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Tragedija Auroros
Lietuvių šeimynoj.

I ipiuvne
18 LtieiUVUb

VILNIUJE SEIMELIŲ
SUVAŽIAVIMAS.

Metai XVI.

i

Katalikų kunigas
užrakintas kalėjime.

Rygos žiniomis, Petro LENKAI SUĖMĖ ŠIL1N | Rugpiučio 14 d. buvo ati
darytas Vilniaus krašto ap
grado komunistų organas
GĄ VILNIUJE.
skričių seimelių suvažiavi
"Petrogradskaja Pravda”
Washingtonas.
— Eltos mas. Atidarymo prakalbą 1
išspausdino surašą žmonių,
pranešimu p. Stasys Šilin- sakė patsai Želigovskis. Sa
kurie šiomis dienomis buvo
gas buvusis Lietuvos taryDĖL BURDINGIERiAUS BEDARB1Ų DEMONST tenai komunistų nužudyti. bos pirmininkas, nors jis vo prakalboje jis prašęs su- RUSIJOS BADO'VAIZDAI IšGVOLTĄVOJO NAŠ
sivaziavusius žmones pasr,
Nudėta esą išviso 61 asmuo.
NUŽUDĖ SAVO VYRĄ.
RACIJA.
LAITĘ MERGINĄ.
turėjo
franeuzų vizą, rugp. tarti dėl Tautų Sąjungos Į*, Kazanę
a.zanj? suplaukė didelės
Komunistai
juos kaltino
24
d.
tapo
dviejų
legioninkų
Tarybos siūlymo pašalinti badaujančių žmonių minios
Pereitą panedėlį Bostone prigulėjime prie "suokal
Taip liudija jos dukteris.
suimtas
Vilniuje,
kur
jis
ir . vaikais. Tas liurbis yra stambaus
buvo įtaisyta didelė bedar bio."
iš ginčijamos teritorijos iš su
T’ moterimis v
Į
Balčiūnienė ir jos meilužis
buvo asmeniškais reikalais Lenkijos atvažiavusius kav. S° žolę ir šaknis, sudėjimo, o mergaitė sveria
biu demonstracija, kurioj
Tarp nužudytų esą 16 mo
Petraška areštuoti.
tik 75 svarus.
badaujančių
dalyvavo daugiausia buvu terų, kurios buvo sušaudy išvažiavęs su savo duktere. rius ir valdininkus. Žydai Daugiausia
P.
Jonynas,
kuriam
buvo
Ebensburgo
miestelyje.
Auroros mieste, Illino- sių kereivių. Demonstran tos dėlto, kad pas jas gyve
šiame želigovskininkų suva apie Volgos upę ir būtent
pavesta
jo
duktė,
atidavė
ją
tose
vietose,
kur
geriausia
Pennsylvanijos
valstijoj,
pe
tai
nuėjo
ties
majoro
ofisu
jaus valstijoj, tapo areštuo
no tariamieji komunistų motinai. P. Šilingas yra žiavime visai nedalyvavo. ir derlingiausia žemė kitais
reitą
savaitę
buvo
katalikų
ta Pranciška Balčiūnienė, ir Įteikė reikalavimą, kad priešai. Nužudyta taipgi
Suvažiavimas neva priėmė
36 metų amžiaus moteris, ir jiems butų parūpinta darbo. skulptorius S. Uchtomskij, daug pasidarbavęs Lietu rezoliuciją, kuriąja reika. metais gražiausius javus kunigo Frano Sismikovskio
jos burdingierius Jonas Pet Jus darėt mums visokių pa prof. VI. Tagantsiev ir 6 vos kuriamajam darbe nuo laujama sušaukti Vilniaus užaugindavo. Pavolgyje yra byla, kurioj jis buvo kalti
1918 metu iki Steigiamojo krašto seimą, kuris esą ga taip pat daug tremtinių, ku namas už išgvoltavojimą 16
raška, 27 metų vaikinas. žadėjimų, kada ėmėt mus žmonės kaipo
Amerikos
•
• M
Seimo išrinkimui, virš metų lutinai turėtų nutarti, ku rie labai norėtų dabar bėg metų amžiaus mergaitės.
Balčiūnienė kaltinama nu karėn, pasakė kareiviai, tai- šnipai.
būdamas Lietuvos valsty riai valstybei Vilniaus kraš ti iš Rusijos, bet dėl suirusio
Tas krikščioniškos "do
žudymu savo vyro. o Pet- gi išpildykit dabar nors viebės
tarvbos
pirmininku.
transporto
negali
greitai
iš

ros mokytojas” paeina iš
tas turėtų priklausyti.
raška suimtas kaipo jos ną musų reikalavimą —duo
LIGŲ EPIDEMIJA
L. I. B.
sigabenti. Sovietų valdžia South Fork, Pa., kur jis tu
meilužis ir gal būt patarė kit mums darbo! Išeidami
‘ RUSIJOJ.
nebežino ką ir daryti su ba rėjo parapiją ir keikdavo
karėn mes palikom savo
ESTU PAGALBA BA
jas.
Dabar
Rusijoj,
ypač
tarp
RUSAI
GRAŽINA
IŠVEŽ

daujančiais. žmonės dabar per pamokslus socialistus,
DAUJANTIEMS
Domininkas
Balčiūnas, darbus, o dabar neturim iš
badaujančių,
Įsigalėjo
trys,
TĄ
Iš
LIETUVOS
TURTĄ.
jau
aiškiai pamatė, kad bol sakydamas, kad jie nepripaRUSAMS.
suimtos moteriškės vyras, ko gyventi.
baisios ligos: cholera, ma
ševikų
valdžios šeimininką- žįsta krikščioniškos doros
Washingtonas. — Sulyg
Rugpiučio 23 d. išėjo iš
buvo atrastas savo kamba
ras ir tifas. Kovoti su tomis pranešimais iš Kauno Rusi-(Talino i Maskvą pirmas vĮmąS P^ivedė visą šalį prie ir yra "laisvos meilės” šąliry negyvas da 6 birželio. Joj
ŠOVĖ BAŽNYČIOJ PA ligomis nėra jokios galimy ja Jau pradėjusi grąžinti iš- traukinis su maisto produk- didžiausio bado.
ninkai. Dabar gi pasirodė,
kambary buvo atsuktas gu
bės, nes nei vaistų, nei dak vežtajį iš Lietuvos turtą, tais, kuriuos estų vyriausy-!
ČIĄ
IR
KUNIGĄ.
kad
jis pats yra didžiausis
zas ir jis buvo užtroškęs.
tarų, nei gero susisiekimo Turto grąžinimu rūpinasi bė siunčia per ‘ Raudonąjį
Tuomet manyta, kad Bal
AMERIKOS RUSŲ APSI nedorėlis ir "laisvos meilės"
New Orleans mieste juod- Rusijoj nėra. Spėjama, kad
šalininkas.
čiūnas eidamas gulti pats; veidžių bažnyčioj pereitą be laiko turėsią išmirti keli tam tikra Lietuvos-Rusijos Kryžių badaujantiems Ru-'
VYLIMAS.
taikos
vykdymo
komisija,
Į
joj.
Traukinys
susideda
iš'
Štai ką rašo apie jo bylą
paliko atsuktą guzą per neaėldienį buvo nepapras milionai žmonių.
Nesenai buvo atvykęs į "The Johnstown Ledger":
kuriai
pirmininkauja
p.
_
į6-kos
vagonų
su
ruginiais,
klaidą, ar gal tyčia norėda tas atsitikimas. Juodveidis
Kalnietis. Komisija dirba kvietiniais miltais, bulvė- . _ y" iš Rusijos vienas ru
"Brensburg, 12 rugsėjo.
mas sau galą pasidaryti.
vardu Miller inėjo bažny KIEK YRA LIETUVIŲ
į nuolatai Maskvoje. Daug mis, silkėmis, cukrum, sau sas amerikietis, kuris prieš —Prisaikintujų suolas šian
Bet šiomis dienomis Bal čion ir prisiartinęs prie suo
kiek laiko buvo grįžęs iš ALATVIJOJ.
turto bolševikai negrąžina, sainiais, mėsos konservais.
čiūnų dukteris, Elena 17 lo, kur sėdėjo jo pati ir ku
merikos
į savo tėvynę, šis dien čia pasmerkė South
teisindamiesi,
kad
jisai
re

Pagal
pereitų
metų
stati

Traukinys
eina
Visuotinio
metų ir Franė 14 metų, sto nigas. pradėjo šaudyt. Mo
rusas atvyko i Maskvą ba Forko kunigą Franą Sismivoliucijos
laike
yra
žuvęs.
stiką
visoje
Latvijoje
esą
Rusijos
Šelpimo
Komiteto
jo prieš prokurorą ir pasa teris likosi mirtinai sužeis
landžio mėnesyje. Bolševikų kovskj už prasižengimą, ku
kė. kad jų tėvą nužudė jų ta, o kunigas lengviau. Sa 23,674 lietuviai. Miestuose Kito turto grąžinimui yra žiniai.
valdžia pirmiausia atėmė iš rį prieš ji statė Katrė Rogyvena:
Rygoje
5,303,
Lie

daug
sunkumų
pirma
dėl
jo
motina.
koma, kad šaudymo prie
jo 700 dolerių, 2 kostiumu ir senbergiutė, 16 metų am
1
sujieškojimo,
antra
dėl
su3,738;
Daugpilypojoje
BOLŠEVIKAI
NUMARI

Tą naktį, kada Balčiūnas žastis buvęs pavydas.
kitus daiktus. Iš pradžių tas žiaus South Forko mergina.
i
irusio
Rusijos
transporto.
205.
Jeltavoje
—
616.
RezekNO
ESTŲ
KONSULĄ.
buvo atrastas negyvas, mer
rusas dirbo fabrike, gauda Kunigas yra didelis, stam
■ nėjė — 37; išviso miestuose Abejojama ar pasiseks pil
Estu konsulas Simfero- mas 3,000 — 5,000 rublių biai subudavotas vyras. Jo
gaitės sako, Balčiūnienė pri
*—9.899 žm. Prieš karą lie nai grąžinti "Lietuvos Met poly Timse, kuris mirė Mas
MIESTO BYLA SU
kalbino ji atsigulti atski
mėnesiui ir šiek tiek maisto. kaltintoja sveria tik apie 75
tuvių buvo daugiau, negu riką” tariant Lietuvos vals kvos kalėjime, rugpiučio 22
ram kambary. Paskui ji
LAIKRAŠČIAIS.
Bet tos algos neužtekdavo. svarus, labai menko ir silp
tybės
archivą,
kur
buvo
lai

dabar.
d.
buvo
Maskvoj
palaidotas,
vaikščiojo ant pirštų apie
Tad jis buvęs priverstas iš no sudėjimo mergaitė.
Šį ketvergą
Chicagoje
komi
visi
seniausieji
Lietu

kadangi
Sovietų
valdžia
už

Elenos kambarį ir vis žiurė prasidėjo Įdomi byla. Mies
"Byla
traukėsi teisėjo
parduoti dalį savo turto.
jo, ar Elena jau miega. Mat to valdžia tenai skundžia di MARAS KONSTANTINO vos valstybės dokumentai draudė vežt jo lavonų i Es- Protestuoti negalima buvo, Reedo teisme beveik visą
i nuo nat pradžios Lietuvos toniją, remdamos naujai iš
POLYJE.
Elenos kambarys buvo šalia džiausi dienrašti "Tribūne,"
nes už tai gręsė didelė baus dieną. Kuomet prisaikintu
,
Didžiosios
Kunigaikštijos.
leistu
dekretu,
draudžian

to kambario, kame tėvas, reikalaudama
Jau buvo keletas susirgi
mė. Prie jo sugrįžo iš Ame jų suolas išnešė apkaltinan
$10,000,000
čiu transportuoti gelžkebuvo atsigulęs. Dukteris sa j atlyginimo už apšmeižimą mų cholera ir maru (džurikos dar 200 siuvėjų, iš ku ti nuosprendi, kunigo advo
ko, kad jų motina paskui at-' miesto vardo. Šita byla kilo ma). Liga buvo atvežta iš DERYBOS SU LENKAIS liais lavonus.
rių valdžia irgi atėmė pini katai padavė Įnešimą, kad
PERTRAUKTOS.
suko tėvo kambaryje gazą iš 1920 rinkimų, kuomet Kaukazo. Dabar visus atvy
gus. Negalėdamas pakęsti teisėjas bausmės jam da ne
Washingtonas. — P. Hy- GENERAL1S AUDĖJŲ
ir tuo budu nužudė jį, kad j "Ti ibune" ir Riti laikraščiai kusius i KonstantinopolĮ
tokio gyvenimo, tas rusas skirtų. nes jie bandysią at
mansur
Įteikus
lietuvių-lenSTREIKAS
FRANCUgalėjus gĄ’venti su savo my-I! labai
nutarė vėl atgal važiuoti Į naujinti bylą. Kaucijos ne
atakavo
majorą laivus laiko karantine ir ' kų konferencijoje sutarties
ZIJOJ.
limu Petraška, kuris buvo; Thompsoną, kaipo netikusį nieką iš laivų neišleidžia.
Ameriką, ir tuo tikslu gavęs buvo kam už kunigą užsta
projektą, buvo padaryta deŠi panedėlį Francuzijoj atostogų dvi savaites važia tyti, ir jis buvo užrakintas
pas juos ant burdo ir tėvas miesto
administratorių.
buvo jau liepęs išsikraustyt. Thompsonas dabar sako, LENKAI AREŠTAVO RU, rybų pertrauka tam projek prasidėjo jau generalis au vo kiek geležinkeliu, o pas kalėjime.”
tui apsvarstyti šiandien dėjų streikas. Roubaix, LilPasiremiant šituo dukte kad šitos atakos pakenkė SŲ MONARCHISTUS.
Taip rašo anglų laikraš
pertraukos laikas baigiasi ’e ir Turcoing apielinkėse kui pėsčias atėjo ligi Latvi tis. Gi musų skaitytojas, ku
rų liudymu. Balčiūnienė ir miesto kreditui ir pridarė
jos sienos. Kai važiavo jis iš
Varšavoje lenkai suėmė
Petraška dabar likos areš daug nuostolių, už kuriuos 10 rusų oficierių iš Balacho- ’r derybos bus vedamos to- -treikuoja 50,000 darbinin Amerikos į Rusiją, tad ma- ris prisiuntė mums šito lai
Hymanso kų, protestuodami prieš altuoti ir uždaryti kalėjiman. jis ir reikalauja atlyginimo. vičiaųs armijos, kurią se i ’iau. Kadangi
I nė važiuojąs į rojų, bet da- kraščio iškarpą, paduoda ir
naujam
projekte
permainos
gų apkapojimą.
be kaucijos.
istoriją, kurią nu
įbar įsitikinęs, kad tai esąs visą
Lygiu budu yra traukia niau patys lenkai šelpė. Tie nežymios, todėl Lietuvos de
Po Balčiūno mirties, duk
skriaustoji
mergina teisme
! oficieriai, nors~monarchisteris pametė motinos na mas atsakomybėn ir kitas itai. tečiaus paskutiniu laiku legacija Įteiks konferenci ITALAI REIKALAUJA Iš Pra*arasnapasakojo. Buvę taip. Ku
LENKŲ ATLYGINIMO.
----------mus ir apsigyveno pas savo' Chicagos dienraštis, "Daily ėmė vesti derybas su bolše jai savo kontrprojektą.
nigas gulėjo ant "lančiaus"
News.” Jeigu Thompsonas
Italų valdžia reikalavo iš į SKANDALAS BERLINE išsitiesęs ir pašaukė Katrę
dėde Chięagoje.
vikais ir išvien su jais eiti. STEIGIAMOJO SEIMO
laimės,
tai
laikraščiai
bus
’
enku
valdžios 7 milionų lirų
DĖL RUSŲ ŠELPIMO, Rosenbergiutė, kad ji atneš
Kada Auroros policijos
viršTnfnkas’“kar]> nuvyko” į, sunaikinti. Kapitalistų spau- Lenku policija taip pat pa ATOSTOGOS PASIBAIGĖ. atlyginimo už nukautuosius; Rerlino miesto savivaldy- tų jam vandens atsigerti.
Washingtonas. — Eltos Augštojoj Silezijoj italų ^ka- j^jg fouvo svarstomas klau- Kada mergaitė priėjo prie
Balčiunienės namus kad ją da. jau pradeda kelti prieš darė daug kratų pas ižimesnranešimu, rugpiučio 30 d. •eivius. kuriuos nužudė len !simas dėl paskyrimo šimto "dvasiškojo tėvelio" su van
suėmus, jisai rado su ja ir tai protestus. Sako, tai yra nius rusus.
Lietuvos Steigiamasis Sei kai. Šitą pinigų sumą lenkai tūkstančių markių badau- deniu. jis pašoko, pagrobė
jos meiluži.Petrašką. Abiem
ANGLAI
IR
BADAUJAN

Bet
kuomet
karės
mas
po atostogų vėl pradėjo buvo priversti užmokėti.
buvo įteikti varantai ir abu- laisvės.
x
: jantiems rusams. Vienas ją Į glėbį, parmetė ant "lan
TIEJI RUSAI.
.metu
buvo
draudžiami
ir
posėdžius.
L. I. B.
du suimti.
tautininkų frakcijos atsto čiaus” užėmęs jai burną at
Anglai atsisakė šelpti Ru
KONFERENCIJA I)EL vas pareiškė, kad esą butų liko biaurų darbą.
Taipp “rašo
rašo anglų dienraš-:^^^ darbininkų laikRUSŲ PABĖGĖLIŲ.
Aurora Dailv Beacon-,rascia1’ *,al P^utokratai tuo- sijos badaujančius ligi tol, LIETUVOS ATSTOVAS
tis
i didelis nachalingumas šelpti
Kada vėliaus mergaitė li
kol
nebus
ištirta
dalyku
pa

