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Metai XVI.

PLĖŠIMAI NEVV’ YORKE. I
NAUJA LENKŲ PROVO-i
Prieš Kalėdas New Yorke Baigiant Senuo
KACIJA.
buvo labai daug užpuolimųĮ
Varšuvos radio gruodžio
sius Metus.
ir plėšimų, jier kuriuos tris:
13
d. pranešė, buk Lietuvos
žmonės buvo nušauti ir vie
Baigiantiems šiems sun
orlaiviai Vilniaus teritori
nas mirtinai sužeistas. Vie kiems kovos ir nedarbo joje mėtė proklamacijas,
nas banditas Įėjo i tūlo Mol- metams, "Keleivio” Re kurstydami gyventojus boi
ATMETĖ REIKALAVIMU KATALIKŲ VYSKUPAS te> auksiniu' daktu ta.
dakcija ir Administracija
kotuoti Vilniaus Seimo rin RUBSIUVIA1 REMIA
NAUJOS BYLOS.
BET PILIETYBĖ NESU
tuvėn ir atkišęs revolveri
SKEBAUJA.
siunčia
kimus.
RUSIJĄ.
GRĄŽINTA.
Portland, Me. — šiomis sušuko: "Rankas augštyn1
Visiems savo drau
Lietuvos generalis štabas
Apgynimui liko da vienas dienomis
Man
reikia
Kalėdų
dovanų
Pereitą
sąvaitę
iš
Nevv
Zj čia sustreikavo
atsakydamas į šias melagin
gams, skaitytojams,
žingsnis.
uosto darbininkai ir daug motinai.” Savininkas nepagas žinias, pranešė, kad Lie Yorko uosto išplaukė Ry "Dabar aš esu pasaulio pilie
bendradarbiams,
^<5
siskubino
pakelti
rankų,
ir
Teisėjas Thayer Dedha- laivų negalėjo išeiti, lodei plėšikas ji nušovė. Kada
tuvos orlaiviai vidurinėj gon laivas su valgomais tis,” sako socialistų vadas.
agentams
ir
rėmė
rno teisme pereitą savai'itę ’laivų savininkai
* ‘ ’ 2 Z_Ž_
labai susiLietuvos teritorijoj neskrai daiktais, kuriuos nupirko Didis Amerikos darbinin
Mollaro
žmona
pradėjo
jams
širdingiausių
atmetė reikalavimą, kad nu- rūpino ir susidarė "piliečiu
dė. Tai yra gryna lenkų pro moterų rubsiuvių unija. kų vadas ir Socialistų Par
šauktis
pagalbos,
banditas
linkėjimų.
Maisto vertė apskaitoma i tijos veikėjas, Eugenijus V.
teistųjų miriop Sacco ir komitetas,” kuris stengiasi
vokacija.
$32,000.00.
Tuos pinigus siu Debs, per Kalėdas buvo pa
Vanzetti byla butų peržiu- streiką sulaužyt. Kovoj tar- paleido Į ją šūvi ir peršovė
Baigianties seniems me
L. I. B. i
vėjos sudėjo aukodamos po leistas iš kalėjimo, kur jis
rėta iš naujo. Prisaikintujų pe darbininkų ir laivų-r___
sav ją per veidą, miltinai ją su tams ir prasidedant nau
suolas atrado juos kaltais, rinkų
‘
- vietos ka žeisdamas. Paskui jis prisi* jiems, daug "Keleivio” Į DEKLARACIJA ST. SEI pusę dienos ir daugiau savo išsėdėjo jau suviršum du
pasirodė ir
Iš Rygos maistas metu. Iš viso jis buvo nuteis
pasakė teisėjas, ir tas reiš talikų vyskupas Walsh, bet rinko glėbi auksinių daiktų draugų užrašė "Keleivi”
ME VILNIAUS KLAU uždarbio.
ir
norėjo
bėgti,
bet
ant
šali

bus
paimtas
Rusijon ir tenai tas ant 10 metų už priešini
kia, kad prirodymai jų kal I jis stojo ne darbininkų puateinantiems metams save
SIMU.
gatvio
paslydo
ir
buvo
su

ji išdalys badaujantiems mąsi skerdimui žmonių katės buvo neabejotini.
i sėj, o "piliečių komitetan”
pažįstamiems ir giminėms,
Eltos
pranešimu,
17
d.
gautas.
i
Įsirašė,
ir
kartu
su
jais
rū

žmonėms Amerikos šelpimo rėje.
ir prisiųsdami prenumera
Gynėjai sako, kad ant
gruodžio
St.
Seime
Lietuvos
Antras
užpuolimas
buvo
organizacija.
Su nuteisimu kalėjiman,
prisaikintujų suolo iš šalies pinos streiką sulaužyt. Jisai padarytas ant Scitilli saliu- tą prideda redakcijai drau ministerių pirmininkas skai
Įkalbinėja
darbininkams,
giškų
pasveikinimų
ir
linki
Debsui
atimtos ir pilie
buvo daroma Įtaka; pavyz
tė deklaraciją
Vilniaus AUDROJ ŽUVO 9 ŽMO tybės buvo
no.
Tris
plėšikai
Įėjo
ir
pa

kad
jie
grįžtų
darban,
nes
mums
daug
vištvermės
ir
teisės,
ir tos teisės
džiui, vienas prisaikintujų
klausimu,
kurios
turinys
ši

reiškė:
"Mums
reikia
pini

NĖS.
streikuodami
jie
nustoja
j
pasišventimo
kovoje už
jam dabar nesugrąžintos.
turėjęs su savim tris revol
toks:
gų Kalėdoms. Pakelkit ran i! darbo žmonių&teises.
Per Crittenden apskriti Taip, žinoma, bus ramiau
verio gilzes, kurias jam Įda uždarbio ir darą skriaudą kas!
1. Protestuojama prieš Arkansas valstijoj pereitą kapitalistams, nes neturė
” Savininkas nepaklau
Kiekvienas’- tų pasveikivęs prokuroras, tikrinda savo šeimynoms. Bet kada sė plėšikų
ir buvo ' nimų mums yra malonus ir vienpusinius Vilniaus Sei sąvaitę perėjo smarki aud damas pilietybės teisių, Deb
mas, kad tos gilzės buvo iš kapitalistai skriaudžia dar peršautas Įsakymo
mo rinkimus. Jei jie Įvyktų, ra, kurioje buvo sugriautos sas negalės daugiau būti
per
galvą
brangus, ir mes tariame
kaltinamųjų revolverių, ku bininkų šeimynas, tai tas vietos mirė. Banditaiir ant
nebūtų Lietuvos pripažinti. kelios farmos ir užmušti 9 kandidatu i Suvienytų Vals
su

draugams širdingą ačiū už
riais jiedu nušovė du žmo- i skebas nemato.
i
i
2. Pareiškiama, kad Vil žmonės. Materialiai nuosto tijų prezidentus.
griebė kelis šimtus dolerių juos.
nes plėšimų tikslais.
niaus kraštas su Lietuva liai apskaitomi Į $200,000.
! ir pabėgo.
Jei pereitais metais buvo
Bet draugas Debsas tuo
Šitokie dalykai galėjo Įti KRUVINOS RIAUŠĖS
sujungtas
turės lokalę ir
Brooklyne
buvo
užpultas
"Keleivio
”
šeimynoj
kokiu
nelabai
nusiminė. Aš nesu
BAŽNYČIOJ.
kinti prisaikintujų suolą,
ir apiplėštas Brooklvno Te nesusipratimų, tegul atei kultūrinės mažumų autono
RUSIJOS
SKOLOS.
dabar Suvienytų Valstijų
mijas.
kad kaltinamieji ištikrujų Italų katalikų bažnyčioj atro savininkas Wollen, kunančiais
metais
jie
išdils.
pilietis,
tai aš esu pasaulio
1918
m.
spalių
1
dienai
yra kriminalistai. Tuo tar New Yorke ant East 151-os ■ riam atimta $1,800. Laikraš
3. Nuo Vilniaus neatsisa Rusijos užsienio skolos sie pilietis, pasakė
jisai kores
Tegul
nauji
metai
bus
kome.
pu gi Įstatymai neleidžia to gatvės pereitą sąvaitę buvo tininkas Backman buvo su
pondentams
Washingtone.
kusios:
Anglijai
—
5,959
mi

musų vienybės ir solidaru
kių priemonių vartoti pri baisus triukšmas, kuomet i rištas, užkimšta jam burna
L. I. B lionų aukso rublių, Francumo
Tegul kiekvie
”Kad žmogus netenka pi
susirinkę
parapijonai
pra

saikintujų suolo nuomonei
ir atimta $420. Kitoj vietoj nas metai.
'
zijai
—
5,000
mil.
aukso
rubo,wv
imi.
auKSO
rupuciyoes
tokioj siste"Keleivio
”
skaitytojas
lietybės
sištelenkti prieš kaltinamuosius. dėjo mesti laukan kunigą, keli banditai Įsiveržė restoLENKAI MIRŠTA NUO liu. Amerikai — 822 mil. au- moj. kurteisių
jis laikomas pikta•
taps
Keleivio
Bendrovės
Šuolininkai privalo išsinešti kuri vyskupas paskyrė jų
v ranan ir apiplėšė svečius,
ŠALČIO.
kso rubl. Viso arti 12 miliar- dariu vien dėlto, kad jis yra
nariu ir laikraščio savinin
savo nuomones iš teismo Iparapijai
visai nesiklausęs
Da kitur apiplėšta aptieka,
Z ”......................
c
Varšuvos žiniomis, dau^ dų aukso rublių.
kitokios nuomonės negu valku. Tegul musų Bendrovė
kie kur paimta $290. Plėšikai
liudymų, be jokios pašalinės jų sutikimo. Visi langai kleDnkų
dabar
pradėjo
bėgti
---------dzia
tai visai nenuostabus
tu
honijoj
ir bažnyčioj likos iš- užpuolė žydo Edsono auksi- auga ir bujoja darbo žmo 7išQ Rusijos Lenkijon, bet ne- METALO PINIGU l.TF. dalykas, pareiškė Dp
intakos.
nių labui, ir tegul "Kelei
METALO PINIGŲ LIE dalykas,” pareiškė Debsas.
Taigi šituo pasiremdami, daužyti akmenais. Minia nių daiktų krautuvę, bet šis
turėdami
nei
drabužių,
nei
vis
”
pasiekia
kiekvieno
JIMAS.
Bet tikrumoje, jis sako,
gynėjai tuojaus padavė i buvo taip Įniršus, kad rodė greitai išsitraukė revolveri
maisto,
miršta
kelionėje
darbininko
nameli
netik
kad
pilietybės teisių niekas
si.
jog
išskers
visus
kuni

į
Iš Maskvos pranešimu,
ir pradėjo šaudyt. Plėšikai
antrą reikalavimą, kad Sac
Šimtais nuo bado ir šalčio.
Amerikoje,
bet ir Lietuvo
negali
atimti,
nes
gus,
kurie
užsidarę
kleboni

pabėgo. Vėliaus vienas pa je.
pinigų liejimo dirbtuvėj to;teis=žmogui
“iam
“'nrio-b-7
co ir Vanzetti byla butų per
joj
kėlė
puotą.
Kuomet
su

.Jam.
šautas plėšikas buvo suim
kratyta iš naujo.
NETEISINGI GANDAI. darbas einąs gerai ir rubliai tos: stipresni jo
REDAKCIJA IR
priešai gali
skambėjo langų stiklai ir i tas ligonbutyje. Jis teisina
be
paliovos
liejami;
smulkių
Gynėjai ir plačios darbi vidų pradėjo lėkti plytos,
Washingtonas.
—
Varšu

tiktai
neleisti
jam
tomis tei
ADMINISTRACIJA.
pinigų liejimui jau atlikti
kad jam "reikėjo pinigų
ninkų minios yra giliai įsiti nusigandę "dūšių ganyto si,
vos
laikraščių
paleista
žinu

sėmis
naudotis,
bet
jie nega
visi ruošiamieji darbai.
kinę, kad Sacco ir Vanzetti jai” pradėjo šauktis telefo Kalėdoms.”
tė, buk Danzige Įvyks tie ?
li
jų
atimti.
---------yra nekalti to prasižengimo, nu ginkluotos policijos pa
NUSIŠOVĖ PROKURORO sioginės lietuvių lenkų de
' Paleistas iš Atlantos kalė
PREZIDENTAS
NUSIUN

RIAUŠĖS VOKIETIJOJ.
dėl kurio jie buvo nuteisti. galbos.
rybos
dėl
Vilniaus
ir
Klai

PADĖJĖJAS.
jimo,
drg. Debsas buvo paHale tsusirinko
‘ Z. _,Z
Prirodymų prieš juos nebu Kunigų pašaukta policija į TĖ TĖVUI SI 00 DOVANŲpėdos,
kaip
praneša
iš
Kau1,500
šauktas
i Washingtoną pas
Hardingas Kučių dienoj Brooklyne no Elta, yra visai be pama- komunistų
ir Įteikė ministe- prezidentą Hardingą ir jusvo. žmogžudžiai, kurie už tuojaus paleido darban savo j Prezidentas
Komunistų
~
L. I. B. riui Severingui reikalavimą. ticijos ministerj Daugherty.
mušė Braintree čeverykų buožes ir pradėjo skaldyt nusiuntė savo tėvui Į Ma- r.usišovė Kings pavieto pro-Į to.
rion, Ohio,
padėjėjas Everett į
i
tt
U
viliu, $100 dovanų
uvvanu Kaimi- kuroro
fabrikos kasierių ir pabėgo Katalikams galvas.
padaryti amnestiją ir palei- Kalėjimo užžiurėtojas atne
tę-. ledoms. Jo tėvas yra n’etur- Caldwell, kuris nuo naujų
sti
visus
su pinigais, nebuvo suimti sėsi pusę valandos Kova
šti
vknc suimtuosius, grą šėjam geležinkelio tikėtai
ir minia
metų turėjo užimti jau pa MIŠKAS LIETUVAI Iš sindami paskelbsią visuoti
ir niekas gerai juos neisitė- buvo išvaikyta. Daug vyrų tingas žmogus.
RUSU.
Washingtoną ir paaiškino,
ties prokuroro vietą. Savną streiką.
mijo. Sacco ir Vanzetti bu ir moterų parėjo namo kiaukad .jis turi važiuoti tiesiog
vo suimti daug vėliau, ir tai rimos galvomis ir kruvinais 3 ŽMONĖS UŽTROŠKO žudystės priežastis, sakoma, Taikos sutarties XII str.,
buvusi suirusi sveikata.
Rusijos sovietų vyriausybė ŽUVO SENOVĖS RIN tenai.
GAZU.
ne kaipo tos žmogžudystės veidais. Tai ve, kokia "mei
Su Debsu iš Atlantos va
skiria Lietuvai per 20 metų
Pereitos pėtnyčios naktį
kaltininkai, bet kaipo pap lė artimo” pas kunigus!
KINIAI.
žiavo
i Washingtoną jo bro
Į Lowellyje užtroško nuo ga- REVOLIUCIJA INDIJOJ kas met po 1,000 dešimtinių
rasti radikalai, kuomet ka
Sudegė
viena
didžiausių
lis, keli amnestijos komiteto
miško arčiau Lietuvos sie
rės metu buvo areštuojami NORI UžDARYT DEN- Į zo tris žmonės po Nr. 42 Lee
Vokietijos
bibliotekų
—
Li

nariai
ir visas būrys laik
nų,
būtent:
PLEČIASI.
visi kairieji. Taigi darbinin VERO GELEŽINKELĮ. j st. Jie miegojo vienam kampęs
krašto
biblioteka,
Įkur-1
raščių
reporterių.
Vakarų
Dauguvos
srity:
| baryje visi tris, vienas vy- Revoliucija Indijoj prieš
kuose yra toks Įspūdis, kad
Nevv
Yorko
kapitalistai
ras ir dvi merginos, ir eida- anglų viešpatavimą auga Polocko, Vitebsko ir Veližs- ta 1614 m., turėjusi 30,000 Apie ką Debsas su prezi
kapitalistinė valdžia tyčia
teismui reikalavimą, imi
mi• gulti
paliko
nevisai
už„ž- su kiekviena diena. Revoliu ko apskrityse; Augštosios tomų. Sunaikinta senovės! dentu ir justicijos ministesuvertė ant tų dviejų žmo padavė
U..4... ..XJ-------- *--- Z1-1— I
■
—
.
_ .
- .
rinkiniai. Padaryta milioni- riu kalbėjosi, išėjęs jis renių Braintree miestelyj pa kad butų uždarytas Colora- suktą gazą. Iš ryto šeiminin- cionierių obalsis ”boikotuoti Vilijos, Nemuno ir jų Įtakų nių nuostolių.
I porteriams nepasakė, nors
_ . „geležinkelis,; kė rado visus tris negyvus. valdžią” kas sykis įgyja vis srity; Vileikos, Borisovo,
pildytą piktadarystę, idant dos 'valstijoj
1-: -1kiekvieną
• žingsnį
Minsko,
Slucko
ir
Igumenc
(i 4tie _sekė
jo
daugiau ir daugiau pritari
nugalabijus du darbininkų kuris jungia Denvero mies
agitatorių, taip kaip norėta tą su Salt Lake, nes gele KARIUMENĖ LAUŽYS mo. šiomis dienomis Kal npskr. Kadangi sulvg sutar BOLŠEVIKAI BAUDŽIA j ir užrašinėjo kiekviena žodi.
Už VOGIMĄ.
:į Jis tik prasitarė, kad paaišpaai
kutos mieste rezignavo 500 ties Rusija turi duoti Lietu
STREIKĄ.
padaryti su Mooney, su Et- žinkelio valdyba negali iš
vai
kasmet
po
5,000
deš.
I
mokėti
jiems
pinigų
už
savo
;
Pranešimu
iš
Elsinkų,
Sok
j
n
?
s
prezidentui
savo
nusi
toru ir Giovannitti, ir su
Nevvport, Ky. — Į ši mies- indų policmanų. Tas pats miško, o Lietuvos pasie-jdėtų Rusijoj paskiria mir statymą ir kad dabar dėsiąs
bonus.
Jei
teismas
sutiks
gej
daugeliu kitų. Todėl darbi
i teli pereitoj subaioj atsiųsta esą ir kituose didesniuose
ninkai netik Amerikoje, bet ležinkeli uždarvt, tai Colo- 250 milicininkų prieš strei Indijos miestuose. Boikoto niuose gali duoti tik po 1,000 ties bausmė už vogimą. Re visas pastangas, kad paliuo: eavus kitus politinius kali
i
ir Europoje, o ypač Italijoj, rados valstijos pramonei, kuojančius plieno dirbtuvės obalsis pasiekęs jau ir ka- deš., tai per tuos pačius 20 voliucinis Tribunolas pasmus
aius.
ypač
anglies
kasykloms
bus
netų
duos
kas
met
šiaurės
merkė
nužudyti
už
vogimus
■
riumenę.
Anglijos
kariumekelia dėl šitos bylos didžiau
darbininkus.
Kariumenės
užduotas
skaudus
smūgis.
Rusijoj
toki
miško
plotą,
ir
apiplėšimą
geležinkelių
sių protestų ir reikalauja,
tikslas aiškus — padėt plie nėj Indijoj yra 294,000 vie- kuris turėtų tokią pat ver siuntinių 200 Vladikaukazo i Su Debsu buvo paliuosuota da keliatas žmonių, kurie
kad Sacco ir Vanzetti byla
no trustui sulaužyt darbi I tos gyventojų. Iki šiol jie tybę, kaip 4,000 deš. girios | geležinkelio sargų.
SOVIETAI
DUODA
buvo
nuteisti dėl priešini
buvo
stipriausias
Anglijos
butų perkratyta iš naujo.
ninkų streiką.
arčiau
Lietuvos
sienų.
SI 0.000,000 PAŠALPAI.
mosi
karei,
bet kiti da tebe
ramstis Indijoj. Bet dabar
ITALIJOS
SPAUDA
.
sėdi.
Londonas. — Tarp Rusi NETEISĖTAI ĮVEŽĖ.
"tūkstančiai tų kareivių VOKIETIJOJ SUSEKTA SMERKIA SACCO NUOS
, APIPLĖŠĖ ANGLIJOS
jos
valdžios
atstovų
ir
Ame

jau
Įsirašė slapta i Tautos
Vokiečių
ekonomijos
miDIDŽIŪNĄ.
PRENDĮ.
CHICAGO.J PERSISKYRĖ
rikos šelpimo organizacijos nisteriui pranešus Reichsta liuosnorius ir ant paduoto SLAPTA ORGANIZACIJA
Frankfurto
laikraščių Telegramos iš Romos sa
Philip S. Honyvvood, vie čia buvo vedamos derybos, ge. kad franeuzai per ketu’ 8.000 PORŲ.
nas Anglijos didžiūnų, kuris kurių pasekmėje sovietų rius mėnesius neteisėtai Įve- ženklo pames Anglijos ar pranešimu suimta Heseno ko, kad visi Italijos laikraš Kapitalistų spauda skel
turi Nevv Jersey valstijoj valdžia sutiko pavesti Ame zę- i Vokietiją 929 milionų miją, o stos revoliucionierių gimnazijos mokytojas d-ras čiai smerkia Amerikos teis bia, kad Chicagoje šiais me
Plank, studentas Kopp ir da
savo palocių, pereitą savaitę rikos organizacijai $10,000,markiu vertės vyno, šampa pusėn, pasiimdami su savim 6 asmenys, priklausę prie mą, kuris atsisakė peržiūrė lais teismas yra davęs 8,000
grįždamas
automobilium 000 aukso, kurį amerikie no
likerių, vokiečiu spau ginklus ir amuniciją.” Taip slaptos organizacijos, veiku ti Sacco ir Vanzetti bylą iš persiskyrimų poroms, tai
namo buvo ant kelio sulai čiai sunaudos Amerikoje da ir
ragina amerikiečius pro sako indų revoliucionierius sios visoje Vokietijoje. Su naujo. Spauda pranašauja.: yra, legaliu budu išardyta
kytas, sunkiai sumuštas ir j pirkimui maisto ir sėklų Pa- testuoti
Washingtone prieš Ghose, kuris dabar randasi imtieji nugabenti Karlsru- kad po visą Italiją dabar ga-I 8,000 šeimynų. Ir kunigai da
apiplėštas.
1•volgio gyventojams.
ii prasidėti nauji protestai'į nesigėdija pasakot, kad so
toki Įvežimą.
Washingtone.
bes kalėjiman
prieš Amerikos valdžią.
cializmas ardąs šeimynas!

