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Vilnius Lietuvai,o
Lietuva lenkams.

LIETUVIAI RUSIJOJ
BADAUJA.

Telephone:
So. Boston, S06-M.
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Metai XVI.
■

———

NUORTEVA SĖDI KA
LĖJIME.

Rusijai gręsia
Santeri Nuorteva, buvęs
nauja
kare,
bolševikų atstovybės sekre_ ______

•Lietuvos Raudonas Kry(žius išleido šitokį atsišauki
mą:
torius New Yorke, dabar
LENKIJA ĮTEIKĖ JAI
„Didelis badas ištiko Rusėdi kalėjime komunistiškoj
ULTIMATUMĄ.
Rusijoj.
PRIE TO VEDA HYMAN- taip pat turi būt liuosi lenkų sijos gyventojus. Lietuvos
|
visuomenė
tų
gyventojų
tar

Šitą paslaptį bolševikai
SO PROJEKTAS.
prekybai Lenkai gali nau
pe
turi
dešimtimis
tūkstan

dabar
išplepėjo visai neti- Reikalauja tuojaus užmo
dotis Klaipėdos uostu ir Ne
ketai, Anglija pradėjo juos kėt 30,000,000 aukso rublių.
Jisai naikina Lietuvos ne munu taip kaip savo upe, čių pabėgėlių ir tremtinių,
Lenkija
kaltint varymu agitacijos
Įteikė Rusijos
priklausomybę ir atiduoda bet kad lietuviai galėtų ly kurie jau 2 metu pamažu
prieš anglų viešpatavimą valdžiai ultimatumą, reikakraštą Varšuvos kontrolei. giu budu liuosai naudotis grįžta Lietuvon; be to Pavolgėj gyvena daugy bė mu
Rytuose, Anglijos užsienio laudama užmokėt 30,000,000
Kitoj vietoj šiame „Kelei Dancigo u«stu ir lenkų Vis- sų tautos žmonių, kaipo vie
reikalų
ministeris Curzon aukso rublių, kuriuos bolševio” numeryje skaitytojai la, tai nepasakyta.
tos
piliečių,
kurie
dabar
lau

įteikė bolševikų atstovui no- vikai Rygos sutartyje sutiTai šitokiais pamatais po
ras išspausdintą pilną Hykia
bado
mirties.
tą,
nurodydamas, kad jis tu- ko lenkams duoti, bet iki
manso projektą lietuvių-len nas Hymansas pataria lietu
„Saratovo
gubernijoj
yra
lįs
žinių, jog bolševikų pro- šiol da neišmokėjo. Lenkija
viams taikytis su lenkais.
kų taikos pagrindui
j 3 kaimai apgyventi lietuviu,
pagandos
departamento di- davė Maskvos valdžiai laiko
Sulyg to projekto, Vilnius Tautų Lygos Taryba šitą [ištremtų 1863 m.; kaimų
rektorius Santeri Nuorteva’ atsakymui iki 5 spalių.
turi prigulėti Lietuvai ir Hvmanso pasiūlymą užgy- | vardai sekantieji: Černaja
išleidęs 20 birželio daug
Šitas ultimatumas Rusi
Lietuvos Seimas turėtų būt rė ir Galvanauskas pasakė, Padina, Litovka ir Talovka;
propagandos
prieš
Anglijos
joj
priimtas kaipo ženklas,
Vilniuje. Hymansas stoja kad lietuviai jau pasirengę juose gyventojų išviso apie
valdžią
vidurinėj
Azijoj
ir
kad Lenkija ruošiasi Į nau
užtai dėlto, kad patenkinus taikytis, tik reikalauja, kad j 1,000 suaugusių ir 2 kart
Afganistane.
ją
karę su Rusija ir jau pra
lenkai
atšauktų
iš
Vilniaus
liet, reikalavimus. Bet kad
tiek vaikų. Ką tik atvykęs
Bolševikų
prekybos
atsto

deda
jieškoti priekabių.
Želigovski.
Lenkai
gi
ir
to
lenkai tam nesipriešintų, ji
Černos Padinos klebonas
vas
Londone,
tūlas
Berzin,
Trockis
Trečiojo Interna
nenori
prižadėti.
sai stengiasi užganėdinti ir
praneša,
kad
dabar
daugu

atsakė
savo
valdžios
vardu,
cionalo
susirinkime
Mask
Taigi nors Lietuvos val
jų apetitus. Tuo tikslu jisai
ma
jų
minta
duona,
maišyta
jog tai ne tiesa, nes nuo ko voj pasakė, kad Rusija at
supina Lietuvos reikalus su džia ir sakėsi nepriimsianti su šaknimis, o kas ten to
vo mėnesio Santeri Nuorte mokėsianti Lenkijai iki
Unijos
su
Lenkija,
bet
jei
ji
Lenkija taip, kad visa Lie
liau bus, tai sunku Įsivaiz
va
sėdi Maskvos kalėjime, ir skatiko, kas Lenkijai pri
sutinka
daryti
taiką
tokio

tuva tenka Varšuvos kont
duoti. Viena dalis jų jau iš
todėl jokios propagandos klauso, bet Rusija neduo
mis
sąlygomis,
tai
juk
ir
bus
rolei.
važiavo su arkliais be jokio
negalėjo leisti.
sianti Lenkijai aukso nau
Visų pirma, iš Vilniaus Unija, ir prie to da unija la leidimo vakarą link, norė
Už
ką
bolševikai
jį
kalėjijam
užpuolimui ant Rusijos
bai
pažeminanti
ir
skriau

gubernijos turi būt sudary
dami prasimušti Lietuvon,
man
uždarė,
Berzin
nepa

rengti.
Rusija nemokėsian
džianti
Lietuvą.
tas autonominis kantonas,
žinoma, pakeliui ir arkliai
sako.
Bet
komunistiškoj
Ru

ti
Lenkijai
prižadėtų pinigų
Mes
jau
senai
sakėm,
kad
tai vra lyg ir Amerikos
TAI RUSIJOS GYVENTOJAS.
ir
patys
žus.
Likusiems
pa

sijoj
daug
nereikia,
kad
pa

patol,
pakol
Lenkija neišva
„šteitas,” kuris turi atskirą krikščionių demokratų poli galba "kuoveikiausia yra bū Kitą syk jis buvo galingas ir maitino kitų šalių žmones,
tekti
kalėjiman.
Pas
komu

rysianti iš savo žemės gene
savo miliciją, atskirą val tika veda Lietuvą prie uni tinai reikalinga.’’
o dabar nuvargęs ir nuplyšęs, pats maldauja duonos. Tai
nistus
jau
tokia
mada:
kaip
rolo Savinkovo ir kitų antijos
su
Lenkija,
nes
toks
yra
džią, atskiras mokyklas ir
Todėl Raudonasis Kry ve, prie ko privedė komunistų diktatūra Rusijos darbi tik kas atvažiuoja iš užsie bolševikų, kurie darą tenai
Romos
popo
noras:
įkurti
atskirus Įstatymus, bet už
žius prašo visuomenės, kad ninką !
nio geriau apsirengęs, jie pienus naujai kontr-revosienio, pinigų, pašto ir kitus Europos vidury stiprią ka ji padėtų tiems lietuviams,
tuojaus
atima iš jo drapa liucijai.
talikų
valstybę
arba
valsty

j
bendrus reikalus veda viena
SMERKIA
HARDINGĄ.
ISPANU
KARĖ
SU
kuriuos
likimas
ištrėmė
nenas ir pinigus. Jęigu žmo
bių uniją, kuri butų katali
Jei kiltų karė tarp Lenki
centralė valdžia.
MAURAIS.
iaimingon Rusijon.
Mississippi valstijos sena
gus
prieš
tai
užprotestuoja
kybės
tvirtovė.
Todėl
mes
jos
ir Rusijos, tai Rumuni
Antras Lietuvos kanto
Ispanijos katalikiška val —tuojaus jj kalėjiman! Taip ja irgi turbut eitų su Lenki
torius Harrison (demokra
visai
nesistebėsim,
jei
Lietu

nas turėtų būt sudarytas iš
LIETUVOS TREMTINIAI tas) pasakė Senate prakal džia nenorėjo pasiduoti su ir Anupras Karalius, Ame ja. Francija, žinoma, remtų
Kauno gubernijos, o trečias, vos kunigai paaukaus Lie
bą, kurioje aštriai kritikavo skilusiems vergams Afrikoj rikos komunistų vadas, bu ias iš pasalų. Trockis pasa
Iš SMOLENSKO.
rodos, iš Klaipėdos krašto. tuvos nepriklausomybę Ro
republikonų administraciją. ir nusiuntė prieš juos didelę
Taigi išeina, kad prie Lietu mos smakui.
Washingtonas. — Eltos Prieš rinkimus . republiko- kariumenę su armotomis ir vo patekęs bolševikų nelais kė: „Rumunija jau organi
zuoja gaujas generolo Petvos butų priskirta jau ir SKANDINAVIJA PRIPA pranešimu, Lietuvos tremti nai žadėjo sugrąžinti Ame orlaiviais. Sukilę maurai iš- vėn. __________
Veikiausia
tas
pats
atsitiKlaipėda, kurią dabar franniu grąžinimo skyrius praj rikai gerbūvi, jis sako, o pa musė keliolika tūkstančių ]<0 jr su Nuorteva. Nes ne- liuros šalininkų, kad užė
ŽINO LIETUVĄ.
mus Kamenec-Podolsko ir
cuzai turi užėmę.
Visos trįs Skandinavijos neša, kad š. m. rugpiučio 25 žiūrėkit dabar kas darosi! ispanų ir daug jų paėmė ne-‘galimasdaiktaį kadjįpaso- Mogilevo gubernijas. Karės
Visa tai butų gerai, bet valstybės — Švedija, Norve d. sugrįžo iš Tarybų Rusų Bostone ir kituose miestuo iaisvėn, bet dabar kariume-! (įintų kalėjiman dėl politi
įt'oliaus Hvmanso projektas gija ir Danija — pripažino Lietuvon 500 tremtinių iš se bedarbiai parsiduoda ant nė pradėjo imti viršų ir ka-įnių Įsitikinimų. Būdamas mes nenorime,’’ jis sako,
„bet savo vakarti sieną męs
sako, kad Lietuvos užsienio Lietuvą de jure. Apie tai Smolensko.
L. I. B.
licitacijos kai n tikri vergai. talikiška Ispanijos valdžia Amerikoje jisai buvo.karš- turim saugot. Mes galim pa
politika turi būt lenkų kont praneša Lietuvos Informa
O ponas Hardingas su savo giriasi, kad . Melilos apielin- liausis bolševizmo gynėjas, sakyti pasauliui, jog įneš
roliuojama. Lietuvos užsie cijų Biuras.
sėbrais tuo tarpu ant vaka- kej apkasai buvę pripildyti Jisai išvažiavo Rusijon kar esam da pakankamai stip
MONARCHISTAI
KRAU

nio reikalams turi būt iš
niauru lavonais.
du su Martensu. Apie Mar- rus, kad sumušus savo prie
STOSI Iš BAVARIJOS. cijų važinėjasi.
rinkta specialė Taryba, ku TAUTU SĄJUNGOS SU
Pasakyta teisybė, bet de
Įtensą nieko negirdėt,
šą. Ir jei kas drįstų mus pa
Bavarijos premjerui KahSIRINKIMAS PLOJO
rion pusę narių paskirs Lie
mokratai nei kiek negeresni
NUŠOVĖ
ŽMOGŲ
SU
stūmėti,
tai rubežiai tuomet
i
Reikėtų,
kad
Jukelis
tenai
rui rezignavus ir jo vien
MILOŠUI.
tuvos Seimas, o kitą pusę
DEGTINE.
už republikonus.
nepasiliktų
tenai, kur jie
nuvažiuotų.
Komunizmas
Washingtonas. — Eltos minčiui Miuncheno polic
Lenkijos Seimas. Tas jau
Netoli
Clevelando
policija
išgaruotu
jam
į
sąvaitę
laidabar yra.”
naikina Lietuvos Respubli pranešimu, Tautų Sąjungos meisteriui Poehnerui pasi AREŠTAVO BLAIVYBES
nušovė
žmogų,
kuris
bandė
Maskvos „Pravda” sako,
kos nepriklausomybę. Ji ne pilnam posėdyje rugsėjo 24 traukus, o jų vietas demo
VIRŠININKĄ.
Įvežti
Į
tą
miestą
20
keisų;
kad
lenkus ir rumunus prie
gali savistoviai vesti savo d. pirmu kartu pasirodė kratams užėmus, Bavarija
New Havene areštuota degtinės iš Kanados. Iš viso
karės
verčia francuzų im
reikalų su kitomis valstybė Lietuvos delegacija ginčuo nasidarė jau nebesvetinga blaivybės viršininkas Conn.
MASKVA SUSITAIKĖ perialistai,
jų
buvo
penki,
bet
trįs
pabė

kurie nori pasi
mis. Lietuvos sutartis su ki se su lenkais. Tuo klausimu vieta Vokietijos monarchis- valstijai Thomas McAuliffe.
SU
BERLINU.
go,
o
vieną
suėmė.
Nušauta

naudoti dabartine Rusijos
tomis šalimis turi būt pa kalbėjo Lietuvos atstovas tams, ir dabar jie pradeda Beto da suimtas New Brisis
turėjo
prisisegęs
blaivy

padėtim ir nuversti bolševi
Pereitą
panedėlį
Maskvon
duodamos Varšuvos proše- Paryžiuje, p. Milošas. Jis kraustytis iš tenai laukan. taino slaptosios policijos
bės
valdininko
žymę
ir
pas
kų valdžią. „Pravda” neno
atvyko
Vokietijos
atstovas
panų Seimui patvirtint.
pasakė, kad tiktai tuomet Premjeras Kahr ir polic viršininkas Richardson ir
ji
atrasta
kišeniuje
keli
tūk

ri tikėti, kad Lenkija drįstų
i
prof.
Wiedenfieldt
ir
oficia

Bet tai da ne viskas. Len busią susitarta
Vilniaus meisteris Poehner buvo ge keliatas kitų valdininkų _ už
stančiai
dolerių.
liai santikiai tarp Rusijos ir toki pavojingą žingsnį da
kija turi kontroliuoti ir Lie klausimu, kai nebusią Želi riausi jų globėjai, ir ačiū tai varymą šmugelio degtine.
Vokietijos vėl tapo atnau- ryti, bet, sako, „jei ji taip
tuvos armiją. Lietuvos ge- govskio Vilniuje. Užbaigus globai Bavarija pastaruoju Kartu su tuo purvinu bizniu
ijinti.
Sakydamas prakalbą nutartų, tai teisingi butų
SUDEGĖ
5
ARKLIAI
IR
20
neralis štabas turi tartis su p. Milošui savo prakalbą, laiku buvo virtus tikru mo- v ra-surištos tris žmogžudy
vokiečių
atstovas pareiškė tie žodžiai, kad kas kardą
KIAULIŲ.
Varšuvos štabu net sulyg .Tautų Sąjungos susirinki narchistų lizdu, kur susirin stės. kyšių ėmimas ir daug
i
savo
džiaugsmą,
kad santi- pakels, tas nuo kardo ir
Tauntone, netoli Bostono,
kę visi kaizerio generolai kitokių prasižengimų.
to, kaip turi būt mokinama mas jam karštai plojo.
ų panedėli sudegė Teaming . Idai tarp tų dviejų šalių pa žus.’’
nuolatos darydavo mitingus
ir organizuojama kariumeLENKAI JAU NORI PLE ir tardavosi, kaip nuvertus PAVOGĖ 8 AUTOMO Čo. tvartai ant Wales st. sidarė jau politinio pobū Sakoma, kad kilus karei
nė.
BISCITO VILNIUJE.
Ugnyje žuvo 5 arkliai ir 20 džio ir išreiškė viltį, kad Rusija į kelias dienas galėtų
espublikos valdžią, o su
Karės metu Lietuva turi
BILIUS.
j ateityje abidvi dirbs iš vieno pastatyti prieš Lenkiją ir
Washingtonas.
—
Eltos
grąžinus kaizerį. Nors Ba
Worcesteryje per pereitą kiaulių.
duoti
Lenkijai
paramos
i ir kad jų laukia graži atei Rumuniją 500,000 gerai or
žmonėmis ir „akcijos prie pranešimu, kai rugsėjo 24 d. varijos žmonės buvo tam subatą ir nedėldienį pavog
ganizuotu kareivių; iš viso
tis.
monėmis,” tai reiškia, padė Tautų Sąjungos pilnas posė- ^riešingi, bet klerikališka ta 8 automobiliai Manoma,
POLICIJA MAITINA
jos
armija dabar siekianti
dvs
Ženevoje
pasiūlė
lietu

Bavarijos
valdžia
Įvedus
kad su vagimis veikia poli
ti Lenkijai kariauti, jeigu ji
BEDARBIUS.
1,700,000
vyrų.
viams
ir
lenkams
taikytis
karės stovi ir uždraudus cija.
užsimanys ant ko užpulti.
Niagara Falls mieste po PAŠOVĖ VAIKINĄ VIE
antruoju
Hvmanso
projek

darbininkams visus susirin
Lenkijos armijai leidžiama
licija paskelbė, kad žmonės,
TOJ STIRNOS.
SUSTREIKAVO NEW
naudotis) Lietuvos geležin tu, lenkai atsisakė tą pro kimus, užgniaužus jų laik
kurie neturi darbo ir namų, Spalių 1 dieną Maine’o RUSIJA NEĮSILEIDŽIA
YORKO DOKIJ DARBI gali kreiptis Į policijos nuo
keliais. transportais ir kito jektą priimti, nes iis skiria raščius ir sukimšus vadus Į
RA YNO.
valstijoj atsidarė medžiok
NINKAI.
si
nuo
pirmojo
Hvmanso
kalėjimus.
kiais darkais. Einant Len
vadų,
o
tenai
gaus
pavalgyt
lė
ant
stirnų.
Pirmą
dieną
Iš Rygos pranešama, kad
Pereitoj subatoj, kuomet
kijos armijai per Lietuvos projekto, ir protestavo prieš
ir nakvynę. Miesto kalėjimo stirnos niekas nenušovė, bet sovietų valdžia atsisakė įsi
iš
New
Yorko
prieplaukos
Vilniaus
atidavimą
Lietu

žemę, ar vedant tenai karę
skiepe kas rytas bus duoda
SUOKALBIS PRIEŠ VO
(daleiskiim. su rusais), lietu vai. Jie nareikalavo plebis KIETIJOS RESPUBLIKĄ. turėjo išplaukti keli dideli ma bedarbiams kavos ir tapo pašautas vienas me leisti Amerikos Raudonojo
džiotojas, tūlas Earl Locke. Kryžiaus
komisionierių
garlaiviai, sustreikavo tarp
vių karijumenė turi palio citą Vilniaus klausimui riš
bandukių.
•lis
pavargęs
prisėdo
ant
ak

Rayną, nes 1819 metais jisai
ti, nareikšdami, kad tiktai Vokietijos kancleris Wirth 6,000 ir 7,000 laivų krovėjų.
kam padėti.
mens,
o
kitas
medžiotojas,
darbavosi
su Judeničiaus
Bagažui
krauti
kompanija
pranešė
Reichstagui,
kad
įvykus
plebiscitui
Vilniuje,
Veikiant abiem armijoms
tūlas
John
French,
manyda

Pereito
j
subatoj
New
armija
prieš
sovietu Rusiją.
išvarė
iš
ofisų
visus
savo
Badene
tapo
susektas
dide

atitrauks.
iš vieno, turi būt ir viena ka jie Želigovskį
Yorko
uostan
atėjo
pirmas
mas
kad
tai
stirna,
paleido
klerkus.
Laivai
buvo
pri

Raynas
yra
Amerikos
Rau
rės vadtfvvbė — lenkų, žino- Lietuvos delegacija laikėsi lio suokalbis nuversti respu
šūvį
ir
peršovė
jį.
French
vokiečių
garlaivis
nuo
1914
donojo
Kryžiaus
komisiokrauti
ir
išėjo.
Darbininkai
savo kontrprojekto ir rei blikos valdžių. Eina tardy
paa.
kalavo
tuojaus Želigovskį mas ir suokalbininkai busią sustreikavo dėl algos nuka- metų. Laivas vadinasi „Ra- areštuotas. Teismas bus Do- nierius Pabaltijos valstvbėRamybės laiku Lietuvos
yern,’’ 9,000 tonų įtalpos.
verio miestelyje.
se.
pojimo.
L. I. B. areštuoti.
keliai, sausžemio ir vandens, pašalinti.
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KELEIVI!

D APŽVALGA

no tikslus, ir tuo budu atsily
ginti savo broliams už jų au
1 kas?’

■ JL ■■

1

C JL.TgĮ—?™!

į

Duosime apyskaitą. iš savo dien verkia. O lyderiai pasi- špitolninkų sąįungon.
tautinio, valstybinio ir politi slėpė ir žinių apie juos nė- jau laikas atėjo kovoti prieš
nio susipratimo.
ra. Pagalios ir visa "komu- išnaudotojJUS.
"Kiekvienas musų jaučiasi nistų partija" nuėjo po
])o že- laimėjus, reikia
Lietu-vos -Tėvynės sūnūs. Kuo me.
perlaužianią frontą•i —orga- i
mi parodysime savo ištikimy
Bet liko da antraeiliai ly- nizaciją.
Yra žinių, kad anglai su
bę? Ar vien tuščiais žodžiais deriukai, kaip Jukelis, Bim-j' Klausimas, kokiems išnau- franeuzais Hymanso lupo
ar rimtu darbu? Lig šiol mes ba, Andrulis, Jkurie
dirbti dotojams špitolninkai žada mis Lietuvos delegaciją Že
—
ir svetur būdami nenustojome ingi, o gy\*enti nori gerai, kovą skelbt if Gal prabaš- nevoje spiria kuo greičiau?
tėvynės meilės, jautriai atsi Tokių mulkintojų yra
nes šie
. - tarp
— r 1 čiams,
------- , .........
. daugiausia
—
šia susitaikinti su Lenkija,
liepėme i jos šauksmą. Atsi •isų svetimkalbių darbinin-jšpitolninkus išnaudoja.
nors ir ne visai tinkamomis
liepkime ir dabar pirkdami <u Amerikoje. Nebegalėda- ‘
lietuviams sąlygomis. ŠiekLaisvės bonų
ni daugiau komunizmu dar Biblija yra išversta į 528 tiek
Hymansas pakeičia

E-i Dangus
niaukiasi.