LANKYS
LIETUVIŲ
kurį
mums
prisiunnesakė,
kad
tai
yra
paŽenevoje
rugpiučio 25 d.. komunistini rusu ūkį. Kitas ko nėščia, kunigas ją išvijo.
Ne v s,
ant
spaudos lai dėtis pačioj Rusijoj. Todėl
KOLONIJAS.
;vyko konferencija dėl rusų' atstovas komunistas, priė- Būdama našlaite ir neturė
s ----------------* .......
tė vienas skaitytojas, Nuo sikesinimas
Mat.
tik
jiems
reika
anglai
rugpiučio
28
d.
išWashingtonas.
—
Lietu

pabėgėlių.
Konferencijoj j jęs prie pirmo kalbėtojo kir dama kur dėtis, mergaitė
savęs jis da priduria, kad sv®sZ
meilužis
spaudos
laisvė;
darbi
i
siuntė
į
Rusiją
tam
tikrą
vos atstovas V. Čarneckis dalyvavo
10
valstybių: to i žandą. Dėl tų peštynių kreipėsi prie katalikų vys
Balčiūnienė ir jos ....
delegaciją,
kuri
turės
ištirti
■
j
ninku
laikraščiams
jos
ųe
šio
mėnesio
pabaigoje
ir
Francuzija,
čechoslovakija,
Petraška yra labai karšti
buvo pertrauktas visas po- kupo: bet negalėdama tenai
i bado priežastis ir bado di- ateinančio mėnesio pradžio Jugoslavija, Bulgarija, Ru i sėdis.
katalikai ir kas nedėldienis reikia.
teisybės rasti, ji padavė
: durna, ir tik paskui, kai jie je aplankys šias Amerikos munija, Lenkija, Suomija,
eidavo bažnyčion.
skundą Į valdžios teismą,
isugrįžš, bus kalbama apie lietuvių kolonijas: Chicagą, Graikija. Šveicarija, Kinai.
kuris ir paėmė "dūšių gany
PRIEŠĄ LKOHOLINIS
i STREIKAS VARšAVOJĘ. pagalbos priemones.
111.: Cicero, III.; Clevelandą, Francuzijos delegatas nuro
toją"
už apykaklės.
DU KALINIAI PABĖGO
Ohio; Pittsburgą, Pa.; Det dė, jog franeuzai išleidę ru-| KONGRESAS ŠVEICA
Varšuvoje streikavo dau
NUO I)EER ISLAND. gelio Įmonių darbininkai, AREŠTAVO 32 KAZIR- roitą, Mich.; Rochesterį, N. sams pabėgėliams išlaikyti1
RIJOJ.
Pereitą nedėldieno rytą taip pat ir žemesnieji valdiNINKU.
Y. ir Amsterdamą, N. Y. Į Jaugiau kaip 100 milionų i Lozanoje Šveicarijos res VARŠUVOJE UŽPUOLĖ
SOVIETŲ MISIJĄ.
nuo Deer Island, Bostone, ninkai.. Mat, lenkų pinigų
pinigų: Pereitos nedėlios naktį Chicagą atstovas atvyks š. frankų ir toliau nebegalį ru publikos prezidentas atida
Jaunų lenkų vyrų būrelis
pabėgo du kaliniai, Chap- kursui nupuolus darbinin- policija įsiveržė į kazimin- m. rugsėjo 24 d. vakare. sų šelpti. Kitos valstybės rė rugpiučio 22 d. 16tą
man ir Wells. _ Pirm pabėgi-kai jau nebegali išgyventi ..,
____ , no
_____
kų kliubą
Nr.____
1125_Wa- Kartu su atstovu važiuoja taip pat pasisakė, jog nebe prieš alkoholinį kongresą. vieną gražią dieną užpuolė
mo jie.. apiplėšė
da kalėjimo
su- atstovybės sekretorius M. galinčios toliau šelpti rusų. . Eltos direktorius d-ras Ere rusų sovietų misiją ir išpė
_ , .
„ Į iš gaunamos
o____ __ ~ algos,__ todėl
___ shington
,___ ___ st.,
__ Bostone
,______ ir_____
viršininko namus ir susėdę reikalavo jie padidinti tas ėmė 32 vyru. Konfiskuota i Vinikas ir atstovybės pata- Čia, žinoma, kalba eina apie tas atstovauja tam kongre rė jai kailį. Lenkų policija
į valtį issi re per jūres ant algas. Streikai buvo ir kito- dahgvbė kortų ir kitokių rėjas B. Mastauskas.
kontr-revoliucionierius ru se Lietuvos vyriausybei ir vis dėlto vieną iš to būrelio
kranto tie> Winthropu.
vyruką suėmė.
’ "Blaivybės” draugijai.
vietose.
•
'daiktų.
L. I. B. sus.
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šaukti ne darbininkų drau
kauti, gali pasiųsti jos cent
gai ir kad jos tikslas vi a ne
darbo darbininkams duoti,
ro ofisan šitokiu vardu: Na
ilonai Office Socialist Pa r'
liet apkaltint darbininkų or
ty. 220 South Ashland Bivd.,
ganizacijas už dabartinę
J
-------------------------------------------------------------------- j-----------------------bedarbę, idant padrąsinus
Ne visi francuzai dideli adjutantu, — tai yra asmeKomunistai
pradėjo
or- Chicago, UI. Beto, veik vi
žmones, kurie sudaro šalies kapitalistus
LIETUVA ŠOKA.
da daugiau ganizuoti "fondus" badau I suose didesniuose miestuo ’enkų prieteliai. Prancūzų j n iu, kuris gerai aprūpintas,
valdžią.
Tik
pasiklausykit
darbininkams algas mušti jančiai Rusijai šelpti ir jau se yra unijų Įsteigti fondai, aikraštis "Revue Interna-1 puikiai gyvena ir labai greiKuomet
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darbininkų Įkurus Centrai Labor U- iurų rėmimo.
visokių kantų, ekselbantų.
O betgi pasirodo, kad tenai' gyvulius ir padargus bei maši dalyvauti, pasakė Tobin. valdžią, nes kitaip ji pražus. nion. Tik tokiais fondais ga A. du Colombver minima"Teko pastebėti, kad:
lima pasitikėti, o ne konw- ne laikraštyje šiaip kalba,
esama visai kitokio ūpo. Jei nas išmaino i blogesnius arba Darbininkams reikia darbo,
"Vienas neblogas daili
Taip kalba šiandien tie nist iškaiš.
tikėti ką rašo "Karys”, tai ir visai pardu<xia. kuris par o ne tuščių kalbų su VVashninkas
Sm—y, geras Pil
tpie
lenkus.
patįs gaivalai, kurie nelabai
Darbininkas.
Lietuvos jaunimą dabar ap duoda savo naudai javus, ku ingtono ponais. Tų kalbų
sudskio
draugas,
Įstoja ka
"Franc-uzija
yra
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senai da gatavi buvo ir akis
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jąusmų
šalis.
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metus
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kitaip pavadinti negalima, jam atvežė kumpi, medaus daug, ir juo daugiau tenai
• buvo prisirišusi prie viso, generolo-majoro laipsnį ir
kalbama, tuo sunkiau d a ro vai, kad Rusijoje didelis
kaip tik šokių liga. 34-tam puodą ar ką kitą.
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rasime. Prasidėjus vaidinimui viršininkai,
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žymontą.
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"žmonės tų valdininkų-plė- jie pasivadino "Darbininkų ij Yorke stovi ilgiausios eilės ūmai. Iš savo puses prižadu,
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žmogų apiplėšia, si□muša ir vi- j\jes jr g^^ėm, kad taip bus
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sunku prisipažinti, bet
ga. Tikrai "lietuviškas” užsislaikas, kad jos sienos siekė
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"Šitą kovą pati valdžia va- mas i savo skaitytojų pa Į bos. kokią Rusijai jau teikia
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iškovoję per daugeli metų, i liaus būti atsargesniu,
kuomet
beskerėčiodamas drąsiai parodyti tokiems ganizacijoje pravesti.
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kams"...
L.
...
..
tikėti
negalima.
vienam
darė
abstrakcijas.
Ir tain berėkaudamas už- i ^ie.P0S gavęs algą Jisai su kišnipai, milicija ir policija,
Km. Mockaitis kaipo pirminin
baigė
savo "spyčių."
i laiĮ??T„ais..kUAr .•a\krU,mU.?:
tai pergalės šaltis ir badas.
J:
❖
❖
kas, Buivydą nedraudė, bet
prak'albininka'?
e kazyravo. Apie 9 vai. vaBet jeigu jus, draugai ir
Tai toki į
Tūli Vvorcesterio lietuviai juokėsi. Publikoj kilo ter
*
kare
ėjo namo ir tik apie 20
draugės, paduosite mums
paskleidimui apšvietos ir
mas
ir
reikalavimas,
kad
tiek
"atsižvmėjo,"
kad
net
ijardų
nuo namų jį užpuolė
savo
0dW brolišką
UiVUClYd pagalbos
PUCCUOVO 1ranaii 7.
-Y T*7 • j. Ą
1 1
agitacijos tarne savu narių
Mockaitis
apleistų
pirmi

ką paaukaudami po keletą
aiA
parūpino
9-to
apskričio Įciu vyrai ir norėjo mušti.
Kadangi Kupčinskas buvo
centų, tuomet musų niekas kraičiuose. Anot tų laikraš ninko vietą. Tuomet atsis
SLA. vaidyba.
čių
pranešimo,
11
rugsėjo,
tojo
Glaveckas
ir
nurodė,
stiprokas
vyras, tai jis jiem
nepergalės.
Rankpelnis.
I
kad
šį
susirinkimą
Bekam

lietuviu
va
*
vakare
tūlas
UŽTIKRINK
SAVO
KŪDIKIUI
ILGĄ
IR
nepasidavė.
Tuomet nežinoStreikuojančių
*
Florijonas
Mikelionis
atėjo
pis
tiksliai
veda
prie
suiri

(
m
i
piktadariai
paleido iš reskyriaus komitetas:
LINKSMĄ GYVENIMĄ DUODAMA
WELCH, W. VA.
■ Jono Bujako namus ant mo. ir kad iš to butų nauda I
I
volverio
4
šuvius
ir velionis
F. Šimėnas, pirm.
JAM ’EAGLE BRANTU TUOJ KAIP
Darbininku tamsumas.
i Pond st. ir šoko ?u peiliu io klikai. Toliaus jis pasakė,
į
Kupčinskas
sukrito
ant vie
Jonas Kaulaičia, sekr.
[ant šeimininko. Šeiminin- kad Bekampis tyčia davė
TIK TAVO PIENAS SUSTOJA.
Šis miestukas
randasi tos. žmogžudžiai dar nesu
K. Jerešunas. ižd.
i kui i pagalbą puolėsi du jo Įdaryti lermą, kuomet Vai
C. .Jankauskas,
McDowelI paviete, turi ?lpie sekti.
A. Kaladzinskas, iž. gi. draugai, kuriuodu tą valia* ; rukaitis skaitė dokumen3,200 gyventojų. Darbinin
Aukas siųskit sekreto , ra buvo atėję su Ruiaku at-|tus.. Pagalios nurodė, kad
kų tamsumas Jame ir visa-,
MT. CARMEL, PA.
riaus vardu šiuo antrašu:
sisveikinti, nes _
šis rengęsis pirmininkas ir Buivydo neme McDovvell paviete yra; Nepaprastas atsitikimas.
J. Kaulaičia, P. 0. Box 327, važiuoti i Lietuvą. Bujakas, i! stabdė, kuomet šis nedavė
didžiausias. Čia kompani
Rugsėjo 3 d., 8:20 vai. va
Rumford,
Rumfnrd Me.
\Ip
pasprukęs nuo Mikeiionio, kitiems kalbėti: ir ant galo 1
jos yra pristatę piinus kal kare čia buvo nepaprastas
p
Čekius ar money orde- su savo žmona ir vaikais, Buivydo
elgėsi pavadino a
nus bažnyčių visokiu tikėji atsitikimas. Ant Fift’n gat
rius
išpirkite
—
f.------ — ant iždininko
— . | užsidarė
t; kambaryje, O
žvėrišku, o Bekampio —be
mų žmonėms. Nedėliomis vės sustojo gatvekaris su
vardo K. Jerešunas, 228 Pi-, jo draugų ir Mikelionio už- gėdišku. Po šio pareiškimo,
žmonės meldžiasi bažny žmonėmis ir motormanas iš-yra švarus, saugus ir gausus maistas, prireng
ne st., Rumford, Me.
iviraJova. Pagalios Mike- kilo dar didesnis termas ir
čiose trimis permainomis. lipęs nuėjo i cigarą krautu
P. S. Visos aukos bus Honis buvo išmestas per du- susirinkimas galutinai iši
tas specialiai kūdikių maitinimui. lengvas
Vienok tarpe tų vergų fa- vę. Staiga gatvekaris be mo- •
naudojanios tik tarp strei- vis ir paleistas laiptais že- ro.
natikų
kataliku yra mažas tormano pradėjo bėgti visu
prirengimui—ir jūsų kūdikio viduriai ji suviš*
kuojancių lietuviu.
myn. Paskui ji laiptais nuBrooklyno kriaučiai jau:
nuošimtis. Išviso McDotvell smarkumu. Pabėgęs du blo
kins lygiai taip kaip jūsų pačios pieną.
----------; sekė ir Bujako draugai. rodos gana daug turi paty
paviete tebėra tik 4 katali ku smarkiai sukosi i Oak
WATERBl’RY, CONN. Ant šaligatvio vėl nrasidėjo rimo apie Bekampį, Jan
kų bažnyčios. gatvę išmesdamas 12 žmo
Thc Borden Company
x
. t
i kova. Kuomet subėgę kal kauską, Buivydą ir kitus, ir
Tie McDowell pavieto su nių. Daug pasažierių likosi
is komunistų darbuotes. niyRa; juog perskyrė, Mike- jie turėtų žinoti, kad tiems;
Borden Buildir.g
Ncw )
fanatizuoti vergai noriai sužeista, daugiausia kūdi
Komunistas
kriaučius lionis pasilėpė. Sužeisti ^Bu- elementams ne unijos reika- i
stoja į kompanijų galvažu kių ir moterų. Didžiuma su
nuo Lenerdstryčio pereitą jako draugai
ugai tapo nuvežti i lai rupi, bet jų klikos intri
Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN
džių eiles sulaužymui Min- žeistų likosi atgabenta i lie
pavasari atliko velykinę iš . ligonhuti. o Mikelioni poli gos. Pavyzdžiui, kad ir ši-;
go
pavieto
angliakasių tuvio Jankaus aptieką, kur
ir gausi DYKAI musu knygą, KŪDIKIŲ
pažintį prieš bankruto tei cija atrado tik ant rytojaus tam susirinkimui veikiausia!
streiko.
Tarpe
šitokių
tam pribuvę daktarai juos ap
GEROVE, kuri paaiškins, kaip užlaikyti
sėją (Bancrupcy court) iš užsidariusi savo kambario unijai svetainė kaštavo arti!
sių
gaivalų
susipratusiems
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimu in
žiurėjo ir žaizdas užraišio
visų savo ”povšednų” ir klažete. Kadangi jam irgi •$•30, o susirinkę siuvėjai i
darbininkams sunku gyven jo. Kas delei šitos nelaimės
strukcijas jūsų kalboje
0105
”smertelnų” skolų. Skolų buvo išsukta koja, tai ir ji nieko per tuos intrigantus!
ti ir veikti, Ir kas stebeti bus apkaltintas, nežinia.
Vardas
atleidimą gavo už nedidelę nuvežė i ligonbuti. Pasvei negalėjo nutarti. Taip pat
niausi?., kai ateivių darbiMt. Carmietis.
”pakutą,” 25 procentą, bet kęs turės stot prieš teismą kriaučiai turėtų atsiminti,
ninku čia yra visai mažas
Adro <as
potam jo biznis taip prarū už pasikėsinimą ant Bujako kiek jie yra įvairiais budais
visi "amerikonuošimtis
(Tąsa korespandencijų
go, kad kasdiena gali virti gyvasties.
Rep. nukentėję delei tos komunai.”
ant 5 puslapio.)
.1. Kalvaitis.
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KELEIVIS

'už durų sargas šovė. Laimė,'sukilėliam, būdamas Sevas- 228 kilom, per valandą,
kad kulka pralėkė
neuž1
.
i topolio
Sovieto
pirminin
Dar geresnįn----------vaizdą autokliudžius seną katorginin kas. Laike leitenanto Smito mobilių vystymosi duoda
ką.
j bylos Voronicin tapo pas- šie skaitmenys:
į
Oriol. —Centralinės Ypa . merktas
katorgon visam
Amerikoje, kur automo
tingos Komisijos (včeka) i amžiui. Katorgos bausmę bilių dirbimas praneša kitas
p0 karo svarbiausiose pa- generolas J. Zekt’as. AtskiĮsakymu iš Dono Beseino Voronicin kalėjo Šliselbur- valstybes, 1903 metais pas- šaulio valstybėse pastebi- rų karo valdybos šakų žiuri
Chicagos "Naujienose” 27 nėn, kame jai suteikta dak- tapo išsiųsta 27 socialdemo- go tvirtovėj, kurioj ir išbu tatyta arti 4,000 automobistengimasis sudemo- artilerijos, kavalerijos, kulidomus taro pagalba.
kratai Į miesto Oriol cer.t- vo iki 1917 m. revoliucijos. lių^..1907^nubarti 39^000, 191<> kratizuoti augštesmąją ka- kasvaidžių ir minasvaidžių
rugpiučio
tilpo
Kozlovceva (bepartyvė). ralinį kalėjimą visam laikui
Senam revoliucionieriui, arti 180,000,
straipsnis apie "komunistų
m- arti ro vadovybę.
kariuomenės, pionierių, sužinoma, kalėjimas ne nau 1,200,000.
rojų,” — taip Įdomus, kad Spardė kojomis pilvan vėl- "civilės karės,
. 1 Ligi Didžiojo karo dau- susiekimo kariuomenės, sa'
Vasario 1 d. 1916 metais gumoje
_____ valstybių
___
.Jau senai bolševikai skel- jiena. Skauda tečiaus tai,
mjs čia ištisai jį perspaus kant laiptais, o taipgi kalė
karo va- nitarijos, veterinarijos, ginjimo kieme. Apalpusią Įmes- bia pasauliui, kad ei vile (pi- kad draugai, su kuriais Vo automobinių kiekybė ivai- dovvbės priešakv'stovėclavo* kių ir sviedinių švietimo ir
dinant. Tenai rašoma:
ta automobiliun ir išvežta lietinė) karė Rusijoj užsi ronicin anuomet kariavo pe- riose valstybėse reiškėsi to- k
aro ministeris.
___
________ , atsakomin- ryšio inspektoriai.
Rusų
Socialdemokratų
stotin.
tis
petin
prieš
caro
jungą.
kiais
skaitmenims:
baigusi
:
jau
senai
komunis194 noo s?s. V?!st-Vb& Kalvai. <virš‘Darbininkų Partijos orga
Jungtinėse Valstijose ka
Amerikoje
Avruckaja. Mušta tolei, tų spauda išnešiojo žinias Įgrūdo dabar ji pati kalėji
ninkui) generolas ir sava- ro taryba Įsteigta 1920 m.
nas "Socialističesky Viesti kolei ji apalpo.
Anglijoje
po pasaulĮ, kad su sovietų mam
277,000 rankiškai valdantis armiją. birželio 4 d. dekretu.
nik” — spausdinamas užsie98,000
Iš
1,400
Francuzijoje
priešais
apsidirbta.
Kuriem
Makejevka.
Po Didžiojo karo mes ma
nyj, nes Rusijoj leidžiamai Katrina Čurkan. Ligonė.
Pirmininkauja valstybės
72,000 tome jau ką kitą. Prancūzi
Ukrainos
socialdemokratų
Vokietijoje
galam
siųsti
dabar
tuos
Serga
džiova
;
tąsė
už
plaugyvuoti vien tik komunistų
sekretorius
karo reikalams
Rusijoje tuo pačiu metu joj. Anglijoj, Italijoj, Vodarbininkų, kuriuos komu
spaudai — paduoda Įdomių ikų, perskėlė lupas, išmušė darbininkus Į koncentraci
ministeris),
nariai:
nistai areštavo ir sukimšo Į apytikriai galima sakyti bu | kietijoj karo ministerių vie ' karo
jos kalėjimą? Kuriem?
žinių apie tai, kaip perse dantis.
sekretokaro reikalams
Egelskaja. Mušė šautuvų
Atsakymą duoda pati ko kalėjimą, nežiūrint kankini vo 11,000.
tas užima civiliai asmenys,
kiojama socialdemokratai,
riaus
padėjėjas,
armijos
va
Apskritai,
iš
bendros
su

mų.
tik
penki
kaliniai
suti

jo karo vadovybės priešaky
socialistai revoliucionieriai, drūtgaliais, sudraskė rubus; munistų valdžia: už pri
das
ir
generalio
štabo
virši

socialdemokra ko išpildyti komunistų rei mos automobilių 75 nuošim- stovi karo taryba.
anarchistai ir visi tie. kurie mindė kojomis; tampė už klausymą
ninkas.
Karo
reikalams
se

Amerikai. ■ Karo ministeris yra kabi
kalavimą išstoti iš socialde čiai priklauso
tam menševikam.
drįsta Rusijoj kovoti už plaukų.
Reikia
pažvmėti,
kad pas- neto, vykdomosios valstybė- kretoriaus padėjėjas prižiū
mokratų
partijos.
Tai
vie