Teismas prieš

Senelis Debsas
paliuosuotas

Sacco ir Vanzetti.
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nei kiek geriau nuo to, kad Šita interpeliacija parodo, Anės, Jie vienbalsiai pripakas ten pasakė ar parašė, kad netik Lietuvos liaudis, žino. kad šie metai buvo
_______
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Šįmet sukako 600 metų lės srityje iki 90 metų am
J kaii Vilniaus Lietuvai nesu- bineto nutarimą, kuris buvo gražus, ir išsiskirstė. Bedar
grąžins, Amerika Lietuvos paskelbtas užsieniuose 7 d. 1 biarns gi nepadaryta nei už nuo to laiko, kaip mirė gar žiaus. švento Petro kated
KOMUNISTAI PRADEDA knygą — ’A Lithuanian Ety- nepriklausomybės nepripa lapkričio.
centą naudos.
susis italų rašytojas Dante, ros bokštas Romoj, kuris
mological Index,’ kurią išleido
SUSIPRASTI.
žins
ir
algų
lietuviams
dar

Klausimas todėl kįla, ką „Bet ką veikia tuo klausi kuris parašė „Dieviškąją yra taip garsus savo dailu
Mainosi laikai, mainosi ir Princetono Universitetas, šio bininkams kompanijos ne visa tai reiškia: ar Associa mu kongresas?” klausė drg. Komediją.” Pagarsėjęs ang mu, tai jo darbas. Jo iškalta
komunistų principai. 1919 ji knyga turi didelės svarbos pakels.
ted Press tą žinią prašima- I .ondonas. „Aš klausiausi lų kritikas Ruskin yra pasa Maižiaus stovyla, jo pieštos
metų pavasari, pakol Socia ne tik lietuvių filologams, bet Į Jei profesoriaus Benderių nė, ar klerikalų valdžia slė čia keturias valandas disku kęs. kad iš visų didelių žmo Sistinos koplyčioj lubos, tai
listų Partija da nebuvo nuo ir kitų tautų filologai ras joj.* knyga turi kokios nors reik pė nuo Lietuvos žmonių sa sijų apie muitą ant gyvulių, nių, kokie tik yra ant musų vis jo darbai, kokiems lygių
„kairiasparnių” apvalyta, daug medžiagos, kuomet pano šmės, tai tik vienam-kitam vo politiką?
ant kviečių, ant pynacų. Vi žemės kamuolio gyvenę, da niekas nėra padaręs.
rės
susipažinti
su
lietuvių
kal
Michigano valstijoj jie pri
Po jo seka anglas Newton
mokslininkui, kuris įdomau Nesinori tikėti, kad Asso sos kalbos sukasi vien apie Dante yra žymiausis.
dėjo prie savo konstitucijos bos etimologija. Tai yra bran ja filologija. Plačiai visuo- ciated Press galėtų tokią ži tai, kaip daugiau pelno butų Kiti su Rūskino nuomone (ištark Niuton). Tai yra
gus ir daug reiškiantis lietuvių
šitokį „pataisymą:”
nią iš piršto išlaužti. Mes kapitalui. Bet kaip su dar nesutinka, ir tas klausimas, taip pat milžinas. Matemati
tautai leidinys, kuriam yra pa ■ menei ji neįdomi.
Kaip su milionais dar "Kas yra didžiausis žmogus koje didesnio proto pasaulis
"Kiekvienas narys ar loka- dėta daug triūso ir lėšų. Vadi Musų
patriotai turėtų esame tos nuomonės, kad bu?
bininku,
kurie neturi užsiė pasaulyje." lygi šiol da nėra nežino. Sakoma, kad kuo
las, kuris tik stoja už Įstaty nasi, ko mes, lietuviai, patys ■ nors kartą atsižadėti tos klerikalai ištikro buvo nuta
mimo,
kaip
su tuo?
met Newton buvo da vaiku,
mines reformas arba remia neįstengiam padaryti, kad sa klaidingos minties, kad lie rę priimti Hymanso projek
išrištas.
„Karės metu aš reikala Vienas amerikiečių artis jam’kažin kas pataręs mo
tokias organizacijas, kurios vo kalbai tinkamą vietą pasau tuviai yra geresni už kitas tą, bet žinodami, kad žmo
stoja už tokias reformas, tiiri lio istorijoj iškovoti, tai mums tautas, nes jų kalba yra „se nės yra tam priešingi, nedrį vau paskirti komisiją be tas nupiešė paveikslą, ant kintis geometrijos ir pada
būt išbrauktos iš Socialistų nežinant, niekeno neprašyti niausia,” išsivysčiusi iš ari so to viešai paskelbti, kad darbiais rūpintis. Aš žino kurio jis perstato 7 didžiau vęs tam tikrą knygą. NewPartijos. Valstijos pildomasis mokslo vyrai —Lietuvos drau jonų kalbos, arba taip vadi- nekiltų revoliucija. Bet ka jau, kad karei pasibaigus sius žmones. Tarp jų nėra tonas pavartęs ją ir sviedęs
komitetas yra Įgaliotas atimti gai. tą darbą dirba ir net Ame įnamo sanskrito. Čigonai iv la socialdemokratai prispy turės sustoti ginklų fabri nei vieno valdono, nei vieno i šalį — ten nebuvę jam nie
čarteri iš kiekvieno lokalo. ku rikos universitetų lėšomis mu i'ndai yra geriausis pavys- rė valdžią prie sienos, ji tu kai, kad armija turės būt karvedžio, nei vieno popie- ko nauja. Jis žinojęs geome
ris tik nesilaikys šio patai-•- sų kalbą garsinančius veikalu-; j uis. kad kalbos senumus ne pėjo pasisakyti prieš Hy- demobilizuota, kad -u h «y •< >: > ■ žiau'-, nei vieno kunigo. Pa- triją visai jos nesimokinęs.
mo.”
Išleidžia.
duoda taurai pirmybės. An manso projektą o kad pasi *.vru sugrįžš iš apkasu dar-’• rinkti jo žmonės vi?i \ »?. BudSmas 23 metų amžiaus
"Taipgi prof. Benderis savo tras dalykas, lietuvių kalba teisinus prieš Tautų Lyga, no jieškoti, ir kad krizis tu mokslo vyrai. Štai jų var jisai rišo jau tokias mate
Dabar klausimas, ką reiš prelekcijoje
matikos problemas, kokių
Europos kal nėra seniausia kalba. Jau užsienio ministerig kun. Pu rės ateiti. Aš norėjau, kad iai:
kia „Įstatyminė reforma?" bos paeina iš’Ar
kiti
tų laikų matematikai vi
šalis
jau
iš
kalno
prie
to
pri

Aristotelis — didžiausis
Azijos?.’ kurią pati liogika sako, kad jei lie rickis buvo priverstas rezig
Pavyzdžių galima paduoti nesenai laikė New
sirengtų. Bet to reikalavau žmogus filosofijoj;
sai negalėjo suprasti. Jis
Yorke, dis- tuvių kalba kilo iš sanskrito, nuoti.
daug. Jei atšaukti Įstatymą, kusuodamas Ariškosios
Arhimedas, graikas kaip pirmutinis išaiškino pasau
kilmės tai sanskritas turi būt už Taigi galima pasakyti, tik aš vienas, o kadangi aš
kuris draudžia darbinin klausimą, davė progos ’Nev.
kad jei ne socialdemokratai, esu socialistas, tai mano bal ir Aristotelis, — didžiausis liui- kodėl planetos dausose
kams prigulėti prie I.WAV. York Times’ nedėldienio laido ją senesnis.
tai klerikalai butų jau par sas buvo balsas tyruose. Da- protas mechanikos srityje; nuolatos keliauja ir kodėl
unijos, butų Įstatyminė re je. gruodi. 4 d., parašyti ilgo Bet ir pats sanskritas nė- davę Lietuvą lenkams.
Į bar. gerbiamieji, matote, / Isaac Newton — didžiau žemė traukia prie savęs vi
forma. Taip pat Įstatyminė ką editorialą, kuriame pripa į a seniausia kalba. Ant Cey— i kad mano buvo tiesa, gyve- sis matematikas;
sus daiktus. Daleiskime,
reforma butų, jei kongresas žįstama, kad seniausių kalbų lono salos yra dravidų kal
•nimas
patvirtino
kiekvieną
Michael Angelo—didžiau obuolys nutrūksta nuo obe
nutartų paleisti iš kalėjimų liekanos tenka patirti tik lie ba, kuri, manoma, bus ori Ką veikia kongrese
lies šakos ir nupuola žemėn.
Įmano
žodi.
”
sis mistras dailėje;
ginale Indijos gyventojų
visus politinius kalinius ar tuvių kalboje."
Londonas
rėžė
1 Taip drg.
didžiausis Kokia priežastis traukia ji
Beethoven
kalba, iš kurios vėliaus išsi
ba uždraustų vartoti kariu_j
kongrese
socialistą atstovasI 1 susirinkusiems
genijus muzikos pasaulyje; nrie žemės? Kodėl jis nutru
menę streikams laužyt. Pa Tame „New York Times” vystė sanskrita|.
*i
plutokratams.
Shakespeare ir Dante — kęs nuo obelies nenulekia
skyrimas bedarbių pašalpai editoriale buvę pasakyta Taigi girtis savo* kalbos
augštyn arba i šoną, bet sta
i Kongresmanas Black iš
pinigų iš valstybės iždo irgi apie lietuvių kalbos senumą senumu nėra jokio senso.
Mes žinome, kad kongre Texas valstijos norėjo atsi didžiausi talentai literatū čiai žemėn? Gal kas paša'
butų Įstatyminė reforma.
se yra socialistų atstovas, kirsti, sakydamas, kad ka roje.
taip:
kys, jog obuolys krinta že
LIETUVOS
KLERIKALAI
draugas M. London, bet rės metu darbininkai ”pro- Kaip matote, „didumo” mėn dėlto, kad jis sunkus.
Už tokias reformas Socia
"Lietuvių kalba turi artyIR HYMANSO PRO
skaitant kapitalistinę spau fiteeriavo” (grobė didelius klausimas netaip lengvai nu Bet kodėl jis sunkus? Ką
listų Partija visuomet stojo mus ryšius su sanskritų kal
JEKTAS.
dą išrodo kaip kad tokio pelnus), bet socialistas Lon sveriamas. Nors kiekvienas reiškia sunkumas? Daikto
ir stoja^ Taigi Michigano ba ir yra lygiai sena kaip pas
paminėtų čia žmonių gali
Lapkričio 7 d. Associated žmogaus visai tenai nebūtų. donas tam dykaduonių ats būt
”kairiaspa rniai,” priimi darni taroji.”
didžiausis savo srityje, sunkumas pareina ne nuo
Jus
nuolatos
matot
laikraš

Press
žinių
agentūra
prane

augščiau paduotąjį „patai
tovui atkirto, kad tai yra bet kas gi gali pasakyt, kat paties daikto, bet nuo to,
symą,” nukrypo nuo sociali „Tėvynė” iš to labai džiau šė iš Kauno, kad Lietuvos čiuose. kad kongresmanai ii* labai nevykęs kapitalistų ras iš jų visų yra didžiausis? kad žemė jį traukia prie sa
stų nusistatymo, sulaužė giasi ir mano, kad tas atneš ministerių kabinetas nuta- -enatoriai Įneša Įvairių bi- argumentas, nes jei paly Nėra abejonės, kad niekas vęs. Nuliekit švino bombą,
partijos platformą, ir todėl labai daug garbės lietu tęs priimti Hymanso pro lių. Bet jus niekad nematot ginti gyvenimo reikmenų negali susilyginti su Aristo kuri svertų 1,000,000 svarų,
jektą ir pranešęs apie tai tuose laikraščiuose, kad kainas, ' kurias per karę
nuleiskit ją i žemės vidurį—
veikiamas partijos* komite viams.
kongresmanag. London Įneš „šimtaprocentiniai patrio teliu intakoje ant žmonijos ir ji nesvers nei tiek, kiek
Mes
gi
nieko
svarbaus
taTautų Lygai.
tas atėmė jiems čarteri.
proto. Per du tūkstančiu plaukas ant jūsų galvos.
„Kairiasparniai” ir komu ' rne nematom, nes, viena, Bet ateina dabar iš Lietu tų koki sumanymą. Todėl tai” buvo iškėlę iki debesų, metų
jis buvo neabejojamas Švino svarumas išnyks, nes
nistai tuomet pradėjo ugni kalbos senumas garbės jai vos laikraščiai, ir pasirodo, daugelis darbininkų, kurie su pragyvenimo kainomis autoritetas
visur, kur tik išnyks traukimas.
mi Į partiją spjaudyt. Pildo nesuteikia; o antra, lietuvių kad Lietuvos žmonės nieko balsavo už Londoną, tankiai keli metai atgal, tai pasiro žmonės mokinosi
liogiškai daiktai yra sunkus ir Taigi
Išmetinėja,
kad
jis
nepildo
kalba
nėra
seniausia.
Jeigu
apie
tai
nežinojo.
Lapkričio
krin
mąjį komitetą jie apšaukė
dys, kad karės metu darbi
ta
ant
žemės
vien
tik
dėlto,
„reakcininkais,” o Socialis ir pripažįstame, kad ji yra 25 dieną, tai yra beveik tri savo pažadėjimų, neveikia ninkai uždirbdavo daug ma protauti.
Bet kitas jo tautietis, Ar kad žemė juos prie savęs
tų Partiją vadino partija išsivysčiusi iš arijonų kal mis savaitėmis vėliau po lieko darbininkų labui.
žiau, negu pirm karės.
chimedas,
gimęs 200 metų traukia. Ir šitą gravitacijos
oportunistų,
reformistų, bos, tai vistiek tas da ne Associated Press praneši Tuo tarpu gi draugas
Kongreso
komitete
da

vėliau,
buvo
toks pat autori- Įstatymą pirmutinis išaiški
Noskų, Scheidemannų. Kol- duos jai pirmybės prieš ki mo, Socialdemokratu Frak Londonas darbuojasi išsi bar randasi jau dvi drg. -etas mechanikoje.
Kas mo no pasauliui Newtonas. Ati
čakų ir d a kitaip- kam ji sto tas kalbas, nes kalbininkai cija Steigiamam Seime Įne juosęs, tik biauri kapitalis Londono rezoliucijos nedar kinosi senovės istorijos,
tas dengęs šitą gamtos paslaptį,
ja už reformas. Revoliuci tvirtina, kad visos indo-eu šė interpeliaciją, kurioj sa tų spauda nieko apie jį ne bo klausimu. Viena jų reika Žino, kaip graikų laivynas
nių darbininkų organizacija ropiečių arba indo-germanų koma :
rašo. Šiais metais jis jau lauja tuojaus paskirti $500,- sunaikino romėnų laivyną jisai žengė toliaus ir aiški
kalbos
yra
kilusios
iš
to
pa

negali jieškoti Įstatyminių
"Artinasi terminas Lietu lenkis kartus yra kėlęs kon 000,000 bedarbių pašalpai, o ačiū jik nepaprastam Archi no. kodėl mėnulis nuolatos
lties
šaltinio.
Čigonų
kalba
reformų, sakė tuomet ko
vos vyriausybės atsakymui i grese bedarbių klausimą,
nurodo, kaip valdžia medo sumanumui. Jis su sukasi apie musii žemę, ne
; taip pat paeinanti iš anijo Tautų Sąjungos priimtąjį spa bet gatviniuose džingų did* kita
munistai.
galėtų parūpinti darbo no tam tikrų stiklų pagalba su galėdamas ant jos niekad'
nupulti, nei atsitolinti? Ko
Bet štai išėjo šio lapkričio nų kalbos, ir gal da artimes lių mėn. J 921 m. sprendimą apiuose nebuvo apie tai nei kintiems dirbti. Dabar drg. koncentravo
saulės
spindu

nė
jai,
negu
mūsiškė.
”
The
mėnesyje oficialis Amerikos
Lietuvos rytu klausimu Lietu <odžio pasakyta.
Londonas rengiasi iš naujo lius ant Romos kariškų lai dėl, paskui, musų žemės ka
■
Nevv
Encyclopedic
Atlass
muolys, kartu su savo palykomunistų partijos orga
vos Respublikos santykių su
Aną dien jis pakėlė be pakelti kongrese bedarbių vų, ir tuo budu juos sudegi dovu-mėnuliu,
Gazetteer of the Lenkija.
sukasi apie
nas, „The Communist,” ir ve and
klausimą ir pareikalauti, no ant jūrių.
World,” išleistas Ne\v York "Kabineto nusistatymas tiek darbių klausimą, kuomet kad
saulę,
taip
pat
negalėdamas
ką mes tenai skaitome:
jo rezoliucijos butų pa Problemos, kokias Archi niekad ant jos nukristi, nei
Collier and Son firmos, ant visam kraštui svarbiais reika <ongreso ponąį užvedė dis"Mes, komunistai, turime
busijas apie tarifą. Ne apie imtos svarstymui.
medas išrišdavo pirm Kris atsitolinti? Newtonas buvo
131 puslapio sako:
lais iki šiam laikui dar nėra -nuitus, ne apie laisvą pre-j Taigi socialistu atstovas
reikalauti įstatyminių refor
taus,
didžiumai žmonijos te
"The Gipsy language—Rc- oficialiai žinomas, nors belie <ybą kongresas privalo šiuo ’<ongrese kovoja už darbi- bėra da ir šiandien nesu didelis matematikoje, bet
mų. idant musų partija galėtų
nedidelis kitose srityse.
t
prieiti prie minių ir patrauktų 'i mani—wich may štili be heard ka nedaug dienų.
nomentu rūpintis^ bet apie ninkŲ reikalus labai ener- prantamos. "Duokit man
"Ministerių kabinetas turė ;kurdą ir šaltį, kokį dabar, <Tįngai, bet visuomenė pieko
jas savo pusėn. Nes tiktai da on the roads of Europe in a
vietos, ant kurios aš galė Beethoven buvo didžiau
jo
patiektĮ
jo
sumanytąjį
atsa,
more
or
less
corrupted
form.
lyvaudami kasdieninėj darbi
renčia 6,000,000 bedarbių, ■ aDje ^aj nežino. nes phito- čiau tinkamai atsistoti, o aš sis muzikos tvėrėjas, koks
kymą.
pirm
kaip
prisiųsti
Tau

ninkų kovoj mes galime tapti i. seems to be elosely connected
įasakė draugas Londonas. kratų spauda viską slepia, pajudinsiu visą pasaulį.” sa tik yra kada ant žemės gy
tų
Sąjungai.
Seimo
užsienio
venęs. Būdamas da trylikos
proletarų judėjimo avangar with Šanserit, a fact whicn
„Mes galime ir tyrime iš
kė jisai.
. wculd imply that Gipsies ori- reikalų komisijai pirmoje eilė rišti nedarbo klausimą, visdu."
Archimedo vieta tarpe di- metų amžiaus jis jau išleido
je, o paskiau ir Seimo plenu
savo kompozicijos so
■ ginally came from India.”—
iek ar tai sutrumpindami Skaitytoją Pastabos. Ižiausių pasaulio galvočių šešias
Tai še jums ir r-r-revoliunetas
pianui.
Vėliaus jis pa
"čigonų kalba (Romani), mui.
gali būt drąsiai užtikrinta.
cionieriai! Iškolioję socialis kurią vis dar galima girdėti
"Esamomis žiniomis minis iarbo valandas, ar tai išleis
rašė galybę kitokių muzikos
tus \risokiais vardais užrei-ĮI ant Europos vieškelių mažiau terių kabinetas nėra linkęs pa ianti darbininkų organiza- Kas didesni autoritetą tu Paskui seka Dante, kurį veikalų, iš kurių žymiausis
kalavimą laikinų pagerini ar daugiau iškraipytoj formoj, tiekti atsakymo projektą Sei ■ijoms paskolą, ar tai steig ri kalbėti Lietuvos vardu: galima drąsiai pavadinti yra „Sinfonia Ervica,” pa
pasaulio raštijos karaliumi. rašyta Napoleono garbei.
mų ir suskaldę vienatinę po išrodo labai artima sanskritui, mo svarstymui, ir atsakymas iami valdžios ko-operacijas,
klerikalų
lyderis
kun.
Gar

kurias
valdytų
patįs
darbiJo genijaus imaginacija su
litinę darbininkų organiza kas turėtų reikšti, jog pirmu tuo bu d u žada būt duotas Tau- ’
mus,
ar
Lietuvos
atstovas
p.
linkai,
bet
kas
nors
turi
būt
vėrę tokius veikalus, ko Beethoven buvo olandų
ciją, komunistai galu gale tiniai čigonai yra atėję iš In tų Sąjungai be Seimo sankci
kilimo, bet augo ir mokinosi
atrado, kad darbininkams dijos.”
jos, jei Seimas nesugebės ar laroma,” kalbėjo socialis- Čarneckis? Kuomet kun. kiems lygių iki šiol da nie Vokietijoj, o paskui gyveno
rupi ne abstrakčiai idealai,
Garmus viliote vilioja iš kas negalėjo pagaminti. Me- Austrijoj, kur jis iš pradžių
nepanorės
imtis reikalingi ų atstovas.
bet laikini pagerinimai, kon Taigi, jei kalbos senumas priemonių dabar, kuomet ta; „Vaistą nedarbui praša- žmonių Lietuvos paskolos Ižiagą savo tverybai jisai lavinosi pas Mozartą, o pas
krečiai dalykai, ir kad jei. reikštų tautai garbę, tai či padaryti yra didžiausias me int aš jau nurodžiau perei- bonus, tvirtindamas, kad jie įėmė iš krikščionių tikėjimo kui pralenkė ir savo moky
oj savo kalboj ir patiekiau pirkėjams yra be vertės, tai :r Dievo darbų, taip kaip ti
už tuos dalykus nestosi, tai gonai turėtų stovėti jei ne tas.
kintieji žmonės juos Įsivaiz toją.
minių prie savęs nepatrauk-, augščiau, tai bent lygiai su
"Socialdemokratų Frakcijos :am tikrą rezoliuciją,” tęsė'
si.
j..kitomis Europos tautomis. supratimu ministerių kabine ’is toliau. „Jei jus turite ger p. Čarneckis apie tai tyli, dina. Jis aprašė dangų ir ro Būdamas muzikos srityje
kituose dalykuose
Vadinasi, komunistai pra Tuo tarpu jie yra daugiau tas neturi teisės duoti atsaky ’esnių pienų, tai duokit juos tartum oisteriu paspringęs. jų, kur viešpatauja amžina genijum,
Beethoven
buvo labai neJ. Ji—kis. •aimė ir neapsakoma links
deda jau susiprasti. Jie jau sia paniekinti žmonės.
mo Tautu Sąjungai negavęs <en, o mes juos priimsime.”
mybė ; šalia tų grožybių jis praktingas. Sakoma, kad
prisipažįsta, kad ta taktika, j Pagalios, jei kalbos ar Seimo pritarimo...
Drg. Londonas nurodė,
pastatė
pragaro baisybes, apie pinigų vertę jis visai
kurios laikosi socialistai, j tautos senumas reikštų ko
"Ir todėl klausiame pp. mi- kad dėl nedarbo kenčia ne
„Veikėjų konferencijoj,”
supratimo. Taip
yra geriausia.
kią nors garbę, tai garbin nisterio pirmininko ir užsienio vien tik tie 6,000,000 darbi kuri nesenai Įvyko New apie kurias skaitant plaukai neturėjęs
iat
jis
niekindavęs
žmonių
ninkų, kurie neturi darbo, Yorke, tautininkai sutiko šiaušiasi ant galvos. Ir ši papročius- ypač neapkęsdaI giausia tauta šiandien turė reikalų ministerio:
"1. Koksai yra kabineto nu bet kenčia taip pat ir jų šei savo kūdiki (Lietuvių Pilie tuos dalykus jisai užvarditų būt indai, nes jie yra tie
KAIP SENA MUSŲ
jo: „Dieviškąją Komedija” vęs madų ir puošnumo, ven
sioginiai arijonų ainiai; jų sistatymas dėl minėtojo Tautų mynos, apie 25,000,000 žmo
KALBA?
čių
Sąjungą)
pavesti
kuni

