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Metai XVI,

PROTESTAI DĖL SACCO
IR VANZETTI.

Kuomet Amerikos darbi
ninkai snaudžia, tai Euro
revoliucija. Sukilusi kariu
pos kelia didžiausių protes
Geležinkelių darbininkai tų dėl Sacco ir Vanzetti, ku
menė pereitoj seredoj nu
vertė buvusią iki šiol tenai beveik vienbalsiai nutarė rie sėdi dabar Amerikos ka
ATSIDARĖ LONDONE jos šito internacionalo ne valdžią ir pastatė naują vy apskelbti 30 spalių visuoti lėjime ir laukia mirties. Ro
REIKALAUJA $43,000
JIS BUVO UŽPUOLĘS
20 SPALIŲ.
pripažįsta.
riausybę. Laike šito per ną streiką, bet ar bus strei moje italai anądien Įtaisė di Iš KANSO MAINERIŲ.
BUDAPEŠTĄ.
4. Dabar tveriasi Ketvir versmo buvo užmuštas mi- kas, ar ne, tai rašant šiuos delę protesto demonstraciją
Suspendavęs Kansas vals
Leninas pripažįsta, kad ko tas Internacionalas. Jo bran nisterių pirmininkas Anto- žodžius da nėra tikrų žinių. ties Amerikos ambasada, o tijos mainerius, pirminin Norėjo paimti sostinę ir
munistai darė ir tebedaro duolys yra socialistų darbi nio Granjo ir buvęs laivyno Taip vadinama Suvienytų Paryžiuje net bomba buvo kas Le\vis pareikalavo, kad apskelbti Vengrijoj monar
daug klaidų.
chiją.
ninkų sąjunga, įsikūrusį šių ! ministeris Maia.
Valstijų
Darbo Komisija padėta po Amerikos konsu jie sugrąžintų Illinojaus disGeležinkeliams buvo sušau lo namais. Francuzų valdžia triktui $43,000, kurie liko
Spalių 20 dieną Londone metų pradžioje Vienos mieBuvęs Austro-Vengrijos
kus visų geležinkeliečių bro bijodamosi, kad darbininkai nuo bylos. Illinojaus distrik- karalius Karlas gavo sau
atsidarė pirmas Ketvirtojo ste- J1 susideda iš tų socialiISPANAI SUMUŠĖ
r..x------- .... ,
------ gtų, kūne
nesutinka su Tre
lijų viršininkus pereitą sa neįtaisytų Paryžiuje tokios tas buvo paskolinęs Kansas šalininkų ir suorganizavęs
MAURUS.
Internacionalo
suvažiavi

čiuoju
(Maskvos)
Interna

Iš Madrido pranešama, vaitę ir apie 4 valandas su pat
mas, kurį sušaukė Anglijos
demonstracijos, kaip valstijos distriktui $100,000 apie 10,000
vyrų armiją
cionalu,
ir
kurie
nenori
pri

jais
konferavo,
norėdama
kad
ispanų
kariumenė
galų
Romoj,
apstatė Amerikos kovai su taip vadinamuoju puolė ant Vengrijos sostinės
Darbo Partija su Vienos Są
junga. Jo tikslas yra bend gulėti prie Antrojo Interna gale nuveikė maurų sukili sulaikyti streiką. Bet ji ne- ambasadą kareiviais ir žan '■pramonės teismu,” kuri ka- Budapešto, norėdamas ją
rai aptarti skirtumus tarp cionalo. Prie jos priklauso ir mą ir paėmė nelaisvėn 20 patiekė darbininkams jokio darais. Buvo sutraukta 25,- pitalistai tenai Įsteigė. Iš tų paimti ir apskelbti Vengrf
pasiūlymo, ir šita konferen 000 kariumenės.
tautiniame socialistų judėji Anglijos Nepriklausomųjų sukilėlių vadų.
$100,000 byloms išėjo apie joj monarchiją iš naujo. Jo
Darbininkų
Partija.
cija išsiskirstė nieko nenu
Tuo tarpu Amerikoje, kur >56.000, o $43,000 da liko.
me ir pajieškoti būdų tų
kariumenė susitiko su da
5. Berline šiomis dienomis
tarus. Išvažiuodami iš tos norima Sacco ir Vanzetti
BOLŠEVIKAI DARYS
Bylą darbininkai pralai bartinės valdžios armija pe
skirtumų prašalinimui.
konferencijos
darbininkų nužudyti, darbininkai nieko mėjo ir kapitalistai sukišo reitą nedėldienį už kokių 30
MONOPOLKĄ.
Vadai tikisi, kad šis Inter nusitvėrė kairiųjų komunis
tų
"kairiojo
sparno"
Inter

atstovai
pasakė,
kad dabar neveikia. Tiktai mažas bū jų vadus kalėjimam Makle mylių nuo Budapešto ir pra
Maskvos žiniomis, vyriaunacionalas užims sugriuvunacionalas.
Jam
priklauso
sis ekonomijos sovietas nu- daugiau jiems nieko nelie- relis rūpinasi jų gynimu. Jų riai tuomet apskelbė streiką sidėjo mušis. Karlas turėjo
siojo Antrojo Internaciona
jau
Nr.
5.
Leninas
šituos
taręs leisti daryti sovietų ka, kaip rengtis prie streiko. pasamdyti advokatai reika Kansas valstijoj ir streikuo jau pasiskyręs ministerių
lo vietą, ir bus už jį daug pa'
"kairiasparnius”
vadina
Rusijoj svaiginamus gėri-; Ir kai kuriose vietose, pa lauja dabar peržiūrėti nutei ja iki šiol. Angliakasių uni kabinetą ir kitus valdinin
tvaresnis. Tarpe tų vadų
"nesubrendėliais
vaikais." muš, kurie bus valdžios mo-; vyzdžiui, Texas valstijoj, gtųjų bylą išnaujo. Ir spalių jos pirmininkas Levvis pa kus. Bet jo kariumenė tapo
yra vokiečių socialdemokra
Visos šitos organizacijos ■lopolijoj, taip kaip buvo pa- • geležinkeliečiai jau pereitą 29 dieną teismas nuspręs, ar reikalavo, kad jie grįžtų apsupta ir beveik visa paim
tų partijos atstovas Ledepriklauso
vieniems tik so skutimais metais prie caro: savaitę metė darbą.
kratyt tą bylą iš naujo, ar darban. Jie nepaklausė jo. ta nelaisvėn. Pats Karlas su
bour, Austrijos Socialistų
cialistams
arba
komunis

Mikalojaus.
Iki
šiol
už
vary

Padėtis pasidarė labai ne. Kapitalistai ir purvina Tuomet jis suspendavo jų savo pačia Zita taipgi tapo
Partijos delegatas Friedtams. Be jų yra da du profe mą degtinės bolševikai baus nervinga, bet vii dėlto jau jų spauda deda pastangų, distriktą ir dabar reikalau suimtas ir uždarytas Tatarick, Tarptautinės Žydų So
sinių sąjungų (unijų) Inter davo žmones mirties baus čiama, kad streiko nebus. kad Vanzetti ir Sacco butų ja sugrąžinti likusius nuo Tovaros kalėjime. Areštuoti
cialistų Partijos pasiuntinis
Streikuoti dabar labai nepa nužudyti, nes jiedu yra ra bylos pinigus. Jis tikisi, kad taipgi visi jo padėjėjai ir ka
Kaplansky, Francuzijos so nacionalai. Vienas jų buvo me.
įsteigtas
Amsterdamo
suva

togus laikas: kompanijos dikalai ir darbininkų orga atėmęs pinigus, priversiąs riumenės vadai. Admirolas
cialistų atstovai Longuet ir
žiavime ir vadinasi Amster
3,060,000
RUBLIŲ
Už
angliakasius grįžti darban. Horty, dabartinės valdžios
gali prisisamdyti streiklau nizatoriai.
Bracke, Šveicarijos socialis
damo
Unijų
Federacija. Ši
KONCERTĄ.
Išrodo, kad jis padeda kapi galva, sako atiduosiąs kara
žių ir streiką sulaužyt. Ka
tų atstovas Grimm, Angli
tos federacijos nusistaty
Iš
Kauno
mums
rašoma:
talistams.
AREŠTAVO
KUNIGĄ
lių anglams, tegul jie suran
pitalistų
spauda
'
taip
ir
sa

jos Darbo Partijos atstovas
mas yra socialistinis, bet ne Miko Petrausko brolis Kip- ko, kad geležinkelių strei
SU
MERGOMIS.
da jam tinkamą "šventos
Jovzett ir daug kitų.
labai griežtas, todėl komu ■as šiomis dienomis davė kas, jeigu jis Įvyks, pasi
Brocktono parapijonįs gavo UžPUOLIMAS ANT PAŠ Elenos Salą.”
Prie Ketvirtojo Interna nistai pravardžioja jį "gel
Rusuose
tris
koncertus,
už
TO NEW YORKE.
baigsiąs
taip,
kaip
pasibai

nuo
prokuroro Falge iš Lacionalo kūrėjų priklauso ir tonuoju" Amsterdamo In
kuriuos
bolševikai
mokėjo
dė
Bostono
policijos
strei

dysmith, Wis., žinią, kad bu
pagarsėjusi Anglijos mote ternacionalu.
Šio panedėlio naktį trįs
'am po 3,000,000 rublių.
kas.
vęs
jų
klebonas
kun.
Mitrų vadė Silvia Pankhurst,
ginkluoti
banditai
New
Daugiau revoliucinės uni
chell likos tenai areštuotas Yorke užpuolė pašto troką
kuri andai atsimetė nuo An jos yra susimetusios Į "rau
105,000 RUBLIŲ Už $1.
su dviem jaunom merginom. ant Broadvvay ir pagrobę
glijos komunistų partijos.
donąjį" Internacionalą, ku
Spaliii 22 die- GELEŽINKELIEČIŲ ALMaskva.
$1,000,000 pabėgo automo- "Keleivio" skaitytojų lenk
Kadangi darbininkų In ris yra atskala Trečiojo n< dolerio kursas čia pakilo
GOS.
LIGONIS UŽMUŠĖ PRI biliuje. Trokas važiavo nuo tynės da nepasibaigė. Kas
ternacionalų dabar yra net (Maskvos) Internacionalo. ki 105,000 rublių. Tai reiš
Kuomet kalbama apie geŽIŪRĖTOJĄ.
City Hali į Pennsylvanijos nori gauti už dyką gerų kny
keli ir jų vardai tankiai laik
Kiekvienas tų Internacio kia, kad rublio vertė tiek ležinkeliečių streiką, tai ne
raščiuose minimi, tai pap nalų atstovauja vis tam tik lupuolė, jog už 1 dolerį mo
Valstijos ligonbuty Taun- stoti. Vežėjas sakosi niekur gų, tas gali ir dabar prie
vienam bus Įdomu žinoti,
negalėjęs surasti policijos. lenktynių prisidėti, čia ne
rastai skaitytojui gali būt ra srovę tarptautiniam dar- kama 105,000 rublių.
kiek dabar geležinkelių tar tone, netoli Bostono, vienas
Išrodo, kad "tvarkos dabo reikalingas nei didelis "eksneaišku, kuo jie skiriasi ir .bininku judėjime. Prie tokio
nautojai gauna algų. Kapi ligonis nakties metu išėjo iš
ką jie reiškia, todėl reikia suskaldymo darbininkų ju LENKIJA GAVO DIDŽIU talistu spauda skelbia, kad i proto ir užmušė naktini pri tojai” buvo su plėšikais susi pyrens," nei ypatingas ga
tarę ir paskui gal pasidalijo bumas. Reikia tik prikalbint
šį-tą apie juos paaiškinti.
dėjimo prisidėjo daugiausia
MĄ SILEZIJOS.
tos algos labai didelės. Bet žiūrėtoją.
vieną
naują
grobiu. New Yorke tai ne "Keleiviui”
1. Pirmas Internacionalas komunistai. Jie apsiskelbė
Berlino žiniomis, Tautų paskelbtas unijų raportas
skaitytoją,
ir
gausi
už
pusę
naujiena.
buvo Tarptautinė
Darbo tikraisiais darbininkų kle- Lyga nutarusi atiduoti len parodo visai ką kitą. Tikros WRANGELIO LAIVAS
dolerio knygų dovanų. Jei
Žmonių Draugija, įkurta sos vaduotojais ir ėmė kams didžiumą Silezijos ka geležinkeliečių algos dabar
PASKANDINTAS.
prikalbinsi du skaitytoju,
Londone da 1864 metais. Ka griauti visas darbininkų or byklų ir pramonės. ”Vorwa- yra tokios:
Iš Konstantinopolio pra-l NURSĖS UŽSINUODIJO gausi už dolerį knygų —nuo
SALDAINIAIS.
rolius Marksas buvo vado ganizacijas, kurių negalėjo erts” sako, kad cinko kasyknešama, kad pereitoj sąvaikožno skaitytojo vis už pusę
Sekcijų tarnautojai gau
vaujamoji šitos organizaci paimti savo vadovybėm
Viena jauna nursė Chica- dolerio knygų. O tiems, ku
'os atiduotos Lenkijai visos; na tik po $1,049 metams, ar tėj anglų garlaivis "Adria"
jos dvasia. Bet tarpe jos na Ir po keturių metų to po mglies atiduota 85 procenpaskandino generolo Wran- gos ligonbutvje gavo per rie iš visų daugiausia pri
riu kilo nesutikimai ir ji pa litinio šumo, komunistu po- ai, plieno 70 procentų, o ge ba po $2.80 dienai;
gelio laivą, ant kurio tasai paštą nežinia nuo ko saldai
skaitytojų,
Konduktoriai gauna po juodašimtis gyveno. Kartu nių. Ji paragavo jų pati ir kalbins naujų
kriko.
oiežius Leninas prisipažįsta, ležies 65 procentai. Tuo bubus
duodamos
da
ekstra do
2. Antras Internacionalas kad jie klydo iki šiol ir šian lu Vokietijai iš Silezijos ne $1,600 į metus, arba po $4.30 su laivu paskendo visi jo padalyjo savo draugėms. Ir vanos.
buvo įsteigtas Briuselyje ir dien da daro daug klaidų, liko beveik nieko, o plebisci- į dieną. Taj didžiausia alga I turtai ir dokumentai apie jo septynios merginos, kurios
Knygos bus išsiuntinėtos
karę prieš bolševikus. Pasi tų kendžių užvalgė, sunkiai
pirm karės prie jo prigulėjo šitą jis pasakė dabar Mask .as nutarė, kad Silezija butų ant geležinkelių.
kaip
užsidarys lenktynės.
rodo, kad tas galvažudys bi apsirgo. Tyrinėjimas paro
beveik visų šalių socialistų vos "Pravdoj,” rašydamas nrijungta prie Vokietijos’
Tuomet
bus paskelbtas "Ke
partijos ir daug kitokių dar apie lapkričio revoliuciją,
NUMUŠĖ KAINĄ ANT jojo gyventi ant sausžemio. dė. kad saldainiai buvo už
leivyje
”
knygų sąrašas, ir
! kad kas neužmuštų, tai gy nuodyti labai stipriais nuo
bininku organizacijų, kaip kuomet buvo nuversta Ke UŽMUŠĖ BULGARIJOS
PLIENO.
veno ant vandens, bet ir te dais. Nursė, kuriai ta dova kas kokių norės, tokių galės
pavyzdžiui. Anglijos Nepri renskio valdžia.
MINISTERĮ.
United Statės Steel kor
klausomųjų Darbininkų Par
Pereitos subatos rytą tapo poracija paskelbė, kad ant nai per plauką tik velnias na buvo prisiųsta, turėjo du pasirinkti.
tija, Angliios Fabian Socie- 150,000 POLITINIŲ KALI užmuštas Bulgarijos karės tono relių ji numušanti $7. negriebė. Wrangelis sako, besivaržančiu vaikinu. Poli
Šita proga duodama kiek
ty ir Anglijos Darbo Parti NIŲ RUSIJOS KALĖJI ninisteris Demitrov. Už- Nauja kaina bus $40 už toną kad anglų laivo kapitonas cija nužiūri juodu.
vienam skaitytojui. Daug
turėjo būt papirktas bolšeja. Tečiaus pasaulio karė,
MUOSE.
molimas buvo padarytas plieno relių.
draugų ja pasinaudojo ir
vikų. tas sakosi užvažiavęs
kuri sujudino žmonijos gvKUNIGAS NUŠOVĖ
jau nemaža prenumeratorių
Ryga. — Bolševikų val- važiuojant jam automobi' int Wrangelio plaukiojan
KUNIGĄ.
venimą iš pat pamatų ir.pa-vdžios atstovai čia sako, kad •ium už miesto. Vežikas ir
"Keleiviui" prisiuntė. Net
SENATAS UŽBAIGĖ
čios tvirtovės per nelaimę.
vertė griuvėsiais stipriau jų valdžia Maskvoje keti lu io sėbrai taipgi buvo už
Alabamos valstijoj meto Škotijoj atsirado draugų,
KARŲ.
sias valstybes, sunaikino ir nanti paskelbti amnestiją mušti.
distų kunigas andai nušovė kurie stojo į šias lenktynes,
NORĖJO NUŠAUT
Antrąjį Internacionalą. Ka politiniems kaliniams, kurių
katalikų kunigą. Dabar Bir- štai, drg. Grybas iš GlasgoSuvienytų Valstijų sena
i
SCHEIDEMANNĄ.
rei praūžus, kai kurie darbi dabartiniu laiku Rusijoj esą KONFISKAVO SELYK
minghamo
mieste buvo byla wo atvarė tris naujus skai
tas pereitą savaitę jau rati
ninkų vadai bandė jį atgai 150,000, tai yra daugiau, ne
Iš
Berlino
pranešama,
kad
LAS.
dei
to
atsitikimo.
Metodistų tvtojus ir pats "Keleivį" užfikavo (užgvrė) taikos su
vinti. bet nepasisekė, nors gu buvo kada nors buvę po
Vokietijos
liaudininkų
susi

St. Louise blaivybės valdi tarti su Vokietija, Austrija
kunigas prisipažino užmu- sirašė. Drg. Šulcas iš Amskai kurios
organizacijos, caro valdžia.
ninkai konfiskavo daugvbę ir Vengrija, ir karė tarp A- rinkime Ludenscheide norė šęs katalikų kunigą dėlto, tertlamo ant syk prisiuntė
kaip pavyzdžiui Anglijos
Amnestiją politiniems ka selyklų, apynių ir kitokių merikos ir tų valstybių da ta nušauti socialistų didžiu kad pastarasis norėjo pavi- $13.00. Kiti prisiunčia po du,
Darbo Partija, ir šiandien liniams Leninas ketinąs pa dalykų, kurie taip plačiai bar skaitosi jau formaliai mos vadas Scheidemann. lioti įo dukterį. Girdi, vieną po tris naujus skaitytojus,
prie jo laikosi.
Kulipkos prašvilpė pro šalį. naktį mano dukters nebuvo
skelbti per keturių metų su dabar buvo parduodami na užbaigta.
Visų tų draugų vardus
3. Paėmus bolševikams kaktuves bolševikų revoliu miniam alui daryti. Jei teis
namie, ir kada aš nuėjau "Keleivio”
administracija
NUTRAUKĖ KU-KLUX- pas katalikų kunigą, tai tas užrašo ir lenktynėms
Rusijos valdžią į savo ran- cijos. kurios pripuola atei mas pripažins, kad konfis

KLANO TYRINĖJIMĄ. "purvinas šuo” kirto man Į baigus jiems bus duota pasi
kas, Maskvoj susitvėrė Tre nantį mėnesį.
kavimas yra teisėtas, tai ir IšLAUžĖ KONGRESMA
teisė
NO OFISĄ.
1
čias Internacionalas. Tai yra
kituose miestuose bus tokia
Washingtpne buvo pradė žandą ir siekė į savo kiše pasirinkti knygų už pusę
gryna komunistų organiza KIPRAS PETRAUSKAS medžiaga
konfiskuojama.
J Ohio valstijos kongres- ta tyrinėti Ku-Klux-Klano nių. Aš bijodamas, kad jis dolerio nuo kiekvieno pri
cija ir jai vadovauja sovietų
APSIVEDĖ.
Dabar gi kai kurios krautu mano
Longvvortho ofisą organizacija. bet kada pa manęs nenušautų, išsitrau kalbinto skaitytojo.
vaddžia, nors oficialiai ii to
Iš Kauno mums praneša vės. ypač žydų, daugiau nie Washingtone įsilaužė vagįs. aiškėjo, kad tie piktadriai kiau savo revolverį pirma jo
užsigina. Leninas — tai Tre ma, kad šį mėnesį Kipras ko ir neparduoda, kaip tik Nieko tenai neradę, iš pik vra šimta-procentiniai pa ir šoviau jį.
Jei kas prie šitų lenktynių
čiojo Internacionalo siela. Petrauskas apsivedė su Ša- ^elyklas ir visokias prietai tumo sulaužė nors kongres- triotai, tyrinėjimas tuojaus
Tai ve, Ikas darosi tarp da neprisidėjo, gali stoti da
Bet kitos darbininkų parti- liapino pačios dukteria.
bar. Da ne pervėlu.
sas naminiems bravorams.
”doros mokytojų!”
mano lietsargį.
nutraukta.

Lenktynes dar
nepasibaigė.