Sentilovich
(socialdemo

Atsakymas labai trumžmonių teises, arba net už
dešimtmeti
daryta Ije valdžios, narys. Jis neša ri užpirkimus armijai ir
kutini
nintelis
atsitikimas
visoj
tai. kad neremia ir negarbi krate). Komunistai narstė pas. todėl ir baisus, Jis yra
pramonės organizavimą iš
rimtų
mėginimų
pastatyti
jai rankas, smaugė, visą daug baisesnis. negu Suv. Ukrainoj. Šiaipgi Ukrainos
j atsakomybę prieš savo kole tikus karui. Jam pavestas
na komunistų.
rinkon elektros automobi gas kabinete, svarbiausia,
Maskvoj socialdemokra mėlyną nuo mušimo nuvilko Valstijų valdžios persekio- draugai vargsta kalėjimuo
liai,
bet, dėl mažo jų veiki už kariuomenės valdymo specialis statistikos biuras.
se.
ažuot
išsižadėjus
savo
i
kiemą.
Šitoji,
jimai komunistų.
tai
Ježov, • Nikolajevsky,
mo.
radijaus brangenybės, organizaciją, už išlaidų tik ' Sovietų Rusijoj karo valprincipų.
I.idiją
Autman.
Rovė anot komunistų,
.... kruvina
Pleskov, sėdėjusieji Leforto
didelio
negyvojo
svorio slingumą. už armijos a pra
Buvęs
Kalinis.
..  'dybos priešaky stovi irgi
kalėjime, turėjo paskelbti plaukus, vilko už plaukų kapitalistinė valdžia, teisia
t
akumuliatoriaus)
šitie
au

per
laiptus
žemyn.
au
ų_
asmuo — liaudies komisakomunistus, leidžia nusiįpinimą ir kariuomenė
bado streiką, kad komunis
tomobiliai
didelio
pasisekii
Apart paminėtų čia mote sa md y t i advoka t us-gin ėjus,
■ Įėjimo krypsni.
. ras
. .karo reikalams. Jis pirtai leistų jiems skaityti kny
ko
neturėjo,
nors
Vokieti

Keičiantis kabinetui, pa- mminkaujai karo taryboje,
gas, laikraščius ir karts nuo rų. skaudžiai nukentėjo dar išteisina kaikada. arba išjoje
vartojama
tokio
Įtaisy

sekamos
moterys
ir
mergi

siunčia Rusijon. Gi Rusijoj
įsitraukia ir karo ministeris, kmi vadinama ten revoliukarto matytis su giminėmis.
mo
automobiliai
paleisti
nosRatner
(s.-r.)
Liubert,
vjskas eina greitai: socialj nors ir eitų karo veiksmai. j vinė karo taryba.
Kaip, žinoma, net caro
rinkon,
kaip
taksomotoriai.
lėjiman
ji,
’’“
Tarvbon Įeina dar komiKaro taryba yra koleginė
laikais buvo leidžiama kali Lidija Surkova. Lidija Ko- demokratas — kalėj
Dabartiniu laiku automobi
gan,
Rozalija
Elmon
(pas

Pirmieji
automobiliai
bu

ir
atliktas
kriukis
1
.
aro
pavaduotojas, vyriau
niam skaityti knygas ir lai
liai nustoja buvę vien žais ■Įstaiga, sudėta iš karių ir
kutini
dvi
yra
narės
social

vo
gariniai.
Pirmieji
mėgi

sias armijos vadas ir kai ku
Tarpe atgabentų i Oriol
kraščius ir matytis su gimi
las ir pasismaginimų Įran j civiliu asmenų, kurioje pirjaunuomenės
demokratų
nimai
Įtaisyti
garinį
veži

rie kiti kariai ir civiliai as
27
socialdemokratų
buvo
mininkauja
karo
ministeris.
nėmis. "Darbininkiška" ko
kis. bet virsta patogiausiu
organizacijos)
Shliashova,
mą
prasidėjo
jau
1769
me

menys.
Teorijoje ši taryba
drg.
Galuzin,
kuris
ėjo
svarmunistų valdžia tečiaus ne
Toji Taryba, sudaryta iš
budu vežioti žmones ir Įvai
Egoleva.
Machova.
lais.
kai
francuzas
karo
in

turi
tokios
pat kompetenci
bias pareigas Ukrainos cennori duoti šito, ką duodavo
rius daiktus. Be to, automo labiausiai prityrusių ir atžinierius
Kiunvo
Įtaisė
karo
Riazan.
—
Sumuštieji
Bu

jos,
ką
ir
anglu
bei francut reliniame amatinių unijų
caras.
sakomingų karo specialistų,
biliai
vartojami
Įvairiems
Leforto kalėjime pasta tyrki kalėjime (Maskvoj) ofise. Ji išgabenus, unijų tikslams garini vežimėli. kitiems tikslams: gyvuoja riša
svarbiausius klausi f zų tarybos. Nuo pastarųjų
Tas
vežimėlis
galėjo
vežti
socialdemokratai,
socialreja skiria tik didesnė civilio
centre
dalykai
pairo.
Tat
ruoju laiku sėdėjo:
trys
gaisrininkų
automobiliai, i mus, liečiančius kariumenės f
ligi
2.500
pūdų
važmos
(apie
voliucionieriai
ir
anarchis

partinio) elemento Įtaka ir
komunistam prisiėjo Galu
Rusų Soc. Dem. barb. Par
laistvti gatvėms, kilnoja sutvarkymą, jos mokymą ir I
tai
—
keliolika
asmenų
—
40.000
kl.
arba
40
tonų)
apie
žirni
lai didesnė
absoliuti
tiną sugrąžinti atgal i seną
tijos Centralinio* Komiteto
šalies bei armijos priruošimieji,
šarvuotieji ir tt.
5
kilometrus
per
valandą.
valdžia,
kas
yra
karakterinRiazaniun. Jų ją vietą.
nariai; keturi socialistų re atgabenta
Pastaruoju dešimtmečiu, mą karui.
Kaip
šio.
taip
ir
kitų
gari

padėtis
labai
sunki.
Per
dvi
Reiškia,
dabar
Galuzinas
voliucionierių partijos Cen
Kadangi karo ministeris !ga visoms centralėms ^ovieautomobilių pramonė išsi
sąvaiti
jų
neišleista
Į
kiemą
nių
automobilių
ligi
1888
mu
"nebepavojingas.
”
Gatralinio Komiteto nariai;
vystė taip, kaip nė viena kr j yra civilis asmuo, keicianty- itų valdyboms.
pasivaikščioti,
v
a
1
g
i
o
metų,
trukumas
buvo
sun

luzinas yra gabus žmogus.
keturi kairiųjų socialistų
Ginkluotų Sov. Rusijos
ta šaka. Geriausia iliustra sis kartu su kabinetu, tai
revoliucionierių
partijos duodama taip mažai, kad Jo darbas būtinai reikalin kus didelis katilas su lėtu cija gali būti ta aplinkybė.; armijos priešaky statomas jėgų priešaky stovi vyriau
Centralinio Komiteto na faktinai, jie veik badauja. gas sovietų valdžiai; bėjo garo pajėgos susidarymu. kad Francuziioje 1914 metui generolas,
vykdąs
vado sias vadas, kuriam armija
Tuo budu ligi 18S8 metų,
riai, o taipgi keliolika Įžy Kalėjime sugadinti klozetai, negalima apsieiti.
gale automobilių dirbtuvė funkcijas, kurio klauso ar priklauso tiktai rikiuotės ir
mių sicialdemckratų, social- kamarose todėl nepakenčia
operatyviu atžvilgiu.
Na, o jeigu Galutinas bu kuomet Serpolle išrado sa se buvo 120.000 darbininku, mija visais atvejais.
ma
smarvė.
Karo vadovybė atskirose
1 evoliucionierių ir anarchis
tų buvęs mažesnių gabumų vo katilą, automobilių vys uždirbančių ligi 200,000,000
("Karys.”)
R. Z.
Oriol. — Centralinin mie asmuo — kas tada? \Vell, tymosi darbas buvo Įžangi franku per metus. Tokiu -valstybėse
skiriasi, svar
tų.
Padėtis ^Įėjime niauri. sto Oriol kalėjiman iš Mas sėdėtų kalėjime. kaip kiti, niame padėjime.
budu Francuzijoje automo biausia. karo tarybos kom
Serpolės katilas buvo su biliu pramonė virto svarbia petencijų dydžiu ir jos su
Kaikuriose kamarose nėra kvos naktį iš 25 i 26 balan rodei kad nėra komunistas.
' nė suolelių, nė stalų: kama džio atgabenta 32 socialre- Tur-but ir Ispanijos inkvi darytas iš spiralės, tvirtai tautine pramone. Bet ir ki dėtimi.
Prancūzijoj visus svar
ros uždarytos visą laiką; voliucionieriai, 31 socialde zicija viduramžiuose nevar suplotos triubos, kuri vėliau tuose kraštuose automobi
mokratas.
18
kairiųjų
sopadidinti
pajėgai
paleista,
biausius
klausimus: demo
gamtos reikalais prisieina
žė taip žiauriai žmonių sie
lių plėtimas ir demokratiza
cialrevoliucionięrių,
17
ašis
katilas
minimalės
ital

los, kaip dabar varžo ją dar
atlikti ten pat kamarose,
vimas auga kas mėnuo, net bilizacijos, armijos reorga-' Kadangi tūli "biznieriai"
nizacijos, ruošimos i karą ir'i mano perspėjimą keliaujan
kadangi i "toiletus” kloze įarchistų ir. per nesusipra- bininkų "draugai,” Rusijos uos turėjo greitą garo susi kas diena.
darymo ypatybę. Pritaikius
tus) išeiti neleidžiama. Val -imą. 12 bepartyvių kalinių | komunistai,
Amerikoje 1916 metais dalinai operacijos pradžios tiems Lietuvon panaudojo
gis: ’« svaro duonos ir van ir net du karišku vengru be- j Charkov. — čia komunis- Serpolės katilą, automobi automobilių dirbimu užsi- klausimus sprendžia augšagitacijai prieš Baltic Sta
duo. o ir vanduo dumblėtas. aisviu. Kada kalimai tapo<Iaį paliuosavo keletą
keletą revorevo- lio spartumas padidinta ligi ’mdinėjo apie 500 dirbtuvių, toji karo taryba (Conseil
tės Finance Cor., tad šiuomi
Eiti prie langų nevalia, ba msodmti j vagonus, dar: jiucionieriu
iš kalėjimo. 140 klm. per valandą. Bet. kuriose dirbo arti pusė mi- superiens de la guerre).
• sargam isakita šauti žiū Maskvoj, jie girdėjo, kaip—
Italijoj š. m. sausio 16 d. pranešu, kad „perspėjimą”
Tikslas
buvo parodyti dar nežiūrint pasisekimų, Ser- ’iono darbininkų. Tik trys
komunistai aiškino puoli- \ bininkams, kad jie nesą ka L'olles atsiektų, gariniai au dirbtuvės Fordo. Overlan- dekretu irgi sudaryta pana rašydamas aš visiškai netu
rinčius per langą.
Komunistų valdžia visaip kai. kad jie veža Kronštato lėjimo "sargai”
Tečiaus tomobiliai rinkoje pasiseki To. Biuiko per metus padir ši taryba,' kuriai pavesta rėjau omenyje Įtarti Baltic
sukilėlius
kartu
su
genero-1
trukdo darbą tų žmonių, ku
"svarbesnieji”
prasikaltė mo neturėjo, tai dėl truku ba daugiau kaip 100,000 au spręsti svarbiausieji klausi Statės Finance Cor. Ant
’
.
u
Kozlovskiu.
rie stengiasi šelpti esančius
liai laikoma tvirtai uždary mų, tai dėl brangumo.
tomobilių. Amerikos statis mai, liečiantieji kariuome
Auto m obili o išsivystymas tika rodo, kad 60 nuoš. ga nės organizavimą, komplek kiek man teko patirti, ŠĮ Įs
Oriol miesto centralio ka ti. Jų tarpe randasi Chudokalėjimuose revoliucionie
rius. Valdžia areštavo dvi lėjimo rėžimas baisus. Ka kormov, Veinger ir Zalota- ėmė spartėti nuo laiko kai minamų automobilių lieka tavimą, priruošimą, apgink taiga patąrnauja keliaujan
dešimt moterų — pačių ir marose, skirtose vienai vpa- levski (visi iš Ekaterinos- Gotlibas Daimieris (18S3 šalies viduj ir pirmieji var lavimą
bei apsarvavimą, tiems Lietuvon gana teisin
motinų kalinių — už tai, tai. sugrusta po dvi. Kadan-Į lavo); keturi iš Poltavo rė- m.) Įtaisė dvi cilindrį ben totojai vra šalies ūkininkai. mobilizaciją ir kariuomenės gai ir aš rekomenduoju vi
kad jos, susirinkusios soci gi lova viena 'ir siaura, tai dybos' (jų tarpe Kareinski zinini judintoją, kuris darė Tai išaiškinama automobi suspietimą ištikus karui; siems
lietuviams reikale
tuo -oOO ligi 800 apsisukimu liu pigumą (ligi 390 dole šalies priruošimas apsaugai prie jos kreiptis. Tik reikia
aldemokratų partijos kam vienas kalinis gali gulėti ir Goloberg).
bariuose, ruošė maisto kali ant lovos, o kitas turi gulti
Kodelgi juos nepaliuosuo- per minutą. Savo judintoją rių), teritorijos plotu ir pi ir krašto apsaugos organi būti atsargiais pervažiavus
ant
drėgnų
akmeninių
glin

niam. Keturios tų moterų
zavimas.
_ .
. _ _ .
ta kartu su kitais? Todėl, Daimieris pirmiausia pri gia eksploatacija.
Automobilių
plėtojimui
tapo išsiųstos i miestą Orei dų, Kamarose -visą laiką kad jie yra pasižymėję dar- taikė motorcikliui. o vėliau
Tarybos sudėtis: pirmi- per jūres, nes ten pilna viso
—tapo išsiųstos todėl, kad randasi smirdančios ’ Pa_. bininkų tarpe, todėl, kad 1887 metais Įtaisė pirmą Amerikoje daug padeda pą- pinkas — karo ministeris. kių apgavikų.
A. K. Neviackas.
L”
sį ku- turi Įtakos miniose.
benzininį automobilį.
stengėsi palengvinti sunkią roshos” -— J*. yL kibirai,
Li valdžia, rūpestingai tai nariai — visi generolai, nu
riuos
caro
kalėjimuose
nak

kalinio padėtį.
Beveik kartu su Daimle- sydama kelius ir pravesda- skirti armijų vadais karo
Anart socialdemokratu,
.............................
'
laiku
kaliniai galėdavo
Charkovo kalėjime randasi riu 1886 metais kitas vokie ma naujus. Štai, 1915 me metu, keturi korpuso vadai
Gegužės 20 d. komunistų ties J
1
ti _ reikalus, _ kadangi
29 anarchistai ir socialrevo- čių inžinierius Karlas Ben- tais keliams buvo skirta ir generalio štabo viršinin
policija užpuolė Raudonojo atlikti
Kryžiaus kambarius. Areš naktimis kalėjimai būdavo liucionieriai.
cas Įtaisė benzinini automo apie 250,000.000 dolerių, tai kas.
tuota 110 ypatų. Iškrėtus ir užrakinti. Dienos laiku ši
Didžiojoj Britanijoj. Ka
Poltava. — Kalėjime mi bili su orizontaliu judinto suma, kurios Rusijoje tiems
Kad baimės nebūtų, tai
tas
parašas
”
caro
gadynėj
atėmus laiškus, areštuotieji
tikslams neišleista per 75 ro taryba, kurioje pirminin nebūtų vergijos ir išnaudo
rė nuo šiltinių drg. K. Lia- ju :’4 arklio pajėgos.
kauja valstybės sekretorius jimo. •
paliuosuota, išskyrus tuos, ’šnešdavo lauk, idant Jos ne chovich
Kaip Daimieris, taip ii metus.
(socialdemokra
,
kurie rasta priklausant so troškintų oro. Komunisti tas). garsaus rusų rašytojo Bencas savo išrastuosius
Rusijoje automobilių dir karo reikalams (karo mini
cialdemokratam, socialrevo- niame, tečiaus, "rojuj” jas V. Korolenko uošvis.
udintojus pardavė francu- bimas tik pradžios stovyje. steris), sudėta iš vice-prezr
žmonės pavergia vienas
liucionieriam ar anarchis ’aikoma kamarose dieną ir , Kremenčug. — Kalėjime zų firmoms Panar—Levas- Trumpu laikotarpiu auto ■ento, valstybės sekreto
kitą
ir išnaudoja daugiausia
naktį. Mat didelė čia nelai susirgo šiltinėmis 14 drau sorda ir Pejas, kurios pir mobilių
tam.
dirbtuvės ikurta riaus karo reikalams padė
su
pagalba
baimės.
Maskva. Prieš kiek laiko, mė. jei kaliniai turi kvėpuo gu socialdemokratų. Vienas mos ir pradėjo tis 1890 — šiuose punktuose: Petro jėjo ir narių: generalio šta
"Naujienose” jau tilpo ap ti dvokiančiu oru — juk jie ju, Slatutski. jau mirė. Apie 1891 m.)’ taisyti automobi grade ir Ribinske ’Russkii bo viršininko, dežuruojanDrąsus nebus vergas ir
Reno,” Maskvoje. "A.M.O.." cio generolo, generolo kvar
rašymų, kaip komunistai ne komunistai ’
kitų likimą dar nagauta ži lius vežiojimams keliais.
neleis
savęs išnaudoti.
t
tirmeisterio, artilerijos bei
Vakarais kamaros Oriol nių.
cumušė arti 300 politiškųjų
Kokiais žingsniais ėjo to Rygoje ”Russo-Bolt.”
Geriausiomis
firmomis inžinerijos generolo, kariu
Butyrki kalėjime. Štai dar kalėjime
neapšviečiama.
Kiev. — Korespondenci lesnis automobilių vysty
DrąsuclĮ galima apveikti,
menės inspektoriaus ir žiū
keletas vardų moterų, nu Vandens rynos sugadintos, jos iš Kievo rodo, kad net masis galima spręsti iš to. skaitoma:
bet
negalima pavergti.
;i
Amerikoje
"Packard," rinčio finansus. Iš minėtųjų
kentėjusiu nuo komunistu stoka vandens: pirties veik raudonojo teroro siautimo kokiu greitumu rodėsi rin
Drąsuolio
nieks ir nenori
"darbininkiškos valdžios.”
nekurc-nama: duona — ne laiku, t. y. 1918 m., nebuvo koje.
”Pierce Arrow,” "Locomo- asmenų — valstybės sekre
pavergti,
nes
tai neapsimo
torius, jo padėjėjas ir finan
Inna Rosenberg (social- duona, greičiau tašla; duo tokių persekiojimų, koki
štai Prancūzijoj automo bile” ir "Cadillac.”
Anglijoje:
"Bokskol," sų prižiūrėtojas yra civi kės.
revoliucionierė). Ji sirgo. damos valgyti daržovės su išvystė čia komunistai pas bilių rinkoje 1895 m. di
liai. visi kiti — kariai.
Komunistai ištraukė ją iš kirmijusios; kopūstai pas- taruoju laiku. Areštuojama džiausias pasiektas greitu ’Rois-Rais,” ”Talbot.”
Pavergti save arba ap
Italijoje: ”Fiat,” ’Ttaiia."
lovos, žnaibė, tąsė už plau- mirdę. Ligoniai, tūli sun be atodairos visus, kas tik mas buvo 24 kilometrai per
Toji taryba veikia prie
gauti
leidžia tik bailiai.
Vokietijoje:
"Bencas.” karo departamento, valdo
sergantvs, negauna pasipainioja po kojų. Sąly valandą, 1900 m. 65 kilom, Į
kų; mušė durtuvų drutga- kiai
liais ir kumštimis.
veik jokios mediciniškos pa- gos kalėjime pasibaisėtinos, valandą, 1903 m. — T05 kil. "Mercedes,” "Orei," ”Ad- šalies ginkluotas sausumos
Baimė — tai vergo ypaty
E. Kormilicyna (kairin i i gelbos.
apie 114 kil., 1911 ler.”
jėgas, rūpinasi jų organiza
šiltinėmis mirė kalėjime dr. 1907 m
bė.
Francuzijoje: "Delone— vimu ir mokymu, o taip pat
Ko
Balandžio 26 d., iš ryto V. E. Oriol.
soc.-revoliucionierė).
ni. 23 balandžio Amerikoje.
Belvill,
” "Reno,” "Paner— priruošimu karui.
Daimon
mieste,
Floridos
munistai perskėlė galvą re sočiaidemokr. Vasiijev, iš
Žitomir. — Tarpe kitų so-:
Levasser.
”
Baimė niekad nepadaro
volverio rankena, mušė dur buvęs caro katorgoj 6 me cialistu, vietos kalėjime sė- ’ valstijoje, Bui manas Benco
Vokietijoj karo ministe
Kapitonas
R.
tuvų drūtgaliais ir visą kru tus, pabeldė keletą sykių i di I. Voronicin, kuris 1903 firmos automobiliu (200)
ris daktaras Gezeler’is; ka žmogui naudos.
”K.” ro valdybos viršininkas —
Tr.
vina nunešė kalėjimo rašti- savo kamaros duris. Buvęs m. vadovavo Sevastopolio padarė pasaulinį rekordą—

Kas dedasi komu
nistiškoj Rusijoj.

