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Iš Varšuvos pranešama,
dence prigėrė Worcesterio nių kaliniu, tik šiomis dieno- organizuoja didelį vajų prieš
ant kojų ir rankų pirštų. Ji kad Graudenco kalėjime už- Jiems pavedama Minsko,
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Odesos apielinkės.
Bolivijos respublikoj, pie vienu vyru nuėjo į jūres tų jaunikaitis; o šiandien jis įvažiavę. Sakoma, kad val nėjimams. Kunigai turėtų sunkiai sumušė studentą Kotų Amerikoj, indijonai pakė maudytis. Anglų laikraščiai yra jau 64 metų amžiaus ži džia nutarė imtis šitų žings pasiskubinti pranešti savo zerdą, kuris tenai sėdi už už Iš Maskvos pranešama,
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nas. “Mes nenorim, kad ru
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Šiaip gi sukilėliai didelio kalbį. Tuo pačiu laiku Var pasakė jisai
Associated |
Kelionėje tarp ,Giesselio ir Jie gali tenai įsikurti savo
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Dievą.
kasyklų baronai
“Tais laikais Sibire da neme su kareiviais šimtas indi Ohio valstijoj užsispyrė su- buvo gelžkelio,' todėl mane konų mitinge, kad jis pada rės geiuoju kas metai pasi
labiau, kad Amerikos žydai
jonų jau buvo užmušta ir laužyt angliakasių streiką, su kitais kaliniais vežė į Si- rysiąs viską, ką tik jis galė sakyt valdžiai, už kiek jis Meksikos kunigai nelaiko jiems padeda ukius įsitaisy
daug sužeista. Be to, karei Patįs negalėdami to padary- birą laivu, kuris išėjo iš Ode- siąs, kad dabartinio Ne\v pardavė degtinės ir už savo pamaldų ir į bažnyčias
ti. Nuo to laiko, kaip minė
pajamas turės užmokėt nu
viai suėmę 50 jų vadų.
Yorko
gubernatoriaus
Smith
tose
apielinkėse pradėjo or
nekelia
nei
kojos.
ti, jie pasišaukė paklusnią sos ir plaukė per Suezo ka
Šitas indijonų karas su sau valdžią į talką. Belmon- nalą. Mes išbuvom kelionėje kandidatūra butų pastatyta statytą mokesnį. Jeigu jis to Nuo 1 rugpiučio eina jau ganizuotis jų respublikos,
baltveidžiais primena ispa to kauntėj teismas jau išlei- ant jūrių 3 mėnesius. Jau ke- ateinantiems prezidento rin nepadarys, tai sugautas bus antri metai, kaip Meksikos Amerikos žydams padedant
nų Įsiveržimą Bolivijon, do injunctioną, uždrausda- lionė - musų baigėsi, kaip į kimams. Jo manymu, Smith sunkiai baudžiamas. Sako kunigai apskelbė Dievui boi tapo pastatyta jau 550 nau
kuomet Francisco Pizarro su mas keturių kompanijų ang- . pietus nuo Sachalino salų rinkimuose bus taip skau ma, kad kai kurie butlege- kotą ir iki šiol jį tęsia. Jie ne jų namų, miestuose įvestas
saujale kareivių suėmė ir nu liakasiams prisiartinti prie kilo audra ir musų laivas ta- džiai sumuštas, kad visa de riai ir dabar moka mokes laiko pamaldų ir į bažnyčias vanduo, nusausinimo siste
žudė paskutinį didijį Inkos kasyklų, kur dirba skebai, po sudaužytas. Tik keliems mokratų partija neišlaikys čius. Pernai valdžia surinku- nekelia nei kojos. Šitą boi ma, pastatyta keliasdešimts
giminės indijonų šefą Ata- arba trukdyti tuos skebus iš musų pasisekė išsigelbėt, to smūgio ir turės pakrikti. i iš jų apie $1,000,000.
kotą Dievui jie paskelbė dėl ūkio mokyklų ir pargabenta
Smithas
busiąs
sumuštas
dėl

hužflpą ir pavergė visą jų važiuojant į darbą. Pereitą Kiti žuvo. O kalinių buvo keto, kad Meksikos valdžia, iš Amerikos keli šimtai trak
$300,000,000 UŽ LEDĄ.
imperiją. Pavergtus indijo- pėtnyčią apie 300 streikuo- Ii šimtai, visi prirakinti retė to, kad jis katalikas.
pildydama savo respublikos torių žemės darbams dirbti.
Amerikos ledo trusto sek konstituciją, uždraudė jiems Odesos apielinkėj naujai
nus krikščioniški ispanai jančių mainerių užpuolė ir žiais prie laivo sienų.”
JAI NEUŽTENKA $24,000 retorius Leslie C. Smith sa kištis į politiką ir daryti iš ti žydų respublikai vadovauja
taip prispaudė, taip nežmo apkūlė vežiką, kuris atvežė
--------------ko, kad šią vasarą Amerikos kėjimo biznį.
METAMS.
niškai juos persekiojo ir iš savo automobilium streik- TROCKIS VĖL PASIDAd-ras Rosen iš New Yorko.
žmonės
bus
išleidę
ant
ledo
naudojo, kad jie virto tikrais laužius į darbą netoli St.
Viena
ponia
Clevelande
Jeigu taip, jeigu mums neVĖ DIDŽIUMAI.
baltveidžių vergais ir drebė CIairsvillės. Septyni vyrai ir ■
apskundė teisman savo vyrą, $300,000,000. Ledo kompa !valia bažnyčiose pinigautis, MIRĖ PLIENO TRUSTO
jo prieš juos iš baimės. Kaip jtrįs moterįs buvo dėl to už Žinios iš Maskvos sako, kad jis duoda jos išlaidoms nijos kas diena parduoda le |tai trauk velnias ir tas baž
GALVA.
dabar pas juos gimė pasi puolimo areštuoti ir dabar kad Trockio opozicija vėl tiktai... $24,000 ant metų. Ji do už $1,300,000. Ir tai da ne nyčias, pasakė Meksijos vys
priešinimo dvasia, sunku su juos kaltina kurstymu prie pasidavė Stalino diktatūrai sako, kad šitokios “šykš kiekviena šeimyna turi “ais- kupų komitetas. Ir jis įsakė Šį panedėlį New Yorke
ir sutiko, kad Rusijoj pasi čios” sumos jai neužtenka. baksį” savo namuose, jis sa visiems kunigams, kad tie mirė Elbert H. Gary, United
prasti. Kai kurie Amerikos riaušių.
liktų vienos
partijos valdžia.
ininnr
vienvb partijos
vaiuz-ia. Šitą dykaduonę reikėtų nu ko. Iš 120,000,000 gyvento
laikraščių reporteriai sako, Išleistas teismo i
nekeltų į bažnyčias nei ko Statės Steel korporacijos
A
.
'
Plenumas,
kuris
pirma
žadė

kad indijonus sukurstę bol tionas taikomas prie 6 ka
siųsti fabrikan dirbti ir duoti jų, ledą vartoja tiktai 12,- jos. Meksikos valdžia melstis valdybos pirmininkas. Šita
jo
išmesti
iš
Centro
Komiteševikų agitatoriai.
$15 į sąvaitę, kaip mokama 000,000 šeimynų. Taigi ledo kunigams nedraudžia ir baž firma yra didžiausia plieno
syklų, kuriose dirba paprastai
2,500
a^iak^k^l^M
*
daugumai darbininkių mo trustas mato sau da didelę nyčios jiems visuomet yra korporacija netik Ameriko
Indi jonai sudaro 70 nuo
terų, tai tuomet gal jai už dirvą augimui.
šimčių visų Bolivijos gyven 150^'* KoTkas '^jtmc^onas
atdaros, bet patįs kunigai at je, bet ir visam pasaulyje.
tektų.
sisako į jas lankytis. Jiems, Jos dirbtuvėse Pittsburghe,
tojų.
SOVIETŲ VALDŽIA MU mat, ne Dievas ir žmonių dū Youngstowne, Garyje ir ki
duotas tiktai ant 10 dienų, Tu,!buiil‘ P?'*™ atmosfera
j sovietuose tuo tarpu prasiŠASI SU MAIŠTININKAIS. šių išganymas rupi, bet biz tur dirba tūkstančiai lietu
ŠMUGELNINKAI ĮVEŽĖ bet kasyklų savininkai nori
i
blaivė,
tik
nežinia
kaip
ilvių.
jį pratęsti. Išviso Ohio vals-. _—, nes Trockis pasiliko Kunigas Norėjo Pa Žinios iš Lenkijos sako, nis ir politika.
AMERIKON DEGTINES
kad palei lenkų sieną Rusi
tijoj yra apie 40,000 anglia- j sau
? įteisę kritikuoti valdžios
UŽ $40,000,000.
rodyt “Stebuklą.” joj eina smarkus šaudymas. VALDŽIA TURI DA 30,kasių
ir
beveik
visi
jieorga"
Prekybos departamentas nizuoti į United Mine Work- politiką ir ateityje.
Darbai Pagerėsią.
Tai sovietų valdžia mušasi
000,000 GALIONŲ
Washingtone apskaito, kad ers
Davė
gyvatei
įgilti
ranką;
su maištininkais. Vienam
GĖRIMŲ.
America. Kapitalistai
per 12 pastarųjų mėnesių noriofšitą
VISAS MIESTELIS BUS
dabar jis jos nevaldo.
miške bolševikų žvalgyba Prohibicijos vyriausybė Amerikos kapitalistų spau
uniją
išardyti
ir
to

šmugelninkams
pasisekė
PARDUOTAS ANT
Dunn, La. — Kun. B. Wil- užklupusi maištininkų susi praneša, kad valdžios sandė da tikisi, kad šį rudenį dar
atsisako jos reikalavimus
įšmugeliuoti Amerikon apie dėl
LICITACIJOS.
liams, apaštališkos bažny rinkimą ir tenai įvykusi liuose esą da 20,000,000 ga bai vėl pagerėsią. Per vasarą
30,000.000 kvortų degtinės, išpildyti.
Rugpiučio 23 dieną Massa- čios klebonas, dabar čia guli smarki batalija. Maištinin lionų geros senos degtinės ir pramonė buvo truputį ap
už kurią jie yra užmokėję PAS JUS TURĖTŲ BŪTI
chusetts valstijoj bus par sutinusia ranka ir gali būt, kai buvę apgalėti tiktai tada, 10,000,000 galionų brandės mirus, bet tai paprastas ap
apie $40,000.000, t. y. apie
duotas iš varžytinių visas kad jam reikės keliauti pas kai atvykusi raudonoji gvar “liekarstvoms.” Prohibicijos sireiškimas vasaros metu.
$1.30 kvortai, o išpardavę po Finansų $40.53.
ministerija pra- Manchaug ..»^v
Un<*o, nu..miestukas,
kuris Abraomą. Mat jis norėjo pa dija. Mūšio vietoje likę daug diktatorius Lovvman apskai New Yorko National Bank
$5 kvortą.
to, kad šito “štofo” turi už of Commerce savo apžvalgoj
neša iš Washingtono, kad Į susideda iš 3 dirbtuvių ir 68 rodyt tikintiems savo para- užmuštų ir sužeistų.
dabartiniu laiku Suvienytose'gyvenamų namų. Visa to pijonams “stebuklą”: jis pa
tekti da septyneriems me sako, kad ir per vasarą šįrnet
ŽADĖJO IŠSPROGDINTI
Valstijose yra apyvartoje miestuko žemė ir triobos sakė, kad pikčiausios gyva RADO ŽIEDĄ, GAVO $500 tams. Kaip jau baigsis, tai darbai ėjo neblogiau, kaip
LAIKRAŠTI.
RADYBŲ.
busią daugiau padaryta, taip pernai. Jis remia šitą tvirti
$4,744,415,637 pinigų. Pa- priklauso B. B. & R. Knight tės nuodai negali jam nieko
New London, Conn. — dalijus šitą sumą ant 117,-'firmai, kuri buvo įsteigus te- pakenkti, nes jis tvirtai tikįs Salėm, Mass. — Drapanų kad “liekarstvų” Amerikoje nimą išmokėtomis algomis
Vietos kapitalistų laikraštis 000,000 gyventojų, išpuola nai minėtas audimo dirbtų į Dievo galybę. Buvo sugau- skalbėja vardu Jeanette nepritruks, tik bėda, kad jos ! darbininkams. Pereitais me“Day” gavo grąsinintj laiš $40.53 ant kiekvienos gal-ves. Bet audimo biznis ap- ta mokasinų veislės gyvatė ir Brooks vietos hotelyje rado biskį perbrangios, tai tankiai itais algų Amerikoje buvę iš
ką, kad jo redakcija ir spaus vos. Taigi, jei pas jus yra mirė, dirbtuvės užsidarė, vi- šitas “dūšių ganytojas” davė skalbykloj deimanto žiedą, “gydytis” negalima.
mokėta darbininkams arti
tuvė busianti išsprogdinta. Jaugiau, tai reiškia, kad pas soks judėjimas sustojo, ir jai savo ranką įgilti. Ranka kurį buvo pametus tūla Mrs.
$11.000,000,000, ir apie pusę
Bet praėjo nusakytas laikas, kitus turi būt mažiau. O kas Manchaug miestelyje šian- ištino kaip paduška ir pats Edwards iš Toledo, Ohio. UŽSIMUŠĖ DU LAKŪNAI. to buvę išmokėta šįmet per
o niekas nesprogo. Manoma, yra tie žmonės, kurie neturi dien yra nyku kaip kapuose.'kunigas visai nusilpo; tečiau Kada darbininkė šitą žiedą Netoli San Diego miesto. pirmąjį pusmetį. Taigi gali
kad tai buvo juokdario dar nei $40 53 aut savo vardo?“ |Gyventojai
tikisi,, kad .perė- daktaro tas durnius nesišau- poniai Brook^ grąžino, pa Califomiįnj, pereitą sąvaitę ma esą tikėtis, kad per 12
~
‘
..........
bas. Kaip buržuazija tų bom Ta; i darbininkai, Tkurie
' jus
’ miesteliui
.................į naujas ran- kia. nes nenori parodyt, kad staroji do v jai $500 rady nuk
Karo laivyno orlaivis mėnesių šįmet darbininkų
bų bijosi lai žmonas ia ir <»»•- s« v lankomis gamina ' i.sus kas, biznis vėl atgis ir gy' f' mokslas vra iralinvesnis uz bų
.ledas hirn vprta- , užsimušė du lakūnai Co- algos vėl pasieks 11 bilionų
Die' a
doleriu.
zina.
* e! ir 'A
turtus.
nimas iš naujo nrarid^®
«
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KELEIVIS

"Vokiečiai Į Braziliją atva
žiavę nedejuoja ir nesiduoda ki
tiems išnaudoti. Jiems, tiesa
daug padeda jų draugija ir jų
energinga atstovybė, bet jie ir
patys nesnaudžia. Vokiečiai
tuoj perkasi žemę ir pradeda
joje kurtis. S. Catarynos štate,
yra tokia didelė vokiečių žem
dirbių kolonija kaip visa Lietu
va. Jie tenai savotiškai ūkinin
kauja ir puikiausiai verčiasi.
Valdžia matyuama. kad vokie
čiai istikruju g< n ūkininkai,
reikalui esant duoda jiems pa
ramos. be to jie tenai Juri pilną
<avivaldybinę ir kultūrinę au
tonomiją: visose valdžios Įstai
gose vokiečių kalba, mokyklos
vokiškos ir tt. Sant Annoje
taip pat yra didoka vokiečių
žemdirbių kolonija. Ji susidarė
p. karo, iš Įvairių vokiečių pa
bėgėliu. kurie daugumoj buvo
paprasti beturčiai žmoneliai.
Tais laikais, apie Sant Anna.
vien pustvnes tebuvo. Vokie
čiai sudarę savo draugiją, paė
mė kėlės dešimtis hektarų pus
tymų ir netrukus toje vietoje
išaugo puikus priemiestis. Aš
toje kolonijoje turiu keletą pa
žįstamų vokiečių. kurie turi tik
po daržą, bet gyvena geriau ne
gu pats didžiausis Lietuvos
dvarponis. Namai jų taip šva
rus. tokius gražius sodelius
turi, taip puikiai daržovės užde
ri. kad tiesiog stebėtis reikia.’’

