MIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare

BRŪZGOS APTIEKOJE
ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST,
BOSTON, MASS.

Šis laikrodis yra didelės vertės kiekvienam. -Jis
netik laikrodis, bet ir puikus muzikalia instru
mentas, gvarantuotas ant 25 metu.
•lis yra vertas daugiau kai 25 doi., vienok laike
30 dienų nuo šio paskelbimo parduosime tik už
58.OO. Neužmirškite, kad šis pasiūlymas yra tik
ant trumpo laiko, vėliaus laikrodis bus parduo
damas po $20.00. Užsisakykit tuojaus!

Nosių skit pinigu iš kalno, tik parašykit aiškiai savo vardą, pravardę ir adresą ir pasiuskit mums kartu su 50c. stampomis dėl persiuntimo lėšų, o už laikrodį užmokėsite, kai aplaikysite jį savo namuose. Ši laikrodi mes duodam 10
dienų išbandymui jūsų namuose ir jeigu jus nebusite-juo m i užganėdinti, tai sugražinkite mums, o mes atiduosime
jūsų pinigus. Rašykit šiandien!
UNION SALES COMPANY
(.15)

673 XV. .Madison St„

Dept. 188,

CHICAGO, ILLINOIS.

RED STAR LINE, BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
U. S. M AIL STEAMSHIP CO.
UNITED AMER1CAN LINKS, ŠVEDIJOS-AMERIKOS LINIJA.

ANT VISŲ PAMINĖTŲ LINIJŲ ŠIFKORTES
PARDUODA, PRIŽIŪRI PASPORTŲ IR
LEIDIMŲ
x.
GENERALIAI AGENTAI
Po šiuo adresu:
(35)
INTERNATIONAL BANKERS CO.
103-105 Salėm St.,
Boston, Mass.

<

KELEIVIS

Ką žmones rašo iš Lietuvos.

Nauji Raštai

* > * * -k *

Nusa-Tone

Pasėkint po 20 dienu
arba grąžiname juma

pinigus
"Keleivio” redakcijai pri
REZERVO SYSTEMOS
1
siųsta paminėti sekančios
Laiškas Amerikoje .gyve• kų ir Saločių parapijų, pri naujai išleistos knygutės:
nantiems pasvaliečiams. skyrė prie viršminėtos- fili- Kristus Fiandruose ir Ki PADARA TIRŠTI. RAUDONĄ KRAUJĄ,
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,
los Apysakos, parašė HonoMan iškeliaujant iš. Su jos.
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
vienytų Valstijų daugybė
Šįmet musų apielinkėj la i re de Balzac, vertė Karolis
KURIS VISUOMET RANDASI PO VALDŽIOS
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turepasvaliečių prašė parašyti bai mažai lietaus buvo, lau Vairas, išleido "Dirva/.’ Cle- damas neaiškų mintę ir nusilpnėtų kūnų; pasibodisbj
PRIEŽIŪRA. STIPRUS KAIP UOLA.
vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan- W
laiškus ir pranešti apie da kai išdžiuvo, vasarojus la į veiand, Ohio. Knygutė turi imant
čius, bandyk Įiuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jausesi visai nauju žmogų! Davynes iš uešimtes visu žmogaus ligų,
bartinį Pasvalio miestelio bai prastas, viši javai pasie i 44 puslapius skaitymo ir tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, guzai „
išpūtimai, už ketėjimas skilves, tulžiais, anemia, kankinimai reu
stovį. Negalėdamas visiems kė aukščiausia kainą. Ne j kainuoja 25 centus. Vertojo matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokus energijos, nusilpnė
■
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu
atskirai parašyti, rašau vie turtėliams ir bežemiams di į Įvesta šiton knygelėn nepa- pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos
J
us
žinot,
kaip
paskutiniais
laikais
sunkiai
:
ukeniėjo
tūkstan