Augštesnioji karo vadovybė
po Didžiojo Karo.

I

Trampa apžvalga auto
mobilio išsivystymo.

Pastaba prie mano per
spėjimo.

Baime ir drąsa..
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KELEIVIS
Pajieškau Juozo Staualr.iko, Vil-{ Pajieškau savo sunau> Antano 2iPajieškau -avo draugų Juozo ir
'be armijos”; kad klerikalai■ BRIDGEPORT, CONN.. svetainę, sakydami, kad Ju-! niaus
gubernijos. Trakų pav., Onuškio linskio, 15 metų amžiai.*, Raudėnų Povyio
. . Kliezukų, pirma gyveno Detj
j kelis keikiasi tikrai kuni- valsčiaus, Miguičionių kaimo. Apie [ parapijos. Šiaulių apskričio. 1919 tr. roit, Mich., o dabar nežinau kur jieišnešė rezoliucijas prieš
Komunistų kapucino
metai kaip Amerikoj. Kas jį žino, . įstojo Į Kolėako armiją Lietuvoj ir j du randasi, Meldžiu atsišaukti šiuo
GUAUS1S DARBO ŽMONIŲ
Grinių, kad jis neliktų Lie- j
prakalbos.
giškai. Aplamai sakant, iš! 8arba
jis pats lai atsišaukia šiuo a<l- . kaip Kclėakas liko sumustas, tai ne- adresu:
(39)
LA1KRAATIS
,
.. ..
.,
tokių kalbėtojų darbinin-! resu:
tuvos ambasadorium, ir kad ’
(,0)
; žinau kur dabar randasi. Todėl mel- '
August Gulbinaitis
PRENUMERATOS KAINA
džiu jo paties jeigu gyvus atsišaukti
Jonas Dulkė
P. O. Box 616,
Zeigkr, 111.
butų atšauktas iš L. L. P. ‘ 13 d rugsėjo čia atsibuvo j-ams yra tiek naudos, kiek' 17 Treniont
Amerikoje:
st.,
Nurwuod, Mass. i arba kas žino kur jis randasi duoti
komunistų
prakalbos.
Kal

*2.00
Metams ......................
is ožio pieno. Jukehskai Poną Lukoševičių pajieško sūnūs man žinią, už ka busiu labai dėkinga. 1____________
Centralio Komiteto; kad ‘
‘AJIEŠKAL vietos u<4 narberriės
$1.25.
Pusei metų ..................
bėjo
"milžiniško
proto” kai- pakeiksnoti moka bile vie- I mokytojo
Barbora Žilinskienė
(39) į lietuvių apgvventoj
jus
esate
Philadelphijoj
su-!
Punsko Andriaus Baltruko- P. O. Lewiston, Me., Nortii America. I ra lietuvio barberio. vieloj, kur da nėKanadoj ir Užrubežiuose
Kad bus tinkaMetams ............................ $3.00
nio, Antanas Baltrukonis, ir širdingai
sikompromitavę ir iš jūsų! bėtojas komunistų kapuci- n^.^kata.
~ j ma vieta, gal aš nupirksiu ar paran|
Pajieškau
savo
sesers
Agotos
MiPusei metų ....................... $1.50
prašu
atsiliepti
sekančiu
adresu:
nas Jukelis. Pirmiausia jis
Beg riekis
ALY PUS, Suvalkų rėd., Antanui Bal kalauskiutės no vyru Dovydaitienės, davosiu. Rašydami man laišką apra
Su visokiais reikalais atsikrei visi juokus daro, tai jus pa
nupeikė Bridgeporto lietu
ti ukoniui, I.ithuania.
pirmiau gyveno Chicago, Iii. dabar šyki;. viską plačiai.
piant į Redakciją, rašykit šito k tįs tą gerai žinote.
Mr. T. Kubilius
■
nežinau
kur randasi. Taip pat paadrese:
vius už jų nedarbštumą.,
829 —lOth st„
Rockford, III.
Tėvynės Sūnūs
teisina • Suprantama,
Aš, Bernasius Kiimkeviėius, pajieš jieškau Matijošiaus Cibirkos, švoge-KELEIVIS”
tas jo papeiki-'
kau
Juozapo
Stumbro,
Vilniaus
rė

įio,
kuris
pirmiau*
gyveno
Bridge

255 Broadway. So. Boston, Mass.
Grinių, kad tas visur teisy
dybos, Alytaus apskričio, Daugų pa port, Conn., dabar nežinau kur ranAPSI VEDIMAI.
bę sakąs, todėl jo kunigai mas kliuvo daugiausia ko-'
tupi jos, žvirgždenų kaimo. Turiu iš I dasi. Jį-igu kas apie juos žino malo
Pajieškau apsivedimui
merginos
I
Lietuvos svarbių naujienų. Prašau nėkite pranešti sekančiu adresu:
arba našlės, tik be vaikų, nuo 29 iki
nemylĮ. Tai yra melas. Gri munistams, nes jie šiuo tar-į
atsišaukti
arba
žinančius
pranešti,
Pranas Mikalauskus
(4(»)
3(> metų amžiaus. Aš esu 30 mėty ir
nių ir jo "teisybę” visi žino. pu yra nedarbščiausi. Kai-į
už ką busiu dėkingas.
(38) j
11 Jtidge *t..
Brookivn, N. t.
link sma u* budo vaikinas,
Merginos
bėjo
apie
tris
valandas
lai

Bcrnasius Kiimkeviėius
I------.
. , .
mylinčios
susirašinėti, malonėkite
Pirma buvo karštas revo1104 Meade av. Park pi. Scrunton, Pa! ^a.i^sKau savo levo Jono bakio,
____________________________________ > apie 12 metųi atgai gyvenusio Cleve- prisiųsti su pirmu laišku paveikslą.
liucionierius-socialistas: vė ko. Taip ilgai jo "prakalba”,
PHILADELPliiA, PA.
_1. (381
land. Ohio. Dabar nežinau kur jis Atsakymą duosiu kiekvienai.
'užėmė todėl, kad’ tą
‘ patį‘ _po»į
810.
DOVANŲ
810.
J. Rudak
liau
sėbravo
su
klerikalais;
randasi. Meldžiu atsišaukti, arba ziHkelis
” sykius
..
,
.
.
.
Atsakymas Tėvynės Sunui.
Pajieškau
savo
vyro
Juozapo
Alb729
VV.
Jst
st..
Los
Angeles,
Cal.
atkartojo. Ju
dabar liko karštas tautinin
rikto, kuris mane apleido su dviem nantieji apie jį malončkite man pra(40)
"Keleivio" 36 numery Tė kas: pardavinėja "dievo mu- kelis patarė Bridgeporto
mažais vaikais Spalių mėnesyj, iOlvi nešti.
Pajieškau apsivedimui našlės m< Meimė Šakiutė-Mitchell
m.
Girdėjau,
jog
1917
m.
dirbo
amu-1
terš, mylinčios gražų gyvenimą. Frabedarbiams,
kurių
yra
apie
vynės Sūnūs nusiskundžia, kas” ir šventųjų paveikslus
91(»
—
Sth
*:..
V/aukegan.
111.
nicijos dirbtuvėj New Jeisey valsti-i
•nu su laišku prisiųst ir paveikslą.
buk E.v-Tautininkas "svie "dėl biznio.” jeigu kas per 25,000, eiti kartu prie dirb
joj. Jisai turi 36 m. amžiaus, paeina '
Našlys.
T. Savičis
(.18)
Pajieškau
savo
dėdės
Kazimiero
:š Suvalkų rėdybos, Senaučio kaimo.!
23K
Pro
f
essor
st..
(
’
leve
’
and.
:»hio.
tiškus inteligentus išnieki viešas prakalbas paprašo tuvių darbo prašyti, tuo
Kas apie jį pranešiu gyvą ar mirusi,! Straskaus, paeina iš Suvalkų rčdyl'Os, Šakiu apskr., Jankų valsčiaus,
nęs. o klerikalus iškėlęs Į pa balso, tuojaus Grinius užrė met, esą, kapitalistai nusi
gaus $10 dovanų.
(40)
Pajieškau merginos, kuri nr. lėtų
Zigmantų kaimo. Meldžiu atsišaukti,
Mrs.
Magdalena
Albriktienė
su manim susipažinti, apsivesti ir
gąs.
Bet
čia
pat
priminė,
danges.” Bereikalo tas klyni kia: "areštuoti. Į dželą!’’ Tai
nes turiu labai svarbą reikalą.
34 Hazel st., Binghanilon, N. Y.
laimingai šeimyniškai gyventi. As
Jonas Kliniaitis
kad W. Va. maineriai, kurie
kierius prisidengęs Tėvy toks jo "teisingumas."
131 Station Rd., llaidoc.i. St. Iielens esu 27 metų vaikinas. Su pirmu laišPajieškau jea.’O tikro brolio Juozo
; u meldžiu prisiųst savo paveikslą,
nės Sunaus vardu stena,
Engiami.
Kaslink draugavimo su Alingo paviete ėjo kartui
Ieškinio, .lankų kaimo, Tamošbudžio
kurį ant pareikalavimo sugrąžinsiu.
kad tie Philadelphijos ’ inte- "daktarais”, tai niekas jų , reikalaudami sau geresnių
valsčiaus, Naumiesčio apskričio, SuPajieškau savo giminės Juozo įša Atsakymą duosiu kiekvienai. Meldžiu
.-aikų rėdybos. Astuoni metai atgal lto, jis pirmiau gyveno Brookiyne, o adresuoti taip:
(38)
ligentai"
yra šmeižiami.' nenori.• Tegu tas Sūnūs be išlygų, tapo išblaškyti ir
gavau nuo jo laišką, tuokart jis gy dabar nežinau kur. Aš nesenai atva
Regiment Tailor
Juk visi žino kaip "dakta tėvynės draugauja ir tegu j apie pora šimtų žuvo nuo!
veno Pennsylvanijos valstijoj, dirbo žiavau iš Lietuvos ir atvežiau labai
Service Co 40th inf.
Camp Knox, Kv.
Miglių kasyklose. Meldžiu atsisaukt: svarbų jam laišką. Meldžiu atsišaukt.
rai” bėgio.)o i kun. Kaula- daro vieni kitiems operaci- kapitalistų razbaininkų kul-j
arba kas apie jį žinote, malonėkite
J.
Pūkis
kio skvernus Įsikibę ir gir- jas
nan pranešti, už tai bus atlyginta.
Ex-Tautihinkas. kų. Jeigu Jukelis yra toks!
Pajieškau
apsivedimui
merginos
14 Edgar st., New Haven, .Conn.
Antanas Oškinis
didelis revoliucionierius, tai!
nuo 25 iki 35 metų amžiaus. Aš esu
davosi,
kad gauną gero
Box 53, Tolleston st., Gary, Ind.
Šiuomi pranešu, kad buvęs mano 37 Dietų. Mergina mylinti gyvent ant
i
| tegul suorganizuoja bedar-i
"štofo” išsimesti. Gi kuomet
ST. LOU1S, MO.
vyras Vilimas Balsevičius, kitaip ūkės lai atsišaukia prisiųsdama savo
As.
Paulina
Petraičiukė,
po
vyru:i
ibiu minias ir veda
jas prie,
-„-.v,.,., „
kas apie tų "inteligentų” į
Bakerich, 27 rugpiuėio išvažiavo su paveikslą, kurį ant pareikalavimo su_
’’
1
■
vaikučiai,
p.ijiCbKGLi sa
pajieškau *savo
a»u uiviiui
brolio ; merga. Mare Spudviliuke, kui i apie grąžinsiu.
Stebuklai.
dirbtuvių, gązomdamas ka- vo tėvelio Kuąsčio, ku.i* paeina iš Stagniunienė,
sėbravimą su kunigais užsi-;
Jurgio Petraičio, jisai paeina iš Su-1 Bostoną buvo daugiau žinoma kaipo
O. J. Shimkus
nitaHstuš Rpt
ii*; tn
norl-i kajnio
Kauno rėd..
Žilą. vaikų rėdybos, Sudargu parapijos, i
ftei jis
to neau-!
VieiasPapilės
tSveli> parapijos.
n.e).:Janl ;rtsi
mindavo, tai "daktarai" at-' Tūli sako, kad šventieji 1 paausius,
R. 1, Sparta, Mich.
"Black Mary.” Čia paduodu ir juodkaimo, pirmiau gyveno Chi- viejų paveiKslus.
— .» —- « **'-'*~
neS vaktuoja
’
v V»V J V* savo
V v/ kai- ., UVfZVl.
liepti! O
V j'-*
jei kas c*apie
i ■_ Jfjį žino, meldžia- Puknių
sakydavo, jog dėl biznio ne- dabar nedai’O stebuklų. Kas jl*yS.
ego, III., o dabar nežinau knr. alel- •
Pajieškau apsivedimui draugės, ku
’ įsi musų tėve- :ž:u labai gražiai atsišaukti, arba |
galima atsiskirti, o prie to čia tau
m ’ .paklausykit.
’’
_ ’ " IĮ. Jis, kaip ir visi musų ko-.™ ^įtLpaXi'^iainus. ar negatau.'! Tik
ri mylėtų gyventi labai draugiškai,
inantieii praneškit, už ką busiu dė
kad aš tikrai jausėia, kad turiu drau_____ _____
___ :aipos, kad ga- i.inga. Turiu svarbų reikalą.
duot_______
mums pašir Lietuvos reikalai esą taip kas atsitiko St. Louis. Mo. mumstai, tik liežuviais mo-'ietum
gę. Aš esu persiskyrus su savo moto
{lėtume mokyklon eiti. I'abar abiavi
P. Stagniunienė
®t.ur?e-mokyk,
.<?n eit1-.
Lietuvių dvasiškas tėve- ka malti, kitus kurstyti, o;' !pabaigėm
re.
Tam. Brazunas
surišti su kunigais, kad jopradinę mokyklą r .:orė62 Van Buren st..
Neivark, N. J.
P. O. Girardville. Fa.
negalilis
surengė
"bazarą
”
ir
so

patys
darbais
nepasirodo.
1
tume
eiti
high
sciioel
’
ę.
Dirbti
da
kiu budu vieniems
per jaunos esam, nepajiegiam, o ma
-Juozas VV. Bučinskas, pajieš
lidus po lietuvių bažnyčia.
Pajieškau
apsivedimui
merginos
ma veikti.
Tasai barškalas savo kal r.ia vieną negali tokicj brangenybėj kauAš,savo
draugo Vincento Botiriauarba našlės nuo 22 iki 32 matų, turi
Na, ir "veikėte" sykiu. Čia tai ir stebuklai prasidė- boje nemažai išgarsino ir mums pagelbėt. .Jeigu tu. tėveii. ne- seniau gyveno Jersey City, o vėliau*
■ ut kiek sukalbanti angliškai ir my
,,TS
„'paremsi
dabar mus. tai turėsime Brooklyn, N. Y'., da vėliaus, rodos,
___ „paremsi
linti šeimynišką gyvenimą. As esu 33
Dabar, kuomet klei i'kalai į jo. Kaip anais laikais Kanoj Keleivi SU Naujienom, (skursti: ■"2U
visą amžių be mokslo. Ja: Chicago, BĮ. Meldžiu atsišaukti patmetų, amatninkas prie lengvo darbo.
davė jums "kiką," tai mėto- į Galilėjos, taip ir čia vanduo Esą, Grigaitis su "Naujie-:
Nauiie-^stoJom
schooi’čn
sehool
ėn iir norime j. arba kas žinot pranešti.
C
Priežastį neapsivedimo išreikšiu laiš
•
1 pabaigti. Viena norim eil
uvik-,
J. W. Bush
ku. Norinčios susirašyti prisiųskite
tės Į visas puses, neturėda I pavirto i vyną ("munšai- nom
ir Miclielsonas
SU ' oO kita ant sekretorės.
sekretorė
F.2.3 SU
Taigi pagel- 258 Crescent st., Brooklyn, N. Y.
paveikslą. Atsakvir.-* duosiu kiekvie
ną
”
),
kuri
paskui
Alfonsas
mi kur prisiglausti. Kam da
i "Keleiviu” pritaria
Lietu- j‘bėn._
rJu^:,.t?veli:
nai.
A. L. B.
r
(40)
Tavo vaikai.
Pajieškau savo pažįstamo Pauliuko
Eox 479,
EurtKa, Cal.
Tėvynės Sūnūs ir ginasi, ! gana greitai pardavinėjo. j vos buožių valdžiai. Vienas i Marė. Emilė ir Juozas Kupsėu.i
Pančios, Kauno rėdybos, Subačiaus
kad jie su kunigais ne sėb ; Bet to vieno stebuklo neuž iš publikos
nublikos neiškentęs už- i 789 N. Main st.. Valei būry, Conn. parapijos ir miestelio. Turiu svarbų
Pajieškau
apsivedimui
merginos
eikalą. Jis pats lai atsišaukia arba
ravo. kuomet prisipažįsta, teko. žiūrim, kunigas parsi klausė: "Kam galima aau- Pajieškau Juozo Miškinio, kuri> kas
arba našlės, nesenesnes 40 metų. Aš
jį žino meldžiu pranešti, už ką
esu našlys 39 metu, su 4 kūdikiais:
kad vieton Klimo pirminiu- trenkė ant žemės jauną vai- iĮgiau tikėti — 'Laisvei’ ar seniau gyveno Philadelpiiijoj. o da busiu labai dėkingas.
(38
viena mergaitė 13 metų, antra 12:
bar nežinau kur. Jis pats ar kas apie
Antanas
Lauračkas
ko. ant rezoliucijų pasirašė, kiną Dudžiuką, gerokai jį 'Keleiviui'?” Jukelis atsakė, ji žino lai man praneša.
vienas vaikas 8 metų, antras 4. Aš
<39)
P. O. Box 372, Collinsville, Conn.
turiu savo namą vertės $4,000.00.
Košt. Kiuiigėnas
kun. Kaulakis?
"
'apgrumdė ir marškinius su- kad ''Keleivis” tankiai bile
Esu lengvo budo, neprieštarauju mo
656 E Sth st., So. Boston, Mass.
Pajieškau
savo
brolio
Valdo
MartuToliau tas Tėvynės Sūnūs,ulėse. Toliaus kas tai ste- ką pameluoja. Klausėjas
teriškei. Butų gerai, kad atsišaukian
<o, kuris 10 mėnesių atgal gyveno
ti prisiųstų savo paveikslą, kuri ant
budu Lazdausku- pastebėjo, kad
Pajieškau pusseserėj Monikos Bau- Quir.cv. Mass. Paeina is Kauno rėdy
rašo, buk J. Griniui netei- jbuklingu
’
"Laisvė” žikės.
pareikalavimo sugrąžinsiu. Aš savo
po vyrui Kaminskienės. keturi
Kėdainių apskričio, Krakių pa
singai prikišama, kad jis čiui ištraukė iš kišeniaus daug daugiau meluoja, ne metai atgal gyveno Hartford. Conn.. bos.
paveikslą irgi nusiusiu. Malonėkite
apijos. Jis pats ar kas ji žino teiksisiųsti laiškus arba ypatiškai pribūti
Mel- itsiliepti, už ką busiu dėkingas. Ma
noris likti Lietuvos amba laikrodėli. Lazdauskutis pa gu "Keleivis” ir kiti laik o dabar nežinau kur ji randasi, (39)
ant šio adreso:
(40)
tižiu atsišaukti šiuo antrašu.
no
antrašas:
As nenoriu daugiau nieko bendru
sadorium. Tai nėra jokia siskundė kunigui. Kunigas raščiai. Tęsdamas savo kal
M
r.
K.
B.
—
K.
L.
S. Bauža
Michael Martuzas
su juo turėti, bet pranešu visuome
218 Hamilton avė.,
Duųuesnc, Pa
melagystė nei šmeižtas. Gri nučiupęs už krutinės ir Laz- bą Jukelis pradėjo laužytis P. O. Box 651. Bridgeport, Conn.
101 Spuare Glengarnoik Ayrshtre, nei, kad žinotų, kas tai do paukščiai
Scotland.
dauskuti
gerai
patąsė.
Reišita
porele.
Jisai
laike
kriaučių
strei