—

KELEIVIS
nenorėtų pripažinti civilio kunigo Purickio politiką, ir kįla, o paskui jas sauja augšamerikiečių šliubo ir krikš- interpeliacija jiko be pasek tyn darbininkų algos, šito
kia padėtis visuomet ir visur
to, viešai ji nedrįs to paro- mių.
veda
prie mėtymo pinigų, o
(lyti Ji nedrįs paniekinti
Lapkričio 11 d. Washing- kokio nuo 1348 m. sunkmepasekmė
to būna krizis. Mes
RUSIJA PERSPĖJA
Amerikos institucijas, kuo
patys pergyvenom tokį lai cone atsidarys nusiginkla- čio tenai da nėra buvę. BaLIETUVĄ.
met ji šliaužioja prieš tas in
mė. Lietuvos vyriausybė nie
JUOKINGA BAUSMĖ.
konferencija, kurią das ir išnaikinimas siaučia
"Lietuvos Ūkininkas” ra- kotarpi, kuomet karės metu vimo
stitucijas keliais, prašyda
visi turėjo pinigų i valias, šaukia prezidentas Hardin- po visą rytų Europą ir šiau"Lietuvos Ūkininkas” pra kuomet nepriėmė jokio Hy ma sau pripažinimo.
Šo:
’ Sovietų Rusų užsienio rei ir matote, koks dabar krizis gas. jus tikslas yra aprube- rėš Aziją. Ir šitokiu metu
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valkų apygardos teismas
be šliubo ir Amerikoj neva
jeigu jau visai nusiginkluoti mą ! Ištiesų, taika jau labai
•Jei krikščionių demokra lia gyventi. Jei jis turi ome rinas įteikė Lietuvos valdžiai mažoj skalėj.
nuteisė kunigą B. Vaišnorą
"Vokietijoj krizis ateis, pasaulis negali, kad prašali reikalinga.
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Byla traukėsi jau nuo ’ ry išrietė šitokį pamokslą gesni žmonės pas kunigą kios sąjungos su katalikiš- galima tikėtis, kad markės cijai netiki ir tie, kurie ren jasi vadinamoji civilizacija,
keturkojo dvasia ir instink
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750 auks. piniginės pabaudos.
Lietuvon.
Lietuvoj
žino,
kad
valdžios
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jon. Tą pačią dieną naktį apie
Ferrero rašo: paskui yra Konstantinopo
amnestijos įstatymu 22 dienos' čia yra lietuviu be šliubo gyve užtvirtinimas.
xš visuomet atsimenu kaip Guglielmo
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rikoje yra legalis, ir jei Lie mokytoją K. Juodką ir teira daktorium L. Pruseika gė be abejonės, pastūmės nusr
parų arešto ir 500 auksinu pi-1
pasaulinį
gaisrą. Ir yra da
klausimą pir
niginės pabaudos, kurios r.eiš- dėl prisiėjus ten atlikti bažny tuvos valdžia jį ignoruotų, vosi apie kokį tai Milvida. ku rėm ir ką jis mums tuomet ginklavimo
Pacifikas.
(Jūrės tarp Ame
myn. Tečiaus aš nemanau,
jieškojus išlaikyti jį dar areš-; tinį reikalą, reikalaujama iš tai ji ignoruotų Amerikos ris kadaise čia buvęs.
pasakojo.
rikos ir Japonijos, dėl kurių
amerikiečių tam tikrų doku institucijas, šito gi ji nieka
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dos nedrįs padaryti, nes bi- romos. Kas tik nepatinka kuni gal, kuomet "Laisvė" ėjo da išrišti. Nusiginklavimo die
"Užsimokėjus piniginę pa- j
"Todėl karė visuomet yra
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rai einant par. B. St. atlikti 4 do savo moterį (jau nėščią) į Taigi be reikalo škaplemin- jai nepatinka. Visus tokius pas »o da nei komunistų, nei kl tebėra da mišiny.
Lietuvą. Kuomet Lietuvoj jos kų organas baugina tuos mus vadina bolševikais, bedie
"Karės visuomet bus, bet raukti visą pasaulį, jei fi
paras arešto savo namuose.”
ūkiu demagogų. Bostono
nansų ir politikos interesai
pakrikštyto vaiko reikėjo da žmones, kurie yra vedę pas viais ir k. Visur jaučiama, kaip
Sedemino Kliubas buvo su- man rodos, kad per kelias to reikalaus.
Ar tai ne juokinga baus-; ryti metriką, tai kilo klausi nezaležnikus bambizus.’’
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baudžiamieji įstatymai ir ke. Dokumento nėra. Tokiuose žinoma, reikia turėti. Bet to
karių,
tai reikalingi du daly
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kalėjimai yra tik darbo • atsitikimuose žodžio neužten kį paliudymą duoda kiekvie mgane. O bet gi tuo pačiu :albėti. Po prakalbų jis pa jus, kad galėtų leistis į antrą kai: reikia panaikinti slap
žmonėms? Ir tie veidmai-j ka. reikalingas tikras doku nas "nezaležninkas” ir kiek .aiku tie liaudininkai yra su- kvietė kelis mus vyrus į sa- didelę karę.”
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dama atsiųsti šliubinius metri
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Tą patį reikia pasakyti ir su jais tą kunigų valdžią pa- ■ n.viai nevaikščioja.
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talų saliunan, kur begerda- įsitikinęs, kad Washingtono
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Ne tik visuomenės, bet ir val
la skamba mano ausyse. °AKOL
kas esą gerai ir jos pinigai rsidėjo jie man galvon dėlto, TURĖS BŪT IR MIRTIS, zuitų organas,
džios įstaigos neturi kur pasi nyčioj, tai bėda tave tenai brukti.
išsijuosęs
pasmaugs.
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pats
atsitiks
turi greitu laiku pakilti. Bet ;ad tai buvo tikra išdavys- kitaip sakant, PAKOL GY agituoja už palaikymą karės
dėti, dėl ko gyvenimas negali
ir jeigu tavo vaikai nebus GINČAI STEIGIAMAM
kiti mato tame blogą ženklą. ė! Darbininkai per tiek me VENS ANT ŽEMES ŽMO stovio ir mirties bausmės
eiti į normales vėžes.
SEIME.
Pavyzdžiui, Babsono Statis tų dėjo savo centus, kad įsi NĖS, PATOL BUS IR KA Lietuvoje.
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Biuras, kuris renka ir taisius savo spaustuvę ir RĖS.”
dėti pastangos, tam turtui su
Įsigvję šiek-tiek galės mu
Į tave už gerklės, ir tada bus vio” numeryje yra perspau- teikia finansistams pramo
Max Nordau, pagarsėjęs sų kunigai pamynė po kojų
tvarkyti ir duoti galimybių pu
aikraštį. o čia pasirodo da
siau apgriuvusius trobesius at jau pervėlu prašytis pasi dintas iš "Socialdemokrato” nės ir finansų žinias, sako lomas niekingas suokalbis, žydų rašytojas ir filosofas, netik paprastus žmoniškunori 10 ir padorybės principus,
gailėjimo — bėda juodvar straipsnis apie ginčus, kokie apie vokiečių markę taip: tad šitą jų turtą sunaiki- =ako: "Žmonija rimtaiihJP
statyti.”
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buvo kilę Steigiamam Seime markė galės atsigauti, bet įus! Niekam apie tai nesa- imtis nusiginklavimo UdrOO ‘ k/%4bet ir Jinvn
dievo nfiao
prisakymus.
Bet niekas tuo nesirūpi
Tečiaus kunigėlių "meilė delei socialdemokratų Įneš tai bus ne greitai. Dabar ji dau, bet negalėjau užmirš ir įvykinti visam pasaulyje
Penktas — neužmušk!
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tos
interpeliacijos.
Pata įnėjo į didelio kritimo laiko ti, kad "Laisvės" redakto taiką. Didžiosios valstybės
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Jeigu Lietuvos, Steigia
listu laikraščiai, ir kovoti su sižengimą, jei da prieš išva
Kada
tie ginčai kilo, tai žlugimą dėlto, kad Vokieti toks veidmainys! Skaudėjo kad butų iš to kokios nors mam Seime nebūtų socialde
žiavimą
nueisite
pas
juos
ir
darbininkų sąjungomis.
nusižeminę paprašysite, kad netik visas Kaunas, bet ir vi jos valdžia prispausdino la man širdį, nes jaučiausi be pasekmės.
"Kuomet Amerika kvie mokratų, tai Lietuvos unija
Lietuva su nekantrumu bai daug popierinių pinigų. galo apviltas. Aš dirbau idė
su lenkais jau butų Įvykęs
HYMANSO PROJEKTAS jie duotų jums šliubą ir pa sa
Tokios pat nuomonės yra jai su pasišventimu, aš tikė čia pasaulį nusiginklavimo faktas.
krikštytų jūsų vaikus. Ku šaukė kuo jie pasibaigs. Mat.
NESĄS PRIIMTAS.
nigėliai paims užtai po $25, socialdemokratai savo in ir Bostono "Herald,” kuris jau vadų žodžiams, moki- konferei^cijon, tuo pačiu lai
Ameriką buvo pasieku pabagaslovvs, ir tada jau ne terpeliacijoj kaltino krikš sako:
j nausi iš jų kalbų ir raštų, o ku Angliją smaugia airius ir
Kauno
"Socialdemokrasios žinios, jog Lietuvos de* bus jokio pavojaus.
"Blogiausis ženklas vokie [čia pasirodo tokia biauri iš- sukilusius Indijos gyvento
čionių demokratų valdžią,
legacija
Ženevoj sutikusi
tas
”
kartais
išeina pusiau
Šitaip plepa So. Bostono ypač užsienio ministerį ku čių finansų ūkyje yra spaus { davystė iš jų pusės! Ir dabar jus.
baltas.
Tai
vis
ženklai spau
priimti Hymanso pasiūly davatkų gazieta.
nigą Purickį. kad derybose dinimas popierinių pinigų. ! žiuriu, kad tas pats žmogus "Ispanija ir Francija veda
dos
ir
žodžio
”
laisvės
” krikŠmą. kuriuo Vilnius palieka
Ir reikia pasakyti, jog yra su lenkais Ženevoje jisai Rugsėjo pabaigoje popieri- į nesidrovi kitus pravardžiuo mirtiną karę Afrikoj prieš
ma Lietuvai, o Lietuva pa
žmonių, kurie perskaitę šitą parduoda Lietuvą. Todėl bu • nių markių apyvartoje buvo ti "išdavikais,” o save ^va maurus; Graikija ir Turkija c.oniskoj Lietuvoj,
Socialistas.
vedama lenkų kontrolei.
nesąmonę iš tiesų susirūpi vo manoma, kad Seimas iš 80 bilionų, kas reiškia tris dinti tikruoju darbininkų vis dar kovoja tarp savęs.
Bet "Lietuvos Ūkininkas"
"Alzacijoj vokiečiai gru
no šliubo ir krikšto klausi reikš dabartiniam ministe- syk daugiau negu karės pa gynėju!
praneša, kad tos žinios bu mu.
Katalikų obalsis — numiasi
su lenkais, o Austrija
rių kabinetui neužsitikėjimą baigoj buvo. Gi aukso rezer | Pruseika, atsimink tams
vo neteisingos. Jis rašo:
žengk
iš21 dangaus.
vis
nesiliauja
kariavus
su
_ _galybė
_
_
Bet nėra da taip bloga, ir kad šitas "krikščioniškas” vo je prieš tą nopieras galy ta, ką tamsta šnekėjai apie
Yr
Vengrais.
Rusija
stovi
visa
j
Komunistų
—
ateik
galybė
”Visur po Lietuvą skleidžia kaip "Darbininkas” pasako kabinetas turės pasitraukti. bę buvo vos tik 1 bilionas. tuos darbininkus, kaip mes.
aptekusi kraujais ir jos gy-' iš Rusijos.. • _
mos žinios, buk Lietuvos val ja. Nors savo širdyje kleri-j Tečiaus didžiuma klerika Dėlto perkamoji markės ga ant Cross streeto gėrėme!
Laisvės Mylėtojas.
džia Hymanso projektą priė kalinė Lietuvos valdžia ir lų su liaudininkais stojo už le nuolatos smunka, kainos
L. Z. ventojai kenčia tokį vargą,
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Spekuliacija vokiečių
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Kas skaito ir rase
Tas duonos neprašo
I

CAMBRIDGE, MASS.
įvairumai.

ELIZABETH, N. J.
ti. Tūli darbininkai pradėjo
dol.: S. Augunas, V. Kara-'
RUMFORD, ME.
duoti kalbėtojui klausimus.
šauskas, A. Labanauskas, J.
Margumynai.
Streiko reikalu.
Spitolninkas Šimkus tuo
Saukunas, V. Makauskas ir
12 spalių, Kolumbo dieno- M. Gudelis po 3 dol.; Ž. Gri
Jau suvirš metai laiko, kai jaus puolėsi prie tų darbi
Draugai Darbininkai ir
Pas mus grosernėse ir bu- mogas. Dabar gi nueik pas;
čemėse dabar degtinės yra ilgaskvernį prašyt svetai. ;e, Cambridge’us apvaikš- gas, J. Gerulskis, M. Kurie- šiame mieste darbai apsisto ninkų ir vieną jų išvedė lau Darbininkės! Keletas savai
daugiau, negu seniau saliu- nės, tai pirma jis tave išspa-. čiojo 75 metų miesto įsikūri nė, M. Tamaliepė, J. Gedmi jo. Diena iš dienos bedarbių kan. Po minėta rezoliucija čių atgal tilpo musų atsišau
Kadangi nas. K. Valangevičius, J. armija vis dauginasi. Dau pasirašė apie tris ypatos.
kimas į jumis, kad pagelbėnuose kad buvo. Tūlos musų viedos, kokių pakraipų esi, mo sukaktuves.
moterėlės bėga anksti į bu- ar priklausai prie parapijos' miesto valdyba kvietė šioj Kiederis, K. Mitkus, S. Poš gybė lietuvių irgi neturi Tokių mulkintojų darbi tumet mums sunkioj kovoj
černes, kad kitos neužimtų ir tt. Neturint liaudies na parodoj dalyvauti įvairias ka, K. Šmitas, S. Banis ir J. j darbo. Visi laukia geresnių ninkai neprivalo klausyti, su musų priešu Internatiovietos. Tik bėgdamos turi mo, kenoshiečiai negalės organizacijas, tad ir dalyva Grinius po 2 dol.; V. Terme-; laikų, bet nežinia, kada jie nes jie tarnauja darbininkų nal Paper Co. Vienok musų
gražiai pasipuošti, baltas progresuoti, nes progresui vo įvairių tautų organizaci nas, K. Stepunaitis, V. Ju ateis.
išnaudotojams. Pavapi jenas. balsą išgirdo ir parėmė tik
maža jūsų dalelė. Todėl dar
Reikėtų bedarbiams kassiipes užsimauti, nes buėe- kelias yra užkirstas. Imki jos, nors ir neskaitlingai. cius, J. Janaitis, A. Višniaukartą
kreipiamės į jumis,
riai daugiausia singeliai, tai me pavyzdį nuo kitų koloni 1 Lietuviai taipgi dalyvavo, skas, L. šapai, V. Bubliaus-; nors darytu Taip ramiai sė
PIERCE, W. VA.
suprantama,
kad
"pakėlus
”
broliai
darbininnkai
ir sese
nepasipuošusių nemyli ir jų lietuvių, kur yra liaudies
kas, J. Jarešiunas, K. Kara- dėdami ir geresnių laikų be
Iš
lietuvių
darbuotės.
rys darbininkės, kad paduojoms gert neduoda. Yra ir namai ir kur progresvvėms lietuvių vardą. Vienok šį lis, A. Urbelis, S. .Pikelis, J. į laukdami, galime ir bado
Labai retai tenka matyti tumet mums savo brolišką
tokių moterėlių, kurios bu organizacijoms niekas ne kartą lietuvių vardas netik Sutkaitis, J. Milašis, P. Mi-| mirties susilaukti.
laikraščiuose žinių iš šios ranką ir pagelbėtumet per
čerius myli daugiau negu gali užkirsti kelio jų veiki kad nepakilo, bet dar žemyn lašis, F. Balčiūnas, K. Jurnupuolė.
Iš
žadamų
2,000
savo vyrus ir visą liuosą lai me.
cius, S. Undzis, A. Klimas, J. I Nepaisant sunkių laikų apieiinkės lietuvių darbuo taip ilgą kovos laiką nuvarką bučernėse praleidžia.
Kenoshiečiai! Stokime vi lietuvių maršuotojų marša- Žilinskas, F. Glodenis, J Jak- LSS. 147 kuopa žada pradėti tės. Rodosi, kad čia lietuviai gintom ir išalkusiom streiVienas vyras pastebėjo, si prie darbo ir pasistatyki- vo vos tik apie 600 ir tie pa štys, J. Laurušonis, J. šeš- veikti. Manoma greitu laiku nieko nei neveikia. Bet taip kierių šeimynom. Pasiti
kad jo moteris nei valandė me liaudies namą,’ kuris bus tys ėjo krūvon susibrukę, i kauskas, J. Adomaitis, V. i rengti prakalbas ir kalbėto- nėra. Čia il gi šis-tas yra vei kim, jogei šiuo kartu neat-isakysit paremti musų sun
lės namie nebūna, vis bėga ir visų lietuvių savastim ir taip kad nekokį įspūdį darė, Milašis, K. Olseika, V. Olsei- jum kviesti "Naujienų” re kiama pagal išgalės.
nors
ir
buvo
’
uniformose
”
Kuomet laikraščiuose bu kią kovą savo aukomis.
bėga kažin kur. Vieną ne- tarnaus visiems lietuviams,
ka, J. Smitas, J. Liepa, V. daktorių drg. P. Grigaitį.
baltomis
pirštinėmis
apsiStreikuojančių
lietuvių
vo
pranešta, kad Rusijoj
Nors
"Laisvės
”
pliuškiai
dėldienį, kuomet moteris iš n ne kokiam vienam ilga
Kanikavas ir K. Fišeris po IĮ
rn
austę.
skyriaus
komitetas:
siaučia
didžiausias
badas
ir
bėgo iš namų, vyras pradėjo skverniui su keliom davat
dol.; J. Grabauskas, P. Ba pliauškia, kad LSS. kuopa
Bet užvis prasčiausia pa- nius, A. Kukstis, J. Bučins jau mirė, bet vietos darbi milionams žmonių gręsia
sekti jos pėdomis. Žiuri, jo kom.
P. Šimėnas, pirm.
ninkai jų melams netiki, bado mirtis, mes irgi sumoteris įlindo į saliuną ir su
Juozas Brazauskis. 1 sirodė lietuvių "čyp marša kas ir J. Bindza po 50c.
Jonas Kaulaičia, sekr.
las.” Parodos rengėjų susitokius melus brusdom veikti, kad kuomi
Išviso surinkome 107 Skelbdami
tulu bučeruku užsidarė at
K. Jerešunas, ižd.
■
rinkime,
kuris
buvo
laiko

skirame kambaryje. Vyras
dol. 50c.. kuriuos 5 d. spalių ‘Laisvėjj” jie tik puldo tą nors Rusijos žmonėms pa
T. Kaladzinskas, ižd. gi.
BRISTOL, CONN.
mas miesto salėj, valdžios ir pasiuntėm į Rumfordą, Me. laikraštpalaiki.
gelbėjus. Tuojaus sušaukėm
per rakto skylę pradėjo tėP. S. Aukas siųskite se
Komunistų
nepasisekimai.
e
♦
#
i
svetimtaučių
atstovams
da

nekuriu draugijų susirinki- kančiu adresu:
Iždininko K. Jerešuno vardu.
myt, ką jiedu veiks. Kuomet
komunistai
ir išrinkom delegatus į
pamatė juodu meilinanties,
Kaip visur, taip ir pas lyvaujant, atsistojo tasai Visiems aukavusiems taria
Jonas Kaulaičia,
Elizabetho
lietuvių
"maršalas
”
ir,
užkitas
draugijas, kad irtos
jis neiškentė ir pradėjo bel mus komunistai savo negra
me ačiū.
P. O. Box 327,
nirmiau niekino lietuvius
sti į duris. Išsigandusi mote žiais darbeliais vien tik gė reiškęs, kad jis atstovauja
Rumford, Me.
Aukų rinkėjai:
biznierius, o dabar jau patys kuomi nors prisidėtų prie
oradėjo
biznius-dėtis.
žino-j'
3en(
^
ro
darbo.
Tikslas
likoČekius
ir
money orderius
ris užklausė: "Kas ten?" — dą daro lietuviams. Vienas visus Cambridge’aus lietu
J. Stanislovaitis,
ii
—
■
'
si
atsiektas
ir
buvo
veikia"Aš, tavo vyras, atrakyk du komunistas pradėjo priimi vius, bandė jų vardu kalbėti,
išpirkite
iždininko
vardu:
V. Tamaliunas.
į darni, kad Elizabetho lietu
į
bet
iš
tos
jo
kalbos
išėjo
Ima
bendrai.
Prie
bendro
ris, nes kitaip aš jas išlau- nėti ant savo farmos vogtus
K. Jerešunas,
viai jų biznių nerems, tai
šiu!” — "Ko gi- tu nori ? Aš automobilius. Vienok polici piššš... Žmogus, kuris ir lie
BICKNELL, IND.
228 Pine st,
važiuoja į Brooklyną ir ten darbo prisidėjo A.P.L.A. 23
tinkamai
kuopa, A. L. D. L. D. 139'
čia esu viena." — "Atrakyk ja vagilius sučiupo, o farme- tuviškai negali
dedasi
biznius.
Rumford, Me.
Apie lietuvius ir darbus.
greičiau!” — sušuko ruščiu rys komunistėlis pasislėpė. minties išreikšti, renkamas
Pirmiaus kitus vadindavo kuopa, S.L. A. 305 kuopa ir
atstovauti visus Cambrid
Šis miestukas stovi šiaur buržujais, o dabar patys to šv. Jono draugija iš Thomas,
balsu vyras. Moteris atraki
LAWRENCE, MASS.
Antras lietuvvs komunis ge’aus lietuvius. Svetimtau
W. Va. Pastaroji draugija
no ir sako: "Matai, kad aš tėlis, apleidęs savo seną mo
vakarinėj daly Indiana val kiais paliko.
viena, čia nieko daugiau nė tiną, išsikraustė gyventi pas čiai, o kartu ir valdininkai, stijos. Lietuvių čia yra ke-.
Elizabetho Senelis. rors ir šventu vardu, bet Laisvamanių prakalbos.
j
bė
abejo
pamisimo,
kad
nuo labdarybės darbo neat
9, 10 ir 11 spalių čia atsi
ra." Vienok vyras jai nepa tūlą kumutę. Netrukus mi
liolika šeimynų ir visi dai-J
sisakė.
Kadangi
tuom
sykiu
buvo
prakalbos, parengtos
tikėjo. Jis tuojaus puolėsi nėtos kūmutės vyras paste Cambridge’aus lietuvių tar-'
rV
MONTREAL, CANADA. kitokių pramogų šioj apieliai sutikime gvvena. Čion
pe
labiau
prasilavinusių
prie klazeto ir atidaręs du bėjo, kad tarp jo žmonos ir
L. L. F. 36 kuopos. Kalbėjo
pareina visi laisvos minties
linkėj nebuvo galima pa drg. P. Dubickas iš ChicaDarbininkų
mulkintojas.
ris pamatė bučeruką. "Tai komunisto burdingieriaus žmonių nėra.
❖
*
*
laikraščiai, kaip tai "Kelei
tu ir šventom dienom mano vra perdaug draugiškumo
Į šį miestą pribuvo koks rengti, tai likosi surengta gos. Kalbėtojas savo užduo
Lietuvos Sūnų draugystė vis,” "Naujienos” ir kiti ir.
pačiai baliones nešioji?” —- ir todėl jis paliepė burdin> tai darbininkų mulkintojas pora piknikų, kurie pavyko tį atliko gerai. Pirmą vaka
pereitame
susirinkime
pa

užklausė vyras ir pradėjo gieriui išsikraustyti. Vienok
kaip rodos, Romos juodam. ir 9 d. spalių laikė prakalbą vidutiniškai ir keletas de- rą kalbėjo temoje "Krikš
aukojo
Rusijos
badaujan