—
labai tinkamas vardas gdavęs su žmonėmis susiti
I
sprendimo?
nių. Ir už tą žmonių skurdą
„Tėvynė” sako, kad Prin- I šventraštis (Vedos) ir šian Sąjungos
Dievo
darbams, kur tiek kimo, visuomet stengdavosi
"2. Ar Lietuvos vyriausybė.- isai kaltina republikonų gams apkrikštyti.
cetono Universiteto profe i dien tebėra sanskrito kalba atsakymas
Kadangi kunigams dau daug kontrasto ir nesutai būti nuo svieto atsiskyręs.
j Tautų Sąjungos administraciją.
’
sorius Harold H. Bender pa II rašytas — ta kalba, iš ku sprendimą bus
komų priešginybių.
Taigi absoliučiai didelio
rašęs knygą, kurioj gvilde rios, sakoma, išsivystė da mo patvirtinimui?patiektas Sei „Prezidentas Hardingas giau rupi dūšios, negu kūno Shakespeare taip pat bu žmogaus, kuris butų didelis
buvo sušaukęs nedarbo kon reikalai, tai reikia tikėtis,
nama lietuvių kalbos senu bartinės europiečiu kalbos.
vo didelis rašytojas, bet ji visose mokslo ir gyvenimo
”
3.
Ar
tas
neprieštarauja
O
ar
gerbia
kas
indus
dėl
jų
I senumo? A.nglija šiandien laikinosios konstitucijos 4 par., ferenciją, kuri nedavė jokių kad po krikšto kunigėliai galima išleisti.
mas.
”) S'maugia juos ir šaudo šim jei vyriausybė duotų atsaky raistų,” sako socialistų kon- pasirūpins minėto kūdikio Apie 150 metu po Dantės srityse, visai nėra. Vienas
Prof. Benderif -„Tėvynė
•
gresmanas. „Susirinko pra
didelis vienoj šakoj, kitas ki
vadina Lietuvos draugu ir ‘tais,
‘
ir pasaulis nenori nei mą i Tautų Sąjungos sprendi monės vadai ir gudriam dip duselę kuogreičiausia pa mirties, gimė didis italų ar
toj, bet katras didžiausis,
sak°'
* pirštu pajudint, 'kad šitą mą Seimo neatsiklausus?
lomatui Hooveriui vadovau siųsti Į „dangaus karalys chitektas, skulptorius ir pie
šėjas Michael Angelo. Nuo sunku pasakyti.
"Jisai nesenai paruošė dide- skerdynę sulaikius,
"Interpeliaciją prašome pri-’ jant padarė keliatą nutari tę.”
Iksas.
lį mokslo kurinį, 310 puslapiu
pat
jaunystės jis dirbo daiPilietis.
Lietuviams taip pat nebus pažinti skubota.”
mų, kurie neturi jokios reikri
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Kas iiieko neveikia
To niekas nepeikia
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Kas skaito ir ražo
Tas duonos neprašo

direktorius delei kilusių
CHICAGO, 1LL.
CHICAGO, 1LL.
AKRON, OHIO.
BROOKLYN, N. Y.
I unijos taisykles. Pavyzdžiui;
pirkti savo seserį. Jam beei
juk ir pats Bekampis, kuo LSS. VIII Rajono Centrali- "Naujienose" dviejų strei
nant vienas policistų jį paži
"Dvi Seseri" scenoj.
Siuvėjų susirinkimas ir ko met
Nepavykęs koncertas.
kų,
kurie
buvo
paties
Straz

jo
moteris
pradėjo
mo

no,
kad
tai
streikieris
ir
pri

munistų nachališkumas. kytis, jisai ją nuvedė pas. nio Komiteto susirinkimas. do suorganizuoti.
Subatoj, 17 d. gruodžio, puolęs prie jo kirto lazda i 11 d. gruodžio rūpesčiu
Jau pusėtinas laikas, kaip Struogį ir Struogio įprašė,
12 d. gruodžio "Naujienų" Tolesniuose ginčuose pats buvo "Aušros" choro kon galvą. Lietuvis buvo stiprus mišraus choro "Pirmyn”
Brooklyno kliaučiai laikė kad ją ten mokytų. Toliaus, name Įvyko LSS. VIII Rajo Strazdas prisipažino, kad certas. Nors apgarsintas vyras. Jis smogė policistųi Meldažio salėj buvo antru
nepaprastą
susirinkimą. pereitą pavasarį, kuomet no Centralinio Komiteto su pirmas "Naujienų” streikas buvo gerai, bet žmonių atsi atgal ir parmušė ji ant že- kartu pastatyta scenoj M.
Tad susidėjus reikalams, bu Beržietis, Bekampio geriau- sirinkimas. Susirinkimą ati buvęs ne ekonominio pobū lankė visai mažai, vos apie mes. Tuomet subėgo dau- Dundulienės naujai parašy
vo sušauktą^ nepaprastas ; sis sėbras, atidarė savo darė Rajono organizatorius džio ir todėl ne darbininkiš 60 ypatų, priskaitant ir pru- giau policistų ir tą lietuvį ta keturių veiksmų drama
susirinkimas 5 d. gruodžio, dirbtuvę, tai Bekampis nu- drg. Miller, kuris paliko ir kas, bet antras tai jau buvęs gramo pildytojus. Turbut bjauriai sumusė ir nuvedė į ”Dvi Seseri."
šio susirinkimo tvarkos ve j siuntė pas BeržietĮ Pr. Buk- tvarkos vedėju. Pirmiausia tikrai darbininkiškas.
žmonės nėjo todėl, kad pra kalėjimą. Kalėjime gydyto Pasikėlus uždangai pir
dėju buvo išrinktas J. Gla jšnį, kuris neprigulėjo visai buvo skaitymas praėjusio
Narys. stas oras buvo — lyjo.
jas pripažino, kad tas žmo mame akte perstatomas
Gertrūdos butas, kur auklė
veckas, pagelbininku—Moc- ! šitame lietuvių skyriuje. susirinkimo tarimų. Vėliaus
Šiame koncerte buvo du gus nuo žaizdų nepagys.
kaitis-Bekampis.
Taip pat Jankaitis irgi ne buvo skaitytas paskiausiu BEEBE RIVER, N. H.
solistai iš Clevelando —drg. Tai matot, draugai darbi jamos dvi našlaitės — Nas
17 metų ir Lilija 15 metu.
Vargiai kada nors buvo teisingu budu nuėjo pas M. LSS. Pildomojo Komiteto
Krasnickas ir dr-gė Baukiu ninkai, kaip žiauriai kapita tė
Vyresnioji
sesuo Nastė eina
iO
dol.
bausmės
už
suplėšy

toks susirinkimas, kaip ši Rosentoną dirbti. V-kaitė— posėdžio nusprendis, kad
tė. Krasnickas jau daug sy listų pasamdyti razbainindienomis
Į
šiurkštų
siuvyklą
mą svetimo laikraščio.
las, nes visi klausimai ant \[taip pat. Keršulis irgi nu LSS. 4-toji ir 22-roji kuopos
kių Akrone yra dainavęs, kai su mumis elgiasi. Niekas
dienotvarkio — tai atsišau baustas buvo. Ir šimtus to -uspenduotos delei kėlimo Musų miestelis mažas ir bet šį syki jam nelabai nusi nevažiuokite į čia darbo dirbti, iš kur ir vakarams
kimai. Mat, praėjusią žie kiu dalykų prie Bekampio suirutės Sąjungoje. Tolinus lietuvių jame mažai gyvena. sekė, turbut todėl, kad ne jieškoti ir nesilpninkite mu parsineša darbo. Už toki il
mą, kuomet buvo lokautas, i delegatavimo butų galima organizatorius raportavo, Tarpe lietuvių yra ir keli buvo kam atsakančiai akom- sų kovos už kąsnį duonos. gą darbo laiką ji gauna ma
žą atlyginimą. Iš savo už
tai atsirado pačių unijistų darodyti. Bet ką gi padary- kad dabartiniu laiku yra komunistai, kurie skaito ru ponuoti ant piano. Baukiutė
Kazys
Nausėdas.
darbio ji turi užlaikvt save
kriaučių, kurie ėmė tverti jisi su nachalais!
sunku ką nors veikti Sąjun sų laikraščius ir giria Rusi- savo dainomis pasižymėjo
ir savo jaunesnių sergančią
korporacijas, kas pagal uni Beje, reikia pasakyti, kad gos labui, kadangi dar nesą j s rojų. Laisvi ir susipratę pusėtinai,
sudainuodama
seserį
Liliją. Natalija, blogo
jos principų jokiu budu ne- tarp atsišaukimų šiame su prašalintos kivirčius~kelian- i darbininkai skaito "Kelėi- tris dainas.
VVATERBURY, CONN.
užsiėmimo
moteris, turi pas
daleidžiama. Žinoma, tos virinkime buvo ir gana ku- čios priežastys. Kaip greit vi ”
"Aušros"
choro
narys
Vagystės
tarpe
vyčių.
Gertrūdą
nusisamdžius
korporacijos lokauto laiku . rijoziškų dalykų. Pavyz- tos priežastys busią praša ‘Gavęs "Keleivį" 16 d. Grigaliūnas irgi gana gerai
kambarį
ir
nori
išvilioti Na
Tarpe Waterburio vyčiu
egzistavo neblogai, kadangi j
, viena moteris atsi- lintos, taip greit vėl bus ga gruodžio, radau jame patiko publikai savo mono prasidėjo
vagystės. Į trum stę ir Liliją Į paleistuvystės
jos daugiausia dirbo nesusi i šaukė skųsdamosi, kad ją lima veikti naudingą Sąjun straipsneli apie Rusijos bol logais.
pą laiką tapo išvogtas vy namus. Atvykęs iš prostitu
taikiusių firmų darbą. Bet!Į bereikalingai unija iš dirb gai darbą. Rajono sekreto ševikišką rojų, kurį paro
"Aušros"
choras
dainavo
čių kliubas net keturis kar cijos namų agentas Juozas
pasibaigus lokautui, tos tuvės išvijo, nes jos vyras rius Čeponis pranešė, kad džiau h’ komunistams. Vie
• korporacijos susmuko ir tie [priguli korporacijoj, o ji ne jiedu su Sąjungos sekreto nas komunistų, perpykęs už tas pačias dainas, kurias jau tus. Vyčiai išsyk manė, kad apsimeta Natalijos broliu
žmonės, kurie jose prigulė priguli ir ji negali būti kal rium A. Žymontu atšaukė teisingus faktus, ištraukė yra dainavęs ant seniau at tai kokių nors bedievių dar ir, žadėdamas vesti Nastę,
jo, arba tiktai dirbo, dabar ta už vyrą. Po jos atsišauki LSS. VIII Rajono konferen iš manęs "Keleivį" ir suplė sibuvusių dviejų koncertų ir bas. Bet pagalios vagis liko išveda ją iš Gertrūdos na
vėl ateina prašytis pas uni- mui atsistojo Mockaitis-Be- ciją, kuri turėjo Įvykti pa šė. Nenorėdamas su kvailu Į piknikų vasaros laike. Su si pagautas. Pasirodė esąs mų. Nastė išeidama išsiveda
jistus, kad juos priimtų į ] kampis ir tą moterį smar baigoj lapkričio. Atšaukimo žmogum peštis, pranešiau dainavo labai prastai, gali vytis, baigęs parapijos-mo ir jaunesnę savo seseri Liliuniją ir duotų darbą unijos kiai išbaręs liepė jai išvyri priežastis buvusi tame, kad apie tai savo bosui, kuris, iš- [ ma sakyti žemiau kritikos, kyklą. Vagiliuko tėvas yra ią, kuriai, kaipo sergančiai,
dirbtuvėse. Dabar unijistai savo vyrą. Bekampiui už dvi LSS. kuopos tapo su tyręs dalyką, paklausė ko-ji Dainos nebuvo panašios i didelis katalikas, didžiau Juozas prižada duoti užlai
tuos korporacininkus bau baigus kalbėti, atsistoja vie spenduotos ir kivirčų klau munistą M. B., kodėl jis taip dainas, stačiai koktu buvo il sias pirmeivių priešas. Pra kymą ant ūkės.
ėjusi pavasari jis buvo išva Antrame akte perstato
džia po $99.99c. Tad ir šia nas iš publikos ir sako: "Na, simas pavestas išrišti So pasielgė. Komunistas atsa ki ausyt.
me susirinkime daugiausia, o kaip tu Bekampi su Leng- cialistų Partijai. Nutarta kė: "Kam tokis laikraštis Po dainų tvarkos vedėjas žiavęs Į Lietuvą, manyda ma Balkaus pirmieji prosti
tų korporacijų žmonės darė! viniene flirtavai ir kad tave konferenciją »laikyti sausio vertas, kad melus rašo apie drg. A. Balčiūnas perprašė mas užimti kokią svarbią tucijos namai. Čia namo užžiurėtoja lošia su buriu vy
atsišaukimu, bet unija
- jiems
- . Bekampienė butų išvijus, mėnesy, nes manomą, kad Rusiją?" Bosas už toki pa publiką už prastą choro su- milicijanto vietą, o sūnų pa rų kortomis iš pinigų ir nuo
Teisindamas statyti kokiu ministerių.
jokių "manifestų" nesutei-.ar fau butų buvę gerai? O iki tam laikui išeis Į aikštę sielgimą nubaudė komunis dainavimą.
chorą
jisai
pasakė,
kad cho Bet jo svajonės neišsipildė girtų vyru vagia pinigus,
kė.
[ juk tu ir skebavai, nes tavo tūlų sąjungiečių keliamos tą ant 10 dol. ir perspėjo,
laikrodėlius ir žiedus ir pas
Taigi, <draugai
_
. o Lengvi- organizacijoje intrigos.
siuvėjai, _____
moterisB,
unijistė,
kad jeigu ir kitą kartą sve ras prieš koncertą turėjo iš ir jis sugrįžo atgal i Ameri kui tuos vyrus išveža už
ką.
ateityje turite saugotis nuo nienė bosienė.” Bekampis Svarstant Rajono reika timus laikraščius plėšys, tai viso tik penkias praktikas ir
miesto. Juozas reikalauja,
tokių korporacijų. Ir saugo-npašokęs
“ ’
surinka: "Lengvi- lus, Kondroška, lyg girtas, nubaus ant 25 dol. Bosas pa todėl negalėjo gerai sudai Dabar vyčiai bimbinėja kad Nastė gyventų su juo be
lis ne vien todėl, kad neuž nienė tai ne skebavimas.” '/artojo vulgariškus ir susi sakė, kad laikraščiai yra lei nuoti. Čia tai jau tikrai ste nuleidę nosis, kad negalėjo šliubo. Nastei ant to nesu
traukus ant savęs bausmės, Publikoj didžiausis juokas. rinkimą Įžeidžiančius žo džiami skaitymui, o ne plė- bėtinas dalykas, kad choris tų vagysčių primesti bedie tinkant, Juozas susitaria su
bet labiaus dėlto, kad tos, Bet kas nupuolėliui, juk jis džius, nepaisydamas orga šymui ir kol laikraštis nėra tai patys žinodami, kad ne viams.
kazirninkais, aprėdo vieną
korporacijos, tai yra šašas [ sarmatos neturi.
nizacinės disciplinos, nei da perskaitytas, nevalia jis plė gali dainuoti, o vienok ren Šį rudeni dauguma lietu kunigu, o kitą patarnauto
gia koncertą ir dar apskelbi vių neleidžia savo vaikų i
ant organūuoto siuvėjų ku-i Beje augščiau aš paminė lyvaujančių
susirinkime šyt.
ju ir tokiu budu Nastę su
no. Tad kiekvieno susipra- jau apie Fr. Bukšnį, kad jį protesto.
Dabar komuhistai sako, muose prirašo visokių pasi parapijos mokyklą. Iš tos Juozu sušliubavoja. Tuoj po
tusio darbininko pareiga Bekampis neteisingu budu
St. Strazdas pareiškė, kad kad bosas yra "Keleivio" gyrimų. Ar jie, taip elgda priežasties musų kunigai
Juozo meilė prie
yra vesti kuogriežčiausią nuleido pas BeržietĮ dirbti. suspenduotosios kuopos ne ’ frentas.” Toks jų pasaky miesi, laiko publiką už kvai neriasi iš kailio, keikia tė vestuvių
Nastės
pasidaro
šalta ir jis
kovą prieš tokias korporaci Tad keletą žodžių pasakysiu paisysiančios nei Pildomojo mas yra kvailas, nes bosas lą, ar pas juos pačius ne visi vus ir visaip niekina publiš- verčia Nastę paleistuvavi

namie. # Žmogus, perskaitęs kų mokyklų mokytojus. Ma
jas. Tiesa, negalima labai apie jį plačiau.
Komiteto tarimų, nei Socia yra anglas ir jis nežino, ką apskelbimą,
mo
budu
uždarbiauti.
ateina i koncer tomai jau žmonės pradeda
daug kaltinti tuos darbiniu-[ Bukšnys su savo motere listų Partijos išduotų nau "Keleivis" rašo.
Antanas F. Sedauskas. tą, užsimoka Įžangą, tikėda susiprasti ir nenori, kad jų Ketvirtame akte Juozas
kus, kurie tas korporacijas j prigulėjo prie LSS. 19 kuo- joms kuopoms čarterių, vis
masis išgirsti ką nors gera, vaikus kunigai parapijinėse atveža Naste ir Liliją Į ant
■tvėrė, arba jose dirbo, nes
tiek jos rengsiančios Kalėdų
bet išgirsta vien tik jovalą, mokyklose mulkintų.
ruosius Balkaus paleistuvytie žmonės daugiausia buvo | ; y i odo' 'i,
i; nuo 1917 m. Ir balių senųjų kuopų vardu. DĖS MOINES, IOWA.
i
1919
m.
jisai
buvo
išrinktas
delei
kurio
pirmininkas
pri

bės
namus. Jas čia namų
prisiklausę tokių kalbėtojų.i; net
j ' IV rajono organizato Susirinkimas Strazdą per
Vyčių Gaspadorius.
Apgavikas
prilipo
liepto
verstas
atsiprašinėti.
prižiūrėtoja
aprėdo gražiais
kaip Bimba, Jukelis ir kiti i 'J
spėjo: "Mes nekenksime jū
rium.
Bet
1919
pavasarį,
galą.
Tokiais savo "koncertais”
blizgančiais rūbais ir verčia
komunistų agitatoriai, ku-pkuomet
1
sų rengiamam vakarui, jei "Keleivyje” buvo praneš "Aušros" choras atgrasina SAN FRANCISCO. C AL. naleistuvauti
New
Yorke
buvo
disu ištvirkė
i ie tuo laiku agitavo kriau- [; dysis marškinių siuvėjų gu taip norite rengkite, tik
publiką
nuo
lankymosi
i
pa

liais.
Čia
mergaitės
protes
ta
iš
Laconia,
N.
H.,
kad
ta

Baisi bedarbė.
čius griauti amalgameitų i streikas, tai jo moteris, O. negarsinkite vakaro LSS.
tuoja
ir
Nastė,
matydama,
rengimus.
po
suaeštuota§
tūlas
apgavi

uniją iš pamatų. O sugriau Bukšnienė, ėjo streiklau- 4-tos ir 22-ros kuopų var
girdėt iš laikraščių, kad išsigelbėjimo nėra, nuA. A. G. taiKaip
kas, pinigų "skolintojas.”
ti uniją tik ir galima tve-: žiautt
rytinėse
Amerikos vals šąuja savo "vyrą" Juozą.
du."
Toliaus
Strazdas
pasa

Ir netik ji streiklauPereitais metais rugpiucio
riant tokias korporacijas, i žiavo, bet
tijose
bedarbė
jau baigiasi. Ant to šūvio ir triukšmo
kė:
"Kad
nors
Socialistų
dar ir kitas mermėnesy
tasai
šuleris
lankėsi
MOUNDSVI
l
LE,
W.
VA.
Taigi, darbininkai
ateityj
Bet
čia,
vakaruose,
tai, ro pribuna policija ir visus su
Partija jus (grigaitinius) ir ir pas mus ir, rodydamas
4.* 4-^i„*
u;
i ginas,
bei moteris,
kalbino
apsisaugoti
tokiu
ko.
T
’
.
.
d
turi sH'si-n
: .
”"kalbėtojų."
kaihAtniii "
. ..ti eikiauziautL jai taip a_. išteisino, o mus apkaltino, padirbtas telegramas ir lai Angliakasių streikas ir po dosi, bedarbei galo niekuo areštuoja. Vėliaus išeina
munistiškų
met nebus. Čionaitiniai dar aikštėn, kad Juozas buvo
licijos žiaurumas.
rant, tuojaus buvo i kuopą bet mes dar paduosime savo
iškaulyjo iš manęs 27
. Tarp kitų atsišaukimų paduotas ant jos skundas. apeliaciją Socialistų Parti škus,
Ben. Franklin Coal Com- bininkai labai senai yra ma Nastės ir Lilijos tėvas, ku
dol.
ir
iš
A.
Žilinsko
75
dol.
jos
narių
referendumui
ir
buvo ir Kapturausko atsi Kuopa, gavusi skundą, iš
pany sumanė angliakasiams tę tokią sunkią žiemą, kaip ris penkiolika metų atgal
sakydamas,
kad
tuoj
gau

šįmet.
šaukimas, kuris papuolė po rinko tyrinėjimo komisiją, tada pažiūrėsime"...
bejieškodamas darbo nety
iš Buffalo, N. Y. banko numušti algas ir panaikinti
$5 baudos už nusivedimą kuri ištyrė tikrai, kad Buk Susirinkimui pasibaigus siąs
Bedarbių
būriai
daugiau

uniją.
7
d.
gruodžio
kompa

čia
pasigėrė ir girtas būda
pinigų ir atlyginsiąs su pro savo moters į dirbtuvę, ku šnienė streiklaužiavo ir LSS kilo tarpe Strazdo ir jo šali centu.
sia
sukinėjasi
apie
3-čią
ir
nija
paskelbė
savo
darbinin