nius apie tai geriau žino,
Pajieškau apsivedimui
merginos
ir šaukti: "Jus, velniukai, Pajieškau savo tėvo Juozapo Rako Bostone buvo skobu, o ji prigulėjo nuo 30 iki 45 metų. Gali atsišaukti ir
nes klerikalai nepertoli jo ■kia pasakyti, kad kaip Du- jus tautiečiai, ką jus nuver džiaus, paeina iš Kauno rety bos. Pa Pajieškau brolio Vicento Vasiliaus prie komunistų. Jei kas juos patėmy- gyvanašlė
be skirtumo tikėjimo. Aš
šlijo parapijos, Ruškų sodos, apie.2.’
paeina iš Zeberių kaimo, Užven- tų. meldžiu man pranešei. Jis paeina
prieangio tas rezoliucijas džiukas, taip ir Lazdausku- kėt, kur jūsų darbai?! Pri- metai kaip gyvena Amerikoj. Aš gy jisai
t.ės parapijos. Telšių apskričio. Š:am< iš Suvalkų gub., Kalvarijos pavieto, esu pasiturintis našlys. 39 metų se
numo, turiu du vaiku: mergaitę 8 me
padarė ir išsiuntinėjo vi lis nėra koki bedieviai, bet siekit ši vakarą, kad prigu- venu Amerikoj jau 8 metai ir norėčiau laike randasi Amerikoj. Malonėkite o ji iš Kauno gub.. Tauragės apskri tų
ir vaiką 12 metų. Namas vertas
susižinoti su savo tėvu. Brangus te atsišaukti ar kas žinote praneškit
soms Lietuvos Įstaigoms, abudu su “ausinėms" geri lėsit prie šitos draugijos ir veli, atsiliepkie. nes išvažiuodamas Bus atlyginta. Aš, jo sesuo, turiu čio, Pagramančiu parapijos, š įkliėios l.OOo dol. ir kitą būdavot ketinu. Tu
kaimo. Ji jau yra praleidus daug vy riu gerą darbą, uždirbu po 90 dol. į
I
Ameriką mane palikai tik 4 metų. svarbų reikalą.
protestuodami prieš ji. Ko- katalikai.
(39)
darysit susirinkimus pois įGirdėjau
rų ir moteris turėtų jos pasisaugoti. dvi sąvaiti. Meldžiu atsišaukti laiš
žad gyvena Baltimorėj. Bu
Gendruta Vasilaitč
•
Tas
"bazaras,"
šokiai
ir
Elena Balsevičienė
delgi Tėvynės Sūnūs nesa
tris sykius i savaitę!”
kais ir savo paveikslus prisiųsti, ku
siu dėkingas, jei kas suteiks man 1102 So. 7th st.,
Philadeiphia, Pa. 310 9th st.,
So. Boston, Mass.
riuos ant pareikalavimo grąžinsiu at
ko, kad Ex-Tautininkas me muštynės atsibuvo po vado
Tos jo kolionės daugeliui apie ji žinia.
gal.
Antanas Oškinis
Stanislovas
Kadžius
luoja apie tai. jog klerikalai vyste kunigo. Dabar pasi nepatiko ir nekurie apleido P. O. Bcx 332,
Box 53, Tolleston st., Gary, Ind.
Kenosna, VVis.
išnešė rezoliuciją prieš J. žiūrėkim, ką šventas raštas
LOWELL. MASS.
Grinių, kad 'Jis butų atšau sako apie šokius, šv. Augus
Pranešimas.
A*. Marijona Pervis, pranešu vi
ktas iš L. Iu. P. Centralio tinas sako: "Geriau nedėlio
siems draugams ir draugėms, kad aš
Komiteto, nes jo ten buvi I ję arti, verpti arba šieną
kentėjau nuo romatizmo per 5 metus,
e dabar mane išgydė Dr. M. Guinioni
mas kenkia Lietuvos Bonų niauti, nei kad šoktu” Šv.
be jokių gyduolių. Jo ofisas: 278 Cen
Efremas sako: "Kas paro
pardavinėj imui ? ”
trai st., Loveli, Mass.
Toliau Tėvynės Sūnūs ti dys kur nors šventame raš
PRANEŠIMAS.
krina, kad "daktarai" va te. kad krikščionims valia
Šiuomi pranešame, kad piliečiai J.
Acus, A. J. Jacus, ir J. Ėendoraitis
žiuodami
i Washingtoną šokti?” Šv.' Karolius Bora^r*i.
I
(Bendor) jau vra pertraukę ryšius su
buvo
Įgalioti
atstovauti miius sako: "Šokiai yra aps
KURIOSE KVIEČIAMI DALYVAUTI VISI
Atlaso Rūbų Bendrove ir nuo 15-tos
T
dienos rugsėjo jau nereprezentuoja
Philadelphijos
lietuvius. krituliu, kurio vidury yra
"KELEIVIO” SKAITYTOJAI.
mumis; kas duos jiems orderius po
V'
”
«fi!SS
šėtonas.
”
Ir
visi
kiti
šventie

Jeigu jie buvo Įgalioti tų
Kiekvienas, kuris tik gaus "Keleiviui” bent vieną naują
tai dienai, tai Atlaso Rūbų Bendrovė
neatsako už juos.
(40)
pusiau egzistuojančių drau ji šokėjams pragarą skiria.
skaitytoją metams, galės pasirinkti DOVANŲ $.50 vertės
Atlaso Rūbų Bendrovė.
gijų. tai kodėl jie nepasisa O musų kunigėlis, tasai
knygų iš "Keleivio” kataliogo, Kuris bus paskelbtas "Kelei
343 Broadivav, South Boston. Mass.
Authorized by Board of Directors
kė, kad jie tik tas draugijas švento rašto skelbėjas, pats
vyje” Lenktynėms pasibaigus.
September 8, 1921.
rengia
šokius,
dargi
«u
mu
atstovauja, o ne visos Phila
Per E. J. Zuris. Secretary.
BE TO DA, GERIAUSIA PASIŽYMĖJUSIEMS '
delphijos lietuvius?
Juo štynėmis.
YRA SKIRIAMOS
Visi tie stebuklai buvo ne
PARDAVIMAI
žmonės daugiau, jų nenori,
KAS
NORI
PIRKTI AR PARDUOTI
tuo daugiau jie skverbiasi. dėlioję. 4 rugsėjo, bažny
savo Namus ar Karmą tegul atsišau
Jeigu visos Philadelphijos čios kieme ir po bažnvčia.
kia pas mane. Pirkėjai farmų atva
Bazilius.
I—KAROLIO MARKSO "KAPITALAS”
žiuoja pas mane iš visų salių Ameri
Pirmasis ir Vienintelis Tiktai Lietuvių Bankas
lietuviai butų siuntę^ atsto
kos ir Kanados. Karmos Mass., ir
ir
kiti
jo
raštai.
Paaiškinimų
apie
šį
veikalą
turbut
Rytinėse Valstijose
vus, tai ten kitokie žmonės
geriausios už
Conn.. valstijose yra
j
nereikia. Tai yra noksiąs apie visuomenės surėdy
DETROIT, MICH.
tai. kad randasi daugybė fabrikų.
butų nuvažiavę. Todėl tie
Gromatas prašau rašyti lietuviškai ar
mą ir žmonijos kovą už būvi. Tris dideli tomai, ap
"Piršlybos” scenoje.
"daktarai" ir btiojo kreiptis
lenkiškai.
(42)
taisyti dailiais auksuotais apdarais.
J. F. R1CHARD
prie
visos Philadelphijos
10 d. rugsėjo S LA. 21 kp.
33 Canal st., So. Hadley Falls, Mass
draugijų; jie darė sląptai, statė scenoje dviejų veiksII—STEIGIAMOJO SEIMO DARBAI—
KAS MANO KELIAUT LIETUVON, ir nori turėti gerą
PARSIDl OI>A PAVEIKSLŲ
I
kad niekas prieš juos nepa- ' mų _____
komediją "Piršlybos."
Šitame veikale telpa visi klausimai, kokie tik buvo
STl 1 »IJ A.
kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ar.t
sipriešintų.
Neturėdamas,Publikos atsilankė neper
Puiki biznio vieta, žemai, ir vie
Lietuvos Steigiamam Seime svarstyti, ir visų atstolaivo ir Lietuvoje, LAI KREIPIASI Į BALTIC STATĖS
nintele Studija Amsterdame, didelėj
ku sakyti, tas Tėvynės Su-; džiugiausia, matomai, lietus
vų kalbos, žodis-žodin surašytos, Tų raštų yra 10
lietuvių kolonijoj. Biznis išdirbtas di
BANKA.
nūs be tėvynės rašo, kad ‘ pakenkė. Lošėjai savo roles
delis per datnr metų. Savininkas išva
tomų, ir visi apdaryti po stipriais audeklo apdarais,
KAS
SIUNČIA
PINIGUS
LIETUVON,
ar
pašalpos
gimi

žiuoja Lietuvon.
Reikalingas pasitu
Ex-Tautininkas
Laisvės,niOk^) neblogiausiai, tiktai
su auksuotu antgalviu. Tai yra svarbiausis dokurintis mokinys, mokslas dykai. Reika
nėms
ar
pats
ketindamas
keliauti,
ar
bizniui,
pirkimui
Kliube su komunistais in-1 nekunems truko gyvumo, oįS
le atsišaukit.
(Pd39*
mentas Lietuvos istorijai.
.Jonas Andružis
trigas kelia. Matyt iš viso.; labiausia buvusiam kapito-j^ ūkės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori, kad pini r
134 E. Main st., Amesterdam, N. Y.
III—PILNA GEOGRAFIJA
kad Tėvynės Sūnūs tame į nui Pelėsiui. Bajoras Bal- Ji! gai butų teisingai, be nuostolių ir greitai pristatyti, BŪTI c!
arba mokslas apie žemės paviršiu; tai yra aprašy
Kliube nedalyvauja, jei ne- įtanosis buvo puikiai nugri-į« NAI LAI KREIPIASI Į BALTIC STATĖS BANK, kurs
AUKSINĖ PROGA!
mas įvairių šalių ir jų gyventojų, kainų ir upių, sauspersiunčia Lietuvon pinigus greitai ir teisingai.
žino ką sako. Tame kliube' miruotas ir lošė neblogai, tik J!
Trumpame
laike parsi
žemio ir jūrių. Didelė ir stora knyga, puikiai auk
KASyNORI PASIDĖT PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir gau Ii
komunistų yra daug ma-'vįetomis rolės nemokėjo. Jį!
duoda Viešbutis-Hotelis su
suotais apdarais apdaryta.
‘ žiau, negu tautininkų. O jei Užvis geriausia lošė M. Čer-.jį! ti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas
50 kambarių, baru ir resto
mėnuo.
LAI
SIUNČIA
DEPOZITUS
f
BALTIC
STATĖS
kliubo nariai užduoda pipi-įnius kupčiaus Blyno rolėje. 1
Kas prikalbins "Keleiviui” daugiausia naujų skaitytojų ir
ranu, New Yorko mieste.
rų tiems tautininkų "va- Abelnai.
• • ■ perstatymas išėjo jį! BANKA per paštą, Money Orderiais arba banko čekiais.
prisius už juos pinigus, tas gaus I-mą dovaną. Antras dau
Vieta labai paranki iš visų
KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ, MES GREI
dams,” tai tas da nereiškia, vidutiniškai.
! ę!
giausia prikalbinės skaitytojų gaus IT-rą dovaną. Trečias
atžvilgių, nes randasi pa
J Po perstatymui buvo šo-,^ TAI IR MiELAI ATSAKOME J LAIŠKUS.
kad jie komunistai.
iš eilės gaus III-čia dovaną. Be to kiekvienas galės pasi
čiame centre biznio ir arti
PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS
nekėlė kiaj ir lamėjimas žiedo, ku- i
Ex-Tautininkas
rinkti už kožną prikalbintą skaitytoją 50c. vertes knygų.
laivų prieplaukos. Kaina la
klerikalų i padanges nei jų pis buvo leidžiamas sušelpi',| BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.
bai pigi. Laiškais arba ypaLENKTLNĖS T^SIS TRIS MĖNESIUS NUO DIENOS
stiprino, bet pasakė kaip iš- mui sergančios džiova Jus- f
tiškai
kreipkitės sekančiu
PASIRODYMO •'KELEIVYJE” ŠIO PASKELBIMO.
tiesų yra. Juk visi žino, kad kienės. Žiedą laimėio M. |
antrašu: J. B. Mikalauskas,
294 EIGHTH AVĖ.,
NEW YORK, N. Y.
klerikalai
davė
jums Overaičiutė.
i
301 West Street, New York,
"KELEIVIS,” 255 Broadway, So. Boston, Mass.
"kiką" ir likote "generolais
F. Dobilėlis.
N. Y.
...
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EIVIS”

Pajięškojimai

KORESPONDENCIJOS

Nepaprastos
Lenktynės

TRYS EXTRA DOVANOS!

BALTIC STATĖS BANK

f

e

BALTIC STATĖS BANK

a r, i < 11 > i

R
.•kirvius*

LAIVŲ KOM FANUI

au

DARĖ

HDMORISTIKA

i

iciiik* ei

i

Mokytoja:— Jon

f

Dr. A. J. Karalius;
Gydytojas
ir Chirurgas
Gydo oitenėjusias ligas
vyru >r moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.
Duoda patai imas

sveika

Iš HAMBURGO J
DANCIGĄ ir VARŠAVĄ

Umted
! Statės
Lines

Naujais laivais
Kugsėju 24.
ORBITA
Lupki. 8.
OKOl’Es A
La pi, r. 22.
ORIU NA
Uždaryti kambariai moterims
ir šei minoms.
THE ROY M. M UI.
STEAM PACKET CO.
26 Rroad'.vay. New York.
117 W. VVashington st.. l'hicago
arba pas virtos agentus.

Generaliai Agentai dėl CENTRAI ĮNEŠ ir RYTI’ EUROPOS
NOKTU - GER.MA.N LLO) D BRE.MĖN
Iš NEVY YORKO TIESIAI J

BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJŲ
Laivai plaukia tiesiai į LIEPOJ V per Dancigą. Tiesus persi mainy
mą-. ujo laivo aut laivo.
HI DSON Spaliu 15. Gruodžio 3
Plti.N’CEsS M '.TOiKA Spalių 22. Gruodžio 10
I i ■! O'l.'.C Spalių .5. Graudžiu 24
Iš NriU YORKO J CHERBOI KG ) IK BREMENĄ TIESIAI
Gregais ir dideliais laivais, pl.ia'Sančiais i».> Amerikos vėliava:
.‘.MERK'A Rugsėjo 28. Lapkričio 1 ir Lapkričio 29
u Ei ū(GE
ASHi.NGTli.N Spaliu 4, Lapkričiu S ir Gruodžio 8.
Kreinkttės prie agvtiių

tos da.ykuo.se per laiškus.

DYK \1.
VISAI
DYKAI!
S
Kožnas aplaikvs dideles vertes ir
Ą dailų pre-.etua., k -s tik prisius mums
t- -aro biznierių ir pažįstamų antrašus.
7 -k.'.trąšai teptis parašyti aiškiai ir
Zpazymėt. kas turi kukį biznį. (1’dlO)
T
•
J. kiarkauskas
l’-0. Box 711.
chk-ago, m.

UNITED STATĖS LINES

Į LIETUVĄ

Vedliui ;r Opeiuvio.iul de! U. S. Si:ii>ning Board.

Geras susisiekimas su vis- m
tuvos vietomis. Geras valgis ir
tekūnai jo duodama. \'itoki parankumai, didelė vieta ant doko. Vi
sokį moderniški įrengimai, koki tik
gali būt ant laive.

V Reo Star Line
laivai išplaukia kas sąvaitę nuo
Piz-ro ;58-82 North River. Ne-A Yor!

1 IŠ New Yorko j >palių L")
>.’.mland S: i i a m burga
J Tik :*-čia klesa i
Finland
Iš
is
Zeeiand
New York
Kronląnd ■
l.aplaaiį
Antvverpą

Spaliu I
Spalių 15
Spalių 22
8paini 27

i

TIESI KELIONE l LIETI VA PER PILIAVA
(Karaiiaučio prieplauka)
Arba per LIBAVA-llAMB i RGA-EIDKUNUSšiuonii linksma mums pranešti, kad mc< paridarbavom idant
mti.ų na.-uži.'iia:, G YPATINGAI LIETUVIAI, gelėtų keliauti
STAČIAI J PI 1.1 AVA.
Li* tuviai, važiuojanti į Piliavą, aplenkia ler.Kų koridorį ir pri
valo turėt: tiktai lietu tišką pasportą; jokių vizą ne reikia.
Susinėsimas su l'iliava '.ai yra .-aka musty reguliariško stisinešimo su Hamburgu, Rar.zigu ir I.iepojum, o dėl Lietuvių tai trumpas ir parankus kelias namon dasigauti.

\* American Line
itinnekahda
Ne v.- York
Rūgs. 22
Manchuria
Spalių 6
i
Mongolia
Hamburgą Spalių 20
Tikėtai tiesiog i Pilevą.
tepusį

UG laivų — 1,250,000 tonų.
Boston office: 84 Statė Strert.
arba pas fietinius agentus.

nauskas?
Vaikas:— Todėl, kad mano motina apsivedė, o aš da
ne.

Skirtumas.

United American Lines
Roo'sevelt Steamship Company
Moore & McCormack Company

] N TE R N ATION A L M ER( ANTILE MARINE CO.,

Į

Emigracija iš Sovietų Ru
sijos i dangaus karalystę
šiais metais pasiekė augščiausio laipsnio. Pripratę
prie "proletarų diktatūros"
rusų imigrantų dūšios pra
deda varyti agitaciją prie
šais monarchišką dangaus
valdžią. Pirmasis dangaus
ministeris šv. Petras pada
vė sumanymą dangaus vieš
pačiui uždrausti bolševikų
imigraciją į dangų.

« JĮ.