tašyt bučerukui žandus. burdingieris nepaklausė šei
trustui dirvos čia nėra.
pobažnytinėj šv. Kazimiero sėtkų doleriu lik^io pelno' čionybė ii’ Laisvamanybė."
tiems
žmonėms
50
dolerių,
pasiųsta badaujančių Rusi Mušė faktais krikščionišką
Pasprukęs bučerukas išbė mininko iir apskelbė jam
Darbai
šioj apielinkėj parapijos svetainėj. Kalbėinoma,
jei
tie
pinigai
bus
jos žmonių sušelpimui. Ma mokslą ir jų mokyklas, kur
go laukan, o pačią vyras "proletariato
diktatūrą. sunaudoti tikrajam tikslui, vien tik anglių kasyklose. •’9 ,ne'a aPie Lietuvos padėparsivarė namo. Vienok pa Galų-gale dalykas
x. . ?į
ti ir pasmerkė Lietuvos dar
dar- noma ir ateityje tam tikslui mokslas be pradžios ir be
priėjo tai kaipo tokia draugija ga- Nors
vietiniai
darbininkai
Publika turėjo
ti už dviejų sąvaičių vyrą orie to, kad šeimininkas bu
bininkų profesines sąjun- rengti įvairias pramogas ir pabaigos.
!
Įėjo
ir
daugiau
paaukoti.
aukas.
dirba neblogai, bet iš kitur Į gas,. kam šios einančios
pametė ir po senovei su bu- vo priverstas tą "revoliuciogardaus juoko.
Antrą vakarą kalbėjo te
čeruku sueina. Šitokį daly nierį" suareštuoti Už pas Bet jei tie pinigai bus su pribuvusiems darbas sunku1 prieš krikščionišką Lietuvos Reikia paminėti, kad čia
yra
gana
sunkus
veikimas,
kai dedasi tarpe gerų kata kelbimą savo "diktatūros” į naudoti komunistų agitato- gauti.
moje
"Krikščionybė ir Lie
■-c
I' valdžią.
Užvis
labiausia
valdžią.
Užvis
! riams kaipo algos, tai perifes visa žemė ir šiaip viskas tuva.” Kalbėtojas nurodinė
likų ant Columbia avė.
Vyru čia yra daug, bet smerkė Lietuvos Mokytojų
teismas atrado komunistą;
priklauso kasyklų kompani jo popiežių enciklikas ii’ iš
Vasaros laiku viena mote kaltu ir nubaudė 20 dol. pi ' daug ir tiek.
moterų visai mažai. Tik ret Profesinę Sąjungą už prie- joms. Kuomet buvo rengia aiškino ką jos reiškia dėl
Draugystės
pirmininkas
riškė sakydavo savo vyrui, niginės bausmės ir 90 dienų
■šinamąsi religijos išguldikad nedėldieniais ji einanti kalėjimo, jeigu bus sugau per savo nuolaidumą, pasi- karčiais gali pamatyti ei nėjimui Lietuvos mokvklo-! mi viršminėti piknikai, daug Lietuvos ir kitų katalikiškų
Po prakalbai'
l!1!!5-v!'',)ko] sravom5 kraštų.
į bažnyčią melstis. Vienok tas lankantis pas minėtą kū i darė sau nemažą "trobelį” nant gatve vyrą su motere g*
se. T
* “ ‘ perskaitė
dabar paaiškėjo, kad ji va mutę. Ir taip atsirado dar duodamas tūlam Jukelio ar mergina.
Trečią vakarą drg. Du
;kokią ten rezoliuciją ir liepė
I
!
studentui
išsikalbėti
iki
so

i
pikniką
ant
jos
žemės.
Buvo
bickas rodė paveikslus iš in
žiuodavo su tulu senberniu į vienas komunistu kankinys.
Nightinga’e. susirinkusiems už ją balsuo- ™
ties. Dabar pastarasis taip
j pastatyta platforma šo kvizicijos
byčius, kur tasai senbernis
laikų,
nurodė
J. Z. i įprato kalbėti, kad pirmikiams ir buvo manoma reng "šventų
ją mokindavo plaukti. Kaip
tėvelių" žiaurius
i įlinkas turi iš peties plaktu|ti daug piknikų. Bet vos tik darbus. Abelnai, prakalbos
tik moteris išmoko plaukti,
PLYMOUTH,
PA.
,
ku
stalą
tašyti,
kad
jį
nuIatsibuvo
du piknikai ir kom- pavyko gerai ir publika už
tai ir nuo vyro išplaukė.
I
malšinus.
panija
paliepė
platformą silaikė pavyzdingai.
Šitokių atsitikimų Balti- Mirė Antanas Juškevičius.
* * *
!nuo
jos
žemės
atimti.
Rengėjai.
morės lietuvių tarpe buvo
10 d. spalių Wilkes Barre,
Laike draugo Dubicko
Darbai šioj
apielinkėj
ne du, bet net 70.
Pa. miesto ligonbuty pasi j prakalbų, kurias rengė L. D.
daugiausia anglių kasyklo- MONTREAL, CANADA.
Kaimynka.
mirė vietos lietuviams gerai L. D. 8 kuopa, kuopos pirįse, kuriose pastaruoju laiku
žinomas darbuotojas Anta imininkas, pradėjęs garsinti
Protestas prieš Lietuvos
! dirbama tik po 3 dienas sąKENOSH A, WIS.
nas Juškevičius. Palaidotas į įvairias pramogas, paėmė
krikščionis demokratus.
vaitėje.
"K." Skaitytojas.
Iš vietos lietuvių gyvenimo. Lietuvių Laisvės kapinėse į kom-istišką plakatą ir paba
D. L. K. Vytauto Neprirė komunistus, kad jie ne
Šis miestelis stovi ant be bažnytinių apeigų.
gulmingo Kliubo susirinki
PROVIDENCE,
R.
I.
Velionis buvo 41 metų garsina socialistų parengi
kranto Michigano ežero,
me buvo perskaityta iš "Ke
Gudas ir "stebuklinga
amžiaus,
gimęs Lietuvoj, mų, o jis komunistų parenpuikioj vietoj, 50 mylių ats
leivio” žinia, kad krikščionis
mašnelė.”
tume'! šiaur-ryčius nuo Chi- Suvalkų rėdyboj, šventaže- : gimus garsinąs.
demokratai parduoda Lietu
Bajoriškės
Visai bereikalingas pasicagos. Miestelis švarus, ap rio parapijoj,
2 d. spalių bažnyčios skie vą lenkams, priimdami p.
avantprojektą.
gyventas įvairių tautų žmo kaime. Paliko dideliam nu | barimas. Komunistai nepripe atsibuvo katalikų pra Hymanso
nėmis. čionai lietuviai apsi liūdime moterį su penkiais ■ pažįsta niekam jokios laiskalbos. Kalbėjo tūlas Gudas Kadangi Lietuvos socialdegyveno apie dvidešimts me mažais vaikučiais, brolį Ig Į vės, tai jų pareiga ir yra
iš Bostono. Kalbėtojas pir- mokratai kviečia Lietuvos
tų atgal ir dabar jau jų yra ną ir seserį Juzę Amerikoj į smaugti viską kas ne jų. So
.
miausia kalbėjo apie Lietu- piliečius protestuoti prieš
Jei jys negalite žindyti jūsų kūdikio, išsirinkite
ir
vieną
seserį
Petronę
Lie

cialistai
gi
stovi
už
spaudos
Ivą, nušviesdamas jos padėtį Lietuvos pardavimą lenkų
pusėtinas burėiis. Tik gaila,
maistą, kuris yra maistingas ir taip lengvai virški
ir susirinkimų, laisvę, tai jų
kad tarp lietuvių nėra vie tuvoj.
I klerikališkoj šviesoj. Pakal ponams, tad šiuomi ir mes
nantis, kaip jusu pačios pienas. Duokite jusą kūdi
Velionis Antanas atkelia ir pareiga yra skelbti.
nybės. Nors yra visokių
bėjęs išsitraukė iš kišeniaus prisidedame prie to abelno
kiui
Esdekas.
draugijų, bet visos atskirai vo į šią šalį 20 metų atgal ir
pančeką ir sako: "Tai dova protesto.
Mes smerkiame
a
apsigyveno
Plymouthe.
Dir

darbuojasi, buk vienos apie
na iš Lietuvos! Kas kiek už krikščionis demokratus už
bo anglių kasyklose. Buvo
kitas visaijiežino.
ją
duosite?” Vienas geras pataikavimą lenkams. Lie
MILLINOGKET, ME.
Nuo senai čionai gyvuoja tai pažangus ir apšvietą
katalikas pasiūlė už ją cen tuviams jau užtenka poniš
lietuvių parapija, į kurią mylintis žmogus. Jis pri Aukos Rumfordo streikietą. Gudas nesutiko už centą kos lenkų vergijos ir mes
riams.
per daugeli metų apkvailin klausė prie Lietuvių Kapi
parduoti ir tokiu budu su daugiau jos nenorime. Šalin
nių
Kooperacijos.
Buvo
pir

ti ir tamsus darbininkai
pančeka biznio jis nepada unija su lenkais! Šalin lenkų
Išgirdę balsą musų brolių
( CONDENSED MILK)
rė. Potam kalbėtojas išsi pataikūnai krikščionys de
krovė savo triūsą. Tik nuo mutinis laisvų kapinių su rumfordiečių,
šaukiančių
pereitų metų parapijonams manytojas ir pirmininkas ir visuomenės paramos jų sun
traukė
iš kišeniaus mašnelę mokratai ! Lai gyvuoja ne
geriausias maistas, kūdikiams — vartojamas per
atėjo į galvą, kad tie namai, jam pirmutiniam teko į lais kioje kovoje su darbdaviais
ir
paskelbė,
kad tai esanti priklausoma, darbo žmonių
paskutinius šešiasdešimts du metu šimtų ir tūks
kurie yra nupirkti jų sun vas kapines atsigulti. Į ka išnaudotojais, nutarėm jiem
"stebuklinga
mašnelė” ir to valdoma Lietuva ir Lietuvos
tančių moterų.
pus
jį
lydėjo
Plymoutho,
kiai uždirbtais centais, jiem
dėl reikią ją pripildyti, žmo socialdemokratai!
pagal išgalę pagelbėti. 2 d.
nębepriklauso. Jie yra sava Edwardsville ir ^Vilkes Bar- spalių, su pritarimu dau
nės, nesuprasdami, pradėjo
D.L.K. Vytaute Kliubo
Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN
stimi Romos trusto. Tiek pi rio lietuviai. Išlydint iš na giau draugų, pavaikščiojom
tarp savęs kalbėtis, kad tai
Komitetas.
ir paūši DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ
nigų supylę parapijonai pa mų ir leidžiant į duobę pasa po stubas parinkdami aukų.
esanti Judošiaus mašnelė,
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti
sijuto, kad jie neturi nei kė gražią prakalbėlę J. Pet- j Žinoma, kaip visada, taip ir
kurioje jis laikė 30 sidabri
ruškevičius
iš
Wilkes
Bar
bažnyčios,
nei mokyklos.
nių, ka gavo pardavęs Kris
dabar, renkant aukas tenka
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
I išgirsti visko, vienok di
Ar nevertėtų kenoshie- rio.
tų.
Vienok ir į tą mašnelę
strukcijas jūsų kalboje
0105
Ilsėkis, Antanai, Lietuvių! džiuma musų brolių neatsičiams imtis bendro darbo vi
J. Poškai. — Į rusų varstą
žmonės nedėjo pinigų, tur
Vardas
siems ir pasistatyti lietuvių Kapinių Kooperacijos drau-jIsakė nuo aukų, štai jų var
būt bijodamiesi, kad su jos eina 500 sieksnių, o sieksnis
svetainę, kuri butų apšvie- ge! Tu mirei, bet tavo pra dai:
savininku neatsitiktų kaip turi 7 pėdas. Skaitant Ame
Adresas
kilnus
nuveikti
darbai
visa

tos ir pasilinksminimų cent
su Judošium. Taip Gudui ir rikos jardais, bus apie 1,166
J. Stanislovartis 10 dol., V.
'nepavvko pasipinigauti.
i jardų j varstą. J akrą eina
ru visiems lietuviams? Tu dos gyvens tarpe musų.
Tamaliunas, A. Peregis, A.
rint savo svetainę, nereikėJonas Staškevičius. Vilčauskas ir F. Vaznis po 5
Z. O. B.
4,840 keturkampių jardų.

BALTIMORE, MD.
tų tada kloniotis ilgaskver
niui šaukiant kokius susi
Apie kūmutes ir bučerius. rinkimus
arba rengiant pra

i

Ką Jus dedate m Jusu
Kūdikio Buteli.
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i pačioj Ženevoj, kad ir su pa-;
Kėdainiuose už 24,000 auks.
galba Tautų Sąjungos.
o kitą Šiauliuose už 40,000
auks. Tam tikslui naudojo
Kai p. Hymansas prisimy* Į
svetimą pasą, kuri iš anksto
ges perša Lietuvai prisidėti
pavogti iš savo
pasistengė
Laike
pasaulinio
karo
Žemiau talpiname gana negausi valgyti Čia tai gy- prie Lenkijos, kai busimų
mokyklos
pažistamo.
Be to' Kiaurai du Seimo posė- kiu budu nepriimtų Hyman•Jono Zinkevičiaus venau kaip tikroj katorgoj. ryšių pirmoj vietoj dedama, daug kalbėta apie nusigink
id
__ .
Įdomų
turėjo
pasidirbęs
netikrų
džiu, rugsėjo 20 ir 23 dieną, so projekto, nei per plauką
laišką apie Rusiją. Reikia .Vaktuoja tave prie darbo, eilitarė konvencija, tai ne lavimą. Ypač daug tuo klau
dokumentų:
(1)
užsienio
simu
kalbėjo
buvusis
Ameri

užėmė s.-d. interpeliacija dėl nenusileistų nuo valdžios
pasakyti, kad Jonas Zinke išeiti niekur neišleidžia, iš j kitaip pamatuojama, kaip
pasą,
kuri
gavo
Tauragės
kos
Suv.
Valst.
prezidentas
lietuv
’ių-lenkų derybų Zene- kontrprojekto,
nepriimtų
vičius tūlas laikas atgal bu miesto išvažiuoti leidimo ne j tik baisiu bolševikų pavoapskrities
valdybos
neva
voj. Užsienių reikalų Minis- jokių naujų pasiūlymų,
Wilsonas. Versalės taikos
vo Amerikoje, gyveno Broo- duoda. Maniau, kad jau ir ! jum.
duotais
kaži
kokiais
liudykonferencija
ir
Tautų
Są

teris,
atsakydamas Į inter-, Kalbom pasibaigus, kiek'gyvenimą
reikės
čionai
paGera baidyti tuos, kurie
klyne ir priklausė prie LSS.
i
mais,
ir
kitą
liudymą,
neva
\
junga,
—
priešingai
nieko
peliaciją,
pradžioje pasiten- viena trijų frakcijų pasiūlė
I
patys
nori
baidytis.
O
_________ v._. _ musų
19 kuopos. Prieš karę jis ■ baigti. Pagalios pasiryžau
išėjusi
iš
Tauragės
apskri
ĮHno
tvirtinimu,
kad H <v-• savo pereinamąją formulą.
nepadarė,
kuomet
karą
lik

_
.
.
‘
‘ . ‘ • , L_2
grįžo i Lietuvą. Ten buvo slapčiomis bėgti iš Smolens krikščioniu demokratų gilu
f?
111
YT rtJOO !•----- ’
ties
valdybos
N
r.
3488
liepos
manso
projektas
esąs vaiPirma
balsuojama kr.’
•
yivjcnvao
kfocjo
vai’ a.
uuia buvo
vuvv ucziauvjai.
vidavo.
Dabar
ginklavimosi
caro šnipų suimtas ir už po ko j Minską. Bet ir Minske ma. partijos tikrieji tėvai,
16
parašais,'džiai
mėn.
d.
š.
m.,
su
parašais,
;
džiai
nepriimtinas.
Valdžios
demokratų
formula;
už ją
litiškus
prasikaltimus iš ta pati nelaimė, tas pats nori baidytis. Nori baidytis lenktynės tarp Santarvės
Dirill 1D1DD
1
_____ ~ ory 1________________ 1___ _
__
tremtas visam amžiui i Sibi vargas. Pradėjau bėgioti po ne tik dėlto, kad ištiesų gus- valstybių pasiekė negirdėto neva pirmininko ir raštve- j delegacija Ženevoje esanti paduota 37 balsai, prieš 34.
Anglijos parlia- džio, kuris visai netarnauja įsakyta griežtai laikytis to'' Tenka pasakyti, kad kr.rą. Ištrėmime draugui Zin komisariatus, prašydamas čiodami dairosi i rytus, bet laipsnio.
’
‘
'kurį išdirbo demokratai, musų draugų
kevičiui teko daug vargo pa leidimo išvažiuoti Į Lietuvą. ir dėlto, kad dabartinė Len mente darbininkų partijos apskrities \*aldyboj. Liudy- ! kontrprojekto,
mas
buk
duotas
apie
tai,
'
ministerių
kabinetas
ir kuris užpulti, ir pamatę,
koks
matyti. Vienok tasai vargas Vienok mano prašymų neiš kija. giliai Įrūgusi poniškoj- atstovai skaitlinėmis prirokad
Tučkus,
kaipo
Tauragės
dė
tu
pašėlusią
lenktynių
'atmeta
ankštą
susirišimą
su
krašto
ūpas,
uoliai
atsižegklausė.
Tuomet
griežtai
pa

yra tiktai menkniekis suly
klerikaiinėj "dvasioj,” ištie
apskrities valdybos valdi Lenkija.
r.ojo nuo Hymanso projekto
ginus su tuo. ką jisai dabar reikalavau leidimo išvažiuo sų jiem patinka. Kai Lizdei dydį, štai daviniai:
ninkas,
Įgaliotas
važiuoja
Dei
interpeliacijos
ir
miir nuo susijungimo su Len
matė ir pergyveno bolševi ti i Lietuvą, kaipo Į savo šą ka "Laisvės” 202-am nume
1913- 14 m.
Vokietijon
ir
Latvijon
pre

nisterio paaiškinimų kalbė kija, nors "Laisvėj” jau bu
kiškoj Rusijoj. Savo laiške, li. Už tai jie mane Įgrūdo ry sako, kad "Lenkija prie
316 mil. dol. kybos reikalais.
Suv. Valst.
jo
visų Seimo frakcijų at vo pradėję kalbėti apie rei
ant
dvieju
mėnesių
i
kalėji

rašytame A. L. Reikovr’ui,
išmintingesnio tvarkymosi
28 mil. sv.
Anglija
stovai.
kalą "susiderėti.” Pati val
mą.
Kalėjime
visai
prisiėjo
Netikrų dokumentų pas
jisai sako:
ateity butų stipri jėga” ir.
914 mil. fr.
Francija
Kun.
Staugaitis
(k.
d.)
iš

džia,
Seimo diskusijų ir kra
badauti, vos tik išlikau gy nuo savęs pridėčiau, musų
Tučkų butą ir daugiau.
Japonija
98 mil. jenų
Pagalios sugrįžau iš Rusi vas. Pusgyvį išleido iš kalė
Kažin ar krikščioniškai kritikavo Hymanso projek što nerimu suraginta, bent
jos. iš tos "palaimųitos” Ru jimo ir leido važiuoti i Lie klerikalam "prijemna” jėga,
1920
—
21
m.
tai jis jau žiuri Į Lenkiją
demokratiškoji "Laisvė” ne tą ir savo partijos vardu pa Seime prirodinėjo, kad ji jo
sijos. apie kurią pasaulio tuvą.
jaunikio akim. O nuo tokio
911 mil. dol. duos vietos ir daugiau Tuč* reiškė, kad; jiems esanti ne kiu budu nevesianti prie
Suv. Valst.
skelbiama
darbininkams
Tai šitokį vargą pamačiau
164 mil. sv. kaus straipsniams jo pasi priimtina jokia sutartis su Lietuvos susijungimo su
Anglija
kaipo apie darbininkišką Sovietų Rusijoj. Ne rojus žiūrėjimo iki vestuvių kar
49-53 mil. f r. teisinimui ir "apgynimui sa lenkais, kuri šiokiu ar tokiu Lenkija.
Francija
"rojų.” Man teko perva- ten, bet tikra katorga dar tais esti tik vienas žingsnis.
Tat dr. Kairys, kalbėda
230 mil. jenų. vo garbės." O taip pat gal ir budu aprėžtų ar panaikintų
Purickis, atsakvdai Japonija
D
'moti Rusiją ir paragauti bininkams.
*
inl
.Lietuvos
nepriklausomybę.
mas
priešpaskutiniu, galėjo
mas rugp. 20 dieną Seime i
* ?s laimės, kokią turi Rusi
Tokiu budu dabartinės vidaus reikalų ministeris po
Jonas Zinkevičius.
s.-d. frakcijos interpeliaciją, karo reikalam išlaidos yra nas Skipitis patikės, kad ir Kun. Krupavičius, atsikirs pasakyti, kad s.-i pasiekė
jos darbininkai. 1919 metais
socialdemokratam, savo tikslo, iškeldami inter
vėl tvirtino, kad Lietuvos kur kas didesnės nei prieš iu didenybės, apskričių vir damas
buvau Mandžurijoj. Kuo
II
valdžia neparduosianti Lie karą. Jos yra padidėjusios šininkai (kad ir buvusieji šoko prirodinėti, kad ne jie, peliaciją dėl lietuvių-lenkų
met Sibirą užėmė čeko-slovakai. gyvenau po jų val Sergėkime savo tuvos nepriklausomybės len nuo trijų iki šešių kartų. Mi- jais), ne visai "šventi žmo kr. dem., bet socialistai j ieš derybų. S.-d. interpeliacija
kam. nepriimsianti tokios litarizmo dievaitis nugalėto- nės"? Labai laukia to visuo- ką unijos su lenkais. Už tai padėjo sujudinti plačią mu
džia. Nors ir vargingai, bet
laisvę!
dr. Čepinskis sų visuomenę. Tas sujudi
Prietelio Draugas Krupavičių
sutarties, kuri bent kuo ių kraštuose dar daugiau ir menė.
vis tikxbuvo galima gyventi.
pax-adino savo kalboje čigo mas pasakė v’aldžiai ir Sei
("L Uk.”)
Pagalios pasiekė ir mane
Rusijos vakaruose vėl ima Įžeistų musų krašto laisvą i įuoširdžiau garbinamas, jis
nu, atsisiedusiu ant vogto mo daugumai, kad jie nedrį
bolševikų propaganda apie niauktis. Jau iš pat pavasa ateiti. Bet dr. Purickis nepa- orą rija milijardus tautų už
arklio, kuris bet gi jodamas stų jieškoti tokių santikių
Sovietu Rusijos "gerbūvi." rio socialistinėj spaudoje ne sirunino atremti tų Įkyrių dirbtu turtų ir rengia ateiBEDARBIS.
pats šaukia: turėkit x-agį•»' su Lenkija, kurie paneiktų
Pradėjau svajoti, kad kaip kartą tilpo žinių, kad Lenki gandų, kad musų delegacija šiai kruvina puotą ne vieKrupavičius taip pat pasisa Lietuvos laisvę.
nors pasiekus Sovietų šalį. ja ir Rumunija tylomis, be: sutikusi derybų pamatan pa na m kraštui.
Aš valkatos vardą gavau,
Socialdemokratai butų pa
kė. kad kr. dem. nesiima at
12 d. rugsėjo, 1920 metų uoliai ruošiasi prie karo su dėti Hymanso projektą. Dr.
kurios liečia nes darbo surast negalėjau, sakomybės už valdžios dar tenkinti, jei x-aldžia išlaiky
Tai
žinios,
išvažiavau iš Mandžurijos ir Tarybų Rusais. Jiedvi suda Purickis nei žodžio nepami santarvininkus, Dabar pa- vagllium Įtartas buvau,
bus ir remsią ją tik tiek, tų bent tą poziciją, kurią ji
per Zabaikalską oblastį pa rė tarp savęs militarę sutar nėk) apie tai, kad Hymansas galvoję apie kitus kraštus nes alkanas valgyt norėjau.
kiek ji neis prieš kr. dem. nustatė savo kontrprojekte.
siekiau Čitos miestą. Čia su- ti. turėdami atsargoj reak siūląs savo projektą jau ne mums pasidarys aišku, kad Pamišėliu praminė mane,
Bet s.-d. nepasitiki nei da
nusistatymą.
siauriau su pirmutine mano cinius Vengrus. Be to Len kaipo pamatą derybom, bet visa tai nexTeitui yra daro kad drąsiai už laisvę
bartine valdžia, nei bet ko
Liaudininkų
kalbėtojai
dr.
kovojau,
nelaime. Bolševikų partiza kija visą laiką stengiasi su kaipo sutarties projektą su ma. Jau dabar skilimas tarp
kia
kita, kuri galėtų jos vie
nai atėmė nuo manęs šiltus sirišti su Suomiais, Estais ir Lenkija. Dr. Purickis išviso nasaulio imperialistų aiš maištadariu apšaukė mane, Staugaitis ir Natkevičius ton susidaryti, esant tokiam
pasisakė ne tik prieš Hy
kailinėlius, batus ir kama- latviais neva apsigynimo ■lieko nepasakę, kas darosi kus. Angliją ir Prancūzija kad teisės savo jieškojau.
manso projektą, bet ir pei Seimui, kaip dabartinis.
Ženevoj
paskutinėmis
dieno