I mos nariu tarpe atsirado tokiu,

v
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kurie ruošė sukilimą pneš val
džią ir carą. Ir valdžiai pareika
lavus išduoti kaltus narius ir
pasodinti kai kuriuos jų kalėjiman. Durna atsisakė tuojau išpildyti šį reikalavimą.
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“SAVAS PAS SAVA

“Sandaros” No. 30 pasi “generolų”? Aš bijau, kad lams ir vadams, kad jie tui i
KONSULAS RABINAVI
CARO IR SMETONOS
rodė net trys straipsniai virš- musų visuomenė pradėjo da labai daug triūso padėt ,
ČIUS PRAŠALINTAS
“Tas viskas privertė Mus pa
MANIFESTAI.
mmėtu antgalviu. Vienas iš matyti musų vadyrius ir dar save bešviečiant; pirma pa
IŠ VIETOS.
leisti Antrąją Durną ir paskirti
ėjo iš po d-ro Graičiuno buotojus, kad ir nevisai ryš turi labai daug ko išmok
šįmet sukako 10 metų nuo
“Keleivio” redakcijai ta to laiko, kai bus o nuverstas naujus rinkimus.
plunksnos, kitas editorialo giedrioje dienoje. Pradėjo ti, kąd galėtų būti tinkamais
“
Esame
Įsitikinę,
jog
pirmu’
po prisiųsta kopija to laiško, Rusijos caras. Minėdamos
formoje, nuo “Sandaros” re lyg kad nutėmyti, kad musų bendros liaudies vadova ujų
dviejų
Durnu
nępa»is«kimas
<
Kurį p. H. Rabinavičius, bu- šitas sukaktuv es, “Lietuvos
daktoriaus, o trečias, ma nekurie vadyriai ir nekui įe tojais. O jeigu musų vadai
vusis Lietuvos konsulas Ne\v Žinios” perspausdino nabaš- gludi tame, jog istatimdivys ■
žiausiai graudus, rašytas po profesionalai pradėjo per i tos dvasios nevalioja supras
tės
įstaigose
buvo
žmonių,
ku
j
Yorke, adresuoja Voldema ninko Mikės manifestą, ku
nios Nauja lienės. Kadangi daug “partijauti,” pradėjo ti, tai ne visuomenės kaltė.
rie
jokiu
budu
neišreiškė
tautorui.
pirmi du rašiniai yra labai mainyti sa^o senų spalvą
“Sandaros” redaktoriu.ri jis buvo išleidęs po Antro
valios.
Iš to laiško pasirodo, kad sios Durnos išvaikymo.
ašaroti ir vienas kitam prieš kas mielas sezonas. Kadaise pareiškė karčią teisybę mu
“Todėl laikome reikalinga pa
Voldemaras prašalino p. Ratarauja, tai nebus pro šalį pas musų profesionalus ir sų nekuriems profesiona
“Naujienos ’ pastebi, kad keisti rinkimų tvarką tuo budu.
binavičių iš konsulo vietos Lietuvos smurtininkų vadas
pakalbėjus apie juos pla musų vadus tebuvo vienas lams ir nekuriems musų biz
devyzas ir viena vėliava, po nieriams, sakydamas, kad
dėlto, kad šis yra žydas.
i Smetona, išvaikęs musų res kad Durna butų rusišką >avu
čiau.
Rabinavičius pradėjo tar publikos Seimą, irgi išleido į dvasia. Gyvenantieji Rusijoj
Dr. Graičiunas skundžia kuria jie dirbo, bet šian musų eilinė visuomenė daug
svetimtaučiai
turės
Durnoj
at

nauti Lietuvos užsienio dip žmones manifestą. Ir įdo
si, buk musų visuomenė la dien jau tas yra pasenęs da kuo turi nusiguosti ant jų;
lomatijoj nuo 1919; jis buvo mus dalykas, kad Smetonos stovus savo reikalams ginti,
bai prastai įvertinanti inte lykas. Šiandien musų vadai bet nepakakę, kad ta pati vi
Paryžiuje, Danijoj, Latvijoj, manifestas labai panašus į bet jie netuii nusverti ir r.enu-Į
ligento profesionalo visuo •r nekurie profesionalai per suomene dar daugiau galėtų
svers
klausimuose,
kurie
\ra
t
Londone ir ant galo buvo pa Mikalojaus manifestą. “Nau
meninį darbą; ne tik kad ne maino savo darbuotę pagal nusiguosti ir ant tų pasišven
grynai rusiški.”
skirtas konsulu New Yorke. jienos” saku.
įvertina ir nereiškia tokiam užsakymą ir tik dėl to, kad tusiųjų, pusiau badaujančių
Nors jis yra žydas, bet ga
Kaip matute, cara> čia!
darbuotojui pagarbos, jam gavus minkštesnę plutą. Gal musų šviesos nešėjų, įvairaus
“Skaitytojams, kūne jau yra kaltina Durną, kad daug u-;
bus žmogus ir savo pareigas
už jo nuveiktus darbus nedė- nebus perdaug pasakius, kad plauko veikėjų, laikraštinin
atlikdavo gerai. Dabar jis pamiršę apie pirmąją Rusijos ma jos atstuvų kliudė val
kuoja, bet dar jį purvina, musų vadai ir nekurie musų kų, nekuriu iedaktorių ir vijaučiasi nuskriaustas ir kar revoliucija, čia trumpai primin džios darbą ir kenke valsty
dergia, jam keršina, jį pro profesionalai yra taip nusi- <ųkitų vadų — vadukų. Pas
čiai savo laiške Voldemarui sime Peni ryškesniuosius josios bei Negana to, Dūma atsisa
vokuoja, net, girdi, jį badu oolitikavę. kad jau ir patįs alieji taipgi galėtų daugiau
faktus. iw5 m. spaliu mėnesy kė pasmerkti “žmogžudys
išmetinėja. Jis sako:
marina! Visuomenė jau nu Tamsiausi tųmasių sluogsniai visuomenei naudos suteikti,
je
caru
saldžia
buvo
priversta
marinusi
badu tokius musų pradeda suprasti jų men eigų mažiau pašvęstų >avo
“Pildant Ministerijos Įsaky
tes ir prievartas,” sako caras,
prižadėti,
kad
kraštui
bus
leis

tautos
exponentus.
kaip an ką vertę. Šiandien daugiau aiko ir mažiau eik' otų laiko
sią No. 59, pasitraukiu iš Geneir ant galo da atsirado tokių
ta
is&innkti
savo
atstov
ybę
—
tai d-ras Kudirka, kun. Jau negu kada nors praeityje tuštiems ginčams ir vienas
ratinio Konsulato. Perduodu Įs
Durnos atstovu, “kurie ruošė J
Valstybės
Dūmą
ir
bus
užtiknis, Dėde Šernas ir kiti. Ir musų darbuotojai mato savo ant kito užsipuldinėjimams,
taigą Vice-Konsului. Protestuo
sukilimą prieš valdžią ir ca
1
inta
piliečiams
žodžio,
spau

vien
dėl tu, Kad musų laik visuomeniniame darbe tam kartais stačiai hotentotišju prieš Voldemaro ypatingą su
rą,” ir Dūma atsisakė tuos
dos.
susirinkimų
ir
organizaci

raštija jiems nepritarusi. ikrus asmeninius išrokavi- kiems burnojin»ams. Ypatin
manim apsiėjimą kaip spaudo
atstovus išduoti caro bude
Anot d-ro Graičiuno, musu •nūs: mato lengvą dolerį, o gai paskutiniais laikais šito
je, taip ir neigiant mano teisė jų laisvė. Nors rinkimu įstaty liams.
mas
ir
nesuteikė
lygios
ir
vi

“nemokšos' redaktoriai, ne jei tas doleris sunkiau duo- kia "kultūra ’ pas mus yra
tų atostogų prašymus.”
Lygiai taip sako ir Smeto
suotinos balsavimo teises, te na savo manifeste į “Lietu
galėdami ar nevaliodami dasi pačiupti, tai trauk žabi labai į madą įėjus*.
Arabai
Brazilijoj
irgi
ne

Tas‘^ypatingas Voldema čiaus pirmoji Rusijos Durna, vos sūnūs ir dukteris.” štai
“įkainuoti ir apmatuoti pra nis ir visus pasiryžimus!
Pairęs politinis ir socialis
dejuoja, sako “Brazilijos kilnios ir tyros inteligento šiandien, matoma, yra ten gyvenimas Lietuvoje, bega
ro apsiėjimas spaudoje,” susirinkusi 1906 m. oalandžio jo žodžiai:
Lietuvis.” Taigi išrodo, kad profesionalo sielos,” demo dencija dirbti tik tiek, kad linis skaitliu.- partijų partiapie kurį čia p. Rabinavičius mėn., pasirodė esanti priešinga
“
Valdžia
patyrė,
kad
kairieji
mini, tai Voldemaro pareiš valdžiai. Todėl caras ją paleido
tik lietuviams trūksta suma ralizuoja liaudį, skiepydama gavus progą išsigarsinti, iš- jėlių. o taipgi karštligė pasi
pakurstos, pradėjus nuo bolše
kimas “Lietuvoje,” kad Ra ir paskelbė nauju.- rinkimus.
joje nepasitikėjimą savais sireklamuoti ir paskui pada pinigauti lengvu budu — vi
numo.
“Antroji Dūma buvo dar kai vikų ir baigiant liaudininkais,
binavičius negalįs būt kon
profesionalais; na. o rezul ryti “gera biznį,” neatsižvel sa tai užkrėtė ir musų išeivi
ginkluotu
sukilimu,
kurin
norė

resnė.
į
ją
praėjo
ne
tik
sulas, nes jis žydas.
tatas tokio skiepijimo esąs giant į tai, ar tas “biznis” ją ant šio kontinento. Ir pasi
daug buržuazinių liberalų ir ra ta įtraukti ir kariuomenės da SOCIALISTAI NUPIRKO tas, kad musų liaudis einanti bus sąžiningas, ar ne. Šitaip nėrę į tą pragaištingą sukuri
lia. ruošiasi nuversti esama ją
RADIO STOTJ.
pas kitataučius, o ne pas sa dalykams stovint, ar galima musų vadai-vadukai, agita
‘LIETUVOS ŪKININKAS»» dikalų. be* ir suvirtum penkios vyriausybę—
dešimtys socialdemokratų, ši
visuomenę ir tas vadovauja toriai, įvairios spalvos neva
Dėbso Paminklo Fondas, vuosius profesionalus.
UŽTEPĖ BROOKLYNO
“
Minisietis
pirmininkas...
pa

Durna nuo pirmo savo posėdžio
mas mases kaltinti, kad jos darbuotojai šaukiasi talkon
Tai viena pusė medalio.
Amerikos socialistų organi
“VIENYBEI.”
pradėjo vesti aštrią kovą su ca aiškinu, jog yra pakankamai zacija, nupirko New Yorke
Kitą pusę “Sandaros” re nelabai noriai prisilaiko visus profesionalus, visus se
Brooklyno “Vienybė” no rizmu. Tuomet Mikė Antrasis ir rimtų Įrodymų, kad atstovas didelę radio stotį, žinomų daktorius muša. Redakto obaisio “Savas pas savą”? nesnius ir jaunesnius biznie
rėtų supiršti Lietuvos vals jo ministeriai sugalvojo pavar Pajaujis ruošė sukilimą ir kad vardu WSOM. Siunčiamos iš rius tvirtina, kad musų inteD-ras Graičiunas keli me rius, kurie dar neturėjo pro
tiečius liaudininkus su Sme tot provokaciją. Jie apkaltino dėl to jis turi berti laikomas ka ios žinios pasiekia 250 mylių ligentai-profesionalai yra iš tai atgal rašė apgailestauda gos moraliai sudrunvti, kurie
tonos kompanija. Ji pradėjo socialdemokratų frakciją, kad lėjime ir teisiamas. Be to. Sei i visas puses, kas reiškia kilę į “aukštumas” ir nuo ten mas, kati musų visuomenė ramiai, be riksmo, darbavo
juos girti ir sakyti, kad liau ji ruošusi ‘ginkluotą sukilimą’ mui buvo pasiūlyta dėl krašto 500 mylių ploti.
žiuri ant masių laukdami, neturi nei vieno prakilnaus si tarpe savo žmonių atski
dininkai jau “blaivėja.” Pir su kariuomenės pagalba prieš ramybės pasmerkti atstovo Pa
už profesionalo; neturi nei vie rose kolonijose. Ir ar galima
Stotis tebėra d a senų savi kada tos masės pas juos“nema jie buvo apsvaigę, nes valdžią, ir pareikalavo, kad Du jaujo ruoštą sąmokslą.
no žmogaus, kuriuo galima stebėtis, jei šitokis apeliavo
kops, o tų masių vadus
“Seimo dauguma — liaudi ninkų rankose, bet kaip tik
buvo susidėję su socialde rna išduotu socialdemokratus.
butų
pasigirti pasauliui ar tai vas į tuos žmones neduoda
mokšoms
”
“
jurgiais
”
pramokratais, taigi palinkę Į Bet Durna šitą reikalavimą ninkų. socialdemokratų, lenkų, visi tranzakcijos formalumai vardžiuoja, nežiūrint, kad medicinoje, ar inžinerijoje, pageidaujamų vaisių? Va
kairę. “Vienybės” išmany atmetė. Caras už tai Dūmą pa žydų ir klaipėdiečių frakcijos bus užbaigti, ji bus paimta tie vadai veda tas mases su ar teisių srityje, ar gamtos ir dukai ir agitatoriai mano,
mu, toks palinkimas yra “ne leido ir. laužydamas savo iškil ne tik to nepasmerkė, bet dar socialistų kontrolėn ir pava lig savo geriausių išmanymų humanitarinėj
filosofijoj. kad kiekvienas profesiona
mingą pasižadėjimą, pakeitė pareikalavo iš valdžios, kad pa dinta WDEBS vardu. Ji bus ir pusiau badaudami dirba Žodžiu, neturime nei vieno las ir kiekvienas biznierius,
sveikas.”
leistų iš kalėjimo atstovą Pa paminklu mirusiam Ameri tautinėje ir politinėje dirvo genealio žmogau*, kuriuo
“Lietuvos Ūkininkas ’ ne rinkimą įstatymą.
kuris tik yra užsidaręs savo
“Šituo savo žingsniu ‘visos jaujį. ir jai pareiškė nepasiti kos socialistų ir darbininkų je.
iškentėjo ir sako:
musų
visuomenė
galėtų
di

profesijoje ar savo biznyje,
vadui Debsui.
kėjimą.”
Rusijos
vienvaldis
iš
Dievo
ma

džiuotis.
Gal
tas
ir
teisvbė,
Na,
ir
sužinok
tu,
žmogus,
yra visuomenės išnaudoto
“Mes turime į tai pasakyti
lonės
’
atsiekė
tikslo:
trečioji
katras čia teisingesnis! Žiū bet kame gi yra tos dvasios jas. O tas, kuris ant bačkos
ponams tautininkų ir kitų taip
Užtai Antanas išvaikė
Dūma,
kuri
buvo
išrinkta
nau