99 Siate Street. Boston. Mass.

Dangaus karalystei gresia i dėl tavo motina
bolševizmas.
Strumbinskienė, o
e

*

KAUNE,

Tūlas farmerys nusipirko
Cunard Line praneša, kad 1
nuo žydo arklį. Parsivedęs
šiomis
dienomis ji atidarė I
namo pamatė, kad arklys
Kaune
savo
ofisą ant Lais- |
aklas.
Greitai
farmerys
vės
Alėjos
]>o
numeriu 31. 1
grįžta prie žydo ir ima jį
b )fisas bus žinom:
kaipo-I
kolioti
Lietuvos
Amerikos
Laivų
i
—Niu, kas tam arkliui yr?
Kompaniją.
Keleiviams
ji
|
—klausia žydas.
—Matai, kad jis aklas!— ketina Įtaisyti kambarius ir f
! valgyklą, taip kaip ji turi |
suriko piktas farmerys.
‘
—Niu, o ką tas kepkia, Įtaisius Liepojuje, kur su-f
kad jam aklas. -Juk arklys telpa apie "">(» žmonių. Komį panijos daktarai apžiūrės
laikraščiu neskaito.
Farmerys pasikasė pa ' kiekvieną keleivi pirma nekaušį ir pamišti jo':— -juk tie I gu jis iškeliaus Kanadon arsa. arklys laikraščių neskai- i ba i Suvienytas Valstijas.
<
tys, kad tik taip būt geras.

—Kas iš Rusijos gyvento
Skirtumas.
ju nebadauja ?
Morganas paima plunki
—Komisarai ir utėlės.
ią i ranką, parašo ant pojrieros porą eilučių ir jam iš—Kas iš Amerikos lietu *moka milionus. Tai yra tur
sių yra žioplinusias?
tas.
i
—Tas, ką tiki Jukelid iš
Skurdžius iai rašo ką tik
minčiai.
j nori ir kiek nori ir už tai
i jam niekas neduos nei dole—Kada išnyks bažnyčios? Irio. Tai yra svinstvo.
—Kai visi žmonės paliks
Nemorališka.
apšviestais ir dorais, nes
bažnyčios yra paremtos ant
Motina:— Dukrele mano,
tamsvbės ir nuodėmių.
tai yra nemorališka toki
trumpą sijoną devėt.
Duktė:— Tas niekis, ma
Komunistų
kapucinai
(•Jukelis. Andriulis ir kiti) ma, juk mano pančiakos la-(
žaila pabėgusioms nuo savo tai ilgos.
vyrų progresistėms Įsteigti
>
komunistišką klioštorių.

/

OFISĄ

DRAUGIJŲ

s. s.

D rbtll VPVėiiavy-

Kukar,5l.i. visokiu Ženklelių. Guzikučių, Antspaudų ir kitosiu Draugystėms reikalingų dalvkų.
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų. pažymėkite ir jūsų dr-tės vardų.
I

FARMOS!

Dideli dvieju sriubą pašto laivai išplauks:—

ĖSTOM A Spalių 5
S. S. LITUANIA Lapkričio 2
S. S. POLONI .'. Spalių 19
S. S. LATVI A Lapkričio 9
Visi L vai turi .puikius
. . kamoarius
________ trečios klesos keleiviams.
Taipgi nauja tiesi kelionė tarpe LIEPOJ AŪS-DANCIGO
KALIFAS. CANADA

ATYDAI!

STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Newark;N.J.

Ant vienų prakalbų tūlas FARMOS!
FARMOS!
vytys klausia laisvamanio 100 akru žemes 30 akrą dirbamos,
tinkamos visokiems' augmenims; gekalbėt o jaus:
aptverta: didelės ganyklos U7JOINT
JOINT
—Koks skirtumas tarp Lėktinai malku: geri vaisiniai me.
užlaikoma 25 galvos galviju : 9
H S]
laisvamanio žmogaus ir gy- džiai;
įuimų stuba ir 4 ruimų stuba; btLaikrodis, kuris čionais iliiustruoTrumpiausias susisiekimas su Ccntraline Europiu
vulio?
gantis vanduo ant kiemo: 2 barnės,
s, yra vėliausio išradūno šiame
S. S. ”Mount Carrol" (naujas) Rugsėjo 29.
vietos galvijinis; randas
ntmetyje. Tai yra nepapioistas lai
—Skirtumas toks, kad užtektinai
S. S. "Bavern” (naujas) Spalių 6.
4’į mylių nuo pramoninge miestelio
krodis, nors jo didumas yru kaip ir
laisvamanis žmogus neuž- ir gelžkelio stoties. Kaina lik $2.000
j-aprasto mažo laikrodėlio, o vienok
Ruimai su 2. 4, ir 6 lovom ant šių visų garlaivių. Soejame randasi BUDNIKAS ir kartu
Ant syk Įspėjo.
(•uodą tokių klausimų , ko- pinigais.
cialiai valgomieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimui
laiko rodytojas. Tik įsivaizdink, kur
ruimai ir pasivaikščiojimui deniai, visas tas patvarky
kius
užduoda
gyvulys.
tu mate; toki b’jdr.iką, kurį galėtum
Kartą susirgo vieno žmo
mas trečios klesos pasažieriunis.
5 akrai derlingos žemes, 10 ruirn
nešiotis brusieto kišeniuj? Jeigu tu
Specialiai traukiniai laukia Cuxhaven su lietuvių
stuba, moderniški įtaisymai, cemen
gelio pati. Vyras pašaukė
esi
susitaręs_su
kuo
nors
matylis
ant
perkalbętojum.
tu is skiepas; barnį, užtektinai vie-'
:
:15
po
pietų,
tik
užsuk
ant
to
laiko
jai daktarą, kuris apžiurėjo
Visos jaunos.
275 svarus bagažo veža dykai iki rubežiui.
tes 4 karvėms 'r 5 arkliams; 2 vištisavo laikrodėli ir jis atėjus tai minu
Naujosios Anglijos Ger.eralis Pasažierinis Agentas
nirikai; 2 ga-adžiai; visokių truktų
ligonę nuo gaivos iki kojų ir
sai primins tau tavo sutarti. Jeigu tu
Nuvargęs nuo darbo dar ii uogų: sykiu parsiduoda 2 karvės, 1
JULIUS ROTTENBEKG, INC.
nori pusvalandį pri-nigt namie ar kur
ant galo paliepė iškišt liežu bininkas Įlipo į gatvekarį ir arklys, apie 100 vistų, tūli padargai,
MTTH 260 Hanover St..
Boston, Mass.
M'ITH
kitur,
dieną
ar
nakčia,
tik
užstatyk
šį
vį.
Pasižiūrėjęs i liežuvi atsisėdo. Netrukus Įlipo ir vežimai, pakinkai ir taip toliau. Darmaži,
budrikę,
ir
jis
tave
Į
laiką
pri

zas užsodytas kernais ir bulvėmis,
kels. Jeigu tu nen.’ri paveluot trauki
daktaras pratarė:
keturios miltaveidės. Ka užsėtas avižomis ir lt. Stuba dalinai
nio. palik ant sargybos poną laikrodį.
forniėiuota.
Kaina
£4.500.
Pusė
ir.ešt
—Hm... Dabar suprantu, dangi gatvekaris jau buvo
Tai yra naudingiausias ir geriausias
RAGINE FARM AGENCY
kame dalykas...
už tuos pinigus laikrodis. Jums nerei
DANIELSON, CONN.
pilnas žmonių, tai miltavei
kalingas namuose kitas budnikos,
—Taip, taip, daktare, ant dės turėjo stovėti. Supykę,
kuomet jus turit šį.
i
syk įspėjai, nes jos visi blo kad vyrai neužleidžia jom
Šis laikrodėbv yra padarytas specialiai stipriai ir gražiai sidabruotasFARMOS!
FARMOS! vkeiiuotas. Jo ?aizo, atviras, turi pirkios klesos 8 akmenų Svriss judėjimą
gumai yra ant liežuvio — sėdynių, jos pradėjo pašiep
gvarantuotas ant 25 metų. Jis yra vertas daug daugiau, negu musų kaiPINIGUS PERSIUNČIAME I VISAS DALIS LIETUVOS IR
Art pardavimo lietuviu kolonijoj,
pratarė nelaimingas jos vy ti vyrus už jų nemandagu Micnigano valstijoj. Pirkit tarma-. 1 r.a, bet kad supažindinti j; su publika, mes nutarėm parduot jį specialia:
LENKIJOS su augščiausiu išmokamu kursu.
tą syk nebijosite bedarbes h sunkiu numušta kaina tik už $10.75. Pilnas užganėdinimas gvarantuotas arba piras.
Išmokami buria labai greitai.
mą. Išgirdęs tai darbininkas laikų. Aš turiu 100 farir.ų geros, der . gai gr?.''inarni, jeigu neuzsiganėdinę sugrąžinsit ii mums į ii) dienų.
Mes
parduodam
Laivakortes ant visu geriausių linijų.
DOVANAI! Tiems, kurie užsisakys šį laikrodėl’ tnojaus, prisiusime do
pakilo nuo sėtlAės ir sako: lingos žemės, su puikiais budinkais ir vanu
puikų
paauksuotą
retežėlį.
sodais,
prie
ežerų
ir
vpeiių,
visokio
Danguj nėra pieno.
SVARBU ŽINOTI.
—Seniausio.^ iš jus lai už- didumo, kokio kas reikalauja. Par NESIUSK PINIGU IšKAI.NO. Tik iškirpk šį apskelbimą ir pasiųsk
Musų atstovai išvažiuoja Į Lietuvą bėgiu kelių savaičių. .Jie gali su
ji
mums
su
2J'
.
dėl
.persiuntimo
kaštų.
Kuomet
anlaikvsi
laikrodėli
ir
re

duodu
pigiausia
kaina,
su
mažu
imoDievobaimingų tėvų mer iraa mano vietą.
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jusu draugais
kėjimu ir duodu ant lengvų išmokėji težėli. tuomet ržmukės! $10.75. Nieko nelauk, bet tuojaus užsisakyk, nes
Nei viena iš miltaveidžių mų. Norėdami pirkti farmą. atsišau
gaitė. sugrįžusi iš bažny
pasiūlymas tik ant t.u m po laiko.
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po vpatiška jų priežiūra.
pas mane:
(Pd40)
tinės mokyklos, klausia mo diepasi judino. Darbininkas kite laiškais
5 ARI ET Y SALES COMPANY,
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai. .
Jos Stanks. Farm Agency
1013 Milwaukee Avė., Dept. 403.
CHICAGO. 1LL.
ir vėl atsisėdo.
tinos:
K. 2, I'ranch, .diek.
JULIUS ROTTENEERG, inc.
I)—s.
—Mama, ar aš eisiu Į dan
260 HANOVER ST.,
BOSTON. MASS.
gų, kai numirsiu?
FARMOS!
FARMOS!
Pasekme ps 20 dienu
Laiškas redakcijai.
—Jei busi gera, tai eisi.
Turiu ant paidaviir.o 90 farm.i. ra
iteliu
ir
mažu,
su
mažu
imckėjuiui
—O musu šuniukas ar
arba grąžiname jumi DRAUGAI, platinkite "Keleivi” tarpe savo draugų,
O dabar ponas darakto lengyu išmokėjimu, 35 mylios nuo
eis?
riau gazietos, aš imu Į savo Nevari:, N. -J. Platesniu žinią kic'ppinigus.
kaipo tikrą darbininkų laik rasti. Kaina metams $2.00.
138)
—Ne. nes jis neturi du- baltą rankelę aukso plunks kites laišku.
v•
MIKE CHURINSKAS
S10S.
nelę ir rašau jums šitą mar-i Bos 46.
Sand Brook. N. .J.
—O musų karvė ar eis?
gą gromatėlę. pradėdamas
-\_entai’ S. Gantais, 14 VVilson st.,
PABARA TIRŠTĄ. RAUDONĄ KRAUJĄ,
—Ne. nes ir ji neturi dū žodžiais "Tęgul bus pagar Newark, N.
STIPRUS. NUOLATINIUS NERVUS,
V.’ashington
šios.
bintas," su tamstų atsakymu Baui-a, ?32 Avė
TVIRTUS VYBUS IR M0TERES.
—Ar tai mes iš dangaus "Ant
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
amžių
amžinųjų, Jie suteik;: '•mis
damas neaiską mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis
turėsim eit i peklą pieno amen.”
Jeigu norite smagiai ir geriausiais laivais parkeliauti j Lietuvą
imant vaistus dėl padidinimą, veiklumo ir vaistus svaiginan
kurie parveš jumis tiesiog j Lietuvos žemėje prieplaukas, kaip tai:
čius. bandyk Niea-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau.parsinešti?
O dabar aš, -Jokūbas Ru PARSIDUODA FARMA!
s-.i visai nauju žmoRu! Devynes iš dešimtes visu žmogaus liĮtu.n,,
Į Piliau, Karaliaučių ir Liepoją, ap
tokiu kaip bloyas apetitas, neirruomulavimas viduriu, (ražai irV
silenkiant, lenkų Danzigo juostą ir
dis, o iš angelcko M r. Džim 18 akru lygios, švarios žemės, my- išpūtimai,
užketėjimas skilves, tu’žinis, anemia, kankinimai reu- v
lia nuo miestuko, šaltinio vanduo, vaiišvengiant daugel išlaidų ir nema
matizmo. skausmai palvos, neuraliria. stokas energijos, nusilpnė
Pilsudskis keliaus i dangų. Braun, apznaiminv jums, siniai
jimas nervu ir neyaltjim-s įmeluoti, paeina nuo stoka nervu
medžiai, sienojai. 6 ruimų aklonumo, tai kreipkitės pas mus ypapnjieiros,
ski:-ų>
vandefciuoto
kraujo
ir
neužtektinios
cirkulacijos
stuba. didelė barnė, vežiiiiu
tiškai ar, per laiškus užsisakymui
kraujo.
*'
Varšuvoj kalbama, kad ponas daraktoriau, kad aš meninė
pašiūrė, vi.štininkai. kiaulininkai, 2
Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiesros.
sau vietos ant geriausių ir grei
kurios didžiausei užlaiką seram stoviuje pilvą, jaknas. inkštus ir
čiausių laivų, išplaukiančių is New
nesenai nukeliavusi i dan apleidau seną savo auzą ir karvės, 75 vištos, vežimai, pakinkai, grobus,
širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nusa-Tone yra labai
mašinerija, javai — už viską tik
Yorko šiuose vasaros mėnesiuose į
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo
gaus karalystę Pilsudskio noriu, kad man perčinčiuo- Ml.liOO.
Inešt S1.6OO.
kūno. Kodėl ? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu,
virš minėtus po-tus.
• (42)
tum
gezietos
adresą.
Aš
da

sveikatą
duadanėiu
sudėtiniu
vaistu,
rekomenduotu
ir
nuruodytu
pati žada savo mylimam vy
GEORGE PLEPIS
LAIVAKORTES PARDUODAME KOMPANIJŲ NUSTATYTO
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir jį
Pcnnsburg, Montgomery County, Pa.' Kosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.
MIS KAINOMIS. Padarome pasportus trumpame laike ir žemiau
1
rui atsiųsti šifkortę. Beabe- bar keliauju po visą kontrą _____________________________________
f
Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms. pastiprin grobus teip. Į
siomis kainomis. Užlaikome du viešbučiu parankumo deki iškeliau
j.- tuština e re-, ulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui .
jančių ir atkeliaujančių.
I jo.jonės, kad jis ten keliauda ir da nežinau kur apsisto
nuodinies atmatas. Niera dauginus gazu ir suputimu. niera smirAKRU FARM A PARSIDUODA, j d.-uuio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą^
Kadangi esame didžiausiame pasaulio portejl kurio nei vienas
mas pasiims ir savo draugą siu, tai adreso negaliu pri- 80Geri
apetitą, (tiarą irruomulavimą. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą.
atkeliaujantis ar iškeliaujantis neapsilenkia; ir kadangi čionai vi
Kudirkai, 15 galvijų. 2 arkliai,
Nuga-Tone
sustipris
kraujo
ir
pagerins
cirkulavimo
jo,
priduos
raudo

duot,
ale
prisiųsk
man
gaŽulikovski.
sokie parankumai ant vietos: įvairiausios valdiškos įstaigos, o net
<> kiaules, 150 vištų ir visos reikalu:- i numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padarą tvirtus, rustus
vytus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netaipin savyj jokiubnigdamu ar
ir patys laivai po pat musų durimis, suteiks jums daugel paran
zietą kožną nedėlią tenai, gos mašinos; automobilis ir visi javai.! daromu
paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundeiei. Yra apvilkti cukAim. priimno
kamo ir sutaupys nemažai žygių ir pinigų.
-Parduosiu
pigiai.
Priežastis
pardavi

skonį
ir
vartuoti
galema
be
jokio
neparanukumo.
Bandyk
juos.
Rekomendtlosi
visiems
kur aš busiu, o kaip surasiu mo: turim dviese ir norim atsiskirti.
Jei nori pasiųsti pinigų-payalbos saviems Lietuvoje ar pasidėti
Lengvi nuodai.'
i>r^udvrns.
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuęa-Tone yra vieaaą ($1.OO) doleri*
juos į Lietuvos Valdiškas Bankas ant gerų nuošimčių ir tuomi pa
naują pleisą, tai prisiųsiu ir Kreipkitės pas:
(Pdi<l)
už bonkute. Koma bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu. arba vieno mėnesi
stūmėti savo tėvynę prie gerovės, tai be atidėliojimo kreipkitės
I,EO MARKS
—Ar tamsta geri kavą? adresą. O dabar gud-bai.
gydymo. Gelėte pirkti šešes bonkuto*. arba šešius menesius gydymo už penktus ($9.00)
pas mus, o mes greitai, teisingai ir pigiausiai darbą atliksime ir
R. 2. Scottville, Mich.
dolerius. Imk Nuga-Tūne per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
—klausia daktaras pacijensekmių, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes ūmai sugrąžisime juau pinigus. Negalite
jums reikalingus liudijimus pristatysime be jokio laiko gaišinimo.
Jurs truii,
prapuldyti vieną centą. Mes imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose
Reikalaukite musų dieninio Lietuvos auksinų kurso, surašo iš
to.
apliekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačią garantija.
Jokūbas Rudis,
plaukiančių laivų ir pasažieriams reikalingos informacijos pridė
PRISTUSK
SAVA
PASTELIAVTMO
ANT
TUO
KUPONĄ.
—Taip, geriu.
arba Mr. Džim Braun. I PARSIDUODA FARMA!
dami 2c. štampą.
80 akru žemės, su gyvuliai.' ir su
NationaI Laboratory. L. 21. 1018 So. Wabash avė., Chicago, III.
Atvažiavę New Yorkan pašaukite mus ant telefono, o mes su
—Negerai. Kava yra nuo
viskuom kaip stovi. Žemė tamsi, smė
automobiliu pribusime jumis ir jūsų bagažo parvežti.
Gerbiamieji: įdedu čionais $................... ir meldžiu prisiųsti man...................... bonkut
dai, kurie išlengvo nuodija
28 akrai dirbamos, taipgi yra it
Tęlephone: Spring 953".
Nuga-Tone.
Lietuvišku katalogą dykai lis.
miško apie I titrai, gražus sodas, pui
.žmogų.
Jei manote atidaryti krautuvę, pirm jaus ki vieta. Parduodu todėl, kad noriu
Vardas ir pavardė
—O. taip, daktare, tai yra atsišaukit
į musu Bendrovę, gausite in važiuoti i Lietuvą. Mylintieji farmas
kreipkitės
šiuo
adre.-u,
klausdami
pla

labai lengvi nuodai, nes ka formacijas.
Cittvž ir numeris. .
498 Washington St., (Cor. Spring St.) New York, N. Y.
tesniu paaiškinimu:
vą gėriau per 80 metų ir da
VVaterbury Alai! Corporation
Sam VViluskaitis
Valstija
K. D. I. Free Soil, Mich.
50? AVilson S’
\Vaterbury. < onn.
nentisinuodinau.

Vėliausias Pasaulio Laikrodis

UNITED AMCAN LINES
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Keliaujančiu Lietuvon Domei!

SXlv<i

George J. Bartašius Immigrant Service Cor.

I
I
I
B
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Kas girdėt Lietuvoj.
Mokytoju bendrovė.

Statys Palangoj uostą.
į Palangą atvyko Baltijos
juros pakraščio ir švento
sios upės žiočių tyrinėjimo
partijos viršininkas Piščikas su savo bendradarbiais:
mat. Jakobsonu ir Savickiu
ir keliais darbininkais ir
pradėjo darbus uosio staty
mo tikslu.
(”K.”)