šus ir pasiuntė mane i ka- tikslams. Reakcijos piktoji
negali susitaikyt deki Eu Man statė kalėjimus tvirtus, kė valdžią, kad ji esanti per
Krikščionių patiektoji ir
zarmes. Kazarmėse išlaikė dvasia — Francija — ne tik mis. O juk kiekvienas dery ropos palikimo, Sux’. Valst., tikrajin kelian kad atvesti,
daug
nuolaidi.
bų
momentas
yra
dabar
ne

jų
balsais priimtoji formula
’
aikė
žandarus
pagirtus,
jie mane ištisą mėnesi. Mai kurstė tą naujai ruošiamą
nešdamos vienoje rankoje
žydų
kalbėtojas
pareiškė,
apsakomai
svarbus
ir
reika

taip
sako: Steigiamasai Sei
kad
darbus
vien
mano
tik
tino neblogai: davė kasdien kruviną gaisrą, bet kuo tik
taikos palmę, kitoje laiko
kad
Lietu\-os
žydam
bet
ko

mas,
išklausęs vyriausybės
lingas
aiškumo.
sekti.
po 1 švara duonos, '•* svaro galėdama rėmė ir lenkus, ir
tardą, kad suvedus sąskaikia
sąjunga
su
Lenkija
tėra
atsakymą i interpeliaciją
*Tnėsos ir 6 zolotnikus kruo i umunus. ir vengrus. Tai iš
Krikščionių
demokratų as su Japonais delei Toli- Bet lyto sušvito aušrelė,
žalinga
ir
nepriimtina.
At

dėl
Lietuvos ginčo su Lenki
dangaus
nusiblaivė
mėlynė,
pų. Priparodžius, kad aš bu jos sandėlių ir fabrikų visą kalbėtojai taip pat tvirtino, nųįų Rytų rinkų. Artimuo
sakomybę
už
Lietuvos
susi

ja,
pareiškia:
(1) kad 1921
atėjo
laiminga
dienelė
—
vau caro valdžios ištremtas, vasarą buvo gabenami gink kad ir jiem Hymanso siūly se Rytuose tų pačių santarjungimą
su
Lenkija,
jei
jis
m.
rugsėjo
3
dienos
p. Hy
jie leido man kartu su kitais lai ir amunicija prieš Rusus. mai nepriimtini, kad ir jie rininkų naudai jau pešasi -ujudo varguolių galybė.
dabar
Įvyktų,
žydų
atstovai
manso
patiektas
a\
’
antprovažiuoti toliau.
Iš jos iždo skolinami pinigai su visu budrumu saugosią tarp savęs Turkija ir Grai Tr naujas gyvenimas, matos,
dedą ne tiek valdžiai, kiek jektas yra Lietuvai nepri
didelei avantiūrai Lietuvos nepriklausomybę. kija. šiamę. .kare labai suin- sutvers draugingą vienybę.
Kelionėje iš Irkucko i Ma naujai
Seimo daugumai — krikš imtinas ii’ (2) kad nustatant
skvą ant stočių gaudavom Rytuose. Ta ruoša tebeina ir Bet kr. dem. kalbėtojas tiek -.eresuota ir Tarybų Rusija. Daugiau tik kovotojų radus čionim.
santikius su Lenkija, Lietu
’
iž
laisvę,
lygybę
brolybę...
pat pasakė, kad "krikščio Galop prisiminkime "ma
tik po pusę svaro duonos, o dabar.
Soc.-demokratų
kalbėjo
va negali sutikti priimti sąJ. Dagilis—Levonas.
kai kur ir to negaudavom. 0
Ruošiasi ir Tarybų Rusai. nys" neimą atsakomybės už žuosius plėšikus” — lenkus,
per
du
kartu
Kairys.
Digrys
kurios tiesioginiu ar
("Aušrinė.”)
kelionė buvo ilga, važiavom Tarp komunistų net rames I valdžios darbus. Kas gi tuo umunus ir kitus ir mums
ū
Čepinskis.
Jie
prirodinėjo,
netiesioginiu
budu galėtų
net keturis mėnesius. Pra- niais laikais visuomet buvo met atsako už valdžią? Kad bus aišku, kad buržuazinis
kod
Lietuvą
stumia
Lenki

aprėžti
Lietuvos
valstybės
valgėm paskutinius pinigus, žmonių, kurie kare matė ge valdžia iki šiol ėjo lietuvių- nasaulis pergyvena naują
VARGO
DAINIAM.
jos
glėbin Vakarų reakcija, suvenerenes teises.
drabužius išmainėm ant riausi Įrankį sukurstyti pa lenkų klausimu vingiuoda taro kvaitulį, nes didžiųjų
Francijos \-edama. Ji nori
("S.-tas.")
duonos ir, pagalios, nusku saulinę revoliuciją ir laimė ma ir šlubuodama, tai mes valstybių militaristai ir spe Padainuosiu jum dainelę
paruošti
naują
karą
prieš
rę. išalkę ir suvargę pasie ti. Kai padėtis Rusuose vis nekartą jau esam nurodinė- kuliantai negali pasidalinti taip pat liūdną, kaip ir jūsų, Tarybų Rusus ir dėlto nori
kėm Maskvą.
blogėja, ūkis nesikuria, bet lą. Kad valdžia gali arti sumedžioto pasaulio kare ies širduže mano gelia
sustiprinti lenkus. Tautų
Maskvoje nieko privatiš- irsta, badas slopina milionus miausiomis dienomis visai grobio, mažųjų gi — norėtu iž dalužę karčią musų.
Sąjunga padeda Francijos
ko nėra, viskas valdžios ran ir klaikiu slogučiu apniko -uklupti, tai mums gana aiš tors to grobio gabalėli gau Mano daina skausmo austa, pastangom. Musų valdžia
sielvartėlio išbujota,
kose. Prisiėjo jieškoti ofiso, visą Rusų gyvenimą, tokiose ku taip pat, kad visą atsako ti.
visą laiką lenkėsi prieš EnAmerikiečiai ir amerikie
džiaugsmo
džiugta, sopos
kad gavus leidimą pernak- sąlygose avantiurinis komu mybę už tai, kad Lietuva gaTarptautinis socialistinis
lentę
ir
faktinai
sutiko
dėti
tės I Rašykite kuodaugiaujausta
x oti. Gavau raščiuką ir ma nistų karingumas savaime "i būt lenkam prijungta, kad moletariatas,
parblokštas
derybų pamatan Hymanso Isia laiškų Lietuvos karei
bedainuojant
sudejuota.
ii
ant
rytojaus,
po
sutarties
ne nuvedė Į tūlą viešbuti, stiprėja. Bet ir paprastas
;arpusavių kivirčų, paga
oasiulymą Nuolaidi ir jos ’viams. :Niekas
;;ckao taip nenukuriame davė man šaltą ir atsargumas, kad neužpultų gali būt Įtraukta mums pra- dintų Maskvoje, iki šiam Mus dalužė — pamotėlė
dabartinė delegacija Zene- L]žiugina Lietuvos armijos
drėgną kambarį, be langų ir iš netyčia, vertė Tarybų x-al- zaištingan karan, gula ant aikui negali xūenu balsu su įuo vaikų atskyrė savo,
voj.
Pastaruoju laiku ir kr. > kareivio, kaip gauti laiškai
ir
Į
svečią
tolą
šalį
be lovos. Turėjau per ištisą džią sudaryti naujas sava krikščionių demokratų ir jų šukti pasaulio plėšikam ir
ciemokratų
vadai ėmė rodyti; Amerikos. Butų labai manaktį bėgioti iš kampo Į norių dalis ir sutraukti visą nataikunų. Socialdemokratų tvirtu pūslėtos rankos mos- mus išvarė, išvėdlavo...
aiškaus
palinkimo
susidėti jonu> kad laiškuose aprašy
Seime pareiškė u nušluoti nuo žemės pavir Nors dalužė mus išvarė,
kampą, kad iki smert nesu liuosą kariuomenę Rumunų- Frakcija
valdžiai griežto nepasitikė šiaus Įšėlusias militarizmo bet ir mum rytai jau rausta. mu reakcine Lenkija. Musų;tumet kuodaugiausia naušalus. Ant rytojaus, kalen Lenkų frontan.
klenkalų tėvai jiesko sau ljjenų iš Amerikos ‘gyveniTai dainuokim susitarę
damas nuo šalčio dantimis,
jimo. Ji aiškiai nurodė tik- r kapitalizmo lenktynes.
Nors pastaruoju laiku pa
poniškoj Lenkijoj, 'mo. Taipgi prašytumėm pri
musų dainą skausmo austą. sėbrų
ėjau jieškoti valgyti. Truko
ruosius susidėjusios pade("S.-d.")'
K-as.
ėjo žinių, kad lenkai ir ru
vati
turėtų
kuo atsiremti, gį^gįį pasiskaitymui nau
J. A—nis.
nemažai laiko, kol gavau
ties kaltininkus.
musu
___ .
munai, nors Francijos kurs
dai
reikės
vesti
vidujinė ko-A^gy knvgučiu arba laik(” Aušrinė.”)
tam tikrą raštą, bet ir su
klerikalus. Bet sargyboj Lie
tomi,
atsisakę
patys užk.<1va su Lietuvos demokratija. rašėiu
raštu turėjau eiti net penkis
binti Rusus, bet oras pasilie tuvos demokratijos reikalų
Sąjunga su Lenkija duotų;} Malonėkite laiškus raši
viorstus, kol priėjau valgyk
ka gana prielektrizuotas, turi šiandien atsistoti pati
musų
klerikalam galimybės’ nėti ir laikraščius bei kny
lą. Ten gavau pusę svaro
Lietuvos liaudis ir laiku su
Danguj išvydau
ginkluoto
susidūrimo
pavo

nebevest
žemės reformos geles siuntinėti šiuo adresu:
Buvęs
Tauragės,
o
vėliau
ciuonos, mažą torielkėlę zustabdyti ranką, kuri pamė
gęstančią
žvaigždę,
jus
gana
didelis.
taip,
kaip
ji yra dabar su o-tas p. pulkas, 3-čias batalipės ir šaukštą košės. Tai vi
gintų užnerti jai kilpą ant Mažeikiu apskričių viršikurią
mylėjau,
—
manyta, leistų jiem ilges- jonas, 7ta kuopa, jaunesny
įinkas Tučkus, pasižymėjęs
Įtempta padėtis tarp Ry kaklo.
sas \'algis per ištisą dieną. Ir
niem
metam sutvirtinti juo sis puskarininkas
-aipo
uolus
krikščionių
detų
ir
Vakarti
šiuo
momentu
Jonas
taip Maskvoje prisiėjo ken
C’S.-d.”)
Ašei
dėl
josios
dųjų
viešpatavimą
Lietuvo Kristapavičius arba Juozas
aokratų
gynėjas
ir
kišęs
Į
tėti badą ir šalti. Paragavęs daro didelės Įtakos ir i Lie
Čemės ugnyne
je. Tuo savo žygiu tikrieji Pinas, Lithuania.
kalėjimą prieš rinkimus i
Rusijos "rojaus” pradėjau tuvą. — ypač, kai Ženevoj
stygas
sudėjau...
"krikščionių”
vadai veda
svajoti anie Lietuvą. Už po eina lietuvių-lenkų derybos. LENKAI UŽDARĖ AME St. Seimą valstiečių sąjun
pas mus Romos bažnyčios
LIETUVIAI IŠVAIKĖ
ros savaičių dasigavau iki Musų krikščionys ir jų val RIKOS LIETUVIŲ KRAU gos ir soc. liaudininkų deRodos sustaugčiau,
politiką,
kuri
socialistiniam
nokratų
partijos
darbinin

džia.
visą
laiką
puldami
kla

LENKUS.
Smolenskui.
TUVES VILNIUJE.
kaip liūtas staugia,'
darbininkų judėjime mato
kus ir, eidamas savo parei
darbininkų judėjimą
IŠ Smolensko toliaus jau sini
Washingtonas.
Eltos
Washingtonas.
Eltos
mirti regėdams.
pikčiausi savo priešą. Už tai
negalėjau keliauti, nes visiš Lietuvoje, dengdavosi bol pranešimu. lenkai uždarė gas, pasižymėjęs kyšių ėmi
pranešimu,
spalių
12
d.,
dvy
visą atsakomybę už galimą
kai pritrukau pinigų. Prisi ševikų pavojum net tuomet, Amerikos Lietuvių Preky mu, galu gale priėjo liepto
liktą
vai.
naktĮ
Varėnos
Rodos — nedėčiau
Lietuvos pavergimą social
,
ėjo jieškoti darbo. Gavau kai jo visai nebuvo. Gi da bos Bendrovės krautuves galo.
amžių
pakalnėn
—
demokratai pirmoj eilėje de šiaurėje lenkai užpuolė Lie
Netekęs "pajamų šalti
dirbti prie budinkų statymo, bar baidžius baidyti! Jei Vilniuje.
L. I. B. no,” koki turėjo būdamas
žvaigždę minėdams...
da ant krikščionių demo tuvos sargybą prie demar
čia už darbą gavau ant die prasidėtų karas kad ir toli
kacijos linijos, betgi tapo iš
kratų.
apskrities, viršininku, pa
nos po 2 svaru duonos. 2 sv. mam Rumunų fronte, jis be
vaikyti.
L. I. B.
Lydi šešėliai —
Dr. Purickis, kalbėdamas
bulvių ir 500 rubliu. Tuo! abejo atsilieptų ir Į Lietuvą, APJPLėšė PASAŽIERIUS bandė mat "pamėginti, lai
žemės ugnynas —
ANT TRAUKINIO.
antruoju kartu, be ko kito
dės” ir kitaip. Tam tikslui!
t arpu Smolenske už svarą Ar tektų netektų Lietuvai
SUOMIJA PRIPAŽINO
Aukuro angos —
pranešė,
kad užsienių minis
sugalvojo
čekių
dirbimą
pi

duonos reikėjo mokėti po j pačiai karan Įsivelti, šianPenkiasdešimts ginkluotų
LIETUVĄ.
terija, pradedant nuo rugsė
1000 rublių. Nors ir labai su- dien sunku pasakyti. Bet vis razbaininku Meksikoj su nigams gauti iš banko. Tuos
Siela,
pakilki,
—
Washingtonas. — Spalių
jo 14 dienos (vadinas, kai s.vargęs buvau, bet dirbti vis- tik darosi baisu. 1 pač kad laikė traukini pereitų savai čekius padirbęs savo ranka
žvaigždės
meilužis
24
d. Suomija pripažino Lie
d.
Įnešė
savo
interpeliaciją)
tiek reikėjo, nes kitaip butų to karo kurstytojai Vaka- tę ties Signoret miesteliu ir nardavinėjo kitiems ir pas
tegu
sudengal...
telegrafuojanti de tuvos respublika de jure.
1 kasdien
reikėję mirti badu. Pasilsėti ruošė nesiliaudami leidžia apiplėšė visus keleivius. Trįs kutiniu laiku paaiškėjo, kad
L. I. B.
legacijai
Ženevon,
kad ji joJuozas
Tysliava.
;ieną
iš
tokių
čekių
pardavė
I
nebuvo kaip, nes nedirbsi — vis naujų baubų kad ir toj žmonės tapo nušauti.

Ginklavimosi
lenktynės.

Ne rojus, bet katorga.

i

Seimo debatai dėl socialde
mokratų interpeliacijos.

i
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Susirašinekit su Lietuvos
kareiviais

Sučiupta lydeka.

C

♦
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KELEIVIS
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KEIK ALINO
J N 1 ZL1GENTAI
Juozapas Mickus, pajieškau sa
AJ»SIVEDIMAI.
šiai krata. Mokiniai koliota, 1 kės mesti siuntinių tiesiog; 8. Klerikalai kviečia von Ura-j voAš.
tikro brolio Teodoriaus Mickmus, i
' Norintieji padidint savo algine spėchą
ant
Lietuvos
sosto.
pravardžiuota. Konfiskuota ant laiptų. Taip numetami j
paeina iš Kauno rėdybos, Kretingos '
(Pd43)
9. Mokina Urachu "Tėve Mu-i apskričio, Darbėnų parapijos, šlaveitų Pajieškau apsivedimui merginos I ką. KlauskJ.pas:
B. Yuknelis
OIUAUS1S DARBO ŽMONIŲ
I arba jaunos našlės, nesenesnės kaip
keli vežimai lopetų, prie laikraščiai ir laiškai labai sų."
kaimo.
Pereitą
žiemą
jis
buvo
pas
ma

Vienybė Pub. Co.. Ine.
LA1KRA4TIS
i 27 metų amžiaus. Aš esu vyras 30 ni.
glaudos atsivežtų net iš Bo- tankiai prapuola.
10. Vokietijos revoliucija iš ne atsilankęs, potam išvažiavo į Ne- .amžiaus, 5 pėdų 9 colių augšėio, gra- II 193 Grand st., ( Box 143)
PRENUMERATOS KAINA
wark, N. J. ir nuo to laiko nuo jo jo I žios išžiuros, turiu kapitalo 15 tuksBrooklyn, N. Y.
bruisko ir skirtų sodininka
blaško klerikalų pienus.
Aaerikojt:
kios žinios negaunu. Meldžiu jo paties Į tančių dolerių. Norėčiau kad ir mergtMetams .......................... 12.00
III.
atsišaukti arba ajie • jį žinantieji man ' na turėtų nemažiau kai 3 tūkstančius
PARSIDUODA PAVEIKSIĄ
Pusei mehj ...................... 11.25.. vimo mokyklai, kurios te
STUDIJA.
11. Lietuvon ateina bolševikai. praneškite, kur jis dabar gj vena.
dolerių. Meldžiu su pirmu laišku pri
čiaus lenkai neleido atidary
Kanadoj ir Užrubežiuose:
Juozapas Mickus
12. Lenkai užima Vilnių.
siųsti ir savo paveikslą.
J. B. K.
Išdirbta per 15 metų. Parduoda
Metams .......................... $3.00
ti.
P. O. Box 365,
Rumford, Me.
552 Broad st.,
Bridgeport, Conn. rodei, kad savininkas važiuoja i LiePusei metų ...................... $1.50
IV.
(44)
4. Spalių 5 d. vakare lenkų
tuvą.
Su visokiais reikalais alsi k re i
Aš, Anna Satii.skaitė, pajieškau
13. Lietuva apskelbta respub savo
Pajieškau apsivedimui merginos
ERNEST BERG
piant j Redakciją, rašykit šitokį * kariuomenė ir milicija ap
brolio Adomo Satinsko, paeina iš nuo 18 iki 25 metų. Aš esu vaikinas
A mes st., Monlello, Mass.
adresą:
ALUS KAIPO VAISTAI. lika.
Lietuvos Kauno ved.. Krekenavos vai., '5 metų, nerūkau ir negeriu svaigi 105-107
gulė didžiąją lietuvių vaikų
"KELEIVIS”
14. laikinoji Lietuvos konsti gyveno Chicagoj. Mieias broli meldžiu nančių
PARSIDUODA ATLIEKAMI
gėrimų, iš amato esu mašinis
255 Bruadway. So. Boston. Mass.
Washingtono valdžia nu tucija.
prieglaudą. Apie apgulimo
ztsišąuktl. turiu sv-u bų reikalą. Jeigu tas. Per laikraštį pajieškau merginos
RAKANDAI.
kas apie jį žinot meldžiu pranešti ant todėl, kad musų apielinkėj lietuvaičių
' vaisius ir smulkmenas smul- sprendė, kad senasis alus,
V.
Du
dideli
valgomieji stalai ir 2 pe
šito adreso:
(43j iėra. Su pirmu laišku meldžiu pri
čiai, vienas verdamas virtuvei, o ant
15. Kova dėl Steig. Seimo.
kesnių žinių vėliau paduosi kurio Amerikoj yra da daug
siųsti paveikslą, kurį ant pareikalavi. ras šildomas gazinis. Galima nupirkti
16. Karės stovis ir kitos re 18
neišparduoto, gali būt par
me.
no grąžinsiu atgal.
pigiai ir po vieną dulkta.
(43)
Frank Gergen
J. Lomsargis
5. Tą pat dieną lenkų mili duodamas ligoniams kaipo presijos Lietuvoj.
Pajieškau
brolio
Juozo
BudreviP.
O.
Hiatvaika,
Utah.
17. Gabrys išduoda savo sėb
1122 S. 2nd st., Pililadeiphia, Pa.
čiaus, Nno 1913 iki 1915 melų jisai
cija su savo komisaru prie "vaistai,” jei daktaras pri rų paslaptis.
gyveno
Argentinoj,
o
putam
išvažia

Pajieškau apsivedimui merginos
ky ir lenkų "valstybės” ban pažins, kad jis tokiems ligo
18. Spaudos ir partijų protes vo . Australiją. Meldžiu atsišaukti nuo 19 iki 21 metų. Aš esu 22 metų, NEALKOHOI.lšKl PRIESKONIAI,
PLĖŠIA LIETUVIŲ ĮS ko valdininkams dalyvau niams reikalingas.
.tba kas apie jį žinote praneškite, už Amerikoj gimęs ir augęs, todėl nore- sptaisymui gėrimų, geriausios rūšies.
tai.
ką
busiu labai dėkinga. Mes nuo 1916 iau ir merginą gauti čia augusią. Tu- Kaina $3.75, 4 <>z.; $7.50, 8 oz.; $10,
19.
Steigiamojo
Seimo
susi