Taip rašo Amerikos kle
rikalų organe Lietuvos kle
I
rikalų reikalų vedėjas L.
liuosuotų Debsą, kuris ka Bistras. Taigi pasirodo, kad
GERAI ATSAKYTA.
Tautininkų srovės spau rės metu buvo nuteistas ant tais pinigais, kuriuos kleri
da ir veikėjai bijosi, kad 10 metų kalėjiman užtai, kalu "tautos” fondas rinko
projektuojamam suvažiavi kad buvo priešingas žmonių Amerikoj Lietuvos valsty
bės reikalams, dabar yra lei
me jų partija nepralaimėtų. 1 skerdvnei._______
džiamas kunigų dienraštis •
Todėl kai-kurie jų net prie
šingi suvažiavimui, nes, jų KLERIKALŲ ORGANAS Lietuvoje.
SU ŠNIPAIS.
Tai ve, kodėl Lietuvos mi-< IŠ to išeina, kad kunigai ir bininkų apgaudinėti, tie dy skirtingas kalbas. Tai vis Tautų Sąjungos projektą,
nuomone, jis gali sustiprinti
Anot "Vienybės Lietuv nisteris Purickis turėjo p. sehiaus yra pirkę Lietuvos kaduoniai nutaiė permainy ■ kunigu "nuopelnas." Ir dar bets pamate jo projektas pa
socialistus ir... pakenkti Lie
prisipažinti, bonų. Bet tai yra melas ir ti savo kaili ir organizuoti laisvamaniai sako, kad ku silieka tas pats.
tuvai. Taip mano "Amerikos ninkų," Lietuvos klerikalų Bartkevičiui
,D.organas “Laisvė" giriasi, kad Lietuvos valdžia nega veidmainybė! Kuomet Lie 'Amerikos Darbininku Su- nigai mokslo neplatina!
Lietuvio” bendradarbis
Tasai Antantos karščiavi
Darbininkas.
kad j^gavusi visą pluoštą vo da nei vieno cento iš tuvos bonus pardavinėjo p. dvienyjimą." Jų pasekėjai I
ras. Jis sako:
masis štai kuo aiškinamas:
labar visuose
miestuose
Amerikps
klerikalų
"tautos"
Lietuvos
komunistų
parti

(Li

Vileišis,
tai
kunigai
netik
jų
"Jeigu kam atrodo, kad
Lenkai, Želigovskio vado
Pirtis jaują vanoja.
jos raštų, protokolų ir laiš fondo! Tai ve, kode! kleri nepirko ir neragino savo ka oradės organizuoti to "susibar proponuojamas seimas vrą
vaujami,
organizuoja provo
vienyjimo” skyrius. Prasi Susivaidijo du philadeL It
reikalingas, tai jis reikalingas kų. Ji jau paskelbusi Z. An- kalai nedrįsta paskelbti at talikų juos pirkti, bet kiek I kaciją Vilniaus srities lietu
I
dės "naujas" judėjimas ir
gariečio laišką, rašytą iš skaitų !
piliečiai:
Ex-Tautininkas
tik įmanydami šmeižė p. Vi
tik.tam. kad sustiprinus L. S.
mulkintojams Jukelio rūšies iir Tėvynės Sūnūs. Vienas vių ir gudų gyvenamose vie
Smolensko Kauno komunisleišį, kad pakenkus Lietuvos
Sąjungą ir jos Įtekmę, ii- kar
lose. Suprovokavęs vietinius
vėl bus "darbo.”
ir parodantį, kad ko
BADAS IR NELAISVE paskolai.
jšmagoja ilgiausias .kores- i gyventojus ne lenkus, labai
tu, kad su pagelba tame seime i.tams,
į
Bet mes ir vėl perspėjant . pondencijas, paskui antras,
RUSIJOJ.
Jie ragina bonus pirkti
sutverto centro, butų galima munistų agitacija Lietuvoje
• •
darbininkus,
kad tų mulkin ir vienas antram kad plie ! smarkiai juos numalšins,
Amerikos
buržuazijos tiktai dabar, kada juos par
sistematiškesnė agitacija va-i yra vedama Rusijos pini
tojų neklausytų, nes tai yra kia, tai pliekia. PliHadelphi- Ynubaus, labiausia įbaugins
ryt prieš aukas ir L. L. pasko-j gais. 'Tame laiške Angarie- spaudoj buvo jau rašyta, duoda jų partijos žmogus.
tie
ne patys nusibankrutiję
nusivauK. uuję kokož|
skai(o tuoį. įn, ir terorizuos, kad žmonėse
lą, arba kitaip sakant, prieš L.: lis ragina savo draugus kad komunistai uždarė ne ■ Tuo jie nori parodyti Lietu
mumstai, tik kitokiam kai-ir juokdamiesi 3^. visiškai nuslopinus tautinį
valstybę, išduodant ją prie Kaune greičiau pradėt leis partinį Rusijos šelpimo Ko vos valdžiai, kad jie, kleri
t judėjimą Dabar padaryta ir
ti tenai savo organus, nes mitetą ir keliolika jo nariu kalai. daugiau gali nuveikti,
"Pirtis jaują vanoja, o abi įdaroma daugybė areštų Vil
šams. kurie tik tos progos ir j
Gero komunistai nėra pa dvi suodės.’’
*
laukia, nes juo L. vaiste be bus tam tikslui pinigus jis senai sušaudė, bet kodėl Maskvos ; negu pažangus žmonės.
niuje lietuvių tarpe. Arešta
darę darbininkams da nei
Philadelpietis.
Taigi klerikalams čia rupi
silpnesnė finansiškai, tuo prie jau imąs ir Leninas su Troc- valdžia su tuo komitetu taip
vo į Vilnių nuvažiavusi Ši
už skatiką, o blėdies pridarė
šams bus lengviau pavergt ją. į kiu galį sužinoti, kad tokie pasielgė, tai nebuvo aiškių ■ ne Lietuvos lėmimas, bet salingą.. žodžiu nori lietuvius
dabar i vo partijos kromeiio išrek- iau labai daug. Amerikoje
Atsiminkime tai, kad jeigu j organai visai neina. Anga- žinių. "Naujienos”
iie suardė stipriausias dar- REIKALINGUMAS š\ IE- taip įbauginti, kad jie į Vil
paduoda iš Berlino "Frei- •amavimas.
lenkai pevergs L. valstybę, tai rietis rašo:
nių nedrįstų nė kojos įkelti,
bininkū organizacijas ir su- ŽIO ORO S‘ EIKATAI.
heit" žinia, kuri visą šitą pa
tuoj sugrjžš ir vėl baudžiava.
"Kode! iki šioliai neina nei
kėlė didžiausių vaidų, o Ru
Kuomet Įeini Į savo kam o vietiniai lietuviai nė lupų
Todėl kas norite pasitarnauti legalus nei nelegalus organai? slaptį išaiškina. Ten skaito I VĖL MAINO SAVO KAILĮ
sijoje, kur jie buvo paėmę i barį iš lauko ir randi prastą, ; praverti.
lenkams ir sugrąžint Lietuvos Juk nuo sustabdymo laikraščių me:
Komunistai vėl maino sa savo rankas valdžią, jie pri blogą ir biauriai atsiduo
Prie tokių sąlygų Želigov
"Sovietu
valdžia praneša
žmonėms baudžiavą, važiuoki-, negaliu pradėt mažini išlaidas.
vo
kailio
spalvą.
Komuniz

vedė darbininkus prie .to dantį orą, atidaryk langus skis nori paskelbti rinkimus
oficialiame pareiškime, kad vi
te i progresyviu šaukiamą sei Būtinai turi pasirodyti vieni ki
sos Rusijos šelpimo komitetas mas jau nesibankrutijo, tai kios nelaimės, kokios civili plačiai ir įleisk užtektinai į Seimą. Seimas susirinks ir
mą."
ti organai. Kitaip smietos (Ru buvęs dėlto uždarytas, joge i reikia jį kitaip numaievoti, zuotas pasaulis da nebuvo
šviežio oro iš lauko. Atida nutars Vilniaus sritį visišsijos bolševikų duodami pini-j
rc-ikia
kitaip
jį
pavadinti,
o
matęs.
Tai
yra
ne
darbinin

jisai
pastatęs
kaipo
sąlygą
sa

ryk ir duris, idant šviežias kai prijungti prie Lenkijo;»s.
Šitam žmogui gerai atsa
gai. Red.) kitiems mėnesiams, vo veikimo, kad jo delegacijai lengvatikiai darbininkai ir kų liuosuotojai, bet idijotai,
vis dėlto
oras galėtu liuesai ieiti.
• Kadangi Antanta v..
ko "Naujienos.” Girdi:
bus sumažintos, jei iki rugsėjo į
butų leista keliauti i užsieni, vėl jį ims, manydami, kad ir su jais reikia kovoti kaip
Pavirsk
i
šviežio
oro
vaipripažįsta
Lietuvai
teisių
"Mes manome, kad tas žmo- > visai nepasirodys organai. DrTikroji
komiteto uždarymo tai naujas ir geras tavoras. su kokia liga. Susipratę dar ka. Geriau priprast prie Vilniui, tai ji norėtų tokį
gus šitaip parašė dėlto, kad gas Karklynas ir aš numatėm
Dabar komunistai orga bininkai netik neprivalo su šviežio oro, negu pasilikt be- Želigovskio žingsni sutrukpriežastis teeiaus yra tame,
buvo Įsikarščiavęs. Jeigu mes visą eilę straipsnių, jeigu pasi
kad bolševikai pamatė pavojų nizuoja "Amerikos Darbi jais dėtis, bet turi šluoti juos veik negyvas šiltnamio ligo- «yti šiokiu ar tokiu Vilniaus
manytume, kad jisai apsvars seks. Beto dabar yra didelio rei-,
‘
surišimų su Lietuva ir padadiktatūrai visuomenės ninkų Susivienyjintą.”. Tai laukan iš visų organizacijų. njs
tė savo žodžius, tai reikėtų pa kalo rašyt apie Lietuvių-Lenkų j savo
atstovų
veikime.
Komitetas
iš bus ta pati komunistų parti
Bandyk
kiek
galima
parymu taikos su Lenkija,
sakyti, kad jo išmanymas yra i santikius. apie savivaldybes. |
ja, tik kitokiu vardu pava
leido
savo
organą
’
Pomošč
’
naikinti burius žmonių i už- Bet čionai Vilnius yra anlabai menkas.
anie žemės reformą, apie darbi- ■
(Pagalba).
kuriame pirmu dinta — tas pats nudėvėtas
darytus ir blogai išvėdintus traeilis dalykas. Pirmaeilis
"Tik pagalvokite: jisai tvir ninku profesines sąjungas iri
kartu per visus šiuos ketve tavoras, tik kitaip numaleį------------------------kambarius, nes esi pavojuje dalykas yra Rusijos pavotina. kad progresyvės visuo daug kitų klausimų. O tuo tar-.
votas.
Kunigai
"sarmatinasi"
rius
metus
pasirodė
straips

,
pagauti
ligą nuo kitų žmo- jus.'
*
V
menės atstovai, susirinkę Į sei pu viskas užčiaupta. Net Įspū
Lietuviškųjų bolševikėlių iI
nuogumo.
.
niai
su
parašais
žmonių,
kurie!
nių.
j Rusijos badas turėjo labai
mą, pasitarnaus lenkų ponams dis darosi nekoks. Ypač negerai
I
organas "Laisvė" 29 rugsė . muimtai
iki
šiol
prie
bolševikų
viešpata

Montreal
miesto
(Kananuėstu
^rtanaixevaziu(
Nevažiuok
prikimštam
nusilpninti bolševikus, jeigu
ir sugražins Lietuvos žmonėms su nelegaliais. Juk darbininkai
jo praneša, kad ta "naujoji” į etoj) kunigai įsakė savo pa- gatvekary,
vimo
negalėdavo
pasirodyti
vi

.
.
.
•
»
.
h
1
??
1
?
161
ne
^°
“
jne
visai pražudyti. Susidarę
baudžiavą 1
algą ima, o nieko neveikia I Ir
organizacija esanti jau su • roniinnl
’AYYia oiti
iį hotmvpio
fni-i
/-riKi
X7<
suomenei.
Nors
tie
straipsniai
rapijonkoms
eiti
bažnyčią
turi
eiti.
Vaikščiok.
;
svetimu
valstvbių šelpimo
"Prie kokios gi dalies visuo nelegalių lietuviškų negerai iš
siorganizavusi ir jos komi "dorai" apsirėdžiusioms, tai
nebuvo
politinio
turinio,
bet
9
Pavaikščiok
vieną
mylią
'
komitetai
badaujantiems iš
menės skiria save p. Jarai
ėjo. Patys perstojot leisti. Su
tetas nutaręs:
jie
patarė
gilų
Įspūdį
ypatin

yra kad sijonai butų užtek- atviram ore du syk ant die- pamatu sujudino bolševiku
Nejaugi jisai mano, kad atža draugiškais linkėjimais. Z. Angai
tarpe
inteligentų
ir
darbi

"1.
Gauti
tiesioginiai
kiek

tinai ilgi ir krutinės iki kak-nos. Jausies dešimts metų'....
— * Todėl, nekreipdami
gareiviai esą didesni lenkų po garietis. 27 liepos, 1921."
rūmą.
ninkų.
šita
aplinkybė
privertė
vienam
mieste
skyriui
čerteri
lui
padengtos
nepermatomu
jaunesniu
;
jeigu
netiki
tam,
■
nų ir baudžiavos priešai, negu
dėmesio i badaujančių var
Šitas laiškas parodo tris; bolševikus jieškoti priekabės, ir tokiu budu duoti galimybę tankiu audeklu. Dabartiniai pabandyk, — pamatysi,
pažangio j i visuomenė ?
gus, bolševikai beveik panaikad uždarius visos Rusijos še!- tiesiai priiminėti narius i mies moterų parėdai vesdavo kuLaikyk miegamojo kam-■ kino tuos šelpimo komitetus
"Tas tautininkų veikėjas ka įdomius dalykus:
tų skyrius. •
nigus į "piktą pagundą" ir bario langus plačiai atda-’ ir dkionos sau sumanė kitu
(1) Kad Rusijos valdžia- pimo komitetą."
žin kodėl -yra išanksto Įsitiki"2. Laikinasis Pild. Komite i jie mislydavo daugiau apie rus dieną ir naktį, net ir keliu surasti, tai yra ginklu.
xnęs, kad progresyviam^ suva duoda komunistų agitacijai
Didelis Rusijoj badas, be
tas mano, kad jau atėjo laikas moteris, negu apie dievą.
žiemos laike. Niekuomet nežiavime jo partija pralaimėtu. Lietuvoje pinigu, kuomet’nelaisvė da didesnė!
Jau liepos mėn. Maskvoje
Amerikoje
organizuoti
klesiAr
negalėtų
kunigai
savo
gali
gauti perdaug šviežio
Bet jeigu taip, tai reiškia, kad Rusijos darbininkai miršta'
padaryta nutarimas
buvo
niai susipratusius darbininkus narapijonams paaiškint, ko-'oro.
F. L. I. S. pulti Lenkiją
YČAS ATVAŽIAVO.
jisai mano, jogei didžiuma badu:
ir ginklu pasi
- ------ ——(2) Kad Lietuvos komuni
Mums
pranešama, kad i revoliucine politinę partiją, ir kios mados drabužius dėvi
žmonių pažangioje musų vi
imti iš jos duonos. Į Lietuvą
apgaudinėja Rusijos į šiomis dienomis Amerikon pareiškia, kad jis greitu laiku
suomenėje yra priešinga jo stai
kiti dangaUS
LATVIJA REMIA LIETU- į taip pat buvo pasiųstas Įsa
komunistu valdžią, imdami; atvyko iš Lietuvos M. Yčas mano sušaukti nacionali suva entojai
partijai.
! VOS NEPRIKLAUSO kymas ištirti, ar daug duo
Ar tai reikia delei to pykti ir iš jos pinigus laikraščiams, su savo žmona. Jis atvažia žiavimą Įkūrimui tokios parti
MYBĘ.
nos galima rasti Lietuvoje.
vęs čionai biznio reikalais,! jos. Visos klesiniai susipratu
Tūli sako, kad vokiečiai
rašyt insinuacijas apie priešin kurių jie visai neturi, ir,
Vienok dėl kažin kokių priegos nuomones žmones, piešiant
(3) Kad Lietuvos kunigai nes jis esąs garlaivių bend sios darbininku organizacijos, yra besarmačiai. Kur čia Latvijos laikraštis "Ka į žasčių tasai puolimas Lenki
juos Lenkijos ponų tarnais?” dirba iš vien su šnipais, nes rovės pirmininkas ir pirmi išreiškusios savo sutikimą su tau! Žinios praneša, kad reivis" viename savo straip
jos neįvyko.
šitokį komunistų laišką jų ninkas Prekybos ir Pramo tikslu ir principais Amerikos Berline išėjo nauji įstaty snyje, No. 195 iš rugpiūčio
Dabar, kada labdaringa
Darbininkų
Susivieny j imo, mai,
Tautininkų baimė visai organas "Laisvė"
kuriais draudžiama 31 d. rašo, kad viešint Kau
galėjo nės Banko.
ne
Latvijos
ministeriui
pir

svetimų
valstybių pašalpa
bereikalinga.
Juk seimas gauti tiktai iš žvalgybos, ktr
Yčas lietuviams labai ge gaus pakvietimą pasiųsti savo merginoms trumpus sijonus
mininkui
Mejerovičiui
pasipasirodė bolševikams pra
norima šaukti ne .jų partijos (ri nelabai senai suėmė ko rai žinomas. Jisai pagarsėjo, delegatus Į busimą suvažiavi dėvėti. Kurių merginų sijo- ......
.
,
nai nebus užtektinai ilgi, tai kalbejime su koresponden- žūtinga, jie jau rimtai ren
platformai kritikuoti. Jo munistų centrą ir paėmė vi daugiausia nuo to laiko, kai! mą.
tikslu statoma sudarymas sus jų dokumentus.
”3. Dėl Amerikos Darbinin tėVai turės bausmes užmo- rais’ tarPe kitko, tssireiskęs giasi patys eiti duonos jieš
būdamas Durnoje kartu su i
koti. Yra žinių, kad rusai
kų
Susi vien yj imo labo, kaipo keti. Policijai bus valia nd- sekančiai: .
pažangiųjų organizacijų są i Jeigu žvalgyba dalijasi su kunigu Laukaičiu nunešė'
savo
štabą perkėlė į Smo
žiūrėtus
sijonus
pamieruoti.
’
Lietuvių-Lenkų
gincuojungos.
kunigais savo žiniomis, tai carui panelės švenčiausios; politinės partijos, laikinasis
Dabar visi senberniai nolaikėsi pilno besa- lenską. Pirmiau laikė dau
_ Panašių sąjungų, tiktai .aiškesnio prirodymo nerei abrozą dovanų ir už tą išti-; PId. Komitetas nutarė įsteigti
vietinių, yra jau keliose ko kia. kad Lietuvos kunigai kimvbę gavo nuo Mikalo fondą su $25.000. Tam tikslui rės būti Berlino policistais. kskumo, nes tikimės, kad sis giau kariuomenės tiktai len
Kriukis.
nesusipratimas bus įsristas kų fronte, o dabar siunčia
bus surengtas prakalbų mašrulonijose, ir tautininkai nėra1 yra šnipų departamento jaus Paskutiniojo medalį.
’
taikos keliu. Bet atsitikime, kariuomenę ir stiprina fron
_____
jose skriaudžiami. Pavyz bendradarbiai, ir kas žino
tas
ir
kalbėtojų
tarpe
bus
Ella
Vėliaus, karės metu, p.;
jei
Želigovskis užpultų Lie tą nuo lenkų ligi Suomijos
džiui, prie Waterburio Pro ma vieniems jų, tas žinoma Yčas buvo prie Tatjanos '< Bloor. nesenai sugrįžusi iš Ta
Vienas komunistas rašo
tuvą,
tai Latvija bus priver sienos. Matyti rengiasi duo
gresyvių Draugijų Sanryšio ir kitiems.
Šelpimo Komiteto ir per jo rybų Rusijos. Apie kitus kalbė "Laisvės" 216-ram numery,
priklauso ir tautininkai ir
Lietuvos darbininkai tu rankas ėjo milionai rubliu tojus bus paskelbta vėliaus.” kad jų piknike Lindene, N. sta nuo bešališkumo atsisa nos jieškoti visose Pabaltkyti. Lietuvos pripažinimas juiio valstybėse.
socialistai, ir jokioms parti rėtu šita faktą gerai įsido šelpimo reikalams.
Tai yra naujas darbinin •j., dalyvavę du lenkų kuni per Latviją de jure nebuvo
joms neprigulintis, o betgi mėti. Jie turi žinoti, kad
L)a vėliaus, kuomet revo kų mulkinimas. Kuomet tie. gai. Nėra tame nieko nuos
Maskvos Komi n temas pa
jie tarp savęs nesipeša ir! išpažinties langelis, tai žval liucija nušlavė caro valdžią apgavikai organizavo savo tabaus. Aš senai jau sakiau, tušti žodžiai, ir Lietuvos ne- reikalavo (tur būt ir gavo i
lenkams netarnauja. Prie gybos informacijų skvrius. ir susikūrė Laikinoji Lietu
iš rusų valdžios miliardą
"komunistų partiją" ir skel kad musų Ikomunistai vra yra Latvijai. apsergėjimas
svarbus, nes rublių auksu ir visokiomis
šingai, vvaterburiečiai yra
—=---- -- 1
vos Valdžia, p. Yčas pateko bė, kad už dviejų mėnesių Žulikovskio
talkininkai.
aišku, jeigu kas užimtų Lie
daugiau paramos Lietuvai KODĖL JIE NESKELBIA i Lietuvos finansų ministeagitacijai
jie nuverstą kapitalizmą ir Kartais jie ir patįs prie to tuva, tai su tuo patim prisi- brangenybėmis
suteikę, negu kokia nors ki
ATSKAITŲ.
rius ir per io rankas vėl py įvesią Amerikoj "proleta prisipažįsta, štai kada So. .,
visose pasaulio šalyse, dary
., ,. . -T ,
Bostono' komunistų lyderis e,tl’ s,,s,(Iurtl lr LatY''?1ta lietuvių kolonija Ameri
ti streikus, sumišimus ir tt.
riato diktatūrą," mes persPagalios pradeda aiškėti, lėsi pinigai kai vanduo.
koje.
Dabar
p.
Yčas
esąs
turtinTose šalyse, kuriose ekono
N,
Januška
nuėjo
pas
paiio*
pėjom
darbininkus,
kad
ne