SCENOS MĖGĖJŲ DOMAI:

DR. GATSCPOCLOS
11 Associate B!dg„
Lom eli, Mass.

luant imsamai perstačius teatro !
veikalus, reikia įsigyt tinkamos see- 1
nerijos. Reikalaujantiems patarnuusini sąžiningai.
(42)
JONAS STOČKUS
Diman Vocatiunal Schcol
Kali River, Mass.

j Tik ką sugrįžęs iš Paryžiaus, kur
| jis ėmė speciali kuršį, tuberkuiizui
Tauragės apskrities mo i gydyt su Dr. Rous vaistais.
Karštis, kosulys ir skausmas krukytojai Įkūrė kojjeratyvo Į tinėj
prapuola į kelias sąvaites. Tuoj
bendrovę "Knygą.” Bendro į po antros sąvaitės srydymu prasideda
pašilais inas..
vės tiksiąs aprūpinti visas 1 stebėtinas
Dr. Gatsopoulos priiminės pacienmokyklas mokslo pabūklais I tus šatro ofise nuo Jo iki
* i 12 vai. ritei ną, 2-4 ir 7-9 vakare, išskyrų?
i-sereir kitomis ūkio reikmenimis. l Jas.
(Pd39)

(”K.V)

ISTORIJA LIETUVOS
RESPUBLIKOS

Alaus pramonė Lietuvoj.

Bos ton National Bank

5 PLUNKSNOS
V aikai
laikyti
švariai,
tinka
skonis.

Washingtonas. — Buvu
Kiaušinių prekyba su Lon sieji prieš karą alaus bravo
donu.
rai Lietuvoje karo metu bu- SU SPALY L OTŲ ŽEMLAPIU.
šiatfliai. — Per savaitę iš ’c sunaikinti. Dabar šita
Respublikos Istorija
Šiaulių jau nebe trys vago pramonė vėl atgijo. Per ’ikLietuvos
ką išėjo Iš spaudos, šitas
nai kiaušinių išgabenama, trumpą laiką Lietuvos alt»t> veikalas apima visą laikotRrp
bet 15. Iš Šiaulių kiaušiniai išgavo Europoje geriausio nuo 1905 metu revoliucijos iki
Londoną pasiekia per 4—5 jo alaus vardą, nes jis yra šių dieną ir parodo. kaip gimė
dienas. Viso Lietuvoj kiau daromas iš pirmos rūšies Lietuvos Respublika. Prie vei
kal<> yra da pridėtas didelis spal
šinių prekyba verčiasi apie miežių, kuomet kitur dar vuotas žemlapis. kuris parodo
Dr. J. C. Landžius Ssymour
16 akcinių bendrovių, ku iki šiolei dirbimui vartoja visus dabartinės Lietuvos mies
LIETU VYS
tus ir miestelius, jos apskričiui
rios turi artimų santikių su surogatus.
Gydytojas ir Chirurgas.
ir
valsčius,
jos
rubežius
ir
visas
ūkio banku.
Dabar Lietuvoje veikia
506 Broadvvay & G st."'
dalyviu septyni alaus bravorai. Du kaimynes šalis.
Šių bendroviųj
SO. BOSTON, .MASS.
Knygos turinys susideda iš
Kaune VIII—12
. d. Įvyko pa- dideli Kaune ir Prienuose ir sekamu
skyrių:
sitarimas, kuriame dalyva kiti mažesni — Panevėžy,
■J >
I.
vo apie
pirklių. Pasitari K induliuose, Mikliškiuose,
1. Per revoliucijos ugnį.
me norėta ši prekyba geriau Pabiržuje ir Žagarėje. Kau 2. Vilniaus Seimas (1905 m.).
Kiekvienam prisiusime 4 fotogra
sutvarkyti, bet prie galuti ne taisomas ir greitu laiku
3. Praloto Antanavičiaus ap fijas gražiausių merginų, taipgi ka
no susitarimo neprieina. Vi t;us paleistas dar vienas di linkraštis. kuriame jisai prirodi talogą geriausiai padarytų laikro
džių, fonografų ir kitokių daiktų.
sų pirklių pastebėta, kad delis alaus bravoras. L.T.B. nėja, kad caras yra Dievo patep- Rašyk tuojaus įdėdamas kelias štam
tinis ir jo negalima nuversti.
pas dėl persiuntimo.
(Pd40)
Lietuvoj kiaušinių dabar
4. Caro valdžia griūva.
PRACTICAL
SALES
daug daugiau, negu prieš
Kokiu Priemonių lenkai
COMPANY
II.
i
karą buvo. Taip pat vyksta
I
1219 NORTH IRVINO AVĖ.,
5. Klerikalai ruošia monarchi
griebiasi
Vilniuje.
i
derybos su Londone^ firmo
11EPT. K. CHICAGO. Il.L.
ją Lietuvoje.
s®-®®®®®©
Kaip
Washingtonas.
mis ir dėl gyvulių gabenimo
6. Vyskupo Karevičiaus kelio
Į Londoną. Tikimasi, jog ru I ietuvos Informacijų Biu nė pas Ludendorfą.
Kur seniausia,
7. Karevičiaus išdavystę re s
deni jau bus galima ir gyvu ras buvo anksčiau pranešęs,
®
•
Ten
geriausia.
lius Į Londoną gabent ir bu kad lenkai Vilniuje verčia mia visi kunigai.
®
8.
Klerikalai
kviečia
von
Ura

siąs geras pasisekimas, žy valdininkus prisiekti ištiki chą ant Lietuvos sosto.
SENIAUSIA
Lenkų
respubli
mėtina, kad kiaušiniai Ne mybę
9. Mokina Urachą "Tėve Mumunu per Klaipėdos uostą kai ( ? I). Dabar einąs Kau SU.
nei vieno pirklio negabena ne lietuviu laikraštis lenkų, 10. Vokietijos revoliucija iš
i
kalba ”Litwa” paduoda tos blaško klerikalu pienus.
mi, o vežami pro Liepoją.
III.
Laukiama, kad rudeni at- priesaikos tekstą. Jisai iš
1
1.
Lietuvon
ateina bolševikai.
lietuvių
kalbon
gvsianti prekyba ir sėmeni verstas
12.
Lenkai
užima
Vilnių.
mis.
’
, (”L.”)
kamba taip:
IV.
"Tarybos priesaika.
arduoda laivakor
13. Lietuva apskelbta respub
tes ant visų pa
"Prisiekiu
visagaliui
vieš

Amerikos konsulas da
lika.
rankiausių Lini
pačiui
Dievui,
kad
man
pas

14.
Laikinoji
Lietuvos'konsti

nesusitvarkė.
jų
i Lietuvą ir iš Lie
kirtoje valdiškoje tarnybos tucija.
tuvos arba ir visur ki
Atvykęs Į Kauną ir apsis
vietoje, savo veikimo srityje
v.
tur per
Antverpą,
tojęs Metropolyje Amerikos
15. Kova dėl Steig. Seimo.
visomis pajėgomis prisidė
Rotterdamą. . Breme
konsulis K. S. Edvardas pa
16. Karės stovis ir kitos re
siu, prie sutvirtinimo Lenkų
ną, Hamburgą. Liepo
sikalbėjime
su
Lietuvos respublikos laisvės, nepri presijos Lietuvoj.
ją, Karaliaučių ir ki
17. Gabrys išduoda savo sėb
Emigracijos Biuro direkto klausomybės ir galybės, ir
tus portus i Eidkūti
ru
paslaptis.
j
rium K. Norkum pareiškė,
nus ir Į pati Kauną,
kuriai visuomet ištikimai
18. Spaudos ir partijų protes
taip pat ir iš Lietuvos.
.kad kol konsulatas nebus
tarnausiu, visus krašto pi tai.
g H g
formingai suruoštas, apli19. Steigiamojo Seimo susi
liečius lygiai skaitydamas,
kantai nebus priimami. Bu
rinkimas.
Pinigus siunčia Į Lietuvą
Įstatymų nurodymų budriai
ir visur pigiausiu kursu;
to suradimui, apstatymui
VI.
lubosiu, savo tarnybos pa
už juos garantuoja, kad —
išeis arti mėnesio laiko. Tuo
20. Taikos sutartis su Rusija.
ypač Lietuvoje — pinigai
reigas pildysiu atsidavęs ir
21. Svarbesnieji St. Seimo iš
tarpu Amerikos vizų reika sąžiningai, savo viršininkų
bus greitai ir parankiai iš
teisti
Įstatymai.
mokami artimiausioje vie
lais ponas konsulis siunčia
Įsakymus pildysiu stropiai
22.
žemės
reformos
Įstatymas.
toje nuo priėmėjo gyve
prie Amerikos konsulio Ry
nimo.
ir išlaikysiu valdiškąją pas 23. Namų ir kambarių samgoj, kaio ligi šiol buvo.
civmo istatymas.
iauti.
Pinigus i Lietuvą
CK.")
24. Nauja Lietuvos korstitusiunčia telegramų.
”Taip man, Dieve, padėk.
eija.
Amerikos pinigus
”1921 m..................dieną.
maino ant visų
VIT.
Nusigando plėšikų
"Prisiekiančio parašas.
šalių pinigų.
25. Karė su lenkais.
šaudymo.
"Įstaigos viršininko, pri 26.
įE ■ fJC
Rusai išveja proše^anus
Srt ■ ars
Neutralėje zonoje susis imančio priesaika,
para iš Vilniaus.
"VIENYBĖS”
pietusi
plėšikų ginkluota šas.”
L. I. B.
27. Paliokai užpuola Lietuvos
SPAUSTUVĖ
kariumenę.
gauja, kur buvo daug persi
Visokius
spaudos dar
28. Želigovskis užima Vilnių.
rengusių lenkų želigovškibus
atlieka
greitai,
Nauja
bevielio
telegrafo
29.
Želigovskis puola ant
ninkų kareivių ir šiaip civi
pigiai ir gražiai. <
Kauno.
stotis Lietuvoje.
lių
žmonių,
Mafsogalos
Spausdina
konstitucijas,
30. Prūsų lietuviai ateina Lie
Washingtonas. — Nese tuvai i pagalbą.
knygas, laiškams popieras.
kryptimi pradėjo šaudyti.
plakatus, vizitines korteles,
Lenkai nepaprastai išsigan nai Kaune atatinkamų val 31. Želigovsk sumuštas ties
baliams tikietus ir tt.
širvintais.
džios
Įstaigų
buvo
svarsty

do. Jie manė, kad tai lietu
lenkais
ties
Gi32. Mušis su
£ ■ S
viai pulti jų eina. Ir visą na ti našiui ' niai anglų, francu-: bais.
"VIENYBĖ*
ktį pafrontėj dideliausias zų ir vokiečių firmų dėl Įs 33. Sutrauka smulkesniu mu\
v (•>
EINA DU KART
suirimas. Kuopos palikę sa teigimo naujos radio stoties šių.
SAVAITĖJE
34. Plebiscitas ir jo nentisise.
vo gurgolę, virtuves, leidosi Keune.
Spausdina
geria-isius raš
Projektuojama stotis bus kimas.
Į Vilnių, raiteliai pradėjo
tus, vėliausias žinias iš
' VIII.
lakstyti iš vietos kiton be ži tiek galinga, kad ji galės su
Lietuvos ir visur ir turi
o:.
juoku skyrių
nios ir tikslo. Tik vėliau pa sikalbėti su visomis Euro O-5. Taikos sutartis su lattiais. ®
36. Lietuva atgauna Palangos £■
"TARKA”
matę, jog tai tebuvus j ».< pos sostinėmis, o taip pat ir
* I
uostą.
AMERIKOJE S3.50 MET.
priimti
radiogramas
iš
Ašmėkla, kiek nurimo. ("K.”
LIETUVOJE ............... 4.50
37. Francuzu kolonija Klaipė
merikos.
L. I. B.

Dygie ji i!
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KURIS VISUOMET RANDASI PO VALDŽIOS
PRIEŽIŪRA. STIPRUS KAIP UOLA.

*’

labai nori už
savo dantis
kadangi jiem
ČOLGATE’S

NARYS FEDERALES
REZERVO SYSTEMOS

.)
u
i

ha tik išėjo musų naui
"tiesiog
i.> dirbtuvės
Nupiginimo Knyga a
nauju ir s.artą patali
nių. Paduskos ir ■’iiunksnos parduodamus svabile kokioj daugumoj Jei
gu norit gaut už pigią kairę
geriausiu plunksnų,
pasiųsk
niurna, atvirute dz.klausj.amas
musu kainų ir 'reikalaudamas
knygos ir sąmpaių — visko
gausit dykai. Rašykit šianiia-:i
—tuojaus.
1 11)
American Feather & Pillou ('o.
Nashviiie. linu.

<

Lietuviai, tSmykit!

I

Jus žinot, kaip paskutiniais Saikais sįtaikiai nukentėjo tukstan- ■
čiai žmonių, netekdami daugelio metų siutaupytų pinigų, kuriuos jie
buvo sudėję j neatsakomingas rankas. Kiek iš to būna nubudimo,
<
valgo ir šeimynų nelaimių. Mes manom, jog šita sunki pamoka vel
tui nepraėjo, jog jus įsitikinot, kad savo pinigus reikia dėti į tokias
įstaigas, kurios visuomet randasi po valdžios priežiūra Tokia Į.'-taiga yra "Boston National Bank."
■

SIUNČIA IR MAINO PINIGUS.
Markių kursas pigus, užsakyr.ai išpildomi greitai ir t, ’ žigai.
Šitas bankas turi tiesioginius ryšius su Lietuva per Direktimi der
Diskontu Geselschaft Kaune ir per l.itauische Bank fur Ha., lel un<i
Ind^strig, ta»P pat Kai tė.

Kartu

TAUPYMO SKYRIUS

Lietuviu

>

šitas bankas randasi po F. K. B. i- tvirtas kaip Gibraltaro uola.
Randasi šis Bankas tokioj miesto dalyje, kur jus Įiapratę vaikščiot.
Kalba jūsų kalba. Moka metams 5 nuoš. Mes Kviečiame ju
pasižiūrėt.

Kalboje
su Pa
veikslai.

BOSTON NATIONAL BANK
HANOVER IR BLACKSTONE STREETS
BOSTON. MASS.

Dabar ką tik išėjo iš po spaudos

Nauja Lietuviška

IBLL-JA
Ai

SATYROJE
miera Biblijos 5%x8 colius, turi
puslapius ir 379 puvcikslelius. E
įdomi ir naudinga kiekvienai y pa tai.
Žmogus skaitydamas šią Bibliją ir tėin v damas į paveikslėlius, (kurie per
stata kas buvo pirm sutvėrimo svieto
ir iki užgimimą! Kristaus), užmirš
aus savo vargus ir džiaugsis jotimi
kia kuįgą įgijo, jam bus trumui
m«»s vakarai.
KALVA TIK

Norinti gaut šią Bib’iją. p
siųskit Expreso ar Pačio Money
riu,? arba registruotame laiške ai

“KELEIVIS”
255 Broadvvy,

Bcetvfi, Mass.

IŠRADĖJAI!
Prisiųskite man savo braiži
nius išradimo išegzaminavimui.^į?
Reikalaukite išradimų knygu-^*
tės "Patarimai Išradėjams," *
kuri duodama dykai.
*♦*
Rašykite lietuviškai savo ad-4u*
vokatui.
MARTIN LABINER
*
Reg. Patent Attv.

V*

15 PARK ROW, NKW YORK «£♦

Tel. Bearh 6933

DR. N. M. FR1ECMAN
SPECIALISTAS VENERlšKŲ
LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka $

Taipgi kraujo lig* ir
Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite
1G0 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šalmų nuo
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsiseriėjusio
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo stri r.ų, kraujo valiniui, nuo uždefimo
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių.
Mes jums patarnausime kuogeriausiai,
pašaukiame
geriausius
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus
vaistus ir suččdyt pinigus, tad apeikite į APTIEKĄ pu numeriu

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.
BOSTON. MASS.

ELIHU D. STONE
Representantas

100 SALĖM STREET,

ir jo brolis

LOBIS G. STONE
ADVOKATAI ir TIESŲ AT
STOVAI.
Veda provas civyliškas
kriminališkas.
66—67 Journai Builūlng
262 WASHINGTON STREET,

i

s

BOSTON, MASS.

Ar-nori susipažint su visų tautų Dievais? Jei nori, |
perskaityk knygą

BOSTON, MASS.
Tei. M ai n 3334

w

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO
SENOVĖJE?

Kaina $1.00; audimo apdarais $1.25.
Gaunama "Keleivio” Redakcijoj

EXTRA! NūflGINIMAS!

255 Broadwav, So. Boston, Mass.

į

|

|

|

|
|

l

Amerikiečių grįžimas.
”Kavys” rašo: Rugpiučio
16 d. iš Bostono ir Vvorcesterio, Mass. atvyko Kaunan
140 lietuviu šeimynų. Gi
rugp. 28 d. iš ten pat atvyk
sta dar apie 100 šeimynų;
dauguma likusių Amerikoj
be darbo. Atvažiavusiųjų
dauguma žada imtis žemės
ūkio; kaT kurie imsis žuvr
ninkavimo, daržintnkavimo
ir namų statymo darbo.

Kova su epidemija.
apylinkėje
Vilkaviškio
dezinterijos
siaučiančioji
epidemija nunešė i kapus
keliolika aukų, Apskrities
taryba asignavo kovai su
epidemija 20,000 auks. Ir
nutarė apgyvendinti Barti
ninkų kaime ir Vištyčio po 1
gydytoją.
(”L.”) 1

■ S

doj.
Visi šitie dalykai yra aprašyti
VOKIEČIŲ LAIKRAŠTIS Lietuvos Respublikos Istorijoj
APIE GRĮŽTANČIUS. su visais faktais ir dokumentais.
AMERIKON LIETUVIUS. Knyga parašyta tokia lengva
ir gyva kalba, kad skaitai ir nori.
Washingtonas. — Lietu Didelio formato, ant dailios
vos vokiečių laikraštis ”Li- popieros. graži spauda, ir kai
tauische Rundschau” -savo nuoja su visu žemi.apiu tiktai
Apdaryta
auksuotais
straipsnyje "Padėtis Lietu $1.00.
audeklo viršais — $1.50.

voje” ("Die Lage in LitauPrisiųskit "Keleivio’’ Redak
en”) mini grįžtančius Ame
rikos lietuvius, kaųio žymų cijai pinigus, ir tuoj šitą veika
faktorį Lietuvos atstatyme. lą gausit. Adresuokit taip:
"KELEIVIS”
”Lietuvos atstatymui,” sa
255
Broadway.
So. Boston. Mass.
ko laikraštis, ”turi didelės
reikšmės dabartinis grįži
mas Amerikos lietuvių iš Skausmus ir gėlimus nutildo
Suvienytų Valstijų, kurie
atsineša su savim netiktai
turtingos praktikos ir žinių,
ypatingai prekybos ir racio
Vaizhaženklis užreg S. V. Pat. Ofite.
nalaus žemės ūkio vedimo
srityse, bet ir suteikia šaliai
nauju žymiu lėšų.”

♦

X

«

DRAUGAS reikale

Vienas Šeras $10.
pu
hm

■
■

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

HE
ard

Užlaiko didelį knygyną,
kur galima gauti
šokiu knygų.