galvojančių grupių atstovams,
Lietuvos Seimą, taip kaip Sake, Už “Keleiyį” Ge rint iš šalies atrodo lyg kad ubagystės priežastis? — Jis pasilipęs visa gerkle šaukia
juoju.
‘
pataisyta
’
rinkimų
įs

abiedviejų “sielos” labai tąsyk nepasakė. O priežastis “vyrai, pajudinkime žemę,
kad dėtis kraštą valdyti ar kitą
Mikalojus išvaikė Rusijos
tatymu.
jau
susidėjo
didelėje
jautriai
reaguoja į kiekvieną gana lengvai apčiuopiama. lai subyra visa pasaulio tvar
darbą atlikti su socialdemokra
Durną. Abudu vienodai paresnio
Laliraščie
Nėra.
savo
daugumoje
iš
juodašimčių
šešėlį neišsipildžiusių lūku Mes neturime pageidaujamų ka,” yra nenuilstantis, ir pu
tais nėra jokios nuodėmės, ir
sielgė ir abudu vienodus mair
carui
nebeuipriešino
riavimų, o kokie tie lūkuria žmonių vien dėl to, kad mu siau badaujantis visuomenės
nifeįtusišleido. Tik caro ma
kad mes susidėję su socialde“Keleivis”
patinka vi vimai, tai tik jiemdviem ži sų jaunesni profesionalai veikėjas.
nokrartais ir kitais, turimegarCbras savo manifeste kal nifestas įdomesnis;. nea. ori
' bės patikrinti jums, jokios ža- bėjo taip:
ginališkai parašytas, kuomet siems. Ar jis nueis Lietuvon* noma. — Vienas guodžiasi, pergreitai užsidega noru bū Gaila, kad tik tiek mes te
: los kraštui nesame padare. IšSmetonos atsišaukimas be ar Brazilijon — visur jį žmo kad visuomenė profesionaT ti vadovais* tų mash|, /apie matome. Bet gal tas mums ir
“Iš Dievo Malonės Mes, Nikagalvoti kabinetuose pavojai: yra
veik akla to manifesto kopi nės gaudo ir su atsidėjimu Jus badu marina, o kitas; kurias “Sandaros” redakto gerai. Tą nuomonę išauklėjo
lojus Antrasis . ir vienvaldis,
nors ir neprofesionalas. de rius kalba; kad vieton rimto musų pati inteligentija dar
« nesveikos fantazijos padarija.
Lenkų karalius. Suomijos Didy
skaito.
juoja,
kad dirba masėms pu susidomėjimo savo pradėto bebūdama vystykluose musų
V **
4
: niai. demagogija, ir tiek. Kad
sis
kunigaikštis ir Irt. ir kt.
jo mokslo srytimi, danginasį vargingos tautos atgimimo,
siau
badaudamas.
V ienas amerikietis, kuris
! socialdemokratai yra prie val
BRAZILUOS LIETUVIAI
“Skelbiame visiems musų iš
Kasgi pasidarė su ta vi mitinguoti, politikuoti, ėstis ir iš to mes turėsime išaugti.
džios ir susidėję su kitais valdo
TURĖTŲ PASIMOKINTI užrašė savo artimam giminei suomene
tikimiems
valdiniams:
ir tomis masėmis? už savo politines pažiūras su Amerikiečių . • jaunesnioji
; ir valdo neblogiau už išrinktuo“Keleivį” i Braziliją, dabar
- NUOVOKIEČ1Ų.
“
Pirmąją Domą paleidus,
Nejaugi
ta
visuomenė ir tos visais tais, kurie ne per jo karta turės musų klaidas ati
sias. tai gali būt pavyzdžiu BeL
gavo nuo jo laišką, kur tarp masės tapo tokiu tironu, stiklus į pasaulį žiuri. Su lai taisyti, ir ji ta atliks. Jau ir
Musų
valdžia
padarė
visus
žyĮ
s
/
“
Brazilijos
Lietuvis
”
rašo
; gija, kur valdo socialdemikratąi
f ir krikščionys demokratai; da 1 gius kraštui nuraminti ig genu apie lietuvių vargus Brazilir kita ko tas brazilietis lietuvis kad, apart bado mirties, sa ku toksai profesionalas tam dabar randasi jaunuolių, ku
rašo :
darbuotojams daugiau pa pigus agitatorius, užmir rie sparčiai žengia prie tobu
t vo
bar Austrijoje pralotas Seipelis tvarkai jame įvesti^; Antroji joj. Sako:
Durna
Musų
nort'"tarėjo
tam
nieko
ir nesapnuoja?
šęs net ir tą pagrindini mok lesnės kultūros žydinio, ku
tariasi su socialdemokratais;
“Brazilija darosi antra Lie
“Gerbtamams švuger!
padėti
visų
pirma
savo
Įstaty

Man rodos, kad Čia kur slą, kurį jis įgijo ant mokyk riems bačkinė politika nėra
ir
krikš| socialdemokratai
tuva. Lietuvos žmonės, ypatin
“
Pirmu
pirmučiausia
tariu
mų
leidimo
darbu,
kuris
yni
norsyra
šuo pakastas. Bet los suolo, o vienok turi už suprantama ir kurie “užsida
valdo
Vokietijoje.
, čionys
ę. - —
tiek svaAbs gyvenimui šalyje gai nuo Rokiškio, persikrausto Į širdingą ačiū už laiškelį ir laik kur? Kodėl tos masės ir ta tektinai pretenzijų būti auk rę” savyje sunkiai bedirbda
Socialistinės grupės valBraziliją ištisais kaimais. Jie
raščius, kurie atėjo tvarkoje.
visuomenė taip nejautriai ščiau kito nosies, — gal vien mi per metų eiles išeis ant
'do Francuzija. Socialdemo pagerinti, ir antra, išmintin visi bėga nuo Lietuvos vargo i
gai
naudodama
savo teisę tiek
žiuri į tokius profesionalų ir tik dėl to, kad turi įsidėjęs į pagrindų pasaulinės žinios,
“
Mylimas
mano
švoger,
aš
kratai valdo Daniją; socialisljų
nežinomus kraštus laimės jieš
ti vyriausybei reikalingus pa
Įtakoj yra Švedijos. Norvegijos
koti, bet čia jos ir neranda, šal daugiausia nudžiugau gavęs tą “pasišventusių” veikėjų dar rėmus gabalą popieros, kurį nešdami su savim garbę
klausimus
ir
tuo
budu
,
padėti
kadaise mokykloj vadino musų visuomenei ir podraug
J1 ir Šveicarijos valdžios. Ar ten I
kraujo lietuviui ne labai len brangu siuntinį — ‘Keleivį,’ bus?
t mes negalime matyti daug ge sustiprinti salyje temf žf leisė- to
Kažin,
ar
negalima
butų
i
“Diplomą.” Ar tokių diplo- visai musų tautai. Jiems ne
kuris
neša
laisvos
minties
idėją
gva Įsikurti karštoje Brazilijo
Į
sukrauti
visų
tų
ašarojimų
Į ro? Ar ten negeresnė tvarka, tumą. Tas. viskas uždėjo Durnai je.
į
muotų
profesionalų “Sanda reiks verkšlenti, kad juos
Gyvesnieji žmonės greičiau ir yra populiariškiausis laikraš
i
dideles pareigas ir didelę atsa
priežasčių
prie
durų
slenkšros” redaktorius jieško? Jei musų visuomenė “badu ma
kaip Italijoje, Ispanijoje, Ru
susitvarko, greičiau apsipažista tis lietuviu kalboje.
komybę.
Į
ičio
tokių
profesionalų
ir
to

gu taip, tai esu tikras, kad rina,” nereikės guostis, kad
sijoje ir daugelyje kitų kraštų,
su gyvenimo apistovomis. grei
“Paprastam darbininkui Bra
“Deja, pasirodė visai kitaip.
kių
“
masių
vadyrių
”
?
Ar
nemusų visuomenei jis mažai jie visuomenišką darbą dir
įkur valdo patys dešiniausi arba
čiau Įsitaiso, bet daug daugiau zilijoj sunka gyventi. >aes už
Didelė Durnos narių dalis Įstd.fc
'
bus
tik
musų
profesionalai
ir
pasitarnaus juos suorganiza ba “pusiau badaudami,” nes
'kairiausi?
yra tokių, kurie skursta arba dirba tik 8 milreisus į dieną,
į Durną su aiškia tendencija
“Liaudininkai dėjosi su so
kitų negirdėtai nežmoniškai iš tai yra 1 doleris. Darbo galima (musų vadyriai truputį nusi vęs. Gal vieną-kitą tokių duonutės užteks visiems.
kliudyti darbą ir kenkti valsty
Kažin ar tik tos ma diplomuotų jis ir ras, kurie
Dr. K. Mikolaiti*.
cialdemokratais ne tam, kad
naudojami dejuoja ir kenčia. gauti kiek neri, bet mažai mo-dėję?
'
bei. Narių tarpe viešpatavo di
sės
ir
ta
visuomenė
nėra
bisatatiks
jo
politiniams
sąprobolševikus auginti, bet tam,
Jų padėtis pakliuvus į išnaudo ka. Specialistai, tai kas kita:
dele nesantaika, kas kliudė su
;kad juos nugalėti; ir jie tai bu
tojų rankas, tiesiok apverktina jų čia trūksta, todėl ir uždirba keli kitaip nusistačiusios, ne tavimams, tečiau vargu jis
daryti žymią daugumą, su ku
gu musų dejuotojai norėtų susilauks iš .jų tokių ekspo LIETUVIAI LAIMĖJO
stų daug pasekmingiau padarę,
ir sunkiai bepataisoma.”
neblogai.
Pragyvenimas
piges

RINKIMUS.
ria valdžia galėtų bendrai dirb
matyti ? Ar nebus tik tas, kad nentų, kuriais musų tauta
jnegu dabar. Bolševikai išaugin
nis kaip Lietuvoje, tik butai
ti. Todėl didžiausia įstatymų
Tai taip esą plantacijose, brangus. ypač Sao Paule mies musų masės norėtų matyti galėtų pasirodyti ant pasau Nežiūrint įvairių varžy
ai buvo krikščionių demokratų
dalis liko Dūmos neapsvarstyta prie ūkio darbų. Bet ne daug
savo vadus ir darbuotojus linės mokslo platformos.
mų iš lenkų pusės, į Švenčio
te.
-•
- <
Tėžimo.
arba liko komisijose. Durna net geriau esą. ir amatninkams
rimtesniais
asmenimis?
Gal
Šiandien
musų
visuome

nių valsčiaus tarybą išrinkti
* “Be to bolševikų yra dešinių
“Brangus švoger, nepasigai tos vadovaujamos masės jau nė, ypatingai Amerikoj gy 8 lietuviai, du gudai ir du.
nenorėjo pasmerkti žmogžu miestuose. Vargas spaudžia
jų ir kairiųjų ir su jais abejais
dystes ir prievartas, kurios visus Lietuvos emigrantus lėk ir toliaus atsiųsti ‘šakę’ ir truputį atbuko bežiūrėdamos venantis lietuviai, jau pra lenkai. Valkininkų valsčiuje
reikia lygiai kovoti. Kas tik
‘Keleivį,’ kurį aš labai brangioji ant pigaus politikavimo kaip deda išmokt orientuotis svar išrinkti 7 lietuviai, 2 lenkai
Įvyko, ir tuo atėmė nuo valdžios Brazilijoj.
imasi bolševikiškų metodų, tas
savo moralinę paramą.
“Brazilijos Lietuvis” te-: ir gerbiu. Joks kitas laikraštis savo vadų, taip ir savo pro besniuose gyvenimo klausi ir 1 žydas.
yra bolševikas, o kokia jis ru
“Savp teisę duoti paklausi čiaus mano, kad lietuviai ga nėra toks įdomus, kaip ‘Kelei fesionalų, su neišmatuoja muose, tik bėda tame, kac
Rytų Vilnijoje, kur gyven
bine'•Tiki. visai nesvarbu.
mus Dūma pavertė priemone' lėtų teitai įsitaisyti ir neblo vis.’ Be ‘Keleivio.' tai taip kaip mos tyrybės sielomis? Apie musų vadai ir musų profesio- tojų daugumą sudaro gudai,
I
' .
i
. 4
’
I KJg <i ant šitų faktų atsa kovoti su valdžia Ir gyvento gą gyvenimą, jeigu jie pasi be galvos, nes ‘Keleivis’ duoda tai gal reiktų rimčiau pagal nalai-politikieriai to neap lenkai gavo tos 10- 25 nuo
Visuomene lyg
mokintų iš vokiečių. Jis sa- daug nauju minčių ir patarimu. voti pirma, negu apkaltinti čiuopia.
t
„„ sa- ____
____
kys
Sirvydo “Vieny jams kurstyti prieš vaMfią.
šimčius
balsu. V isns kitus
“Galų gale pasirodė, kad Du* ko:
Pranas
Remeikis.”
mases
žudyme
badu
savo
kyte
sako
savo
profesionalaimėjo
gudai.
bė”?
»
‘ •
I
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

WORCESTER, MASS.
jpos organizatorius drg. J.
'Urbonas.
Apie Worcesterio lietuvių
Socialistai organizuoja
Buvo
lenktynės
jaunų
vai