:■ ^kentėjo
kraujo.
Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos,
čiai žmonių, netekdami daugelio metų sutaupytų pinigų, kuriuos jie
ną laišką visiems bendrai delis skurdas. Abelnai. visa ■ prasta naujybė musų rašy kurios
did'žiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir
buvo sudėję į neatsakomingas rankas. Kiek iš to butui nuliudimo,
širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. _ Nuga-Tone yra labai
l>er "Keleivį.” Kadangi "Ke medžiaga Lietuvoje labai bos žvilgsniu: jis visai ne grobus,
vargo ir šeimynų nelaimių. Mes manom, jog šita sunki painoka velprotingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu,
tui nepraėjo, jog jus įsitikinot. kad savo pinigus reikia dėti į tokias
leivis,” ant kiek man yra brangi, ypač statymui bu- vartoja nosinių raidžių ą, ę sveikatą
duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu
įstaigas, kurios visuomet raudąsi po valdžios pri įžiūra. Tokia įstaigarsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir V
žinoma,
aplanko
beveik dinkų materijolas, plytos ir į, u ir siaurosios ė; pavyz per
Į
ga yra "Boston National Bank."
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.
V
priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, /]
kiekvieną pasvalietį, todėl patsai darbas labai brangus. džiui, vietoj rašyt "per ūką! jogNuga-Tone
t
je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui ts
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir
manau, kad šis mano viešas Pavyzdžiui, pirmos rūšies paregėjo žiburėlį," jis rašo: dančio
SIUNČIA
IR
MAINO
PINIGUS.
kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą
giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir- kietą pastiprintą miegą.
laiškas ant tiek bus naudin 100 gįytų kainuoja 150 auks. "per uka paregėjo žiburėli.” i apetitą,
Markių kursas pigus, užsakymai išpildomi greitai ir t/ ingai. ■
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
Tai yra visai naujas dalykas il numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-T^ne padara tvirtus, rustus
Šitas bankas turi tiesioginius ryšius su Lietuva per Dir -ktioa der
gas, kaip kad ir atskiri bei ir tt.
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar
Diskonto Geselschaft Kaune ir per I.iėauische Bank i’ur llandel und
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priirano
Lietuvoje da tebestovi ka musų rašyboje. Jis sakosi skoni
privačiai laiškai.
ItK/strie, taip pat Kaune.
ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems
pretelems.
Kaip jau yra žinoma, rės padėtis. Su lenkais jokiu vartojus tą "pagerinimą" savaMUSU
ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris
bonkute. Kožna bonkute talpina devpnios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi
Pasvalys prie buvusios ru budu negalima susitaikyti. dėlto, kad Lietuvoje "Pir- už
TAUPYMO SKYRIUS
gydymo. Gulėte pirkti šešes bonkūtes, arba šešius menesius gydymo už penkius ($5.00)
■
Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pasų valdžios buvo paprastas Visos buvusios taikos dery masai Baras” • pareiškęs, dolerius.
šitas bankas randasi po F. K. B. ir tvirtas kaip Gibraltaro
ąekmiy^ sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes ūmai sugrąžysime jusu pinigus. Negalite
vieną centą. Mes imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose
šis Bankas tokioj miesto dalyje, kur jus ;>aptau vak.
miestelis Panevėžio pavietę. bos nutruko. Varšuvos ba ■jog musų rašyba galinti būt prapuldyti
- Randasi
aptiekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.
Kalba jūsų kalba. Moka metams 5 mmš. Mes ^viename jus at
ir
aiški
be
"vuodeguotų
”
ir
ronų
bei
dvarininkų
noras
Dabar gi, prie Lietuvos val
PRISIUSK SAVA PASTEUAVTMO ANT TUO KUPONĄ.
pasižiūrėt.
džios, Pasvalys yra apskri pavergti Lietuvą, pasilaiky "kepuruotų" raidžių.
Laboratory. L. 21. 1018 So. M’abash avė., Chicago, Iii.
i National
Gerbiamieji: įdedu čionais $................... ir meldžiu prisiųsti man....................... bonkut
čio centras. Pasvalyje yra ti Vilnių ir Suvalkus. Bet
>
Emocijos ir Jų Kultūra,, Nuga-Tone.
visos tos įstaigos bei rašti Lietuvos valdžia, nors jau
prieš tokį sutaisė P. Norkus, išleido1 Vardas ir pavardė
nės, kurios privalo būti kož- čiasi bespėkė
HANOVER IR BLACKSTONE STREETS
skaitlingą
priešą,
kurio už T. M. D. kuopos iš Ohio ir Gatve ir numeris
nam Lietuvos apskričio mie
BOSTON. MASS.
ste. Nuo vokiečių bei karės pakalyje stovi Paryžiaus Alichigano valstijų. Knygu
tė
turi
26
puslapius
skaity-'
M
iestas
Valstija.
.
laikų nuo Šiaulių pro Pa diplomatai, vienok nemano
|
3
........
ti ruojų ir Joniškėlį yra pra pasiduoti į lenkų baronų mo, kainuoja 15 centų. Kaip'
»
Lenkai drutina jos antgalvis pasako, v joje P
vestas ir paliktas siaurasai vergovę.
I
I,
kalbama
apie
"emocijas."
"emocijas,
o;
frontus,
žinoma
ir
lietuviai
gelžkelis iki pat Pasvalio.
i
Gelžkelio stotis stovi tuoj bus priversti imtis griežtų lietuviškai sakant — apie
kaip
antai,
gale miesto pagal Joniškėlio priemonių, idant atspyrus pajautimus,
nuliūdimas,
vieškelį. Dabar tapo praves lenkų legioninkų . banditų džiaugsmas,
iin PATRAUKI
ANi'in PASIŪLYMO
PAEIKI VMA
ŠIO
PATRAUKIANČIO
piktumas
ir
tt.
puolimus.
Mes
turime
nar

tas tas pats gelžkelis iki pat
Jeigu norite smagiai ir geriausiais laivais parkeliauti į Lietuvą
kariuomenė, kuri pasiry
kurie parveš jumis tiesiog į Lietuvos žemėje prieplaukas, kaip tai:
pačių Biržų. Čia per klebo- sią
■
į Piliau, Karaliaučių ir Liepoją, ap
Pasaulio Minčių šaltinis
kovoti, bet lenkų šlėkno žeme, Brazauskų ir Pa- žusi
•
silenkiant lenkų Danziąrv Juostą ir
Knygos, parašė V. J. Budni
pivėsių kaimus, tarpe Pas-; toms nepasiduoti,
išvengiant daugel išlaidų ir nema
lonumo, tai kreipkitės pas mus ypa
valio ir Biržų yra dvi stotys j Apie važiavimą į Lietuvą kas. išleido „Dirva.”, Kaip
tiškai ar per laiškus užsisakymui
—Paašmenė
ir Gulbinai. | ne£aliu jums patarti. Jeigu antgalvis liudija, šioje kny
sau vietos ant peniausių i: zreiėiausių
laivų, išplaukiančių is, New
gutėje
kalbama
apie
kny