(•

į
4,
p
PAIN-EXPELLERI-

L. I. B.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU

Pirkite "Vienybės” Ben
drovės šėrus. Dividendai
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Reikalaukite platesniu
formacijų apie viską,
šykite mums laiškas,
kalankite musu piniginio
kurso ir knygn katalogo.
Su visokiais reikalais
kreipkitės šiuo adresu:

LITflUflNfAN
VI&NYBE PUBL. 6o.
193 Grand St. w
Brooklyn, N. y,
Kur vienybė.
Ten galybė.

s
f
p

Jeigu jus norit gaut gerus daik
tus ir pigiai, nelaukit nei »:u>uw.'
minutos ,
bet užsisakykit tuojaus, šiandien, nes
-•) tokio nupiginimo jus niekuomet dau
A) giau nesulauksrt. Labai gera- ir stiprus gelžkelių laikradėlis. su setu akmenelių, gražiuose nikelio viršeliuose, laika rodo teisingai ir laik;, s
jums per daugelį metų. Imituotas
budnikas. kuriame yra bankas pini
gams ir 22 kalibro revolveris. Visi
šitie 3 puikus daiktai parsiduoda tik
tai kartu ir mes juos parduodanti
labai pigiai, tik už S4.95. Užtikrinant,
kad busit užganėdinti arba pinigus
sugrąžinsime. Prisiųskit tik 20 centą
stampomis. o likusius užmokėsite,
kai aplankysite daiktus jo&į naaaaose. Adresuokite:
(;i9)

4

’PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North irving Avė.. Ilept. 207,
Chicago. Iii.

$
į
a
t.
j

f!

p
A

Per daugelį metu praktikos, gerai susipažinome su lietuvių visuome
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip z
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms.
—,,šaknų
---- —-----Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančiųr žolių,
ir žie ž
mums nuo J*
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų- Parašykit
i
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti.
Vaistai Kraujo Valymui, už bor.ką ..................................................... JI.50. M
Lietuviška Trejanka, pakelis ....................................................................... 50c. įį
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų ............................................................ $1.25. y
Plotkclės nuo šalčio ir Grippo ................................................................... 50c. k
Perfumai ................................................................................
$3., ?2., $1 .Jį
Muilai .................................................................................... 50c., 25c., 15c.. !0c. X
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių p risiančiame pareikalavus. ’j.
Mes esame Įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS ’ C
ir užlaikome visus jų preparatus.
Klausiant ko nors, pridekite pastos ženkleli atsakymui.
®

v----------------------------------

K. SIDLAUSKAS
PROWZORIUS

373 BROADWAY, Kampas E st., SO. BOSTON, MASS.

jj

v

Vietinės Žinios
Bostono ir apielinkės drau
gijų konferencija.

ant pagrindų žmogus pasa
koja nesąmones ir klaidina
klausytojus.

Juozas \\ atsonas,
62 Warranton st.,
Boston, Mass.

J. L. PAAAKARNIS o. d.

‘Į

Neištrink savo jaunystės
ant visados

Pereitą nedėldieni Lietu Pasistatė šantę ir gvveno
ant vogto maisto.
vių Salėj buvo Bostono ir
Senoj prieplaukoj gale
AKIŲ SPECIALISTAS
apielinkės pažangiųjų orga
Vienintelis lietutis Optometrinizacijų konferencija, Į ku Commercial st. pereitą sa
stas Naujoj Anglijoj.
rią pribuvo keli desėtkai at vaitę buvo areštuoti tris
Išegzaminuotu akis, pritaikau
akinius, žvairas ir arubiyopišvaikėzai, tarp 13 ir 16 metų
stovų.
kas akis (aklas akis, kurias
Konferencija pripažino, amžiaus. Policija juos kalti
dar yra galima) atitaisau. Su
reikalais kreipkitės šiuo adrekad reikia šaukti visuotiną na vogimu maisto iš vago
Amerikos lietuvių pažangių nų. Teisme paaiškėjo, kad
Ofisas ir gyvenimas
377a BROADVVAY
visi
tris
jie
neturi
nei
tėvų,
organizacijų suvažiavimą ir
SO. BOSTON. MASS.
vietą jam rekomenduoja nei namų kur gyventi; jie
-----------------------------------Bostone. Jeigu kitos koloni buvo pasistatę sau lindynę
jos tam pritartų (\vaterbtr iš malkagalių apleistoj prie
riečiai jau pritarė), tai bos plaukoj ir jau kelis mėne
toniečiai savo spėkomis tą sius tenai gyveno. Visą lai
Patarnauju prie numirusių
suvažiavimą ir suruoštų. ką jie maitinosi krekėmis
kuogražiausiai: pigiai ir grei
Tam tikslui nutarta organi t džiūvėsiais), kurias vogda
tai. Viską padarau pagal žmo
nių norą. Aš galiu pribut grei
zuoti Bostono ir apielinkės vo ant geležinkelio iš vago
čiau negu kiti, nes mano auto
nu.
draugijų sąjungą.
mobilius visados stovi prie ofi
so ir namų durų. Todėl Bosto
Sekantis klausimas buvo
F
no ir apielinkės lietuviai reika
"TAIP
pailsus
buvau,
kad
vos
tik
Juška ir Gardini risis
karės stovis Lietuvoje. Dėl
lui esant kreipkitės pas mane
neverkiau” — taip pasakė mums
ypatiškai aiba per telefoną.
Norv oode.
jo buvo išsivysčiusios gana
viena moteris, kaip ji jautėsi pa
šiame ketverge, 22 d. rugkarštos diskusijos. Sandabaigus skalbimą.
riečiai stojo už karės stovi, sėjo, Norwoode atsibus di
Ofisas: 2.78 BROADWAY
Šiandien ji nepailsus ir linksma,
bet jie negalėjo parodyt ar delės rištvnės. Lietuvių druSO. BOSTON. MASS.
Panedėlio vakare ji pasirengus išeit
gumentu, kodėl karės stovis tuolis Juška turės paguldyti
Telefonas: Su. Boston 381
kur-nors su savo vyru arba žaisti
i eikalingas, ir balsuojant. Italijos šampiioną -John Čai
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th St.
■I
su save kūdikiais. Ji yra viena iš
Tel. So. Boston 1891-M.
19 balsų prieš 11 nutarta žo, ką lik pribuvusi iš Itali
■
šimtų
tūkstančių
moterų,
kurios
reikalauti, kad karės stovis jos. Italas gi drutuolis Gar
paveda Rinso užimt vietą sveikatą
I ietuvoje, išskyrus karės dini apsiima paguldyti drunaikinančio sunkaus trinimo.
amerikoną Masked
frontą ir lenkų pasienį, bu [tuoli
ii
tų panaikintas.
ĮMarveL
Ristynės atsibus
Rinso paliuosuoja visą purvą
T-il' r '
■
žemės klausimu priimta Everett Hali. S vai. vakare.
kad ir nuo labiausia įdėvėtų skalbi
Iš Petrogrado.
ii C 1
rezoliucija, kad visos dvarų
GYDO SLAPTAS VYRŲ IB
nių. Jis išmirkina drabužius šva
MOTERŲ LIGAS.
ir klebonijų žemės butų at Extra susirinkimas L.L.F
riais Į porą valandų, nepakenkiant
Taipgi Kraujo ir Odos Liga*.
30-tos kuopos.
imtos be jokio atlyginimo ir
audiniams.
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
išdalytos bežemiams ir ma
Įvyks ateinančio] pelny
Neištrink savo jaunystės. Gauk,
iki 9 vai. vakare.
žažemiams.
čio). 23 rugsėjo. 8 vai. vaka
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2)
pakeli Rinso šiandien pas groceri *
Bažnyčios klausimu pri re, Lietuvių Salėj. Visi na
69 CUAMBER ST,
BOSTON.
arba departamento
krautuvėj.
i
i
Telephone:
Haymarket
3390
imta rezoliucija, reikalau riai yra kviečiami susirink
Lever Bros. Co., Cambridge, Mass.
janti. kad Lietuvos valsty ti. nes yra nepaprastai
bė butų atskirta nuo bažny svaibus reikalas. Komitetas
Tll. So. Boston 506-W
čios ir bažnyčia nuo mokyk
DAKTARAS
los.
DIDELIS KONCERTAS.
Nutarta taipgi reikalauti, Rengia Birutės Kanklių
kad visų srovių fondai, o
Choras.
LIETUVYS DENTISTAS.
ypatingai klerikalu vadina Subatoj, 24 Rugsėjo. Lietu
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
mas "Tautos Fondas,’’kuris vių Svetainėje, kampas E ir
rinko valstybei aukas, pas Silver st., So. Boston. Mass.
Nuo 2 iki 9 vak.
kelbtų aiškią atskaitą, kiek Pradžia 8 valandą vakare.
NEDĖLIOJUS:
iki
1 v. po pietų.
išviso pinigų buvo surinkta,
Dainuos:
Andrijewski.
kiek kokiems' reikalams iš ten. ir B. K. Cb. po vadovys
Seredomis iki 12 dieną.
leista ir kiek yra ant rankų. te E. J. Sugar.
Ofisas "Keleivio” name
251 Broadway. tarpe C ir D st.
Buvo dar pakeltas Lietu Į Gerbiamieji! šis koncerSO. BOSTON. MASS.
vos atstovybės ir paskolos i tas bus vienu iš puikiausių.
vedėjo Bielskio klausimas, ! nes jame dalyvaus geriausi
Tel. Haymarket 4154
bet dėl stokos laiko šitie da llietuviai dainininkai: A. B.
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.
lykai palikta visuotinam su lAiIauskas iš Brooklyn, N.
važiavimui.
Delegatai iš j Y., kuris savo stipriu teno
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
reiškė nepasitikėjimo Biels ro balsu žavėte žavės susiSpecialistas Slaptų ligų.
kiui. kuris vienas pats par į inkusią publiką; garsi daiVALANDOS:
Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30
davinėja bonus.
•uninkė M. Jablonskaitė iš
Šventadieniais nuo lo iki 1.
PARSIDUODA
Pradinės
mokyklos
Bos

81 CANAL ST., BOSTON.
Vv orcester, Mass.:
taipgi
Room 215 ir 216.
tone
jau
atsidarė.
Aną
sa

Lietuviška
valgykla
(
res
tau

Kam tos nesąmonės?
smuikininkė, kuri griežia
vaitę užsirašė apie 120,<>30
rautas). Biznis gerai eina; vien
So. Bostone buvo anądien vienoj iš didžiųjų Bostono mokinių.
tik
dėlto, kad savininkas negali
LIETUVIS DENTISTAS
Kviečia Komitetas.
progresisčių suvažiavimas, operų.
apžiūrėti,
nes
kitam
mieste
tu

P
A
RS
ĮDUODA
A
UTOMOBl
L
i
U
S.
o vakare prakalbos, kurias
Iyi7 Chalmer. 5 pasazierių. Grari kitą bizni.
PARSIDUODA
sakė Jukelis ir kiti komunis
:iai atrodo. Parduodu pigiai.
(39)
Šifkortės
per
vandenį
iš
New
Yorko
Grocernė,
So.
Bostone,
gali

(KASPARAVIČIUS)
Juozas Peldžius
S. Petrauskas
tų "kalbėtojai.” Nuėjau ir aš
87
Silver
st..
So.
Boston,
425
Broadway,
priešais paštą.
Mass.
iklausyt, nes buvo skel- ma nupirkti labai pigiai, nes sa
pasik
..... $100 1 395 Broadtvay, Room 3,
HAMBURGĄ .
SO.
BOSTON
TeL
So. Boston 823
5
So. Boston.
i
BUČERIS NORI DARBO.
iiiama, kad bus kalbama vininkas išvažiuoja Į kitą mies Pirmos
Ofiso valandos:
.......
$100
I
Į
ROTTERDAMĄ
klesos
bučeris.
kalbantis
=
apie darbininkų reikalus, tą. Kreipkitės pas:
Nuo 9:30 iki 12
angliškai, lenkiškai, rusiškai ir lietu- I
Alex
Rengaila
....... $100
Į ANTVVERPĄ ..
Nuo 1 iki 5
Nuo 6:30 iki 9
vi»Kai. mokantis daryti lietuviškas ir
besiklausydamas tų
Bet
polskas
kilbasas, pajiešKO darbo, 3I
Subatdfrnis nuo 9:30 iki 12 ir
Broadway.
Room
G.
395
su....... $110
"prakalbų” negalėjau
i--c—
■alina susitarti vpatiskai ai per lai I I PILAVĄ ..........
nuo 1 iki 5 vakare.
i
So.
Boston.
šką,
šiuo
adresu:
(38)
prasti, kam tekius "kalbėto
I I LIEPOJ V.......
....... $120
K. Lukoševičius
jus" rengėjai stato ant pa
183 9th st.,
So. Boston. Mass.
IE
Tik vienas lietuvis.
PIGI FARMA.
grindų. Juk tai saimata or
Auksorius
ir Laikrodininkas
I
PARSIDUODA
s
Randasi viena mylia nuo
ganizacijai laikyti tokius
I
Per 12 metų So. Bostone parPuiki duonkepykla ir namas,
niekatauškius
darbininkų Haverhill, Mass., didelis liehiodu ir taisau visokios rūšies
I
Važiuoja kitas didelis būrys Lietuvių.
SPECIALISTAS
per
14
metų,
biznis
išdirbtas
aikrodžius. žiedus, lenciūgas ir
mokytojais ir da kviesti tuvių apgyventas miestas.
šiaip visokius auksinius ir auk
wI
latviu
ir
anglų,
tarp
lietuvių
Kuris specializuoja gydyme
žmones, kad ateitų "pasimo Turi būti parduota šią sąsuotus daiktus. Darbą ir užsa
XI •Jei norit keliaut sykiu, tai kreipkitės i
nepraleiskite
;
dėl
šios
progos
chroniškų ir abelnų ligų, lan
kymus
priimu
per
naštą
ir
iš

\ aite iš priežasties, kad sakyti.’’
kysis Norwoode sekančiomis
pildau teisingai ir greitai. (?)
kreipki- 9I
platesniu
informacijų
dienomis:
______ Į CaliAšį nesuprantu, kaip gali vininkas išvažiuoja
I
*
P. VALUKON1S
SEREDOMIS ir
ma pasimokyti iš tokio kal forniją pradžioj Lapkričio. lės į
SO. BOSTON. MASS.
st 357 BROADVVaY,
V.
A.
Jankauskas
PETNYČIOMIS
so. boston, mass.
bėtojo. kuris pats nežino ką Yra 99 akrai žemės, apie 50
375 BKOADVVAY
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
sII
395
Eroadvvay,
Room
6,
jis kalbąs. Pavyzdžiui, Ju akrų dirbamos, 25 akrai
BRŪZGOS APTIEKOJB
So. Boston.
kelis pradėjo kalbėt apie stambaus miško ir 24 akrai
ant Antrų lubų.
Severos Gyduoles užlaiko
Jo ligoninė ir didisis ofisas:
West Virginijos streiką, bet ganyklos; upė teka per vi
šeimynos sveikatą.
Pranešimas Lawrence’o ir Norwood’o Lietuviams.
401 MARLBOROUGH ST,
nieko apie tai nepasakęs, durį žemės; didelis sodnas;
LONGINAS BUIN1S
BOSTON, MASS.
■ Šiuon'i pr;.: eš.i. kad aš parkeliu savo laikrodžių krautuvę is Norvvoodo
<
12
kambarių
stuba:
didelė,
tuojaus atsidūrė i Petrogra
r
2.o
į Ląvčrence. triniau buvo antrašas So. Norvood Jevveler. 1100 Washingtx
®
se
Nervoutos,
o
ton st.. Nor'vood. Mass. Daoar bus J.Pašakarnis Jeweler, 124 V- Lawrence
dą. paskui i Paiyžių ir tt. pastogė, kūtė, vištininkai;
g-M
c cSunaikintos
s
t..
Lav.-rence.
Mass.
2:3.
S
Apie W. Va. jis pasakė, kad visoki įrankiai dėl apdirbi
© COp
Kviečiu Iz.'vrence ir apielinkės lietuvius atsilankyti į mano krautuvę,
i•
Floterės
ra ir teisinga patarnavimą.
•kur gausite
RUSAS DAKTARAS
tenai jau lygiai 1,000 metų mo žemės; 10 karvių, 2 vern
I
Užlaik.': laikrodžius, laikrodėlius, žiedus ir visokius naujausios mados
§cr
kaip liejasi mainerių krau jšiai, 2 arkliai, i didelė kiau
I
o•
ker.tandos nuo skausmo r.ugaroi,
auksinius ir paauksuotus papuošalus.
I
r4
9L
strėnose, tampymo jausmą ir sun
jas. Bet aš nesuprantu, kaip lė, kelios vištos ir visokios
•
Taip: . sut- icu laikrodėlius, žiedus ir visokius tos rųšies daiktus sa
kumą papiivei, gaivos skausmo bei
ĖJO
MOKSLUS
EUROPOS
daržovės,
daug
šieno,
tenai galėjo lietis kraujas,daržovės,
zovo darbą gvarantuoju.
5
netvarką gamtiškos pnedermęs,
g>3
UNIVERSITETUOSE
Su pagarba
gal aplaikyti pagelbą per vartojimo
per 1.000 metų, kuomet vos .džiu sakant viskas, kas tikJf
JUOZAS I’AŠAKARNIS.
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ
tik 400 metų yra kaip Ame- tai yra reikalinga ant farIR KRAUJO LIGŲ.
E
rika buvo atrasta, o West ■ mos. Dėl pragyvenimo daro
884 MAJN STREET
*
£g
CAMBRIDGE. MASS.
Virginija daug vėliau buvo Į didelį biznį pardavinėjimu
Priėmimo valandos: nuo 1 iki
Sr
Taipgi visos bonkos,
suorganizuota. Jukelis, ma- pieno. ""
H
2 po pietų ir nuo 5 iki 7 vak.
O
tyt, netik nežino Amerikos> milžtuvės ir visi prietaisai
Nedėldiėniais ir šventadieniais
Boston. Mass.
*376 Albanv St.,
Taipgi duodu lekcijas ant dau
tik nuo 1 iki 2 po pietų.
ir
istorijos. bet
T
’ apie darbi- eina sykiu su pardavimu.:
*
gelio instrumenlų greitai išmo
(Severo Regulatoriu). Kuris yra
Kitas
ofisas:
kinu grajint. Tuniju ir taisau
ninku reikalus neturi jokio Kaina $9.800, o išlygos labai, rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
428 CENTRE STREET
pianas, atlieku visokius muzitingų nusilpnėjimu, netvarkų ir neGeriausios anglis ant Marketo.
Žemos kainos, greitas pristatymas.
supratimo. Man, buvusiam lengvos.
JAMAICA PLA1N, MASS.
kališkus darbus atsakančiai.
■v
regulariškumų. kuremis moterys
Meldžiu kreiptis visais reika
kenčia. Gaukite pas sava AptieWest Virginijoj šešis metus
Lithuanian Agency
Priėmimo valandos: nuo 9 iki
konaus
šianden.
lais
pas mane.
ir žinančiam visus darbinin-! A. Ivaškevičiaus ofisas,
10 vai. ryte.
Prekė $1.25.
26 SCHOOL ST.,
J telefono ajba laiškų orderius atkreipiame greitą atyaą.
Telefonai:
kų santikius su kasyklų sa 361 Broadway. So. Boston,;
CAMBRIDGE, MASS.
Jamaica 3150
vininkais, stačiai pikta buvo Mass. Tel. So. Boston 605 ir
P. G. COBLENZER. Treas.
A. H. RADLO, Pres.
Cambridge 8175-J
W. F. SEVERĄ CO.
Tel. Cambridge 7322
•
klausytis,
kaip atsistojęs 1337.
1>
CEDAR RAPIDS, IOWA
4
Tel. Beach 5297
»■
k

Taupyk savo sveikatą

Petras Akunevičius

Dr. L. J. Podder

A.L. KAPOČIUS

Šeimynų skalbiniams. Išplauja
drabužius visai švariai.

DR. AL FIDERKCTICZ,

Svarbi Žinia!

Dr. M. V. Casper

t

LAIVAS IŠEINA 4 SPALIŲ-Oct.

Dr. A.Christian

Baltic Statės Finance Corp.

i

N. GLEBOW

Severa’s
Regulator

^kmerican Ooal Oompany
Orderiuokit anglis dabar!
Svarios Anglys.