sveikatų.
SLA. kuopą.
kinų ir jaunų merginų. Iš
Drg. A. Majauskas apsiė vaikinų pirmą praizą (dėžę Tūlas Worcesterio kores
mė suorganizuoti SLA. kuo saldainių) laimėjo Rudžiu- pondentas parašė “Sanda
šitokią
pastabėlę:
pą šj rudenį. Kiti draugai so kas, o iš merginų (irgi dėžę roj”
cialistai jam gelbsti. Mano saldainių) laimėjo O. Kir- “Worcesterio lietuviai atro-;
ma tuojaus šaukt susirinki meliutė. Pikniko gaspadoriai do sveiki ir raudoni. Mat
mas. Taigi, kas norės prisi buvo gabus vyrai ir tvarka reikalui esant sveikatos pa
tarimus suteikia Dr. Pusku
dėt, stengkitės paskirtu lai buvo pavyzdinga.
ku būti susirinkime.
Vardan LSS. 61 kuopos nigis. Gi kad sveikatą tinka
tariame širdingą ačiū publi mai užlaikyti, tai jie (turbut
LSS. 6-to Rajono piknikas kai už jos skaitlingą atsilan būt jiems) parūpina gerą
buvo liepom 17 d. Žmonių kymą ir musų draugams bei maistą — Kriaučialis su
buvo neperdaugiau&ia. Kal draugėms, kurie darbavosi Krasins^u, Zurlis, Šoblinskjs
bėjo dd. S. Michelsonas ir J. piknike apsukriai patarnau ir visi luti bučeriai.”
Perskaičius minėtą pasta
Neviackas. Prakalbos žmo dami publikai.
bėlę
taip atrodo, kad jeigu
nėms patiko. Pelno piknikas Geistina, kad kuopa ir
davė, rodos, 54 dolerius.
daugiau panašių piknikų pa Worcestery nebūtų Dr. Pus
rengtų. Rodosi, pas draugus kunigio ir viršminėtų bučerių, tai graboriai Civinskas ir
Čia buvo suorganizuotas kuopiečius spėkų ir energi Dirsa numirtų nuo persidirprieš-fašistinis komitetas iš jos vra užtektinai.
bimo. Man gi atrodo kaip tik
Vienas iš Rengėjų.
visų vietos draugijų, kurio
priešingai: ne Worcesterio
tikslas buvo veikt bendrai.
lietuvių sveikata priklauso
CLEVELAND, OHIO.
Bet po atsibuvusiai konfe
nuo minėtų ypatų, bet minė
rencijai So. Bostone gegužės Kontoras dar vis čampijonas tų ypatų sveikata priklauso
22 d., kurion ir Haverhillio Uzpereitą nedėldieni buvo nuo Worcesterio lietuvių.
prieš-fašistinis komitetas bu trečia ristikų tumamento Worcesterio lietuviai, lanky
vo pasiuntęs savo atstovus, diena ir atvažiavo prieš Ko dami savo tautos bučerius ir
vietos komitetas pairo. Ka marą trečias musų drutuolis, daktarus, duoda progą jiems
dangi So. Bostone suvažiavę Augustas Freimontas, pir pragyventi. O ar Worcesteatstovai buvo, galima sakyti, mutinis chicagietis, kuris pa rio bučeriams ir daktarams
vien komunistai arba jų sim- sitikėjo tumamento komite rupi vietos lietuvių sveikata
patizatoriai, tai ir konfeien- tui ir pasitikėjo savo milži —tai kitas klausimas. Juk
cijos tarimai pravesti komu niškoms spėkoms ir manė tūlas bučeris, sakoma, Kliu
nistų naudai. O Haverhillio palaužyt Komarą taip kaip bo vasarnamyje pripaškudiprieš-fašistinis
komitetas jis sulanksto storas plieno nęs i agurkų bačką. Ar tą ji
buvo grynai bendras: gelbė štangas. Jis manė pakelt Ko sai padarė irgi dėl Worcesteti Lietuvoje visus tuos, kas marą Į orą ir blokšt Į matra- rio lietuvių sveikatos?
tik kovoja prieš fašistus, be są, nes viena ranka iškelia
skirtumo pažvaigų bei įsiti du vyra, suvirs 400 svarų Pagalios, kalbant apie bukinimų. Tokiu budu Haver sunkumo, o Komaras sveria černes, kurios parduoda šva
rų maistą, kodėl neprisimin
hillio pašalpines draugijos ir tik 230 svarų.
ta apie Bakanausko ir KudaKliubas komunistų konfe
rausko bučemę, kuri yra
Publika,
apstojus
aplink
rencijoje gegužės 22 d. su
platformą,
žiuri
Freimonto
švariausia iš visų lietuviškų
tvertą “bendrą frontą” at
metė ir atšaukė savo atsto stebuklingo plieno štangų bučemių? Ar apie šią bučerlankstymo, žiuri vyrų kilno nę korespondentas “užsimir
vus.
Taigi komunistai dabar jimo, ir laukia ristynių. Frei šo” tik todėl, kad jos savi
gali pasididžiuoti savo dar montas žadėjo ir du automo ninkai ne sandariečiai?
Šiaučialis.
bais. Savo fanatišku užsi- biliu važiuojančiu laikyt, bet
farmeris
negavo
gana
storų
spirimu, niekindami kitaip
PHILADELPHIA, PA.
manančius žmones, suardė virvių, tai.to neparodė.
Komarui
tą
matant,
net
kolonijos veikimą. Tai tik
Pikniko pasekmės.
komunistai taip ir gali pada plaukai ant pakaušio pasi Rugpiučio 7 dieną buvo
stojo...
rytį.
Neprigubningos
Paskui lipa ant platformos Lietuvių
Bažnyčios
piknikas
Vytauto
Lietuvių Ukėsų Gedimino čampijonas Juozas Koma Parke. Žmonių suvažiavo
Kliubo pusmetiniame susi ras. Jis sustojo su Freimontu apie 1.000. Muzika buvo ge
rinkime, kuris įvyko liepos ir žiuri, kad Freimontas, ro ir tvarka pagirtina. Buvo
mėnesyje, buvo pusės ko nors tokio pat aukščio ir su paskirtas dovanų auksinis
miteto rinkimai. Vice-Prezi- storais muskulais, bet vistiek žiedas už geriausi šokimą
dento vietą užėmė J. Rauge- menkesnis už jį.
lietuviškos polkos. Laimėjo
lis, geras, socialistiškų pa “Tu Į turnamentą atvažia senukas 70 metų. Virvės
žvaigų žmogus. Kasieriaus vai ir drįsai man į akis šokt,” traukime laimėjusioji pusė
vietą F. Verbickas — socia —mislina sau Komaras. “Pa gavo 1 keisą alaus. Pelno
listas. Nutarimų raštininkas matysi tuoj, kad aš tave su- nuo pikniko liko $759.89.
M. Matonis — socialistas. velsiu kai pakulas."
Parduota 10 lotų kapinių po
Vienas direktorius perrink Freimontas gerokai Ko $50. Loto dydis 10x9. Lotai
tas S. uždavinis — socialis marą prikamavo, griebda yra nupiginti iki spalio 6 d.,
tas. Kliubas gerai gyvuoja ir mas už jo didelio sprando. 1927, todėl patartina vi
rengiasi prie didėlio pikniko Pora sykių Komaras susi siems per tą laiką nusipirkti.
ant 4 d. rugsėjo, kuriame da trenkė sau pilvą, puldamas Minimoji parapija gavo iš
lyvaus Lavvrence’o, Lowellio iš viršaus ant Freimonto;. kompanijos du lotu kaipo
'ir Lvnno Kliubai. žodžiu sa- kuomet tas pabėgdavo šalin; dovaną apgyventoje vietoje
! kant tai bus “jubiiėjus.”
Komaras ne tiek naudojo Eddington Gardens, Phila.
savo spėką, kiek savo sun Tie lotai leidžiami ant išlaiLietuvių mokykla puikiai kumą. nes apie 30 svarų jis mėjimo. Tikietų kaina 50c.
gyvuoja. Mokvtojum yra Na- yra už Freimontą sunkesnis. Juos galima gauti pas kožną
vadauskas, pagarsėjęs dai Ir štai po 12 minutų tąsymo- komiteto narį arba raštinėje
nininkas. šį metą žmonės si Komaras savo sunkumu 331 S. Reed st.
sako: “tikrai turime gerą taip sumušė Freimontui kru
Tautietis.
mokytoją.”
tinę, kad jam tik už pusės
“Kel.” Skaitytojas.
valandos kvapas atgrįžo.
COURTNEY, PA.
*4 ’
Taip tai baigėsi Komaro
ristvnės
su Freimontu. Po to Simas Gverdis užmuštas au
•>
LAWRENCE, MASS.
tomobiliaus nelaimėj.
Komaras dar labiau išsipūtė
Socialistų piknikas nusisekė. ir reikalavo, kad publika at
Juozas Garnišius ir Simas
LSS. 61 kuopa rengė pik vežtų jam iš Chicagos Požė Gverdis sumanė aplankyti
niką ant 31 d. liepos. Bet ka-1 lą ir Bancevičių. kuriuos jis draugus Pittsburghe. Jiedu
dangi tą dieną lijo, tai pikni pasižada paimti vieną po sėdo į Onos Jarašunienės au
kas buvo nukeltas ant 7 d. viena pažaste, kitą po kita, tomobilį ir laidosi kelionėn.
rugpiučio. Šitą sykį diena ir prispaust prie matroso kai Aplankę Pittsburghą jiedu
buvo graži ir piknikas nusi višta viščiukus po sparnais. grižo namo. Pakeliui jie su
sekė visais atžvilgiais. Pub Kadangi taip netikėtai ris- stojo Monongaheloj. kur vie
likos privažiavo daug ir to- tynės pasibaigė, tai Koma name iš restorantų pavalgė
( dėl atliks pusėtinai pelno. ras pasišaukė daugiau risti vakarienę, čia Gverdis pra
Visas pelnas eis Lietuvos kų. Stojo su juo vietinis. Vla dėjo prašyti Garnišių, kad
socialdemokratams kovai su das židžiunas. Su juo Koma važiuotų į Donorą. Garnišius
juoduoju fašizmu.
ras bovijosi kaip katė su pe sutiko. Važiuojant į Donorą
Plakatuose buvo garsinta, le, ir publika turėjo daug ir patiko juos nelaimė. Apie
jog kalbės “Keleivio” redak juoko. Vietomis išrodė, kad 2 vai. ryte, 7 d. rugpiučio.
torius J. Neviackas. Bet prieš židžiunas Komarą jau pri automobilis visu smarkumu
pat pikniką rengėjai gavo plos ir visi šaukė židžiunui rėžė į stulpą ir Gverdis tapo
pranešimą, kad drg. Neviac kiek galėdami.
užmuštas ant vietos, o Garni
kas randasi ligonbutyje, kur Komaras sako, kad jam šius, kuris valdė automobilį,
jam buvo padaryta operaci lygaus ristiko lietuvių tarpe dabar bus teisiamas už neat
ja ant gerklės ir todėl musų nėra, o ką. girdi, Sarpalius sargų važiavimą.
piknike kalbėt negalėsiąs. šneka, kad jis nori su manim
Gverdis buvo senbernis,
Gaila, kad taip atsitiko. Kad ristis, tai tegul pirma parita 38 metų. Lietuvoj yra jo mo
tą programo spragą užpil tuos, kuriuos aš jau paritau. tina. o Brooklvne brolis.
džius, kalbėjo LSS. 61 kuoRep.
V. S.
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Mateotti Užmušėjo Kirtis.
Nesenai Italijoje Viterbo bama, buk Mussolini taip no
miestely mirė garsus fašistas rėjęs.
Amerigo Dūmini. Savo laiku Labai įdomus Dūmini pa
jis nužudė socialistą Ma- reiškimas, padarytas ke
teotti ir vienuoliką kitų .anti lioms dienoms praslinkus
fašistų. Jis nebaudžiamas po Mateotti nužudymo, Šis
žudė Mussolini priešus ir tik pareiškimas yra užprotokokuomet Mateotti užmušimas luotas nužudymo Mateotti
sujudino visą pasaulį, Dumi- bylos aktuose. Dūmini pani buvo nuteistas keturius reiškęs: “Turiu ant sąžinės
metus kalėti. Yra žinoma, vienuoliką ar dvyliką užmu
kad už savo šituos “tautiš šimų, kuriuos atlikti man bu
negali to
kus” darbus Dūmini gavo iš vo pavesta. Esu visiškai su
praleist
Mussolini gerą atlyginimą. rištas tų žmonių, kuriems aš
Dūmini šeimai buvo asig tarnavau. Man šiandien ne
nuota stambi pinigų suma ta beliko nieko kito, kaip tylė
sąlyga, kad jis duotų teisme ti. Jeigu aš kitaip pasielgtik tokius parodymus, kokie čiau, tai stočiau prieš tokią
bus reikalingi fašistams. Du-alternatyvą: bučiau badu
mini savo pasižadėjimą iš= numarintas arba nužudypildė. Žinodami tai Italijos tas.” Dūmini mirus, šie žopiliečiai negalėjo suprasti, džiai turi didelės reikšmės,
kodėl Dūmini laikomas kalė- Labai galima, kad Dūmini
jime.
galų gale ir atsidūrė tragišPermainykite muilą-ir pažiūrėkite!
Tečiau
Dūmini
buvo
Kalikos alternatyvos akyvaiz1TAIP greit mci pasmerkiame pravalo — jos išvalo ir veido duobe
•“kaitavimą pas kitą — o neju
les ir palaiko išvaizdą aiškia, švie
namas visai už kitą nusižen- doje. Kai Dūmini po Mažia ir sveikata žibančia.
čiomis praleidžiame faktą kad ir
gimą,
už tai, kad įžeidė Mus- teotti nužudymo buvo suimmes kai kada prasikalstame.
O prie to visko pridėjus.
solinį.
tas, jis pasakė policijos koNet tada kada reais mes nepra
Lifebuoy apsaugo dar sveikatą —
kaituojame. odos duobutės nuola
jis prašalina nematomus mikrobus
Paleistas iš kalėjimo Du- misarui:
tos leidžia prakaitingą drėgnumą.
nuo rankų, sykiu su purvu.
mini
dažnai lankė Mussolini1 “Praneškit Mussolini, kad
Didesniam saugumui — varto
Lifebuoy švarus, sveikas kvepė
su
įvairiausiais
reikalais. Sa- neišvestų manęs ir kantrykite Lifebuoy'.
Taip šviežus, kad
jimas — kuris greitai išgaruoja po
milionai kasdien juo prausiasi —
nuplovimo — sako jums kad jis
ko, kad jis norėjęs vėl gauti bes. Ąš nepemešiu ilgo kaliir jis teikia amžiną liuosyby nuo
teikia didesnę apsaugą. O Lifebuoy
atlyginimą už tylėjimą.
.nimo. Kai pradėsiu kalbėti.
kūno, prakaitavimo
kainuoja tiek mažai.
Jo rusvai
Vieną dieną Mussolini sa- tąJ.tePS“! Samsonu: tegul tai
raudona spalva yra spalva grynų
Ir sveikesnė išvaizda
pjlmos vaisiaus aliejų. Pirkite
vo
draugo išvestas iš kantry-j^1^111}^1.3?
Lifebuoy minkštos, antiseptiššiandie.
bės
landžiojimais liepė iš-1^ur būti Dūmini prabilo ir
Lever Bros. Co., Cambridje, M»i.
kos putos netik odos duobutes išmesti ji pro duris laukan. bu,vo nu}? d\tas’ kad 1?eisP.aDumini užprotestavus, Mus-,^0^ diktatūros paslapčių,
solini įsakė savo tarnams, j - -- ------------------——
kad jį “nuleistų nuo 1laiptų.”
*D IT1 T K* A
AtsiHnrps gatvėje
cratvpip ir įsiutęs
Atsidūręs
įsiutęs 1 lalVl a
prieš diktatorių, Dūmini nu
H E A L T M
s O A F
bėgo į Colonnos aikštę ir pa ATSAKYMAS p. J. ASTUir mikrobus prašalina
veidui-rankom-voniai
PĖNUL
čiame Romos centre rodyda- :
mas ranka į Mussolini lan-1 “Keleivio” No. 32 p. Astugus, pradėjo šaukti:
pėnas (iš Šveicarijos) kriti
—“Klausykit žmonės! Šis kuoja mano išleistą “Lietu
TORONTO, ONT.,
dimų laiką, kreipianties Į latras
nenori apmokėti savo viškų Šokių Albumą No. 1.”
CANADA.
grinorius,kitoniško iš jų bur bylos išlaidų!”
Tie “Albumai” buvo skel
Komunistų “teisingumas.” nos žodžio nebuvo girdėti,
Jį tuojau nutverė fašistų biami “Keleivyje” ne keletas
Lietuvos Sūnų ir Dukterų kaip tik “smetonininkai,” milicija ir užkimšo jam bur mėnesių atgal, kaip kritikas
pašalpinė draugija, kurios nors ištikrujų tai nei vieno ną. Jis buvo surištas ir pri sako, o pora metų atgal. Jie
valdyba susideda iš komu tokios nuomonės čia nebuvo. statytas į komisariatą. Iš ten buvo išleisti 1925 metais ir
nistuojančių “draugų” ir Taigi mes, Toronto grino- Dūmini buvo nuvestas kalė t išbaigti balandžio mėnesyje,
Literatūros Draugija, kuri riai, ateityje prašytumėm jimam Teismas nuteisė jį ka 1926 m. Bučiau p. Astupėnui
Tordnto
yra visai komunistinio nusi “apsišvietusius”
lėti už diktatoriaus įžeidimą. buvęs dėkingas, jeigu jis sa
I “draugus,” kad be reikalo ir
statymo, aną dieną surengė
Kalinamas Dūmini ir mirė vo kritiką butų prisiuntęs
viename parke išvažiavimą. nevietoje nevartotų kolio- Viterbo.
Jo mirtis buvo stai man ypatiškai, o ne į laikraš
Nors pakvietimuose buvo jančių žodžių, o komisijai gi, ir todėl dėl jos yra viso tį.
pažymėta apie 10 juokingų dėl geresnio matymo kuris kių gandų. Rimčiausiai kalKaslink lietuvių kalbos
žaislų, už kuriuos geriausiai laimi žaidimuose patariame
bei
gramatikos klaidų, tai
atlikusiems buvo žadamos Įsitaisyti geresnius akinius.
gal
ir
iš mano pusės pasitai
Grinoriai.
YONKERS, N. Y.
duoti tam tikros dovanos ir
kė keletas, bet daugiausią
Nukando savo draugui pirš klaidų padaryta spaustuve*
šiaip buvo rašyta, kad bu
tą — gavo metus kalėjimo— je. nes spaudos darbą atlikt
siąs linksmas išvažiavimas, WILKES BARRE, PA.
pasikorė.
bet publikos buvo mažai. Lietuvių Kliubas žada gy
> ^svetimtaučiai. Įdomu man
Kadangi buvo gražus oras, viau dalyvauti Amerikos , Štai kokia istorija buvo s|iVyra tas, kad p. Astupėnaė
politikoj.
tai nekurie žaidė, vaikštinė
vienu vietos lietuviu Mykolu randa klaidas tik žodžiuosė,
Rugpiučio 8 d. Lietuvių Dzenkevičium, kuris angliš b gaidose klaidų nepastebi.
jo ir linksmai šnekučiavosi
laukdami žaidimų progra Vytauto Politinis Kliubas kai vadindavosi Michael Žu Matyt, • nekoks iš jo muzi
mo. Bet tęsiantis žaidimų laikė savo susirinkimą Moos kas. ,:
kantas. ’ Turiu prisipažinti,
programui viskas pasikeitė Hali, ant.Noi.th Main st. Su Kovo 3 d. šių metų pas kad gaidose buvo padaryta
ir minioje kilo lermas, nes sirinkimas buvo skaitlingas Martiną
;
Milleri v saliune net 16 klaidų.
visi komisijos nariai ir tvark ir gyvas.
Suraminimui
p.
Astupėno
Dzenkevičius susimušė ,su
šiame susirinkime nutar savo draugu Andrium Puri'c- įr visų muzikantų žiniai šiuodariai minėto išvažiavimo
buvo viršminėtų draugijų ta, kad šis Kliubas politikoj ku ir besimušant nukando rtli pranešu, jog išleidau ant
valdybų nariai, o kadangi veiktų kaipo neprigūlmin- pastarajam kairės rankos rą leidinį to paties “Albu
valdybos susideda iš tikrųjų gas. Kliubo pastangos bus mažajį pirštą. Iš tos nedide mo.” Antrame leidinyje pa
“raudonųjų draugų,” tai kelti lietuvių vardą šioj apie- lės žaizdos užsinuodijo krau taisytos vifos klaidos, kaip
nors ir tikrai buvo laimėti linkėj. Nutarta visomis išga jas ir Purickui prisiėjo eiti į žodžiuose,' taip ir gaidose.
praizai, vienok jei tik ne lėmis remti lietuvius kandi ligonbutį, kur daktarai nu Jeigu p. Astupėnas prisius
jiems palankus žmonės lai datus į valdiškas vietas.
plovė jam visą ranką, kad 75c., tai aš pasiųsiu jam tą
Reporteris.
mėjo, buvo nepripažinami ir
patį “Albumą” be klaidų.
išgelbėjus gyvastį.
kartojami, kol laimėdavo
Nors Purickas ir neskundė Jeigu p. Astupėnas, kriti
BLOOMFIELD, N. J.
jiems palankus žmonės. Pa
kuodamas mano leidinį, nėvyzdžiui : 1) Bėgimas užpa Vienas lietuvis užmuštas, o Dzenkevičiaus, bet policija turėjo blogos intencijos ar
kaliu pirmyn, išbėgta buvo du sužeisti automobiliaus jį visgi suėmė ir už nukandi- pavydo, tai už jo kritiką ta
mą piršto teisėjas nuteisė
nelaimėj.
tikrai ir aiškiai buvo matyti
riu jam ačiū.
kuris išbėgo, bet nežiūrint Michael Bątes (buvęs bar- Dzenkevičių vieniems me I
Longinas Buinis.
publikos protesto buvo kar tenderis) iš Bloomfield ir tams kalėjimo. Dzenkevičius j
tojamas. 2) Įvėrimas siūlo Petras Lukšis su Jonu Vove išsėdėjo kalėjime nuo 3 d. j MĖLYNAS MĖNULIS.
adaton, irgi pirmai porai riu iš Newark, sutarė pasiva kovo iki 5 d. rugpiučio. Be- ;
įvėrus ir atbėgus paskirton žinėti automobilium. Va sėdėdamas kalėjime jis ma‘ Vakarų Indijoje Bombavieton, komisija išsykio ne žiuojant skersai geležkeli tomai neteko proto ir 5° d-[jaus mieste buvo stebimas
nepaprastas gamtos reiškipripažino teisingu laimėju prie Linden, jų automobilį rugpiučio pasikorė.
siai porai, o buvo taikoma pagavo traukinis. Automo Velionis Mikas Dzenkeri- nys: mėnulis švietė aiškiai
dovana duoti vėliaus atbėgu bilis sudaužytas i skutus. čius atkeliavo į šią šalį 1913‘mėlyna šviesa.
siai, bet publikai priešinan- Michael Bates užmuštas, o metais. Pasidarė sau galą tu- ■ Vietos laikraščiai šį nepaties, “draugai" pasiūlė verti P. Lukšis ir J. Voveris sun rėdamas 37 metus. Buvo d i-' prastą gamtos prajovą aiškisiūlą išnaujo. Vienok laimė kiai sužeisti. Jie turbut va delis girtuoklis ir, matomai, na tuo, kad tą mėnesį buvęs
jusiai porai nesutikus ir pub žiavo išsigėrę ir nepastebėjo girtuoklyste privedė jį prie labai karštas ir sausas oras ir
likai pradėjus protestuoti, signalinių šviesų traukiniui šio liūdno galo. Velionis pa nebuvę monsumo, t. y. vėjo,
J. Or. liko Lietuvoj tėvą, motiną, kurs atneša drėgmę ir maži
buvo duota tik pusė skirtojo artinanties.
du broliu ir dvi seseris, taip na kaitrą.
laimėjimo.
Indijos
O kas svarbiausia, tai kad
Ateivių skaičius Jungtinė gi vieną brolį Amerikoj. Pa Prietaringiems
minėti “draugai," kurie vi se Valstijose per pereitus ėjo iš Alytaus apskr., N e mą- gyventojams ši nepaprasta
.
# mėnulio spalva padarė, žiba
suomet giriasi esą geri, tei metus pakilo 284,493 žmo junų valsčiaus.
Skaitytojas.
ma, gilaus Įspūdžio,
singi ir apsišvietę, visą žai- nėmis.
J