mas nužudė savo pačią ir
Po tam tasai apgavi
rioje jisai pats dirbo. Prie- 19 kp. ją prašalino iš savo ninko Kondroškos ginčai. kas išvažiavo
savo keliais. kams, kad ji sustabdo darbą Hovverd gatves. Pažiurėjus mažą, kūdikį. Besislapstyda
jus jo atsišaukimui, tuojaus tarpo. Kad kiek, tai ir patį 'Tuose ginčuose buvo nuro Netrukus išgirdome, kad jis mamose. 8 d. gruodžio ji iš Į jų veidus galima suprasti, mas nuo bausmės agentavo
matėsi nepaprastas komuni Bukšnį butų prašalinus, nes (doma, kad, girdi, Socialistų jau kitoj kolonijoj bando metė visų darbininkų Įran kad daugumas jų yra išba prostitucijos namų užlaikystų pasiryžimas, kad tik tada kuopos susirinkime pa Partijos trečiųjų teismas panašiu badu žmones ap kius iš mainų. 12 .d. gruo dėjusių. Vienok kapitalistai tojui.
Kapturauskui nedovanojus; aiškėjo, kad ir jis džiaugda- iGrigaičio pusę išteisinęs to gauti. Pagalios prilipo liep džiu kompanija paskelbė, jokio pasigailėjimo ant be Tai toks maž-daug veika
Mockaitis net vėl buvo pasi vosi, kaip "Eniukė" parne- dėl,
(
kad Jamontas, nemokė to galą ir Laconia, N. II. kad mainos pradės dirbti 14 darbių neturi. Jie su panie lo turinys. Sulošus šį veika
ryžęs susirinkimą išardyti, ša pinigų. Toliaus pats Buk- Idamas atsakančiai anglų protingi žmonės jį suarešta gruodžio ir darbininkams ka žiuri i bedarbius.
lą pirmu kartu, "dorieji"
jeigu tik ne pagal jų norą šnys prasimokino kiek rum- kalbos,
;
M. C.
neįstengęs kaip rei vo. Pas mus jis vadinosi Jo algos yra sumažinamos po
musų komunistai per savo
vyks.. Mat
7' Kapturauskas [ bes
-- skėsti,
-- , bet Į lietuvių uni- kiant išaiškinti "Naujienų" nas Kuzmickas, kitur kito 1 dol. 50c. Į dieną ir unija
laikrašti piktinosi juomi.
yra
vr<x čuuoblistas
aidoblistas ir BekampiBekampi-jJjos skyrių negalėjo Įstoti, bylos dalykų ir savo nelem kiu vardu pasiduoda. Vertė panaikinama. Darbininkai PHILADELPHIA, PA.
Atsirado ir kitokių "dori1- ~
■*-*-»
v\nlnkni I
i
1
• _ Y• _ ’
r.iams
komunistams
nelabai j nes ant jo patys
kuopiečiai
toj kalboj dalyką taip supai tų jo paveikslą Įdėt Į laik kompanijos pastatytas išly
nir.kų," kurie ir "Naujieno
nuolankauja. Tad komunis- i neturėjo akies,, nežiūrint, niojęs, kad trečiųjų teismui raščius, tad žmonėms leng gas grieštai atmetė ir atsi Įsteigė vakarinę mokyklą. se” tą veikalą niekino. Tuo
tams rūpėjo jį, kaip jie paris kad ir jis dar prigulėjo kuo ištiesų pasirodė Grigaitis ir viau butų apsisaugoti. Pas sakė.eiti j darbą. Tuomet Lietuvių Taut. Neprigui- gi tarpu tasai veikalas yra
sako, "nunokinti.” Ir su poj. Tad jisai surado New jo šalininkai teisus, o Ja mus ir kunigą jis norėjo ap kompanija pasamdė keletą mingas Kliubas Įsteigė lie pamokinantis ir turintis di
prantama, per didelę komu Yorke "skebšapę" ir joje montas su savo šalininkais gauti, bet kunigas nesidavė. skebų ir 14 d. gruodžio su tuviams vakarinę mokyklą, delės vertės, nes jis iškelia
nistų agitaciją, susirinki dirbo, iki tą dirbtuvę paėmė kalti. Po Jamonto, girdi, Mat, toks toki pažįsta.
skebais pradėjo darbą. Dar kurią visi galės lankyti dy aikštėn purvinas šių dienų
mas jam nedovanojo.
unija Į savo galę ir visus kalbėjo Grigaitis beveik va
bininkai nutarė neleisti ske- kai — vyrai, moteris ir vai gvvenimo puses.
H. Mušikevičienė.
Žinoma, aš nieko neturiu darbininkus prirašė Į uniją, landą laiko. Ta jo kalba už
bu prie darbo ir 15 d. gruo kai. Mokykla bus Lietuvių Lošėjai šiuo tarpu savo
prieš tai, kad Kapturauskui tokiu budu unijon pakliuvo sitęsė iki po vienuoliktai,
džio sugrąžino keletą srėbti Svetainėje, 928 E. Moya- užduotį atliko labai gerai.
BROOKLYN, N. Y.
ir
Bukšnys.
Iki
LSS.
skylitaip
kad
jiems
nebuvę
laiko
nedovanojo, nes kuomet
nuo mainų atgal. Bet greitu mensing ave. Bus mokina Mat aktoriai buvo parinkti"Bobų vaina.”
unijos yra toks patvarky mo jisai buvo labai atbukęs, išaiškinti visų dalykų. Bet
laiku pribuvo apsiginklavu ma lietuvių kalbos, rašybos r.iai: iš Roselando L. S. M.
__ _____
___ dar- nes visi Į jį prastai atsineš - juk Strazdo ir Jamonto šali 6 d. gruodžio dvi karštos si policija ir keletą streikie- ir aritmetikos. Pamokos at- Ratelio, iš Chicagos Drama
mas, kad
nevalia vesti
bininkąĮ dirbtuvę ir jieško-įdavo delei viršminėtų daly ninkams buvo duota visa sa katalikės su pečių raktais rių areštavo ir smarkiai su sibuna panedėliais ir sere- tiško Ratelio ir iš Brighton
tis pačiam vietos, o viskas j kų. Gi skilus Sąjungai, jisai vaitė laiko surinkti pasitei kaktas susiskaldę. Zubrienė mušė. 16 d. gruodžio išėjo domis, nuo 7:30 vai.* vakare. Parko D. L. K. Keistučio
turi eiti teisingai per unijos' pasidarė aktyvis komunis- sinimui medžiagą ir jus pri- ("lendorka”) pakėlė randą piketauti ir streikierių mo- Tai yra gera proga Phila- Kliubo. Scenos pritaikymas
ofiso knygas, tad reikia tas tas ir už tai jam komunistai, davėt teisėjams apie dešimts savo randauninkei Petrai- terfs. Tarpe piketų ir pilici- delphijos lietuviams pra irgi buvo geras. Už tokį pui
ir pildyti. Bet jau tik nei pryšakyje su Bekampiu, lapų savo "faktų," tai ką d a tienei, bet pastaroji atsisakė jos iškilo muštynės. Moteris mokti lietuviškai rašyt ir kų perstatymą publika atsi
mažiausios teisės neturi to Įtaisė darbą pas BeržietĮ, daugiau turėjot dadėt? Tre mokėti. Iš tos priežasties puolėsi gelbėti savo vyrus, skaityti. Todėl naudokitės dėkojo aktoriams griaus
ki Bekampiai, Jankaičiai, sulaužydami unijos taisyk čiųjų teismas, remdamasis "lendorka" apskelbė ran l«et žiaurus policistai pradė visi šia proga. Tėvai, leiskit mingu delnų plojimu. Nas
Keršuliai ir kiti komunistai. los. 0 vėliaus priėmė net i Socialistų Partijos kontsti- dauninkei "vaina." Paėmusi jo mušti ir moteris be jokios savo vaikus Į šią mokyklą, tei (dr-gei Miller) buvo įtei
tucijos dėsniais, pripažino, "ant drąsos" ji puolėsi ant mielaširdystės. Daug vyrų jei norit kad jūsų vaikai ktas gyvų gėlių bukietas.
smerkti Kapturauską, nes lietuvių 58 skyrių?
jie patys jau ant galvos Dabar gi Bukšnys užima kad jus sauvališkai ir netie- randauninkės ir taip jai ir moterų buvo sumušta ir mokėtų savo tėvų kalbą ir Publikos buvo daug ir
plaukų tiek neturi, kiek jie ALDLD. pildomojo komite- sotai išmėtėte iš 22 kuopos kaktą "aptaisė," kad reikė areštuota.
išaugę butu lietuviams ir chorui ”Pirmvn’’ liko gra
įto
vietą.
du
nariu
A.
Žymontą
ir
A.
tokių ir panašių dalykų yra
žaus pelno.
jo ambulansą šaukti.
Tą pačią dieną vienas lie Lietuvai naudingi.
Paukštelis.
Kemėžą kaipo "Naujienų”
padarę, t, y. sumindžioję
šapos Darbininkas.
Kliubo Komisija.
Žilvitis.
tuvis vyras ėjo Į kalėjimą iši
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Beždžione ir žmogus.

kad sodžiuje yra du kultū
ros nešėjai, žmonių švietė
jai: kunigas ir mokytojas,
bet jiedu virsta dažniausiai
didžiausiais priešais dėl tos
nelaimingos beždžionės, su
kuria vienas žmogų gimi
niuoju. o kitas tos giminys
tės nenori pripažinti. O, gir
di. kad jie butų mokytesni,
tai šito ginčo visai neturėtų
ir dėl beždžionių nesipyktų.

kams rojų, bet jie nesupran
FILOZOFIJA. ta,
kad be darbo rojaus ne Pirmutinė teroristo bomba
bus. Reikia pirmiau turtus
Lietuvoje.
pagaminti,
o paskui jais
Locke sekėjai Anglijoj ir

Ar žmogus yra Dievo su- nis, dėlto ir apie randamus
naudotis. Gatavų turtų neil
Francijoj.
tvertas iš molio, kaip rašo juose gyvūnus ar augalus
Jau minėjau, kad daug gam jiems gali užtekti. Ru Lapkričio 25 dieną sprogo gę, sukliurusiais nervais ir
šventas raštas ir kunigai gali be klaidos pasakyti, ku
Locke mokinių tapo arba sijoj jie mažai dirbo, užtai pirmutinė teroristo bomba šnairomis žiuri Į visuomenę,
rie gvveno anksčiau, o kurie
mokina, ar paeina iš bezdžio vėliau.
materialistai, arba materia ir badauja. Be darbo nėra I nepriklausomoj Lietuvoje, kuri nesugeba Įvertinti jų
nės, kaip rašo svietiški raš
lizmui simpatizavo; geriau nieko. Tik reikia apsigint Galime neminėti pasikėsini- talentų. Jei tokie asmenys
Ir pasirodo, kad seniau
butų pasakius, kad jie sėmė nuo išnaudojimo.
tai ir mokina svietiški žmo siuose sluoksniuose neran
mo prieš dr. Purickį, nes ta- patenka, sakysim, kariumeP.
Abazorius,
inspiracijų daugiau iš Hobsai Įvyko tartum operetėj, nėn, jie būtinai nori būt Nanės?
dama nei žuvų, nei paukščių,
Gardner, Mass. Tuo tarpu šį kartą jau yra poleonais ar bent generobes
ir
Gassendi,
negu
iš
Loc

Šiuo klausimu Įdomauja nei žmonių, o tiktai buvu
ke. kuris, kaip matėm, filožmogaus kraujas, o galėjo lais. Ir ai man visuomenei,
daugybė žmonių. Ypač juo- sių menkučių augalų žymes,
I
MaiS TinkaInaS Ta,«is “■ S¥eikata ( būti patraukta ir žmogaus jei ji laiku nekelia tokių
mi užinteresuoti yra tie, ku kurie visai buvo nepanašus Romos humbugas
į gyi’astis.
žmonių augščiau kaip į lei
rie neturėjo progos pasiekti i dabartinius augalus. Praėreikia
šiek
tiek
pakalbėti.
Mums nerupi kaltininko tenantus ir kapitonus.
bent kiek augštesnį mokslą, jo daug tūkstančių ar milioVajus
pagerinti
valgio
Kaip
Lietuvoj
mamos
gazAnglijos d cistinėj tos ga stovi tarp mokinių buvo ne asmuo. Mums svarbu sau iš Už tai kai susidaro tėvy
o patys per save lavinosi, nų metų, kuriuo laiku pasi
>
tina
savo
vaikučius
"baubu"
į
dynės
filosofijoj matosi Loc- senai laikytas Akrone, Ohio. siaiškinti. kuriuo budu susi nei pavojus, Napoleonam
skaitydami Įvairaus turinio darė nauji žemės sluoksniai,
arba
"žydu
su
maišu,
’
’
taip
'
kes intaka ir palinkimas Viršininkų įsakymu buvo darė dabartinėj Lietuvoje tuojau išauga sparnai ir jie
knygas. Iš mažens jiems ku kuriuose mokslininkai ran
nigai Įkalbėjo, kad visas da Įvairių jurų gyvūnėlių: musų kunigai gazdina savo j prie materializmo. Collins pasverta 1,011 vaikų. Iš pa pati teroristinė mintis ir pa augštai neša savo galvą,
svietas yra Dievo sutvertas karolių, kempinių, jurų ežių mulkius pasekėjus laisva-, Įkūrė savo būtinybės dokt svertų 58 procentai netinka stūmė jos išpažintojus prie kad ir neparemtą iš pasma
kruvino darbo. Mums da krės augšta apykakle. Jie
riną. Mandeville aiškiai Pa mai svėrė.
ir kad pats žmogus, koki ir tt., o dar vėliau randa per maniais.
svarbu
panagrinėti, kiek te tuomet darosi vieninteli
•mes šiandien matome, yra mutines žuvis, bet tos žuvys Kunigai organizuoja vi-' sakė, kad nėra jokių Įgimtų Sulyg Suv. Valstijų agri
Dievo rankų darbas. Skaity- neturėjo kaulų ir buvo visai sas savo davatkas irškap-' principų, kurie kontroliuotų kultūros departamento ats roristinės bombos ir revol žmonės, kurie supranta pa
veriai išviso atsiekia savo dėti. Jie vieni mato tikrus
darni gi svietiška s knygas nepanašios i dabartines nur leminkus tuo tikslu, kad. žmonių veikimus. Atsirado tovo
nurodvmu,
vaikams
tikslo.
, kelius, kuriais tėvynę reikia
smarkių
priešininkų,
kurie
Lietuvą
pakišus
po
kunigų
jie randa aiškius Įrodymus,. su žuvis.
duota
puspantė
pieno
vidu

kad viskas pasaulyje vysto Po daugelio tūkstančių sutonu, kad Lietuvos valsty paskelbė karą "bedieviams”, ryje ryto. Kitiems vaikams Ant rytojaus po Įvykio su vesti iš pavojaus. Ir jie ve
si, keičiasi ir tobulinasi ir metų, dar jaunesniuose že- bė iš savo iždo užlaikytų ir daug popieros išeikvojo patarimai duoti kaslink tin o. Galvanausku kun. Krupa- da. Patys būdami dideli
' privačiam“pasTkaibė- žmonės, jie vartoja savo tik
kad pats žmogus gilioj seno’ mes sluoksniuose, jau ran gauja$ dykaduonių kunigų gynimui teologinių doktri kamo valgio. Antro mėnesio vičlus
vi
nų.
Šituose
ginčuose
tečiaus
su
minyškomis,
kad
moky

vėj buvo panašus i beždžio dama vėžių, žuvų su kau
\r*nklu?
patėmyta. jog 67 ume Seime pamerkė akim , vai būtent tokius, ,kurie
vei
nę sutvėrimas. Tuomet kyla lais, driežų, kurie buvo di klose priverstinai butų mo nesimatė filosofijos, dėlto pabaigoje
komunistų
pusėn,
—
tai,
gir""
x
procentai
vaikų
daugiau
pas juos klausimas: Ar žmo desni už didžiausius šių lai- kinama poterių ir kvailų re- mes juos apleisime.
b, jų bus darbas. Nenorim kia. ūmai, plėšriai
. ir radikagus yra Dievo nulipytas iš; j kų žvėris ir pirmutiniai ; ilginių prietarų. Vienu žo- Hartley pasižymėjo savo svėrė.
įeraštriai kaltinti kun. Kru- liai- Bomba tų įrankių eileje
molio, ar jis išsivystė iš ko paukščiai, kurie dar labai : džiu sakant, musų kunigai sensacionalizmu. Būdamas Suv. Valstijų agrikultū oavičiaus, — krikščionių ' ?ra geriausia priemonė.
į nori, kad Lietuva su "kunti daktaru, jis bandė fiziologi ros departamento atstovas įkys, irodos, iš prigimimo! Kokia turėtų būt su tokio nors žemesnio gyvūno? buvo panašus i driežus.
motinas lankyt: žvairuoia bolševikų pusėn, kiais gaivalais kova? LaĮ šį klausimą gana nuosa Po daugelio tūkstančių ir dūšia" butų pavesta Ro- jos pagelba aiškinti psichi pakvietė
pamokinimus
patėmyti Bet tenka griežtai pasakyti, biausia sukliurusiems jų reiI mai ir jos "kultūrai.'’
nius reiškinius. Jis pasiėmė tinkamo valgioir pasekmes.
kiai atsako "Lietuvos Ūki’ į metų dar
jaunesniuose I
<ad šiuo kartu Krupavi- ketų patarti, kad vasaros
ninkas.” Jis rašo:
i sluoksniuose atsirado pana- •Jei kunigužiai Lietuvoje aiškinti jausmų reiškinius Atstovas išrinko tirinėjimu: iiaus
pranašinga dūšia tik- Į sulaukę nuvažiuotų Palan,
gaus
viršų,
tai
mes
jokių
vibracijos
teorija.
Jis
pir

Jei atmestume žmogaus■ ;šųs i dabartinius žvėris gy60
vaikų
ir
mergaičių.
Kož*ai
paklydo.
igon bent, mėnesį pasimauprotą, tai žmogus gamtinin• Į vunai, kurie savo vaikus svietiškų mokyklų neturėsi mas paskelbė asociacijos nai motinai atskirai buvę
skaisčioj juraitėj. Bet
ko akyse yra tokia pat bū gimdė gyvus ir juos maiti me, kaip jų neturėjo Austri doktriną, kuri, anot Morrel- paaiškintas tinkamas svaru Musu supratimu pasikesi-:
lioreiškia
kombinaciją
pro

urną
prieš
Galvanauską
pr
iJ
c.augiimai
tų didvyrių reikėja.
Italija.
IspanijaMeksika
tybė, kaip beždžionė, arklys. no savo pienu. Tečiau dar
mas
dėl
metų
ir
ūgio.
Joms
to
(minties)
ir
jutimo,
kuri
mendino
kitokios
musų
vi1
a
^
re
ĮPri
rjmta domė į jų
lapė, žąsis, žvirblis, lydeka, Šituose sluoksniuose žmo- ir pietinės Amerikos respu
duota
sveikatos
kortelės,
am
sliekas, musė ir kiti gyviai. Igaus liekanų niekur neras blikos, kol jėzuitai nebuvo Įsigyvena per atkartojimą. kurių reikėjo parašyti, kiek suomenės grupės. _ Prlslzlu-1 begenu Stovis nėra^visai
i • rmt musu politiniam gyve-ismegenų srovia nėra vi&ai
Dabar pažiūrėkim, ką mok ta. Žmogaus kaulai rasti už pakarpos iš tenai ”išpra- Teorija sako, kad vibraci vaikai miega, pjlną
jos,
kurias
sukelia
nervuose
būtinai butų
į
vodyti
”
ir
laisvamaniai
ne

slo vyrai (gamtininkai) sa 'tiktai jauniausiuose žemės
surašą, gilų kvėpavimą& ir nimui. lengva pastebėti Pa-I oe Giries, , tai
kad
jie pažinti]
I išlaukiniai akstinai, gali at
pradėjo
vieton
jėzuitiško
matiniai jo apsireiškimai, reikalinga.
ko dėl tų gyvių atsiradiAo. sluoksniuose. Taigi galima
dantų
prižiūrėjimą.
visuomenės
vystymosi
ke
sikartoti
ir
be
akstinų,
be
Koks butų nebūtų tas gyveGamtininkai - geologai mo drąsiai sakyti, kad žmogus ■ humbugo apšvietą skleisti.
Susirinkimai
buvo
laiko

lius
ir
tuomet
jie
gal
supras
kina, kad musų žemė senų yra jauniausia žemės buty- Kiek doros ir kultūriško išlaukinių daiktų. Tie pasi mi kožną savaitę, ant kurių nimas šiuo metu, bet ir jis tu, kad joks svarbesnis vi-
senovėje buvusi ugninis ka i bė. šventas raštas irgi sako pakilimo turėjo tie kraštai, kartojimai. tai idėjos, buvu- atsilankė motinos, gydyto aiškiai rodo, kad visuomenės
negali būt
muolys. Dabar tai jau pri kad Dievas žmogų sukūrė kur Romos juodvarniai gas- | šio jutimo liekanos, kuries jai, nursės ir agrikultūros klasių kova už savo reikalus suomenės _įvykis
;
ir
negali
būt
i
savitarpine
asociacija
g.-.ii
tik tuomet gali sėkmingai j pripuolamas
oadoriavo, gali paliudyti
pažįsta ir mokyti kunigai, 1 paskiausia.
departamento
atstovas.
Čion
:
znii
irnom
ii
rnmioci
m
inin
*
bORlbll
bombų
pagalba
atitaisomas.
nes nedraudžia net mokyk Tečiaus to senovės žmo- taip vadinama "Tamsių atsigaivinti. Tuo budu juti buvo peržiūrėti sveikatos eiti, jeigu ji remiasi minių
lose vaikams tokių dalykų gaus kaulai žymiai skiriasi Amžių Istorija,” kuomet mai. idėjos ir raumenų jude rekordai, paimtas sąvaitinis i ir jų palaikoma. Ir todėl pa Reikia pagalios pasakyti,
mokinti, bet prastiems žmo Tuo šių dienų žmogaus kau Roma triumfavo ant visų siai kontroliuojami asociaci svarumas, ir tėvams duota maži tos minios pačios Įsi kad kruvinam atsitikime su
nelėms dar apie tokius daly- pų, ypač galvos kaulai. Ta kraštų: istorija Romagnos, jos Įstatų. Musų emocijos, daugiau patarimų. Motinos traukia i jom tinkamas poli Galvanausku kalta yra pati
Garibaldi nepasodino geiduliai, natūraliniai arba labai užsiinteresavo tuo dar tines partijas, pačios ima vyriausybė. Jau visas mė
-kus kalbėti draudžiama. isai senovės žmogus yra la
veikiai partijose dalyvauti,
Ant ugninio žemės kamuo ibai panašus j šių dienų kai popą ten. kur jis šiandien religiniai priklauso juti bu.
F.L.I.S. ar bent prie ių šlietis. Ateity nuo kabinetas sąmoningai
mams
ir
yra
tiktai
savo
rū

sėdi: istorija Meksikos ir Ki
lio negalėjo būti nei vienos kurias beždžionių rūšis.
vilkina klausimo išsprendi
tas apsireiškimas tik stip
tų nualintų kraštų, kol šies jutimai. Kadangi visas
būtybės, nes visi butų sude
mą.
Tokia savo taktika jis
NEGALI
rės.
gę. Praėjo daug milionų me Kadangi mokslo vyrai iš "šventiems tėvams” padel- musų emocijas ir idėjas kon VOKIETIJA
UŽMOKĖTI.
troliuoja asociacijos įstatai,
Bet musų visuomenėj dirbtinai sukurstė didžiausi
tų, kol žemė tiek atšalo, kad tyrė gyvulius, kurie gyveno kos nebuvo apkarpyto^.
senų senovėje ir kaip iš jų
tai žmogus yra pasivė esybė, Vokiečių valdžia pranešė randasi asmenys ir net visos nerimą visuomenės tarpe.
ant jos pasidarė pluta ir
Nuo choleros, nuo Lenki valia neegzistuoja, būtiny aliantams,
1
atsirado
vis
nauji
ir
nauji
ji negalėjo jų grupės, kuriem perankš- Jis davė progos susidaryti
žemės galėjo nusileisti iš
jos poniškos valdžios ir nuo bė viską valdo. Nors Hart- surinkti tiek kad
!
Įvairiausi
gyvūnai
gyvūne
pinigų, kiek ;š tu partijų ribose. Tie asme tam tikrose grupėse Įtari
oro vanduo.
i liai vis tobulesni ir tobules- Romos "kultūros” išgelbėk, lev nesivadino materialistu, jos buvo reikalaujama už nys savo daugumoj nėra lin mui, kad tūli vyriausybės
Pirmutinė ta žemės pluta i ni, pradedant nuo prasčiau- Perkūne, Lietuvą!
bet šitokia sistema, žinoma, mokėt sausio mėnesyje, tai kę Įvertinti save peržemai.
nariai smurtu nori pravary- •
buvo akmeninė. Paskui ta:; šio kokio nors kirminėlio ii Musų klerikalai jėzuitišku turi aiškaus palinkimo prie gi
užmokėt. Alian- Dažniausia tai vis dideli ti savo politiką ir pastatyti
pluta nuo karščio ir šalčio, j■ baigant arkliu ir beždžione ■ gudrumu sakosi pritariu materializmo. Priestley pra tai negalės
gauti iš jos sau žmonės, šviesios galvos, jau
nuo vandens trupėjo ir tie j sudaro beveik vieną nenu sanžinės ir tikybos laisvei platino Hartley principus ir sio norėjo
kraštą prieš Įvykusi faktą.
mėnesyje
trupiniai, kaip ir vandens ir j traukiamą siūlą. Seniau ta i-esikuriančioj nepriklauso padarė iš jų vienintelę gali aukso markių. 500,000,000 drios širdys, kurias sprog Karštos galvos be blogos
dina perdaug karštas tėvy
vėjo buvo nešiojami iš vie sai gyvūnų išsivystymo siū moj Lietuvoj. Jeigu taip, tai mą išvadą — drąsų materia
nos vietos Į kitą. Didžiausi i las buvo daugelyje vietų nu kam tas triukšmas, kuomet lizmą. Priestley aiškiai pa LIETUVOS DELEGACIJA nės meilės jausmas. Papras kartais valios galėjo neišlaitai jie neįtilpsta į jokią vi- kyti tokių kvotimų ir griebir storiausi sluoksniai buvo trukęs, bet nauji mokslinin- progresyviai elementai rei sako- kad mintys ir jausmai
SUOMIJOJ.
i suomenės organizaciją dėl t is visais atvejais smerktinų
sunešti ir sukloti jūrėse ir
kalauja bažnyčios nuo vals —tai vienas ir tas pats daik
suranI
kų
žemės
tyrinėjimai
Eltos pranešimu, gruo ' savo didumo ir išaugšto žiu- priemonių.
vandenynuose. Kadangi že
tybės atskirimo ir romiškų tas, tiktai kitokioj formoj
mės paviršius visą laiką ne da vis naujų ir naujų gyvu- minvkų iš mokyklų išvary- c rba laipsnyj. Darvinas džio 15 d. išvažiavo Suomi- 1 ri i minia. Kasdieniniam gv- Tas liūdnas atsitikimas
buvo vienodas, o vis keitėsi-' nu. kurie tas spragas pripil- ■ mo ? Kokia bus ta ”sanžinės dar toliau nuėjo ir pašalino ion Lietuvos Steigiamojo j venime, kuomet nesusiran turi būt pamokinimas atei- .
kur seniau buvo juros ir do ir tas siūlų dalis sujun- ! ir tikybos laisvė,” jei gyven- dvasią iš visatos palikdamas Seimo septynių narių dele da tiem didvyriam pakan
čiai, kad negalima be ato
vandenynai, ten dabar aug- gia.
■ s ojai bus apkrauti mokes- tiktai gamtos jėgas. Sensa- gacija susipažinti su tos ša kamai didžių darbų, minia dairos žaisti visuomenės
ščiausi kalnai. Taip žemėsl Dabar viename gyvūninio ' čiaig palaikymui juodosios cionalizmas visada veda prie lies parliamentarinėmis sfe
Į eina savo keliu, jie savo ke- nervais.
K-is.
pluta galėjo lankstytis irii
Romos kunigų gvardijos ir drąsaus ateizmo. Anglijoj romis.
siūlo
gale
stovi
beždžionė
ir
L.
I.
B.
liu.
Bet
jie
tuomet
esti
suru1
kilnotis daug kartų.
(
”
S.-d.
”
)
Į dar yra atskiras to siūlo ga jei laisvamanių, protestonų sensacionalizmas šitoj gady
arba žydų vaikučiai bus pri- nėj turėjo daug garsių žmo
Suneštos palaidos žemės
liukas
žmogus.
Mokslinin