Jau dabar pasvaliečiams ne-' tiplinkybės pavėlina ten gy7 orko šiuose vasaros mėnesiuose į
gas,
kaip
jose
daug
visko
reikalinga arkliais važiuoti, \Tonti, tai beveik patarčiau
~ virš minėtus noktus.
LAIVAKORTES PARDUODAME KOMPANIJL NUSTATYTO
iki Panevėžio, kad pasiekus'
neskubėti, iki karė užsi- prirašyta ir ant visados pa
MIS KAINOMIS, Padarome pąsportus trumpame laike ir žemiau
traukinį, nes dabar galima i ’o^igs, ir šalis susitvarkys, silieka. Mums rodos, kad
siomis kainomis. Užlaikome du viešbučiu parankumo deki iškeliau
jančių ir atkeliaujančių.
sėsti i traukini iš pat Pasva- Dabar daugumas sugrįžu- rašyt apie tai knygutėje ir
Kadangi esame didžiausiame pasaulio porte, kurio nei vienas
lio.
*
siu stengiasi važiuoti atgal. spausdint ją yra visai nereįatkeliaujantis ar iškeliaujantis neapsilenkia; ir kadangi čionai vi
sokie parankuniai ant vietos: įvairiausios valdiškos įstaigos, o net
Nuo tarės Pasvalys nela- ne& čia gyvenimas sunkus. kalingas darbas, nes ir be to
ir patys laivai po pat musų durimis, suteiks jums daugel paranbai nukentėjęs. Sako, kad1 Todėl orentuokitės patys, visi tai žino. Knygutėj yra
kuir.o ir sutaupys nemažai žygių ir pinigų.
Jei nori pasiųsti pinigu-jaa^aibos saviems Lietuvoje ar pasidėti
tiltai bėgančių rusų buvoi' Da bus laiko Lietuvoj pagy- 54 puslapiai, kaina 25 cen
juos į Lietuvos Valdiškas Bankas ant gerų nuošimčių ir tuomi pa
tai.
*
sugadinti, bet vėliaus vokie■ venti.
stūmėti savo tėvynę prie gerovės, tai be atidėliojimo kreipkitės
pas mus, o mes greitai, teisingai ir pigiausiai darbą atliksime ir
j
Dabar,
brangus
draugai
čiai sutaisė. Karės laiku tas
jums reikalingus liudijimus pristatysime be jokio laiko gaišinimo.
Jono
Kmito
Eilės,
išleido
didysis muro namas ant ir draugės, Amerikos pasvaReikalaukite musų dieninio Lietuvos auksinų kurso, surašo iš
plaukiančių laivų ir pasažienams reikalingos informacijos pridė
Svalios kranto tapo sunai. piečiai, varde s Pasvalio jau Lietuviu Prekybas Bendro
dami 2c. štampą.
kintas. Praėjusių ’metu lie nimo prašysiu jūsų visų fi vė So. Bostone. Knygoj yra
Atvažiavę New Yorkan pašaukite mus ant telefono, o mes su
automobiliu pribusime jumis ir jūsų bagažo parvežti.
pos mėnesy Pasvalyje buvo nansiškos paramos dėl įstei x90 puslapių skaitymo, kai
Telepbone: Spring 9537.
įvykęs didelis gaisras, kuris gimo viešo ki^’gyno Pasva na SI .50, o apdaryta $2.00.
Reikalauk šiandien ant šio paveikslo parodytu daiktų ir Kuomet j'uos
{rausi, parodyk savo kaimynams, draugams ir kitiems, tegu! jie sprendžia
pavertė miestelio centrą į lio mieste. Pasvalyje būtinai Jonas Kmitas, matyt, mėgs
apie jųjų vertę.
gruvėsius, bet dabar jau i reikalingas knygynas, kurio ta eiles rašyt, bet jis nėra
Jeigu nori įsivaizdint didelę vertybę šių daiktų, buk pirmutinis ir nau
498
Washington
St.,
(Cor.
Spring
St.)
New
York.
N.
Y.
dokis proga iš šio puikaus pasiūlymo, o tada tu busi musų reprezentantas.
pradėjo atsistatyti. Čia yra ■ iki šiol da nebuvo. Yra daug gimęs būti poetu. Jis dagi
Šis pasiūlymas taip aiškus, kad jums nereikia jokio abejojimo. Tik iš
statybos ■ komisija,
kuri priaugusio ir augančio jau eiliavimo taisyklių nepažįs
kirpk šitą paveikslėlį, parašyk aiškiai savo vardų ir adresą, įdėk 30c. .įtam
pomis dūlei persiuntimo lėšų ir mes pasiųsime jums tuos daiktus, kurie Čia
tvarko atstatančius budin nimo, todėl reikalinga jam ta. Užsimanė žmogus "be
ant paveikslėlio parodyti.
tais ir didina rinką bei tur apšvieta. žinodami jumis, dievius" sukritikuot. ir pra
1. Augštos vertės Gegutės Laikrodis, padarytas iš brangaus medžio, pui
kus ranUų darbo išpiaustymai. Viskas geriausio dnz^o ir užtikrintas, kad
gavietę. Delei stokos mieste pasvaliečiai, kad jus remsit dėjo rašyti eiles. Bet eiles
laikų rodys teisingai ir taip yra, Ties laikas nustatomas pagal vogas. Gvavietos arklių ir raguočių ;j šį sumanymą, nes jums yra parašyt, tai ne pamokslą
ra rituojamas, kad laikys visą jūsų gyvenimą.
žinomas
knygyno davatkoms pasakyt; eilinin
2. Automatiškas plaukų kirpėjas. Nusikirpsit sau plaukus, taip kaip jie
turgus tapo perkeltas ant gerai
yra šukuojami.
kui
reikia
gerai
žinoti
kal