kodėl klerikalų
"tautos"
Sąjunga, kuriai steigti
giausis
žmogus
visoj
Lietu

minė
šaliės padėtis yra labai
kų
kunigą
Chmielinskį
šiiu.
fondas bijosi paskelbti ats
klausytų tų pliuškių ir nesiprojektuojama šaukti pa
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Špitolninkų sąjungos se- kais. Iš lenkų okupuotos da- greičiau pabaigti lietuvių
konvencija, kuri atsidarė kas... Musų vienintelis katalikų lonijos subruzdo, sukruto. Vi dos darbininkams pridarė
pereitą sąvaitę Atlantoje, dienraštis ’Laisvė’ gerai numa si rengiasi, laukia nepaprasto labai daug. Tūkstančiai ne kretorius Kneižiukas ragi- lies Lietuvos, Merkinėn atė- lenkų ginčą, kad sudarius
Ga., priėmė rezoliuciją rei no. iš kokio šaltinio jis pasiė svečio, musų Valstybės atsto kaltu žmonių buvo areštuo- na lietuvius darbininkus ša- jo žmonių kalbėti prieš bent stipresni frontą prieš bolše
Valstietis.
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Iš lietuviu darbuotės.
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nelaiminga moteris išmainė
Miestas čia gražus ir šva 700 dol, sunkiai surinktų pi
Bedarbei užėjus Akrone
Kedainiai. Rugp. 14 d. at- i kad jo mokytų, kur jo mo- dąs.
...............Buožė.
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Šis atsitikimas lai būna tarpe progresyvių draugijų. Sandariečiai bijo progresy Buvo taip. Kareivis ir šalty patys kunigai. Klebonas už
veik visą miestą apipirkę, ir pamokinimu kitiems.
Kai-kurios visai nustojo
čius apie 7 vai. vakaro gabe pyko ir pranešė iškilniai,' Papilys (Biržų, apskr.).
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Skaitytojas.
! 25 d. rugsėjo čia atsibuvo no iš Kėdainių Kauno link kad jis jau 50 metų mokos ir šis apskritėlis nors ir daug
. prigulėtų lietuviams. Lietu
ką nors, bet visai retai. "Au į Naujos Anglijos sandarie- vieną areštuotąjį, kuris bu todėl žino, ka sakąs.
j nuo karo nukentėjęs, kaip
šros” choras yra suspenda čių suvažiavimas. Apart ki vo nusmerktas išgyvendinti
viai gyvena pasiturinčiai,
I pats miestukas, taip ir, kai
Diemedis.
CHICAGO, 1LL.
vęs savo veikimą ant tūlo tų reikalų buvo svarstomas iš Kėdainių apskrities. Juos
nes uždirba nuo $20 iki $80 Į
mai buvo išgriauti, liet žmo
sąvaitę. Dirba prie čeve- Lietuvos atstovo pasitikimas laiko. L.D.L.I). kuopa taipgi progresyvių
organizacijų visus vežė stuikininkas pus
Paliepis, Seinų ap. Birže nių darbštumu jau dalis taapmirus.
Tiktai
Laisvės
rykų išdirbystės ir visi tame
24 d. rugsėjo Chicagon
suvažiavimo klausimas. Di bernis. Pavažiavę kokį pus- lio 2 d. naktį lenkų partizaJpo atstatyta ir, kaip matyti,
Draugystė
ir
L.M.P.S.
kuoamate yra expertai. Turime pribuvo Lietuvos atstovas p.
džiuma delegatų išsireiškė, varsti nuo Kėdainių. Guten- nų būrys, susidedąs iš 8; žmonės jau baigia užmiršti
labai gražioj vietoj Tautiš Čarneckis. Kunigai jo pas-i- : pa retkarčiais kai-ką paren- ■kad toks suvažiavimas at- bergo dvaro krūmuose iš žmonių, užpuolė girininkus • nelaimingo karo baisybes.
ką Svetainę, kurios pastaty tikimui nusamdė beną, ku i £’-a.
■ nešiąs naudą tik socialis girdo nepaprastą moteriš Makulevičių ir Žukauską.
Iš laikraščių čionai dau
25 d. rugsėjo atsipuvo me tams, o tautininkams iš jo kės klyksmą, šaukiančią pa Norėjo Įsilaužti triobon ir giausia skaitoma Amerikos
mas daug tūkstančių dole ris stotyje, pasirodžius p.
rių lėšavo. Tame tautiškame Čarneckiui, sugriežė Ame tinės Laisvės Draugystės jokios naudos nebusią.
galbos. Kareivis, nieko ne atimti pinigus. Radę pasi i "Keleivis” ir "Naujienos.”
name tankiai atsibuna šo rikos ir Lietuvos himnus. prakalbos. Kalbėjo draugas
laukdamas,
šoko Į krumus, priešinimo plėšikai pradėjo j Pareina ir "Darbininkas"
Kaip sau norite, bet dalis
kiai. prakalbos, koncertai ir Muzikai griežiant žiopsoto- Dubickas iš Chicagos. Jis musų tautininkų paprato ir pamatęs, kad kaži koks šaudyt i triobą. Paleido ke ' su "Draugu," taipgi "Amekitokios pūram ogos. Pil. Us- jų prisirinko pusėtinas bū yra pusėtinai prasilavinęs klerikalų pastumdėliais bū vaikinas-"burliokas" kėsi liolika šūvių, bet nieko ne* ; rikos Lietuvis," bet musų
tupas kas ketvergą tautiš relis, ne vien tik lietuvių, bet ir iškalbus’ oratorius. Tik ti ir gana sunkų juos nuo nasi išžaginti vieną moteri užgavo. Nepasisekus Įsiver ; piliečiai Į juos nelabai tekame name rodo krutumus ir svetimtaučių. Stotyje at gaila, kad visa savo kalbą kunigų skvernų
atlupti. ške. kuri čia netoliese buvo žti i triobą. Įsilaužė i klėtį, I kreipia atydos.
paveikslus ir žmonių prisi stovą tuojaus apspito kuni jis pašventė vien tik kunigų Dainuojant apie "tėvynės atėjus karvių melžti, suri ir iš ten paėmę du balnu,
Degtinės
darymas pas
blogiems darbams aiškinti. meilę” juos galima butų ir kęs. rankas augštyn! atsta
renka tiek, kad netelpa i gai ir nusivežė i hotelĮ.
apie 2 pudu miltų ir apie , mumis eina visu spartumu.
svetainę. Antrą svetainę lie
tė i "garbės piešėją" šautu pūdą mėsos pabėgo. Girinin I Bravorėlių randasi kiekvieJeigu klerikalai pasamdė ii Jo kalbos klausant rodėsi, prie parapijų prirašyti.
- ♦
*
♦
tuviai turi prie lietuvių muziką pagerbimui ne p. kad jeigu nebūtų Romos
vą. Šis neva pasiduodamas, kai vieną iš plėšikų, Burbą ’ name kaime ir visi smarkiai
upių
bažnyčios; ta svetainė yra Čarneckio ypatos, kaip jie agehtų-kunigų, tai
iškėlė vieną ranką augštyn, tuojaus areštavo. Vėliaus veikia. Degtinę padaro ne. Jukelio misijos.
perdirbta iš senosios bažny sako, bet tos šalies, kurią jis vandenys pavirstų Į pieną, o
25 d. rugsėjo musų ”kai- o antra ranka staiga ištrau areštavo Gulą ir Vaikšnora. ■ prasčiausią, nelabai galima
čios ir ten tiktai katalikai ja atstovauja, tai kode! jie to kalnų smėliai —i miltus ir riasparniai” buvo parengę kęs iš kišenės revolveri, šo Vaikšnora yra buvęs kiek atskirti nuo Kauno pilstytunaudojasi.
nedarė pirmajam Lietuvos šis pasaulis taptų rojum. komunistų kapucinui Jake vė Į kareivi ir nudėjo ji vie laiko lenkų kariuomenėje. vės. Išeina čvsta kai vanduo,
Montelloj yra daug lietu atstovui atsilankius? Kuo Tiesa, Romos agentai yra liui misijas. Buvo žadėjęs toje. šaltyšius, pamatęs sa Kiti buvę iš užnemunės, iš o jau skanumas negalima
vių ir biznierių, iš kurių met šąli atstovauja ne jų dideli darbininkų priešai, kalbėt Lietuvos klausime, vo bendro keleivio mirti, lel lenkų šono.
nei apsakyti. Musų piliečiai
tvirčiausia laikos P. Vaičiū plauko
žmogus,
tuomet bet kalbėtojas turėtų neuž bet sudėjus viską i krūvą iosi bėgti, bet žmogžudžio
Tie valkatos jau čia nuo Į ją taip Įsimylėję, kad kiek
miršti, kad -kapitalizmas ir apie ką jis kalbėjo, tai iš jo paleistas antras šūvis patai-,
nas. Broliai Bartkevieiai ir jiems ir visa šalis niekąj.
senai buvo žinomi ir daug vieną dieną matytis "ketu
nacių
darbininkų tamsumas prakalbos išėjo tikrai "tre kė i ji ir sužeidė mirtinai i
gi tvirtai stovi; turi didelę
apylinkės
gyventojų yra riom kojom” vaikščiojant.
Dabar chicagiečiai žin- vra didžiausi darbo žmonių
krautuvę ant Main st. po
galvą.
,Stuikininkui
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O katras nenori vaikštinėti,
apiplėšę.
geidauja, kaip pasirodys p. priešai.
vardu "Boston Sales Co."
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Čarneckis su savo prakalbo
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£
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Kaip kitur, taip ir čia lie mis: slėps savo sėbrų krikš
girdėjo Jukeli kalbant ir vi žmogžudžio rankų ir prane kius nakties paukščius žmą- tur. Išvaizda nieko sau at
Kuomet "Aušros" choras sus keturis kartus publika šti apie tai Kėdainių milici nės atiduotų Į valdžios ran rodo.
tuviai pasidalinę Į kelias j
čionių demokratų kruvinus, >
partijas, komunistus, socia darbelius Lietuvoj, ar kels 'nustojo gyvavęs delei sto jo prakalbomis neužsiganė jai. Pusbernis stuikininkas kas, tai šalis paliktų rami ir
Mokslo srityje nesparčiai
listus, klerikalus ir tauti juos i padanges? Vienaip ai“ kos lėšų ir mokytojaus, tai dino. Net patys "kairiaspar- žmogžudį nažino, nes jis bu žmonės baimės nekęstų.
darbas eina, nors čia yra Įsi
vo iš to paties sodžiaus. Ry
ninkus. Komunistai iki šiol kitaip darys, vienok susi keli gabesni dainininkai su niai" jo prakalbas peikia.
kūrę keturios pradedamo
Leipalingietis.
tojaus dieną, kamandiruočia tvirtai laikėsi. Bet dabar pratę Chicagos darbininkai tvėrė kvartetą ir pradėjo
Kriaučius.
sios mokyklos ir dvi dar
tas būrys milicininkų ir ka
kai kuriems jau atsibodo ko nerems Lietuvos buožių val lavintis, kad surengus ką
Vilniaus kraštas. Čia Že manoma atidaryti, nes no
reivių, pusbernio nurody ligovskio padėtis blogėja. rinčių mokytis labai daug
munizmas ir jie sako: "Ge džios, kol pastaroji nesi nors ateityje. Tas labai ne- i
HART, MiCII.
riau aš niekur neprigulėsiu, liaus persekiojus tenai dar patiko kaikurioms progre- šeimyniškas ūkininkų įsva- mu, žmogžudį suėmė ir at Baltgudžių, žydų ir lietuvių yra. Tiktai stoka dorų mo
gabeno i Kėdainių kalėjimą, negali Įtraukti i savo "vals kytojų sutvarkymui mokyk
nes ir pas komunistus tei bininkų judėjimo. Ir ištikro, sistėms moterėlėms. Perei-!
žiavimas.
šaltyšius
pagyvenęs keletą tybės" darbą?! seimelius lie lų ir mokslo. Valsčius irgi
sybės nėra." Komunistuose kaip mes. Amerikos darbi tam LMPS kuopos mitinge
Susivienyjimas Lietuvių
atsiranda nesutikimų ir jie ninkai, galime remti tokią buvo Įnešta neremti kvarte Ūkininku turėjo šeimyniš valandų, mirė, žmogžudžio tuvius ir žvdus atvedanti nelabai daug atydos tekrei
vieni kitiems išmetinėja: valdžią, kuri persekioja ir to ir jeigu kurios progresis- ką išvažiavimą ant Matulio laukia karo lauko teismas. milicija. Ir juo jie labiau pia i mokslą, daugiausia rū
Bobėnų Juzė.
"Tau tik Rusija ir Rusija, o smaugia musų brolius Lie tes eitų ant kvarteto paren i farmos, kuris atsibuvo 23
spaudžia tas tautas, tuo pinasi kasdieniniu gyveni
gimų, tai tokias nubausti. rugsėjo. Kadangi tasai išva
apie Lietuvos našlaičius, tai
daugiau jų pasipriešinimo mu ir savo būvio pagerini
tuvoj ? Kunigi] ir ponų nau Bet šiam Įnešimui atsirado
negalvoj. Tu Rusijai aukau
Josvainiai, Netoli Josvai sutinka. Žydai atsisakė da mu.
dai Lietuvos valdžia dirba, stipri opozicija ir jis paliko žiavimas nebuvo garsintas
ji po penkinę, o kiek tu da iai kunigai ir ponai ją remia.
Valsčiaus
viršaitis
su
laikraščiuose, tai nesitikėta nių, krūmuose, rastas nužu lyvauti Vilniaus miesto ta
be pasekmių. Tas faktas pa ir daug publikos turėti. Už- dytas žydas iš Josvainių,
vei Lietuvos našlaičiams?
raštvedžiu
i
vieną
dūdą
puryboje. Baltgudžiai dar nie
i
Darbininkas.
rodo, kad jau nekurios mu kvietimai buvo pasiųsti tik Velionio burna ir apskritai
Ar rusu tauta tau geres
čią, taip kad sunku atskirti
kur savo balso netarė.
sų
progresistės
pradeda
katras dūduoja. Prie tokių
nė?”
atvirutėmis. Vienok svečių kūnas taip sumuštas, kad
Tuo laiku Vilniaus krašte
BROOKLYN, N. Y.
prųgresuoti i užpakali.
Rugsėjo 26 d. buvo pra
privažiavo daugybė. Apart negalima nė pažinti. Užmu matomas nemažas rengimas. aplinkybių kitiems tarnau
"Munšaino” pasekmės.
kalbos Tautiškame Name
puikių pietų buvo prakalbos šimas spėjamas buvęs pada Yra atvvkes būrys "specia tojams ir, abelnai, valstie
dėl Lietuvos bonų pardavi
Mano
supratimu,
Ame

ir
Įvairus žaidimai, šiuo rytas su tikslu apiplėšti. Bet listų" iš A. Silezijos sukili čiams gyvenimas nepaken
Rugsėjo 25 d. i Brooklyną
mo. Žmonių buvo daug, bo atsilankė
rikos
lietuvių
pirmeiviški
linksmiu
šeimynišku išva plėšikai mažai pasinaudojo, mui organizuoti. Želigovs čiamas. Žmonės, nežinoda
du vaikinai iš
mi ką veikia jų valdytojai,
nų parduota apie už 1,500 Kearny, N. .T., ir užėjo su laikraščiai suteiktų daug žiavimu likosi užganėdinti nes pas velioni rasta tiktai
kis visur leidžia kalbas, kad kreipias šen ir ten, bet iš
dolerių. Kalbėjo kun. Švag- savo reikalais po Nr. 211 naudos musų jaunimui, jei kaip dideli, taip ir maži.
apie 600 auksinų.
"kauniškiai" žada pult grei
ždvs ir p. šaliunas. Kun. Scholes st. Tos šeimynos talpintų
straipsnius apie
P. Karneckas.
Bobėnų Juzė. tu laiku. Kad tarpe kareivių niekur negauna tam tikrų
žinių.
Švagždys nors ir nenoroms, galva, kur jie buvo užėję,
upa palaikius daro karių su
bet pasakė teisybę, kad prie munšainu savo protą užlie
reikė. Baisogalos v. Kė sirinkimus ir pats Želigovs Čia yra ir milicijos stotis,
Lietuvos nelaimės, prie Įve jęs, pradėjo prie juodviejų
dainių ap. Rytekių kaime kis sako pamokslus, bet, sa bet apie ją neverta nei mi
dimo Lietuvoj baudžiavos, kąbintis ir norėjo muštis.
kilo gaisras ir sudegė trijų ko matę, kad kareivių ūpas nėti, nes ji nieko neveikia.
Viena yda yra tikrai ne
tai kunigėliai pasidarbavo. Bet nežinodamas ką beda
gyventojų trobesiai. Baiso vis blogėjas, nes kareiviai
pakenčiama
— tai Papilio
Mums linksma, kad ir kuni rąs, pradėjo kabintis prie
galos v. Įkūrė pašalpos ko pradeda jausti, jog ž^igovdvaro
savininkė,
kuri yra
gai pradeda teisybę skelbti. savo žmonos ir sunkiai ją
mitetą, kad atstatytų pade skis visa savo avantiūrą
P. Šiukšta. "sukapojo. Paskui vėl atsisė
pasivadinusi
francuzų
var
gėlius. Yra parengta tam jiems melagingai aiškina.
do prie stalo ir vėl ėmė ger
tikrų lapelių ir jie dalinami Su seimeliais, kuriuos tik du Suozel de Guffer. Ji turi
PHILLIPSBURG, N. J. ti tą nuodingą degtinę. Vai
seniūnijoms, kadi rinktų au darė, taip pat nepavyksta. nemažai dvarą Papilio apiekinai negalėdami su bepro
Apgavikai.
kas. Čelkės kaimas, kuria Žmonės nenori Želigovskio linkėj ir sudarė kaipo ats
me mažažemių gyventojų ir Lenkijos valdžios. Dabar kirą savo "respubliką." Ne
Nors lietuvių laikraščiuo čiu susikalbėti, apleido jo
siskaito nei su valdžia, nei
namus ir išvažiavo i Kearny
AR JŪSŲ KŪDIKIS VERKIA? JEI TAIP •••KK3 dauguma ir kuriu gyvena Vilniuje išleido Įsakymą, su vietiniais gyventojais.
i
se daug kartu tilpo perspė
ma bėdinai, sudėjo 82 auks. kuriuo leidžiama valdžiai iš
jimai saugotis Įvairių pri atgal.
—GAL GREIČIAUSIA JO MAISTAS JAM
Parsigabena iš Lenkijos ten
C.
K.
M.
pašalpos
padegėliams.
siųsti iš miesto nepageidau kokių mozūrų ir veikia su
gavikų. bet kadangi dauge
NETINKA. JEIGU NEGALI ŽINDYT et
Trakų Kupstas. jamus. Reikia laukti, kad šis
lis musų brolių laikraščių
OP
jais.
•
r
Įstatymas bus plačiai pritai
SAVO KŪDIKIO IR JEIGU JIS NETARP- •r
neskaito, tai ir tų perspėji; BRIDGEPORT, CONN.
Tik nežinia kodėl tie mo
•1
Balbieriškis, Mariam, ap. kintas.
mu nematė. Gailėdamiesi
STA ANT JŪSŲ KRŪTŲ PIENO —DUOK • f
Policistas pasikorė.
zūrai neilgai pas ją būna.
Neutralinėje zonoje perporos dolerių laikraščio užVietos
klebonas sušaukė
Apsidairo ir vėl sprunka i
e“
25 d. rugsėjo, anksti ryte, ■F®c JAM
vieną susirinkimą ir paklau- ^įvilkę
kareivlalplJ’ V aršuvą.
siprenumeravimui, papuolę
pasikorė policistas Dennis
Į apgavikų rankas prakiša
sė susirinkusių
”Ar mes ršia
susirinkusiu:: "Ar
’~ žmones, žagina moteris
Kunigams tai čia yra ge
J. Sullivan, gyvenantis po
I
esam krikščionys?" Susirin- ir žudo. Toks bjaurus pa- ra dirva. Yra du kunigai —
paskutinius
sutaupytus numeriu 284 Šouth avė. Ji
kusieji ilgai tylėjo ir po va sielgimas Įvyko ties Janiū vienas Rymo katalikų, kitas
centus.
atrado pasikorusį kitas poli
•t
landėlės nedrąsiai atsakė, nų k., Širvintų vals., kur žu reformatų. Reformatų ku
Taip, nesenai tūli apgavi
cistas ant išsidavusio lango
kad taip, kad krikščionys. vo jauna mergina. Ar dar nigas pirmiau buvo rimtas
kai atsilankė pas Šleinie Warner Brother instituto,
Tuomet antrą klausimą už ilgai pasaulis žiūrės i šiuos žmogelis, bet dabar apsive
nę, kuri čia turi krautuvėlę,
ant Atlantic st.
davė klebonas: "Ar esantie lenkų-barbarų darbus šaltu dė ir visas jo rimtumas dinir išviliojo iš jos apie 709
Pasikoręs policistas buvo
ji iš apielinkių parapijų taip krauju ir leis jiems žudyti [go. Atsisakęs nuo dangaus
dolerių. Tie prigavikai Įkal žinomas ir lietuviams, kaipo
pat krikščionys?" Atsakė nekaltus Lietuvos žmones— I grožybių jis pradėjo politi
bėjo Šleinienei išsimti iš
Tai yra' maistas, kuris pasekmingai išaugino šim i
geras katalikas ir didelis
drąsiau, taip. —"Tai kam moteris, vaikus, senius ir kos darbo. Katalikų kunigo
banko pinigus ir atvažiuot girtuoklis. Dvi tamsybės —
tus tūkstančiu kūdikiu. Lengvas prirenginitn—tik
mes išrinkom ne krikščionis jaunus vyrus?!
pas juos Į Eastoną, o tie jos katalikybė ir girtuoklybė—
darbas — tai vilnų kirpi
pridėk virinto vandens, kaip nurodyta.
i
valdžią, Į Seimą? Dabar
pinigus nukopijuosią ir pa susibūrę krūvon, išvarė ne
mas. Tik nežinau kodėl pas
The Boiden Company
Laukuva, Tauragės aps. taruoju laiku jis pradėjo sa
jie nori Įsukti mums pagodidinsią jos turtą. Negudri
laimingą airišį iš proto. Jis
Borden Building
New York
rrų mokyklų, tikybos moky Prieš rinkimus Į savivaldy- vo aveles taip striukai kirpmoteriškė patikėjo apgavi* pasidarė kilpą iš savo keli- į
0^'
mą išmesti iš mokyklų... Mes bes, klebonas perskaitęs vykams ir nukeliavo Easto- niu -diržo ir nukeliavo pas •
turim
protestuot."
Vienas
skupo
rasta,
aiškino,
kad
Papilietis,
nan. Nusivedę tam tikron Abraomą.
Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiysk ŠIANDIEN
gali
visi
balsuoti,
tik
turi
at:
_______
drąsuolis
atsirado
ir
prane

vieton apgavikai pradėjo
Skaitytojas.
ir gausi DYKAI musų knyga, KŪDIKIŲ
šė, kad musų Seime visi Stos’už ta-ikfe. de™, taite LIETUVOS ^TREMTINI AI
jos pinigus "kopijuoti" Už
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti
krikščionys be kelių žydų ir
valandėlės jie padavė jai
I
Iš RUSŲ.
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
krikščionių demokratų par vyskupo negaus išrišimo.
pundeli popierų ir liepė ne LIETUVIŲ GIMNAZIJA
RYGOJ.
Washingtonas. — Piltos
tija didžiumoje. — "Mūsiš Liepos 10 d. barė St. Seimo
strukcijas jusi) kalboje
0105
atidaryti, nes, esą, pinigai
9
‘ .3
narį
Kuzminską,
kad
duopranešimu,
rugsėjo
■ d. atkiai
nusileidžia,
tai
mes
juos
Washingtonas.
—
Eltos
da šlapi ir atidarius nuo
Vardas —
dąs
kunigams
tik
3
deš.
ževyko
iš
Rusijos
705
tremtiturime sutvirtinti protes
saulės šviesos galėsią pages- pranešimu, šiais metais ati
Adresas . .
tuodami.” Dar kalbėtojas mės ir norvs kunigus varyti niai iš Samaros, Smolensko
ti. Parvažiavus namo mote daroma Rygoj mišri (ber
stengės išrodyti, kad mokv-įkasti grovių ir malkų skal- ir Vitebsko. Rugsėjo 3 d. atriškė skubiai
atrišo jai niukams ir merginoms) lie
kloj tikėjimo mokymas ne- dyti. Dabar žmonės sako, vyko iš Sibiro 637 tremtituviu
gimnazija.
Įteiktą pundeli ir rado vos
galįs
būti priverstinas ir supratę, kad KuzminskĮ be- niai.
L. I. B.
L. I. B.
tik vieną dolerį pinigų, ku

Kas girdėti Lietuvoj.