dalelės apačioje spaudžia
\ erstinai mokinami švento nių: Fooke, Paley, Bentham,
L. Tolstojus.
juo taip, kaip padariau su tuo pirkliu. Tai
Darwin, Priestley, ir tt. - mos viršutinių labai sukie kai vis randa senesniuose ir Romos humbugo?
gi ir mano tarnas gali taip su manim padatėjo ir net akmeniu virto. ! senesniuose
sluoksniuose Nereikia aiškinti, kad visi dideli protai ir pasižy
i ryt • jis gali mane bile kada užmušt. (Tuo
Mokslo vyrai moka pažinti, žmonių liekanas, kurie savo musų klerikalai visame ka mėję žmonės. Kaž kas yra
Į tarpu ineina tarnas. Jašnikas baisiai nusi*
kuris žemės sluoksnis pasi išvaizda pasirodo yra vis me vadovaujasi jėzuitų tak pagyręs anglų drąsumą; jie
■gandęs traukiasi atbulas ir drebėdamas
yra drąsus.
darė anksčiau, o kuris vė panašesni ir panašesni Į kai tika: viešai kalba vienaip- o šiuo žvilgsniu
(Pabaiga.)
įšaukia:) Ko... ko... ko tu nori? Ko tu čia
(Bus daugiau.)
kurias beždžiones. Dėlto slaptai daro kitaip.
liau.
Bet ir ji... Ji žino, kad po mano mirties ji atėjai?.. POLICIJA.’... GELBĖKIT!...
Ant jurų dugno nuskendo mokslo vyrai ir mano, kad Štai žodžiai popo Leono
gaus septintą dali mano turtų, o nuplyšę Tanias.—Kas tamstai, ponuli, darosi?
daugybė tais laikais gyve it galų gale jiems pasiseks ir XIII (žiūrėk ”The Grear. "KELEIVIS” TEISIN jos giminės senai jau laukia paramos. Na,
Encyclical Letters of Leo
Jašnikas (atsipeikėdamas).—Nieko, nienančių augalų ir gyvūnų. šita siūlo galeli prijungti XIII pusi. 16): ”Yra tai vi GIAUSIA GINA DARBI jei kova, tai tegul būna kova! Aš sutaisykj ko. Ką pasakysi ?
NINKŲ REIKALUS.
Dauguma tų augalų ir gy prie bendro gyvūninio siūlo. sai netiesa reikalauti, ginti
siu taip, kad jie mano turtais negalėtų pasi-<
vūnu visiškai išnyko ir jokio Bet. jeigu butų aiškių aiš rb<< suteikti neaprvbotą Gerbiamoji "Keleivio re* naudoti. tuomet nebus jiems reikalo įieško.i Tarnai.—Meldžiu ant pusryčiu.
ženklo nuo jų neliko, o kiti kiausiai išrėdyta, kad žmo laisve minčių, žodžių, rašto •akcija’ šiame laiške pn- man mirties, 'lytoj padarysiu raštus. kad. Jašnikas.—Gerai. Eik. ir aš tuoj ateisiu,
greitai buvo pridengti že gus kilęs iš beždžionės, tai < i 1’03 tikėjimo, buk tas vis- .-iunčiu 2 dol. prenumeratos jiem nieko nepalieku, ir tuojaus jiems apie t rainas išeim . > Tfu. kaip persigandau!
(Prisipila degtinės ir geria.) Gal bus kiek
mėmis, suakmenėjo ir visiš vis dėlto nuo to žmogus ne l:as yra žmogui suteiktomis už "Keleivį” ant sekančių
tai
pasakysiu.
Visus
savo
turtus
užrašysiu
■
ramiau
Bet kas man darosi? Nejaugi...
gamtos
teisėmis.
”
metu ir niekuomet nuo jo
kai sveiki pasiliko ligi šių gali palikt nei blogesnis, nei
abdaringoms
Įstaigoms.
Padarysiu
taip,|
N
"
ta
i
negalYiH'iU.
Ne, tai negali būt...’¥aip,7ž\iuodijL^"FNuTaip, užnuodijo... (Nudienų. Kitų augalų ir gyvu geresnis. Mokyti kunigai, Tie "švento tėvo” žodžiai neatsisakysiu, nes, kiek aš labdaringoms
patyriau,
jis
iš
visų
laikraš

kaip
daro
visi
turčiai
.
Tuo
bucu
aš
apsau-j
tver
j
a
krutinės
ir
drasko drapanas.) Gelkiekvieno jėzuito širdy,
lių kūnų nepaliko, bet žemė kurie turbut tikėjimą ge yra
čių
užima
teisingiausią
po

ir jeigu jie kalba apie kokias
gosiu savo gyvastį, o žmonės mane garbinsi
užnuodijo!... Tai vis dėl pinigų!...
je pasiliko jų apspaudai riau supranta, negu kokie "laisves.” tai žinokite, kad ziciją apgynime darbininkų
kaipo labdarį. (Užsimąsto.). Bet yra kitasi (Valandėlę svyruoja, paskui suklumpa ir
(paveikslai), iš kurių gali keturklesiai kunigėliai, bež iie turi mintyje "aprvbotas reikalų.
pavojus, štai, mano tarnai. Ką aš dary-,šliauždamas pilvu kartoja:) Delpinigų...
ma gauti gana aiškus su džionės vardo ir giminystės laisves” ir aprybotas ne per Tiesa, aš girdėjau, kaip čiau, jei bučiau toks nususėlis, kaip, daleis-1^
Aleksandrai, sunau... (Įeina
pratimas, kokis buvo auga su ja visai nesibijo. Pavyz ką kitą, o per Romos trustą. komunistai kalbėtojai viso- kim, mano lekajus, ir žinočiau, kad P8n’K_ AJėksandras.)
džiui, kunigas Steponavi Progresyvė lietuvių vi kiais budais niekina ir šmei- tam kambaryje nuo manės guli labai pinilas ir gyvulys.
...
,
...
. _ ....
,
.
..
1 žia "Keleivį,” bet tiems jų
- •'
1 Aleksanaras (Išima iš tėvo kisemaus rak
Kadangi mokslo vyrai ga čius, St. Seimo narys, kuris ■suomene turėtų arčiau pri- šmeižtams ‘ gali Įtikėti tik guotas žmogus,
kaip dabar aš, ir jei prie to
li pažinti, kokis žemės sluok yra- kaip žmonės pasakoja, sižiurėti jėzuitiškiems kleri- neprotaujanti ir mažai pa aš žinočiau, kaip dabar žinau, kad nėra Die tus).—Raktai nuo pinigų! (Išeina. Jašni
snis anksčiau pasidarė, o;I kelias akademijas išėjęs, St. kalų darbams ir intensyviau1 tyrę darbininkai. Jie tik vo ir policija nemato—ką aš tokiam atsiti kas miršta. Uždanga.)
i šaukia apie užvaldymą pa- kime daryčiau? Aš tikrai padaryčiau su
kuris vėliau, tai yra kuris iš Seime, kalbėdamas apie' su jais kovoti.
(GALAS)
Pranas
žilaitis.
'šaulio
ir
prižada
darbininšvietimą
pasakė,
•
jų yra senesnis ar jaunes- žmonių
T ■

“

Dėl Pinigų.

--

i

į1
i

f
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KELEIVIS
Pajieškau savo brolio Jono Bulzgio, I
VISŲ ŽINIAI
ikruvosna, kaip antai: bul- Už ką žmones areštuo paeina
iš Kauno radybos, Šiaulių aps.,
Kas
mylite
turėti gerą darbą ir bū
Kadvyliškio miestelio. Aš esu sugrį
• vės, griežčiai ir k. dažnai
PATARMES
žus iš Rusijos ir turiu labai svarbų ti pats ant savęs ’ bosu." tai pasinau: genda krūvoje, todėl kartas
dokit šita proga. CEVEKYKŲ DIRB
reikalų
prie
brolio.
Meldžiu
atsišauk

)
jami Lietuvoj.
su visomis mašinomis par
MERGINOMS
Į ti, arba kas apie jj žinote, man pra TUVE
nuo karto reikia išvartyti
duodama pigiai, nes savininkas ren
neškite, busiu labai dėkinga.
krūvą ir žiūrėti ar nėra pu
giasi važiuoti į Lietuvą. Kuris norite
APIE LYTIES
Joana Bulzgaitė
įsigyti tokį biznį, o ant mašinų nemo
Taujienuose,
Ukmergės
Radvyl
iškis,
Šeduvos
gatvė
Nr.
42,
rtančių
ir
apipelėjusių
dar

Geriausiai galima užlai
DALYKUS.
kate
dirbti,
tai
pardavėjas
jumis
iš

Šiaulių apskr., Lithuania.
krikščionių val
mokins. Klau-Jami informacijų ar
Parašė M. H. Sangerienė
kyti daržoves žiemą rūsiuo žovių, ir jei atsirastų tokių, apskrityje,
džia areštavo A. Valikonį Aš, Ona Jankauskaitė, pajieškau norėdami ypatiškai pamatyt kreipki
Knyga papuošta tam tikrais
se (skiepuose) po gyvena pašalinti jas.
tės šiuo adresu:
(52)
savo tėvo Kaži mieto Jankausko, Vil
užtai,
kad
jis
būdamas
šau

paveikslais. Išleido F J. Stro
Geras
daržovių
laikymas
S.
LžD
AVINIS
mais namais. Ten daržovės
niaus rėdybos, Gelvonių miestelio,
piem-, pridėdama naudingų pa
liu pasisakė šautų net ir sa šešti
tarimų ir moterims.
metai kaip prasišalino iš So. Bo 1S9 E. Merriniack st., Lovvell. Mass.
apsaugotos nuo šalčio ir ten priklauso ir nuo to, kaip mes vo
Kurios da šitos knygos netu
poną, kunigaikštį Radvi- stono, paliko mane mažą su motina
lengviau nustatyti šilumą. sudėsime jas rūsy. Sudėtos
rit. tuojaus užsisa<tykit. Ji kai
varge. Dabar mano mo
į
į krūvas arba supiltos į aruo ■ą, jei pasitiktų jį vedant didžiausiame
BE
PINIGŲ.
jau mirė, aš palikau biedna naš
nuoja $ld)0. Pinigus galima at
Laikant daržoves rūsy, dus gali būti laikomos tik lenkų legijonus prieš Lietu tina
siųsti per money orderi, arba
laitė, nėra kas mane maitina. Tėveii,
Visiems, kas tiktai prisius 10 centų
įdėjus popierinį dolerį į laiška.
jeigu dar esi gyvas, atsišauk, sušelpk apmokėjimui siuntinio lėšų, mes pri
reikia kreipti ypatingos do tokios daržovės, kurios pa vą.
Adresuokit taip:
(52)
mane. Jeigu kas apie jį žinot, mel siusime aštrią, barberišką 3 dol. ver
mės j šviesą, drėgnumą ir mažu džiūsta ir ne pūna taip Apie tai rašo iš Taujienų džiu
man pranešti šiuo adresu:
(2) tės britvą. Pinigus užmokėsite tuo
MRS V. RADAV1CH
Miss Ona Jankauskaitė
orą.
met, kuomet priimsite britvą.
(1)
506 N. Ellwood
kores 11 Wells
greitai krūvoje, kaip antai Socialdemokrato”
st.,
Lawrence,
Mass.
BALTIMORE
Šviesa kenkia daržovėms, bulvės, griežčiai, ridikai ir pondentas. Girdi:
L1THLAN1AN BARBĖK SHOP
nes nuo to pagenda skonis: k., bet ir jos geriau užlaiko Musų apylinkėj yra dide JIEŠKAU Tony Savickio (tokiu 102 Millbury st.. VV.'jrcesler, Mass.
vadinasi, bet iš jam prisiųsto
bulvės nuo šviesos pradeda mos Įkastos smėlyn. Apskri lių dvarų. Kaip reikia val vardu
laiško matosi esąs Tony Lekaitis),
žaliuoti, kopūstai nustoja tai imant, dauguma šaknia dyti darbininkai, visi jie sakėsi buk atvažiavęs iš Briagepoit,
ir tenai dirbęs kokiame Brass
savo minkštumo, šakniavai vaisių daržovių geriau išlai ima pavyzdį iš kunigaikščio Conn.
Works. Iš Lietuvos, Kauno rėd., Masiai (burokai, morkos ir k.) koma smėlyje, kuriame ne Radvilo, šis galingas ponas žeikių apskričio, Viekšnių parap. Sakaimo, Apie 33 iki 35 metų
viršutinėje daly, prie stim- greitai išdžiūsta. Prie jų savo darbininkus pasišiau- vaičių
amžiaus, apie 165 svarų sunkumo
bo, pasidaro kieti ir negar uriklauso morkos, burokai, šėlius net į kalėjimą kišda apie 5 pėdų 6 coi. augšeio, šviesiai
KAPITALAS IR SURPLUSAS $270,000.00
geltonų plaukų, akys mėlynos, rankos
dus, ir jiems, kaip ir bul krienai, petruškos, ridikai vo. Taip būdavo prieš karą. labai
apžėlę, angliškai prastai kalba,
vėms, šviesa visai nereika ir k. Petruškas vartojimui Ar dabar jis metė šitą ma labai švepsi — sunku žodį suprasti
Tain sau lėtas vyrukas, vis lyg ko
linga.
sodina į vazonus, pripiltus dą? Jo darbininkas A. Vali- užsimąstęs, mažai kalba. Dirbo nas
Prižiūrėjimui šilumos rū žemių ir smėlio.
mane už baro-bartenderiu nėr 6 sa
konis areštuotas antrą kar vaites,
o lapkr. 4 d. š. rn. rytmecyj
sy kabinami termometrai Svogūnai, česnakai yra tą.
išėjo pusryčių valgyt ir daugiau ueant sienų ir ant vidurinio laikomi ypatingu budu. Svo Kai pernai rudenį lenkai I begrįžo. Tūlas žmogus sakė, kad nejį matė St. Louis, Mo. Turiu
šulo. Be to kartas nuo karto gūnai supinti į pynes laiko pradėjo veržtis į Lietuvą, jį personai
svarbų reikalą; jis pats nemanau kad
reikia pažiūrėti, kokia tem- mi yra grįčiose ir virtuvėse tau;iieniečiai_
bet kas tokią ypatą pažįs
organizavo 1 atsilieps,
ar pažintumėt, meldžia tuoj
Į-eratura rusid aruoduose, •mt sienų. Svogūnai tokiu šaulių buri. Ėjo gandas, kad tate
man pranešti, už ką skiriu $50.00 at
.. ■
kur supiltos bulvės ir šak budu gerokai apdžiusta ir dalį lenkų kariumenės ve lyginimo, o iš Bridgeport, Conn. 1r.ab
skiprisius
jo
tikrą
paveikslą,
tam
niavaisiai. Jei temparatura įgyja aštresni skoni. Svogū dąs Radvila. Būrys dirbo riu $10.00 atlyginimo.
pakila augščiau 50, tai rei nai. kurie manoma parduoti fronte. Ten Valikonis, jo na
KLEM. ŽUKAUSK1S.
kia įleisti rusyn oro per du svaru, geriau yra laikyti rys. pasakojęs draugam, 134 St. Clair avė., E. St. Louis,
reles arba langus, perrinkti sausame rūsy.
kad šautų ir savo poną, jei
APSIVEDIMAI
daržoves, kurios pusta. Nor
P. K—nas. j sutiktų jį vedant lenkus.
malė daržovių temperatūra
Pajieškau apsivedimui merginos
Grįžus Radvilai iš Lenkų, arba
ne senesnės kain 40 me
yra 40-45 laipsniai F. Svyra
j buvo jam apie tai pranešta, tų. ašnašlės,
esu 40 metų našlys. Vaikai di
vimas gali būti nuo 36 ligi Statkuvienė išteisinta. i Ir šaulys atsidūrė kalėjime. deli. turiu farma, gyvenu gerai, ku
mylėtų gerą ir ramų gyvenimą,
45 laipsnių F., — augštesnė
Dabar esą liudininkų ir iš rimalonėkit
atsišaukti. Su p'rmu lai
arba žemesnė temperatūra Buvę areštuota dci vyro rodymų, kad Valikonis — prisiųskit ir savo fotografiją, ant
aš sugrąžinsiu atgal.
daržovėms laikyti netinka.
[komunistų partijos narys ir reikalavimo
Jos. Kurin
i
nužudymo.
Jei rūsy perdaug šilta, šak
Box 5,
Grasselli, N. J.
į
kad
jam
buvę
pavesta
nu

BALTIC STATĖS BANKAS MOKA 4 NUOŠIM
Pereitą ketvergą Dedhaniavaisiai (burokai, morkos,
pyškinti
kunigaikštį.
ČIUS
Už DEPOZITUS. NUOŠIMČIAI PRISKAIPajieškau apsivedimui mer<?i
grieščai ir k.) sudygsta, o mo augštesniam teisme bu Tebesėdi ir Taujienų val arba našlės, nuo 20 iki 26 metų am
TOMI
PRIE SUMOS KAS MĖNUO.
žiaus, kuri mylėtų dorą šeimynišką!
tai padaro ūkininkui nuos vo nagrinėjama Onos Stat sčiaus raštininkas Katlio- gyvenimą.
Malonėkite atsišaukti il
DABAR PATOGUS LAIKAS PASIDĖT PINI
toli, nes daržovės nustoja di kuvienės byla dėl nužudymo i ius, suimtas š. m. birželio I su pirmu laišku prisiųsti savu paveik
>os
vyro
pereitą
vasarą
GUS
BALTIC STATĖS BANKE. GALITE PER
slą,
kurį
pareikalasais
sugrąžinsiu.
delės dalies savo maistingu
i m. 24 dieną. Jis yra nubausFr. K.
Stoughtone.
KELTI JUOS IŠ KITUR: ATSIUSKIT MUMS SA
mo, ir todėl reikia žiūrėti,
466 E. 147th st., New York, N. 'i.
prokuroras
las
.
a(
^pjnistratiniu
budu
6
Apskrities
VO
DEPOZITO KNYGUTE, O MES IšKOLEKkad temperatūra nepakiltų
Jieškau merginos ar našlės apsiveKatzmann
pranešė
teismui,
TUOSIME
IR SAVO KNYGUTĘ PRISIUSIME.
augščiau nurodyto laipsnio,
turi būt mažo ūgio, iiksmaus
loj. Valsčiaus taryba liudija, dimui,
kad
valdžia
neturi
prieš
ją
budo
ir
laisvi?
pažiūrų,
by
tik
butų
kad daržovės nesudygtu.
SIUNČIAME PINIGUS PERLAIDOMIS IR KAkad jis nekaltas ir padavė
nepaisant kuorai ji vra ar
Neprivalo būti rūsyje nei jokių prirodymų, ir prisai- prašymą paleisti Iš valdžios protinga,
buvus, tik paisau kuomi žada Put.
GREITAL PIGIAI IR SU PILNA
BLEGRAMAIS
Turi būt atvira, nes dankstymasis ar
labai drėgna, nei labai sau kintujų suolas pripažino ją gautas atsakymas, kad du i,^.XX>
GARANTIJA.
PARD
UODAM LAIVAKORTES
nXdan ant gero. Sutin
r.uaavimai?tneverta
į
sa. Drėgnas oras, o be to jei nekalta.
Į
LIETUVĄ
IR
kančias
imt
šliubą
bile
kokį
ir
gy