naudingumas,
todėl
.ir
krei

šilo. Gale miesto šalę Vaškų
3. Gelžkelio mados laikrodėlis pasidabruotuose nikelio lukštuose, gra
žiai išpjaustytas. Užtikrintas jogei teisingai jrodys laikų ir ^va rantuotas
vieškelio yra užveski nauji piuosi prie jūsų. Kadangi bą, rašybą, ir prie to da tu
ant daugelio rnetų.
*
!
kapai, bet da niekas nepra literatūrą siųsti bus nepato rėti prigimto talento, o pas
4. Paauksuotas žiedas su jūsų vardo pirmomis raidėmis.
gi. nes ilgai eis arba prie Joną Kmitą kaip tik šitų
5. Barometras, naujausio išradimo, kuris parodo atmainas oro. koks bus
dėta laidoti. Senieji kapai-^
ryt ar už kelių dienų. Jis panašus į nameli, kuriame gyvena vyras ir mote
turtu
ir
nėra.
dabartinės
komunikacijos
jau desėtkai metp kaip pil
ris; kada gražus oras, tai išeina laukan lėlė moteris, jeigu bus lietus, tai
SUDBURY
moteris pasislepia namelin, o išeina vyras su lietsargiu. Argi nebūtų įdo
ni ir vis da grabai draskomi nesutvarkymo galės siun
mu turėti savo name tokį nepaprastą daiktą ?
čiamos knygos kelionėj žū
ir naujai kavojami.
6. Puiki Užrašams Knygelė, skuros apdarais, su veidrodžiu ant viršelių.
VISIŠKAI
TYRAS.
Kiekvienam naudinga turėti.
Iš Amerikos pargrįžus ti, tai geresnis būdas piniNei vienas iš šių šešių daiktų neparsidu^da atskirai, nes tik sykiu par
NETURI SAVYJE MALIASO. GLUKOSO NEI ■JOKIŲ
Katrė Aulosienė, buvusi Bo 4Įus. Geistina, kad viso vals
duodami mes galime atiduoti juos taip pigiai. Kuomet aplaikysi tuos daik
KITOKIŲ
NETIKRŲ
PRIEMAIŠŲ.
tus, jeigu nerasi, kad jie yra du sykiu tiek verti, mes sugrąžinsim jums pi
stono gyventoja, pasimirė. čiaus pasvaliečiai nepasi RYTINES CONNECTlCi T FARMOS
/
nigus. šis setas tikrai uzinteresuos jūsų draugus ir jie norės gauti juos,
I
gailėtų
duoti
po
keletą
cen

Buvusfc klebonas Banevi
Gerumą Atminsit Ir Tuomet, Kaip Kainą Užmiršit.
galbūt ir jus patys norėsite gauti kita setą. Todėl užsisakyk tuoj. (35)
2uO akrų farma, 4Lc mylių iki gelžčius ir seniau buvusis Pas tų tam prakilniam sumany keliui, 7 ruimu stvba, gera barnė, 9
UNION SALES CO.
Visuomet toks pat jo gerumas ir kaįąa
galvijų, 3 arkliai, 2 kiaulės,
CHICAGO. II.L.
673 W. Madison St.. Dept. 232
valy už kamendorių kun. mui. čia bus paskelbta bei galvos
100 vistų, visos reikalingfįS mašinos
Pukinskas (vėliaus sugrą atskaita išduota, kiek kuris ir padargai, geri javai. Kaina tik.
MALONUS PRIIMNUSCARDUS
Pusė imokėt.
žintas Pasvalin Už kleboną) atsiųs. "Varpo” arba kitoj S3.&00.
23 akru farma. 1’g mylių iki gelž"Apsisaugok padirbimų—visuomet reikalauk Sudburj”
bendrovėj kelio
abudu Pasvaly pasimirė ir kokioj Kauno
stoties, 1 i ruimų stub:;. gera
Supiltas švariam Queen puode.
stengsimės įgyti geros, pro- barnė, žemė puikiai padalinta į dir
palaidoti ant šventoriaus.
hamą. ganyklas ir mišką, geri javai.
•
*■
Svalios gatvąj ant Praka- gresyvės literatūros. Siųs Kaina tik Šl.SOO ant lengvų isiygų.
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite
90 akrų farma. G mylios nuo pra
t 100 Salėm st., kur rasite visokiu naminių vaistų, šaknų nuo
po pleciaus pil. Ignas Kar- kite pinigus tiesiog Pasvalio moningo
SU KETURIOM UNCIJOM RINKTINIU APYNIŲ $1.50
miestelio, gerai padidinta į
visokiu ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo u/.sisenėjusio
paštarr,
ant
šio
antrašo:
puška įrengė pasilinksmini
(PER PARCEL POST UŽMOKĖSIT APLAIKĘi
dirbama. ganvVlas ir mišką. (» ruimu
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienu, kraujo valimui, nuo uždefimo
K. Armonas,
Vartotojų stūba, barnė 24x38. 4 karvės. 2 ver
plaučiu, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
mo vietą, pastatė verandą
ši kompanija visuomet užlaiko tikra maistą pagal tiesas
šiai. 2 arkliai, 165 vištos, visokios ma
tingu ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo
j
su scena, kur galima lošti Bendrovė Nr. 2, Pasvalio šinerijos ir reikalingi padargai, geri
SIŲSK ČEKI ARBA MONEY ORDERI
dei vyru ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairiu šaknų 2?
ir žolių,
paštas,
Pasvalys.
javai.
Kaina
$3,500
ant
lengvų
išlygt:.
Mes jums patarnausime kuogeriausiai,
pašaukiame
j,
periatisitfs
veikalus, rengti vakarėlius,
Jeigu jus jieškote geros progos pi
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite, gaut „
geras
Pasvalyje yra Vartotojų giai
SUDBURY MALT PRODUCTS CO
prakalbas, šokius ir tt. Jau
nusipirkti farma, nareikalaukit
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu
kuri- turi dvi iš manės dykai farmų iisto.
Telephone
"•» SUDBITR1 ST,
(3->)
atsibuvo keletas viešų pa Bendrovė,
RAGINE FARM AGENCY
Haymarket 549
BOSTON 14, MASS.
krautuves.Daro
.apyvartos
100 SALĖM STREET,
BOSTON, MASS.
rengimų. Pasvalyje yra dvi
DANTELSON. CONN.
virš
miliono
auksinų.
jaunimo draugijos "Vairas”
Tarpe pasvaliečių ir bir
ir "Pavasarininkai.” I pir
žiečių
eina karšta kova dėl
mą priklauso progresyvis
RUSAS DAKTARAS
elementas^ į pastarąją — apskričio centro. Pasvalie
bažnytinis. Naujoji Pasva.- čiai nori, kad apskritys pa
ft-IO MOKSLUS EUROPOS
lio valsčiaus taryba išrinko siliktų Pasvalyje, o biržie
UNIVERSITETUOSE
čiai
nori,
kad
butų
perkel

komisiją - suradimui vietos
Patarnauju prie numirusių
spfeci AUSTA S VE N ERIšK U
NAUJO IŠRADIMO MUZIKALIS LAIKRODIS.
kuogražiausiai: pigiai ir grei
dėl įkūrimo Pasvaly 4 klesų tas į Biržus. Bet pasvalie
IR KRAUJO LIGŲ.
tai.
V
iska
padarau
pagal
žmo