MONTELLO, M ASS.
Įvairumai.
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KELEIVIS

! tovvbei. Vilniaus srities le
isies atstovybės priimtas
nutarimas bus patiektas tiej sloginai Tautų Sąjungos
I Tarybai
Ištisas avantprojekto tek-' riuomenės mokymo ir orga- i Str. 2. Tautų Sąjungos
stas, įteiktas Ženevoje lietu Inizacijos metodų priėmime;.1 Taryba skirs savo atstovą,
vių ir lenkų delegacijoms ir
(b) Abu generaliniu šta-'i kuriam bus pavesta interatidėtas svarstyti ligi rugsė bu susitaria taikos metu dėl i pretuoti sutartį ir daboti
jo 12 d. skamba taip:
paruošimo bendro veikimo j jos vykdymą.
Str. 3. Visi okupacijos ka
Str. 1. Abi valstybės pri plano karui ištikus, taip pat
riuomenės
ir valdininkijos
ir
dėl
mobilizacijos,
koncen

pažįsta viena kitos nepri
gaivalai,
kilę
ne iš Vilniaus
klausomybę ir suverenitetą. tracijos transportų ir pas
turi
skubiausiai
būti iškrau
Jos abi pripažįsta turinčios kirstymo kariuomenės pa
bendrų reikalų, dėl kurių sieniuose. Šitas nutarimas styti.
Str. 4. Lietuvos vyriausy
būtinai reikia sudaryti ben bus vykdomas periodinių
bė
Įsikurs Vilniuj po kantodradarbiavimo sistemą, pa konvencijų keliu. Be to nuo
raiinių
savivaldybių ir Sei
remtą tam tikromis- sutarti latiniai ryšiai butų laiduo
mis ir nuolatinio ryšių orga ti tam tikro nuolatinio tyri mo rinkimų. Vilniaus kan
mų ir bendradarbiavimo or tono organizavimas turės
no įkūrimu.
būti realizuotas per laiko
Str. 2. Siena tarp Lenkijos gano;
tarpi
ne ilgesnį kaip 6 mėn.
(c) Lietuvos armija kopė
ir Lietuvos valstybės eis
. Curzono linija ligi Nemuno. tuos kariuomene ir karo po to. kai sutartis bus legaNemuno upe iki Druskinin priemonėmis su Lenkijos iė. Vilniaus srities atstovy
kų, nuo Druskininkų per armija už Lietuvos sienų. bės priimta.
Str. 5. Ligi to laiko ir tuo
Senąją (Starą) Ruda. Eže Lenkijos ir Lietuvos kariuo
bendras veikimas et vėju, jei vietinėmis pajė
rus (Jeziory), pasiekia Ne menių
Lietuvos
žemėj. Naudoji gomis negalima butų suda
muną ir Nemunu iki Berepolicija,
zinos Įtakos, ir tiesia linija į mas viena antros teritoria* ryti pakankama
tvarkos
laikymui
ir
rytų
sie
rytus ligi susitikimo su Ru linėmis papėdėmis, keliais,
sijos siena, nustatyta Rygos geležinkeliais ir tt. bend nos saugojimui, lygus lenriems kariniems reikalams; lų ir lietuvių kariuomenės
sutartimi.
Str. 3. Vilniaus sritis Ue(d) Bendriems abiejų ar kontingentai galės būti Įlei
tuvos valstybėj sudaro auto mijų veiksmams prasidėjus, sti i Vilniaus kantoną ir ten
nominį kantoną. To kantono nustatoma viena vadovybė, apimti aprėžtus ir iš anksto
sienos bus pravestos maž bet vyriausioji Lietuvos ar nužymėtus sektorius, einant
daug lygiomis dalimis pada mijos masė pasilieka sugru tam tikra abiejų vvriausjlinant dabartinę neutrale puota Lietuvos vadovybėj. 1 iu sutartim.
Str. 6. Komisija iš 3 na
zoną: jos eis iš rytų nuo Gie
Abidvi vyriausybės spren
draičių, Širvintų, paliekant džia ar karas turi gynimos rių, Tautų Sąjungos Tary
Vilniaus kantonui geležin jiobudžio ir ar abi šalys bos skirta, su Lietuvos ir
keli Vilnius-Varėna.
esančios pasiryžusios kita Lenkijos atstovais, nuties
sieną, nužiūrėtą sutarties
Str. 4. Vilniaus kantonas, kitai duoti paspirties. Jeigu
nebūtų sutikimo, tai 2 ir 3 straipsniais.
organizuotas pamatais, pa-/čia
Str. 7. Einant 9 ir 10 str.
našiai Į šveicarų kantonus, i klausimas bus pavestas ar
•aisvai pasirinks kantoną-1 bitrui, išanksto paskirtam bus pradėtos derybos tarp
liūs valdininkus. Atstovybė Tautų Sąjungos Tarybos, ekspertų, kuriuos skirs abi
vyriausybės,
kad sureda
šalim sutinkant.
Tntraliniam Seime bus pro- abiem
;
guotų
militarinę
ir ekono
'orcinga jos gyventojams. | Str. 10. Tarp abiejų kraš
Centralinė Lietuvos vyriau-/tu bus padaryta ekonominė minę konvencijas. Jei dery
einanti toliau, negu bos nepasiektu vaisių. Tau
sybė santykiuose su Vilniaus sutartis,
;
kantonu turės tokių patodidžiausio palankumo prin tų Sąjungos Tarybos atsto
(la clause de la nation vas paims neišrištus punk
prievolių (atribucijų), kaip cipas
<
tus.
federalė Berno vyriausybė la
1 plūs favorisee).
Liet. Inf. Biuras,
Abi
valstybės
pripažįsta
santikiuose su švemarų kan
tonais. Centralinė vyriausy- viena antrai laisvą jų probė ir Centralinis Seimas bus dukrų išvežimą su išimti■ mis, sukeltomis ar jų vidaus Saukiasi pagalbos
Vilniuje.
Str. 5. Armija bus suor- fiskalinės, tvarkos, ar, iki
iš Rusijos ka
ganizuota, šaukiant kariu-'bendros pinigų sistemos nulėjimų.
menę sritimis. Vienetai, pa- ’ statymo, kurso skirtumo.
šaukti Vilniaus kantone. irį(?_Red.)
Užsienio laikraščiai skel
vienetai, pašaukti likusioj i Bendrai ekonominei Ta
bia
toki atsišaukimą kitų
Lietuvos teritorijos daly/ rybai, i kurią eis po 3 atsto
galės išeiti iš savo šaukimo, vus nuo kiekvienos vyriau kraštų piliečių, kurie sėdi
Sovietų Rusų kalėjimuose:
zonos tik karo atveju arba sybės, bus _pavesta:
„Vyriausybėms: Šiaurės
jei viešoji tvarka butų ardo-j _ L Prižiūrėti muitų sutarAmerikos
Jungtinių Valsti
'niaus
kantono
kariu'
ties
vvkinimą
;
ma. Vilni__ 1_______1__
jų,
Anglijos,
Prancūzijos,
menė bus laikoma vyriauvyriau ’ 2. Ruošti evantualinius
Vokietijos, Italijos, Lenki
sios Lietuvos vadovybės ži šios sutarties pakeitimus;
3. Nagrinėti visus bend* jos. čechoslovakijos, Jugos
nioj.
Str. 6. Ofi’iciailnės kalbos rus ekonominius klausimus lavijos. Austrijos, Vengri
susisiekimo, jos, Rumunijos, Latvijos,
'isoj valstybėje bus lenkų ir. (transporto,
i
piniginės
ir
fiskalinės
tvar Estijos, Suomijos, Olandi
lietuvių.
Graikijos, Lietuvos,
Str. 7. Visoj Lietuvos vai kos, monopolių, prekių pir- jos.
stybėj bus užtikrintos kuo- Irimo užsieny, ekonominių Bulgarijos ir visam civili
plačiausios garantijos vi konvencijų). Ji (Taryba) zuotam pasauliui.
„Mes, suimtieji augščiau
soms tautinėms mažumoms teiks vyriausybėm bendrą
raportą.
įvardytų valstybių piliečiai,
mokslo, tikybos, kalbos ir
i Str. 11. Lietuva suteikia skaičiuje keleto tūkstančių
draugijų teisės srityse.
laisvą
priėjimą (daugiausia nuo 4 mėnesių
■J
Str. 8. Užsienio politikos Lenkijai
prie
juros
ir
laisvą
prekių iki 3 metų) būdami baisaus
ryšiui abu, Lietuvos ir Len
Be
to,
kai
dėl Sovietų
pervežimą.
rėžimo sąlygose,
kijos Seimai, parinks dele
Klaipėdos
uosto.
, tai aoi ša- kreipiamės i visas vyriausy
gacijas iš lygaus narių skai i
■
■
čiaus, eidami proporcingos 1 ys susitars dėl rėžimo, Ru bes ir karštai prašom griež
atstovybės sistema taip, kad r].s’ duodamas pilną suvere- tai ir susidėjus išreikalauti
iš svarbesnių partijų butų ritėtą Lietuvai, rezervuotų mus iš biauraus žmogaus
atstovų,
Tos delegacijos, Lenkijai teisę bent kuriuo niekinimo ir teroro krašto.
bendrai
posėdžia udames, laiku naudotis uostu, lygi
"Dauguma musų be jo
balsų dauguma spręs, kurie nai kaip ir Nemunu, visokių kios priežasties kaitinama
klausimai interesuoja abu lūšių transportams, tame šnipavime ir Įvairiuose poli
kraštu. Užsienio pob'.'.kos skaičiuje amunicijai ir karo tiniuose
nusižengimuose,
bendrojo intereso aktai, ku medžiagai. Jeigu butų pri nors visiems aišku, kad tai
rie reikalauja įstatymo san eita prie susitarimo, p. Hy- tik būdas kitiems tikslams
kcijos, bus iš pradžių patei mans prašytų Tautų Sąjun paslėpti. Musų tarpe yra vi
kti dviem delegacijom, drau gą paremti programą San sa eilė diplomatinių atstovų
ge posėdžiaujančiam. Jųjų tarvės valstybių priimtą.
ir Raudonojo Kryžiaus Įga
Str. 12. Jei kiltų nesusi liotinių. Įvairių nepolitinių
priimtas tekstas bus patiek
tas abiem Seimam ratifi pratimų. abi šalys apsiima tautų komitetų narių, ku
pasiduoti sprendimui arbi- riuos žinoma, nutylėdami
kuoti.
tro,
kuri Tautų Sąjunga pavardes paminim: Raudo
Abi vyriausybės pažymės
skirs,
abiejom šalim sutin nojo Kryžiaus atstovai —
po lygų skaičių atstovų, ku
kant.
rie sudarys užsienų reikalų
Amerikos. Vokiečių, Veng
Str. 13. Jei Lietuva ar rų ir Čechu-Slovakų; kon
tarybą; ta taryba turės už
davinio studijuoti klausi Lenkija norės ateity pada sulų ar einančių konsulų pa
mus, kurie bendrai intere ryti atmainų Į šią sutarti, reigas — Rumunų, Graikų,
suoja abu kraštu, ir paruos tai jos apsiims apie tai pra Pietų-Slavų, čechu-SIovakų,
ti bendrąją darbo progra nešti Tautų Sąjungos Tary Estų; Anglų draugijos pre
ma. Ji redaguos raportą pe bai.
kybos atstovų ir kt. Daugu
riodinėms vyriausybių kon
ma suimtųjų teisingi darbo
PROTOKOLAS.
ferencijoms.
žmonės, mokslininkai ir dar
Str. 9. Bus padaryta mili(Priedas.)
bininkai, Įstumti su ju šei
tarė
apsigynimo sutartis
Str. 1. Sutarties tekstą mynomis į elgetavimą ir ba
šiais pamatais:
ratifikavus abiejom
vy* do padėtį. Daugelis musų
(a) Abiejų generalinių riausybėm, jis bus patiektas po sunkių kimbamųjų ligų,
štabų susitariama dėl ka- legalei Vilniaus srities ats- škorbuto ir kitų naikinan-

Hymanso avantprojekto
tekstas.

čių organizmą ligų, visai nuvarginti, serga Kalėjimuose
ir ligoninėse be reikalingo
gydvmo, priežiūros ir maisto. Musų sveikata pakirsta
ir musų gyvybė pavojuj dėl
užplustančių Rusiją nelaimių: bado, šalčio irt ligų,
kuomet pati gamta reika-

skundžiasi dviem dalykais:
viena, 'kad jie sėdi gana ilgai
nežinodami už kokias kaltes, ir antra, kad kenčia didelį vargą dėl maisto stokos.
Palanga Lietuvai dvejo- bineto isakymu varvti paTai tokia padėtis musų su-'pai yra svarbi: čia gali būti stotės! nuo arklių aiškiai
imtųjų piliečių Maskvos ka- įtaisytas uostas ir, antra skriaudžiami. Buvusis graĮėjimuose; bet kaip laikomi vertus,tai
___________
r pajų- ___
___________
,, valdydavienintelė
pusę valsčiaus
1•
“ fas
v ♦ arklių
1 1 • turėdai —1
suimtieji musų piliečiai ki- rio vieta, 1kur galima
pasimas, o mažai
n?audyti, atsilsėti, puikiau- mas, dengiasi valstiečiais, o
siose ' kofose saule pasike-' savivaldybių departamentas
pinti.
i gavęs skundą iš Tiškaus, nes
Uosto įtaisymu valdžia valsčius bandė varyti pasto
jau susirūpino. Įdėjus gero tei sulyg valdomos žemės
kai pinigų, visi žinovai sako, plotu, gavo už tai barti, nes
tasai uostas galima prireng "nesulaiko įstatymų.’
ti. kur galėtų sustoti laivai.
Gyvena už upės švento
Jeigu jis ir nebūtų galima sios latviai. Lietuvos pilie
Įrengti
didiemsięms lai čiai, skundžias, kad jie jokių
vams sustoti, tai mažesnie žinių ir Įstatymų negauna iš
ji laivai galėtų
patogiai valdžios ir nežiną dar tikrai,
naudotis juo, nes labai tin kuriai valstybei jie tikrai
kama užvėja. Žvejai tai tie priklausysią.
Jie reiškia
siog neatsidžiaugtų tuo por- taip uat noro būti Palangos,
tu. Dabar vargšai žvejai iš o ne Darbėnų valsčiuj. į kur
važiuoja už „trečio kolho” buvo priskirti, kaip jie man
net iki 30 mylių, o savo lai aiškinos, dėlto, kad Lietuvos
velių neturi kur dėti. Žvejo valdžia norėjusi atmiežti
jimas čia yra labai papras latvius nepalikus vienoj vie
tas. nes nesama nei vieno toj. tuo tarpu i Darbėnus ir
motorinio laivelio ir šlepe- toliau esą. ir keliai blogi.
rių priimnėti žuvį. V lėti
Siena čia
nenustatyta,
nė Palangos žveju bendrovė latviai kaži kodėl tęsia. .Mū
žvejyba labai susirupinus ir siškiai nori vesti sieną tie
norima naudojimą plačiau siai, o latviai trikampiu sau
pastatyti. Dr. Jonas šliupas pasilikdami dar 250 deš. že
ir kiti sumanė gintaro pra mės ir mažindami mums ir
monę platesnę sukurti Lie taip siaurą rėžį juros.
tuvoje. ir tuo tikslu Įkuria
Per sieną su Klaipėda ei
tam tikra bendrovę. Žvejy na šmugelis daugiausia spi
bos pakėlimas rišas labai su ritu. Reikia manyti, kad sie
uosto Įkūrimo klausimu ir na nėra stropiai saugojama,
pravedimu geležinkelio.
nes man yra žinomas toksai
Sakoma, kad seniau Pa atsitikimas, kad vaikščioda
langoj butą uosto, bet Šve mas Seimo pirmininkas ir
dų karalius Karolius XII, kitos „nejaunos asabos” pe
Rygos
pirkliams prašant rėjo sieną ir vargais nega
Įsakė sunaikinti.
lais suradę saugojantį ka
Palangos kraštas itin ge reivi vos nevos jį išbudino.
ras maudyklėms, nes turi
(„Liet. Uk”)
gerų kopų smėlio saulėje kepintis, tečiau musų pasitu
rintieji piliečiai įieško „sve
timų dievų”, lanko .Vokieti
jos kurortus, o savajį, labai,
gražų ir geresnį už sveti
Posėdžiavusi Berline uni
mus, pamiršta.
jų konferencija, kurioje da
Teisybė, pas mus daug lyvavo 14 unijų atstovų, yra
kas negerai išeina. Tai pa- padariusi keliolika nutari
čion Palangon gali važiuoti mų delei badaujančių šelpi
tik gerokai pasiturį ir išeina mo Rusuos. Nuomonių skir
taip, kad Vokiečiuose pigiau tumas pasireiškė delei šelpi
negu pas mus.
mo būdų. Danu ir švedų uni
Čia su pasimėgimu reikia jos yra prisišliejusios prie
minėti Prof. Mokytojų Są bendrų valstybių šelpimo or
jungos Įkūrimą Palangoj ganizacijų ir pareiškė, kad
mokytojams senatorijos, ku ios iš ten neatsitrauks. Vo
ri iki 30 žmonių sutalpinda kiečių unijos jau susitaru
vo. Pragyvenimas taip pat sios su Raud. Kryžium ir ne
buvo prieinamesnis — imda norėjo tų ryšių pertraukti.
vo su visu išlaikymu ir butu Kiti gi konferencijos daly
dienai, maždaug, 35 auksi viai pasisakė už sudarymą
nus, kada kiti lietuviškai-pa- darbininkų šelpimo organi
triotiškai-biznieriški perso zacijos. Ta prasme liko pri
nalai imdavo 65 auksinus, imta tam tikra rezoliucija,
tai yra dvigubai.
jos dėsniai sekanti:
Užtat Palangoj pirmoj ei . (1) Unijų Internacionalo
lėj sutikdavai valiutos spe biuras Amsterdame išleidžia
kuliantą, advokatą, kunigą, tarptautiniam proletariatui
bankininką ir Kauno resto atsišaukimą.
rano kelnerį. Retas užkliū
(2) Atskirų kraštų unijų
davo Seimo narys ar valdi centrai suima visus pašalpai
ninkas, o jeigu ir užkliūdavo skiriamus išteklius.
ilgiaus savaitės —dviejų gy
(3) Tie ištekliai atiduoda
venti negalėjo, nes kišenius mi unijų sekretoriatui Ams
' neišnešdavo.
terdame.
į Ten, kur panašus ponai
(4) Surinktos lėšos suvar
atvažiuoja savo taukus ju tojamos vaistam ir pirkimui
roj nuleisti nuo „kasdieni maisto.
nių sunkių darbų,” visada
Amsterdamo unijų biuras
sutiksi priešingybės. Kad ir tam darbui tvarkyti jau yra
čia. Į pati Lietuvos netur nustatęs instrukcijas ir pra
tingiausią kampeli tik suva dėjo organizuoti pirmą pa
žiuoja turtingiausi, be ma; šalpos transportą.
žų išimčių, žmonės ir Tiš
(„Soc.-tas.”)
kaus karalija su jo kurhausu, parku, pušynu, pajūriu
DRĄSA IR ATSARGUMAS
atgija.
i
Aplinkui gi neįmano
Nereikia maišyti atsargu
mas vargas. Palangos vals mo su baime.
čius, turįs iki 3,000 gyvento
jų, priskaito 70 nuoš. beže
Išsigandęs žmogus neat
mių, kurie yra Tiškaus „dū sargus.
šios,” nes jam valsčiui pri-i
klauso 2,500 deš. žemės. Mie- j Tikras drąsuolis paprasstelis Palanga — jo činši- tai būna atsargus,
ninkai. Iš tam tikrų kaimų,
___ , .
kaip
Virštininkas, Želva,
Drąsa galima savyje išžmonės liko išmėtyti, o vie- vystyti.
ton jų folvarkai sudaryti.
j
Žmogus privalo imti pa
Žemė dirvonuoja, o žmo
nės jos šaukiasi... Varguo vyzdi iš skruzdėlės. Skruz
menė vasarą dar šiaip taip dėlė nežino baimės ir todėl
smilksta, bet žiemą dantis niekas nenori sėdėt ant
skruzdėlyno.
kad ir ant kakalio meskie.
Tr.
Valstiečiai ministerių ka-

Jauja atlyginimo už padary- tos plačios Rusijos kalėjitą žmonijai .blogą ir išnieki-' muose, musą Rytų departanimą geriausių jos idealų, mentas dar žinių neturi.
("Trimitas.”)
Po užmuštų čionai šimtų
tūkstančių žmonių žus ir
jau žūva milionai kaltų ir ST. ŠILINGAS LENKŲ
nekaltų aukų valdžios, kuri
KALĖJIME.
neva valdanti proletariato
Eitos
I
Washingtonas.
vardu?’
i pranešimu p. St. šilingas,
( Po šito atsišaukimo ame buvęs Lietuvos valstybės ta
rikiečiai jau tapo iš bolševi rybos pirmininkas, dar tekų kalėjimų paliuosuoti, nes t besėdi lenkų suimtas Vil
Amerikos valdžia griežtai niuje. Užsienio reikalų mi
to pareikalavo ir nusiuntė nisterija deda visų pastan
porą karišku laivų į Baltijos gų per Tautu Sąjungos konjūres. — ”Kel.„ Red.)
Įtrolės komisiją ir pagaliaus
Reikia pastebėti dėl Lie Iper Žęnevą, kad veikiau ji
tuvos suimtųjų piliečių, kad išvaduotų. Nors p. Šilingas
paskutiniu laiku mus Rytų turėjo francuzų vizą, lenkai
departamento juriskonsul į savo atsakyme Tautų Sąjun___ ________
_________
tas drauge
- su mus
atstovugos kontrolės komisijai nuMaskvoj lankė visus Mask* įrodė, buk ponas Šilingas be
vos kalėjimus ir turėjo pasi-;lenkų leidimo atvažiavęs į
kalbėjimų akis i akį, niekam IVilnių ir todėl buvęs suimnekliudant, su suimtaisiais, (tas
L. I. B.
Visi musų suimtieji piliečiai
<

v

~

ro"
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TIE PATYS GEIDIMAI.
Žolynai ir lapai nuvysta, nugelsta,
J r medžių šakelės žaliuoti nustoja,
Grožybė gėlelių Į nieką pavirsta,
Kuomet žiemos šalčiai ir vėjai užstoja.

.Manojoj krūtinėj tečiaus pasilieka
Tie patvs geidimai, ilgesiai širdies:
Išvysti brolybę tarp varguoliu minių
Ir saulę teisybės ukuose nakties....

Tie patys geidimai man spaudžia krutinę
Neduoda ramybės krūtinėj skausmai.
Širdis pilna geismo išvysti aušrinę,—
Ką duos mums rytojaus laikai...
O jus! jus troškimai ir ilgesiai sielos.
Kuomet jus išnyksit iš širdies manosios?
Kuomet jus sulauksi! tos dienelės mielos
Ir jus neb’kankinsit krutinės jautriosios?

Kuomet vargšų minias brolybėj išvysit,
Ar laisvę atnešit ant žemės vergams?
Kuomet jus suktybes nuo žemės nuvysit,
Parodysit mirtį blogiesiems darbams?
L. Studentas.
f

Iš ĮVAIRIU meliodijų.
Geismu liepsnojo juodos, gilios akys,
Jš lupų veržėsi gaili daina...
Sakėsi, kad vysta gėlės, gęsta žvakės,
Tik meilė — meilė musų amžina...

Raudojo stygos, pritarė kornetai,
O tu... tu dainavai ir svaiginai...
Aš patikėjau dainoje minėtai
Bedugnių meilei — meilei amžinai!
Ir bučiavau aš tavo ilgus plaukus,
Tikėdamas, kad meilė amžina...
Bet tu... nusijuokiai ir pasitraukus
Man atsakei: tai buvo tik daina!

J. M.
Vėl likimas buria laimę,
Žvilgsniai vėl vaidinas...
Virpa gėlės — jaučia baimę
Ir svajonės pinas...
Vėl mėnulis ir žvaigždelės
Danguje nerimsta,
Ir karoliai ir gėlelės
Gegužyje grimsfa.
Vėl užžiebsiu žiburėlį,
Širdyje gaivintą,
Tu išvysi, meilužėle,
Kai aušrelė švinta...

(”S. D.’’)

Juozas Tysliava.

Kad vargšai teisybę atrastų,
Ko trokšta krūtinė suprastų,—
Ką geidžia kilti jausmai.—
Tad žūt’ neteisybė, draugai!

L. Studentas.

x
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Unijų Internacionalas delei
bado Rusijoj.
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KELEIVIS

“KELEIVIS”

ardyti šią Bendrovę, or
SMAGI KELIONE LIETUVON. mėgina
ganizuodamas jai panašiu vardu

$10.

DOVANŲ

$10-

Pajieškau savo vyro Juozapo Albrikto, kuris mane apleido su dviem
mažais vaikais Spalių mėnesyj, 1916
ni. Girdėjau, jog 1917 m. dirbo amu
nicijos dirbtuvėj New Jersey valsti
joj. Jisai turi 36 m. amžiaus, paeina
iš Suvalkų rėdybos, Senaučio kaimo.
Kas apie jj praneštų gyvą ar mirusį,
gaus $10 dovanų.
(40)
Mrs. Magdalena Albriktienė
34 Hazel st., Binghamton, N. Y.