IŠ
LIETUVOS.
mėnesiu jam dovanota. Bet
ar.t ūkės, meldžiu atsišaukti ir
jis dar ir šiltas, kenkia dar Ji sėdėjo kalėjime nuo pe Katlioriaus ris dar nesulau venti
paveikslus prisiųst, kuriuos grąžin
reito
rugpiučio
mėnesio,
'
VISI YRA UŽGANĖDINTI, KAS SU SAVO
žovėms. Pasidaro rūsy drėg
kiam.
Ir čia dar keno tai siu. Rašykit labai greitai.
kuomet
Adolfas
Poškeri-,
_
REIKALAIS
KREIPIASI Į
G. A. Pauli
na, jei jis nevėdinamas, jei
čius.
buvęs
tuomet
jos
”
burian
:a
dirba...
P. O. Box 42,
Duvall, Wash.
daržovės ne perrenkamos ir
---------------------------------------------• X
BALTIC STATĖS BANK
---------------------------------------------Pajieškau apsivedimui merginos' Ų
punančios ne prašalinamos dingierius,” nušovė jos vy-j
Pajieškojimai
arba našlės, nuo 24 iki 30 metų. Aš S
294 EIGHTH AVĖ.,
NEW YORK, N. Y.
arba jei rusis netikusiai pa rą. žmogžudystė buvo pa-i
esu 28 metų, turiu gerą darbą ant.
Dildyta
3
rugpiučio,
parėjus;
visados. Mei'ginos, kurios norite ves- j
darytas, o be to, kai pasitai
(Kampas 25-tos gatvės.)
Pajieškau pusbrolių Kazimiero ir ti atsišaukite su pirmu laišku priko drėgna žiema, kada nuo Statkui iš savo bolinės vėlai I- ranciškaus
Simor.avič’ų, girdėjau riųsdamos savo paveikslą. J. S. ?.
iš jų gyveno Philadelphijoj.
perdaug dažno vėdinimo įei namo. Pradėjus Statkui val vienas
S ta. 12 Box 530, Lawrence, Mass.
Pae’n.i iš Kauno rėdybos, Raseinių i
dyt
vakariene,
kažin
kas
pa
na rusyn drėgnas oras. Ken
apskričio, Bliūdžiu kaimo. Taipgi na-j NEI VIENAS žmogus neliko turAntano Sabataičio,, to
.. pat
,— an— I t'ngu dirbdamas dirbtuvėj. LIK TURkia daržovėms taip pat ir skambino durų varpelį. j'eškau
skričio, Paulių kaimo, £1.1.
______ į TINGU — dirbk dėl savęs — buk saStatkus
nuėjo
pažiūrėt,
ir
Skirsnemunės
perdaug sausas oras, ir tada
parapijos. Tupiu labai svarbų reikalą, j vo bosu. Rašyk į 5VELTON. CO.. 150
malonėkite kuogreičiausia atsi- ■ įE.D. Main
naudinga laikyti daržoves tuomet kažin kas ji šovė. todel
main st..
si., Waterburv,
dietuur ,, Conn.
vviui. Gausi
saukti arba kas apie juos žinote pra- nurodymus, kaip gali padidint
‘
Kas
jį
užmušė,
iš
pradžių
savo
užkastas smėlyje.
neškite, už ka busiu labai dėkinga.
nedelinę
pėdę
4
ar
5
sykius
tiek,
kiek i
niekas nežinojo, tečiaus po
Ona Galbuogytė-Dirginčienė.
dabar uždirbi. Rašyk greit. Laukiant
Kad rūsy butų tvras oras, licija nužvelgė jo Įnamį,; 47 No.
Leonard st., Waterbury, Ct. nieko nenuveiksi.
reikia rusis vėdinti ir praša Adolfą Poškevičių, ir suėmė
Pajieškau savo pusbrolių Jono,
linti punančius daiktus. Bet, jį. Paskui buvo suimta ir Juozo
ŽOLIŲ DAKTARAS
ir Jurgio Butkevičių, Kauno
to dar neužtenka. Jei rūsyje Statkuvienė, nes policija fėd., Panevėžio apskričio, Kupiškio Nauja labai naudinga knygele kiek II
vaisė.. Dulviskių kaimo. Palavinęs vienai lietuviškai šeimynai, kaip Aatsiranda pelėsiai arba gry manė, kad ji bus padėjus parnp-jos.
Malonėkit atsišaukti, tu ' menkoje taip ir Lietuvoje. Kaina 50c.
Gaunama pas:
(2)
bas, vadinamas lapėlaižis Poškevičiui savo vyrą nuga- riu svarbų reikalą.
KURIOSE KVIEČIAMI DALYVAUTI VISI
Uršule
Alešiunaitė-Varniene
C.
J.
GADMAN
ašaročius. tada patariama labyt.
"KELEIVIO” SKAITYTOJAI.
4094 —9th st..
Ecorse, Mich.
P. O. Box 2, St. Bernard, Dilio.
prie smėlio, kuriame laiko Kalėjime Poškevičius pri
Kiekvienas, kuris tik gaus "Keleiviui” bent vieną naują
Pajieškau dėdžių Konstanto ir Vla PARSIDUODA PULRUIMIS
mos daržovės, dėti kalkių, sipažino prie kaltės ir 27 dislovo
Morkūnų, paeinančių iš Kau
skaitytoją metams, galės pasirinkti DOVANŲ $.50 vertės
Pa Biznis labai gerai išdirbtas. Ceri
barstyti kalkių milteliais spaliu nakti nusivijęs iš no rėdy bos, Panevėžio apskričio, New'jl
knygų iš "Keleivio” kataliogo, Kuris bus paskelbtas ' Kelei
,IOKa lietuviui. Yra .>5 nauji
uouji stalai.
suaiu..
duvos
miestelio.
Jiedu
gyvena
17....
apipelėjusias sienas ir. iš- marškinių virvę pasikorė, Yorkc. Meldžiu atsišaukti arba kurie Priežastis pardavimo tame, kad savi
vyje” Lenktynėms pasibaigus.
ninkas serga ir žada važiuoti į kraių.
tirpdžius vandenyje mėlyno bet Statkuvienė nieko apie apie juos žinot praneškit, už tai bu- Ateikit
pasižiūrėti
arba
rašykit
(52)
:u dėkingas. Antrašas:
BE TO DA, GERIAUSIA PASIŽYMĖJUSIEMS
akmenėlio, apipurkšti juo tai nežinojo iki pereito ket- sVeik,
Anton Micuh
Armija, 9 pėst. L.K. Vytenio pi.
5811 Woodland av„ Philadelphia, Pa.
YRA SKIRIAMOS
sienas, o visą rusi išrūkyti vergo. Todėl ji labai susiju E Kulkasvaidžių kuopos kareiviui,
Liudvikui
Bratėnui,
Lithuania.
sėra, kad panaikinus grybe dino, kuomet distriet attorLDLD. CENTRO VALDYBOS
TRYS EXTRA DOVANOS!
ADRESAI:
Pajieškau
brolio
Franeiškaus
Urlius.
ney pareiškė, jog Poškevi niežio, jisai paeina iš Žemaitijos, liė- J. S. Prusalaitis.
pirmininkas
Kad išlaikius gerai daržo čius nusižudvdamas paliko tavo parapijos. Kada jis išvažiavo
1—KAROLIO MARKSO "KAPITALAS”
943 Bank St., Waterbury. Conn.
ir kiti jo raštai. Paaiškinimų apie ši veikalą turbut
ves. labai svarbu yra jas raštą, kur jis prisipažįsta Amerikon, tikrai nežinau, nes aš pats J. M. Bnchinsky. sekretorius
52 Glenwood avė.,
ką pargrįžau iš Anglijos ir suži
nereikia. Tai yra noksiąs apie visuomenės surėdy
jieržiurėti, valyti ir perrink nuševes Statkų dėlto, kad- tik
Binghamton. N. Y.
nojau. kad brolis ir sesuo Amerike.
mą ir žmonijos kovą už būvi. Tris dideli tomai, ap
ti. Daugiau vargo yra su ko buvo Įsimylėjęs Į jo žmoną, ?>Ieldžiu atsišaukti arba žinančius K. Liutkus, iždininkas
Great
Neck
L.
T.,
N.
Y.
anie
jį
pranešti,
už
ką
busiu
dėkin

taisyti dailiais auksuotais apdarais.
pūstais, kurie iš viršaus tečiaus ji nieko apie tai ne gas.
S. Urniežius
nuolat genda. Nudžiuvusius žinojusi ir delei savo vyro Pasvalio miest, Biržų ap.. Lithuania.
II—STEIGIAMOJO SEIMO DARBAI—
MOTERIS KENTĖJO
ir punančius jų lapus reikia mirties esanti nekalta. Be Jieškau savo dėdės Kazimiero JunI
Šitame veikale telpa visi klausimai, kokie tik buvo
10 ILGŲ METŲ
pašalinti, nes nuo to gali už to da Poškevičius savo raš čiaus. Aš nesenai atvažiavau iš Lie
Lietuvos Steigiamam Seime svarstyti, ir visų atsto
tuvos ir turiu prie jo labai svarbų
sikrėsti ir pradėti puti ir ki te aprašo Statkuvienei visą reikalą,
Sophia Stein, 423 Atlantic avė.,
Meldžiu atsišaukti arba ži- McKeesport,
vų kalbos, žodis-žodin surašytos. Tu raštų yra 10
Pa. dabar yra laiminga
ti dar sveiki kopūstai. Kad j savo krautuvę ir kitą turtą, ra otieji nran-’š1 ite. h-.-iu labii
.'Kateris. Ji sako: "Per ?• -’gų
tonm.
ir v;si ap'.a’v li no s-iptiais • .• įdėklo apdarais,
I
..
išlaikius kopūstus šviežius, kuris išviso esąs venas Sint'(rCĮ.ovefa
kentėjau' ■ vo pilvo ’igų n ro.eaJt>i>Aailė-S> :<>:ienė
si?
auksuotu
aalg.d'in. l ai v: a >'a.I?:;,tįsis <io’aiJš^aiulžiau ri-ok'u gyduolė..
nuvalo nuo iii viršutinius lu $6.000.
l.onr*ey si..
S«iem. Mass, tizmo.
i>et niekas negelbėjo. Tuomet v: i>ą
inenlti'
1
Lieti:'
,.. :-;..ri
pus ir įkasa kotais i smėli, i Statkuvienė išėjo iš teis Pajieškau dviejų pusbrolių Antano dieną aš pabandžiau Bulgiriško lū'nii
Arbatos ir į sąvaitę laiko aš paju
papiltą rūsyje ant žemės. Jei mo verkdama.
UI—PILNA GEOGRAITJ A
’r .Jono Militi. Vaiguvos parapijos, jo
tau geriau. Šiandien aš negalėčiau ap
Maskučių
kaimo.
Girdėjau,
kad
jie
‘arba mokslas apie žemės paviršiu; tai yra aprašy
konustus norima išlaikyti
sieiti be Bulgariško Kraujo Arbatos,
gvvena lilinois valstijoj. Meldžiu at nes tik ji palaiko mane gerame stomas Įvairiu šalin ir jų gyventoju, kainų ir upių, sausšviežius, reikia išrauti jie iš
sišaukti arba žinantieji praneškit"yje» prašalina šaltį ir reguliuoja vi
PAKILO 5 MYLIAS
C. Urbanawich
žemio ir jūrių. Didelė ir stora knyga, puikiai auk
žemės su šaknimis ir tik pa
durius.
Aš
reikalauju
vien
tikrosios
Bulgariško Kraujo Arbatos su H. H.
skui dalis šaknų apkapoti. Ameri k js kariu n • enės la P. O. Box 897, Binghamton. N. Y. Von
suotais
apdarais apdaryta.
Schlick vardu ant bakso. Aš ži
Uršulė Stankevyeiutė-Neimanauc- nau, kad ta yra geriausia."
Drėgnuose rūsiuose kopus kūnas Wade ana. savaitę pa kienė,
Kas prikalbins "Keleiviui” daugiausia naujų skaitytojų ir
brolio Miko Stankevi
ių galvos galima pakabinti, kilo oran 5 mylias nuo že- čiaus, jieškau
Vilkaviškio apskr.. Alvito vai., Tai yra vienos moters žodžiai iš
isiųs už juos-pinigus, tas gaus I-rr.ą dovaną. Antras dau
Pajavonio parap. Kas apie jį žino ma .šimtų tūkstančių žmonių, kurie geria
surišus po dvejetą ant kar 1 mės. Tai yra naujas augštu- lonėkit
giausia
prikalbinęs skaitytojų gaus I|-rą dovaną. Trečias
'Bulgariško
Kraujo
Arbatą.
Buk
tik

pranešti.
(1)
telės, pritaikvtos prie rūsio ‘ mo rekordas.
ras ir reikalauk nuo aptiekininko tik
Trisa Naman
iš
eilės
gaus
III-čia dovaną. »»e to kiekvienas galės pasi
i
ros Bulgariško Kraujo Arbatos, pada
Raynesfort, Montana.
lubų. Bet tokiu budu gerai
i rytos per H. H. Von Schlick. Sergan
rinkti
už
kožną
prikalbintą skaitytoją oOc. vertės knygų.
išlaikomi tik ypatingai žie- LIETUVOS KARO MOKY- Pajieškau dėdės Gavėno ir draugo i tiems žmonėms, kurie gyvena ant
mos kopūstai (Liubeko). KLA IŠLEIDO 200 KARI- George Szvirblio, 1918 m. jiedu gy- farmų ir kur nėra aptiekų. mes pa
LENKTLNĖS TĘSIS TRIS MĖNESIUS NUO DIENOS
veno Roehester, N. Y. Meldžiu atsi- siunčiame didėti apmokėtą ir ap
Kopustu galvos turi būti
NINKU.
PASIRODYMO "KELEIVYJE” ŠIO PASKELBIMO.
liepti arba kas apie juos žinote pra- draustą baksą už $1.25, arba 3 už
53.15,
arba
6
už
$5.25.
Adresas:
H.
:L
taip sudėtos, kad jos nesi- Eltos pranešimu, Lietu- neškite šiuo adresu:
(1)
Von Schlick, President Marvel ProCorporal Peter Waitkus
"KELEIVIS,” 255 Broadway, So. Boston, Mass.
siektų.
vos karo mokykla išleido du
duets Company, 491 Marvel Bidg.,
Co. D Third U. S. Engineer
Pittshurgh, Pa.
Schofield Bks Ha'vaii T.
Daržovės, kurios dedamos šimtu naujų leitenantų.

Sūneli, tu ištikro nusi-

valai savo dantis švariai su ( OLGATE’S.

r

BALTIC STATĖS BANK

Ar Bijai Dievo?
Jei ne — tai skaityk
LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ
KALENDORIŲ
'U daug bedieviškų raštų, su daug
lieviškų paveikslų ir su kun. Mocjs Peklos Mapa. Vertėtų visiems
•sigyti šitą Laisvamanių Kalendorių
r vertėtų jį platini tarp savo draugų
bei pa i štamų. Kaina už 1 egz. 75c.
Agentams bei šiaip draugams, imantiems daugiau negu vieną egz., duo!am už laibai nupiginta kainą: už 4
s2. i i, už 10 egz. $4.00, už 20 egz.
D, už 30 egz. $10.00, uz 40 egz.
00, už 50 egz. $15.00, už 1O0 egz.
IMI.
Pinigus siųskite sekamu antrašu:
"KARDAS”
1 113 N. Paulina St.,
Chicago, I1L
• • • •• S « 4 • ••»♦• o

r •>

t
J

ii$

i
Ii
I

I

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lieb3
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą,
Rotterdamą. Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus Į Eidkūnus ir i pati Kauną,
taip pat ir iš Lietuvos.

P

(•)

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

Pinigus i Lietuvą
siunčia telegramų.

Nepaprastos
Lenktynes

Amerikos pinigus
maino ant visų
šalių pinigų.
S
(•)

<•?

•S5

<E

E

S

"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

•

Visokius spaudos dar
bus atiieka greitai,
pigiai ir gražiai. «
Spausdina
konstitucijas,
knygas, laiškams popieras,
plakatus, vizitines kerteles,
baliams tikietus ir tt.
■ T

EINA DUKART
SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus. vėliausias žinias iš
Lietuvos ir visur ir turi
juokų skyrių

"TARKA”
AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ........... 4.50

S B g

Pirkite ’ 'Vienybes * * Bcndrovės šėrus. Dividendai
mokami Ateityje bus di
nas.
delis

Vienas Šeras §10.
n įsa
u
U'

II
i

k:

I

H

t

•

dideli kny.cyn',
z'alim?
71
■ ’ ’t r» i'y u «■.

ko

knr

ul.ite
jų apie viską,
m;.i:i< laiškus.
te musu pinig
ir kuriai kata!

•K

:x
E
■

■u

LITHUflNlfiN
VILNYSE PUSL. Go.
193 Grand St, w
Brooklyn, N. Y.
Kur vienybė,
Ten galybė.

■i■m
3
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"VIENYBĖ”

»
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KELEIVIS

0

i
[gu nešikus gaudydavo, knv- daugiausia ^garbina svaigi-1 PARMOS!
- I
nančius
gėrimus?
TeL Beach 6933
; vas atiminėdavo, o sugau
bus žmones atiduodavo į —Katalikai. Kuomet ku FARMOS!
1922 - KALEHDORIAI -1322
FARMOS! i
DR. II. M. FRIEDMAM
Lietu v iški Spalv uoti K alcn-Joriai
j “maloningas” žandarų ran nigas laike mišių prisipylęs 115 akrų žemės, 25 akrai dirbamos,
Žiemos kainos jau nupigintos
Didžioji
ir Mtžoji Lietuva (sąjunga)
r.uo gelžkelio, puiki 7 ruimų
SPECIALISTAS VENEKIŠKU
kas, kurie tokius paukščiu taurę vyno pakelia ją į viršų 3stumylios
1 LIETUVĄ
Lietuvos Lentų pjovėjai prie nemano
’oa, 3 karvės, 2 telyčaitės, 1 arklys,
LIG V.
Geras
susisiekimus su visomis Lie
sakydamas
lotyniškai
"svei

kus pasigriebę savaip elgda
KM) vištų, vežimai, padargai, mašineLietuvos Artojas ir laisvė su vėliava
VYRŲ IK .MOTERŲ.
tuvos vietomis. Geras valgis ir už
•
rija
—
viskas
už
$5,000.
(323)
ki
mulkiai
1
”
tai
katalikai
at

vosi.
Lietuvos mergelės maudos: Šešupėj
tektinai jo duodama. Visoki paran
Taipgi kraujo ligų ir
Dviejų šeimyną stuba, dešimts rui
ku mai, didelė vieta ant doko. Vi
Reumatizmu.
Vytautas sumuša kryžiokus ties žalg
Kartą vienam žmogui ne siklaupia ant kelių ir lenkia mų, puiki pievelė, vienas akras že
soki modemiški įrengimai, koki tik
Valandos: Nuo 9 ryto iki
Lietuvos kareiviai iškelia vėliavą
mės. Kaina $1,000. (3<9)
šant knygų ryšulėlį iš Prū prieš vyną galvas.
-’-ali bot ant laivo.
9
vakare.
55 akrai žemės. 20 akrų dirbamos,
Lietuvos kariuomenė ir karvedys
Klapčiukas.
sų, patėmijo šmekeris ir ve
10 ruimu stuba, geri kiti budinkai, 2
1069 WASHINGTO.\’ ST.
Kainos: U 25c; rt0-$15;200- $27;
V^REOSTARlmt
karves, 2 kiaulės. 1 arklys, 2-50 vištų,
jasi. Nešikas bėga. Pasitai
BOSTON. M ASS.
Is Ne\v 5oiKo , Vigo, ll-i-nbuig ii
699—S62 50: lOt-u-$120.
vežimai, pakinkai, įrankiai, mąšineriJPinzigi ja, puikus sodas, dvi ir pusė mylių
Turiu daugybę Arr.er.kcs išdirbtą ir
kė bėgti per namų kiemą,
Sandand
(tik 3 klesa) Sausio 19
FAKTAI
APIE
LIETUVA
nuo
gelzitelio.
Kaina
$4,500.
(381)
Importuotų? Kainos $9—SIS. už 100.
tad nešikas, pažįstamas tų
Iš Ncw Yor k i Plymounth,
Biznieriai, užsisal ykite dabar, nes
100 akrų farnia, 40 akrų dirbamos
Cherbourg, Antwerp:
namų šuniui, pakišo ryšulėi vėliau sunku bus greit padirbi:.
ir derlingos žemės, puiki 8 ruimų stu
Finland .... ......... Sausio 7
H po šiaudais, kur šuo pri Ar žinai, skaitytojau, kaip la, yra ir kita stuba l ruimų, barnč
. Sausio 21
Kroouland
KANKLES iI Taipgi butu gera dovana pasiųųti
10x60, molkinyčia, vežimams pašiūrė,,
Zceiund .... ......... Sausio 23
l rištas sėdėjo ir pasileido dabar stovi Lietuvos rubežiai? vištininkai.
į
Lietuva
tėvams
bei
giminėms.
Išėjo
naujos
muzikos
apie
60
Labai pigiai, tik už
ten ir atgai važiuojant sustoja
įvairių daina, taipgi pianui ir
Reikalaukite šiądien!
bėgti per kitus vartus į lau Ar žinai, kur dingo Vilniaus $2.500. (137)
Ųalifax.
smuikui; jų tarpe ir lietuviški
200 akrų žemės, daug dirbamos
kus. šmekeris pridurmui plebiscitas?
S. L. ZAPĖNAS
šokiai: Suktinis. Klumpakojis,
daug malkų, gera stuba, barne ir tt
^AmsrkanUns
Noriu miego, Kri pūtis ir kiti.
Spaustuvė ir Kaiecdonti Dirbtuvė I
paskui Nešikas apilso, ėmė Ar žinai, kas dabar valdo 2 arkliai, 2 karvės. 2 jaučiai, 5 kiau
:š ,\ew Yorko į Brunsbuttel ir
Tas
leidinys
tai
"Penkių
Metų
lės. vištos, daug šieno, visokios maši
164 La'vrence St. Lavrrence. Mssa.
Hamburg
Kanklės. Kaina pažeminta lig
I palengviau eiti lyg nieko ne Klaipėdą ?
Sunki žiema.
nerijos ir įrankiai. Viskas už $4,000.
Mongoiia ..................... Sausio 12
Naujų Metų. Kaina knygos,
žinodamas.
šmekeris
prisi

354)
j
—Kodėl moteris šiais me
Ar žinai pilną Lietuvos sutar Aš turiu daug kitokių gerų parda
.Viinntkahda ............... Sausio 26
minkštais apdarais — 4 dol.
Iš Ne w York į Hamburgą
Pasiuskit draugams Lietu
tais taip perka brangius vijęs žiuri, kad žmogus nie ti su Sovietų Rusija?
vimu ant mano listo, kuriuos galima j
L®®®®®®®ffi®@®e®*®©®®a®S®BW,
ilsicrtord
.................. Vasario 9
von.
Adresas:
ant gerų išlygų. Delei platesnių
ko neturi.
kailinius?
Jei šitų ir daug kitų dalykų pirkti
Tikėtai
tiesiog į Pilevą.
informacijų rašykit:
(?)
M. PETRAUSKAS
1NTEKNATIONAL MER—Tas reiškia, kad bus —Ko tu taip bėgai?
nežinai, tai perskaityk Lietuvos
■
Dr.
A.
J.
Karalius
i
769 Hroadway,
F. I. RACINE
CANTILE MARINE CO^
sunki žiema (vyrams).
—šalta buvo, tai norėjau Respublikos Istoriją.
SO. BOSTON, MASS.
DANIELSON, CONN.
120 laivų — 1,300,000 tonų.
čia rasi visus faktus, prade
SUSlltl.
Gydytojas
Boston office: 84 Statė Street.
Nesuprantami klausimai. —Rodos kukį ryšulį turė dant nuo 1905 metų Revoliuci
Darbininko Draugas
arba pas vietinius agentus.
ir
Chirurgas
Vienas ateivys žydelis su jai, bene tik iš Prūsų su jos ir baigiant šiomis dienomis.
Gydo ožsėnčjusias ligas
manė išsiimti pilietiškas po- knygomis, Kur padėjai- pa- Lietuvos Respublikos Istorija
I
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tik ką išėjo iš spaudos, šitas
į
Iš HAMBURGO I
pieras ir todėl jam reikėjo i sakyk ?
Pirmu
veikalas
apima
visą
laikotarpi,
I
Vaižbtiženklis užre~. S. V. Pat. Cllse.
tiškas ligas.
išpildyt aplikaciją, kurioje į —.Jokio ryšulio neturėjau nuo 1905 metų revoliucijos iki
I DANCIGĄ ir VARšAVĄ
Kartu i
ir
nemačiau
—
atrėžė
supy