Puikiausias laikrodis, žinomas kaipo muzikalis laikrodis, kuris grajina
mokyklos,
taipgi
vienos čiai neapsileis, nes didžiu
881 M Al N STREET
nių norą. Aš galiu pribut grei
daugybę skirtingų meliodijų. Tik užsuk jį ir jis grajis apie 2n minutų.
ma
gy
ventojų
stovi
už
Pas

CAMBRIDGE,
MASS.
čiau
negu
kiti,
nes
mano
auto

liaudies mokyklos.
Laikrodis padarytas stipriai iš gero matūrinio. artistiškai padailintas,
mobilius
visados
stovi
prie
ofi

laikys visa jūsų gyvenimą ir laiką rodys teisingiau, negu Hile kokis ki
Priėmimo valandos: nuo 1
Per Mušą, ties Ustukiij valį.
so
ir
namų
dura.
Tedel
Bosto

tas laikrodis. Savo muzika jis pavaduoja kitus muzikalius instrumen
2 po pietų ir nuo 5 iki 7 vak.
Kazys Armonas.
no ir apielinkės lietuviai reika
kaimu pastatytas naujas
tus. Kuomet tu nori pabust ryto, vieton nemalonaus skambesio, šis
Nedėldieniais ir šventadieniais
lui esant kreipkitės pas mane
laikrodis pp.grajis puikią meliodija- Tai yra laikrodis, kuri myli kiekvie.
tik nuo 1 iki 2 po pietai.
tiltas, kuris
užvardintas .
ypatiškai arba per telefoną.
nas. Šis laikrodis yra daug didesnis, negu parodyta ant paveikslėlio. Jis
Tel. S. B. 2488. j Į II Kitas ofisas:
„Laisves Tiltas.” Iš Skrobo-Įj J
yra vertas $20.00. bet kad supažindinti su juo žmones, mos parduosime
128 CENTRE STREET
tik už $7.95. Prie kiekvieno laikrodžio mes pasiųsime dykai šį laikrodė
tiškio buvusio akmeninio j
JAMAICA PLAIN. MASS.
lį. vertės mažiausia $4.00, kuris padarytas stipriai, gerai eina ir tei
i
Or.
J.
C.
Landžius
Seymour
į
magazino
tapo padaryta J
Ofisas: 25® BROADVVAY
singai rodo laiką. Gvarar.tuoja.me, kad kiekvienas bus užganėdintas,
Priėmimą valandos:
LIETUVYS
!:
SO. BOSTON. MASS.
arba utrazinsiine pinigus kiekvienam. Rašyk šiandien, kol kaina dar
bažnyčia, prie kurios yra | ĮI
10
vai.
ryte.
Gydytojas ir Chirurraa.
•
Telefonas: So. Boston 381
žema. Siųsk $1.00 rankpinigių, o likusius $6.95 užmokėsi, kaip aplai(J’d35)
kunigas ir būna pamaldos. ! i 506 Broadway & G st. 1 ■ ♦ Telefonai:
kyši laikrodį ir laikrodėlį savo namuose.
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th
.Jamaica 2150
Arčiau Skrebotiškio stovin- '
ov
.
OVO1U
„,
PRACTICAL SALES COMPANY
SO. BOSTON, MASS.
!
Cambridge 8175-J
Tel. So. Boston 1891-M.
čius kaimus, Pasvalio, Vaš|
Dept 303,
< Hl< AGO, ILL.
1219 NORTH JRVING AVĖ.,

7 Boston National Bank

Lietuviai, temykit!

«

■ ■

■»‘ •

«

■ 1

‘

BOSTON NATIONAL BANK

Keliaujančiu Lietuvon Domei!

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

George J. BartaJius Immigrant Service Cor.

SALYKLŲ EXTRAKTAS

FARMOS!

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka I

Kaina $1.35 už puodą.

N. GLEBOVV

LIETDVYS GRABORIUS

Petras Akunevičius

Muzika! Muzika!