Niekas kelionėje nėra taip kitą, kurioj jis vienas viešpa
miela, kaip geras sutvarkymas tauti galėtų, ir tuom pačiu kar
Amerikoj*:
ir aprūpinimas jos jau iš pat tu vartoja musų vardą, šiuomi
.. 12.00
Metama ..
pranešame visuomenei, kad nuo
.. $1.25.. pradžių, o taipgi būrys savų
Pusei metų
Kanadoj ir Užrabežiuose:
žmonių, drauge keliaujančių. 25-tos Rugsėjo-September, jis
Metams
......................... $3.00
Pirkusieji laivakortes BALTIC tampa prašalintas iš valdybos ir
Pusei metų ......................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei
STATĖS BANKE, 294 Eighth nėra musų atstovas nuo tos die Aš, Antanas Belevičia, pajieškau
piant j Redakcijų, rašykit kitokį
avė.. New York, lygiai tokius nos.
savo moters. Ji mane apleido 11 d.
adresų'
Toliau persergstini visuome rugsėjo, 1921 m. Išvažiavo su Juozu
"KELEIVIS”
patogumus ir turi: jiems ne tik
Gustaičiu, pasiimdami 4 mėnesių
255 Broadwsy. So. Boston, Mass.
kad būna aprūpinti pasportų nę, kad jis vadina tą bendrovę dukrelę ir visą mano turtą. Ji turi
kairės rankos du ženklu nuo nureikalai, Income Tax kvitai, "Atlas Corporation,” o musų ant
plikiniir.o ir su kupra, o Gustaitis
bendrovė
vadinasi
Atlas
ClothSTATEMENT OF THE 0WNER- nakvynė, bagažų nuvežimas, pi
turi ant nosies anglies sumuštą mė
SH1P AND MANAGEMENT of the
ing Corporation; taigi jei kas lynę ir užpakaly dešinės ausies gu
nigų
išmainymas,
laivan
nuly"Keleivis,” published VVeekly at Bos
zą. Kas p-atėmytų tokią porelę, mel
ton, Mass., reųuired by the Aet of uėjimas, bet dar jie turi daug pardavinėja jums serus po 100 džiu greitu laiku man pranešti, už
August 24, 1912.
(421
gerų draugų, o net ir pažįstamų dolerių ir jei tie rašosi tik Atlas ką busiu dėkingas.
Editor — St. Michelson, So. Boston.
Antanas Belevičia
Corparation.
o
ne
Atlas
CiothPublisher — J. G. Gegužis & Co. kelionėje, nes šis Bankas kiek
Box 16,
Elizabeth, Pa.
vienu geru laivu išsiunčia daug ing Corporation, kurios Šerai
OVVNERS:
Aš,
Marijona Vasiliauskiutė, po
J. G. Gegužis and M. St. Michelson,
lietuvių, tat nėra ko baidytis parsiduoda porom, po 65 dole vyrui Junevičienė, pajieškau savo
So. Boston, Mass. •
rius pora, tai mes nebusime jo pusbrolių Kazimiero ir Jono Vasiliau
Known bondholders,
mortgagees, nuobodumo laive, ar traukiniuo
and others security holders, holding se. Kas keliauja per BALTIC kioj atsakomybėje už juos, jei skų. Jie paeina iš Suvalkų rėdybos,
Penkinių dvaro. Aš paeinu iš Suvalkų
1 per cent, or more of totai amont
kas juos pirks nuo D. Klingos, rėdybos, Vilkaviškio apskričio, para
of bonds, mortgages, or other secu- STATĖS BANK. tas visą laiką
pijos ir kaimo Pajavonio. Jei esate
ar jo draugų.
rities — None.
Jaučiasi kaip namieje.
gyvi, meldžiu atsišaukti. Apie juos
By S. Michelson, Editor.
Taipgi Atlaso Rūbų Bendro žinančius širdingai meldžiu man pra
Paskutinėse dienose lankėsi
Sworn to and subscribed before m<
adresu:
(41)
vė
nebus atsakomybėje, jei kas nešti šiuo
BALTIC STATĖS BANKE ir.
Marijona Junevičienė
this September 27-th, 1921.
duos orderius arba pinigus mi Buttonvvood Heights. 72-B. Everhart
Roman J. Vasil, Justice of the Peaee. nusipirkę iaivakortes, iškeliavo
My Comm. Exp. Oct. 20. 1922. •
šie brangus svečiai: (1) Juozas nėtam D. Klingai. Taigi gerbia st., R. F. D. No. 1, Wilkes Barte, Pa.
Gudonis iš New Yorko, (2) Jan ma visuomenė, sergėkitės, kai Pajieškau Juozo Stadalniko, Vil
niaus gubernijos, Trakų pav., Onuškio
kelis Skrinupskis, (3) Franci.š- neapsigautumet, ir remkite ori valsčiaus,
Miguičionių kaimo.
Apie
kus Bičiulaitis, abudu iš Brook ginališka Atlaso Rubu Bendro 8 metai kaip Amerikoj. Kas jį žino,
jis pats lai atsišaukia šiuo ad
lyn. (4) Jonas Kušleika iš Oma- vę. kuri turi savo namą Forest arba
resu:
(‘O)
ha, Neb., (5) Motiejus Vasi City, Pa., ir neužilgo atidaro
Jonas Dulkė
Norwood, Mass.
liauskas iš Gardner, (6) Zig skyrių \Vilkes Barre, Pa., ir tu 17 Tremont st.,
Iš Raseinių padangės.
mantas Adomavičius su šeimy ri atstovą Lietuvoje, kuris vyk- Pajieškau savo sesers Agotos ?•!
kalauskiutės po vyru Dovydaitiene
Pas mus, nežiūrint įstaty na iš Elizabeth. (7) Juozas Kuš- dina tenai dirbtuvę.
pirmiau gyveno Chicago, Iii. dabar
mų, dvarininkų sauvalė bu neraitis iš Hartford, (8) Juozas
Atlaso Rūbų B-vės Valdyba. nežinau kur randasi. Taip pat pa
Matijošiaus Cibirkos, švogevo labai Įsigalėjusi. Pernai Jasulevičius iš Miltvaukee, (9)
Authorizcd bv Atlas Clothing jieškau
rio, kuris pirmiaus gyveno Bridge-1
ir net šiemet pradžioje me Boleslovas Adomavičių.- su šei Corporation Board oi' Directors port, Conn., dabar nežinau kur ran
Jeigu kas apie juos žino maio-'
tų dvaruose be jokios prie myna iš Mihvau.kee, (10) Kazi September 25, 1921.
(42) i dasi.
nėkite pranešti sekančiu adresu:
žasties ir kaltės dvarininkai mieras Sabockis iš vVestenport,
F. J. Zuris, Sec. !
Pranas Mikalauskas
(40)
11 Judge st.,
Brooklyn, N. Y.
atstatinėjo darbininkus. Iki Md., (11) Pranė ulinskienč,
tol buvo nueita, kad ir vie .'12) Vincas Martuzas, (13) An
Tikrai laimingai gali gy Pajieškau savo sesers diiktės Ma
tos darbo inspektorius grei tanas Mosis, visi iš Mechanics- venti tik tas. kuris nebijo rės Cenkutės, paeina iš sodos Kaiuvjų, Traku apskričio, Vilniaus įedyčiau gynė darbdavius, nei ville, (14) Juozas Lementaus- nei mirties, nei nieko kito. ■>os. Kas žitąot meldžiu pranešti arba
pati lai atsišaukia.
darbininkus ir, kas svar kas su sunum iš Minden. W. Va.,
Antanas Glebus
biausia, nebodamas Įstaty (15)
Nikodemas Juršilas iš
409 Erie st.,
St. Paul, Mirai.
mų pritardavo tokiem dva Buckner. III., (16) Aleksandras
As, Petras Dvarauskas, pajieškau
rininkų darbam, žodžiu sa Krumpelis iš Doden. (17) Kazi Pajieškau savo tėvo Jono šakio, savo
sesers Marijonos Dvarauskiutės.
kant, žmogus, kurs buvo mieras Grinauskas su motere ir apie 12 metų atgal gyvenusio Cleve- Paeina iš Ruimskų miestelio, Kauno
Lar.d. Ohio. Dabar nežinau kur jis
Pirmiau gyveno (onn. vals
valdžios pastatytas vykinti 3 vaikais iš Minden, (18) Z. šū randasi. Meldžiu atsišaukti, arba ži rėdybos.
tijoj, o dabar nežinau kur. Meldžiu
įstatymus, netik jų nevy ki kis iš Einghamton, (19) Max nantieji apie ji malonėkite man pra atsišaukti arba žinančius pranešti.
nešti.
(40)
Petras Dvarauskas
(40)
no, bet juos peržengdavo. Shor iš Brooklyn, (20) Marcelė
Meime Šakiutė-Mitchell
Logan, V.’. Va.
VVaukegan, III.
Kaipo pavyzdi, galiu nuro šatkus su duktere, (21) Juozas 91fi — Sth st.,
Pajieškau Petro Griniaus, 5 meta:
dyti i Panemunės dvarą. Druktenis iš Schenectady, (22)
Aš, Juozapas Navickas, pajieškau atgal gyveno St. Louis, Mo. Paeina iš!
Dvarininkas I. Jasinskas Kazys Venzlauskas, (23) Kubas Juozapo Statkaus, Kauno rėdybos, Kauno rėdybos, Ukmergės apskričio, i
Raseinių apskričio, Paparčių svdos. Pagirių miestelio. Jo sena motina iš;
prašalino darbininką Stang- Grigonis, (24) Jieva Grigonis, Turiu
svarbų reikalą, meldžiu atsi Lietuvos prašo amerikiečių vardan!
žmoniškumo pranešti kur jos sūnūs
(40/
vilą be jokios kaltės ir pra (25) Antanas Skrockas su šei šaukti.
yra. Praneškite šiuo adresu:
(10 > |
Navickas
sižengimo iš jo pusės, — tą myna. visi iš Mt. Carmel. Pa., 1243 Juozapas
Juozas Sakavičius
E. Moyamensing avė.,
1100 Brooklyn sti.' St. Louis, Mo.
Philadeiphia, Pa.
prašalinimą palaimino dar (26) Jurgis Zimba su šeimyna,
bo inspektorius. Nors tie- (27) Stasys Maneikis iš Pittssiogio prasižengimo ir ne field, (28) Jonas Viltrakis iš lnbuvo, bet Stangvila netiko dianapolis, (29) Jonas Janusas
dvarininkui
kaipo vietos su šeimyna iš Schenectady, (30)
prof. sąjungos pirmininkas. Elijcšius Rozaiskis iš New York,
(31) Vincas Tamulevičius iš
Pastaruoju laiku naujas
New Haven, (32) Ona Urbonie
darbo inspektorius, darbi
nė su duktere iš Niagara Falis,
ninkų verčiamas, pradėjo ti(33) Jokūbas Lidžius, (34) Patrinėti buvusias skriaudas.
ricia ir Aleksandras Lidžiai, vi
Tų skriaudų išdygo šimtai,
si iš Springfield, III.
nes nėra tos vietos, kur ne
Tenka girdėti nusiskundimų,
būtų buvę padaryta prasi kad keleiviai, nežinojusieji kuižengimų.
kreiptis reikale kelionės Lietu
Kuomet darbininkai su von. pakliūva i rankas apgavi
bruzdo kelti savo skriaudas, kų ar svetimų įstaigų, nežinan
musų dvarininkai nesnau čių ir nesuprantančių lietuvio
džia kepurėje. Jie visi pra reikalavimų. Atsitinka ir taip
dėjo daryti pasitarimus, kad keleiviai, atvažiavę iš kitų
burtis vienon vieton, kad miestų jau su laivakortėms ran
apsigynus
nuo Įstatymų, kose, klaidžioja po miestą, neži
mat dabar reikalaujama, nodami kur prisiglausti.
kad dvarininkai . sudarytų
Apsilenkimui tokių nemalo Lai tokie mylimi artistai, kaip ši i. papuošia jūsų gyvenimą mu
su darbininkais metines su numų yra labai lengvas ir tikras ,zika ir sutrumpina jūsų kelią prie laimės, šiame mėnesy išgirs
vėliausiuose Columbia rekorduose Lietuvių orkestras, Gele
tartis, vaduojantis darbi būdas: kreiptis laišku Į BAL- kit
žiūną. BukšnaitĮ, armonikų solistus, ButėnĮ. Lietuvių Komiškus
ninkų atstatymo įstatymu. TIC STATĖS BANK 294 Trio
'■
ir Duetus, Plieniuną, LušnakojĮ ir Petrauską. Nueikit pas
Columbia pardavėją ir paprašykit, kad jis pagrajitų jums
.
Daugelyje dvarų darbi Eighth avė., New York, dar jūsų
ninkų gyvenamieji butai su prieš išvažiavimą iš namų, iš- Lietuviškus Rekordus Spalių mėnesio.
10 Inch—85c
griuvę, darbo diena neapri anksto užsisakyti laivakortę ir
bota. darbo sąlygos nepa gauti atsakymą, kad vieta ant
Jonas mokina kariauti.
Lietuviška polka.
kenčiamos, dvaruose nėra pageidaujamo laivo prirengta.
Pas fotografą.
E-7092
net mokyklų,, kur darbinin Tucmef jau keleiviui nereiks vi E-7026 < Per virvutę. Polka,
Geležiūnas ir Bukšnaitis.
jgr.
arui,
čigonų
Mikas.
kų vaikai galėtų pasimokin sai rūpintis, už ji rūpinsis BALti. Visas išvardytas ydas TIC STATĖS BANKAS. NereiPlaukė žąselė per Nemun.
t isi lipo, visi lipo. Šocas.
šalina vietos profesinės są <ia tik sumaišyti šio Banko su E-7093 Trepukas. Šokis.
Noriu miego, sald. miego.
E-7025
jungos, — todėl mat, veik ūtomis Įstaigomis, esančiomis
Lietuviška Gr. "Kaunas”
Jonas Butėnas, basso.
lesnieji
jose darbuotojai po kitokiais adresais, nes BALJaunikio išsirinkimas.
taip dvarininkų nekenčiami TIC STATĖS BANKAS yra tik
Nedėlios rytą. Polka,
Piršlybos.
vienas
ir
jo
adresas
toks:
ir persekiojami. Panemunės
Dėl
musų jaunimo. Polka.
E1796
E-4916 Į Sidabriutė, Geležiūnas
Coiu.nbios Orkestrą
BALTIC STATĖS BANK
dvare, kur randasi apie 30
ir Bukšnaitis.
vaikų mokslo amžiaus, mo 291 Eighth Avė., Cor. 25th St.,
New York. N. Y.
kyklos nėra. Darbininkam
Virbalio polka.
Liūdnas gyvenimas.
Sesutės
valcas.
svarbu turėti mokyklą dva
P. S. Atvažiavus į New Yor- E-4795 Kotelyje.
E.4717
Orkestrą.
re, nes jų vaikai delei stokos <ą, iš gelžkelio stoties reikia pa
Plieniunas ir Lusnakojis.
avalinės ir rūbų, netoli te- šaukti
;
telefonu BALTIC STA
f
Laiškas nuo Barbutės.
Mielaširdystė.
gali nueiti.
TĖS BANKA. ir iš ten ateis
> Vai verčia laužo.
Derybos.
E.
4716
E-4474
Prof. sąjungom, darbi žmogus pasitikti keleivio. Ban
Plicniunas ir Lusnakojis.
M. Petrauskas tenor.
ninkų atstovam vietos savi io telefonas yra šitoks:
WATKINS 2142.
Paprašykit jūsų pardavėjo DYKAI kataliogo ir dadėjimų.
valdybėse reikia griebtis vi
sų priemonių, kad mokyk
Žiūrėkit kad butų
Columbia Lietuviš
los butų darbininkų vaikam PRANEŠIMAS VISUOMENEI.
Columbia
Vaizbaki rekordai yra tik
prieinamos, kad gyvenamie
Mes, Atlaso Rūbų Bendrovės
rai Lietuviški, pa
ji darbininkų butai butų re Valdyba, matydami ir turėdami ženklis ir paminėk
numerius
Columbia
daryti
Lietuvišku
montuojami ir taisomi.
laktus, kad musų vice-pirmįnin Rekordų—
artistų.
Tarybos narys. kąs ir direktorius, D. Klinga,
nedirba jam paskirtą darbą, bet
(”S.-d.”)
GBKIAUSIS DARBO ŽMONIŲ
LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA

Lietuvos dvarininkų
sauvalė.

Pajieškojimai

Columbia

Pajieškau brolio Kazimiero Gabriskio, Kauno rėdybos, Vantos apskričio,
Rapšių kaimo. Taipgi pajiešKau švogerio Kazimiero Voro. Jie patys lai
atsišaukia arba kas apie 2juos žino
malonėkite pranešti šiuo adresu: (40)
Justinas Gabriskis
419 — 21 E. Heroil st.,
Aberdeen. Wash.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos
aiba turtingos našlės be vaikų. Geis
tina, kad mokėtų taisykliskai rašyti
lietuvių kalboj. Aš esu 30 metų am
žiaus vaikinas, turiu taipgi ir pinigų.
Su pirmu laišku meldžiu prisiėst pa
veikslėlį, kurį ant pareikalavimo su
grąžinsiu visoms. Vyrų meldžiu nerašir.ėti.
A. L. Z-in
P. O. Box 122, North Easton, Mass.
Pajieškau apsivedimui merginos Į
arba našlės, kuri sutiktų imti civilį
šliubą. Aš esu 33 metų, iš amato i
šiaučius, dirbu de! savęs ir pas kitą, i
Atsakymą duosiu visoms. Rašykit
šiuo adresu:
Square Deal Shoe Repairing Shop
698 \V. Fedcral st., Youngstovvn, O.

PARDAVIMAI

Pajieškau apsivedimui
merginos
arba nusies be skirtum j tmejuno, KAS NORI PIRKTI AR PARDUOTI
tarpe 25 ir 35 metų amžiaus. Aš esu savo Namus ar Farma tegul atsišau31 metų vaikinas, nerūkau ir negeriu. i kia pas mane. Pirkėjai farinų atvaPagal amatą esu mašinistas, neblogai ’ žiuoja pas mane iš visų saliu Ameriuždirbu ir turiu susitaupęs 4,000 dol. I kos ir Kanados. Farmos Mass., ir
Mylinčios gražų šeimynišką gyveni Conn., valstijose yra geriausios už
mą atsišaukite ypatiškai arba laišku, tai, Kad randasi daugybė fabrikų.
prisiunčiant savo paveikslą, kurį ant Gromatas prašau rašyti lietuviškai ar
pareikalavimo sugrąžinsiu kiekvienai. lenkiškai.
(42)
J. K.
J. F. R1CHARD
5134 So. Prineeton avė., Chicago, 111. 33 Ganai st., So. Hadley Falls, Mass

Pajieškau apsivedimui
merginos
arba našlės nuo 2? iki >2 metų, turi
■ >ut kiek nukalbanti angliškai ir my
linti šeimynišką gyvenimą. As esu 33
metų, amatninkas prie lengvo darbo.
Priežastį neapsivedimo išreikšiu laiš
ku. Norinčios susirašyti prisiųskite
paveikslą. Atsakymą duosiu kiekvie
nai.
A. L- B.
(40)
Box 479,
Eureka, Cal.
PRANEŠIMAS.

Šiuonii pranešame, kad piliečiai J.
Arus, A. J. Jacus, ir J. Bendoraitis
(Bendor) jau yra pertraukę rysius su
Atlaso Rūbų Bendrove ir nuo 15-tos
dienos rugsėjo jau nereprezentuoja
mumis; kas duos jiems orderius po
tai dienai, tai Atlaso Kubų Bendrovė
neatsako už juos.
<40 i
Atlaso Rūbų Bendrovė,
343 Broadway, South Boston. Mass.
Authorized by Board of Directors
September 8, 1921.
Per F. J. Zuris, Secretary.

merginos
Pajieškau apsivedimui
ba našlės, nesenesnės 40 metų. Aš
e: u našlys 39 metu, su 4 kūdikiais:
viena mergaitė 13 metų, antra 12:
vienas vaikas 8 metų, antras 4. Aš
turiu savo namą vertės $4,000.00.
Esu lengvo budo, neprieštarauju mo
teriškei. Butų gerai, kad atsišaukian
ti prisiųstų savo paveikslą, kurį ant
pareikalavimo sugrąžinsiu. Aš savo Jei manote atidaryti krautuvę, pįrmiaus
paveikslą irgi nusiusiu. Malonėkite arsisaukit į musų Bendrovę, gausite in
siųsti laiškus arba ypatiškai pribūti formacijas.
ant šio adreso:
(40)
Waterbury .Mail Corporation
M r. K. B. — K. L.
AVaierburv. Conn.
218 Harailton avė.,
Duųuesne, Pa 502 tVilson Si

Lietuvišką katalogą dykai

NARYS FEDERALES
REZERVO SYSTEMOS

Boston National Bank
H

KURIS VISUOMET RANDASI PO VALDŽIOS
PRIEŽIŪRA. STIPRUS KAIP UOLA.

{ Lietuviai, temykit!

JJ

Jus žinot, kaip paskutiniais laikais sunkiai nukentėjo tūkstan
čiai žmonių, netekdami daugelio metų sutaupytų pinigų, kuriuos jie
buvo sudėję j neatsakomingas rankas. Kiek iš to būna nuliudimo,
vaigo ir šeimynų nelaimių. Mes manom, jog šita sunki pamoka vel
tui nepraėjo, jog jus įsitikinot, kad savo pinigus reikia dėti i tokias
įstaigas, kurios visuomet randasi po valdžios priežiūra. Tokia įstai
ga yra "Boston National Bank.”

SIUNČIA IR MAINO PINIGUS.
i
Markių
kursas
užsakymai išpildomi greitai ir teisingai.
i Šitas bankas turi pigus,
tiesioginius ryšius su Lietuva per Direktion der
Diskonto Geselschąft Kaune ir per Litauische Bank fur Bandei und
Indnstrie, taip pat Kav ie.

TAUPYMO SKYRIUS
Šitas bankas randasi po F. K. B. ir tvirtas kaip Gibraltaro uola.
Randasi šis Bankas tokioj miesto di lyje, kur jus papratę vaikščiot.
Kalba jūsų kalba. Moka metams 5 nuoš. Mes Kviečiame jus ateit
pasižiūrėt.

BOSTON NATIONAL BANK
HANOVER IR BLACK STONE STREETS
BOSTON, MASS

LIETUVIŠKI REKORDAI

[i

n5

1

AK UŽDIRBI $45 AR $7o J
SAVAITE?

Jei ne, tai rašyk mums laišką ang
liškai, o mes pasiųsime informacijų.
Musu perstatytoj ai uždirba nuo $45
iki $70 į sąvaitę komišinu ir dar mo
kam algą gabiems vyrams. Jdčk mar
kes atsakymui.
(421
MASHKEN and Co.
4509 So. Ashland avė, Chicago, III.
SCENOS MĖGĖJU DOMAI!
Idant tinkamai perstačius teatro
veikalus, reikia įsigyt tinkamos scene rijos. Reikalaujantiems patarnausim sąžiningai.
(42)
JONAS STOčKUS
Diman Vocational Scncol
Kali River, Mass.
MOTERIMS, MERGINOMS IR VAI
KINAMS visokių gyduolių. Delei pla

tesnių žinių kreipkitės pas daktaią.
S. Jašauskis
134 Millbury st.. Box 13,
VVorcester, Mass.
VISAI

DYKAI.

DYKAI!

Kožnas aplaikys didelės vertes ir
dailų prezenta. kas tik prisius mums
savo biznierių ir pažįstamų antrašus.
Antrašai reikia parašyti aiškiai ir
pažyr.iėt, kas turi kokį biznį. (PdlO)
J. Klarkauskas
P. O. Box 711,
Chicago, III.

NORIU EIT J BIZNI.
Biznieriai, norintieji parduot bizni,
kaip tai čeverykų taisymo, drabužių
arba kur randasi tam tinkama krau
tuve, meldžiu pranešti, bus už tai
atlyginta.
A. Kire!
(40;
90 Porter avė., Jlontello, Mass.

t

Kur seniausia.
Ten geriausia.

SENIAUSIA

flgenturft
VIENYBE
arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų Į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą,
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus i Eidkūnus ir Į pati Kauną,
taip pat ir iš Lietuvos.

S B
Pinigus siunčia i Lietuvą
ir visur pigiausiu kursu;
už juos garantuoja, kad —
ypač Lietuvoje — pinigai
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus
maino ant visų
šalių pinigų.
S ■ S
"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ
Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai,
pigiai ir gražiai. •
Spausdina

konstitucijas,

knygas, laiškams popieras,
plakatus, vizitines korteles,
baliams tikietus ir

tt.