Naujais laivais
Duoda
patarimus
sveika

tris klausimus jis atsakė se
i a
i
šių dienų ir parodo, kaip gimė
Ganus per daugiau kaip
Gruodžio 22
ORBITA
Lietučių
kusiai žmogus.
tos dalykuose per laiškus.
kančiai:
Lietuvos Respublika. Prie vei
50 metu.
B
Sausio 7
OROPESA
Kalboje
I
Šmekeris susiprotėjo ir kalo yra da pridėtas didelis spal
Sausio 21
OKDUNA
Born? Yes.
Uždaryti kambariai moterims
sugrįžęs į kiemą klausinėjo vuotas žemlapis, kuris parodo Tėmyk Ikare (Aueher) Vaizbaz-aklL
3303
S.
MORGAS
ST.
Married? Soon.
ir šeimvnoms.
su Pamažo vaiko, ar nematė, kur visus dabartinės Lietuvos mies
THE ROYAL MAIL
Business ? Rotten.
i
ir miestelius, jos apskričius
veiksla:^
STEA.M PACKET CO.
CHICAGO,
ILL
tas žmogus ryšulį padėjo. tus
26 Broaduay. New York.
ir valsčius, jos rubežius ir visas’ Paskutine Proga!
Vaikas, pirščiuku rodyda kaimynes šalis.
117 VV. M ashinglott st., Chicago
TEL. BULEVARD 2160.
Klebonijoj.
dabar arba niekados:
arba pas vietos agentus.
Dabar ką tik išėjo iš po spaudos
’jf
mas
i
šunį,
šveplavo
:
Yra
proga
įsigyti
knygą
lietuvių
Knygos turinys susideda iš |
Gaspadinė:— Vienas pa-1 alboj po vardu ''TIESUS KELIAS
liauja Lietuviška !|
sekamų skyrių:
rapijonas čia nesenai buvo —Po sunieš uodega!
PRIE TURTO.”
Šmekeris.
žinoma,
netikė
’
i
I.
Šita knyga parodo, kaip su keletu
ir norėjo kunigėliui snukį
BIBLIJA
dolerių galima pradėti savo biznį ir I
jo,
nors
vaikas
ir
tiesą
sakė
1.
Per
revoliucijos
ugnį.
sudaužyt.
tapti
laimingu.
Ji
išaiškina
suvirs
20
Kunigas:— Ką tu jam ir rusiškai užkeikęs nuėjo1 2. Vilniaus Seimas (1905 m.).i šakų visokio išdirbimo.
SATYROJE
3. Praloto Antanavičiaus ap Šita knyga pilnai parodo, kaip pa- II
savo keliu.
atsakei?
miera Biblijos 5V-xS coliu?, turi 382
ketčupą. syrupą, kavą, muilą, Nev^York.N?^
linkraštis, kuriame jisai prirodi daryti
puslapius ir 379 paveiksKdiut. Lxb.ti
lazuritą, amoniją, gyduoles ir daug
Gaspadinė:— Aš sakiau:
jdoiai ir naudinga kiekvienai y liauti.
nėja,
kad
caras
yra
Dievo
patepTIESI
kitų visokių išdirbysėių.
Ne tos parapijos.
Žmogus skaitydamas šia Biblij? >r ičlabai gaila, kad kunigėlio
tinis ir jo negalima nuversti.
KELIONE
Ji taipgi parodo, kur gali gauti j
xn ydarnas į paveikslėlius. (kuri- perBažnyčioje laike kun. i 4. Caro valdžia griūva.
s:3to kas buvo pirm sutvėrimo svkio
nėra namie.
pirkti žiedus, laikrodėlius, deiman-;
PER rlxXMBURGĄ.PlLL^\
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
tus ir kitus brangius daiktus už puABBA LIEPOJą.
*
Garmaus pamokslo visi įl
Hsas savu vargus ir džiaugsis jugiai t
■ sę kainos.
5.
Klerikalai
ruošia
monarehikią
knisą
j^ijo.
žmonės
verkė,
tiktai
vienas
•.
•VAŽIUOKIT
PARANKIU
KELIU
Bažnytynėj mokykloj.
Šita knyga kaštuoja tiktai vienas
mos vakarai.
Lietuviai važiuojanti j Piliavą
šaltai
Lietuvoje.
’ doleris su prisiuntimu. Taigi rašyk <
vyras
stovėdamas
L
----KAINA TIK SI.CMI
aplenkia Lenkų karidorį.
Kunigas kartą aiškino
6. Vyskupo Karevičiaus kelio- 'tuoj dabar reikalaudamas tos ktiygos.
KLESA PADALINTA I KAMBARIUS
I Pinigus meldžiu siųsti money orderi
Norinti gaut šią Biblija, pš:.i
mokyklos vaikams, kad tie klausė ir nei vienos ašaros j nė pas Ludendorfą.
siųskit Expreso ar Pačio MofieSu 2, 4. 6, ir 8 lovoms. Laivai išplauks
7. Karevičiaus išdavystę re- arba dolerį laiške.
žmonės, kurie gyvena poro neišleido.
; Knygų pardavėjai- ir agentai, labai I r:u. arba registruotame laiške N .iriau t
•ESTONIA" ....................... Sausio 11. 1922
:
mia
visi kunigai.
—
Delko
tu
neverki?
—
svarbi propozicija dėl jūsų. Rašykit
mis be bažnytinių šliubų,
"KELEIVIS”
’LITUANIA" ..................... Vasario 1, 1922
8. Klerikalai kviečia von Ura : greitai.
(52)
i
klausia
jo
kiti.
255 Broadvay,
TRECIOS K LESĄS KAINOS:
yra bedieviai.
chą
ant
Lietuvos
sosto.
Hamburgą $103.50
1 Liepoją $110.
—
Neverkiu
dėltokad
aš
WALTER YURKEVICH
Boston,
Mass.
Pabaigęs savo pasakoji
9. Mokina Urachą "Tėve Mu 3812 So. Union avė., Dept. K,
1 Piliavą $106.50
I
ne
tos
parapijos
esu.
sų.”
Chicago. 1IL
mą, kunigas klausia vieno
I.’e'.ei laivakorčių ir žinių krepkitės
10. Vokietijos revoliucija iš
pas savo agentą.
vaike:’
blaško klerikalu pienus.
'
Išgydė.
—Jonuk, kaip vadinasi tie
Ar Ju.» Kankina Pleiskanos 5
žmonės, kurie gyvena poro Vyras:— Buvau kvailas, 11. LietuvonIII.
NAUDOKITE
ateina bolševikai.
kad tave vedžiau.
mis be šliubų?
Ar Jum* Galvos CČ4
12. Lenkai užima Vilnių.
i
NAUDOKITE j?
Jonukas (truputį pamisii- Moteris:- Ar ir dabar da
Švedijos
IV.
Ar JtpH Plaukai .
kvailas
esi?
nęs):— Tie žmonės vadinasi
13. Lietuva apskelbta respub
NA.UDOKITE Jį
Amerikos
Vyras:— O ne, jau dabar lika.
kunigai.
Ar Jų* Norite Apsaugot
14. Laikinoji Lietuvos konsti
praėjo kvailumas.
naudokite
Linija
tucija.
Užlaidinių savo plaukų gražiais ir tanki-.!*
Greitas Pasažierinis Susisiekimas
Moteris:— Tai turi būt
žiema kalta.
V.
NAUDOKITE
TARP NEW YORKO IR L1EPOJAUS.
man
dėkingas,
nes
aš
tave
15. Kova dėl Steig. Seimo.
—O kad ji prasmegtų ta nuo kvailumo pagydžiau.
Užlaikymui galvos odo* «\e-kai ir tvariai
Per Gothenburgą. Pasažieriai perkeliami ant jūrių ir siunčiami į
16. Karės stovis ir kitos re
__________________________ Liepoją_____
NAUDOKITE
žiema! — skundžiasi So. Bo
presijos Lietuvoj.
Siockbolm Sausio 31, Kovo 11. Balandžio 18
stono kišenvagiai. — Visi Kitą sykį bus drąsesnė.
17. Gabrys išduoda savo sėb
Rufflea galim* gauti vi«ose aptiakose po 65c. bonka, arba tiosiog
žmonės kai šalta rankas i kiTrečios klesos kambariuose yra tik po 2 ir 4 lovas. Švedijos viza
rų paslaptis.
iŠ iSdiroėju per pašų už 75e. bouką.
nereikalinga. Kreipkitės prie vietos agentu.
(?)
šenius susikišę vaikščioja, Jaunavedžiai grįžo PO 18. Spaudos ir partijų protes
F. AD. RICHTER & CO.
šliubo
namo.
Jaunoji
kaip
tai.
negalima iš kišenių nieko
iaike šliubo, taip ir važiuo 19. Steigiamojo Seimo susi ---------- —— -------------------------------------------- ——J
pavogti.
jant namo visa drebėjo. Jau rinkimas.
VI.
nasis paklausė.
Tai ne moterų kaltė.
_ 7 _T /
'________ ; ?. ■ _• ■ i
20.
Taikos
sutartis
su Rusija. j
—
Delko
tu
taip
drebi?
i
Paprastai moteris yra
nb
j
HAMBURG
•i
21. Svarbesnieji St. Seimo iš I
—
Atleisk,
mano
mielasis
kaltinamos už išplepėjimą
leisti Įstatymai.
AMERICAN
I
AMERICAN
—atsakė jaunoji — matai, 22. žemės reformos v-ta tymas.
sekretų.
mc
LINE
Kartą viename susirinki pirmas sykis, kitą syk busiu 23. Namų ir kambarių samdvmo Įstatymas.
me jauna mergina, apginda drąsesnė.
Tarp New Yorko ir Hamburgo
24. Nauja Lietuvos konstituma moteris, šitaip pasakė:
Trumpiausias susisiekimas su visais portais Centr.-Europos.
Geras
ženklas.
ei
j
a.
—Tai ne moterų kaltė,
Savaitiniai išplaukimai kas Ketvertas
VII.
nuo Piero 86, North River, 46 Street, New York,
kad sekretai yra išduodami. Hotelio savininkas Į
25. Karė su lenkais.^
"MOUNT CLAY”
"HANSA”
GARDŽIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS
Tame yra kalti vyrai, kurie tarnautoją:
26. Rusai išveja prošepanus
"MOUNT CARROLL"
”BAYERN”
"MOUNT CLINTON”
’AVUERRTE.MBERG
išgavę iš moterų sekretą vi —Kodėl tam svečiui davei is Vilniaus.
27.
Paliokai
užpuola
Lietuvos
Specialiai
traukiniai
laukia
Cuxhaven
su
lietuviu perkalbėtoJIS
padarytas
iš
Įvairių
GYDANČIŲ
Šaknų
ir
žolių.
kokį
brangų
kambarį?
siems apie tai išplepa.
ju. 275 svarų bagažas dykai iki rubežiai.
kariumenę.
JIS
priduoda
gerą
apetitu
prie
valgio,
sudrutina
—Aš manau, kad tas sve 28. Želigovskis užima Vilnių.
Svirplys.
kambariai su 2, 4 ir 6 Ievom ant visų laivų. Puikus valgomie
ji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trečios klesos pasažiedirgsnius
ir
suteikia
ramų
miegą.
čias vra labai turtingas.
29. Želigovskis puola ant
riams. Ant laivu ”HANSA” ”BAYERN” ir "''.VUERTTEM—Delko?
žino, kur vyrai eina.
TORAH GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO
Kauno.
FERG” vra keli.specialiai puikus kambariai. Klauskit agento
JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover St.. Boston. Mass.
—Dėlto, kad jis pats senas 30. Prūsų lietuviai ateina Lie
MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.
Mokytoja klausia vaiko
tuvai Į pagalbą.
ir
negražus,
o
pačią
turi
Vartokite TORAH, o persitikrinsite kiek jis priduos
Jeigu vienas vyras nueina i
31. Želigovskis sumuštas ties
jauną
ir
labai
gražia.
Jums
sveikatos ir ramumo.
valandą tris mylias, tai kaip
širvintais.
K.
Štkls.
32. Mušis su lenkais ties Gi-;
toli nueis penki vyrai į tris
TORAH COMPANY
bais.
valandas ?
PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS LIETUVOS IR
33. Sutrauka smulkesnių mu
—
Kažin
kokia
bus
šįmet
28
SCIIOOL
ST.,
CAMBRIDGE, MASS
—Jie nueis į saliuną — at
LENKIJOS su augščiausiu išmokamu kursu.
šiu.
žiema? — klausia
vienas 34. Plebiscitas ir jo nenusise-:
sakė vaikas.
Išmokami huną labai greitai.
darbininkas antro.
Mes parduodam Laivakortes ant visų geriausių linijų.
kimas.
—Šįmet žiema bus labai
VIII.
Nesuprato.
SVARBU ŽINOTI.
sunki, nes aš nedirbu ir ne 35. Taikos sutartis su latviais.'
Musų
atstovai
išvažiuoja
į Lietuvą bėgiu kelių savaičių. Jie gali su
Daktaras klausia sergan turiu už ką anglių nusipirk 36. Lietuva atgauna Palangos
“Nereikia daugiau kankintis be miego
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jusi, draugais
čio vyro žmonos:
uostą.
a
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,”
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra.
ti.
37. Francuzų kolonija Klaipė-'
—Ką šiandien valgė tavo
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.
ji pareiškė, “nes aš jam dnodn BAUBINO
doj.
vyras?
ir paguliau j lovą.”
JULIUS ROTTENBERG, Ine.
—Kuomi butų Garmus, Visi šitie dalykai yra aprašyti
—Jautieną.
260
HANOVER
ST.,
BOSTON, MASS.
jei jis nebūtų kunigas?
Lietuvos Respublikos Istorijoj;
Mėšlungis, dieglys,
—Ar su apetitu?
—Jis- veikiausia, butų su visais faktais ir dokumentais, i suiręs
' pilvas, perpilni
—Ne, su kopūstais.
razbaininkas.
Knyga parašyta tokia lengva
vialnriai suteikia mažy

PAIN-EXPELLER

LIETUVĄ

i

i
i

U TED

UNES

Po šunies vuodega.
Kada dar Lietuvoje buvo
užginta lietuviškas knygas
turėti ir niekur jų nebuvo
galima gauti pirkti, tada
patys žmonės slapta iš Prū
sų knygas gabendavo. Žino
ma, parubežiniai sargai ir
visoki šmekeriai tokius kny-

—Kodėl komunistų .Lais
vė” pradėjo taip girti kleri
kalus?
—Nori jiems prisigerinti,
kad Lietuvos klerikalai
Kapsuko smarkiai nebaus
tų.

Kas

iš žmonių užvis

ir gyva kalba, kad skaitai ir nori.
Didelio formato, ant dailios
popieros. graži spauda, ir kai-1
nuoja su visu žemlapiu tiktai
$1.00.
Apdaryta auksuotais
audeklo viršais — $1.50.
Prisūjskit "Keleivio” Redak-,
vijai pinigus, ir tuoj šitą veika
lą gausit. Adresuokit,taip:
"KELEIVIS”
255 Broadway, So. Roeton, Mass.

čiui bereikalingą nes
magumų

B A

B PX. O£ N O

V*izb*ž«Bkii« uln g. S. V.

m

m

pašalina Šiuos nesmagumus Kūdikiai mėgsta ji I Jie prašo
daugiausi Aptirtose parsiduoda po 35c. arba norint, kad prisiųstumčm per paštą, tai reikia tiesti 40e. j

F. AD. RICHTUA

CO., 3orou(,!« cf Brouklyn. Nev York

i

Ar nori susipažint su visų tautų Dievais? Jei nori, ;
perskaityk knygą
i
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO
SENOVĖJE?
Kaina $1.00; audimo apdarais $1.25.
;
Gaunama "Keleivio” Redakcijoj
255 Broadway, So. Boston, Mass.

KELEIVIS

7

: i temdė. Kai kurie laikraščiai | Pagriebę keletą "Šviesos”
P i pradėjo skelbti apie visišką knygučių, nenuoramos grįJ i vokiečių markės, o kartu su (žo pas Marcinkevičių ir vėl
jį kratyti. Beknisinė41 > ja ir musų pinigų vertės nu- ėmė
J
i stojimą. Visi kas gyvas puo Jant daržinėj šiaudus, "iš
Ne visus Lietuvos valsčius sibaigus lėšoms liko neįtai lėsi pirkti reikalingu ir ne krito” atsivežtos iš Kuktos!
reikalingų T^kių. Krautu knygutės, o šias berenkant)
sytas.
valdo kunigai ir ponai.
vės
kimšte prisikimšo ir ge "surasta” ir komunistų atsivaldžia duoda,
Pasirodo, kad Lietuvoje betMedžiagos,
pinigų prie nupuolusio rom kainom pardavė tai, j šaukimų. Po areštų nuova- ) Vartokit
yra ir laisvų valsčių, kur auksino
tuojaus nu-Į Naujas
kurso ir iš to ky kas buvo užsigulėję. Smul-,i dos viršininkas
valstiečiai neduoda giliuot lančios brangenybės,
kųs spekuliantai prisiminę i vyko į■ m"Darbo Federacijas
iš
val

COLGATE
nei kunigams, nei ponams. džios tikėtis sunku.
^uksinius okupacijų laikus)štabą — kleboniją. Čia, ma- Muilo Freskas
Tą parodo Juozo Šveisčio
pradėjo daryli ateičiai "ai-1 tyt, gavo įsakymą areštuoti Saugiai Skalbia
laiškas iš Lietuvos, rašytas Taigi norėdami taip sun argas” ir slėpti kampuose I dar Stankūną. Tuo tarpu at- Plonas
Drapanas
Gausit pas Groceri
broliui Antanui Šveisčiui i kiai pradėtąjį ir iki tol da- ’r palovėse. Privatinei pre-j pleškėjo ir žinomas Biržų
Rockford, III. Tame laiške \ ėstąjį darbą baigti ir ne ybai atėjo auksiniai laikai žvalgybininkas Lekavičius.
matydami tuo tarpu jokios
štai kas rašoma: •
ęerai pasipelnyti.
šis savo darbą pradėjo kumJus rašot, kad pas mus galimybės, nutarėme šauk- Miesto nervingumas atsi- j
0 kad suimtieji jjasisavalsčiuj sėdi ponai ir kuni- 1 is jūsų, musų broliai žalpie iiepė ir Į sodžių. Valstiečiai * tŲ esą kalti, daužė jiem
gai. Tai neteisybė, Valsčiuj čiai, pagalbos !
nelabai nori parduoti savo i
tiasų J^ejų padus,
sėdi neturtingas žmogus, Daug jau jus esate savo
("S.-d.”)
moduktų
ir,
tur
būt,
laukia
nuo penkių dešimtinių že tėvynei padėję — padėkite
mės, ir mes jį vadinam vir ir mums nors mažą, bet gera naujos pažadėtos finansų
doleriu valiu
šaičiu. Tai tik seniau į "stan ir gražų darbą pabaigti! Ta ministerijos
tos.
Miestuose
maistas pa
ginus" rinkdavo turtingus, c j auka eis tiesioginiai jūsų brango ligi 1<W’ nuoš.
:<• įne» abar žmonės turčių nea; įgimtojo kampelio — Žalpių
neramumo
j
darbininką
Gražiausių Dainų ir Naujausių
kenčia ir renka biednuositis. į kultūrai keiti. Įkurtą ja rn<»- .'■yvenimą. Praėjo visą ėdė
b
vk*a
ir
Liaudies
Namu
nau
Turčius pas mus vadina bur
'•treikų. Bet kadangi algą
EILIŲ KNYGA
žujais. Tiek kunigai, tiek po Uosis jūsų broliai, seselės,' oadidinimas
neatsako
gyve

giminės,
draugai
ir
jums
pa

nas, tiek prastas žmogus —
nimo pabrangimui, tai reipas mus visi lygus. Dabar tiems, kurie grįšite tėvynėn,’ kia
laukti ir tolimesnių
pono niekas nevadina ponu., bus maloni vieta — kur susi. streikų.
Atsidūrėme verpebet piliečiu. Ponai ir kunigai rinkti, knygų, laikraščių pa. te.
turi klausyti valsčiaus Įsaky siskaityti ir padoriai pasi Kyla klausimas, ką turi
mų, o jeigu neklauso, tai bū linksminti. Tie, kurie negrį veikti šiuo suirutės metu kona nusiųsta milicija ir juos ši te, aukosite gražiausio sa peratyvai. Musų koperatysuvaldo. Mokesčius turi mo vo gimtinei paminklo pasta- ai. turime atvirai prisipa
kėti, į stoiką važiuoti ir ke- tvmui. Aukas prašytume žinti, dar neturi tiek jėgos,
^■taaoMGr.
liūs taisyti proporcionaliai:; siųsti tų gerb. laikraščių re kad galėtų paimti vadovau
dakcijoms,
kurios
šį
atsišaunuo dešimtinių. Kunigai nuo
jamą rolę ekonominių sun
tų pareigų irgi nebūna iš i kima idės, arba tiesiai Lie- kenybių
pašalinimui. Bet
skirti. Vadžgirio klebonas |tuvon šiuo antrašu: Kaunas. koperatininkai
arčiau stovi
St.
Seimo
Rūmai,
Kaziui
kartą atvažiavo į valsčių ruekonominių
reikalų
ir rea
goti, kam, girdi, jam kelią Raliui St. Seimo nariui, pa liau gali žiūrėti į susidėjusią
Papuošta daugeliu spalvuotą puikių paveikslų,
įsakė taisyti. Ar. valsčius, žymint, kad ”auka Žalpių nadėtį. Ekonominis gyveni
223 puslap. didžio, apie 130 įvairių eilių, tinkamų
girdi, negalėjo įsakyti tą Liaudies Namui” ir aukoto mas tur eiti kaip ėjęs, nes jo
dėklamuot ant viešų susirinkimų.
darbą atlikti paprastiems' jo antrašas.
Knygoje trijų rūšių eilės:
sustojimas gresia šaliai di
TAUTIŠKOS, ŠE1MINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
žmonėms. Viršaitis užklausė Gautosios aukos su auko džiausiomis nelaimėmis.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
kunigo: "Ar tamsta nemoki tojų sąrašais ir apyskaita,
Kiekvienas turėtų papuošti saro knygyną minėta knyga.
Koperatyvai
šiuo
laiku,
kaip
jos
sunaudotos,
bus
pa

kelio taisyt?”— "Nemoku”
KAINA TIK $1.00.
—atsakė kunigas. "Jeigu skelbta tuose pat laikraš kaip ir apskritai ekonomi
Audimo apdarais $1.25.
nių sunkenybių laiku, turi
taip, tai neprivalai nei žemę čiuose.
griežtai
laikytis savo prinVardu
Žalpių
mokyklos
ir
valdyti" — pastebėjo viršai
SIELOS BALSAI
cipų
—
ginti
savo narius
Liaudies
Namo
statytojų
tis. "Atiduok tam, kas ją
Padaro Namus
įnešti
K. Ralys, įuo išnaudojimo,
moka arti, tai tas ir kelią
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
tvarkos
į
ekonominį
gyveni

St. Seimo narvs.
pataisys.” Suprantama, ku
DARBO VALANDAS.
Maloniais Namais
mą.
nigas supyko ir keikdamasi
Paaiškinimo
žodis.
Žalpiai
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
Pirmoje eilėje čia reikia'
išvažiavo namo. Nedėlioję |
sia siųst “Money Orderiu,” popierinius galima siųst tiesiog papras
kreipti
domės
į
kainų
regu-j
Raseinių
apskrities,
Ne

per pomokslą kunigas rūgo-i
tam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir prili„_____
jo, kad valstiečiai nenori makščių valsčiaus. Tai yra davimą. Atydžiai reikia sek-i pyt už 3c. markų.
ti
vietos
prekyvietės
kainos)
rinkti kunigų į valsčiaus mažas bažnytkiemis, Viduo
"KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS
valdybą. Girdi, mes, kuni klės filija. čionai susiduria ir saugotis nuo. galutino iš-)
PARSIDUODA VISUOSE
gai. nieko blogo valstiečiams trijii valsčių (Namakščių, sipardavimo. Tų prekių, ku-)
G ERUOSE G R( )SERIUOSE
nedarom, tik nuo bolševikų i Kelmės ir Viduoklės) ir ke rių vpačiai trūksta, reikėtų ■
ginam, kad tikėjimas nepra-Įltuvių parapijų (Viduoklės, parduoti tik nariams tam)
VARINIAI VIRINIMO
yiom nor
nor- ■
pultų. Bet pas mus jau nėra • Nemakščių, Lielių ir Stul tikrom nustatytom
PUODAI.
daug kvailių, kurie kunigo Jgių) sienos. Kadangi į visas mom, nes kylantit kainoiiKyi- g $2 DOVANŲ $2
i Vario ir bletos, visokio didumo
gana toli po 9-12 vars- sados atsirandaa spekulian- |
žodžiams tikėtų. Jau ir bo-i puses
i
išžiuros. Nipples Hydroraetrai
% colio triubelčs 15c. už
dar-r-prieš
karą
bos supranta jų kytrybę. I tų, tai
------------7= žalpie- tų, kurie perka iš bendro
DABAR šitas i dziarai.
dą, ’zį colio
vių
ne
savo
reikalams,
bet,
didžiausias
ir
Suprantama, atsiranda ir Į ėjai buvo nutarę steigti hauuž pėda.
geriausias dak ii 320c.
gal. puodas
asilu, kurie seka paskui ku- j tiies mokyklą, tam ir žemės kad palaikius, paskum dvi
tariškus kny
Lietuviškai - Lenkiška Aptieka |
$4.50, 5 galio
gas parduodam
nigus ir ponus* bet ir.tie, vie pnse deš. buvo nupirkę. Bet guba kaina parduoti.
nų
$5.50,
8
už $7.00. LY
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite S
galionų $7.50,
ną kartą apgauti, kitą kartą užėjęs karas sumanymą su Antras dalykas, kursai)
TIES MOKS
ar.t 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo J
10 gai. $9.00;
LAS,
tai
pir