KELEIVIS

8
. si bėgti. Jis nei vienam jų
nepataikė, tik dvi kulipkos
perejo per fordą, kuris te
nai stovėjo tuščias. Policmanai šoko vytis bėganti ir
Ketina skųst Ponzies "kos- šaudyt. Iš viso buvo paleis i
tumerius.”
ta apie 20 šūvių, pakol tas
Apgaviko Ponzies turtų žmogus buvo pašautas ir suglobėjai ketina skųsti visus imtas. Viena kulipka pataibuvusius jo "kostumerius,” j kė jam i koją, kita į galvą,
reikalaudami sugrąžinimo Nors sunkiai sužeistas, bet
tų "procentų,” kuriuos Pon- jis vistiek nenorėjo pasiduozi išmokėjo jiems iš svetimų ti ir priešinosi policijai kiek
pinigų kaipo "pelną." Tūli drūtas.
geruoju tą "pelną” sugrą
Nuvežtas ligonbutin jisai
žino, bet esą da apie 300 to pasisakė esąs Phillip Whekių. kurie nesugrąžino. Jie Į lan. Pasirodė, kad keli me
esą gavę apie $6,000,000 iš tai atgal jis pats tarnavo
Ponzies. Tuos pinigus nori ? policijoj, bet buvo paleistas,
ma atimti ir išdalyti tiems, j nes elgdavosi kaip nepilno
kurie vėliaus ”investino” i (proto žmogus. Ir dabar liPonzies "bizni” ir negavo gonbutyje jisai keikia polinei cento.
; ciją tauriausiais žodžiais,
i Kada saugojantis jį policMiestas skundžia Edisono I manas sudraudė, jisai pašo
kompaniją.
ko nuo lovos ir puolė ant jo,
Bostono miesto advokatai ir griebė už jo revolverio.
užvedė prieš Edisono kom Susikibę abudu parvirto ant
paniją bylą, reikalaudami žemės ir išspardė visus ra
sugrąžinimo $90,000, ku kandus. Norsės persiganduriuos ši kompanija paėmė iš sios išbėgiojo. Tr nors mirti
miesto neteisingai už šviesą. nai sužeistas beprotis pasi
Mat prie to, kas mokama už rodė nepaprastai stiprus. ‘
šviesą. Edisono kompanija Jis išsirito ant AŪršaus ir.
vis priskaito už anglis ir da jau butų atėmęs iš policma10 procentų už kokius ten no revolveri, jeigu laiku ne
jos "specialius” reikalus. būtų pribuvus pagalba. Ka
Prieš šitas "ekstra” mokes da subėgę ligonbučio tar
tis jau kėlė protestą biznie nautojai nutraukė ji nuo
riai, o dabar ir miestas rei policmano. tada policmanas
kalauja pinigų sugrąžinimo. sudaužė jam galvą slvo
Bet kas sugrąžins papras buože ir tuo budu suvaldė. ;
L žmuštasis
policmanas
tiems žmonėms,
kuriuos
Cuneo
buvo
italas.
Jis pali
Edisono kompanija taip pat
ko žmoną su 9 vaikais.
apdirba?
v

Vietinės Žinios

Vartok tokiu budu
Ir sutaupyk valandas sunkaus trinimo
/
• r

“Neištrink savo jaunystes"

Ar p. Gudas meluoja, ar miNamų savininkai Bostone nisteris Purickis pamiršo ką
sakęs?
šįmet turės mokėti jau di

Lietuvon!
I

Kaip tik progą turėt pasekmingą ir linksmą ke
lionę laivu "KROONLAND,” su musų surengtu bu
riu 500 Lietuvių.
Jus atjaučiat kiek reikia nesmagumų nukęst ke
liaujant per New Yorką. Jus kiekvienas žinot, mes
esame surengę, kad iš kur jus nebūtumėte, Jums iš
Bostono išplaukimas laivo bus parankiausis ir kelio
nę turėsit pasekmingą.
Laivas "KROONLAND” išplauks NEDEGIOJE

prieš pi A, 18 d. Rugsėjo 1921, nuo Commonwealth
Piero iš So. Boston, Mass., ir be persėdimo kelionė

bus iki ANTWERPO.
Musų Berlino Skyriaus atstovas pasitiks Antwerpe, padės sužiurėt bagažus, aprupys reikalin
ga nakvyne, ir palvaės visus iki Kaunu.
Visi, kurie manote važiuoti, užsiregistruokite ra
šydami j:
‘
i

ęę1

Pakels namų mokesčius.

500 LIETUVIŲ IŠKELIAUJA

PASTABA: Kiekvienai šio miesto skalbėjai. Paprašyk narni) šeimininkės drabužių
skalbimui pakelį puikaus naujo produkto. Atmink jo vardą — RINSO.

Baltic Statės Finance Co.
357 BROADVVAY,
IšTARPYK — Kiek
vienam kubilui drabu
žių ištarpyk pu
se pak. Rinso
2 k v. karšto
vandens.

SO. BOSTON, MASS.

SUPILK I KUBILĄ
di ungno vandens ir gerai
išmaišyk. Pilk soliuciją
kol vanduo bus tirštas.

TIKTAI PER 10 DIENU!
califormjos VYNUOGĖS
"Geriausios ant viso Marketo.”
AVINE GRAPES (Vynuogės)—Puikiausios, saldžiausios, didžiausios,
baksuose po 30 svarų, už baksą .......................................... $1.5(1
MUSKATALY GRAPES' (Medaus Vynuogės)— Californijis garbė,
3Q svarų baksai, už baksą ...................................................... $5.00
MA.MMOTH HALNUTS (Dideli Valakiški Riešutai) — Minkštais
lukštais, geriausi ant viso marketo, 10 svarų dež. už dež. $3.50
RAISHVS (Razinkos)— Saldžios. Bekaulės Razinkos, 30 svarų bal
sai, už baksą .......................................................................... • • $5.00
Mes gvarantuojam, kad augščiau minėti produktai yra geriau
sios rųšies ir bus atsiųsti čielybėj.
«
Vynuogės bus prisiųstos per ekspresą, o kiti daiktai per freitą, jei kitaip nereikalausiu
Dėl savo kostumerių parankumo, su kiekvienu orderiu mes nu
siųsime 100 svarų cukraus.
CUKRUS—Grynas Smulkusis, po 100 svarų maišai, už maišų $4.9«
Išpildyk šį kuponą ir prisiųsk su orderiu šiuo adresu:

Tada sumerk savo drabužius
ir grumdyk be sunkaus trinimo

desnius mokesčius, negu
pernai. Kokie tie mokesčiai
bus,5 kalikas da nenutarta,
bet spėjam^ kad reikės mo
kėti nemažiau kaip S25 nuo
$1,000. Pernai buvo $24 nuo
tūkstančio. Mokesčius kelia
ma dėlto, kad majoras pri
darė labai daug išlaidų.