S I
"VIENYBĖ”
EINA DUKART
SAVAITĖJE

Pasidaryk sau už pareigą valyt
Dantis kasdieną
Mokinkit savo kūdikius kolei jie jauni užlaikyt ju dantis švariai.
Sveikatos pamatas remiasi ant gerai sukrarntomo valgio ir mankštinimosi.
Pagedę dantys užkrečia sveikus ir pagimdo
skaudėjimą.
šveičia n t dantis du kartu į dieną su "Colgate’s” pataisys dantų sveikatą.
Seni žmonės taipgi turėtų taip daryt kas die
ną. kad palaikius gerą sveikatą.
"GERI DANTYS — GERA SVEIKATA.
Vardas "Colgate’s” ant toiletinių daiktu gvarantuoja
Teisumą, Grynumą ir Gerumą Rūšies. Įsteigta 1806.

Spausdina geriausius
tus. vėliausias žinias
Lietuvos ir visur ir turi
juoku skyrių

"TARKA”
AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE

S ■
Pirkite ''Vienybės” Ben
drovės šėrus. Dividendai
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.
•

Vienas šėras $10.
Užlaiko dideli knygyną,
kur galima gauti
šokių knygų.

Reikalaukite platesniu
formacijų apie viską,
šykite mums laiškus,
kniaukite* musu piniginio
kurso ir knygų katalogo.
Su visokiais reikalais
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VILNY BE PUBL. 60.
193 Grand St. w
Brooklyn, N. y.
Kur vienybė,
Ten galybė.
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ACiLrEiI V « »
prastais budinkais, palei žuvin-, FARMOS!
Geras patarimas.
FARMOS!
gą upę, tarpe lietuvių, kainai RYTINES CONNEtTICUT FARMOS
Tūlas nedidelio miestelio
akrą farma, 30 akrų dirbamos
$1,200. Duosinie ant suvis leng ir ltM
kunigas turėjo du artimu
gerui prirengtos visokiems .ja
UKES IR VALGOMI PRO
i vam.-; puiki gąrvkla; užtektinai malvų išmokėjimų.
j draugu: gaspadinę ir šuniu
DUKTAI.
ką namų reikalams; geriausi vaisiai;
5.
Farma
40
akerių.
Labai
ką. Gaspaciinę jis daugiau
galima laikyti 25 galvos galvijų; 9
Parsitraukite per mus tiesiai puiki
farmukė, gražiausioje j mimą stuba ir kita 4 ruimą stuba;
mylėdavo naktimis, o šuniu
, 1S ūkių valgomų produktų. Gau
vietoje, su budinkais. žemė juod bėgantis vanduo ant kiemo; 2 barnės
ką — dienomis, vieną gra
Ir viskas geriausiame stovyje. Geru
žią diena šuniukas sunkiai site pigiau ir šviežiu produktų. žemis su moliu, pro budinkus vieta partneriams, randasi apie ketu
mailės nuo didelio p-amoningo
apsirgo. Kunigas už.ji įkisI- Siunčiame ant orderių: bulves bėga gražus upelis. Tarpe lietu rias
;•« si bušeli (maišais ir freitka- viu arti Scottviiles. Parsiduoda miestelio ir gelžkelio stoties. Yra
puik; farma. kuria sunku gaut už
ineldė ir liga perėjo. Vienok,
iš po tos ligos šuniukas nu riais): ębuolius po $1.50 ir $2.50 .'-u gyvuliais, su javais už $6,000. $2,000.
6. Farma 120 akerių. iabai ge
stojo apetito, ir pradėjo; bušelis (siunčiame bušeliais ir
206 akru farma, 75 akrai dirbamos,
bačkomis); geras sviestas po ra žemė, su moliu, su gerais,
džiūti. Kunigo poteriai dau
be akmenų, likusioji ganykla ir miš
Yra visokių vaisinių medžią, 13
giau jam negelbėjo. Gailė-, 10c. ir dc 50c. svaras (siunčiame beveik naujais budinkais, su so- i kas.
baksais ir viedrais po it), 4o, 50. Ju, tarpe lietuviu, palei gerą ke- i ruimų stuba su geležiniais įnirčiais ir
damas šuniuko kunigas pa
ceturių ruimų sklenas. Ik*.rnė 40x8 i
-u užtvaromis dėl 27 karvių ir 5 ark
liepė savo gaspadtnei nu ir 60 svarų, liuosą ir susvertą ilą, parduodame su gyvuliais, su lią.
taipgi vieta dėl 75 tonų šieno;
vest jį pas vietos daktarą, svarais) ; geras suleistas medus I mašinomis, su javais uz $7.000, vištininkai. ledrunė, vanduo bėga .ar.i.
d po 30c. svaras (siunčiame po C ant išmokėjimo. Turinu- ir dau kiemo. Visos triobos ra.idasi geriau
ką ji tuojaus ir padarė.
siame stovyje. Sykiu parsiduoda 13
Po valandžiukės gaspadi- ir po 12 svaru blokinėse). Siun giau farmu parduot. Atvažiuo- galvą galvijų. 4 arkliai, 4 kiaulės, 1
čiame ruginius miltus stambiai kitę tuoj. Arbs rašykite adre- i i'.uilvs, npie 50 vištų, daugybė firmos
r.ė sugrįžo.
< įrankių ir mašineriją, kaip tai pakin! maltus, ir kitokius visokius pro i su :
(41) 1 l:ų, vežimų, karietą, žodžiu sakant
—Ką daktaras sakė?
duktus ant ūkių pagamintus ir
yra viskas, kas lik aut farmos reika
A. KIEDiS & CO.
klausia kunigas.
linga. Daug javą taipgi parsiduoda
. užaugintus. 1 lesiai iš ”Naujos 110 E. Statė St..
—Jis apžiurėjo šuniuką irkartu su farma. Randasi vienos mai
lės atstume nuo gelžkelio stoties ir
Seotlville, Alich.
pasakė: Praskusk jam gal-' l.ietuvos,*’ ir didžiausios Lietu
1 dviejų mailių atstume r.uo trijų pra
va, tai pradės ėst kai tavo vių ūkininkų kolonijos -Umerikomoningų miestelių. Iš priežasties sa
■‘e, kurioje mes jau apsigyvendi- PARSJDUODA FA RMA!
vininko senatvės ši vieta parsiduoda
prabašeius.”

FARMOS!

•

I

Generuoji .-igcniai «« t C.NTRALINES ir RYTU EUROPOS
KoRTll ■ GERMAN LLOYl) BRE.MEN.
Iš NEU \ ORKO TIESI U J

BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJŲ
Laivai plaukia tiesiai i LIEt'OJį per llancigą. Tiesus petsimainy
mas nuo laivo ant laivo.
HL'DSON Spaliu 15, Gruodžio 3
1‘RINCESS M. Vt’tiiKA Spalių 22, Gruodžio 10
l'OTO.MAC Lapkričio 19

Iš NEW YORKO | CRERBOI FGĄ IR BREMEN.) TIESIAI

i

su dide'ipįs į>- greitais garlaiviais tarp Amerikos ir Vokietijos, portą.
AMER1CA Lapkričio 1. Lapkričio 29 ir Sausio 3
GEORGE H ASH1NGT0N Lapkričio 8. Gruodžio 8 ir Sausio 17
Kreipkitės prie agentų

UNITED STATĖS LINES
99 Stale Stree*. Bastau, Mass.

Ant visų šitų garlaiviu trečio ųy
vra sutalni’-'imi
į atskiras kajutes po 2. 4 arba 6 ypatus. Užtektinai geras maistas
yra suteikiamas permainant kiekvieną dieną. Kreipkitės prie agentų
< niteo .vruerican Line.-., Ine.. .
Roosevelt Sieamship Co., Ine.
Moore & McCorniack Co., Ine.
Vedėjai ir Operuotojai uei U. S. Smpping Board.

Duokit patarimą!
Kas iš "Keleivio" skaity
toju suteiks man patarimus
Į žemiau paduotus klausi
mus, tam duosiu visai dykai
tikietą i dangti, kuri anais
nome 500 lietuvių ūkininkų, i PARSIDUODA 13o AKRU FARMA. labai pigiai, tik už į’7,800.
metais aš gavau nuo kunigo j
_ 53 akrai ariamos žemės, visa prie
—Kas
redaktoriui vra kur šįmet tik vieną vasarą parė j1 juodžemio
m ai
Bimbos. Štai klausim
—'-:
ir labai derlinga, auga vi200 akrų farma. puikiai padalinta
avižos ir šienas jau dar- į dirbamą žemę, ganyklą ir mišką.
1. Kas reikia daryt, jei: reikalingiausia prie jo dės-, jo 38 nauji lietuviai ūkininkai i ;9^le
> inėj;_ 1. karvių. 2 arkliai. 2 veršiai, 4 Apskaitoma, kad iš miško galima
gyventi.
Kuomet pirkosi čia Ii kiaulės,
kožną syki man pradėjus kos?
150 vištų, visi farmos jran- prikirst apie 500 kordų malkų. Puiki
—Žirklės, kuriomis jis: ukes, visi pirkosi ant skolos; tos kiai, vežimai su pakintais, rr.ašineri- stuba, barnė, 2 arkliai, 2 karvės, 3
skaityt špitolninkų organą
a, didelis vaisiu sodas. geras 9 kam. veršiai, pora jaučių. 5 kiaulės, vištos,
"Darbininką" darosi šlykš karpo žinias ir straipsnius ūkės pačios per savo produktus barių namas ir stiprios vištinyčios. daugybė
šieno žiemai, puikus javai.
užaugintus ant jų jiems išsimo Farma randasi už 2 ir pusę mylių 4 ir pusė mailių r.uo gelžkelio. Viskas
I iš kitų laikraščių.
tu ir reikia vemti?
nuo
geležinkelio,
miesto
ir
fabrikų;
parsiduos tik už $3,500. Pusę tos su
kėjo. šiandien puikiai ir turtin mokyklos
2. Koki parazitai apsėdo
ir high sehool netoli; pro- mos įnešt.
Restoracijoj.
gai
gyvena,
turi
Įsitaisę
gražių
dūktai parsiduoda geromis rinkos
komunistu, kunus, kad jie
Tūlas So. Bostono spaus- automobiliu, ariamų- dii-voms kainomis. Visą šita farmą. gyvulius 175 akrai žemės, puikiai padalinta j
JOINT SERVICE WITH
taip siunta?
ir grudus galima nupirkti uz $4,900; i dirbama, ganyklas ir mišką, randa- :
tuvninkas užėjo į "polsko- mašinų ir daugybes tuvi gyvu-: įnešt
reikia $2,000. Laiškus rašykit si apie 2 mailės nuo gelžkelio, didelis ;
3. Ar daug durnaropių
TRUMPIA ŪSUS SUSI
angliškai.
(Pdll) ežeras apie už 300 jardų nuo stubos: 1
reikia gert, kad galėjus pa litewską” restoraciją ir pa lių ir visko pilni, nebijo bedar
Mrs. Florence Weisler,
SIEKIMAS SU CENT70
obelių,
taipgi
pvčių,
vuogii
ir
kito,
prašė lietuvišku kopūstų. bių; musų kolonijos lietuviai
Wauregan, Conn.
I kių vaisių. Labai puiki stuba ant j
sakyt tokią prakalbą, kaip
RALINE EUROPA.
I
Besrėbdamas rado prūsoką ūkininkai sau linksmai gyvena,
i
dviejų ir pusės gyveninių, 10 ruimų,
Jukelis?
FARMOS! cimentinis skiepas, maudynės, štyrr.i’’Bavem" tnew) Spalių 6
ir pasikvietęs lietuvi patar Turį savo Ūkišku draugijų, lais FARMOS!
4. Kiek valandų reikia liauto ją sako:
"Mount Clinton” (new) Spali 13
Ant pardavimo lietuviu kolonijoj, i nč šiluma, telefonas, bėgantis van
vų ir katalikiškų, bažnyčių; turi i Micbigano valstijoj. Pirkit farmai. > duo, puiki apielinke; barnės didumus
miegot, kad žmogus išrūdy
Ruimai su 2. 3. 4 ir 6 lovom siu
—štai kopūstuose radau savo pasilinksminimų sales ir tt. Į tąsyk nebijosite bedarbės ir sunkių 40x72, užtvaros 25 galvijams, vieta
visų garlaivių. Specialiai val
tum panašus į daktarą Grai- prūsoką.
laikų. Aš turiu 100 farmą geros, der ; dėl 75 tonų šieno, visti::inkai, ledaugomieji ruimai, rūkymui rui
pieninyčia. Visos triobos randasi!
Brangus viengenti, kam tau lingos žemės, su puikiais budinkais ir į
čiuną?
mai, sėdėjimui ruimai ir pasi—Tsss... nekalbėk taip vargti mieste ir būti ant baimės sodais, prie ežerų ir upelių, visokio i labai geram stovyje. Sykiu parsiduo- ■
vaikščiojimui deniai. visas tas
J. Ar teisybė, kad durna garsiai, nes ponas, tai išgir
didumo, kokio kas reikalauja. Par į da 1 veršiukas. 5 telyčaitės, 20 kar- :
patvarkymas trečios klesos paĮ
vių,
tarp
kurių
yra
duodu
pigiatrsia
kaina,
su
mažu
įmo3
pirktos
pora
i
kaip
paukščiui,
kad
ryrmeti
at

ropės yra geras vaistas at dęs,
sažieriams.
tamstai ”padžiažys’’ sikėlęs i darbti nepavėluotumei kejimu ir duodu ant lengvų išmokėji į mėnesių atgal už $1.5' >0, 2 buliai.
buliai 1 ;■
Specialiai traukiniai laukia
sikratymui nuo socializmo? exira —perspėjo patarnau
mų. Norėdami pirkti farmą. atsišau kumeliukas, 4 arkliai, apie■ F50 vištų,
Cuxhaven
su lietuviu perkalbė(P<’40) į visoki ūkės padargai ir mašinerija,
nueiti, kad bosas iŠ darbo neiš kite laiškais pas mane:
G. Ar yra vaistų susilaiky tojas.
tojum.
Jos Stanks, Farm Ageney
vežimai ir visokios rąšies pakinkai,
275 svarus bagažo veža dy
varytų, kad bedarbė neužeitų?
mui nuo juoko žiūrini i "ko
1C. 2, Branch, Mich.
puikus javai, kurių užteks per visą
kai iki rubežiui. Naujosios An
Nusipirk
ūkę.
nereiks
bijoti
bo

žiemą.
Pieno
parsiduoda
už
$.
‘
500
per
munistą" Mockaiti-BekamJulius Rottenberg, Ine.
glijos Generalis I’asažierinis
Ji:— Ar gali būti pilnas
mėnesį. Tai yra puiki vieta darymui
260 Hanover St.. Boston. Mass.
Agentas
so, nereiks bijoti bedarbės. Busi PARSIDUODA FARMA! : pinigą.
užsitikėjimas
tarp
moters
ir
Kaina tik $13,000. Lengvos :
PĮ?
40 akru žemės, 2 mailės nuo Hart išlygos.
ant savęs bosas, turėsi savo loc7. Kiek "munšamo” reikė vyro ?
miesto, nauja penSau ruimu stuba, tik
tų išgerti, kad. palikus ko
Jis:— Taip, gali, jeigu vy ną maistą ir savo darbą, kaip šią vasarą budavota, sfera didelė bar Delei kitokių informacijų kas! ink
nė. vištininkas. klėtis. 15 akrų sod ; šių farnių rašyk mums arba telefonorėsi, taip darysi.
munistu draugu?
ras yra aklas ir kurčias.
nas, yra dau°-ybė visokiu vaisinių me į nuok reikalaudamas farmu ir miestų
Į
Atvažiuoki pas mus, į musų džių, žemė visa apsėta, 2 arkliai, 1 > namų buletino, kuriame bus nurody
8. Kodėl lietuviai komuni
Nori vienas pasilsėti.
tą Naują Lietuvą, i Scottville, karvė, 70 vištą, vežimai ir visi kiti ta geriausi pirlyniai visoj Naujojoj
stai taip nemyli Grigaičio
draugų,
farmos įrankiai, viena mailė nuo ge , Anglijoj. Buletiną duodam dykai, DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo
Pati sėdi prie -mirštančio Mich., kurios apylinkėje yra ge
barzdos?
kelio, per ganyklą bėga upelis, vi šioj apielirtkėj farmos pigios ir neša
farma yra aptverta vieline tvora. , gerą naudą. Jus suččdysit daug pini kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.
9. Kas reikia daryt, kad savo vyro, su kuriuo visą derlingiausia žemė visokiam? \saiskas
parsiduoda už 3,700 dol.; gų ir laiko, jeigu nuvažiuosit su ma
gyvenimą
nesutiko.
Norėda

javams auginti. Oras sveikas, 2,290 dol. reikia įnešt, o likusi suma nim tu farmu pasižiūrėt. Aš supažinkunigai nelaikytų pas save
ma nors prieš mirti prisige vanduo geras, laukai lygus, ke ant 6 procento. Parsiduoda labai pi į dinsiu jumis-su daugeliu lietuvių šei
m
jaunų gaspadir.ių?
giai. be agentą. Labai patogi vieta mynų. kurioms aš farmas parda- t
8 PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS LIETUVOS IR 1
liai žviravoti, daug gelžkelių ar tam. kas myli gyvent ant fantui. ! viaąį.
10. Kodėl tuios "progresy- rint, sako:
( ?)
1
RAGINE FARM AGENCY
—Nenuliusk, Jonai! Vi ti miestai ir miesteliai, kur jau Priežastis pardavimo — nesutikimas
II LENKIJOS su augščiausiu išmokamu kursu.
\ ės” lietuvių moterėlės, nors
DANIELSON. CONN.
I
Išmokami
būna
labai
greitai.
šeimynoj.
Platesnių
informacijų
klau

jau po keletą metų yra ve siems mums reikės mirti. Aš visa apylinkė miesto Scottville, skite laiškais.
Mes parduodam Laivakortes ant visų geriausių linijų.
S!
■
Joseph Budrick
PARSIDUODA
FARMA
!
dusios, vis dar tebesivadina irgi jaučiu, kad netrukus Zvlich. yra beveik vien lietuviais
I
R. 3, Hart. Mich.
SVARBU
ŽINOTI
18
akrų
lygios,
švarios
žemės,
mvateisiu
pas
tave.
ūkininkais apgyventa. Iš šios
"panelėm!5” 9
lia nuo miestuko, šaltinio vanduo, vai- iI Musu atstovai išvažiuoja į Lietuvą bėgiu kelių savaičių.
Jie gali su
—
Susimildama,
Barbora,
kolonijos
anglai farmeriai iš lie
Šmigis.
siniai medžiai, sienojai, 6 ruimų ak- I teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Just, draugais
PARSIDUODA
FARMA
c
pagyvenk dar ant žemės. tuvių tarpo bėga laukan, paveda 65 skėriai dirbamos žemės, 15 ake meninė stuba. didelė barnė, vežiusų
pašiūrė, vištininkai. kiaulininkai, 2 I nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra.
Duok man nors po smert mums savo ukes. kad parduotu- lių miško, geras upelis bėga per lau karvės,
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.
75 vištos, vežimai, pakinkai,
Safety firsti
ką. Farma užsėta rugiais ir dobilais. mašinerija, javai — už visk?
vienam pasilsėti — maldau me lietuviams. Iš tų anglų far- Triobos
‘ JULIUS ROTTENBERG, Ine.
Didelis sodnas. Iš $2.600. Inešt $1.600.
(4
Kadangi pastaruoju laiku; jančiu balsu prabilo mirš merių mes turime paėmę dar priežastiesgeros.
nevseikatos parduodu pi
260
HANOVER
ST
BOSTON, MASS
GEORGE PI.EPIS
daugelis moterų pabėga su tantis vyras.
giai. Klauskit laiškais, duosiu teisin Pennsburg, Montgomery Count;
150 visokio didumo ir gerumo gą
atsakymą.
burdingieriais
nuskriaus-į
ūkių, turime su budinkais su
George Stulgaitis
Sportiškai.
damos savo vyrus, tad pa-j
R. 1, Luther, Mich.
sodnais, turime ir šu gyvuliais,
tartina vyrams nuo tos "ne-j Tūlas plikis senbernis nu mašinomis ir su visais javais ir 80 AKRŲ FARMA PARSIDUODA.
laimės" iškalno apsisaugoti. ėjo i barbernę apsiskust. su visu maistu. Čia žemiaus pa Geri budinkai, 15 galvijų, 2 arkliai,
159 vištų ir visos reikalin
Kam bus reikalinga, lai pa-į ”Nušeivinęs" barzdą barbe- duodame kėlės ukes, kurios yra 6goskiaule.-,
mašinos; automobilis ir visi javai.
į LIETUVĄ
Parduosiu pigiai. Priežastis pardavi
sinaudoja šiais patarimais: | rys klausia:
geros ir pigiai parsiduoda, bo mo:
Geras susisiekimas su visomis Lie
turim dviese ir norim atsiskirti.
—O kaip tamstai plaukus
1. Priimdamas i savo na
-tavos vietomis. Gerąs valgis ir už
ši rudenį jos turi būti parduo Kreipkitės pas:
(Pd4*)
lėktinai jo duodama. Visoki paran
mus burdingieri pirmiausia! sušukuot ?
I.EO MARKS
tos, kurių vieną išsirinkęs ir nu
kūmai, didelė vieta ant d^ko. Vi
R. 2, Scottville, Mich.
Greitas P.isažierinis Susiekimas
—
Sportiškai
atsakė
išimk visus pinigus iš mo
šoki moderniški Įrengimai, koki tii
sipirkęs galėtumei tuoj šį rude
gali
būt
ant
laive.
ters pančiakos ir padėk i plikis.
nį pareiti ant jų gyventi, kur FARMOS!
FARMOS! I
TARP NEW YORKO IR LIEPOJA US
Nepertoli nuo Plainfield. Conn.
banką. To reikalauja saugu
turėtumei
sau
ir
savo
gyvuliams
ed
tar
ine
Tarp draugiu.
100 akrų su gerom triobom, 12 kar
Per Gothenbnrgą. Pasažieriai perkeliami ant jūrių ir siunčiami į
mas.
Liepoją
Ližė:— Vakar aš daviau maisto ir per žiemą nereiktų vių. 1 bulius, 2 geri arkliai, visokųj
Laivai išplaukia kas savaitę nuo
mašinų, vežimų ir mažesnių padargų,
2. Jeigu tau
prisieina ‘ Džianui vieną plauką. Bū dirbti.
Piero 58-62 North River, New Yori
užsėta ir užsodyta, parduoda su visdirbti naktimis, o burdin- I tum mačius, kaip jis iuomi
1. Farma 40 akerių, didesnė kuom. Biznis daroma iš pieno, viena ir
A V1H.V (Į
,
h Iš New Yorko
S. S. DROTTMNGHOLM Spaliu 15
Samland > i Hamburgą I! Spalių
gierius dirba dienomis, tai džiaugės.
pusė ariamos, gera žemė, lygi, pusė mailės j dypą. Kaina $7,500.
J Tik 3-ėia klesa Ii
tokiam atvėjuj jam burbą
NUMUŠTOS trečios klesos kainos
Spaliu
Marė:— Tai reikėjo ati su moliu maišyta, prie pat mies 140 akrų, apie 50 dirbamos žemės,
Iš
atsakyk, nes laikyt ji nėra I duot jam visą savo "žiurkę;’ to. su mažomis triobomis, tarpe kita ganykla ir didelis miškas, apie Zeeiand
Spalių
K ronland
New York
i Hamburg ą
«m<> i piliava. karaliaučTu
1.000 kordų kietų malku dėl nukirti Lapland
Spaliu
J LIEPOJŲ
$120 IR DANCIGĄ
. .
$110
"’safe.”
i
nes vistiek jau laikas pirkti lietuvių. Parsiduoda su viskuo: mo. 16 kambarių stuba dėl dviejų šei Finlatd
Lapkr.
5
Antwerpą
ir* $5 kares taksų.
,
t.
j
3. Jeigu valgant burdin- naują.
myną.
2
barnės,
vištirryčia,
100
višta.
2 arkliai, 2 karvės, 3 kiaulės,
Trečio?
klesos
kambariuose
yra
tik
po
2
ir
4
lovas.
Švedijos
.viza
,
6 kiaulės, 6 karvės, 2 telyčios, 2 geri
gieris žiuri kaip katinas ta
nereikalinga.' Kreipkitės prie vietos atrentų.
(?)'
Į
daug vištų, visos mašinos, Įran- arkliai, pakinkai, vežimai, mašinos ir
merican
ine
vo pačiai Į akis, tai žinok,
Blaivas nenori ženytis.
1 kiai, visi pašarai ir visos daržo mažesni farmos padargai ir kalvio
Daug bulvių ir kitokių javų šį -, Manchuria ! Nevv York ( Spalių 6
kad jis "velnią" mislina.
Atėjo jaunavedžiai pas vės ir javai maistui už $2,400. tulšys.
į
Į Spalių 2'
metą buvo sėta. Viską parduoda tik žlor.golia
Minnekahda I Hamburgą l Lapkr. 3
4. Jeigu tavo pati daugiau kunigą imt šliubą. Mergina Duosime ant išmokėjimo.
už $6,500.
Tikėtai tiesiog i Pllevą.
”šokinėja” apie burdingieri, buvo blaiva, bet vaikinas: 2. Farma 80 akerių, labai ge 65 akrai su triobom ir geras sodINTERNATIONAL MERnegu apie tave, tai žinok, girtutėlis, vos ant kojų lai ros žemės, su moliu maišyta, su r.as, 2 karvės, 2 arkliai, 2 kiaules, 25
CANTILE MARINE CO.,
vištos, 50 vištuką, 2 mailios į miestu
kad burdingierius jai ge kėsi.
2 didokais sodnais, per lauką ką. Parduoda už $2,600.
! 120 laivu
1,300,000 tonų.
riau patinka, negu tu.
—Šiandien šliubo jums' bėga šaltinis, prie pat puikių
Platesniu žinių klausk pas:
I
Boston office: 84 Statė Street.
A. ŽVINGILAS
5. Jeigu burdingieris pra duot negaliu, nes tavo kava ežerų, su budinkais, tarpe lietu
arba pas vietinius agentus.
KELIAUK IŠ LIETUVOS IR j
26 Broaduay, So. Boston, Mass.
e
LIETUVA VISADA PER GEOR
deda vesti tavo pačią ant lierius girtas. Atvesk ii ry vių, labai gera farma, parsiduo
GE J. BARTAŠIAUS AGENTŪRA,
"mufin pikčių,” tai kuogrei- toj, kuomet išsipagirios — da su 2 gerais arkliais, 6 karvės
•i
nes čionai parduodamos laivakortes
p netik iš New Yorko ir Bostono, bet
čiausiai ”mufyk” ji laukan. pratarė kunigas i merginą. melžiamos, daug jaunų galvijų,
ir iš visų kitų portą, laivakortė iš
Šitokių ir tam panašių
—Nieko nebus, kunigėli,; daug kiaulių, vištų, daug viso
New Yorko per didmarj iki Ant<■
werpo, Rotterdamo, Bremeno ir
ženklų nepraleisk be atvdos. nes kuomet jis išsipagirioja, kių mašinų ir gezolinu varomas
Hamburgo tiktai šimtas ($100) do, V B»O/XI>WAY
Safety first!
tai nenori su manim ženytis. inžinas; pilnas svirnas grudų ir
• ' *
/
lerių.
t
TIESI KELIONE l LIETUVA PER PILIAVA
VISU
LINIJŲ
LAIVAIS
iš
New
Yorko
iki
Piliavos,
Karaliaučiaus
šmigis.
tvartas pilnas šieno.
Kaina
(Karaiiaučio prieplauka)
prieplaukos laivakortė tiktai $110. Iš Nevv Yorko Baltic American
Arba per LIBAVA-HAKBURGA-EIDKUNUS
Draugiškas patarimas
$6,000; pusę tuoj reikia įmokėt.
Line kompanijos laivais iki Liepojaus-Libau tiktai $120.
šivomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant
PINIGUS IŠMAINOME IR SIUNČIAME Į VISAS DALIS PA
3. Farma 80 akerių. Gera že
Iš HAMBURGO I
—Tikra nelaimė! Vėjas !
musu pasažieriai, O YPATINGAI LIETUVIAI, gelėtų keliauti
SAULIO PAGAL DIENOS KURSO. Padarome paspertus ir kito
STAČIAI I PILIAVA.
kius dokumentus su Notaro ir Lietuvos atstovo patvirtinimais tei
nunešė kepurę i upę. Kas i DANCIGĄ ir VARSA VĄ mė, prie pat mokyklos, tarpe lie
Lietuviai, važiuojanti į Piliave,
Eiliavę, aplenkia lenai korMorj
korMorį ir pri.
pri
singai, pigiai ir greitai. Užlaikome net du viešbučiu dėl laikino keI
tuvių,
nauji
labai
puikus
budindabar
Naujais
laivais
dabar daryti. Pati
valo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
■
leivių
apsigyvenimo
ir
turime
savo
automobilius
delei
greito
ir
paI
Spalių S
jkai, parsiduoda su visais gerais
Susinėsimas su Pihava 'ai yra šaka musų regtiliariško susinėsi
rąnkaus pasažierių ir jų bagaže išvažinėjimo. Reikalaukite musų piI
tikrai manys, kad buvau ! OROPESA
ORDUNA
Spalių 22
mo mu Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dei Lietuvių tai trumnigų kurso ir įvairių patarimų laiškais arba ypatiškai atsilankius,
i
l gyvuliais, visos ūkio mašinos, su
Lapkričio 12
girtas.
i ORBITA
pas ir parankus kelias namon dasigauti.
o suteiksime veltui po sekančiu antrašu:
(52)
|
Uždaryti kambariai moterims
visais javais. Kaina $5.500.
Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:—
—Tie.k čia bėdos, Sakyk,
ir šcimvnoms.
I
Duosinie
ant
išmokėjimo
leng