Lengva išvengti
prakaitavimo

.

I

■ I

No. 33. Rugpiučio 17 d. 1927

KELEIVIS

4

liekant rudą plėtmą. Tą plėt- I dieną ir metus, ir vardą to
PASTABOS
mą galima išimti plaunant laivo, ant kurio buvo at
su vieno nuošimčio drūtumo plaukta Amerikon. Kurie to
*♦
Laisvė” 171 numery ra-! (1 per cent solution) “oxalic kių tikrų žinių savo prašy
__ ______
acid” skystimu. Šita “oxa- muose (peticijose), nepa ____
so
“Paskutiniai fašistų per lic” rūgštis yra nuodas, ir duoda, tokie negali gauti pi
I.
tingi nuo buržuazijos reikajeigu
namuose
yra
mažų
vai

versmai įvairiose šalyse pa
lietybės popierų.
Visais laikais pavergtieji J 4: Todėl socialdemokratai
tvirtino ne socialdemokratų, kų, patartina jos vieton var Amerikos valdžia nori, turėjo didesnę fizinę jėgą, aiškina, iš kur kyla klasių
toti vieno nuošimčio drūtu kad visi svetimšaliai, kurie negu engėjai. Pavyzdžiui, I priešingumas ir rodo kelius,
o komunistų mokslą.”
Vadinasi, ne pagal social mo (1 percent solution) “so- Amerikoje apsigyvenę, tap baudžiavos laikais bau-'kuriais eidama darbininkų
demokratų mokslą fašistų dium bisulphite” ar tik pa tų piliečiais: kurie nenorėtų džiauninkai nepalyginamai klasė gali išsivaduoti. Tuo
perversmai vykdomi, bet pa- prasto muilo ir vandens, tapti piliečiais, tokiems A- daugiau turėjo rankų ir kum budu yra sukuriama tokia
Igal komunistų. Kitaip sa- nors vanduo labai povaliai merikoje negyvenimas, ir ščių, negu dvarponiai. Arba revoliucinė darbininkų jėga,
Į kant, komunistai mokina fa išims tą plėtmą.
nuo senai jau daroma ban kapitalizmo pradžioj darbi kokios dar nėra buvę žmoni
šistus ir džiaugiasi, kad pas Jeigu oda susidraskiusi dymų tokius svetimšalius su ninkų skaičius ir jėga buvo jos istorijoj. Klasinės darbi
tarųjų perversmai vyksta arba užgauta, tai “oxAlic rašyti (registruoti), patik taip pat nepalyginamai di ninkų sąmonės ugdymas —
‘taip, kaip komunistai moki acid” laikinai skaudžiai rinti jų atkeliavimo užra desnė, nei kapitalistų. Bet tai ir yra svarbiausia revoliu
na.
diegs, ir todėl ne patartina šus, uždėti metines mokes tuomęt kyla klausimas: ko cinė priemonė; sykiu tai yra
Džiaugkitės. didžiuokitės vartoti “oxalic acid,” bet tis ir mokyti tokius vakari- dėl gi pavergtieji, turėdami ir pagrindinis visų socialisti
į savo “mokslu.” Ir ačiū už vandenį su muilu. Jeigu oda nėse mokyklose po dvi va- djdeję jėgą, ja nepasinaudo- nių partijų požymis visuose
prisipažinimą.
skaudanti, galima “potas- landas kas diena prirengi- Ja< kad išsivaduotų iš vergi- kraštuose ir net visais lai
'
*
♦
j
sium permanganate” skysti mui prie pilietybės. O kokių JOS?
kais.
atkeliavimo
užrašų
nebūtų
“
_____
bendro mą pasilpninti vandeniu
Prieš-fašistinio
Pasirodo, kad viena
nuoga Tik vadovaujami social
galima surast, tokius siūlo- fįzjnė jėga dar nieko nereiš- demokratų mokslo paverg
fronto konferencijoj, kuri prieš vartojant. „
ma be apeliacijos išvaryti iš kįa kad <su viena ja negali tieji pirmą kartą suprato sa
Tas
“
permanganate
”
gy