"Darbininko” Nr. 92 užsi
puolama ant manęs, buk aš
•
Mirkyk valandą, dvi valandas,
meluojąs, buk ministeris Pu
arba ir visą naktį, kiek jums
rickis nesakęs man kad:
"Galimas daiktas, kad Tau
parankiausia.
Šis muiluotas
vanduo paliuosuoja purvą nuo
tos Fondas surinko daug pi
nigų Lietuvos reikalams, bet
♦
gaila, kad Lietuvos valstybė
tų pinigų negauna.”
Dabar dar syki patvirtinu
Skundžia banko direktorius. ir sakau, kad gerb. ministe
I
Valstijos komisionierius ris taip sakė. Galimas daik
Allen traukia atsakomybėn tas, kad ministeris pamiršo
13 Cosmopolitan Trust Co. ką sakęs, arba p. Gudas me
banko direktorių, reikalau luoja per "Dar-ką.” Aš klau
damas iš jų $5,000,000, kad siau ministerio: ”Ar gauna
atidaATis žmonėms, kurie pinigų Lietuvos valdžia iš
buvo sudėję Į jų banką pini Tautos Fondo?” Ir ministe
gus. Komisionierius kaltina ris atsakė, kad ”ne.”
direktorius, kad
skolino
Jei aš bučiau užklausęs
PARSIDUODA FORDAS
Tel. Haymarket 4154
5 paša* Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.
žmonių pinigus Į neatsako- Purickio taip, kaip p. Gudas Perkūnas užmušė žmogų.
(35)
mingas rankas, kas yra Įsta kad užklausė: ”Ar Tautos
DR. AL FIDERICTICZ,
Broadvay. Sol Boston, Mass.
tymais aiškiai draudžiama. Fondas padarė gero Lietu-' I er Bostoną peieitą są-j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
vos valstybei, gal ir __
aš bu- vaitę perėjo smarkus lietus;
-----------parsiduoda BUČERNE
Specialistas Slaptų ligų.
Palei
lietuvių
bažnyčių,
ant
B
ir
D-ras Pasakantis apsigyve- i ciau gavęs atsakymą "taip.” su perkūnija. Netoli miesto
Fifth sts, So. Bostone. Galima priimt VALANDOS:
no So. Boston*.
rrTaip.
''"“ rrTautos
'—x Fondas
1
gal ir perkūnas užmušė veną žmo kokias bilas pinigų vietoj. Kreipkitės
Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30
Šventadieniais
nuo lo iki 1,
prie
G.
KAIRIO,
52
B
ir
Fifth
sts.,
oadarė
gero
Lietuvos
valsty

So. Bostono lietuviai tu
gų. kuris krovė daržinėj šie So. Boston, Mass.
(34)
81
CANAL
ST, BOSTON.
bei.
ar
tai
sušelpdamas
stu

rėjo jau visokių savo profe
Room 215 ir 216.
ną.
PARSIDUODA
GROCERNE
IR
GE

sionalų, tik akių daktaro da dentus einančius i kunigus,
RA VIETA DĖL BUČERNES. Ran
nebuvo. Dabar gi ir šita ar išnešdamas protestą prieš
da pigi. Savininkas turi išvažiuoti į
PRANEŠIMAS.
J
Tel. So. Boston 506-W
G. M. Kalvon.
(34)
spraga bus jau užpildyta, lenkus grobikus. Bet tai ne Mano pati, Antonina Šaparrūs. ap Chicaga.
467 Shavmut avė., Boston, Mass. !
DAKTARAS
nes atvažiavo iš Clevelando reiškia, kad jis pinigų butų Hleido mano stuba. Tad šiuomi prane
šu. kad—aš nebusiu atsakon.ybėj už
nusiuntęs
stačiai
i
Lietuvos
:
akių specialistas, d-ras J. L.
jos padarytas bilas po 12 d. Rugpiu
į
(35) I
i 1921 m.
Tel. Be.ch 6933
Pašakarnis, ir po Nr. 377a valdžios rankas. Dabar dar čio,
Juozas Šaparnis.
I
}
LIETUVYS DENTISTAS.
Broadway atidarė savo ofi kitas klausimas: koks butų
| A A LANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
DR.
N.
M.
FRIEDMAK
išrokavimas man meluoti ir
są.
l’ENTYK SAVO NAMA.
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ
Tautos
Fondo vardą žeminti,
Taigi kam skaudės akis,
Nuo 2 iki 9 vale.
LIGŲ.
Popieriuok. baltyk, piasteriuok ir I
kuomet
aš
esu
jo
rėmėjas?
kam reikės akinių, dabar
NEDĖLIOJUS:
cementuok — visą tai atliks kuogeVYRŲ IR MOTERŲ.
Kas metai aukavau į Tau- ‘rlausia F. Renkis. Aš taipgi dirbu vi
iki 1 v. po pietų.
jau galės kreiptis pas savo
Taipgi kraujo ligų ir
sokį medžio darbą. Padarau geriau ir
Reumatizmo.
tos Fondą ne doleriais, bet pigiau
daktarą.
Seredomis iki 12 dieną.
negu Kitataučiai. Ima darbą ir
Valandos:
Nuo 9 ryto iki
po keletą dolerių, o anais toliau
1
nuo Bostono. Platesnių žinių
Ofisas "Keleivio” name
9
vakare.
per laišką.
(Pd36>
251 Broadway. tarpe C ir D at.
metais dėjau visas pastan- duosiu
’
Ex-policmanas nušovė
»
1069
WASHINGTON
ST.
SO. BOSTON. MASS.
F. BENKIS
t
gas ir surengiau Tautos 177 Bowen
policmaną.
BOSTON, MASS.
st., So. Boston, Mass.
Aną subatą ant Hanover Fondui prakalbas ir buvo
streeto tapo nušautas polic- pasekmės neblogos, nes su-i
Severas Gyduoles užlaiko
manas Cuneo. Buvo taip: Į metėm 74 dolerius ir 12 cen
šeimynos sveikata.
MASS. WE. GARAGE, Ine. j
policijos nuovadą ant Ha tų. Man labai nuostabu, kam
Iš Petrogrado.
J. MATHUS. TREAS.
nover gatvės Įbėgo uždusęs "Darbininkas” bereikalingai
įil
PIRMUTINIS
LIETUVIŲ
GYDO
SLAPTAS VYRU OI
žmogus,
sakydamas, kad šmeižia ypatas ir vadina
G A RĄŽIUSMOTERŲ
LIGA8.
Parsamdome
airtomobiliu3 I
kažin koks vyras ant gatvės melagiais? Ar negeriau bu
Taipgi
Kraujo
ir
Odoa Liga*.
uždengtus ir atvirus ant va
išsitraukęs revolverį gąsdi tų, kad ”Darbininkas” pasis
VALANDOS: Nuo 9 ii ryto
landų, dienų ir ant ilgesnio I
į
iki 9 vai. vakare.
laiko, labai pigia kaina.
na žmones. Pplicmanas Cu tengtų paraginti "Tautos
Parduodame
naujus
ir
pertai