trukdė.
Tik
1918
metais
Lie

bus gudresni.
liečia daugiausia miestų ko-i
visokių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 9
mutinė knyga,
9 galionų boi
tuvai susikūrus savo val peratyvus, tai savo narių ’
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo
kuri drįso ai
S 10.80,,
leris
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap- y
škiai pasakyti
13 galionų $13.00, 15 galionų $20.00.
džią, isisteigęs Žalpių Pilie maisto dalykais aprūpini- j
Dėkuoja už literatūrą.
tingu ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo v
ir atvirai t iliu
Sujungimai 25c. kiekvienas.
(52 >
Komitetas paėmė šitą mas, kursai paskutiniais lai-!
dėl vyru ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. J
stracijomis) ĮSKL \K & LEHRMAN CO.
Į mano prašymą, tilpusi čiu
Mes jums patarnausime kuogeriausiai,
pašaukiame
geriausius y
rodyti viską,
36 Portland St.. Boston. Mass.
varyti, gavo iš val kais pingant prekėms buvo!
$ daktarus per telefoną uždvką. Todėl jeigu norite gaut gerus K
kas tik reikia
viename iš ”Keleivio” nume darbą
džios miško, 20,000 auks. pi apleistas. Miesto bendrovės
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu
vyrui ir moteSPECIALIS PASIŪLYMAS
rių, daug kas iš Amerikos nigu
rei
Žinoti
apie
100 SALĖM STREET,
BOSTON, MASS. |
bendromis Žalpių pilie orivalo vėl imtis taisyti, ke
TIK PER 30 DIENŲ.
savo i y t į: —
lietuvių maloniai atsiliepė ir čių pastangomis
me pyklas. rūpintis pašalinti
lyties organu
visą laiką rėmė ir remia pri- tais pastatė Žalpių 1919
i š s i v ystymą,
mokyklą
funkcijas, svei
siųsdami laikraščių ir kny kartu su Liaudies Namo sa larpinikus tam gamintojų
katą ir ligas;
gų, kurioms Lietuvoje yra le viršuj. Namas turi 10 ir vartotojų. Ypačiai tas
moterų reika
tvarku
bus
prieš
šventes.
lus : gimdymą,
plati dirva. Taigi dabar, pa-i sieks, ilgio. 5 pločio, du buPasekme po 20 dienu
mėnesines, kū
Sodžiaus bendrovės šiame
siliuosaves iš tarnavimo ka- i: tai
arba grąžiname |nmi
dikių auklėji
mokytojams ir dvi dideli reikale turėtų pagelbėt mie
mą, jų ligas;
riumenėje ir būdamas laisvų mokyklos
pinigus.
sali. Liaudies na
meilės ir šei
pažiūrų piliečiu, reiškiu per mas viršuj išilgai turi 10 sto bendrovėms parupindani o s visokius
Štai nepaprasta proga įsigyti pui
sekretus. Gra
gerbiama darbo žmonių lai sieks, ir skersai 3 sieks. Vie mos joms žemės ūkio pro
kų nikeliuotą gero išdirbimo "Young
žiai apdaryta; labai daug pa
duktų.
kraštį "Keleivį”, gilu širdies na mokyklos pusė buvo Įtai
America” revolverį. Jis sauja tikro
veikslų, kaina $7.00. (2)
PADARA TIRŠTA. RAUDONA KRAUJĄ,^
mis kulkomis, septynis kartus vier.u
SVEIKATA, tai knyga, kuri
ačiū visiems rėmėjams ir syta pernai, antra šįmet, gi Trečias dalykas — tai že- i viską
užtaisymu.
Paprasta
šio
revolverio
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,
pasako
apie
žmogaus
kū

siela tarp ių troštų pasilikti viršus paliko netaisytas dėl mės ūkio dalykų supirkimas) ną. Jei norite savo organizmą | kaina yra $10.00, bet mes laike šio
TVIRTUS VYRUS IR MOTERZS.
eksportui. Bendrovės priva pažint ir geroj sveikatoj užlai mėnesio numušėm jo kainą iki $5.50.
amžinai.. Kadangi likau to lėšų stokos.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
Mes
turime
trejopo
didumo:
22.
32
ir
kytu
tai
Įsigykit
šitą
knygą.
damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^
je pačioje įstaigoje tarnauti Žalpiečiai turi’vaidintojų lo budriai sekti žemės ūkio
3$ kalibro, visų viena kaina. Užsisa
Gražiai apdaryta. Beveik, ant
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan-v
kant revolverį pažymėkit, kokio kali
puslapio paveikslas.
bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- '
civiliu, tai prašau gerbiamų’ kuonelę, dūdų orkestrą, yra produktų, kaip antai sėme kiekvieno
bro
jus
norit.
Mes
gvarantuojam
visesi visai nauju žmogui Devynes iš dešimtos visu žmogaus ligų,;'
$2.
tokiu
kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir\\
Amerikos lietuvių ir toliau šaulių būrys, Valst. Sąjun- nų, dobilų sėklų, ir kitų da Kainu
i
sus
musų
revolverius.
Jeigu
nebūsit
Matote, kad šitos knygos kaiišpūtimai, užketėjiraas skilves, tulžims, anemia, kankinimai reu- \
lykų kainas, informuoti apie nuoia
užganėdinti, mes sugrąžinsime jums
$9.00, bet mes dabar par
mutizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
lankytis siela pas mumis gos kuopa, knygynėlis
pinigus. Neužmirškit, kad sį revolve
' > —tai
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu V
tik už $7.; 2.00 gau
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos
prisiunčiant laikraščių,’ kny išaugo iš prieš karą buvusio ias ūkininkus ir kartu su duodam
rį tokia pigia kaina galėsit gaut tik
nat dovanų.
kraujo.
Sąjunga imtis jų supirkimo.
O jei norite kitokios knygos i laike šio mėnesio.
Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos,
gų ir tt. šiuo antrašu:
).jaunimo ratelio.
Iškirpkit šį apskelbimą ir pasiuskit
K. R. Dar vienas dalykas, kuri dovanoms, tai pasirinkit bile
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jakr.as, inkštus ir
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai
Karo lauko paštas Nr. 3 H
mums su savo vardu, adresu ir 35c.
vieną iš šitų- KAIP RAŠYT
gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo /'J//,
turi atminti bendrovės, tai LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN i įtampomis arba sidabru dėl persiun protingas
kūno. Kodėi? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, ‘fĮ//į
III p. Div. štabas, piliečiui J. p.
timo
lėšų.
$5.50
jus
užmokėsite,
kai
sveikatą
duadančiu
sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu //
GLŲ KALBOSE: apdaryta, $2.
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 7)'
Zagorskiui, Lithuania.
i Markes kritimas suardė savų namų, savo sklypo že APIE ŽEME ir KITUS SVIE i aplaikysite revolverį. Jeigu nenorite Fosforą-maistus
dėl Kraujo ir Nervu.
y
mės pirkimas. Jei tik bend TUS; apd., $2 LIETUVIŲ i praleisti šios progos, rašykite dabar.
Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, ‘
Su pagarba J. Zagorskis. ;
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui !■
<
?)
PRATĖVIA1
MAŽOJOJ
AZI

rovė turi atliekamų - lėšų,
Lietuvos gyvenimą.
nuodinies atmatas. Niera dauginus guzu ir suputimu, niera smir
Veik. Kariuomenė.
CHICAGO SAFETY COMPANY
a*d., $2. MEILE ir DAI
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklin
Dept. 809
privalo jieškoti ir pirkti ar JOJ;
LE; apd., $2. TŪKSTANTIS
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą^
—
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
1330 N. Western avė.. Chicago. III.
apd., $2.00.
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus
Žalpių mokyklos ir Liaudies Vokiečių markės kritimas statytis nuosavus namus su NAKTŲ;
Pirkit Knygas ir siųskit jas
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar
i Lietuvą! Jei mylit daug skai
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno
‘ Namų statytojų atsišau i žymiai atsiliepė Lietuvos žeme, kad dalį savo lėšų su tyt,
skonį
ir vartuoti galcma be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems
tai reikalaukit musu DI
sava preteiems.
| ūky, sako "Talka.” Pabran- dėjus į pastovų dalyką.
kimas.
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJAt Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleri*
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi
LOGO. Jei mylit mokvtis ARIT
___________
go žymiai visos įvežamos
ŽALPIEČIAI!
gydymo. Galėtc pirkti šešes bonkutes, arba šeštus menesius gydymo už penkius .tS.OO)
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi už<anedin«as pa
Dar 1914 metais musų su- prekės. Pabrango ir vidaus KRATOS IR AREŠTAI
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit
sekmių. sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes ūmai sugrąžysime jusu pinigus. Negalite
musų
MOKYKLOS
KATALO

prapuldyti vieną centą. Mes imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose
manytoji Žalpių mokykla žemės ūkio produktai 60-70
LIETUVOJE.
aptiekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.
GO.
Pririiiskite man savo braizi- J
’______Namu jau nuoš, ir apskritai gyvenimo Pumpėnuose (Biržų aps.)
kartu su Liaudies
PRfSIUSK SAVA PASTFLIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
Matote, kad mes visko turim;
nius išradimo išefczaminavimui.*«Į*
TIK
PRISTUSKIT
SAVO
IR
reikmenis.
Padėtį
žymiai
Reikalaukite
išradimų
knvpu-<%
National
Laboratory,
L. 21, 1018 So. H'abash avė., Chicago, III.
pastatyta. Mokykla šįmet
30 spalių vietos milicininkai SAVO DRAUGU ADRESUS, ir
tės "Patarimai Išradėjams,” JL
<
..*rhiamieji
:
įdedu
čionai
s $................. ir meldžiu prisiųsti man......................... bonkut
pablogino
pačių
vartotojų
šiaip taip pabaigta taisyti ir
areštavo J. Marcinkevičių, PASAKYKIT, KO NORIT, O
kuri duodama dykai.
Nuga-Tone.
T
nes
tuoj
-visus
aprupinsim.
joje šią žiema du mokytojai nervingumas sukeltas nevi J. Kuktą ir P. Stankūną. TšRašykite lietuviškai savo ad-«^*
AL, MARCERIS
vokatui.
Vardas ir pavardė
siškai apgalvotais spaudos' kratę pirma Marcinkevičių
mokina virš šimto vaikų.
t
2023
St.
Paul
Avė.
M
ARTI
N
LAB1NER
Bet musų Liaudies Namas pranešimai? ir paragini-; ir nieko pas jį neradę, jie
CHICAGO, ILL.
I
Re<.
Patent Alty.
. 15 PARK
„ RO\V.
,
Y C&tv$ ir numeri;
A
NEW YORKe*e
(svetainė Vakarams, paskai mais, kurie vietoj paaiški nusidangino pas Kuktą, bet
S2 DOVANŲ $2
toms ir susirinkimams) pa- nus padėtį visiškai ją ap- ir čia slapta nieko nerado.
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Apiplėšė krautuvu
bet kadangi ir paties vyro
"Tik” 123 girtuokliai,
Rado negyvi moterį.
butą nusilpusio, tQdel apie Policija sako, kad girt u o- Maklene buvo užpulta ir Po N r. 908 Hąrrison ava.
pusvalandį tąsėsi iki aasigaBostonu einanti ma- apiplėšta Atlantic and
buvo atrasta savo kambaryvo į kambarį.
--zyn.
— —
-■»••— t. y. fic firmos krautuvė. Vedė-'je negyva moterių kuri viedieną
nes• Kalėdų
J
Gyvenantiems šalę kai panedėlį, buvo
,
areštuota jas buvo pririštas užpakaly- na tenai gyveno.
mynams tokie reginiai labai „tiktai” 123 girtuokliai, tuo je prie šulo ir užrakintas.
PARSIDUODA ŠTOKAS
I
nemalonus, todėl norime tarpu nedėtoje buvo suimta Banditai pasiėmė $200 ir pa VISOKĮ
UŽGĖRIMU, yra užteku n ai
perspėti, kad seni tėvai pasi 223 girtuokliai.
bėgo.
geras 'biznis*ir parduoda pigiai, dėlto,
kad savinitdfcs turi svarba reikalą iš
gailėtų nors savo augančių
Lietuvon. Klauskit nas (52)
kūdikių ir pradėtų pavyz- Ant Broadway Kalėdų CITY POINT LNSURANCtS važiuot
JUOZAPA fTANISLOVAITl
and REAL ESTATE
857 Canibrtdge «U
dingesni gyvenimą.
/ dieną automobilius suvaži 722 EI6BT
E. CaBhrMtaa. Mass.
ST., SO. BOSTON, MA*#
ji į
Kaimynas.
■
Tųr i
»■- f A*
(12) ----nėjo žmogų, vardu Brecną, Tel. Con.
MES TURIME EUROPOS RUOŽUO-i turis ^uvežtas ligonbutin
PARSIDUODA
TV PLUNKSNŲ IR PŪKŲ.
■i tuojau^minė.
. U . n -k
Parduodam tumiausia Kaina.
;i
v "T! ?e?n,?n>l n«nasCityP ir...
Atsilankyk, rašyk arba telefonuok
i Ateinančiam nedėldieny,,
*» kambariai, gazai. toiletai. Ramįps •
•
J
;Į
*33. Kaina 12,500 P4įBOSTON FEATHER CO.
11 d. sausio, 8 vai. vakare, Į AntyHanover streęto ita įl:etinči^n«a
reikia $100. Gera proga dar>>-: 2ft£1 ^„„4 st„
Cfcelsea. Mass.
[■Lietuvių Svetainėj įvyks! lai pašigayo savo aktorių, ninku!
žmogui ypač su vaikais, aru Tt>1 lhone Chelsea 398-VV.
Kreipkitės pas Miką Koriną.
__ ______________ ______________ įį
Miko Petrausko koncertas. Gennaro Amato, ir išpiovė hv&ų.
PARSIDUODA 3 šeimynų, 15 k<ynPARDUODU ŠTOKĄ
Apart paties kompozito britva „Kamoros” ženklą
Grėsernę
ir tabako, geroj vietoj, |
harių
namas
su
visais
parankumųis.
riaus Petrausko koncerte ant veido. „Kamora,” tai Kaina $10,000 JnioL?t neikia S4.tf>n. teizs o užtektinai.
Važiuoju Lietuvon
dalyvaus Antanas ir Ona slapta italų organizacija, l abai geroj vietoj. Pardavimo prie lodei parduodu pigiai.
(52)
ANTANAS
JASEUUNAS
žastis
tame,
kad
savininkas
norilišPociai iš Chicagos, Marė panaši „Juodajai Rankai „ važiuuti ą Westus. Tai jau penias 299 lįstSo. Boston, Mass.
Jablonskįutė, sopraną, Juo
pardavimas to paties namo ir vi* ta
pati priežastis. Taigi gera proga į>a- NEALKOHOL1ŠK1 PRIESKONIAI
zas Navadauskas, basas, ir
sigauti ir nupirkęs tų namų Gkrai i sutaisytai gėi imu, ge įaustos rųšies.
Jonas Dirvelis. smuĮkinin-i
'.Vestus išvažiuosi, nes tas naniasAis- Kai įas 83.75, 4 o*.; $7.50, 8 oz.; $10
rai toks yra. Kreipkitės pas <ikų sar.tžį Gin, Rye, Grandy, Bourbon,
kas. Reikia tikėtis^ kad kon-:
R-jniv
į
(1)
Korinę (Coran).
i
cėitas- bus puikus visais- at
BEACON BKVERAGE CO.
City Point Insurance and Real Ejftate
6 Beach st., Boston, Mass. Dept. F. 8.
722 Eight st., So. Boston. Ma|s.
žvilgiais.
Konfiskavo degtinę guber
natoriaus puotoj.
: Pereito utarninko naktį
Quincy House viešbutyje
republikonai turėjo surengę
savo gubernatoriaus garbei
ruotą^ > kur buvo ir vienas
-btafvybės viršininkų. Tuo
tarpu kiti blaivybės agentai,
kurie sakoma turėjo ant sa
vo viršininko piktumą, už
puolė ant tos puotos ir kon
fiskavo daugybę degtinės,
šampano ir kitokių svaiga
lų, kurie prohibicijos įstaty
mo yra uždrausti, šitas atsi
tikimas sukėlė labai daug
lermo, nes išėjo mat aikštėn,
kad ponai valdininkai kitus
už svaiginančius gėrimus
persekioja ir baudžia, o pa
tįs susirinkę laka kiek tik.
lenda, ir. kas aršiausia, kad
toj puotoj buvo pats valsti-'
ios galva gubernatorius ir
blaivybės viršininkas, kurio'
pareiga yra žiūrėti, kad
svaigalų niekur nebūtų!

Prasidėjo Pelletiero byla.
šį utarninką turėjo prasi-'
i dėti prieš vyriausi teismą
; skandališka byla, kurioj yra •
įkaitinamas apskričio prekuj roras Pelletier, didelis kata- ■
įkkas ir žymus klerikalų va-'
das. Jį kaltina veržimu grąj sinimais pinigų iš visokių ;
j firmų ir pavienių asmenų, j
netinkamu vartojimu savo,
galios, darymu konspiraci-j
Žaisdamas nušovė savo
j jų ir suokalbių su „pagarsė-į
draugą.
Į jusiu” Coakley, ir daugeliu:
‘ „Petrai, ką tu darytum, kitokių nešvarių dalykų,
jei ateitų plėšikai?” paklau j Į gynėjus Pelletier yra j
sė savo draugo 16 metų am j pasiėmęs Missouri valstijos 1
žiaus vaikas.
j senatorių Reedą, kuris yra į
„Ogi štai ką aš padary j skaitomas gabiausiu advo- į
čiau,” atsakė užklaustasis j katu visose Suvienytose Į
imdamas karabiną, kuris i Valstijose.
stovėjo jo sesers restorano
užpakalyje. Ir prisidėjęs ka
rabiną prie peties vaikas pa
leido šūvį. Kulipka perėjo
antram vaikui per krutinę i kurio visu keliu vaidinosi
ir užmušė jį ant vietos.
i „špukai.” Iškraunant laivą
Tas atsitiko pereitoj su-' pasirodė, kad tai buvo ne
batoj Lynne. Vaikai buvo' „špukai,” bet juodas katirestorane vieni du. šovusio- nas.
jo vaiko sesuo buvo palikus
----------jį pridaboti restorana, o pati ŠOKIAI!
ŠOKIAI!
išėjo miestan pirkinių pasi- Lietuvių Jaunimo Ratelis
daryti. Tuo tarpu _ restpra- tokiai Įvyks subatoj prieš
nan atėjo paliktojo^ vaiko \aujus Metus, 31 d. Gruodraugas, jie pavalgė gerai Jžio-December, 1921, Lietuir pradėjo šnekėti apie už- ; Svetainėj, kampas E ir
puolimus ir plėšimus, kas ir gįjver st., go Bostone. Praprivedė prie nelaimės.
ridės nuo 8 vai. vakare.
Pradėjo švęsti Kalėdas link
smai, bet užbaigė liūdnai.
Lietuvių šeimyna, gyve
nanti po num. 4- City Point
et. Kalėdoms nuėjo pasisve
čiuoti pas kaimynus ir grižo
iš tenai namo vėlai nakčia.
Apvaikščiodami
„užgimi
mą,” matomai, pusėtinai nu
silpo, taip kad Z. I,. lipant
laiptais suklupo ir nudardė
jo ant gatvės. Persigandęs
vaikas pradėjo rėkti: „papa,
pa-pa, mamytė užsimušė!’’
Tėvas ramindamas vaiką ir
aiškindamas, kad mama gy
va, nuėjo pakelt nuriedėju
sią ant gatvės savo moterį,

Mes periančiame pinigus žemiausiu dfcnos

Jeigu kursas puola, mes persiunčiam daugia
sinų už dolerį; jeigu kyla — persiunčiam ma

......... S

1000 auksinų

Lietuvoje visokių daiktų yra užtektinai,
pinigų galima nusipirkti visko ant vietos.
Kurie norite, kad nueitų pinigai iki švenčių į
vą Jūsų giminėms, siųskite tuojaus.
Patarnavimas užtikrintas.

BALTIC STATĖS FINANCE
357 BROADU AY,

SO. BOSTON,

LOUIS GOLDBERG, Advoki
Veda bylas visokiuose reikaluose,
visuose
skyliJ
V
.-b< 'V’į'br'- 606 EXCHANGE BLDG., 53 STATI 8T„ BOf

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

M. PETRAUSKAS
--------- TENORAS IR KOMPOZITORIUS =
DUODA KONCERTĄ

LIETUVOJ SVETAINĖJE
Tik vienas lietuvis.
Auksorius ir

Laikrodininkas

Kampas E ir

reėt,
V* v

So. Bostone
- -

Sausio 1 d., 1022 m., 8 vai. vak

LIETUVYS GRABORIUS

*Su sąd raugais artistais

Maloniai kviečią. RENGĖJŲ KOMITETAS.

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

PRANEŠIMAS!

Ofisas: 258 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 381
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th SL
Tel. So. Boston 1891-M.

ANTANAS IR ONA^POCIAI, Iš CHICAGOS.
MARĖ JABLONSKAITĖ, soprano.
JUOZAS NAVADAJSKAS^ basas.
JONAS DIRVELIS* smuike

Tikėtą kainos nuo 50c. iki SI.

Petras Akunevičhis

v

Šiuomi pranešu savo draugams ir kostumeriams, jog |š _papirkau pirmutinę ir se
niausią pekirnę Š^. Bostone, po “
N r. 75 Sil" ku
’ iri seniau priklausė J. Pie vokui, o
ver £>t.,
vėliau Zulonui ir Mulevičiui,• 0 dabar aš
naujai ištaisiau ir pradėjau kepti pirmos
rūšies juodą, baita ir latvišką duoną, taipgi
visokius keikus. donacus, pajus ir piragaičius, žodžiu sakant darysime visokius kepimus, kokje tik žmonėms bus skanesni
Meldžiu visus kiioskaitlingiausia atsilan
kyti- ir paragauti naują duonų ir saldainių
Su pagarba

Išegzaminuoju akis, pritaikau
akinius ir sulaužytus sutaisau
už prieinamą kainų.

Petras Yankunavičius

J. L. Pašakarnis O. D.

I Dr. j. c. tuma

«
į

LIETUVIS OPTOMETRISTAS
(AKIŲ SPECIALISTAS)

LIETUV
Gydytoja ir C

i

į 506 Broadwa
SO. BOSTON,

377a BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

75 SILVĘR ST., SO. BOSTON, MASS.
TelephoneSo. Boston
(2)

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ
įa

■■■■
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!1 Visokie Receptai, nežiūrint ar jie yra A
ar Europos daktarų, išpildomi teisi

I
W.Fi SEVERĄ C O.'
EDAS rapids, iowa

Per daugelį metų praktikos, gerai susipažinome ra liet
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms rei
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms.
Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių,
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašy
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime kų prisiųsti.
Vaistai Kraujo Valymui, už bonkų ...............................
Lietuviška Trejanka, pakelis ........................................ . .
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų............... ...................
Greitas
su
Plotkelės nuo Šalčio ir Grippo ........................................
Perfumai .. . ..............................
$5., į
Kuomet norėsi siųsti savo giminėms
Lietuvą50c.,
pin
9fuilai
......į ••...•
tę,
a ia rengiesi
pats grįsti
į tėvynę,
tai prisiunčiame
tamstai pi
Ir daugeli
kitokių vaistų
užlaikome,
kurių
tis j arai žinomų, teisingų ir atsakomingų lietuviškų
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovė*
BUCKMAN
IR FINBERG
ir \
užlaikome
visus jų preparatus.
f
Bankieriai
šifkorčių
agentai
Klausiant
ko nors,
pridėkiteirpaštos
ženklelį
atsakymu
!
85 Leverett St.
Boston, Masa.
Nes atstovaujam visas'Garlaivių Linijas.
Aofise nuolatos randasi notarijušas, užregistrui
PROVIZORIUS
(fctovybėj Washingtone,
išėmimui pasportų.
it siųsti užsakymų
per paštų
tuojBŪSTO
bus išj
373 □ai
BR0ADWAY,
Kampas
E st„ ir
SO.

Susinėsimas

Musų Bankas yra nariu

FEDERALeS REZERVO SISTEMOS
Didžiausios Pasaulyje Finansinės įstaigos

•enovčs Lietuviu Žiny'-ia

BOYLSTON NATIONAL BANK
41 BEDFORD ST.,
cor. CHAUNCY ST.
BOSTON. MASS.
įsteigta 1845

Auksinų'Kursas Vėl K1

(13]

Pats knygos vardas nušviečia jos turini- Ypatingai dabartinės
krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų perskaityt, nes tik tada
galės aiškiai suprasti Dievo būtinumų.
Knyga didelio forųiato, turi 271 puslapį. Kaina — 11.00; audi
mo viršeliais — $1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį arba
"Money Orderį.” Adresų užrašyt sekančiai;
"KELEIVIS”
255 Brnadvray,
SO. BOSTON, MASS.

|

L

K. ŠIDLAUSKAS

BUCKMAN IR FIMBEfi

j

. ----- ------- -

\everett St.,
>

..........
Bankieriai

.

Bosto