TAIGAS IR ŽMONES.
Ar alus gali ką ligoniui
jant, įsiveržė į Lietuvos Pre
metų buvom išbėgę į Rusiją ir sugrį iu biznį ir pinigų. Meldžiu su pirmu panti*. Gin, Rye, Brand.v. Bourbon,
i 46)
pagelbėt, ar ne, bet kurgi rinkimas.
žom iš ten 191$ m. labai suvargę.
laišku prisiųsti savo paveikslą, kurį Rum.
BEACON BEV KRAGE CO.
Užgrobė gimnaziją, išmėtė kybos ir Pramonės Banką, daugiau jį dėsi? Juk laikyt
VI.
Marijona Budreviciutė
ant pareikalavimo sugrąžinsiu.
6 Beach st.. Boston, Mass. Dcpt. F. (i.
Radviliškis, Šiaulių gatve Nr. 68,
S. W. Green
Prieglaudą, uždarė banką. pagrobė knygas, dokumen jį sandeliuose reikia ir ran 20. Taikos sutartis su Rusija. Šiaulių
apskr.,
Kauno
red.,
Lithuania.
tus ir uždėjo antspaudas ka
8341
Longvvorth
st.,
Detroit,
Alieh.
21. Svarbesnieji St. Seimo iš
Kauno "Lietuva" rašo:
sai. Banko direktoriams pa dą mokėt, ir prižiūrėtojus leisti įstatymai.
Pajieškau savo pusseserės Onos
Pajieškau apsivedimui jaunos įlaš
i
PIRMA LIETl’VIšKA
22. žemės reformos įstatymas. Bakšienės, po vyrui yra Butkienė, pa ės, kuri sutiktų būti mano gyvenimo
1. Spalių 1 d., 3 valandą po skelbta, kad bankas uždaro užlaikvt, o naudos jokios
į
eina
iš
Kauno
rėdybos,
Batakių
para

Irauge, nuo 25 iki 27 metų amžiaus.
23. Namų ir kambarių sampiet apgulė lietuvių gimna mas ir pinigai atiduodami nėra. Pripažinus gi tą skys
pijos. Gerviški’.i kaimo. Taipgi pajieš- 1 uri būti linksmaus budu ir laisvų pa
<ivmo įstatymas.
timą
"vaistais,
”
jį
galima
'
au
ir
kitų
savo
giminių
ir
pažįsta

zijos ramus lenkų kareiviai, Lenkijos valstybės paskolos
darų. Katra mylėtų gražų šeimyniš24. Nauja Lietuvos konstitu- mų. Atsišaukit
' gyvenimą, meldžiu atsišaukti. Aš
BALTI MORU.
žandarai
ir milicininkai. kasai. Likvidacijai duota bus išparduoti ir pinigo pa eija.
Andy Bakshas
esu 27 metų vaikinas, linksmo budo,
Tuo metu gimnazijos bute viena sąvaitė laiko. Pinigai daryti. O "ligonių," kuriems
P. O.
Winiired. Mont.
aisvų pažiūrų, nevartoju jokių svai- ? Atidarau naują aptieką, ku- S
VII.
•.:lų ir nerūkau. Su pirmu laišku mel- S rioį užlaikau visokias žoles, į
mokinos mokytojų semina busią išduodami tik lenkų alus reikalingas, bus tiek ir
25. Karė su lenkais.
Pajieškau Petro Razmo, Kauno rė
Ižiu prisiųsti ir paveiksią. Merginu ir p šaknis, kvepiančius
muilus, 3
26. Rusai išveja prošepanu- dybos. Kretingos apskričio, Grušlau vaikinų meldžiu nerašineti.
rijos ir keturklasės mokyk paskirtojo komisaro parašu tiekI
? perfumtis ir tt.
į
( 14)
k ės klebeno brolio sūnūs, pirma gyve
t
iš Vilniaus.
5 Receptus sutaisau labai atsar- 3
J. Vaitkeviče
los mokiniai, iš viso apie du ir, žinoma lenkų markėmis.
? giai ir teisingai. Praktikuoju s
27. Paliokai užpuola Lietuvos no po numeriu 11820 Emerald, West 21 Matvhinney st., Oakland,
Pulman, III. Meldžiu .atsiliepti, ar ka>
šimtu žmonių. Ginkluotos
Tiek lenkų ginklo perga AREŠTUOJA BLAIVY kariumenę.
»
per 20 metu.
(44) 5
Pittsburgh, Pa.
apie jį žinote praneškite, nes turiu
5
S
lenkų jėgos Įsiveržė Į gimna lių Vilniuje per kokias 3—l
PEfRAS
SINUSAS
|
BĖS AGENTUS.
28. Želigovskis užima Vilnių. svarbų reikalą.
<444
LDLD. CENTRO VALDYBOS
?
724
VV.
Baitimure
St„
a
Jonas Narniontas
29.
Želigovskis puola ant
zijos ramus ir pradėjo "va dienas!
ADRESAI:
Paskutinėmis
dienomis Kauno.
?
BALTIMORE, Md.
|
43 Gold st.,
Brooklyn, N. Y.
lyti” juos nuo mokinių. Kad
Nno spaliu mėn. 6 d. Gim Philadelphijoj ir kituose
J. S. Prusalaitis, pirmininkas
30. Prūsų lietuviai ateinu Lie943 Bank St., Waterburv. Conn.
Pajieškau savo pusbrolių Petro ir
sėkmingiau tai atliktų, mu nazijos mokiniai ir Mokyto miestuose areštuota ir su
J. M. Buchinskv. sekretorius
tuvai Į pagalbą.
Kazimiero Giedraičių, Kauno rėdybos.
šta ligi kraujo, spardyta ir jų Seminarijos
mokiniai, grusta į kalėjimus daugybę
52 Glenwcod avė.,
31. Želigovskis sumuštas ties Kretingos apskričio, Laukelio kaimo
(•/į
Binghamton, N. Y.
Meldžiu atsiliepti.
(141
stumdvta mokiniai ir moki neturėdami buto, vaikšto su blaivybės valdininkų, nes iš žirvintais.
K. Liutkus, iždininkas
Jenas Narniontas
32. Mušis su lenkais ties Ci
nės. Užpuolikų tarpe daly mokytojais už miesto ir ten ėjo aikštėn, kad "blaivybę”
Great Neck L. I., N. Y.
43 Gold st.,
Brooklyn, N. Y.
Kur seniausia,
bais.
vavo ir matomai svarbų atlieka pamokas.
Ten geriausia.
bevvkindami tie grafteriai
33. Sutrauka smulkesnių mu
Pajieškau pusbrolių Narmontų, ne
REIKALAVIMAI
vaidmenį vaidino pabėgęs iš
beatsimenu jų vardu, esame broliu
išpardavė galybę degtinas iš šiu.
(44)
Kauno peowiakas, buvęs
34. Plebiscitas ir jo nenusise- vaikai.
DIDELIS LIETUVIŲ
R Ei K ALI NG AS SALES.'.! A.N AS
valdžios sandėlių ir apgavo
Narmontas
Jonas
Kauno lenku gimnazijos di
Kuris žino kelias kalbas. Pro?',
kimas.
Brooklyn,
N.
Y.
43
Gold
st.,
PROTESTO MITINGAS. valdžią ant $15,000,000.
tapti Prekybos Menedžeiium, jei ga
rektorius, Leonas PšemeViii.
Aš, Elzbėta Gelažienė, pajieškau lės vesti užsienio skyrių gyvos preky
35. Taikos sutartis su latt iais.
Washingtonas. — spalių
neckis, kilęs iš Prienų, mo
-avo vyro Antano Gelažio, iš Lietuvos bos organizacijoj.
Člifford Madison ar.J Co.
36. Lietuva atgauna Palangos paeina Suvalkų rėdybos, Kalvarijos
kąs gerai lietuviškai ir mo 74 d. Kaune buvo įvykęs AUTOMOBILIAI DAVĖ
53 štate st.,
Boston, Mass.
■
r
’
.rapijos,
.Menkupių
kaimo.
Atvažia

uostą.
$4,527,018.
kytojavęs Voroneže M. Yčo tūkstantinės minios protes
vo į Ameriką 1913 metais ir paskuti
37. Francuzų kolonija Klaipė ne laiku gyveno Nanticoke, Pa.
K
gimnaziioj. kur dėjos net to mitingas prieš lenkų žiau
PARDAVIMAI
Už automobilių ir kitokių doj.
Meldžiu
atsišaukti
arba
«<as
apie
jį
rumus Vilniuje, šiame pro vežimų "laisnius” Massagana uolu lietuviu.
Visi šitie dalykai yra aprašyti ■ note malonėkite pranešti, už ką bu
PARSIDUODA RESTORANAS.
arduoda laivakor
Gimnazijos mokiniai, iš testo mitinge dalyvavo kau ehusetts valstija šiais me Lietuvos Respublikos Istorijoj siu labai dėkinga. Aš esu atvažiavus
Puiki biznio vieta, su didele lie
7 liepos, 1921 m. ir gyve
tes ant visų pa
tuvių kolonija, biznis išdirbtas dide
girdę apie pavojų savo mo niečiai ir Vilniaus bei Gar tais turėjo $4,527,018 įplau su visais faktais ir dokumentais. jnuAmerika
New Britain, Conn.
(43)
lis per daug metų. Atsišaukit tuo
rankiausių Lini
kyklai, susirinko didelė mi dino tremtiniai. Buvo kalbė kų.
Knyga parašyta tokia lengva
Elzbieta Gelažienė
jaus vpatiškai, ar per laišką, klaus
jų
Į
Lietuvą ir iš Lie s®
36 Star st., New Britain, Conn.
ir gyva kalba, kad skaitai ir nori.
dami daugiau informacijų, po No.
nia prie gimnazijos rūmų. tojų iš įvairių organizacijų,
tuvos arba ir visur ki
l?0 Granu st., Brooklyn, N. Y. (44)
Didelio formato, ant dailios
Lenkai kareiviai ir žandarai partijų ir tautybių.
Aš, Marijona Mickevičienė, pajieštur per
Antveipą,
SENATORIUS
KALTINA

popieros. graži spauda, ir kai !■ >.u savo vyro Igno Mickevičiaus. Vil
PARSIDUODA BUČEKNE IR
pradėjo ir juos sklaidyti
Rotterdamą,
Breme
Mitingas išnešė sekamus MAS KREIVOJ PRISIE- nuoja
■
su visu žemlapiu tiktai niaus rėdybos, Simeniškių parapijos,
GROCERNE.
ną, Hamburgą. Liepomušdami ir net šaudydami. nutarimus:
Paleikių
ka
’
mo.
Jis
apleido
mane
30
81.00.
Apdaryta
auksuotais
KOJ.
birželio, 1920 m. Meldžiu tuojaus atsi Ant gero kampo, labai pigiai, Kreipjų. Karaliaučių ir ki
Po nenkiu valandų sun
"Protestuoti visam pa
audeklo viršais — $1.50.
(14)
šaukti, arba kas apie jį žinote, malo katės šiuo adresu:
tus portus j Eidkū830 No. 10 st.. Fiiiladelphia, Pa.
Arizonos senatorius Cakios "kovos” lenkų "didvy kuliui prieš lenkų elgimąsi
Prisiuskit "Keleivio’’ Redak nėkite man pranešti, už ką busiu la
nus
ir Į pati Kauną,
(44)
meron tapo apkaltintas pri- cijai pinigus, ir tuoj šitą veika bai dėkinga.
riai” atvadavo gimnazijos Vilniuje;
WAKEFIELD, MASS.
taip pat ir iš Lietuvos.
Marė Mickevičiene
g
a;
Čia
parsiduoda grosernė ir bučerramus ir išstūmė paskutinį
414 South avė.,
Du Bois, Pa.
"Reikalauti Lietuvos vy saikintujų suolo kreivam lą gausit. Adresuokit taip :
B
rė,
<)
taipgi
du
biliardiniai
stalai.
Ge

"KELEIVIS"
lietuvį musų gerbiamąjį vi riausybės išrupinimo didžių liudyme ir prisiekoj.
Aš, Barbora Daniunukė, pajieškau ra vieta lietuviui arba ienkui. Parsi
Pinigus siunčia Į Lietuvą
255 Broadway, So. Boston, Mass. savo
suomenės veikėją gimnazi jų valstybių globos skriau
brolių Antano ir Juozapo Daniu- duoda, nes savininkas eina j kitą biz
ir visur pigiausiu kursu;
nį.
nų. Kauno rėdybos. Panevėžio apskr.,
už juos garantuoja, kad —
jos direktorių Mykolą Bir džiamiems Lietuvos pilie POPIEŽIUS DAVĖ RUSI
26 tValter st.,
M’akefield, ?>!ass.
Ramygalos valsčiaus. Pašilo kaimo.
ypač Lietuvoje — pinigai ■f
žišką. "Nugalėtojams” pasi čiams okupuotoje Vilniaus
JAI 500.000 LIRŲ.
Meldžiu atsišaukti arba kas apie juos
PADĖKOS ŽODIS.
bus greitai ir parankiai iš
KNYGOS Už PUSE KAINOS.
žinote praneškite, nes turiu svarbu
liko visas gimnazijos turtas, srityje;
Aš, žemiau
pasirašiusi, reikalą.
Romos popiežiaus pasiun
Rašykit tuoiaus
mokami artimiausioje vie
(44)
i
G. YACKEVIČE
kuri taip rūpestingai rinko
B. Danunes
toje nuo priėmėjo gyve
"Imtis priemonių protes tinys Ženevoj įteikė tarp- nuoširdžiai dėkuoju Vincui
So. Omaha. Neb.
nimo.
p. Biržiška ir sėkmingai ap tuoti piieš Hymanso pasiū i autinio Rusijos šelpimo ko Matulioniui iš W. Frank- 20 Voodhecs st., Amsterdam, N. Y. 3306 X si.,
Pinigus j Lietuvą
saugojo nuo vokiečių ir bol lymo projektą;
miteto pirmininkui Nanse- fort, Ilk, už jo gerą širdį.
siunčia
telegramų.
ševikų pasikėsinimų. Gim
"Reikalauti, sulyg laisvai nui 500,000 lirų badaujan Neturėdama su juo jokios I
i
Amerikos
pinigus
nazijos rumuos pasiliko ir pareikšta Gudų gyventojų čių rusų pašalpai. Sulyg da pažinties, bet radus "Kelei I
maino ant visų
>
asmeninis M. Biržiškos tur valia, prijungime Lietuvai bartinio kurso, tas reiškia vyje” jo antrašą, parašiau I1
šalių pinigų.
I
tas. Nugalėtojai mokiniai S visos ' Gardino srities su apie $20,000.
jam laišką prašydama pri I
gj H S
■
valandą vakare traukė šv. Baltstoge, Lietuvos Brasta
siųsti man receptų knygelę, 1I VISAME pasaulyje yra priimta sveikinti savo gimines, sa
"VIENYBĖS”
Jurgio prospektu, raitų ka ir Slaninu ligi Bugo ir Na
ir greitu laiku tą knygelę 1 vo artimuosius, didžiųjų švenčių sulaukus. Kiekvienas ASPAUSTUVĖ
reivių ir žandarų mušami ir revo upių:
nuo jo gavau, ko visai nesiti sI merikos Lietuvis turi savo artimųjų Lietuvoje, kurie su
Visokius spaudos dar
tryDiami. Žmonių minios,
"Šaukti visuomenę nesi
kėjau. Todėl tariu jam per ■I išsiilgimu laukia dovanų, laukia gal ir labai reikalingos pa
bus atlieka greitai,
šalpos. Iš kaip tik dabar yra laikas pasirūpinti, kad tos mu
vaikščiojusios šv. .Jurgio duoti suprovokuoti nei at
pigiai ir gražiai. «
"Keleivį"
ačiū
už
taip
gjBrą
I
a sų dovanos pasiektų juos dar pirm švenčių. Nebe to dar,
•35
gatve, buvo be galo pasipik keršyti lenkams Lietuvoj; ir Ar žinai, skaitytojau, kaip jo širdį.
Spausdina
konstitucijas,
I
I kad nebutu reikalinga Lietuvoje ir šiaip paramos, žiemai
dabar stovi Lietuvos rubežiai?
knygas,
laiškams
popieras,
tinusios visu šiuo žiauriu ir
•E
"Šaukti visuomenę auko Ar žinai, kur dingo Vilniaus
Ona D—nė,
£I
plakatus, vizitines kerteles,
ateinant.
—
DAR
DAUG
YRA
TENAI
VARGO
IR
SKUR

biauriu reginiu.
ti naujų Vytauto Gimnazi
Moliniškiai, Valkaviškio ap. iI
baliams tikietus ir tt
:
2. Dar prieš tai lygią "per jos rūmų Vilniuje pastaty plebiscitas ?
Į DO, DAR TOLI GRAŽU NEUŽGIJO TOS MUSŲ ŽAIZ
Ar žinai, kas dabar valdo
I DOS, KURIAS UŽDAVĖ JIEMS KARĖ. Taigi musų, Agalę” gavo lenkų kariuome mui.”
ŠKOTIJOS LIETUVIŲ
ą
Klaipėdą ?
is
"VIENYBĖ”
nė ir vadinamoji plėšikų
Į merikiečių, pareiga yra nepamiršti anoj pusėj vargstan
Liet. Inf. Biuras.
ŽINIAI.
Ar žinai pilną Lietuvos sutar
ri)
i
EINA DU KART
"valdžia” ir kitoj vietoj. Už
Šiuomi pranešama Škoti z čių savo giminių.
ti su Sovietų Rusija?
SAVAITĖJE
upy prie II Ponamarinės
Į
pasiskubint
su
persiuntimu
LieDabar kaip tik gera proga
Spausdina geriausius raš
Jei šitų ir daug kitų dalykų jos lietuviams, kad M. Stan i
gatvės namai 2 ir 17 Nr. bu
tus, vėliausias žinias iš
yra
"Keleivio,” t tuvon pinigų, nesą kursas pinigų yra labai žemas. Maža
nežinai, tai perskaityk Lietuvos kevičius
I
vo nupirkti, remontuoti ir
pultų,
bet
yra
daug
galimybių,
viltis,
kad
jis
dar
žemiau
Lietuvos
ir visur ir turi
"Naujienų” ir kitų laikraš 5
Respublikos Istoriją.
juokų skyrių
Į kad gali pakilti, — TAD KIEKVIENAS KAS TURI REIpritaikyti vaikų prieglaudai
Amerikos paštas ragina
čių agentas ir parduoda vi
•v
”tXrka”
(•
a. a. kunigo Stasio lėšomis. visus namų savininkus ir Čia rasi visus faktus, prade sokias knygas, kokių tik ga si KALA PERSIŲSTI LIETUVON PINIGUS, LAI PASIAMERIKOJE S3.50 MET.
Prieglaudoje buvo laikoma gyventojus uždėti ant savo dant nuo 1905 metų Revoliuci lima gauti "Keleivio” kny 1I NAUDOJA ŽEMU KURSU dabar jau.
LIETUVOJE .............. 4.50
40 vaikų. Želigovskio "val namų durų aiškius, nume jos ir baigiant šiomis dienomis. gyne. Jo adresas toks: M. 1 Kad žmonės naudojasi puolimu kurso, matoma iš žemiau
S ■
1
Lietuves Respublikos Istorija
džiai” tai nepatiko ir ji nu rius. Dabar daug žmonių
2
Stankevičius,
176
Door
B,
paduotos
ištraukos
iš
musų
knygų,
parodančių,
kaip
su
Pirkite
''Vienybės” Ben
I
tarė atimti prieglaudos na skundžiasi, kad jie negauna tik ką išėjo iš spaudos, šitas Dymecks Land.
drovės šėrus. Dividendai
kiekvienu
mėnesiu
vis
daugiau
pinigų
siunčiama
per
musų
Wishow,
veikalas apima visą laikotarpi
Į
mokami. Ateityje bus di
mus. Nusiųstieji milicinin laiškų ir laikraščių, o laiška nuo
1905 metų revoliucijos iki Craigneuk, Scotland. (43)
:■ delis
i Banką. Taip, išsiųsta Lietuvon per Baltic Statės Banką:
jieliia-.
kai ir žandarai išlaužė duris nešiai vėl sako, kad jie ne šių dienų ir parodo, kaip gimė — ■■■■■ ■
2,530,456 auks.; Vasario mėn.—
■ ■ ■■
1921 m. Sausio menes v
i
Vienas
šėras $10.
t.
t
ir išvarė vaikus gatvėn. gali surasti adresatų, nes Lietuvos Respublika. Prie vei
I
2,082,795 auks.; Kovo mėn. 2,640,861 auks.; Balandžio
i
*
■ s
•
kalo
yra
da
pridėtas
didelis
spal

s mėn. — 2,087,633 auks.; Gegužės mėn.
Nuosavieji prieglaudos na art durų nėra numerių. Esą
3,118,044 auk.;
I
vuotas
žemlapis,
kuris
parodo
Užlaiko
dideli
knygyną,
mai buvo atiduoti gelžkelie- tokiu gatvių, kur nei vienas
Birželio mėn. — 2,501,950 auks.; Liepos mėn. — 4,904,886
visus dabartinės Lietuvos mies
kur galima gauti vičiams gyventi, nežiūrint to, namas neturi numerių . ant tus ir miestelius, jos apskričius Aš, Domicėlė Pleinaitė, pajieškau iI auks.: Rugpiučio mėn. —5.596,650 auks.; Rugsėjo mėn.—
•)
šokių knygų.
kad yra toliausia nuo gelž- durų. Aiškus dalykas, kad ir valsčius, jos rubežius ir visas ' savo dėdės Antano Pleiniaus. 15 metų
c
”
5,114,750
auks.
VISO
PER
9
MENESIUS
IŠSIŲSTA
PER
I stgal gyveno Chicagoj. Meldžiu atsi- I
Reikalaukit*’ platesnių ins
kelio ir kad nemaža namų surasti ant tokios kalvės kaimynes šalis.
’ liepti.
(44)
:y
I MUSŲ BANKA Į LIETUVA 31 MILIONAS 678 TŪKS
formacijų apie viską, raKnygos
turinys
susideda
iš
Domicėlė
Pleinaitė
r
prie pat gelžkelio stoties žmogų negalimas dalykas.
švkite mums laiškus, rei43 Gold st.,
Brooklyn, N. Y.
I TANČIAI IR 25 AUKSINAI, IR NEI VIENAS SKATI
sekamų
skyrių:
I
Taigi gyventojai turi spir
tušti stovi.' Matyti, čia norė
kniaukite musų piniginio
KAS Iš TŲ PINITŲ NĖRA ŽUVUS!
Pajieškau savo tikro brolio Mikolo *I
I.
ta ne patogumų suteikti ti namų savininkus, kad jie
kurso ir kayg ų katalogo.
BALTIC STATĖS BANKAS užtikrina, kad per jį siųsti
Kuber, paeina iš Kauno rčdj bos, Pa I
gelžkeliečiams, bet kvailą uždėtų ant durų aiškius nu 1. Per revoliucijos ugnį.
(S.
nevėžio apskričio. Ramygalos vals
Su visokiais reikalais
2. Vilniaus Seimas (1905 m.). čiaus, Koršės kaimo. Per pastaruo J pinigai kuogreičiausiai pasiekia Lietuvą; Baltic Statės
bejėgį pyktį numalšinti ne merius.
i
kreipkitės šiuo adresu:
3. Praloto Antanavičiaus ap sius 20 metų nežinau kur jis gyvena. « Bankas duoda pilniausią garantiją už pinigų čielybę.
Beto, paštas pataria kiek-- linkraštis. kuriame jisai prirodi Meldžiu atsišaukti arba kas anie jį I
laimingų vaikučių lietuvių
Taigi ir gerb. Tamsta pasinaudok tais patogumais, t. y.
LITflUflNIflN
vienam įsigyti prie durų dė nėja, kad caras yra Dievo patep- žinote man pranešti, už ką busiu la sI
ašaromis.
kursu,
kuogreiciausiais ir teisingiausiais Baltic
Statės
bai dėkingas.
*
(43)
II
(•)
3. Spalių 4 d. vakare apie žutę laiškams ir laikraš tinis ir jo negalima nuversti.
VIENYBE
PUBLGO
Mr Thony Kuber
I Banko patarnavimais ir siųsk pinigus į Lietuvą dabar,
4. Caro valdžia griūva.
3370 Rooseveit avė.,
Detroit, Mich ’
:■
50 lenkų kareivių apgulė ki čiams. arba išpjauti durįse
193 G ra fili St. w
—d! kuomet už dolerį gaunama daug auksinų.
II.
tą lietuvių prieglaudą Mur- skylę, jei durįs laikomos už
Pajieškau savo pusseserių Petkai- I I
Adresuokite
mums
šitaip:
(?)
• Ka- • iij
BrooKlp, N. Y.
5. Klerikalai ruošia monarchi čiu, po vyrui Monika Geduiienė- ir
kučių priemiesty, bet mato rakinamos, ir ties ta skyle
zimiera, Telšių pavieto, Viešvienų pa - ! !
ją
Lietuvoje.
Kur vienybė,
mai bijojo nakty šturmuoti iš vidaus prikalti skrynutę.
__ Pirmiau gyveno Chicagoj, o I
6. Vyskupo Karevičiaus kelio- rapijos.
Ten gslybė.
dabar nežinau
kur.
.Meldžiu
atsišaukti
'
Į
šia
pavojinga "tvirtovę.” Tuomet laiškanešiui nerei nė pas Ludendorfą.
,
y
(41)
...............................................................
I
294
EIGHTH
AVĖ..
NEW
YORK,
N.
Y
šturmas prasidėjo tik išau kės gaišinti laiko laukiant
7. Karevičiaus išdavystę rePaul Taurinki
So. St. Paul, Minn.
šus. Padaryta rupestingiau- pakol, kas nulips, ir nerei- mia visi kunigai.