S. S. LATVIA Lapkričio 9
S.
S.
POLONI
A Spalių 19
TU
E
ROYAL
MAIL
kad tave bomai apvogė.
LTTlTANIA Lapkričio
2
S. S.
s.
S.
.
. ESTONIA Lapkričio 23
STEAM PAGRET CO.
I
vom
išlygom.
—Tikrai draugiškas pata ■
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
26 Broadivay. New York.
498 Washington St., (Cor. Spring St.) New Yofk» N. Y.
4. Farma 40 akerių, vidutinė
Taipgi nauja tiesi kelionė tarpe LIEPOJ AUS-DANC1GO IR
rimas. Sakysiu, kad ir pini I U 7 VV. \Vashington st.. Chicago
HALIFAN, CANADA
arba pas vietos agentus.
I,
žemė,
visa
aptverta,
su
mažais
gus atėmė. Puiku!

UNITED AMERICAN LINES
HAMBURG
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L(NE =
X

New Yorl^
Hamburg Direcl
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Laivakortes Atpigo!

I

Georgt J. Biriąsias hunigrant Serme Cor.

✓

KRtBlTlB
nėse, ypač privatinėse. Visa ISeimą buvo Įnešusios ir Įsta-Į
KAM KENTĖTI?
Tel. Beach 6933
kuri, Seimui priėmus, Raumatizmo. neuralgijos ir raumenų '
tat musų atatinkamos cent I tymą,
1
x
■* 1
x
T-X
*„ i
ro ištaigos turėtų nepamirš- butų uždrausta Lietuvoje!i gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su |
DR.
fBIKIMI
ti ir su žalingais visuomenei pardavinėti degtinę. Vienoki
SPECIALISTAS VENERišKV
ir valstybei apsireiškimais to jų patiektojo Įstatymo
Ui
LIG V.
Seimas
nesvarstė,
o
atmetė,
1
rzizbaunkiu
vakuotu.
s.
s.
v.
v.
p»
p
a
t
t.
.
o
<>«».
«
m
.
»
VYKŲ IR MOTERŲ.
kovoti!
J. Kalvelis.
Taipgi krauju ligų ir
nes, visai uždraudus paiYta- Žiūrėk. kad gautum tikrajį-garsujį per |
V’Liet. Uk.”)
Reumatizmo.
vinėti degtine, žmonės dar
f//į .
Pagyvenęs porą dienų so
ryto iki
smarkiau pradėtų varyti na-! ^,a"hhb3Ki“/kj,ro (A“‘h<>r) ! Valandos: Nuo 99 vakare.
Vaizbazenkli. ’
džiuje, jau spėjau išgirsti
I
GARDŽIAI SIS IK SVEIK JAUSIS GERIA! \S
minę degtinę ir šmugeliu ga
1069 WASH1NGTON ST.
devynias galybes žmonių KRIKŠČIONIŲ DEMO
KRATŲ TAKTIKA.
BOSTON. MASS.
i
bentų spiritą iš Vokietijos. $ a ei.; tucmnond jyoi-.u.
pasiskundimų. O skundžiasi
JIS padarytas iš Įvairių GYDANČIU šaknų ir žolių.
i
Dabar
vien
tegalima
pagei

daugiausia valdininkais. Gy
i■
Tūlas Valstietis "Lietuvos
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina.
dauti. kad žmonės gertų akvenant mieste toliau nuo Į Ūkininke" tašo:
i
i dirgsnius ir suteikia ramų miegą.
cizuotą degtinęwkuri mažiau
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai'ii s I
valstiečių, nematant pačiom
i
Į Rokiškio valsčiaus TaRusiškai.
s
Kiekvienam
prisiusime
4
fotogra

TORAM
GALIMA
GAUT
BILE
KURIOJE
VALGO

savo akimis jų gyvenimo ' rybą išrinkti 32 atstovai, už naminę kenkia žmogaus
I
fijas gražiausių merginų, taipgi ka
GYDO ( .'IRONIŠK AS IR
i MŲ DAIKTU KRAUTUVĖJE.
SLri'l’TAS LIGAS.
talogą geriausiai padarytų laikro
reikalų, rodės, kad viskas kurių 17 sudaro krikščioniš sveikatai ir pati degtinės
s
džių, fonografų ir kitokių daiktų.
Vartokite TORAM, o persitikrinsite kiek jis priduos
VALANDOS:
pas mus gerai klojas, kad kąjį bloką, o 15 valstiečių są pardavinėjimą taip sutvar
Rašyk
tuojaus
įdėdamas
kelias
štam

i Jums sveikatos ir ramumo.
Nuo 8 iki 10 ryto.
pas dėl persiuntimo.
(Pd40)
mažesnių ar didesnių truktu- jungos bloką. Kada Tarybos kyti; kad degtinės pardavi
Nuo 2 iki 3 dieną.
nėjimas
mažiau
kenktų
vi

Nuo 7 iki 8 vakare.
PRACTICAL SALES
mų musų valdžios aparate j)osėdyj buvo pakeltas klauTORA H COMPANY
321 HANOVER ST.,
suomenės
dorai.
Seimas
nori
- COMPANY
net ir neatsiranda, Bet tik .-imas apie pasiskirstymą
BOSTON,
MASS.
1219
NORTH
IRVING
Al
E..
f
28
SCIIOOL
ST
CAMBRIDGE' MASS
S£
spėji
parvažiuoti
, „
x
savaitei vietomis valsčiaus valdybo visai išnaikinti naminės deg
DEPT. K.
CHICAGO. ILL.
kitai i sodžių atostogomis, ir je ir apskrities taryboj, val tinės varymą ir todėl papi
pasipila iš visur Įvairių Įvai stiečių * sąjunga reikalavo gino akčyže ant degtinės.
Atpigus pilstytuvės degti
riausių skundų'.
sau tiktai po 1 atstovą, bet nei, slaptiems bravorninLabiausiai žmonės skun krikščionys demokratai "iš kams nebeišsirųokės jos va
SUČEDYK 75c. ANT KIEK
džiasi dėl miškų. Pasakoja mintingų" kunigų vedami ir lyti. Kuomet pavyks išnai
VIENO
PRARŪKYTO DOL.
KIEKVIENAS, kuris ruko dėl
ir nurodo atsitikimų, kad patariami nutarė iš valstie kinti slaptą degtinės varv
savo sveikatos, privalo išbandyt
Įvairiose vietose labai netei čių sąjungos nieko neįsileis ina, tuomet tik galės kalbėti
ir.usų Rusišką-Turkiškų taba
ką ir sučėdyt pinigus,
nes jis
singai elgiasi urėdai ar kiti ti. Valstiečių sąjungos na apie visišką
uždraudimą
skirtingas nuo Kitokios rūšies
I riai, žinodami, kad krikščio
DRAUGIJŲ ATYDAii
valdininkai, duodant miško.
pardavinėti degtinę Lietu
tabako ir atrodo kaip diena
nys
demokratai
yra
neveik
T'ilY
’
Plkll
'VoVėliavų, Kukardų, visokių Ženklelių. Guzikučių. Ar.tprieš
naktį.
Mes
neparduodam
Nurodoma atsitikimų, kad
voje.
-kvll OIUVC spaudą ir kitokią Draugystėms reikalingu dalyką.
lapais, kurie yra pilni smir
vienų
davatkų
ir
moterų
iš

Prieš karą Lietuvoj buvo:
ūkininkas padegėlis, turi 50
dančio varvafio, gadina skonį ir
Reikalaudami Katalogo ar Sampalą, pažymėkite ir jus i dr-tes vardą.
rinkti
ir
matydami,
kad
jie
silpnina jūsų plaučius. Musų
margų lauko, gauna trio275 traktierių, 219 Monopo
STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Nevvark' !M. J.
tabakas yra gražiai supiaustyboms statyt 30 stačių me jokio sutartino darbo neno liu 9 privatiškos karčiamos.
tas ir 100 procentų tyrumo, nes
mes nędedam į jį jokių prie
džių, o tuo tarpu kitas, turis ri dirbti, padavė pareiški
Dabar Lietuvoje yra: 1248
maišų, kurios turi nuodų ir
mą.
kad
visai
išeina
iš
vals

10 margų gauna apie 100
traktėriai, 124 krautuvės,
kenkia iusų sveikatai.
RŪKYK C1GARETA, PYP
medžių. Žmonės tokius atsi čiaus tarybos. Tą padarys ir kurios parduoda Alk išsine
KE ARBA JS1DEK MUSU
sekanti
jų
kandidatai.
šimui, 117 alinių, 19 vyno
tikimus nežino £uo aiškinri
TABAKO J BURNA, o pama
Pasitraukimas iš visuo sandelių. 36 bufetai.
tysit, kad nuo to laiko, kaip
ir. žinoma, prikalba ivaiSenasis Bourbon dingo, jus nemenės
darbo
nėra
pagirti

Taigi dabar Lietuvoje yra
riaušių dalykų ant Įvairių
ragavot nieko geresnio. Kam
jums reikia mokėt centą ar
valdininkų. O tokios kalbos nas darbas, nes kas toliau 1544 Įstaigos, kurios parda
daugiau už cigaretą? Ir dargi
akies mirksniu eina per ; nuo visuomenės darbo stovi, vinėja degtinę. ("L. Lk.”)
už prastą tabaką? Is svaro
musų tabako gaii padaryt ma
žmones, • sukeldamos di nuo to ir visuomenė toliau
žiausia 700 cigėretų ir tuomet
stovi.
Su
tokiais
apsireiškidžiausios neapykantos ir ne-į
. . .
T> 1 -1 •
_
7 cigaretai kaštuos jums tik
■ ? kaip
' ■
.J,galipasitikėjimo
valdininkais. mais
Rokiškyje
centą. Dr. Karpove rašo: ".Jūsų tabakas savyje turi viską, ko tik rū
korius reikalauja, sveikas ir turi rožės kvepėjimą. Net mano pati
Arba. vėl. nurodo, kad vie^» ma daug sėkmingiau kovoti,
jo kvapsniu yru užganėdinta/’ Kodėl žmonės musų tabaką ruko?
negu
visišku
pasišalinimu,
Todėl, kad jis sveikas, užganėdina kiekvieną rūkorių ir septynis
LIETUVYS _
nurar kitur neva padegė-; p
kartus pigesnis. Kaip senas vynas iš skleĮM). taip skonis šių tabako
Gydytojas ir Chirurgas.
liai gauna miško ir ne maža. į r et šitai aš tiktai prie
pripildo orą. Tai faktai! Todėl kiekvienus
rūkorius neupsigauna
paminėjau, čionai > 50b Broądway & G st. f pirkdamas pigesni bet geresnį tabaką, išbandyk musų tabaką syki,
bet žiūrėk, po dienos kitos
SO. BOSTON, MASS.
|
o busi mums dėkingas. Iškirpk kuponą iš šio apskelbimo ir ties nu
į'iic no — i -Ira svarbumas kitame ka- )
jau tuo mišku onolrnl
spekuliuoja
meriais pažymėk, kiek svarų kurio tabako nori. Tą kuponą pasiųsk
mums. Be kuponų mes nesiunčiam tabako. Kartu su užsakymu ne
iiardavinėja labai augšto-ti.10n.as J10111!
siusk pinigų. Tik įdėk 25c. sidabru ar stampomis, o likusius u;.mwmis kainomis. 0 žmogus ne-' ^?, ^scl®ni¥. demokrattj tak- NUSIPIRK REVOLVERI
kėsi, kai tabaką apiaikysi.
padegėlis, nors jo triobos;lL •• .asiJu^’.
esą
TIK Už S3.00.
........... No. 1. Ilgas ir galutinai supiaustytas, geras cigarebutų ir suvis supuvę ir suirę,-c
tams, pypkėms ir kramttymui. Kaina už 2 svaru $1.95.
nors ir labiausiai jam reika-! !jeP1ais-''c
A,ac ••’ie
........... No, 2. Galutinai supiaustytas, maišytas, labai puikus
lingą miško, bet negaus,
p at,^or?s, atfau^a’ neP3!pypkei ir cigaretams dėl tų, kurie myli stipresnį tabaką. Kai
"nepadegėlis.” čia vėl dau-is?/.iaa1!’
-U- tarPe >ra Il
na už svarą $1.35.
giausia Skundu, kad valdžia‘G.2iausia1 _st0^a amonių, ku........... No. 3. Labai puikus, ilgai supiaustytas, tyras impor
tuotas Rusiškas-Turkiškas tabakas. Labai puikus skonis ir
(ar valdininkai) netiksliai™ s^oetų tinkamai vaiskvapsnys. Kaina už svarą 52.35.
duodą miško žmonėms, ne^*alus tvarkytu vis
DYKAI. Kiekvienas, kuris užsisakys nemažiau kaip už $3.00 vc-rtės
žiuri ■
žmoni u
reika- i ?eIt0 dl.^ta. savo Pamin
tabako, mes pasiusime jam visai dykai pakelį lOo gilzų ir mašinukę
Reta
proga
gaut
22
kalibro
puikiai
iu ir teisingu įureikalavi-1
visiškai atmesti, su jms nikeliuotą Revolverį, Musų Revolve darymui cigaretų. Adresuokit aiškiai:
WALTER SPECIALTY CO.
■ kad
i i i• viską
• 7 žiūrima
-• •
. >;visiškai
mu.
pro
rp., , . , nesiskaitvti ir tt ris yra geria rio darbo ir tūli agentai
1217 N. PAULINA ST.,
Dept. 4,
CHICAGO, ILI
Tiktai tenai, kur Jie jaučiasi parduoda ji po $8.00. Jis SAUJA
N
---------325
B-k
patronais.
Jei
negalėtam
Pirsyus[visiškai bejėgiais, tik tenai gauti patronų savo
savo mieste, gali par
kai:', yra
Girdėti ir daugiau Įvairių Lįie sutinka bendradarbiauti traukti iš mus. Paprasta kaina
$6, bet jei pirksi šį mėnesį, jgalėsi
skundų, pav., skundžiamasi i su kitų pažiūrų žmonėmis, gaut musu Revolverį tik už $3. Už
neteisingu žemės suskirsty-i Tokia krikščionių demokra- tiek jo niekur negausi. Kožnas revol
veris musų gvarantr.otas. Iškirpk šitą
mu Į rūšis, nelygiomis rekvi-‘tų taktika (elgimasis) rei- apgarsinimą
ir prisiųsk su savo ad.Teigu norite teisingų,vaistų žemoms kainoms,’ tai visada ateikite
zicijomis ir tt. Pavyzdžiui, jkia žmonėms gerai sau i gal- rėsu ir 30 stampom ar sidabru. Kaip
t 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistą, šaknų nuo
Revolverį damokčs; reštą. Už
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsiseiičjusio
dviejų kaimynų žemės dide-jvą Įsidėti ir prisiminti prie gausi
sakymui už S. y . turi bi’t apmokėti
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo •.-arimui, nuo uždefimo
ų
iš kalno. Nelauk. Parašyk šiandien,
lio skirtumo našumo atžvil- visokių rinkimų,
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi tuiime nuo visokiu slap
iei nenori šios progos praleisti. (52)
tingų
ligų
ir
geriausius
patarimus
suteikiame,
nuo
patrūkimo
giu suskirstytos suvis prie- ■
Valstietis,
WESTERN SALES CO.
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių.
šingai: derlingesnė ir dur-.
1330 N. '.Vestern avė.. Deni.
Mes jums patarnausime kuogeriausiai.
pašaukiame
geriausius
CHICAGO, ILL.
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus
peš turinti, kuri dabar duo
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu
da ūkininkui nemaža pelno
100 SALĖM STREET,
BOSTON, MASS.
(kalbu apie Vilkaviškio ap.).
priskirta prie Ii rūšies že
Degtinės klausimas.
mių, o kaimyno paprasta že
Rugpiuėio
m. 30 d. Įvyko
mė — prie I rūšies.
rūšies, Žmonės pirmas po atostogų
Šeinio
nežino, kas daryt ir kur
►
Pnsiųskite man savo braizi- J
posėdis.
5o r.ius išradimo išejrzaminavimuL'V
kreiptis, ir pasitenkina vien
Reikalaukite išradimų knygų-A
Pirm visko Seimo pirmi
peikimu valdžios vienų ar
Laikrodis paliko Garsus pasaulyje deki
tės „Patarimai Išradėjams/’ t
ninkas praneša, kad atosto
kuri duodama dykai.
v ****** Pasėkint po 20 (Senu •Jus busite nustebinti
kitu Įstaigų arba ir savo
arba grąžiname jum* ir užžavėti, kai išgir
gų metu Vokietijoj pasimi
Rašykite lietuviškai savo ad-«£»
rinktų žmonių. Panašiai ir
VOKil LU!.
site skambesį puikios
rė
Seimo
narys
adv.
Fridmapinigus.
su rekvizicijomis.
M \RTIN LABINER
muzikos naujai išras
nas. Seimo nariai atsistoda
tam laikrody. Jeigu
Reg. Patent Attv..
15 PARK ROW. N E V, YORKCė
;ųs norite turėti šią
Dar vieną dalyką norė mi pagerbia velionies atmin
puikiai
skambančią
čiau viešai, iškelti spaudoje, timuziką jūsų namuo
PADARA
TIRŠTĄ,
RAUDONĄ
KRAUJĄ,
se, jums neneik pra
tai apie musų vaistines. Ne
Poliaus krašto apsaugos
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,
leist sunkiai uždirbtų
žinau tikrai, ar vienodais įs ministeris atsakinėja Į Sei
pinigų įsigijimui au
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
kštos klesos instrutatymais
tvarkos
vado mo narių paklausimus. Į Z.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
mentų, kaip tai pia
• C*
damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis&č
vaujasi esančios Lietuvoje Starkaus paklausimą, ar dėl
nų, fonografų, rolių
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaixinan-VS
O
ir rekordų. Šis laik
tins, bandvk Ninra-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- \
vaistinės, privatinės ir savi šių metų didelio nederliaus
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtos visu žmogaus ligų;
rodis padarytas taip,
tokiu kaip blogas apetitas, negmomulavimas viduriu, gazai ir'
valdybių, bet kad jose yra pašaro — šieno, dobilų ir
kad jis pavaduoja biišpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis. anemia, kankinimai reu
to
matizmo. skausmai galvos, neuralgia. stokas energijos, nusilpnė
le vieną augštos kle
didelių skirtumų, tai aišku. avižų — intendantūra pajimas
nervu
ir
negalėjimas
mieguoti.
paeina
nuo
stoka
nervu
t* «
sos instrumentų.
pajiegos, ski;*> vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos
Pavyzdžiui perku Pilviškių j’iegs aprūpinti kariuomenę
72 ~
Jis
grajina pui
1 kraujo.
I
Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos.
kiausias
meliodijas
vaistinėj akims vaistus: už reikalingu pašaru be didelės
£> "H. i kurios
didžiausei užlaiką geram stovioje pilvą, jaknas, inkštus ir
garsiausių artistų ir
c _
grob
is,
širdęs
plakimo,
kraujo
cirkulavimo.
Nuga-Tone
yra
labai
moku už juos llauk'S. 24 sk.. skriaudos ūkininkams,—mi
i protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo
jus galite turėti sma
72
D
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu.
gumą išgirsti jas už
o už tuos pačius vaistus ki nisteris atsakė, kad kariuo
i sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nnruodytu
sukdami sprenžiną ir"
i per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Geleže ir O
toje vaistinėj, kuri randasi menės arkliai pašaru bus
paspausdami guziką.
dėl Kraujo ir Nervu.
11
>
I Fosforą-maistus
Nuva-Tone priduoda gyvybę jaknoms. pastiprin grobus teip, Į
Tas laikrodis pagra40 verstų nuo geležinkelio aprūpinti ir šiais metais ne
jog je tuštinase reguiariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 1
sr »
jis jums taip puikiai,
nuodinies atmatas. Niera dauginus gazu ir suputimu, niera smir
(Kauno gub. ) ir atvežimas bebusią reikalo dėti ant ūki
kad jus ir jūsų drau
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą
apetitą, giar# gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą.
gai negalėsit atsigė
vaistų
sulyginamai daug ninkų nepaprastos rekvizici
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
rėt. Jis grajina pa
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus
brangesnis, mokėjau tik 8 jos. Ministeris dar praneša,
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar
linkimus arti 20 midaromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno
r.utų ir norint galima
auks. 50 sk. Dabar man ir kad daug šieno gaunama iš
skoni ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems
sustabdyt, šis laikrodis padarytas iš bronzo ir subudavotas gana stipriai.
kyla klausimas, kodėl tokių Latvijos. Latviams už 3 pū
NEVARTOK
"muŠUaBSOLIUTISKA GVARANCIJAt Prekė Nuga-Tone yra vienas (Sl.OO) doleris Storai paauksuotas su artistiskais padailinimais. Išrodo kaipo brangus ir
oi bonkute Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno menesi
gražus stubos papuošalas. Jis yra padarytas Vokietijoj ir todėl jo ėjimas
didelių
skirtumų randasi dus šieno duodama vienas
rydyrr.o. Gnlėte pirkti šešes bonkute,. arba lęšius menesius gydymo už penkius ($5.00)
JOKIŲ TONIKŲ.
yra geresnis, negu biie kokio kito laikrodžio. Muzika įtaisyta apatinėj laik
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
musų vaistinėse, nes, kiek aš pūdas rugių.
Išbandyk
Arabian Pomnein
sekmių, suprąžink bonkute ir piltus, o mes urnai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite
rodžio daly, taip kad nieko bendro neturi su laikrodžio ėjimu ir išduoda
Crvam, kuris panaikina pleis
prapuldyti viena centą. Mes imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose
------puikius skambančius tonus. Šis laikrodis yra didelės vertės kiekvienam. Jis
žinau, yra nustatyta musu
Toliau svarstomas Įstaty
aptiekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.
kanas ir puikiai veikia dėl au
netik laikrodis, bet ir puikus muzlkalis instrumentas, gvarantuotas ant 25
PRTSIUSK SAVA PASTELIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.
vyriausybės vienoda vaistų mo dėl svaiginamųjų gėrimų
ginimo pfaukų. Padirbtas var
rietu. Jis yra vertas daugiau kai $1S.O(), vienok laike 30 dienų nuo šio pastu
skuros
speeiaiistų.
PriNa t ienai Laboratory, L. 21, 1018 So. Wabash avė., Chicago. III.
skeibimo parduosime tik už $6.50. Neužmirškite, kad šis pasiūlymas yra
taksa visoms vaistinėms. ; mažmenomis pardavinėjimo
siųsk tik 25c. dėl supakavimo
bonkut tik ant trumpo laiko, vėliaus laikrodis bus parduodamas po SISjHi. NesiųsGerbiamieji:
įdedu
čionais
S
...................
ir
meldžiu
prisiųsti
man
......................
Dabar man suprantama, ko [sumanymas. Mat, Seimo mo
ir persiuntimo išlaidų. Dolerį
l.it pinigu iš kalno, tik parašykit aiškiai savo vardą, pravardę ir adrėsą ir
Nujra-Tone.
užmokėsite, kai aplaikvsite
dėl žmonės taip gina, kad terys nori visai uždrausti Creamą.
pasiuskit mums kartu su 50c. stampomis dėl persiuntimo lėšų, o už laikro
(Pd41j
di užmokėsite, kai aplankysite jį savo namuose. Ši laikrodį mes duosim 10
Vardas ir pavarde
nebūtų panaikintos ir vaistų i Lietuvoje pardavinėti degtiC. B. G. I’andruff Reincdy
dienų išbandymui jūsų namuose ir jeigu nebūsit juomi užganėdinti, tai suDept 107,
krautuvės,
kuriose
bent , ne ir kitus spiritinius gėrag-.ąžinkit mums, o mes atiduosime jūsų pinigus. Rašykit šiandien!
(43)
Gatve ir numeris
1166 Mii-.vaukee Avė.,
l NION SALES CO..
mažmožių žmonės gauna pi j lūs, o leisti pardavinėti tik
i
Chicago, III.
Dept. 100,
CHICAGO, ILLINOIS.
Valstija
673 VV. MADISON ST.,
giau nusipirkti, negu vaisti- vyną, vaisvynį ir alų. Jos į