įvyko Brooklyne 24 d. liepos,
priimant draugijų atstovus dymas rekomenduojamas tik Amerikos — deportuoti.
ma padaryti revoliucinio vo pavergimo priežastį ir są
“Ig. Beeis kontestavo" apie tuomet, kai žmogus užnuo Toks surašymas svetimša- darbo. Kad darbininkų klasė moningai nusistatė panai
ADAD. “kaipo faktinai ne dytas. o ne prieš užnuody- lių yra numatomas 1930 me- sugebėtų panaudoti šią fizi- kinti by kurią vergiją. Tai
gyvuojančią nacionalę orga mą. .
tais, kada bus daroma Ame- nę jėgą, reikia, kad darbi- yra toks galingas sąjūdis,
nizaciją.” Taip protokole už Apsisaugojimui nuo “ivyjrikos gyventojų sąrašas ninkai aiškiai suprastų savo tokia didelė jėga, kad ištik
rašyta (“Laisvės No. 17“). poison” arba kitų panašių (census).
!dabartinę būklę ir gerai rujų drąsiai galime tvirtinti,
Nelabai senai į ADAD. nuodų, patartina prieš va Jau dabar daugelyje dirb- i pažintų tas sąlygas, jog socialdemokratų varto
suvažiavimą Bečio plauko žiuojant arba einant į girias tuvių bosai įsakė savo darbi-j kuriomis galima atlikti išsi- jamos priemonės yra visų
I “biuras” pasiuntė Mizarą at gauti penkto nuošimčio drū ninkams nepiliečiams imtis'vadavimo darbas. Kuo dau- revoliucingiausios. Ir tai vi
stovu. o dabar Beeis sako, tumo (5 per cent solution) pirmas popieras. paduodant 1 giau klasiniai susipras darbi- sai nesvarbu, tos priemonės
-- -------- - _
kad šita draugija jau negy “ferric chloride,” tą skysti atkeliavimo
laiką ir laivo ninkai, tuo daugiau padidės vartojamos teisėtu, legaliu
vuoja. Nors ADAD. išlei mą sumaišyti su kitu skysti vardą, kitaip, grąsina pava- pavergtųjų galia, tuo leng keliu, ar per prievartos veik
džia laikraštį “Aidą” ir yra mu, kuris susideda iš pusės rymu nuo darbo. Mat, daug vesnis bus išsivadavimo dar smus.
inkorporuota, kuopos laiko vandenio ir pusės glicerino ateiviu vra neteisėtai atke- bas.
III.
?
susirinkimus, bet Bečiui išro (glycerine), ir visas plikas_______________
Jau
baudžiavai
yrant,
ei
liavusių Amerikon ir jie nėDaug yra kalbama apie
visi yra do. kad ji “negyva.” O kuo kūno dalis aptepti situom turi teisės Amerikoje gyven- nant prie savo galo, Vakarų nusileidimus, kuriuos socia
—Tegul bus pagarbintas, —Žmonės,
nekalti. Per Didi jį Karą bu met ADP. “Lietuvių Sekci skystimu ir duoti ant kūno ti. Tokie beteisiai ateiviai Europoj atsirado šviesuolių, listams tenka daryti buržua
Maike...
vo
užmušta apie 10.000.000 ja” nieko neturi, nei laikraš išdžiūti.
—^Sveikas, sveikas, tėve!
; net piliečiais nori patapti, ir kurie negailestingai plakė zijai. Buržuazijai negalimai
Aš jau senai tavęs jieškau. žmonių. Argi jie buvo kuo čio. nei susirinkimų nelaiko
Vaistininkai į kelias minu- valdžia per pirmąjį pusmetį (žodžiu, žinoma) visokias daryti jokių kompromisų
—O kokiais gi reikalais, prasikaltę? Valdžios juos iš (dabar visų tautų ADP. na tas tau sumaišys viršminėtus surado tokių net 43 nuoš. iš valdžias — žemiškas ir dan (nusileidimų)! — Taip, vi
Maike? Gal turi man kokį žudė. O ar buvo užtai pa riai sueina į vieną susirinki skystimus.
Į visų prašytojų pilietybės po- giškas. Kadangi tuomet val siškai teisingai. Bet kas tai
kartas nors vienas karalius mą). tai Bečiui išrodo labai
prezentą?
F. L. I. S. i pierų, — daugiausiai anglų. džia buvo dvarponių, tai tie yra kompromisas?'—Tai yra
—Man rūpėjo tavo svei ar prezidentas? Nei vienas. gyvuojanti!
■
—
—! Tokius aplikantus Naturali- šviesuoliai padėjo sugriauti tokia politinė sutartis, kuri
K
.
kata. tėve. Pereitą sąvaitę tu Tai kodėl tuomet reikėtų
1
*1
D l‘ a L—
nacijos Biuras paduoda Atei- jų valdžią, nuversti baudžia sulaiko darbininkų klasinės
pas mane neatėjai, tai bijo žudjrti Sacco ir Vanzetti. ku Kuomet Amerikoj gy vavo AmCnKOS rllldVUC. [vystės valdžiai deportavi- vos tvarką. Griuvus tai tvar sąmonės ugdymą. O jei pro
riuos valdžia kaltina
jau, kad nebūtum apsirgęs. ,------------------------ užmu------ komunistų partija (slapta,
__________• į mui. O tokių yra virš 1,000,kai gimė buržuazija ir visa letariatas kartu su liberalinė
—Ačiū, Maike. kad tu taip Šimu dviejų žmonių?
1920-21), kuomet ji leido Visi, kurie yra nusistatę 000, kaip sako Darbo Minis- buržuazinė tvarka. Išeina, buržuazija kovojo už bau
daug apie mane rūpiniesi.; —Užtai, vaike, kad zako- “Komunistą.” o kitų tautų Amerikoje apsigyventi ant teris.
kad tie šviesuoliai, būdami džiavos panaikinimą, buvo
Su sveikata man istikro blivo nai draudžia užmušt, ir Die- federacijos savo kalbose lei visados, turi tapti Amerikos juro.ugcue*.
Daugelis, tokių
vvinau
neteisėtai 'uiurn<tid
inrtcoctcu
trvuituvjmiirkai^ žo- tai kompromisas ai' ne? • Ži
dideliais irevoliucininkais
prastai pereitą sąvaitę, ba vas yra pasakęs, kad kitą už do organus kitokiais var piliečiais. Kiekvienas vyrąs —slaptai atkeliavusių Ame-džiu, iš tikrųjų buvo visai noma, nė, nes tik panaikinus
•1
TT
1
T
•
1•
* * 1. •
gavau nuo policijos lazdų ir mušt nevalia. *
dais. tai Buivydas, (kuri ir moteris (ar mergina) pri rikonyra per Kanadą, Kubą, maži revoliucininkai. Nors baudžiavą, jo klasinė sąmo
prie to da reikėjo belangėj -yBet kodėl šitų įstatymų brooklyniečiai vadina “pus- valo ~ pasirūpinti gauti pir Meksiką ir pabėgusių nuo jie ir buvo labai šviesus, bet nė išsirutuliojo, jo jėgos iš
tupėt.
nesilaiko pati valdžia?
antra-žmogiu”) ėio prieš
ir antrąsias piliety ' laivų Amerikos prieplauko- iš esmės jie neapkentė plačių augo. Taip pat jei 1917 m.
—Tai jau vėl už munšai- —Užtai, vaike, kad nėra tą partiją, t. y. prieš K. P., mąsias
J
l, .
gyventojų
masių, 0 savo dar- kovo revoliucijoj rusų prole
bės popieras savo apskrities se.
ną.
tokio majestoto ant žemės, bet dabar, kuomet viskas ta- (county) teisme.
‘ t tik buržuaziją. tariatas kartu su liberaline
Aš jau nuo senai raginau bu švietė
—Ne už munsainą, ale katras galėtų valdžią nuko- po pakeista ant akcijų-šėrų, Visi vyrai, kurie gavo ant ir dabar raginu visus lietu-'Darbo masės tuo laiku mie- buržuazija nušlavė caro re
per misteiką.
rot.
,f? jis tapo
'
žimą, apie jokį kompromisą
tai? ir
gryniausiu rąsias pilietybės popieras iki vius. kurie yra pasilikę Ame- gojo sunkiu miegu,
—Kaip tai?
I —Tai reiškia, kad pasauly “komunistu.” Tais laikais 1922 metų 22 rugsėjo dienos rikoje gyventi, imtis piliety- 7^
____
Vėliau atsirado taip vadi kalbos negali būti. Tas pats
—Ogi taip: cicilistai su viešpatauja ne teisingumas, Buivydas stojo už I. W. W„ ir iki to laiko apsivedė, tai bės popieras, kad ateityje iš- namieji “utopiškieji
ni socia- galima pasakyti apie pirmą
šaukė mitingą ant Boston bet spėka: kieno kumščia o dabar jam ta unija sveti ir jų moters sykiu Amerikos vengus visokių galinčių atsi- listai.” <71
Jie____
neapkentė gims- sias pokarines vokiečių, aus
Common, norėdami užpro tvirtesnė, tas ir viršų ima.
ma. Tai toks to žmogaus pilietėmis tapo. Nuo 22 rug ras\ nemalonumų arba ir iš- tančios kapitalizmo tvarkos, trų revoliucijas.
testuoti prieš valdžią, kam —Šiur, Maike, kad kumš “pastovumas.”
.užjautė pavergta jai darbi- Darbininkai turi naudoti
sėjo, 1932 metų visi vyrai ir varymo.
ji nori Sacco ir Vanzetti nu čia yra geriaųsis teisingumo
♦
♦
*
Kuriems
reikėtų
pagalbos
ninku klasei ir svaj'ojo su- ne darbininkiškas jėgas, net
(ir merginos) turi
galabyt. Nuėjau ir aš tenai. mąstąs. Taip yra visam svie Kaip tik Senas Vincas pa- moters
imti pirmas ir paskui antras suradime tikrojo laiko atke- kurti laimės pasaulius, kur su jomis dėtis, bet tik laiki
Nuėjau ir stoviu sau po me te. Šitą gali pastebėt ir Lie mąt,ę, kad Pruseika spiovė popieras kiekvienas sau at liavimo Amerikon ir laivo nebūtų nei skriaudėjų, nei nai, pakol jie tvirtai neatsi
džiu. Ogi atbėga, atbėga tuvoje. Kai valdžia tenai bu Trdčkiui į barzdą, tai ir jis skirai.
vardo, lai atsišaukia pas skriaudžiamųjų. Bet jie visai stos naujoj pozicijoj. Tuo
storas policmanas — ir kaip vo krikščionių demokratų (Senas Vincas) sušuko:
nepripažino klasių kovos. met jie nebebus reikalingi
Prie pirmųjų ir antrųjų mane, o aš padėsiu.
stums mane, tai bemažko rankose, tai Smetona ir Vol “Ar dar jums, draugai, popierų
P. Mikolainis, ' Atvirkščiai, jie manė, kad pašalinių jėgų.
gavimo visados rei
nuo kojų nenustumė. Tas demaras sėdėjo džėloj; o kai nėra aišku, kurlink musų kia paduoti
190Sandsst.,
kapitalizmas galima panai- Taip reikia suprasti “kom
tikrą atkeliavi
apibrozijo mano generoliš dabar Smetona su Voldema Trockio politika nori nuves mo Amerikon laiką: menes;, i
Brooklyn, N. Y.
kinti, visoms klasėms tarp promisą” su buržuazija.
ką stoną ir aš užprotestavau ru paėmė valdžią į savo ran ti Sovietų valdžią?... Aišku,
_ _ _! savęs susitarus. Štai kodėl jie
IV.
prieš jį: “Vactu maru?” “Ar kas, tai krikščionįs demokra draugučiai, aišku.”
į ir kreipėsi, be išimčių, į visas
jų kreizi?” 0 jis kaip trauks tai kišami į belangę. Taip,
visuomenės klases. O kadan- Socialistai utopistai iš
man su savo iazda per spran vaike, buvo nuo svieto pra- Rusijos valstiečiai už Tro1 gi buržuazija buvo ir turtin- principo neigė prievartos
o musų Senas Vincas
dą. kaip griebs man už kal- džios, ir taip jau bus ligi jo prieš jį.
gęsnė ir apšviestesnė, tai veiksmus. Socialdemokratai
EKONOMIŠKAS
’
*
♦
*
♦
nieriaus, tai ir nepasijutau, pabaigos.
utopiškieji socialistai ir ma vartoja ir taikos priemones
kaip belangėj atsidūriau.
■ -?61.“‘fc nePriva'° !»*'■ i Pruseika “Laisvės" “Krisnė, kad buržuazija greičiau ir prievartos veiksmus. Jie
—Ne tu vienas nukentėjai,
Mf! f"S!Lra.tF;zmo’ ll»w" SU ašaromis rašo, kad
ir gali pašalinti šį neteisingą žino, kad tam tikromis sąly
nės turi prieš tai kovoti.
tėve. Kitus irgi apstumdė.
PASITIKETINAS
visuomenės sutvarkymą. Tų gomis būtinai reikia vartoti
Sharkio “faitas” “balamuti—Kitiems, vaike, taip ir —Tu gali čia ir sprogti be na” žmones. Girdi:
laikų socialistai kalbino bur prievartos veiksmai. Bet jie
reikėjo, ba jie už anarkistus kovodamas, vaike, bet svie 1 “Bėda, kad ir dali mūsiš
žuaziją, kad ji liautųsi iš gerai supranta, koks yra di
stojo. 0 aš nuėjau reikalauti, to nepataisysi.
naudoti darbininkų klasę, delis skirtumas tarp jėgos ir
kių žmonių balamutina! Į tą
—
Klysti,
tėve.
Seniaus
SAUGUS
kad juos pakartų, ir policija
kitaip tariant, jie prašė vil- prievartos. Vyriausias so
bačką esteriškų, žioplų tau
uždavinys
išpėrė man kailį. Reiškia, valdonai kapodavo žmo tiškų iliuzijų jau senai reikė
! ką, kad jis neėstų sugauto cialdemokratų
yra
—
įsigyti
jėgą.
O
jau ši jė
nėms galvas vien dėlto, kad jo įpilti šimtą, saujų sveikos
misteiką padarė.
ėriuko. Štai kodėl tų socialis
ga
galima
pasireikšti
dvejo
—Jeigu taip, tėve, tai ji jų veidai jiems nepatikdavo, bolševikiškos druskos.”
tų socializmas vadinamas
gerai ir padarė.
Bažnyčia degindavo gyvus Juk “J^aisvė” per mėnesį
utopišku, t. y. negalimu, to- pai: taikiu arba prievartos
—Kas čia do gerumas, ant laužo už nepaklusnumą laiko kasdien “balamutino”
kiuo, kuris galima tik įsi budu. Pakartojame, kad
vaike, kad sprandas ir šian- popiežiui. Inkvizicijos lai- žmones. O juk ji yra “bolše
vaizduoti, bet negalima prievartos veiksmai leistina
vartoti tik ypatingomis sąly
dien da skauda.
kais šviesesnio proto žmonės vikiška druska.”
įvykdyti gyvenime.
gomis — kuomet tokios prie
—Bet Sacco ir Vanzetti būdavo baisiai kunigų kan- 1 Po laikui, mat, žydukas
II.
monės yra bejėgės ir kuomet
yra nuteisti miriop ir jau sep- kinami. šiandien tokių da- protingas! Taip ir Pruseika.
Tik
socialdemokratai,
ku

turima tokia jėga, kuri, ga
tinti metai laikomi kalėjime, lykų jau nėra. Progreso kova
V. J. Zabulionis.
rių
moksliškus
pagrindus
dalima tikėtis, laimės.
Ar jiems tas neskauda?
daug neteisybės jau prašali- _
, vė Marksas ir Engelsas, pir Klasių kova dažnai lygi
—Tu, vaike, negali jų ly- no. Todėl reikia tą kovą ves- _
mieji kreipėsi stačiai į darbi nama su kautynėmis. Kauty
ginti prie manęs. Jie yra ti ir toliaus, o pasaulis kas“
Paprastas
“
Ivy
Poson
”
ninkų masę. Visas socialde nės, kaip žinoma, susideda is
anarkistai. užmušė du žmo- sykis eis vis tobulyn. šitą komokratų
veikimas buvo tas, nuosakiai sekančių viens po
gu, aš katalikas, lietuviško vą geriausia veda socialistai,
kad
suburtų
darbininkų kla kito prievartos veiksmų. Bet x
tėve. Jie reikalauja panąivaisko generolas.
PERFECTION & PURITAN sę po jos viena vėliava, kad kiekvienas paprasčiausias
—O ką reiškia, tėve, gene- kinti mirties bausmę ir karą.
suorganizuotų proletariatą. puskarininkas žino, jog ne
Žmogaus neturi teisės už Jeigu pasitaiko užsikrėsti
rolas?
Cook
Stovės
Jie skelbė ne klasių sutaiki laiku pavartoti prie' artos
—Generolas, vaike, ftai mušti nei kitas žmogus, nei “ivy poispn,” “poison oak,”
nimą, o atvirkščiai
SOCOHY
klasių veiksmai gali tik pakeuKii
staršas vaisko lyderis, kuris valstybė. Ir ateity taip bus. arba “poison sumac,” nueik į
kovą,
šiuo
atveju
socialde
 musų jėgoms ir sustiprinti
paiodo Žalnieriams, kaip ga-• ' —O aš tau sakau, Maike, vaistinę ir pareikalauk penmokratai
buvo
tikri
revoliu
 priešininką.
lima u otriau savo priešų už- kad taip nebus, ba generolai kių nuošimčių drūtumo (5 Paprašykit par
jums
per cent solution) “potas- davėjo,'!Wr
Perfection ir Puritan cininkai: revoliuciniai jų Tas pats reikia pasak vii it
mušt.
į'su tuo nesutiks.
pademonstruotų.
buvo ne tik tikslai, bet ir apie prievartos veiksmus vi
—Reiškia, ‘avo amatas —Generolų tuomet nebus, sium permanganate” skystiz
Aliejiniai Pečiai
priemonės — taktika.
- mo ir aptepk su minkštu skusuomenes klasių kūjo,e: jie
negeresnis kaip u. anarchis-.tėve.,
pasekmėm*
vartokit
Geriausioms
Į Jei darbininkai supras, vartotini tik tuomet kuomet
tų.
, J-. —Tai ką jus tuomet su duru arba sugeriama vata
)CONY Kerosiną
kame gludi jų sociali® issix a- tinkamai pa ini šia ir kuo
šoble darysit?
.apnuodytas
—Ne, vaike; aš einu
'tmano
-----------------.
,r------„—vietas.
------- Tas
— “podavimas tai jie anksčiau ar met taikos priemone nieku
ant savo tėvynės priešo, c —Padarysim peilį arbu-tassium permanganates” su STANDARD Oil. CO OT NFAV YORK
vėliau supras, jog. darbinin nebegelbsti.
šitie anarkistai užpuolė ir1 6H.us
naikinamvJm
pjaustyt.f
naikina nuodus, bet ™i
odai ne
’
.
cind
hai
26
Broachva,
Ik-nnkia
til
inmdinn
oda
pą
ku
reikalai yra visiškai skirA. Smėliunas. įz
užmušė nekaltus žmonės.
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KELEIVIS
KOVA SU KANDIMIS.

V

įvairios Žinios.