“KELEIVIS”

Visokios žinios.

Lenkai dūksta
Vilniuje.

I

l

APTIEKA

J.

1

1

3
■i
i

Kalėdoms Prisiartinant!

FAKTAI APIE LIETUVA

2

1

Uždekit numerius ant duru.

<•/

(5)

2

Pajieškojimai

i

e

(•,

į

BALTIC STATĖS BANK

i
i

6

" 1

KELEIVIS

»■—

kuris turi pinigus, ims gyvą
kirmėlės ėst.
Šeimininkė, kaž-ko besi* -■-/<» Puiki proga atlankyniui savo tėvj
Klausimai:
pinigus butu kas tuo budu graibydama ant lentynos,
..
nės per Kalėdas yra suteikiama is
rado
pirštines
ir
jose
šimti

apgautas.
_ V - plaukimui gruodžio 10 d. GARLAIVIO
Gerbiamoji "Keleivio” Re-,
M1NNEKAHDA (17,720 tonų didumo
4. Pinigus patartina vež nę. Todėl ir dabar da ją gyv
1 »• !■»«-, » A NT yv.». ~\r -X
14 • > m im v. *»»
dakcija, malonėkit man at
. išplaukiu
iš New Yorito į Hamburgą,
tis čekiais, kurių be savinin kirmėlės ėda.
Liepoją
ir
Dancigą.
Jus
pribusite
pil
sakyt į kelis klausimus, už
♦
♦
♦
nai į laiką, kad praleidus Kalėdas
ko parašo niekas negali iš
ką aš busiu labai dėkingas.
gimtinėje pastogėje. Ruimingi de
mainyt. čekių galima gauti
Zanavykijoj, Karališkių
niai pr.sivaikščidjiinui, kurie visi yra
1. Nors visos lietuviu lygiai ant dolerių, kaip ir kaimas susitarė prašyt praViriami trečios kleso- pusažieriams.
Uždaromos kajutes. Gerus maistrs ii
parduodančios ant markių, o nuvažiavus i bašėiaus, kad jis leistų savo
agentūros.
jo duodama užtektinai. Visi modernišlaivakortes, stengiasi patar Kauną juos galima išmainyt jauną vikarą pašventint jų
ui jurą kelionės paran .ūgiai.
Kiti iii ’eii laivai White Star, lled Star ir American Linijų iš
nauti lietuviams kuogeriau- ant pinigų ir ten pat padėti laukus. Leido. Laukus paplaukia š Nev. Yorko, Philadelphijos ir Bostono parankiomis
sia, bet kurią tamstos nuo j banką. Tokius čekius par________
r_________
dienomis norintiems atlankyti Europą per Kalėdas. Specialiai
par- _____
šventino.
Bet tarpe
Dumblėsusiturimai šitoms kelionėms.
savęs
rekomenduotumet, duoda Paltie Statės Finance nu ir Pempėnų linijos buvo
kaipo atsakančiausią, _ per Corporation So. Bostone ir žydo šešmargis. į kuri kunikurią butų galima saugiai ir Baltic Statės Bankas Ne .v gas nei vieno lašo šventvanb? didelio vargo parvažiuot Yorke. Abidvi įstaigos yra denio neįtrėškė. Todėl, kaip
į Lietuvą*?
'sąžiningu lietuviu rankose tik demonstrantai susėdo
Bostono ofisas: 84 Siute St..
etinius agentus.
2. Ar galima parsivežti i _r
;r’ tikrinam, kad jus neap- pietaut, iškilo šturmas su
E
.Lietuvą Suvienytu Valstijų1 gaus.
perkūnija ir lietum. Ponas
pinigų ir tenai išmainyti 5. Išvažiuojant iš Ameri perkūnas pykšt! į žydo mie
juos su didesne nauda ant kos galima vežtis pinigai ko žių krūvą ir sudegino.
,
PARMOS!
KARMOS!
lietuviškų?
kie tik patinka, auksiniai ar
Vikaras tą dieną, o pra-! Turiu daugybę fainių ant pardavi
3. Ar Lietuvoje yra falši- popieriniai, valdžia į tai ne basčius sekmadienį turėjo mo, didelių ir mažų. Tos farmos ran
vų pinigų*, kuriais galima sikiša, ir todėl nėra reikalo gerus pamokslus.
dasi New -Jersev valstijoj, netoli Ne
s kainos jau nupigintos
tvariu X. J., prie upių ir šaltinių.
apsigauti mainant Ameri nei juos slėpti, nei rodyti.
Laisvės Mylėtojas.
Parsiduoda su mažais {mokėjimais ir
Į LI E T U V Ą
kos pinigus?
lengvais išmokėjimą.s. Platesnių ži
6. Kiek mums teko nuo
nių
klauskit
laišku.
(Pd48)
Geras
susisiekimas su visomis Lie
4. Kaip didelis yra pavo buvusių Lietuvoj žmonių
tuvos vietomis. Geras valgis ir už
M. CHURINSKAS
jus vežtis su savim pinigus
tektinai jo duodama. Wsoki paranSanil Brook, X. J.
Box 16.
girdėti, tai auksiniai Ameri
kumai, didelė vieta ant deko. Vi
čia, Amerikoj, ant laivo ir kos pinigai tenai yra piges
P. S. Norėdami farmas matyt,
m:
va sokį modemiški Įrengimai, koki tik
žiuokit
į
Flemington,
N.
J.
Mane
raparvažiavus i Lietuvą?
FARMOS! .-it ant stoties kasdien.
gali būt ant iaivo.
ni, negu popieriniai, ir prie KARMOS!
a y ...u:
I
O. Aš turiu biskį auksiniu to da jie nėra tokie paran- RYTINE-: CON.NECT1CUT FARMOS
eo tar ine
Amėi ikos pinigų — ar aš kųs kelionėj. Taigi vežtis 106 akrų farma, 30 akrų dirbamos
DIDELIS DERLIUS
Laivai išeina kas savaitė
ir gerai prirengtos visokiems ja
galiu juos išvežti iš čia ir
MEDAUS.
Iš Nevv Yorko i Hamburgą
auksinius pinigus nepatarti vams; puiki ganykla; užtektinai mal
kokiu budu: slapta, ar vie na.
Samland (tik trečia klesa) Lap. 30
kų namų reikalams; geriausi vaisiai;
Iš šiltos vasaros gavome dau" ge
galima laikyti 23 galvos galvijų; 0
Iš Nevv Yorko Į Antvverpą
šai '■
. į 7. Pirmos pilietiškos po- :uimų stuba ir kita 4 ruimų stabą; ro medaus, deito šįmet pigesnis: 5
Spalių 29
Lapland .
svarų
vieditikas
po
$1.50;
didesni
or

6. Ar už auksinius Suvie
\anduo ant kiemo; 2 barnūs deriai daug pigiau. Agentam ir štotLapkr .5
Finlar.a ..
pieros nedaug jums paleng- bėgantis
•r viskas geriausiame stovyje. Geru inkam duosim gerą nuošimtį.
Lapkr. 19
Zeeland ..
nytų Valstijų pinigus Lietu
ivirjs, bet jos nieko ir nepa vieta partneriams, randasi apie ketu Geriausių bulvių bušelis po 51.25; Krooniand
Lapkr. 26
voje butų didesnis pelnas,
rias mailes nuo didelio p amoningo visas karas, C00 bušelių, po $K15.
kenks.
Jei
norėsite
grįžti
nemiestelio - ir gelžkeiio stoties. Yra Bačka geriausių o'oulių, 57. Ruginių
kaip už popierinius?
j
merican ink
išbuve tenai šešių mėnesių, puiki farma, kuria sunku gaut už miltų
bačka. 57. Kopūstų hačka, $3.
7, Aš nesu Suvienytų Val
52,000.
Iš Nevv Yciko į Hamburgą
Su orderiais pasiskubink i t, kol reužgalėsite sugrįžti; praslinkus
Mcngolia ............................... Spalių 26
stijų pilietis: jei aš prieš iš šešiems mėnesiams, be pilnų
■f.lo. Už visus siuntinius mes užmo200 akrų farma. 75 akrai dirbamos, i kėsim, exspresu ar freitu. Taip pat
Minnekahda ....................... Lapkr. 5
važiavimą iš Suvienyti! X alakmenų, likusioji ganykla ir miš-' pardavime ūkių paturnauj&m, priAlanchuria......... ........... Lapkr. 23
pilietiškų popierų jau neįva be
) as. Yra visokių vaisinių medžią, 13! siusdarri ūkių surašą.
stijų išsiimčiau pirmas pi žiuosite.
Tikėtai tiesiog i Pilevą.
(44)
:uimų stuba su geležiniais porčiais ir į
M. IVaienėius
lietiškas popieras, ar . tas
INTERNATIONAL MERketurių
ruimų
skiepas.
Bamė
40x81
! 8. Kelionės ilgumas per u užtvaromis dėl 27 karvių ir 5 ark- i P. O. Box 96, H art. Michigan.
I
CANTILE MARINE CO..
rmn'palengvintų paskui su
Atlantiką priklauso nuo lai- ’lų, taipgi vieta dėl 75 tonų šieno; i
120
laivu — 1,300,000 tonų.
grįžti i Suvienytas V alsti- ,'vo ir linijos, bet apskritai vištininkai, ledaunč. vanduo bėga ant i
-----------kiemo.
Visos
triobos
randasi
geriau

Boston
office: S4 Statė Street<
’
Tek S. B. 2488. .
arba pas vietinius agentus.
siame stovyje. Sykiu parsiduoda 13
J>?
”L'
tz
•
-i
t-min
imant,
ji
tęsiasi
apie
savaite
8. Kaip ilgai tęsiasi

Klausimai ir Atsakymai.

» •* k

mI.zv

Ifait
KStates

s

Generalini Agentai Jei CK NTRALINES ir RYTŲ EUROPOS
X<>I{'1W - GERMANI LLOYD
«M F S.
Iš NEU

YORKO TIESIAI 1

BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJŲ

Laivui plaukia tiesiai j LIEI'OJI

per Dancigą.

I

Tiesus persimait»y-

■

mas nuo laivo ant laivo.

.................................... Lapkričio 12. Gruodžio 31
DS<)N ..................................... Gruodžio 3
PliiNčCSS M.iTUlkA ..............Gruodžio 10
** ,XE?' YORKO 1 UHERBOL ^G A iK BREMENĄ TIESCAJ
cidelzais ir greitais garlaiviais tam Amerikos ir Vokietijos portų.
AMERli l Lapkr.ėio i. Lupkri.'io 29 ir Sausio 3
GKOb.G!-. V. ASHINGTON Lapkričio S. Gruodžio 8 ir Sausio 17
Kreipkitės prie agentų

1’*>iOMAC

UNITED STATĖS LINES

99 Statė Street. Eoston, .Mass.
m- v-;ų s:tų garlaiviu trečios klesos keliauninkai yra sutalpinami
atskiras kajutas po• 2, t arba 6 ypątas. Užtektinai geras maistas
. suteikiamas permainant kiekvieną dieną. Kreipkitės prie agentų
1 r.itcd American Lineb. Ine...
Roosevelt Steamsliip Co., Ine.
Moore & McCormack Co., Ine.
15 Broaduav. New >ork.
Vedėjai ir Operuotojai dėl U. S. Shipping Board.

i

FARMOS!

■J*

V^R

S

>A

gaivų galvijų, 4 arkliai, 4 kiaulės, 1
kuilys, apie 50 vištų, daugybė farmos
įrankių ir mašinerijų, kaip tai pakin $
ką, vežimų, karietų, žodžiu sakant j)
yra viskas, kas tik ant farmos reika
linga. Daug javų taipgi parsfduoda
artu su farma. Randasi vienos mar £
lės atstume nuo gelžkelio stoties ir •:<
dvieju mailių atstume nuo trijų pra
moningų miestelių. Iš priežasties sa
vininko senatvės ši vieta parsiduoda
tečiaus ’abai pigiai, tik už $7,800.
į

-V!a?tiką'
9. Kariumenėn imami vi9. Ar Lietuvos valdžia ima gi IJetuvos piliečiai vistiek
sugrįžusius s_. ?r kurjs buvo Amerikoj, ar
rus kanumenen. As esu 3(b
tečiaus ramybės jJaikll
metų amžiau^ . .
.
iraami tiktai
kariumenės
Keleivio Skaitytojas. amžiaus Dabartiniu laiku

—-

I•

❖

*

SO. BOSTON. MASS.

Iš HAMBURGO Į
DANCIGĄ ir VARŽAVĄ
Naujais laivais
Lapkričio
ORBITA
‘
OROPESA

12
*
Lapkričio 26
Gruodžio 10

ORDINĄ
Uždaryti kambariai moterims
ir šeimvnoms.
THE ROYAL M AIL
STEAM PACKET CO.
26 Broadivay. New York.

117 W. Washington st., Chicago
arba pas vietos agentus.

I PILIAVA
Laivas ’FNITED STATĖS"

DAINOS
Išėjo naujos muzikos apie 60
Įvairių dainą, taipgi planui ir
smuikai; jų tarpe ir lietuviški
šokiai: Suktinis, Klumpakojis,
Noria miego, Kriputis ir kiti.
Tas leidinys tai “Penkių Metų
Kanklės. Kaina pažeminta lig
Naujų Metų. Kaina knygos,
minkštais apdarais — 4 dol.;
kaina knygos kietais, rūbo, ap
darais — 5 dol. Pasiųsk drau
gams Lietuvon. Adresas:
M. PETRAUSKAS
769 l>roadway,
SO. BOSTON, MASS.

Nepaprastos
Lenktynės

►

►

LAPKRIČIO 1

■

Laivas ”FREDERICK VIII”

LAPKRIČIO 18
Visa trečiu klesa susideda iš kajutu dėl 2 ar 4 žmonių. Dėl infor
macijų kreipkitės prie vietinio
agento arba prie vieno iš Kompa
nijos ofisų:
Scandinavian. American Line
27 Whiteha!l St., New Yors, N. Y.
= 117 X. Dearborn St., Chieago, III.
> 123 S. 3rd Su, Mineapolis, Minn.
248 VVashington St., Boston, Mass.

lUNiTED
AMERICAN
LINES.c

LIETUVYS
Gydytojas ir Chirurgas.

506 Broadway & G st.

Skandinav ianAmerican Line

L

;Į Dr. J. C. Landžius Seymour

; tamstos jau neimtų,
Atsakymai:
i jei karė kiltų
kiltu iš naujo, tai 200 akrą farma, puikiai padalinta
galėtų
pašaukti.
i dirbamą žemę, ganyklą ir mišką.
1. Teisybe pasakius, tai
Apskaitoma, kad iš miško galima
—
■■■
—
..............
...
.
kelionės gerumas ar blogu
: rikirst apie 500 kordų malkų. Puiki
stuba. bamė, 2 arkliai, 2 karvės, 3
mas visuomet priklauso nuo
veršiai, pora jaučių, 5 kiaulės, vištos,
Dievo
bausme.
to, kokia linija žmogus va
daugybė šieno žiemai, puikus javai,
(Tikintieji tikėkit, o neti 4 ir puse mailių nuo gelžkelio. Viskas
žiuoja, o ne nuo to, pas koki
parsiduos lik už $3,500. Pusę tos su
kintieji juokitės).
agenta jis laivakortę perka
mos jnešt.
si. Agento užduotis yra tik
175 akrai žemės, puikiai padalinta*
parduoti laivakortę ir nuro
Kur ten dzukijoj, vieną į dirbama, ganyklas ir mišką, randa
si apie 2 mailės nuo gelžkelio, didelis
____ ______
dyt žmogui, kada ir iš
iš_ kur Užgavėnių
vakarą jaunimas ežeras
apie už 300 jardą nuo stubos;'.
O
kada
žmo-į
SU
ėjo
užsigavėt
—
šoko
iki
laivas išeina. '
70 obelių, taipgi pyčių, vuogų ir kito- I
gus ant laivo atsisėda, tada vėlybos nakties. Ateina se kių vaisių. Labai puiki stuba ant
dviejų Ir pusės gyvenimų. 10 ruimų, !
agento
patarnavimai
U^VlllV
--------- Vjau nukas su didele barzda ir C'mentinis skiepas, maudynės, štymi- j
pasibaigia. Tada jau viskas perspėja jaunimą, kad jis nč šiluma, telefonas, bėgantis van- .
puiki apielinkė; barnūs didumas !
priklauso nuo laivo linijos. skirstytųsi, nes jau dvylikta nuo,
40x72, užtvaros 25 galvijams, vieta j
Linija, žinoma, yra geresnė valanda nakties užsibaigė. dėl 75 tonų šieno, vištininkai. iedau- ■
nė. pieninyčia. Visos triobos randasi !
ta, kurios laivai parankesni, ; Jaunimas nesiskirsto. Senis labai
geram stovyje. Sykiu parsiduo- į
kuri duoda geresni maistą ateina ir antrą sykį perspėti da 1 veršiukas. 5 telyčaites, 20 kar
tarp kurių yra 3 pirktos pora
ir kuria važiuojant mažiau Jaunimas ir vėl jo neklauso. vių,
mėnesių atgal už $1,500, 2 buliai. 1
reikia mainytis, šituo zvilg-; ?r trečią sykį senis atėjo kumeliukas, 4 arkliai, apie 150 vištų, 1
ūkės padargai iir mašinerija,
sniu. mums rodos, geriausia i prašyt jų. kad išsiskirstytų. visokį
vežimai ir visokios rų.išies pakinkai,
bus Skandinavijos-Ameri  I Jaunimas nei tada nepa puikus javai, kurių užteks per visą
žiemą. Pieno parsiduoda už $300 per
kos Linija, kurios laivai ii klausė. Todei ir šiandien jie menssi.
lai yra puiki vieta darymui
pinigu, Kaina tik 513,000. Lengvos
plaukia iš New Yorko tie : ten tebešoka.
išlygos.
siog i Kopenhagą, o iš tenai
Nėra nei sienų nei stogo, Delsi
kitokių informacijų kaslink
į Piliava, aplenkdami tuo i o betgi muzikantai griežia,
šių farmų rašyk mums arba teiefobudu visą Vokietiją ir pa kaip griežę ir šokėjai šoka, iuok reikalaudamas farmų ir miestų
aamų buletino, kuriame bus nurodynurod ■ i
smirdusių lenkų koridorį. kaip šokę.
ta geriausi pirkiniai visoj JNaujojoj . Į
Laivakorte galit pirkti kurį
Anglijoj. Sulėtiną duodam dykai.; j
šioj apieiinkėj farmos pigios ir neša i
tik norit, jūsų kelionei skir
gerą naudą. Jus suččdysit daug pini
tumo nuo to nebus,bet vis-į Toj pačioj dzukijoj tėvas, gu
ir laiko, jeigu nuvažiuosit su ma
tik patartina pirkti pas lie supykęs ant savo dviejų vai nim tų farmų pasižiūrėt. Aš supažin
dinsiu jumis su daugeliu lietuvių šei !
tuvius, nes jeigu nuo jos lie-į kų, nusivedė i girią užmušt mynų,
kurioms aš farmas parda I
juodu.
Vaikučiai
prašė
tėvo,
viau.
( ?)
ka agentui keli doleriai pel-;
RAGINE FARM AGENCY
no, tai geriau tegul jie lieka į kad jis leistų jiedviem papoDANIELSON, CONN.
savo žmogui, negu svetini' tci iaut—sukalbėt "aniuolas
taučiui. Jei .važiuotumėt per dievo.” Vaikučiai suklaupė PARSIDUODA
FARMA!
Bostoną, mes patartume lai poteriauk Žiaurus tėvas, ne
LABAI PIGIAI.
vakortę pirktis Baltijos Vai-j sulaukdamas poterių užbai 40 akerių žemes, 35 akeriai dirba
stybių " Finansinėj^ Bendro-į gos, iškėlė kirvį kirst vaiku mos ir 5 akeliai miško. Parsiduoda su
yra 1 geras arklys, 3 kar
vėi, o jei per New Yorką, tai. čius. Bet, nematoma spėka viskuom:
vės, 7 vištos, pienui sukti mašina ir
galit kreiptis i Baltic Statės į sulaikė jo iškeltą kirvį. To visi farmos įrankiai ir pakinkai, kas
reikalinga prie farmos. Budinkai
Banką, arba į "Vienybės dėl jis ir šiandien ten tebe tik
visi geri: nauja stuba, cementu lieta
stovi
su
iškeltu
kirviu,
o
vai

barnė ir kiti budir.sai. Geras šulinys,
Lietuvninkų” Agentūrą. Vi-1
50 obelių. Žemė juoda- su smėliu,
su tų įstaigų adresus galit kučiai atsiklaupę poteriau apie
gera žieminiams ir vasariniams ja
vams. Viskas Darsiduoda už 52,000.
rasti fu apgarsinimuose, ku ja.
Platesnių žinių klauskit
(Pd43}
rie telpa šiame "Keleivio
JOE GERIBA
Kur ten Žemaitijoj, ūki
Scottville, Mich.
numeryje.
ninkas
pardavė turguje du
2. Kiek mums žinoma, tai
FARMOS!
FARMOS!
Amerikoj už dolerį galima I jaučiu, už kuriuodu gavo
Ant
pardavimo
lietuvių
i
gauti daugiau markiu, negu šimtą rubliu. Tą šimtinę jis Michigano valstijoj. Pirkitkolonijoj,
farmas,
Lietuvoj ar V (fkietijoj. nes įkišo i pirštinės nykštį ir pa tąsyk nebijosite bedarbes ir sunkių |
Aš turiu 100 farmų geros, der-1
kiekvienos valstybės pinigai rėjęs iš turgaus pirštines už laikų.
lingos žemės, su puikiais budinkais ir
metė
ant
lentynos.
Šimtinė
sodais, prie ežerų ir upelių, visokio
užsienyje yra pigesni, negu
didumo, kokio kas reikalauja. Par
prapuolė!
Baudžia
berną
—
namie.
duodu pigiausia kaina, su mažu įmokėjimu ir duodu ant lengvų išmokėji
3. Falšivu pinigų gali būt bernas ginasi neėmęs.
mų. Norėdami pirkti faimą, atsišau- Į
visur, todėl gali būt jų ir
Nueina pas kunigą klaust kitę laiškais pas mane:
(P<145)
Lietuvoje, tečiaus mums da rodos. Kunigas pataria užJos Stanks, Farm Agency
neteko girdėti, kad mainant pirkt mišias... nes tą žmogų,
R. 2, Branch, Mich.
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HAMBURG
AMERICAN
Ll HE

Tarp New Yorko ir Hamburgo

i

Trumpiausias susisiekimas su visais portais Centr.-Europos.
Savaitiniai išplaukimai kas Ketve-gas
nuo Piero 86, Noith River, 46 Street, New York,
”MOUNT CLAY”
’JTANSA”
"MOUNT CARROLL”
’BAYERN"
’MOLNT CLINTON”
’AVUERIiTEMBERG
Specialiai traukiniai laukia Cuxhaven su lietuviu perkalbėtoju. 275 svarų bagažas dykai iki rubežiui.
Kambariai su 2, 4 ir 6 1 evom ant visų laivų. Puikus valgomie
ji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trečios klesos pasažieriams. Ant laivu "HANSA” ir ”BAYERN” yra keli specialiai
puikus kambariai. Klausk musų agento
JULiUS ROTTENBEBG, 260 Hanover SL, Boston, MUss.