Skundai iš Lie
tuvos sodžiaus.

N. M.
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Rūkyk Tabako Smetoną!
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieka

Iš Steigiamojo Seimo.

IŠRADĖJAI! I
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Naujas Išradimas!

Nuga-Tone

ši.
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į
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Miestas

i
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Vietinės Žinios
Triukšmas Vytauto Drau
gijos mitinge.

Laisvamanių prakalbos.

I

Pėtnyčios vakare, 7 d.
Spalių (October), Lietuvių
svetainėje įvyks laisvama
nių prakalbos. Kalbės Dubickas iš vakarinių valstijų,
antras po kunigo Mockaus
biblijos kritikas ir juokda
rys. Prie to bus rodomi be
dieviško turinio paveikslai.
Prakalbų pradžia 7:30 vai.
vakare. Įžanga vyrams 25c.,
moterims 15c.
Dabar, kuomet Lietuvoje
kunigai stengiasi paimti ša
lį i savo rankas, tai kiekvie
nam svarbu pamatyt, prie
ko jų mokslas veda. Ateikite
kas gyvas ir ateikite anksti,
nes paskui sėdynių gali pri
trukti.

H PLUNKSNOS

Nupigintos
K a tik išėjo musų nauja
"tiesiog iš dirbtuvės”
^j^Nupiginimo Knyga ant
naujų ir švarių patali
nių. Paduskos ir plunksnos parduodamus sva
rais bile kokioj daugumoj. Jei
gu norit gaut už pigią kainą
geriausių plunksnų, pasiųsk
mums atvirutę užklausdamas
musų kainų ir reikalaudamas
knygos ir sampaių — viską
gausit dykai. Rašykit šiandien
—tuojaus.
141)
American Feather & Piilou Co.
F — 16
Nashviile. Tenn.

Dviejų ar trijų
valandų

Pereitą nedėldienį Vytau
to Draugijos susirinkime
buvo daug- triukšmo dėl ko
munistų nachališkumo. Per
skaičius pereito susirinkimo
protokolą, komunistai prade
jo šaukt: "priimti, priimti!”
Bet tūli nariai pastebėjo,
kad komunisto sekretoriaus
yra protokolan Įrašyta, kad
Michelsonas esąs "provoka
torius." Taip negalima pa
likti, aiškina nariai, nes,
viena, Michelsonas nėra joks
provokatorius
ir
musų
Draugijai nieko blogo nėra l)el paskyrimo Socialdemo
kratams aukų.
padaręs, o antra, už tokį
Pereitam- "Keleivio” nu
šmeižimą visa Draugija gali
meryje
buvo paskelbta §11.atsidurti į teismą.
25
aukų,
kurios buvo surink
Kilo ginčai. Bolsevikėlis
tos
Juozo
Vinciuno krautu
Ramanauskas ir kiti rėkia,
kad taip turi būt, kaip para vėj ir skiriamos Lietuvos
šyta. Girdi, jus nežinot, ką socialdemokratams. Tas kai
provokatorius reiškia, ir be Kuriem nepatiko, nes aukos
reikalo tam žodžiui prieši buvo renkamos L. Baraus
natės. Tečiaus didžiuma pa kaitei, kuri buvo atsišaukus
NEREIKALINGAS dau ro drabužius maloniais ir
reikalavo tą žodį išbraukti, i Amerikos lietuvius, saky
giau
strėnas laužiantis tri švariais, visiškai nepakenk
kad dėl komunistų Draugija dama, kad ji gydosi Kara
nimas,
kuris nuvargindavo damas ■audiniams. Jums ne
liaučiaus ligonbutyje ir la
nepatektų bėdon.
jumis
skalbimo
dienoj.
reikalinga trinti niekas dau
bai reikalinga paramos. Bet
Paskui buvo nuominacija kada aukos buvo jau su
giau,
kaip tik plėtmus, kai
Pora valandų pamirkykandidatų į Draugijos val rinktos, pasirodė, kad nie
mas su Rinso užėmė vietą to zerius ir rankoves ir tai vi
dybą ateinantiems metams.
sunkaus
ir
bereikalingo sai mažai.
kas tos merginos nežino ir
Dabartinis Draugijos pirmi okių paliudymų ji nėra pridarbo.
Xeištrink savo jaunystės.
ninkas, bolsevikėlis N. Ja siuntus.
Rinso
yra
naujas
muilo
Gauk
Rinso šiandien nuo
Todėl paabejota
nuška. nebuvo susirinkiman apie jos atsišaukimo teisin
produktas, kuris paliuosuo savo groceminko arba deatėjęs, todėl naujiems rinki
ja purvą ir nuo labiausia partment krautuvėj. Lever
gumą ir tos aukos paskirta
mams jisai į kandidatus ne socialdemokratams. Dviem
Įdėvėtų drabužių. Jis pada- Bros. Co., Cambridge, Mass.
pateko, nors komunistas Ra
aukautojam, kurie
buvo
Puikus Skalbimas mašinose.
manauskas ir kiti Frainos
tam priešingi, pinigai likos
Su Rinso jums nereikalingas trinimas.
mokiniai labai spyrėsi, kad
duotus nurodymus. Po išmirkinimut drabužių dėk.
sugrąžinti. Kiti sutiko, kad
Januška statyti kandidatu
i masina pilną karšto vandens, kurin turi būt dadėta
jų ninigai butų nusiųsti so
šviežios Rinso soliucijos. Paleisk įnašiną ir grumdyk
nors jo ir nėra susirinkime.
drabužius. Kuom et vartoji Rinso, nereikalingas
cialdemokratams.
Narių didžiuma su tuo ne
kitas muilas.
J. Vinciunas. I
sutiko ir Januškos kandidatųra buvo atmesta. Pastaty
SOUTH BOSTONE!
ta trįs kandidatai ne komu
3
šeimynų medinis namas,
nistai.
;
II kambarių, parsiduoda la
* Nominacijai pasibaigus.
bai pigiai iy ant lengvų išly
Įlenda salėn pasišiaušęs bolgų. Kreipkitės pas:
(41)
šėvikėlis N. Januška. KamaA.
J.
Kupstis.
rotai jam tuojaus praneša,
332 Broadvvay, So. Boston.
kad pirmininku daugiau jis
Tada leisk drabužiams pamirkti
jau nebus, nes į kandidatus
GERI PIRKIMAI.
yrumdyk be sunkaus trinimo. Mirkyk
nepateko. Bet Januška nori
valandą, dvi valandas, arba ir visą
South Bostone.
naktį, kiek jums parankiausia. Šis
būt pirmininku, taip kaip
SUPILK I KUBILĄ
drungno IŠT IRPYK — Kiekvienam ku
O šeimynų medinis namas. 10
muiluotas vanduo paliuosuoja purvą
bilui-drabužiu
ištarpyk
pušy
vandens
ir
gerai
išmaišyk.
Pilk
senmergė ženytis. ir be jo kambariu. rendų atneša $28.00
i.uo drabužių. Grumdyk drabužius tol,
soliuciją kol vanduo bus tirš pakelio Rinso 2 kvortose karš
kol vanduo iš jų bėgs tyras.
kios sarmatos pradeda rei Į mėnesį. Kaina labai pigi. Įnešt
to vandens.
tas.
kalauti. kad jį pastatytų reikia tik $300.00.
ketvirtu kandidatu. Kiti ko 3 šeimynų namas, 3-4-4 kam
munistai jį remia, bet kiti bariai. Rendų atneša $326 Į me
nariai su tuo nesutinka, nes tus. Kaina pigi ir Įnešimas visai
a
konstitucijoj aiškiai pasaky lengvas.
ta, kad pirmininkas renka
Roxbūryje
*
Tel. Haymarket 4154
Forničiuoti Ruimai.
mas tik iš trijų kandidatų.
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.
Du mūriniai namai ir du di
Lietuviu namuose su šilu
Komunistai
spiauja
ant deli štorsfi. 6 kambariai kiekvie
ma ir kitais parankumais.
konstitucijos ir šaukia visa nai šeimynai. Visi naujos ma
565 E. Sixth st., So. Bosto GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
gerkle, jog jų Januška turi dos Įtaisymai. Rendų atneša su
(
11 \
Specialistas Slaptų ligų.
ne.
būt kandidatu.
I ra li J
VALANDOS:
SIŲSKITE PINIGUS Į LIETUVĄ
virs $2.000 Į metus. Lengvos iš
Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30
Salėj pasidarė didžiausis lygos. Dėl platesnių žinių atsi
Šventadieniais nuo lo iki 1.
81 G ANA L S T.. BOSTON.
lermas. Visi reikalauja bal šaukite pas:
Room 215 ir 216.
so, o pirmininkaujantis ko
A. J. KUPSTIS
munistas Ramanauskas rė 332 Broadvvay, So. Boston. Mass
Tik vienas lietuvis.’
žia plaktuku į stalą, kad ši
Auksorius ir Laikrodininkas
Taipgi turime dėl pardavimo
LIETUVIS DENTISTAS
puliai skrenda. Nekomunisvsokių biznių, bučernių. grocerPer 12 metų So. Bostone par-e©
tams balso jis visai neduoda.
nių. pekamių ir tt.
Juodu ir taisau visokios rūšies ?
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir <£
Kada Šurnas aptilo, ko
(KASPARAVIČIUS)
šiaip visokius auksinius ir auk- <į
Pasinaudokite
žemu kursu ir sušelpkite gimi
425 Broadway, priešais pastamunistai reikalauja, kad PIRKITE ANGLIS PER MUSŲ
suotus
daiktus.
Darbą
ir
užsa§
AGENTŪRA. PAKOL PIGIOS L
SO. BOSTON TeL So. Boston 823
kymus priimu per paštą ir iš- S
klausimas butų pastatytas
nes. Pinigus pristatome i artimiausį Lietuvoje
A. -J. Kupstis
pildau teisingai ir greitai. (?) į
Ofiso valandos:
balsavimui. Kiti nariai, ku
Tel. So. Boston 2305.
(41) i
P. V ALUKO.N1S
4
Paštą.
Nuo 9:30 iki 12
rių yra didžiuma, šaukia,
Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9
SO. BOSTON. MASS.
|i
Kurie norite, kad greitai gautų, kreipkitės ypakad nominacija senai jau
PAJIEŠKAU RUIMO
Subatomis nuo 9:30 iki 12 ir
375 BROADVVAY
t
nuo 1 iki 5 vakare.
Noriu ruimo vienam, kad butų Bos
uždaryta, jokio balsavimo tone
tiškai, ar per laiškus Į
ir ramus. Praneškit:
čia negalį būti ir jie nebal
J. Mathus
19 Concord Sq., Boston. Mass.
suosią. Komunistai tuomet
pakelia savo rankas, komu IŠSIDUODA I RUIMAI. Gerai šei
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ
mynai geri 4 ruimai galima gaut pas
nistas sekretorius paskaito J.
SO. BOSTON, MASS.
357 BROADNVAY,
Taurinską. 9 Boston Place tarp Old
ir užreiškia, kad "nutarta Colony avė. ir Jenkins st., So. Boston.
I
vienbalsiai statyt -Janušką į PARSIDUODA AUTOMOBILIUS.
?-W
B W ■ W ■■ w M B a
W~ W
kandidatus." Vėl kila di- 1917 Chalmer. 5 pasažierių. G : apigiai.
(39)
Visokie Receptai, nežiūrint ar jie yra Amerikos
džiausis lermas, visi nariai žiai atrodo.S. Parduodu
PAJIEŠKAU DARBO BUČERNEJ.
Petrauskas
ar Europos daktarų, išpildomi teisingai.
protestuoja, o pirmininkas 87 Silver st., So. Boston, Mass. Esu gerai pripratęs dir bti bučernės,
darbą. Sukalbu lietuviškai, lenkiškai Į •
lupa kuju į stalą šaukia, "sė
rusiškai ir angliškai. Atsišaukit šiuo ♦RUSAS DAKTARAS
REIKALINGI STICHERTAI
Per daugelį metų praktikos, gerai susipažinome su lietuvių visuome
adresu:
(41) I
skitės, jau nutarta!"
Prie rainkotu.
(Pd41)
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip
B. Korris
I
American Eacle Garmerit Corp.
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms.
15
Lark
st.,
So.
Boston,
Mass.
»
Taigi ir pasibaigė mitin 339
Broad»ay. Su. Boston. Mass.
Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie
i
ĖJO MOKSLUS EUROPOS
■:
gas komunistų laimėjimu,
vių,
tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo
PAJIEŠKAU DARBO pas lietuvišką
U.XI VE R SITET UOSE
PLIKUS NAMAI.
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti.
duonkepį. Moku kepti Lietuvišką ir
nors kaip bus sekančiam su
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ
(40)
Vaistai Kraujo Valymui, už bonką ................................... .... $1.50.
sirinkime, da per anksti pra 3 šeimynų, 15 kambarių, su Latviška duoną.
IR KRAUJO LIGŲ.
P. Kriaučiūnas
Lietuviška Trejanka, pakelis ___
»
........ 50c.
t aniomis, šiluma ir piazais City
1 Paige et.,
So. Boston, Mass. i
našauti.
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų
.... $1.25.
884 MAIN STREET
<
Plotkelės nuo Šalčio ir Grippo ..
CAMBRIDGE. MASS.
........ 50c.
Iš šalies žiūrint darosi tie Toint ir kitas 3 šeimynų, 17
Perfumai .......... »............................
$5.. S4„ !$3.. $2., $1.
siog pikta, kad didelė di-kambariV su vi?omis vigadomiis,
» Priėmimo valandos: nuo 1 iki
Muilai............................................
50c., 25c.,, 15c.. 10c.
ELIHU D. STONE
i
2 po pietų ir nuo 5 iki 7 vak.
iš pryšakio ir užpa- džiuma D-jos narių nėra ko ,csu” šiluma ir i5
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus.
Nedčldieniais ir šventadieniais
Representantas ir jo brolis
i
tik nuo 1 iki 2 po pietų.
munistai ir duodasi jiems _ kalio piazai, ir 2 automobilių ga-,
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS”
LOUIS G. STONE
ir užlaikome visus jų preparatus.
1
radžius.
Abu
namai
turi
būti
Kitas
ofisas:
ADVOKATAI
ir
TIESŲ
AT

taip uz nosies vadžioti. Sau
«
I
STOVAI.
428 CENTRE STREET
Klausiant ko nors, pridėkite paštos ženklelį atsakymui.
i »
vale tų nachalų, turėdami parduoti iki 1 Lapkričio (Oct.).
JAMAICA PLA1N. MASS.
Veda provas civyliškaa ir į
Kaina
ir
išlygos
prieinamos.
(40
aideies gerkles. įsiskverbė į
kriminališkas.
Į » Priėmimo valandos: nuo 9 iki
LITHUANIAN AGENCY
66—67 Journal BuildTng
Draugijos vaidybą ir ki
10 vai. ryte.
262 WASHINGTON STREET, «♦1
PROVIZORIUS
A. Ivaškevičius,
Telefonai:
tiems nariams neduoda nei
BOSTON,
MASS.
Jamaica 3150
»
| 361 W. Broadway, So. Boston.
373 BROADVVAY, Kampas E st., SO. BOSTON, MASS.
žodžio pratarti.
Tel. Main 3334
Cambridge 81'75-J
i
į

i

I

mirkymas
paliuosuoja
visą purvų

Dr. A. Christian
SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydymą
chroniškų ir abelnų ligų, lan
kysis Noryvoode sekančiomis
dienomis:
SEREDOMIS ir
PETNYCIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEKOJE
ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:
401 MARLBOROUGH ST„
BOSTON, MASS.

Tik pagrumdyk

ir skalbiniai gatavi džiovimui

MASS. AVĖ. GAR ASE. Ine.

i♦
•
!
i
•
|Į

J. MATHUS. TREAS.
PIRMUTINIS LIETUVIŲ
GARAŽIUS.
Parsamdome
automobilius
uždengtus ir atvirus ant va
landų, dienų ir ant ilgesnio
laiko, labai pigia kaina.
Parduodame naujus ir pertai
sytus automobilius.
2353 MASS. AVĖ.,
NO. CAMBRIDGE. MASS.
Telephone: 4tatnb. 2593.

i
i
i
•
♦

LIETDVYS GRABORIDS
Patarnauju prie numirusių
kuogražiausiai: pigiai ir grei
tai. Viską padarau pagal žmo
nių norą. Aš galiu pribut grei
čiau negu kiti, nes mano auto
mobilius visados stovi prie ofi
so ir namų durų. Todėl Bosto
no ir apielinkės lietuviai reika
lui esant kreipkitės pas mane
ypatiškai aiba per telefoną.

J

Petras Akunevičius
Ofisas: 258 BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS.
I
1
Telefonas: So. Boston 381
I
a
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th St.
a
Tel. So. Boston 1891-M.
«

8^

1

J. L. PAŠAKARNIS O. D.

“Neištrink savo jaunystes"

PINIGŲ KURSAS ATPIGO

$10 už 1000 auksinų

I
iI
I
II
i
I

DR. AL. FIDERKIEWICZ,

I
j

Dr. M. V. Casper

i
|

BALTIC STATĖS FINANCE CO.

I

I

AKIŲ SPECIALISTAS
Vienintelis lietuvis Optometristas Naujoj Anglijoj.
Išegzaminuoju akis, pritaikau
akinius, žvairas ir anibiyopiškas akis (aklas, akis, kurias
dar yra galima) atitaisau. Su
reikalais kreipkitės šiuo adre
su:
Ofisas ir gyvenimas
377a BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

I

Dr. L. J. Podder
i

I

Iš Petrogrado.
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR
MOTERŲ LIGAS.
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
iki 9 vai. vakare.

Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2)
69 CHAMBER ST.,
BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390
--------- u------!!■■■■■■■*■■■■■■■■

T®1. So. Boston 506-W

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dien

Nuo 2 iki 9 vak.

N. GLEBOW

NEDĖLIOMIS:
iki 1 v. po piety

Seredomis iki 12 diena.
Ofisas "Keleivio” name
VARINIAI
251 Broadwav.VIRINIMO
tarpe C ir D st.
SO. PUODAI
BOSTON. MASS.

9

■r. ■ ■

h

I

K. ŠIDLAUSKAS

___

Vienas narių.

•

\

Tel. So. Boston 605.

ii

u

Visokio didumo ir formos. Taipgi
varinės ir blėkinės triubelės visokio
didumo, sujungimai, speneliai, hydrometrai ir apsaugos puodai. Užsaky
mai laiškais tuojaus išpildomi. (43)
SKLAR & LEHRMAN CO.
36 Portland St.,
Boston, Mim.

»’