$129,250,207 PELNO I
*

DIICC KJUTTIT
•
IVlI^l Ų.

kam reikalinga moteris

P™ nam^ d*1*0 af apl? kjUkl“
užsiėmimo — atsišaukite Esu gana
sraži ir sveika, galiu dirbti visokį dartą. mažų vaikų neturiu. Sutikčiau apsivest su vyru tarpe 35 ir 50 metų. Su
pirmu laišku meldžiu prisiųst ir pa
veikslą, kurį ant pareikalavimo sugrą
žinsiu. Iš labai toli, kuris ant tikieto
neturi, meldžiu neatsišaukti, o kuris
paveikslo neatsiųs, tas atsakymo ne
gaus.
A. V.
107 C St.,
So Boston, Ma s.

|

PERKU ĮVAIRIU RISIU SUV. Siūlo Katro-Lek savo pažįs
VALSTIJŲ PINIGUS. Moku brangiau
jų kainos. Kainaraštį siunčiu prisiim tamiems kaipo geriausią
gyduolę nuo pilvo.
tų* 4c.
L. SI DENTAS,
235 W. Fifth St, So. Boston. Mass.
Cutchogae. L. I. N. Y. — Ponia Mal-:
wina Brynda. Box 87, rašo: “Pranešu,,
jog nuo to laiko, kaip pradėjau vartotį
ANTANAS URBONAS
KATRO-LEK, jaučiuosi gerai ir, būda-;
lt. 2. Box 34,
Ankeny. lowa.
ma jums dėkinga, siulau Katro-Lek;
Scranton, Pa., Mojaus mėnesy, 1927 savo pažįstamiems kaipo geriausiąm. mirė mano tikras brolis Stasys gyduolę nuo pilvo ligų."
Urbonas Jis paliko turtą. Pasakoja
Tos garsios gyduolės KATRO-LEK;
ma. kad manęs negalėjo surast. Todėl reikalaukite savo aptiekoj arba rašy-’
........ rpareiškiu,
_.
šiuomi
kad velionio Antano kitę išradėjui. W. Wojtasinski Drpg
«esava du broliu:: Jonas, Lietuvoje
„
ir Co, 114 Brighton st., Boston, Masą. J
.ai_ Amerikoje. Kas žino .1
plačiau apie
(mano
____ bi-ol;o Antano
__ palikimus,
___ , ____
maloSVARBI ŽINIA
nėkit pranešt man aukščiau paduotu
"adresu. Už visokias informacijas pasi
Parduodu laivakortes j Lietuvą ant.
stengsiu utsilvgint
(3-31 geriausių laivų. Taipgi laivakortes ii:
ANTANAS URBONAS.
Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių į A--

Čia paduodame keletą bū
General Motora Korporadų kaip išnaikinti kandis.
- cija
šiomis dienomis paskel
Kandis gali užmušti garu:
ant karštos plytos ar proso bė, kad per pirmutinį šių me
MOTERIS PASIDARĖ
ivairiu priemonių, išmirs užpilti stipraus acto. Garo tų pusmetį ji padarius $129,VYRU.
j žmonijos dauguma. į plane- turi prieiti pilnas pastovas iš 250,207 gryno pelno. Nela
I Lodzės teismo pilietinį
niliptini
Venus
Y
ei?lh''’ kuri P«r tą laiką kurio jaori jas išnaikinti, o jei bai senai šita korporacija iš
skyrių atėjo Belą Neviažka atvės ir pasidarys tokia maž- tik iš vieno kokio nors daik- mokėjo savo akcininkams
^auS’ kaip kad dabar musų to, tai daiktą palaikyk ant 50’ < dividendų, o dabar pa Pajieškau apsivedimui vaikino arba
ir padavė į
skelbė da 100' < dividendų. našlio. Aš esu našlė 49 metų, gražiai
riame iprašė
„ ....
. Be to da ji moka $8 ant šėro atrodau. Kam reikalinga tokia moteris, meldžiu atsišaukti. Platesnes žika vardą
varda vvriškii
I Paimk vaistinėj smulkiai
moterišką
vyrišku. likučiai.
pastovių dividendų. Tuos nias suteiksiu per laišką. Jauni vyrai
sutrinto
kupervoso
ir
apiEkspedicija
i
mėnulį,
kaip
MRS O. R.
Savo prašymą ji motyvavo
. *
- u * i • į j-- -j
pelnus uždirba nerašinėkit.
193 Grand st.,
Brooklyn. N Ytuo. kad jaučia save ne moprofesorius Haldane, baretyk juo kandžių ėdamus milžiniškus
darbininkai,
bet
darbininkai
daiktus (reikia patrinti, kad
terimi, o vyru. Ji pridūrė, j visiškai nepasiseks,
Pajieškau apsivedimui nieiginos ar
meriką ir Kanadą. Padarau doviernisiki kailiui vidun įsitrintų). | jų negauna. Tai tokia kapi- ba našlės, nesenesnės kaip 37 metų
tis. įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo
kad laike paskutinių metų
Praradimas
Svorio?
! P
-'
-----J —u francu- ' ^i^škoj tvarkoj teisybė. j ašj esu 37 metų, gerai atrodau, bil’o
Paimk
vieną
dalį
aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini-josios organizme įvykę pasi BITĖS APNIKO ARKLĮ.
veido,
gelsvų plaukų, nevartoju svai
x_____ * n
__ r *
vei
Alr. Cottfricd Schilling, Prescott, gus j Lietuvą, Lenkiją, Rusiją ir į ki
— ginančių gėrimų ir nerūkau Gali atsi Wis_, sako, “Aš svėriau 130 svarų, da- tas šalis. Užlaikau krautuvę visokių
keitimų, kurie visiškai pakei Berlyne, netoli mėsos rin ziško tarputyrfo ir 2 dali spi- ’
šaukti ir iš Canados. Norinčios ar l>ar aš sveriu 155 svarus ir jaučiuosi reikalingiausių dalykų. Iš toli ar arti
sumaišyk į daiktą; tame' pi IipčlTA IIM Al čiau
tę josios lytį; girdi, moteriš kos. spietė iš kažkur miestan rito,
susipažinti malonėkite su pirmu vėl labai gerai Aš visai buvau nusil visad kreipkitės:
(-) t
laišku prisiųsti savo pavekslą, kurį pęs ir mano skilvis visiškai buvo su
JONAS SEKYS
koji lytis užleido vietą vy atlėkęs spiečius bičių ir apsi mišinyje išmirkyk popierio; 1 AJlLiJiLVJllIlAl pareikalavus
grąžinsiu.
(341
diud
v
ii
iręs. kuomet aš atsikeldavau iš ryto aš 177 Park sU
arba duucniu
audeklo sklypą
ir-j
-----------Hartford. Conx‘
riškajai. Teismui reikalau rinko sau vietą po arklio, pa lapą
J. V. ŽALYS
jaučiausi labiau nuvargęs, negu vaka
idėk vilnonio
drabužio
vidųPajieškau pusseserės Anelės Tali-Į 4412 So. Wood st.,
‘
Chicago,
111.
re eidamas gulti. Ačiū jums už geras
n i
..
,
. . 1 šauskytes. po vyrui Vingienės, pirma’
jant, padaryta medicinos kinkyto i mėsininko vežimą,
pasekmes, kurias gavau su pagelba SVARBUS PRANEŠIMAS
DraOUZI SU tuo VHlSlU gyveno Pittsburjrhe, pctam persikėlė
eksnertiza, Datvirtinnsi Ne- uodega. Išsigandęs ir skau nn.
Pajieškau merginos apsivediniui. Nuga-Tone ”
isuk drūčiai paklodėn.
ii Chicagą. Taipogi pajieškau StanislcDėl tų, kurie norėtų atsitraukti saNuga-Tone jau yra attikusios puikių
viažkos žodžius. Gydytojai džiai bičių giliamas, nelai * n-i
ui
_
* vo Ambrazaituko, pirma gyvenusio Gražaus sudėjimu ir geru budo, jauvo
gimines į Kanadą. Kadangi Kana
nesnio
amžiaus,
mokanti
angliškai.
<j
a
iykų
per
35
metus.
Virš
milionas
Paimk gabalą sugenamos Pittsburghe,, potam persikėlusio
’
į’
pripažino, kad ši moteris ne mingas arklys atsiplėšė nuo
Meldžiu tuojaus rašyti ir paveikslą vyrų ir moterų pasidarė stipresniais dos Immigracijos Departamentas yra;
arba
Clevelandą.
Meldžiu
atsišaukti
pamirkyk tarputy- kas—apie
’*“J juos žinot malonėkite pra prisiųsti.
(3!) Į jr sveikesniais vartodami tas gydtio- laikinai išleidęs naują imigTacijos įs
tiktai pasidarė vyru, bet pa vežimo ir kaip pasiutęs lei popieros,
ne
ir
prisek
prie
drabužių,
o
J.
B.
LENSON
ieS. Niekas negali susilyginti su -Naga- tatymą, tad, kurie norit, kad Jūsų gi-'
nešti man šiuo adresu:
darius jai nedidelę operaciją dosi zovada gatvėmis, steng58
Ten
Eyck
st.,
Brooklyn,
N.
>
.Tone
suteikime geresnio apetito ir pa minės atitrauktu meni į Kanadą tuo
JONAS GIRDŽIUS
pamatysi
kaip
drabužiai
bus
gelbėjime virš .inimo. Jos suteikia jau.-. parašykit man laišką atiduodami'
—ji galėsianti vesti moterį ir damasis.kckiu nors budu at
22 Kirkpatrick st.. Pittsburgh. Pa.
Pajieškau apsivedimui merginos ar daugiau jėgos nervams ir labiau su atitrau imo darbą į mano rankas.*
išsaugoti
nuo
kandijimo.
turėti vaikų. Pasiremdamas sikratyti savo kankintojų.
Nes dabar po nauju Immigracijos įsAŠ, JUOZAS LUKAUSKAS, pra ba našlės be vaikų, nuo 25 iki 37 m tų stiprina raumenis, prašalina svaigulį, tatymu užima daug laiko iki visus po-<
Aš esu našlys, 37 metų am užkietėjimą, sustiprina inkstus ir le
ekspertizes daviniais, teis Tečiau be paseku. Pagaliau' Paimk cinamono, pabars- nešu visuomenei, kad aš gvdau amžiaus.
pienus iš Kanados valdžios išreika
Valento arba nuomario ligas. žiaus. turiu nuosavus namus ir krau peni*, prašalina reumatizmą . ir ne lauju. Platesnių žinių nariiit, kreipki'
mas priėmė nutarimą pakei tik tam tyčia iššaukti ugna tyk juo drabužius ir kandys Šv.
mylėtų uralgiją, suteikia atšviežinantį miegą,
tuvę
gražioje
vietoje.
Kuri
Kiekvieną,
kuris
tur
tą
ligą,
galiu
iš

išnyks. Be to, cinamonas
pri(33)1
---------- padaugina silpniems svarumą. Nuga- tęs'šiuo adresu:
včižai
•
i
sti lytį ir vardą Neviažkos tuoicii,
gesiai. auivnivuiiiu
automobiliu važiuogydyt. Reikale kreipkitės šiuo adresu. gražų ženybinį gyvenimą, malonės
atsišaukti,
prisiųsdamos
savo
paveiks

GEO.
KAUPAS
Tone
yra
labai
geros
dėl
silpnų,
nerdarni
paskui
arkli
ir
paleidę
Į^
o<
a
kambauams
gaidai^
|
' JUOZAS LUKAUSKAS
dokumentuose. Neviažka ne
lą, kurį pareikalavus sugrąžinsiu. Iš vuotų vyrų ir moterų. Jps yra parduo
P. O. Box 47, V.'alkervillc. Ont.,
. Box 72,
South West. Pa.
kvapo.
a
netolimų vietų malonės ypatiškai pa damos vasitinėse, ir jei nesuteikia ge
i
jį
iš
pumpu
smarkią
van

senai pabaigė Šveicarijos
< Canada.
Kaip
užlaikyti
nuo
kan

simatyti.
J. G.
(35)
ru
pasekmių,
pinigai
grąžinami
Tik

Pajieškau
Rapolo
I.iškausUo
•
Kiš

politechnikos-institutą ir ligi dens srovę, išgelbėjo gyvu džių kailiniai?
29 Fifth avė.,
Worcester, Mas. rai nusipirkite 1 butelį šiandien.
kio). naeinančio iš Lietuvos Kaimo
Į KANADĄ,
paskutinių metų neabejojo, liui gyvybę.
rėd..
Ukmergės
ansk..
Balninkų
m
:
esĮdėk į stiprų spiritą saują t»!:o. Jis išvyko į Suvienytas Valst:ja«,
kad ji yra moteris.
Atitrauksiu Jcsų gimines, pažįsta*
kamparo ir sugrustų pipirų; Chicagos miestan. 1907 metais ir nuo
FARMOS
mus. kaip vvrus. taip ir moteris ar
AUTOMOBILISTAMS.
SUŽVĖRĖJUSI MOTINA.
laiko jokios žirios ariie ji nėra. Jei
merginas iš Lietuvos i Kanadą. Mano
tą sudėjęs pastatyk ant sau to
gu kas žinot ar jis gyvas, ar negyvas,
i patarnavimas yra sąžiningas, saugus;
SPARNUOTAS TRAUIš
SENU
PADARAU
N
AI
JUS
Nesenai Varšuvos polici lės arba prie pečiaus (kros ta> prašau m^n pranešti nėr “Kelei
' greitas. Mano patyrimas laivakorčiiž
GEROS PROGOS!
PIGIA KAINA.
” Jiešl'otoj's Jonas Liškauskas
L
KINYS.
ja areštavo tūlą Stanislavą nies) kelioms dienoms, kol vį.
btznv ie per 20 metų tai liudija. Taipgi
NEFARMOS
NEPIRKIT
PAKOLEI
Pentinu
įvairjpmis
spalvomis
sulyg
<sūnūs) gyvena Lietuvoj, Kauno -“d.,
tie. kurie jau.per mane atsitraukė sa
Bitner
už
tai,
kad
ji
žvėriš

APĖIURĖSIT
MUSU
KOLIONUA
IR
pasirinkimo.
Darau
ir
Duco.
ištirps
kamparas.
Paskui
tą
Ukmergės anskr.. želvos paštas. Bal
(-)
Dar gyvena anglų rašyto
vo rimines yra man dėkingi už manei
NEPAMATYSIT
MUS!
Darbas gvarantuojamas.
niniu m. Yra labai svarbus reikalas
rūpestinga patarnavimą. Kaip, mergi
jas jVelis, savo fantastiš kai elgėsi <(u savo 10 metų skystimą perkošk. Tuo skys dėl
Mes
turime
tokių
farmų.
košių
tik
turto per teismą išvadavimo.
A. K ASPAR
i noms, taip ir visiems keleiviams pa
Jus
reikalaujat
ir
užtikrinam
tą.
k<
sunum.
Bedarydama
kratą,
timu
kaitas
nuo
karto
sukuose romanuose aprašęs to
66 Victoria S(.. W. Semerviile, Mass. rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
Marzwick. pajieškau savo vy žadam. Musų yra didžiausia lietuvių
Tel. Som. 6520-i.
nadoje. Maao patarnavimas ir kainoj
limos ateities žmonių gyve policija užtiko viename šlaksto kailius ir apsiautę ro Anr>a
kolionija
Amerikoje.
Rašykite,
prisiu

PErRO P. MARZMICK. jis aplei
laivakorčių
yra pigesnės, negu kitųį
kambary
vaiką
retežiu
pri