I
l
Į
0

k

39 BR0ADWAY, N£W YORK.

1
I

PINIGUS PERSIUNČIAME I VISAS DALIS LIETUVOS IR
LENKIJOS su augščiausiu išmokamu kursu.
Išmokami būna labai greitai.

Mes parduodam Laivakortes ant visu geriausiu linijų.
SVARBU ŽINOTI.
Musų atstovai išvažiuoja j Lietuvą begiu kelių savaičių. Jie galį su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra.
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

X.

KURIOSE KVIEČIAMI DALYVAUTI VISI
"KELEIVIO” SKAITYTOJAI.

JULIUS ROTTENBERG. Ine.
260 HANOVER ST.,
BOSTON, MASS.

Kiekvienas, kuris tik gai.s "Keleiviui” bent vieną naują
skaitytoją metams, galės pasirinkti DOVANŲ^S.SO vertės
knygų iš "Keleivio" kataliogo. Kuris bus paskelbtas "Kete:
vvje” Lenktynėms pasibaigus.

i
i

BE TO DA. GERIAUSIA PASIŽYMĖJUSIEMS
YRA SKIRIAMOS

Švedijos
Amerikos
Linija

II— STEIGIAMOJO SEIMO DARBAI—

šitame veikale telpa visi klausimai, koki? tik buvo
Lietuvos Steigiamam Seime svarstyti, ir visų atsto
vų kalbos, žodis-žodin surašytos, Tu raštų yra 10
tomų, ir visi apdaryti po stipriais audeklo apdarais,
su auksuotu antgalviu. Tai yra svarbiausia dokumentus Lietuvos istorijai.

r •

<

1 j Įįg*^ 1 II lf Q

Greitas Pasažicrinis Susisiekimas

TRYS EXTRA DOVANOS!
I— KAROLIO MARKSO "KAPITALAS”
ir kiti jo raštai. Paaiškinimų apie ši veikalą turbut
nereikia. Tai yra mokslas apie visuomenės surėdy
mą ir žmonijos kovą už būvi. Tris dideli tomai, ap
taisyti dailiais auksuotais apdarais.

•

"V

TARP NEVY YORKO IR LIEPOJAUS.
Per Gothenb’irgą. Pasažieriai perkeliami ant jūrių ir siunčiami j
Liepojų
I

12

S. S. STOCKHOLM Lapkričio
S. S. DROTTN1NGHOLM Gruodžio 3
Trečios klesos kainos
J HAMBURG \
L LIEPOJŲ

$125

I

$145

IK DANCIGĄ

PILIAVA, KARALIAUČIŲ

ir $5 karės taksų.
Trečios klesos kambariuose yra tik po 2 ir 4 lovas.
nereikalinga. Kreipkitės prie vielos agentų.

H35

Švedijos vista

III—PILNA GEOGRAFIJA

arba nieksiąs apie žemės paviršių; tai yra aprašymas Įvairiu šalin ir ių gyventojų, kainų ir upių, sausžemio ir jūrių. Didelė ir stora knyga, puikiai auk
suotais apdarais apdaryta.

Kas prikalbins "Keleiviui” daugiausia naujų skaitytojų ir
jrf isiųs už juos pinigus, tas gaus I-mą dovaną. Antras dau
giausia prikalbinęs skaitytojų gaus IT-rą dovaną. Trečias
iš eilės gaus III-čią dovaną. Be to kiekvienas galės pasi
rinkti už kožną prikalbintą skaitytoją -50c. vertės knygų.
LENKTLNĖS TĘSIS TRIS MĖNESIUS NUO DIENOS
PASIRODYMO "KELEIVYJE” ŠIO PASKELBIMO.

"KELEIVIS,” 255

Broadway, So. Boston, Mass.
*

TIESI KELIONE I LIETUVA PER PILIAVA

(Karaliaučio prieplauka)
Arba per LIBAVA-HA.VB URGA-EIDKUNUS
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant
musų pasažieriai, O YPATINGAI LIETUVIAI, gelėtų keliauti
STAČIAI I PILIAVA.
Lietuviai, važiuojanti į Piliava, aplenkia lentų koridorj ir pri
valo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susinešimas su Piliava 'ai yra šaka musų reguliariško susinešiTY1O su Hamburgu, Dar.zigu ir Liepojtim, o dėl Lietuvių tai trumpas ir parankus kelias namon dari gauti.

s. s.
s. s.

Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:—

LITU ANT A Lapkričio 2
LATVIA Lapkričio 9

S. S. ESTONIA Lapkričio 23
S. S. POLOMA Gruodžio 7
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams.
Taipgi nauja tiesi kelione tarpe LIEPOJ AUS-DANC1GO IH
HALTFAK. CANADA

-

KELEIVIS

7

-

TT1

■kalbėjimas, kuriame ualvF
' vavo žymus skaičius liauHli
Ji L
ii”
die^mokvtojų.
N. B.
įjji fe
Raseiniai. Penktadienį, sėjo š. m. kovo 24 d. nutari
(”S.-d.")
J. G.
nigsėjo 9 dieną, apie 5 vai. i mą panaikinti, Vytautą Bi
l>o pietų, pačiame Raseinių čiūną, einant 533 § Baudžia ! KAUNO MIESTO TARYKlausk pardavėjo apie
BA PROTESTUOJA. i
miesto vidury, netoli nuo mojo Kodekso, nubausti 2
honte-tą
gimnazijos, buvęs II nuova sąvaitėm arešto ir lO.OOt)
Washingtonas. — Eltos
dos milicijos viršininkas, o auksinu piniginės baudos, pranešimu, spalių 13 d. Kau
dabar einąs apskrities mili kurios neišjieškojus išlaiky no miesto taryba išnešė pro
i
cijos vado pagelbininko pa ti ii arešte dar 4 mėnesius.
testą prieš lenkų okupantų,
Įt
reigas,
Simonas Miklius,
Einant 539 § B. Kod. šį žiaurų pasielgimą Vilniuje
Perfecticn Oil Heater išvarys
pragarsėjęs žmonių mušimu teismo sprendimą paskelbti su Lietuvos kultūros įstai
■■■udens šaltį laukan iš vėsiu kam
su buvusiu Raseinių komen laikraštyje "Lietuva
nūs-1 gomis. Taryba asignavo ntr
barių. Jis yra labai parankus —
r j ■»» s -a
dantų štenceliu Jurbarke merktojo lėšomis.
kentėjusiems 50.000 auksinų
lengvas nesti, lengva pripilti ir
i byla dar pas Raseinių tar
pašalpos.
L. I. B.
lengva apvalyti.
Utena. Pas mus vertėtų
dytoją), sumušė nėščią mo
Jis tinka bile kur. Ir išdegina per
PAMINKLAS ŽUVI
teriškę. Mušė per galvą, nu šalygatviais įtaisyti suole
astuonias valandas tik vieną ga
SIEMS Už LIETUVOS
garą, šonuš... Mušė taip, liai "pavargusiam” traktielioną gero, tyro Soiony kerosino
LAISVĘ.
kaip tikras policijos vaidi 'įuie teismo tardytojui pa
Jnsigyk Perfection Heater šian
ninkas rusų caro laikų. Su silsėti. Liepos 29 dieną gaila
Washįngtonas. dien, o džiaugsies juomi per ši
tarus dantys parodo serą sveikatą, kada ne
kruvinta moteriškė šaukėsi buvo žiūrėti į poną tardyto pranešimu, soalių 16 d. Kau
rudeni, ateinančią žiemą ir se
švarus dantys ženklai blogos sveikatos. Daug
nesavu balsu pagalbos...
ją, sėdinti vidury gatvės ir no mieste buvo atidengtas
kanti pavasari.
kartu blogi dantys pasidaro iš priežasties ne
Pasekmėm vartok Soeonv Kerosimi.
žuvusiems už
Netoli gyvenantis Liet. laukianti pagalbos. Berods paminklas
rūpestingumo ir nepaisymo.
milicija
turėtų
parūpinti
pa;
Lietuvos
laisvę.
Prie
pamin

Pr. ir Pram. Banko vice-diatidengimo dalyvavo
Pasižiūrėk į veidrodi ir tėmyk ar jusu švarus
rektorius C. Buividas, grį 'ilsėiimui vietą, bet ji praei klo
dama
lik
mandagiai
sveiki

svetimu
valstybių atstovai.
dantys nepadaro jusu nusišypsojimą linksmužęs iš kelionės, miegojo savo
L. I. B.
Paklausk jusu dentisto kode’ švarus sveiki
bute. Išgirdęs per sapną ne no nusilesusį poną. Manda
gumas
nelaimėje
nedaug
te’
dantys yra priežastimi geros sveikatos.
žmonišką šauksmą, iššoko
gelbsti.
Pagurė.
Specialiai
neapsirengęs per langą, pri
Priprask numazgot juos du kartu į dieną su
Nupigintos
bėgo prie valdininko ir žo l
gaivinančiu "COLGATE’S'* Dantų-Valytojų.
musų nauja
Tauragė. Tylus, ramus i
džiais prašė liautis mušus.
lesios: is dirbtuvės”
"GERI DANTYS — GERA SVEIKATA.'*
piginimo Knyga ans
Bet "ponas” valdininkas bu musų kampelis it iš miego!
ju
ir
svarių
pataliSTANDARD OIL CO. OF NEW YOI
Vardas "Colgate’s” ant toiletinių daiktų gvarantuoja
vo taip Įniršęs, kad net netė- nubudo, atsikėlus į Tauragę ’
Paduskos ir pi'.mksparduodam; ,s sva
Teisumą, Grynuma ir Gerumų Rūšies. Įsteigta 1806.
mijo Buivido ir vis mušė žvalgybos punktui. Tik spė
rais bile kokioj daugumoj. Jei
jo
jie
pas
atsidanginti,
i
jmus
atsidanginti,
;
:
moterį jau parkritusią ant
gu norit gaut už pigią kainą
prasidėjo langų daužymai, i j geriausia plunksnų, pasiųsk
žemės.
laužymai, muštynės ir‘! mums atvirutę užklausdamas
Tuomet Buividas nutvėrė 1durų
f
TCs>Y*fo
OriT*fi
-JA ! š musu kainų ir reikalaudamas
jam už rankos, atitraukda tt. Kartą girti grįždami iš 1 knygos ir sam>alų — viską
(ten
pigiau I gausit dykai. Rašykit šiandien
mas nuo sumuštos ir sukru Lauksargio
—tuojaus.
(51)
žmogus
įsigerti
gali
iki so-! žI American I'eather & Pil!ow Co
vintos moteriškės. Bet per
«
F — 16
Nasliviile. Petin.
daug įniršęs "ponas” apsk ties) apmušė pereinamojo: i
rities milicijos vado padėjė ounkto viršininką, kam, va-’
jas, išsitraukęs revolveri ir dinas, "tvarkos dabotojus"i Pamėginkite naujo
) v- ^r.įCAi
j £9°^
grąsindamas Buividą šauti, drįsta kratyti. Tiek įvairu-'
suriko: "Kokią turi teisę už mu atnešė į Tauragę žval
pulti milicijos valdininką?” gyba, kad visas gyvenimas
i Su užregistruotu vaisbaženkliuSuv. Vaist.
net kunkuliuot pradėjo. Ne
Patentu Biure.
Čia, vienok, ne taip gerai abejojame, kad tokia žval
Naujame mėlyname pakelyje.
Didelė Auka — Naujas Modelis —
pasisekė, kaip su sumušta gyba ir pas mus atras "revo
I
Pagerintas
— Geresnis Negu Kada
Visos tvirtos, gemalus užmušan
■ Nors — Garsus
užpultasis pat- liucijos pavojų” ir dešimtis
moteriške
Akuratnas Laikrodis
1(
čios ypatybes šiame vaiste idėtos,
—Žinomas Visoj šaly Savo Gerumu
sai išsitraukė savo revolve žmonių ims grūsti į kalėii It su priemaiša priimniai švelnaus
Patamacju prie numirusių II : Ir Laikymu Laiko.
kvepalo.
rį ir ramino įsikarščiavusį mus.
kuogražiausiai: pigiai ir grei Į
Ruffles yra laoai paveikiantis
tai. Viską padarau pagal žmo
21 AUDĖNU
žodžiais: "Gėda Lietuvos
pleiskanų pašalintojas — begaliniai
I
nių norą. Aš galiu pribut grei *I S9«
A. šilalis.
I
puikus plauku sutaisytojas, kuris
Gelžk.
_ Laikrodis
valdininkui, dargi milicijos
čiau negu kiti, nes mano auto I
patiks kad
mobilius
visados
stovi
prie
ofi

atstovui mušti moteriškę ir Iš Mariampolės padangės.
Sriubelių užsuka
ir gačniauso ir namų durų. Todėl Bosto 1
mas, vyriško ir
eiaiypataį.
dar nėščią"... Susirinko mi
no ir apielinkėS’lietuviai reika I
moteriško
didu
I1
Mariampolė
—
stipriau

♦
I
lui
esant
kreipkitės
pas
mane
nia žmonių ir visi ėmė gėdy
mo. ant 20 metų
I
ypatiškai
arba
per
telefoną.
I
sia krikščionių demokratų
Aptiekose
auksuotas su iš
ti "poną viršininką,” kuris
I
parsiduoda
rašytais dubeltaĮ
tvirtovė
Suvalkijoj.
Yra
kui
pooūė. arba
paskubo pasislėpti.
vais viriais. La
Petras
Akunevičius
1
a
atsiųskite
nigų vienuolynas, moterų
bai teisingas, ty
I
Apie tą visą atsitikimą,
75e., tad
Ofisas: 258 BROADWAY
•
čia
padarytas
vienuolynas, mokinių ir vai
atsiusime
SO.
BOSTON.
MASS.
I gelžkelio žmonėm:
kaip girdėtis, Buividas pa
_---- r, kuriems reikia
PARSIDUODA VISUOSE
per
pasta
f
Telefonas: So. Boston 3S1
tikras laikas žinoti. Gvarantuotas art
darė pareiškimą milicijos kų prieglaudos, vedamos ku
I ; 20
tiesiog iš
i
metu.
Ypatingas
pasiūlymas.
Mes
nigų arba jų pastatytų mo
GERUOSEGROSERIUOSE
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th st. I
labaraši laikrodėli ar.t kiekvieno
vadui, bet vargiai Miklius
t !! išsiunčiame
torijos.
Tel. So. Boston 1891-M.
terėlių, jų norima steigti
adreso
už
$9.45
C
O.
D.
ir
persiuntiI
susilauks to, ko jis vertas.
•>
“k ; mo kaštus, su teise jums viską pergrynai
katalikišką
gimnazi

Bent iki šiai dienai dar ne
Būtinai
į žiūrėt. Jei busi neužganėdintas, nekuri
■' mokėk
m.ekCk nė cento. Puikus auksuotas
reikalau
nubaustas. Kodėl tai musų; ją pi ie vienuolyno,
kite
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek
ruoštų^
minyčkas,
klėrikus
apskr. milic. vadas brangina)
šitokio
vienu laikrodėliu.
( ?)
pakelio.
ENCELSIOR
V/ATCH
CO.
tokį bendradarbį? Ar jis) ir krikščionių demokratų ly
1922-KALENDORIAI-1922 9G6 Hobbs Bldg.. CHICAGO, ILL.
Žiūrėkite,
Lietuviški Spalvuoti Kalendoriai
nežino, kad Miklius, taip pa- ’ derius. Žinoma, dabar jų lai
kad butu
kas,
tai
kodėl
ir
nępadirbėti.
Didžioji
ir Mažoji Lietuva (sąjunga)
INKARO
garsėjęs Jurbarke, yra kal
i!
Lietuvos Lentų pjovėjai prie nemuno
Prieš
realinę
gimnaziją
kr.
vaistinamas žmonių sumušime,
baženklis.
Lietuvos
Artojas
ir
laisvė
su
vėliava
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite J
už ką gresia sunkiųjų dar dem. veda aršią agitaciją,
Lietuvos mergelės maudosi Šešupėj
veikdami
per vaikų tėvus.
ar.t 160 Salėm st, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo
Vytautas
sumuša
kryžiokus
ties
žalg
bų kalėjimas? Nejaugi tokie
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsise nėjusio
Miesto taryboj teko pas
Lietuvos kareiviai iškelia vėliavą
"ponai" neprivalo būt pa| reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždėjimo j!
Gydytojas
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap§
Lietuvos kariuomenė ir karvedys
liuosuoti, ar bent laikinai tebėti. kad užsiminus apie
ir Chirurgas
P! tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo tt
Kainos: L,—25c: 190—$15; 200—$27;
i
tas
šiltas
įstaigas
kr.
dem.
vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių.
1
perkelti į mažiau atsakoB
'•! dėl
500—$62 50: 1000-S120.
Mes jums patarnausime kuogeriausiai,
pašaukiame
geriausius 5
Gydo
užsenėjusias
iisras
;
mingas vietas, kolei teismas ima nepaprastai karščiuotis.
Turiu daugybę Amerikos išdirbtų ir
i daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus tt
vyrų ir moterų; ypatingai iy- Š
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKA po numeriu
įh
Importuotųe Kainos S9—$18. už 100.
neišspręs bylos ir nepagar Pav., mokyklų instrukto
APIE LYTIES
■I
rius
prašė
paliuosuoti
buvu