Fondą
”
išduoti
atskaitą?
silpnų, nervuotų. su nudėvėtą svei
neo tuojaus išbėgo laukan
Kalbu Ruskai ir Lenk iširai- (g)
sytus automobilius.
katą ir kentančiu vargingais ir nePetras Bartkevičia.
pažiūrėti, kas ten darosi. Ir
2353 .MASS. AVĖ,
i , 69 CHAMBER ST, BOSTON.
regulariškais perjodais, aplaika pa
« j Telephone: Haymarket 3390
galbą per vartojimo
NO. CAMBRJDGE. MASS.
jis pamatė, kad žmogus su
Telephone:
Camb.
2593.
i
revolveriu ateina skersai LDLD. 2 kp. susirinkimas.
Ateinančiu] petnyčioj, 26
gatvės tiesiai į policijos
Tek: Richniond 2957-M.
i
nuovadą. Cuneo prisiartino rugpiučio, 8 valandą vakare
LIETUVIS BEMISTAS
prie jo ir norėjo nuginkluo "Keleivio” name bus LDLD.
<5
kuopos
susirinkimas.
ti. Bet nepažįstamas šovė 2-ros _
__ — —
...............—,
£
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai it
policmanui tiesiog krūtinėn, Visi nariai, kurie neatsiėmė
(Severo Regulatoriu). Kuris pri
X
Rusiškai.
(KASPARAVIČIUS)
duoda stiprumą, prašai i n skausmų
<
GYDO CHRONIŠKAS IR
o kai tas sugiiuvu, da vieną už pereitus metus knygų,
ir regulujo moterių priedermę. Per
425 Brondvvay, priešais paštą. |
SLAPTAS LIGAS.
šūvį paleido pasilenkęs į malonės ateiti ir atsiimti
keturioe dešimtys metu davė užga
SO. BOSTON Tel So. Boston 823 X
VALANDOS:
nėdintą
pasekmę.
Prekė
$1.25.
galvą,
j jas dabar. Bet susirinkti tuNuo 8 iki 10 ryto.
Gaukite pas sava Aptiekoriaus ar
. Ofiso valandos:
N uo 2 iki 3 dieną.
IŠ policijos nuovados iš- ri visi, nes reikia užsimokėrašykite pas
Nuo 9:30 iki 12
Nuo 7 iki 8 vakare.
Nuo 1 iki 5
Nuo 6:30 iki 9
bego su teivhunais Keli po- ti už šiuos metus ir rengtis:
321 HANOVER ST,
Subatomis nuo 9:30 iki 12 ir
W F. SEVERĄ CO
licmanai. Nepažįstamas šo- prie naujo veikimo,
$
BOSTON, MASS.
I
nuo
1
iki
5
vakare.
CEDAR RAPIDS. IOWA
yė į juos tris kartus ir leido-]
Sekr. P. Brazaitis.

i

i

už kuriuos atsiųskit mšn
................. $ ..................
.................. $
............
................. $ ..................
.’.$ ••.•••••••
$ ..................

I

Dr. M. V. Casper

■■

»

■

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ

|

APTIEKA

l

Visokie Receptai, nežiūrint ar jie yra Amerikos
ar Europos daktarų, išpildomi teisingai.
Per daugelį metų praktikos, gerai susipažinome su lietuvių yisuomene ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms.
V,
Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir zievių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti.
£
Vaistai Kraujo Valymui, už bor.ką ................................................ $1.50. (
Lietuviška Trejanka, pakelis .....................
]
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų.................................................... $1.25. ,
Plotkelės nuo šalčio ir Grippo ......................................................... 50c. i
Perfumai ................................................................. .... $5, $4., $3., $2., $1.(
Muilai ........................................................................ * 50c, 25c, 15c, 10c. 4
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisfunčiame pareikalavus.
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendroves "VAISTUOS”
ir užlaikome visu* jų preparatus.
< ii
Klausiant ko nors, pridėkit^paštos ženklelį atsakymui.

K. ŠIDLAUSKAS

,

PROVIZORIUS

;

373 BR0ADWAY, Kampa. E M, SO. BOSTON, MASS.

į

♦

*■

Dr. David W. Rosen

»

k

t

ę
—

Į

Vardas —
Valstija ...

i Dr. L. J. Podder

Tūkstančiai
Moterių

SEVERA’S
REGULATOR

Detroit. Mich.

Čia įdedu money orderi ant .$
.......... svarų AVINE GRAPES ............
.......... svarų MUSKATALY G RAPES
.......... svarų WALNUTS .....................
.......... svaru RAZINKŲ ......... ’..............
.....
.......... svarų CUKRAUS ............

A. L. KAPOČIUS

f

I

CALIFORN1A GRAFE AND ORANGE CO.
607 Congress Bldg.

Šeimynų skalbiniams—išvalo be sunkaus trinimo

t
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