Biznieriai,
užsisakykite
dabar,
nes
tiškus
ligas.
į
sins savo nutarimo?...
DALYKUS.
100 SALĖM STREET,
BOSTON, MASS. «
sį mokyklos butą, apie kurį
vėliau siroku bus greit padirbti.
Duoda patarimus sveika- ;
Milicijantas.
Parašė
M.
H.
Sargerienė
*
Taipgi
butu
gera
dovana
pasiųsti
jis negalėjęs gauti jokių ži
tos dalykuose per laiškus.
<
į Lietuvą levams bei giminėms.
Knyga papuošta tani tikrais
nių, kas to namo dabar šei I paveikslais.
Išleido F ■). StroReikalaukite šiądien!
Mariampolė. Š. m. rugsė I mininkas. Bet iš tolimesnių
nienč, pridėdama’ naG^iiigų pa
S.
L. ZAPENAS
tarimų
ir
n;aterims.
jo 6 dieną Suvalkų apygar karštų kalbų paaiškėjo, kad
Pasekme po 20 dieno
Kurios du .'.ivos knygos netu
Spaustuvė
ir Kalendorių Dirbtuvė
dos teismas nagrinėjo buvu tame name geraširdis kun.
rit, tuojaus užsisakykit. Ji kai
arba grąžiname jumi
164 Lawrence St. Lawrence, Masi.
nuoja SI.09. Pinigus galima at
sio "Laisvės” redaktoriaus Dargis
mokiniam
• J *■ • įsteigė
<"'■
*
pinigus.
siųsti per money orderi, arba
TEL. BULEVARD 2160.
5
St. Seimo nario Vytauto Bi bendrabutį, kurį užlaiko neįdėjus popierini doier; : laišką.
(Pd52)
•
•
y
T
•
•
‘
1
—
v
•
Z
1
•
1
;
-----------------------1------------------Adresuckit taip:
(52)
čiūno bylą, kuris kaltinamas žinia Ikokiomis
lėšomis (tik
MRS
V.
RADAVICH
533, 539 ir 281 § Bairž. Ko jau ne savomis!). Apskritai,
506 N. Klluood Avė
PABARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,!
dekso už pornografinį strai- šiemet miesto taryboj ūpas
BAI.TIMORE, MD
L 2’W
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,
l*snį, apie Mariampolės Rea- daug nervingesnis — ne tas,
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
lės Gimnazijos mokinius, tib kas pernai.Pernai kr. dem.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
VARINIAI VIRINIMO
j A ar/k
x?
pusį "Laisvėje" 186 num. dirbo taryboj ir patįs vieni
damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^
imant vaistus dėl padidir.ima veiklumo ir vaistus svaiginan
I#
PUODAI.
' Lietuvi iŠ
1920 m. rugsėjo 12 d. Moki buvo šeimininkai, šįmet gi
čiu*, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jaui
sesi visai nauju žmogui Devynes iš dešimtes visu žmogaus Iigu2
nių tėvai ir patys mokiniai yra socialistu
tokiu
kaip blogas apetitas, negruomula v imas viduriu, gazai ir
i
įkalbojefrakcija,
išpūtimai, užketėjimas skilves, tuJžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo,
skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
padavė skundą Mariampo prieš kurią kartais tenka
g
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu
Vi
su
Pa
pajiegos,
skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos
lės apsk. ir nuovados taikos atidengti sayo kortas. Tie
kraujo.
i
Kozna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant. nervu pajiegos,
teisėjui ir įgaliojo vesti by patys žydai šiemet nebe tie,
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Kuga-Tone yra labai
lą prisiekusį advokatą And —pasidarė neištikimi: ren
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu,
Dabar ka tik išėjo iš po spaudos
rių Bulotą ir Mečių Mar kant kokią komisiją, kar
s veikalą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu
Visokio didumo ir formos. Taipgi
per garsingus Gydytojus. Yra, jie ypatingai maistingi į Geležę ir j
kauską. Taikos teisėjas ant iais ima ir susideda su so varines
Nauja Lietuviška
ir blėkinės triubelės visokio
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.
Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip,
ru kartu, dalyvaujant pa cialdemokratais bei darbi didumo, sujungimai, speneliai, hvdrojog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui
metrai ir apsaugos puodai. Užsaky
nuedinies
atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir
BIBLIJA
čiam baltininkui, nagrinė ninkais ir praveda jų atsto mai laiškais tuoiaus išpildomi. (43)
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą.
damas šią bylą š. m. gegužės vą vieton krikščionio demo
SKLAR & LEHRMAN CO.
daik
Jeigu jus norit gaut
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
SATYROJE
ir pigiai, nelaukit nei minutes,
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus
x24 d. nutarė: Vytautą Bičiū krato. Taip atsitiko renkant 36 Portland St„ Boston. Mass. tus
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ST
bet užsisakykit tuojaus, šiandien, nes
mitra Biblijos 5%x3 coliu?, t.-ri 332
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno
ną pripažinti kaltu ir nu butų skyrių, švietimo komi
tokio nupiginimo jus niekuomet dau
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems
puslapius ir 379 pavoiksliEus. Laba:
giau nesuiauksit- Labai geras ir stip
sava pretelems.
įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai.
bausti 2 mėnesiais kalėjimo siją ir tt.
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJAj Prekė Nura-Tone yra viena. ($1.00) doleri,
Žmogus skaity damas šią Biblija ir tėrus gelžkelio laikrodėlis, su setu ak
už
benkute. Kožna bonkute talpina devynio. dešimtys (90) pilralu, arba vieno mėnesi
ir savo rašinį atšaukti laik
Panašu, kad krikščionim
menėlių, gražiuose nikelio viršeliuose,
mydamas j paveikslėlius, (kurie pc:gydymo. Gulėte pirkti šešes bonkūtes, arba iešius menesiu, gydymo už penkių. ($5.00)
stalo kas buvo pirm sėti erine svieto
laiką
rodo
teisingai
ir
laikys
jums
dolerius.
Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas naraščiuose "Lietuvoje,” "Lai demokratam neužilgo teks
ir iki užgimimui Kristaus), ržmlrė vi
i.ekmiji, su gražink bonkute ir piltus, o mes ūmai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite
per daugelį metų. Imituotas budniprapuldyti vieną centą. Mes imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visaąa
sus savo vargus ir džiaugsis jagini to
svėje” ir "Socialdemokrate” atsižadėti vadovaujamos ro
kas, kuriame yra bankas pinigams ir
aptiekese tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.
kią k njąą
jam kr* trumpi žie
[
Prisiųskite
man
savo
braiziJ
22
kalibro
revolveris.
Visi
šitie
3
pui

PR fSIUSK SAVA PA5TELIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.
nuteistojo lėšomis.
mos vakarai.
lės. Jų viešpatavimas verčia
nius išradimo išegzamir.avimui.^** kus daiktai parsiduoda tiktai kartu ir
i National Laboratorv, L. 21, 1018 S®. Wabash are.. Chicajjo, III.
KA3NA TIK fcl.OO
Abidvi pusi, nepatenkinti organizuotis 'socialistines į» Reikalaukite išradimų knygų. A ir.es juos parduodame labai pigiai, tik
"Patarimai Išradėjams,” g už $3.95. Užtikrinam, kad busit užga
(.vrSiamieji: įdedu čkmais f.................. ir meldžiu prisiųsti man........................ bonkut
Norinti gaut šią
Clb’iJ*?. pinigus
taikos teisėjo sprendimu, pajėgas. Girdėt, kad social- ! tės
Nuga-Tone.
kuri duodama dvkai.
A "* nėdinti arba pinigus sugrąžinsime.
siųskit Ezpreso ar Pačto Moncy Orde
X Prisiųskit tik 20 centų stampomis, o riu, arba registruotam- laiške adr<svpadavė apeliacijos skundus • lemokratai
yra pasiryžę i> Rašykite lietuviškai savo ad-*>
Vardas ir pavardė
likusius užmokėsite, kai aplaikysii-:
Suvalkų apygardas Teismui. šaukti visos apskrities kon k vokatui.
"KELEIVIS"
daiktus jūsų namuose. Adresuokite:
.
MARTIN
LAB1NER
X
Pastarasis, išnagrinė jęs kal ferenciją. Dabar eina pri- •
255 Braad*vy.
iPd 44)
tI Gatvė ir numeris
Rcg. Patent Atty.
Y PRACTICAL SALES COMPANY
Eotcn, M .įsa.
bamos bylos skundus nuta ruošiamasis darbas. Nese- » 15 PARK ROW. NEW YORKO%
1219 North Irving Avė.. Dcpt. 208
Vaistu*
rė: Mariampolės taikos tei- nai įvyko tuo reikalu pasi- 1{o**w*wJ***w***Jo**o*Joo*wJmJ<»^ I
Chieago, III.

Kas girdėti Lietuvoj.

8
įį

$5,000.00

Padaryk šaltą kambarį smagiu

jFasižiurėk į veidrodį ir temyli gj
savo Dant*s ’

R&ffl

KEIKAI

LIETUVYS GRABORIUS

Padaro Namus
Maloniais Namais

Ii

į Dr. A. J. Karalius $

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka |

*

PATARMES
MERGINOMS

3303 S. MORGAM ST. ’
CHICAGO, ILL.

i

EXIRA! SUPIGINIMAS!

- Wf

J

K;

N.

%
?

f

F

KELEIVIS

S

Vietinės Žinios

PIRMI ŠOKIAI
Iš po vasaros sezono.

Nelaimė ant VVashington
Streeto.

Ant kampo AVashington ir
Green gatvių ši panedėli at, sitiko baisi nelaimė. Didelis
p. Čarneckis So. Bostone. i trokas susitiko su dideliu lišią sąvaitę So. Bostone mozinu ir abudu susikūlė,
lankosi Lietuvos atstovas p. užmušdami ant šaligatvio
Čarneckis. Panedėlio vaka- vieną
....... vyrą
.............................
......
ir vieną moterį.
ra jis kalbėjo Municipal Bu- šoferiai pastebėjo vienas kiildinge. Žmonių buvo pilna
perdaug arti, ir matydasalė, bet entuziazmo svečias
sustot jau nėra kanesukėlė.
Suorganizuotas
abudu smarkiai pasuko į
vyčių būrys priešakyje at’•
p^čią pusę ir subėgę ant
sistojęs susuko valio, o. Ii- šaligatvio susikūlė. Moteris,
kusieji žmonės sėdėjo. Kai- kurį laukė gatvekario, tapo
pc kalbėtojas, p. Čarneckis(p?jmušta prie stulpo ir visa
nedarė jokio įspūdžio į klau- sulaužyta. Ji mirė ant viesytojus. Ponas Mosto\vskis! tos. Buvęs šalia jos vyras
irgi nekoks kalbėtojas. Tik t-,po sunkiai sužeistas ir mip. Vinikas neblogai kalba. Irė vežamas ligonbutin. AbuKada priėjo prie bonų pir- f}u šoferiai areštuoti,
-----------kimo, žmonės pradėjo eiti j
laukan. Kiti vėl kalbėjo: Vaidai pavogė automobilių
’’Xeikim, sakys, kad bėgam.
Tauntone šį panedėli būvi
Sėdėkim ant vietos, bet ne-; areštuoti du vaikai, viena4
pirkim!”
13. o antras 14 metų am
Taip ir buvo: didžiuma
žiaus, kuriuodu uclicija kai
sėdėjo, bet bonų nepirko. tina pavogimu didelio auto
Vienas
biznierių pasakė:
mobiliaus iš Cambridge’aus
’’Mes su p. Vileišiu surin Automobilius priguli Poer
kom $700.000, o jums, kata ter Auto kompanijai. Vaika
likams. dabar liko sudėti nuvažiavo juo į Tauntoną
$300.000. kad padarius mi- bet tenai atsitiko jiems ne
lioną.”
laimė: jie įvažiavo ant \Va
Ir iš pažangesniu žmonių shington gatvės į krautuvė
niekas bonų nepirko. Visą langą, ir iššokę iš masino
laiką iš publikos girdėjosi leidosi bėgti. Policija juo
visokių pastabų, kurios pa* pagavo ir pradėjo klausinė
rodo, kad amerikiečiai labai ti, kur jie gavo automobilių
nepatenkinti krikščionių de Pasirodė, kad buvo jį pavo
mokratų politika ir atsisako ge. Dabar abudu sėdi U.'
juos remti.
grotų.
Kuomet p. Vinikas pradė
jo pasakot, kaip iš Lietuvos
60,000 bedarbiu.
bėgo bolševikai, iš publikos
Bostono Centralės Darbi
kaž-kas paklausė:
”Apie
ninku
Unijos agento -Jenn
bolševikus nešnekėk, nes jų
dabar Lietuvoje nėra, bet ingso apskaitymu. Boston?
pasakyk, kodėl Želigovskis dabar yra nemažiau kai]
60.000 bedarbių. Statybo;
iš Vilniaus nebėga?’’
darbininkai dabar beveik vi
si nedirba.
Automobilius užmušė

žmogų.

Ties Harvardo tiltu anks
ti pereitos subatos rytą susikulė automobilius su motircyklium, kuriuo važiavo
du "broliai. Motorcyklius ta
po sudaužytas ir vienas juo
važiavusių užmuštas, o ant
ras mirtinai sužeistas. Automobiliaus valdytojas, su
imtas. bet paleistas užsistačius jam $1,000 parankos.

---------Tokiems verta duot i kailį.

Roxbury’o teisme buvo
anądien įdomi byla. Keli policmanai areštavo tūlą Doylę ir pastatę jį prieš teismą
liudijo, kad tas žmogus buvo
girtas, visus juos apmušė ir
vienam atėmė
revolverį.
Teisėjas Hayden išlausė policmanų pasakojimų ir ant
galo užreiškė: ”Aš tą žmo
gų išteisinu. Jei jis girtas
būdamas visiems jums iš
pėrė kailį, tai jums ir verta."
Žinoma, teisėjas netikėjo,
kad tas žmogutis butų galė
jęs apmušti bulius policmanūs. Bet policmanai papratę
perdaug meluoti, ir meluoja
net labai žioplai. Užtai gi
teisėjas ir pasityčiojo iš jų,
o žmogų išteisino, nes matė,
kad jis nekaltas.

Rengia A. L T. S. 7 “
1 op. i

Spalių-Oct. 29 d. 1921.

$

Lietuvių Salėje, kampas E
č.
r, -x
V
ir Silver st, So.
~
~
Bostone.,’ $
Pradžia 7:30 vai. vakare ir
trauksis iki vėlumai.
Gerbiamieji! Nereikia nė
aiškinti kas link Sandaros
parengimų, nes jau visi ži
no, kad ji parengia geriau
sius šokius ir painia geriau
sius muzikantus.
Kviečia visus A LTS. 7 k p.

i
PARSIDUODA
tį!
į
Rengėjai.

PEKARNž

i!
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Finansine
Nepriklausomybe
YRA TAUPYMO
DOVANA.

Išpardavė Ponzies turtus.
Pereitą sąvaitę tapo iš
parduoti
visi
"milionieriaus” Ponzies namų rakan
dai ir kiti turtai, kad atmo
kėjus tiems žmonėms, kurie
yra sudėję pas ji savo pini
gus ”ant 200 procentų.’’ Ap
gavikas Ponzi. kaip jau ži-poma, dabar sėdi kalėjime.

BALTIC STATĖS FINANCE CO

Eankieriai ir šiikorčių agentai
85 Leverett St,
Boston, Mass.
Mes atstovaujam visas Garlaivių Linijas.
Musų ofise nuolatos randasi notarijušas, užregistruotas Lietuvos
Atstovybėj Washingtone, išėmimui pasportų.
Galit siusti užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas.

Bankieriai

IS5 Dcvcnshire st.. Boston, Mass.

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis
LOUIS G. STONE
ADVOKATAI ir TIESŲ AT
STOVAI.
Veda prevas civyliškas ir
kriminališkas.
66—67 Journal Buildlng
262 VVASHINGTON STREET,
BOSTON, MASS.
Tel. Main 3334

?'J. So. Boston 506-W

DAKTARAS

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

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOJUS: ,
iki 1 v. po pietų. Į

L7 7 7 7- 77 77 77

4>4cr4orx*

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name
251 Broadwav. tarpe C ir D
SO. BOSTON. MASS.

xocr*j»4-*

_______________

i ei.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen j
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai iri
Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR
SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS:
Nuo 8 iki 19 ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakare.
321 HANOVER ST,
BOSTON. MASS.

Papuošta daugeliu spac-uoty puikiu paveikslų,
223 puslap. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamų
dekiamuot ant viešu susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKO$ IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta ktijga.
KAINA TIK 15 CENTAI.
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SO. BOSTON, MASS.
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Auksorius ir Laikrodininkas
...

.

.

.

....... ’t

^Dr. L. J. Podder

I

Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ I*
MOTERŲ LIGAS.
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
iki 9 vai. vakare.
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2)
69 CIIAMBBR ST, BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

NARYS FEDERALES
REZERVO SYSTEMOS

Boston National Bank
KURIS VISUOMET RANDASI PO VALDŽIOS
PRIEŽIŪRA. STIPRUS KAIP UOLA.

DR. AL FIDERKIEWICZ,

I

4
I
4

RUSAS DAKTARAS

N. GLEBOW
ĖJO MOKSLUS EUROPOS
UNIVERSITETUOSE
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ
IR KRAUJO LIGŲ.
790 MAIN STREET
(Kampas \Vindsor st.)
CAMBRIDGE. MASS.
Priėmimo valandos: nuo 1 iki
2 po pietų ir nuo 5 iki 7 vak.
Nedėldieniais ir šventadieniais
tik nuo 1 iki 2 po pietų.
Kitas ofisas:
428 CENTRE STREET
JAMAICA PLAIN, MASS.
Priėmimo valandos: nuo 9 iki
10 vai. ryte.
Telefonai:
Jamaica 3150
Cambridsre 8175—J
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Jus žinot, kaip paskutiniais laikais sunkiai nukentėjo tūkstan
čiai žmonių, netekdami daugelio metų sutaupytų fųnigų, kuriuos jie
buvo sudėję į neatsakomingas rankas. Kiek iš to būna nuliudimo,
vatgo ir šeimynų nelaimių.
manom, jog šita sunki pamoka vel
tui nepraėjo, jog jus įsitikinot, kad savo pinigus reikia dėti į tokias
Įstaigas, kurios visuomet randasi po valdžios priežiūra. Tokia įstai
ga yra "Boston National Bank.”

►

SIUNČIA IR MAINO PINIGUS.
Markių kursas pigus, užsakymai išpildomi greitai ir teisingai.
Šitas bankas turi tiesioginius ryšius su Lietuva per Direktion der
Diskonto Geselschaft Kaune ir per Litauische Bank fur Handel ur.d
Industrie, taip pat Kaune.

i

4

TAUPYMO SKYRIUS
£itas bankas randasi po F. R. B. ir tvirtas kaip Gibraltaro uola.
Randasi šis Bankas tokioj miesto dalyje, kur jus papratę vaikščiot.
Kalba jūsų kalba. Moka metams 5 nuoš. Mes kviečiame jus ateit ir
pasižiūrėt.

<

»

HANOVER IR BLACKSTONE STREETS
BOSTON, MASS.

»

4

►

BOSTON NATIONAL BANK

I

►

n

4

DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugų.

Tel. Beach 6933

kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.

08. N. M. FRIE0M1N
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ
LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir
Reumatizmo.
Valandos; Nuo 9 ryto iki
9 vakare.
1069 VVASHINGTON ST.
BOSTON. MASS.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ

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

J. L. PAŠAKARN1S O. D.

Per daugelį metų praktikos, gerai susipažinome su lietuvių visuome
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms.
Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti.
%
Vaistai Kraujo Valymui, už bor.ką.............................................. $1.50.
Lietuviška Trejanka, pakelis ............................................................. 50c.
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų.................................................. $1.25.
Piotkelės nuo Šalčio ir Grippo ......................................................... 50c.
Perfumai .................................................................... $5, $4, $3, $2, $1
Muilai ........................................................................ 50c, 25c, 15c, 10c.
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus.
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS” 1
ir užlaikome visus jų preparatus.
Klausiant ko nors, pridekite pastos ženklelį atsakymui.

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

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS

373 BROADWAY, Kampas
I

<

«

Lietuviai, tėmykit!

II

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:
Nuo 1 iki 3. nuo 5 iki 7:30
Šventadieniais nuo lo iki 1.
81 CANAL ST, BOSTON.
Kuom 215 ir 216.
i
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Te’. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093

(KASPARAVIČIUS)
425 Brondvvay, priešais paštą.
SO. BOSTON TeL So. Boston 823
Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12
Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9
Subatomis nuo 9:30 iki 12 ir
nuo 1 iki 5 vakare.

Gražiausių Dainų irNaujausių
EILIŲ KNYGA

Pinigus
geriauKiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs.
_
_
šia siųst "Money Orderiu,” popierių us galima siųst tiesiog papras
ir ?•?*
prilitam konverte. užrašius aiškiai adrĄus savo ir Keleivio” •'
’py t už 3c. markę.

PETRAS VALŪKONIS
Tik vienas lietuvis.

Dr. M. V. Casper

(Severo Regulatoriu). Kuris yra
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
tingų nusilpnėjimu, netvarkų ir neregulariškumų, karėmis moterys
kenčia. Gaukite pas sava Aptiėkoriaus šianden.
Prekė S 1.25.

PALINKSMINS JISŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.

I

LITHUANIAN AGENCY

ceriai ant reinkočių ir gariadinų. — Reliable Garment
< ;o, 308 Dover St., Boston.

"KELEIVIS”

Boston, Mass.

Per 12 metų So. Bostone par, £ Juodu ir taisau visokios rūšies
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir
A. Ivaškevičius
® šisip visokius auksinius ir auk£ suotus daiktus. Darbą ir uisa361 BROADWAY, SO. BOSTON. X kvmus priimu per Daštą ir išį pildau teisinga: ir greitai.
Tel. So. Boston 605 or 1337.
■
P. VALUKON1S
so. boston. mass.
g
375 BROADWAY
I
LIETUVIS DENTISTAS

ATLANTIC ACCEPTANCE
CORPORATiON

SIELOS BALSAI

FAB .yra gvarantuotas nuo visokių
kenksmingų chemikalų. Jis ir rankų
neerzina. Pabandyk pakeli šiandien.
Parsiduoda visose grosernėse.

BUOX.M&N IR FINBERG

ANGLYS BRANGSTA!

Dedhamo teisme anądien
susimušė du advokatai, Par
neš ir Ulmer. Iš pradžių vie
nas kitą pradėjo vaišinti
Įžeidžiančiais žodžiais, o pa
skui ir kumščiomis.

Būrys padaužų aną naktį
ant Arlingtono skvero su
mušė ir suspardė nolicmaną
Briggsą. kuris norėjo juos
numalšinti. -Jie atėmė iš jo
lazdą, apdaužė galvą ir pa
bėgo. Policmanas šovė į
juos 4 kartus, bet nepataikė.

Kurie norite, kad greitai gautų, kreipkitės ypa
tiškai, ar per laiškus i

Jeigu jus turite 25 dol., kuriuos Įt
85 Leverett St.,
įlėtumet investyti dabar ir jeigu
■lėtumet po 15 dolerių įmokėt kas
ėnesis. jus galite nusipirkti Sukrau
ną ir Dalyvautinų Preferred Stock
rų Commercir.es Bankinės įstaigos,
_________ _____ _______ •
;ri moka reguliariai 8 nuoš.
Banko turtas auga pagal išmokėjiJeigu gelžkelių streikas užeis, tai
o planą.
Kodėl neinvestvti tokiu pat budu? anglių nei už pinigus nebus galima
Pilną
paaiškinimą apie
musų gauti.
A.UPYMO PLANA pasiųsime ant
Musų angljs yra geriausios ir daareikal avimo.
( ?)
bar pigiausios. Taigi pirkite iš

Advokatai susimušė teisme.

Padaužos sumušė policmaną

»
i
I

Severa’s
Regulator

REIKALINGI patyrę sti

Paštą.

Greitas Susinėsimas su Lietuva

kertančios nuo skausmo r.ugaroi,
sirenose, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei
netvarką gamtiškos priedermęs,
gal aplaikyti pagelbą per vartojimo

ANT BANDOS du forni
čiuoti ruimai, po $2 ir $3 są
vaitei. Gesas ir maudvnės.
. J. Wadel ‘ (44)
361—Ith st., So. Boston.

Pasinaudokite žemu kursu ir sušelpkite gimi
nes. Pinigus pristatome j artimiausi Lietuvoje

Biznis išdirbtas per 10 mė
li, lietuvių lenkų ir rusų apTyventoj vietoj, 30 mylių iš ii
Bostono, i vieną sąvaitę išt!
)arduoda apie 5.000 duonų.
357 BROADYVAY,
SO. BOSTON, MASS
)adarcma milžiniškas pel.V-.V'.’-'.V'.V'V'.'V'’
įas. Su pekarne parsiduoda
.’ arkliai, 2 vežimai, vienas
rokas Buick. Savininkai iš’
ažiuoja Lietuvon. Parduoa už pusę kainos.
(44)
Kuomet norėsi siųsti savo giminėms į Lietuvą pinigų ar šifkorKreipkitės:
tę, arba rengiesi pats grįsti į tėvynę, tai tamstai patartina kreip
tis į gerai žinomą, teisingą ir atsakomingą lietuvišką agentūrą,
k. Namaksy ir Lakaėausky
332 Broadivay, So. Boston.
BUCKMAN IR FINBERG

Nervoutos,
Sunaikintos
Moterės

Komitetas.

SIŲSKITE PINIGUS Į LIETUVĄ

I $7.50 $ 1000 auksinų
I

LSS. 60 kp. susirinkimas.
Ateinančio j pėtnyčioj, 2;
spalių. "Keleivio” name bu:
LSS. 60-tos kuopos susirin
k’mas. į kuri kviečiami atsi
lankyti visi nariai, nes rei
kia paskirti
delegatus Į
Alassachusetts draugijų koi
ferenc-iją, ir yra daug kiti
svarbių reikalų atlikti. Su
sirinkimas bus 8 vai. vakaro

PINIGŲ KURSAS ATPIGO

E st,

SO. BOSTON, MASS

•