(-•
drobule (paklode) ar nauju do mane su dviem kūdikiais — vienas sime kataliogą.
nimą, o jau jo fantazija pra
arent'i. I<ėlei platesnių informacijųj
LIETUVIŲ
LAISVĖS
PIIILL1PS
&
MATTLN
22
mėnesių,
o
ant-as
7
mėnesių
ir
pa

rakintą prie sienos, sumuštą audiniu apsiuva. Taip gali il
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu;
dėjo virsti tikrenybe.
Scettville. Mich.
liko skolos $300. Išvažiavo 16 balan R. 2. Box 83.
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
ir
sukruvintą.
Paaiškėjo,
kad
gus
metus
laikyti
nors
ir
ALENANDER S. LEWIS
džio nežinia kur. Jis yra tamsiai rudų
Musų laikais atsirado
H'AUKEGAN.
ILL.
Tourist Agent
(-) ;
PARSIDUODA
FARMA.
plaukų,
akys
rudos,
turi
raudoną
ši
motina-išgama
nežmoniš

brangiausius kailinius.
sparnuotų traukinių tikreny
plėtmą ant barzdos, dantys geri, pilno
45
H
indsor
St..
Montreal.
2
Sį
mailių
nuo
Rhinelander,
vidury
Valdybos
Antrašai
:
Pirmučiausia reikia išdul veido, išvaizda tinusi, sveria 195 sva resortų distrikto, prieš upę, 79 akrai
bėje. Nesenai atidalyta oro kai elgėsi su savo vaiku,
P. Q- Canada. i
Pirmininkas VINCAS GABR1S,
mušdavo
jį
ir
dažnai
sura

kinti,
išmušti iš kilimų (divo- rus, 6 pėdu augščio, 30 metų. Kas ži išdirbtos žemės. Budinkai geri. Esu 1) 730
McAllister Avė
susisiekimo linija Londonasnote
kur
jis
randasi,
malonėkit
pra

ir todėl pardu'idu. Kaina $5.000.
nų) ir kitų dulkes, paskui nešti. vi ką gausiai atlyginsiu. (34) našlė
2) Pagelbininkas J. A. BUKSAS.
Pąryžius: skraido orlaiviai.’ kindavo retežiais.
MRS. BILDA LUNDBERG <33)
1023 Jackson st., No Chicago, Irt.
MRS. ANNA MARZWICK
pridengti
drėgna
pala
ir
iš-j
Motiną-žvėrį
policija
are

lit.
1.
B
jx
9.
Rhinelander.
Wis.
kuriuos diąsiai galima pava
VISŲ ŽINIAI!
Pittsburgh,
Pa.
3)
Užrašų Sekr. A. SALUCKAS,
dinti sparnuotais traukiniais. štavo, o vaiką perdavė prie prosuoti karštu prosu. Garas 220 Sagamore st810—X-th St.
ir karštis, iš to paeinantis, SU- Aš, Marijona Šilgalienė. pajieškau EXTRA, EXTRA VISIEMS! 4) Turtų Sekr. V. S. ELZBERGAS, Už višoAios rūšies smulkiui pasiTuOsė orlaiviuose yra įreng glaudai.
gąrsinimus. kaip tai: paji<-«kojiPARSIDUODA ŪKĖS. Puikios apie
1045 Jackson St., No. Chicago, III.
naikina kandžių kiaušinėlius s?vo
DaMUikie^; «’ve?u- linkės.
mus apsivedimui įvairius praneši
ta virtuvė, bufetas ir salonas,
Kas pirmesnis, tas laiminges
5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS
mus, pardavimus, pirkimus, skai
jei esi dar jryva.
(34) nis ir turtingesnis. 640 akrų ukč, 36
galįs sutalpinti iki 20 kelei KIEK MECHANIKAI UŽ Vilnone pneietus. Isprosijus, atsišaukti,
726—8-th St_
tome po 3c. už žodį už syku No
MARIJONA
ŠILGALIENĖ
galvijai,
3
arkliai,
kiaulės,
traktorius,
6) Iždo globėjai:
rint tą patį apgarsinimą patalpini
DIRBA AMERIKOS AU dar kartą reikia perkratyti ir. Pašvitinio ksimo, Kelmės vai s , Ra sėjama mašina, didelė stuba. barnė
vių.
kelis sykius, už sekančius sykiu*
P. VVHITE, 716—8-th St
išmušti
kokia
nors
lazdele.
seinių
apskr.,
Lit'nuania.
60x120.
Kaina
$15,000.
TOMOBILIŲ
PRAMONĖJ.
Bet dar moderniškesnius
skaitome 2c. už žodį už syki.
SUSANNA GABRIS,
333
akrai,
36
galvijai.
5
arkliai,
30
Norint apsaugoti nuo kan-1 Pajieškau brolio Šimo Valentu’ evi- avių. 20 kiaulių, 100 vištų, apsėti lau
730 .McAllister Avė.
“sparnuotus traukinius” ruo Suv. Valstijų Darbo De
"Keleivio” skaitytojams, kurie tvr
7) Knygiai:
ir drav.gų Bronio Talačk^s ir kai, traktorius, 300 akių sodnas, muro
užsinrer.umeravę laikraštį ir ui
šiasi paleisti oro susišiekimui partamentas surinko labai džių daiktus, vilnonu išmuš- čičiaus
K. AMBRAZJUNAS, 815 Lincoln st.
Kasto Kučiuno. 1921 m kada kariavo stuba. didelė barnė, fiačiatm mieste
pirmą sykį skaitome po 2rtus,
reikia
po
pamušalu
pritarp Ispanijos ir pietų Ame interesingų informacijų apie v
-------------bolšeri
’-ai su lemtais,
lenkais, bėgdami
xx*
j**
• x
i
•
ooiseviKai
oejraami lenkai
ienxai Kaina $15.500.
Už
pajieškojlmus giminių arba i
ant Montviliškių kaimo ir juos
328 Liberty St.
40 akrų ūkė. 1 karvės, 2 ar' Ii 'i. 2
rikos. Tos oro susisiekimo li algas ir darbo valandas au barstyti džiovintų kanapių užpuolė
draugų skaitome no 2c. už žodį '
8)
Maršalkos:
privertė
trauktis
su
lenkų
kariuome

kiaulės,
1
1
akrų
miš'
o,
nauji
budin

pirmą sykį; norint tą pati ©aj ešnijos organizatoriai užtikri tomobilių industrijoj. Tos žiedų, arba gerai, gausiai ap ne. Nuo to laiko nieko apie juos nesi kai. apsėti laukai, kaina $2.600.
A. DELKUS, 738 Jackson SI
kojimą talpvt ilgiau, skaitome po
šlakstyti
benzinu.
Tai
reikia
JONAS JOKŪBAITIS,
girdi. Jeigu kas nors apie juos ką nors
80 akrų ūkė. 20 karvių, 3 ar liai. 5
na, kad kiekvienas keleivis informacijos liečia aštuo1c. už žodį už kiekviena syki.
712
So.
Genesee
St.
žinotų,
malonėkite
pranešti,
už
ką
kiaulės.
150
vištų,
apsėti
laukai,
ge.i
"Keleivio” ska;tyte įams. kurie
orlaivy galės pasisamdyti nias valstijas, inimant Mi- daryti vasaros metu. Su ben mielai atsilvrinsiu.
<34)
budinkai, kaina $6,000.
Susirinkimai atsibuna paskutiniame
tur
užsiprenumeravę laikraštį, už
zinu
reikia
apsieiti
atsargiai
PETER VALENTINA
' Turime ir pigesnių. Visos parsiduo nedėldienyje kiekvieno mėnesio, 1 vai
net atskirą butą, susidedantį chigan, Illinois ir Indiana,
pajieškojimus giminių ir draugų
22 Sturtevant avė-, Norwood, Mass. da lengvomis išlygomis. Klaust pas: po piet. Liuosybės Svetainėj, ant 8-th
—
reikia
saugoti
nuo
ugnies,
skaitome ir už pirmą sykį po le.
iš miegamojo kambarėlio, kur randasi 91 nuošimtis tos
P. A. ANDREKUS
Ci t
už žodi
nes
greitai
užsidega.
Pajieškau
pusbrolio
Kazimiero
SaBoa
107.
Pentnater,
Mich.
pirties ir su stikliniais lan industrijos darbininkų.
Pajieškojimai su paveiksiu praIšbarstyti kailinius, arba kalausko kuris paeina iš Gegužių kaiLIETUVIS
gais valonėlio. iš kuino gali 1925 metuose pilno laiko
kiuoja daug brangiau, nes padary- ,
I mo, Pap’lio parapijos, Biržų apskri PARSIDUODA FARMA
I mas klišės dabar prekiuoja bran
BUDAVOTOJAS IR
čio. Turiu svarbų reikalą. Meldžiu atma bus žiūrėti į apylinkes, <ąvaitiniai mechanikų už šiaip vilnonus naftalina.
i giai. Todėl norint talpint paieško
TIK PAŽIŪRĖKIT Į š| DIDELĮ
I sišaukti ant šito antrašo:
(34)
ARCHITEKTAS
jimą su paveikslu, reikia pr'siųst
per kurias skrendama.
bargena:
JONAS ŽILINSKAS
darbiai buvo sekantieji:
fotografiją ir klaust kainos.
Mes pabudavojame geriausius
PERKŪNAS TRENKĖ
380 Park st.,
Lawrence, Mass.
140 akrų žemės, 1009 kordu m ilkų
Anglų karo orlaivių dirb mokinių (apprentices) $25.________________________ •________ gali būt prikirsta. vieta dėl 20 ka-vm.
■'.amus ir pigiai Taipgi padarau
Siunčiant pajieškojimą arba ap
visokius planus, išmeruoju žemę ir
tuvėse statomas milžiniškas 00; surinkėjų (assemblers) LENKŲ BATALIJONĄ.
Pajieškau Jono Zakarevičiaus, Lin nauja Romams bainė. didelė šienui
garsinimą reikia prisiųst kartu ir
etc. Visokiais reikalais kreipkikuvos parapijos, Talminų kaimo. 10 barnė. 6 kambarių stuba. Farmos stamokestį.
orlaivis, skiriamas 100 kelei $37.54; motorų surinkėjų . Iš- Varšuvos
pranešama,
1 a*rcv<f
(-)
.
x.
metų ovi,ai
atgal jis gyveno
j
Worcester.
»»vivc3vc), noo.
vci,
kas: 3 nai
karvės,
2 aimiai,
arkliai, udaug vištų, tės
"KELEIVIS”
TITUS P. GREVIS
vių. Orlaivio vidaus įrengi $37.20: automatiškų opera K3C1 pereitu SčįVHlte darant Mass. Turiu svarbų reikalą. Malonėkit 50 kordų prikirstų malkų,., v’s> far‘
255
BR0ADWAY,
395
Broadway.
So.
Boaton.
atsišaukti.
(36)
.mos
įrankiai.
1
’
4
mylios
nuo
bizniš
’
-o
mas maža kuo skiriasi nuo torių vyrų $37.97, moterų muštrą perkūnas trenkė į vi-,
Tel.: So Boston 2340.
SO. BOSTON. MASS.
MISS TERESA DAUPAR
I miestelio. Kaina tik S6>300. įnešt $900.
garlaivio įrengimo: — di $24.50: sėdynių dirbėjų są lenkų batalijoną ir pri 356 Linden
avė.,
Elizabeth, N J. Likusieji ant lengvo išmokėjimo At-----------------------—------------------------ silankvkit arba rašykit pas
džiulis valgomas kambarys $35.94: kalvių $48.47; grę mušė 45 kareivius.
c
I
KOBERT L BERKOVITZ
75 asmenims, miegamieji žimo darbininkų $38.71; — __
APSIVEDIMAI
— i
Real Ėst ate Agent
Tel. 39. Ring 4. MEDVAY. MASS.
kambarėliai, virtuvės, san štancuotojų $47.06; keltuvo
Pajieškau gyvenimui draugo tikslu
dėliai, aikštės pasivaikščioti operatorių $36.08; audeklo IŠ MUSŲ TAUTOSAKOS. I apsivedimo,
nejaunesnio kaip 25 metų,
PARSIDUODA FARMA
geistina kad butų maž-daug pasitu
ir tt. To orlaivio motoras bus ir odos kirpėjų $26.78; muš Ten gražiai siaudžia
ŽIŪRĖK IR SKAITYK!
rintis. Su pirmu laišku meldžiu pri
Štai kur didelis bargenas. norim
4.000 arklių jėgų ir jis lėks tuvų $39.77; durų dirbėjų Trake bitinėlis,
siųsti
paveikslą;
be
paveikslo
nei
vie
I nam neatsakvsiu. Adresas:
pasirinkt farmą. 5 kambarių stuba.
70 klm. per valandą greitu $42.34; gręžiamos mašinos Ten gražiai atjoja
didelė barnė. 40 akrų geros žemės, viMISS F. A. E.
vi fanuos įrankiai. 1S mylios nuo
mu.
operuotojų $35.81; kalvių Raitelių pulkelis.
Expanse Sask, Canada
bizniško miestelio. Ka na $2,800. jnešt
pagelbininkų $38.40; kito
$700. At ilankvkit arba rašykit pas
Atjok, jaunikaiti,
Pajieškau apsivedimui našlės arba
ROBEIIT I. BERKOVITZ
KAS BUS PO 40 MILI
kių pagelbėtojų $30.69; in
merginos
tarpe
40
iki
50
metų
am

*5*
Pas
mano
tėvelį.
Real Ėst a (e Agent
-i
žiaus. katra nevartotų svaiginančių
spektorių vyrų $34.17: in
JONŲ METŲ.
v
Tel.
39.
Ring
4.
MEDH
AY.
MASS.
Gausi sau mergaitę
gėrimų._ Aš esu 40 metų senumo naš
lys. svorių 170 svarų, esu 5 pėdų ir 5
I
Cambridge (Anglijoj) uni spektorių moterų $17.91; pa
Ir aukso žiedelį.
PARSIDUODA FARMA
colių aukščio. Turiu 2 vaiku. Turiu sa
prastų
darbininkų
$28.73;
versiteto prof. Haldane tekoriu $28.73; mašinistų Skubinkis greitai
175 akrai žemės. 135 akrai dirba
vo namą ir esu iš amato barberys.
mos,
o (O akrų puikaus miško: budin
Myliu
gerą
gyvenimą.
Su
pirmu
laiš

r
_____
anglų
mokslo
paskelbė
Atnešti
žiedelį,
ku prisiųskit ir paveikslą, kurį parei kai. javai ir visos ūkio mašinos; 3
metalo
apdirbėjų
$40.30;
spaudoje savo spėjimus ir<
kalavus sugražinsiu.
(33) mulai. 2 karvės, 5 kiaulės, keli šimtai
vištų, keli desėtkai ančių. 25 akrai
MIKE MUZEREM
pranašavimus, kaip žemė at $43.06; liejikų $4L98; tep Ašei tave meldžiu,
«60 W. 14-th st..
Chicago. III. komų, 6 akrai tomeičių, 6 akrai gryrodys po 40,000,000 metų. liorių $39.27; te pylos dul Melsk tu tėtušėlį.
kių, 2 akrai binzų, 1 akras žemuogių
1 Pajieškau apsivedimui pusamžės ir daug visokių daržovių Kaina už
Jis skelbia, kad po tiek laiko kintojų $42.50; bandytojų
Bernelis atsakė:
s/
merginos arba našlės, kad ir su vienu viską $5,000; įnešt $3,000; likusius
—Esmu tėvų vaikas,
žemėje nieko nebeliks. Visi $32.46; įrankių ir muštuvų
vaiku našlelė “allright," o mergelė ant lengvo išmokėjimo.
kad mokėtų anglų kalbos ir rašto.
JOHN ADAMS
Neilgai belauksiu,
žmonės esą persikels į plane dirbėjų $43.93; viršų dirbė
jų
$40.88.
Gerai butų, kad mergelė arba našlelė R. 1, Box 59a.
Berlin. Md.
tą Venus. Tuos savo spėlioji
Nebetoli laikas.
turėtų savo tėvus arba gimines, links
‘*j
mus profesorius remia moks Tai yra aukščiausios algos Tėvelį, motutę
miau butų gvventį ant kontrų. Esu
PARSIDUODA FARMA
'-T
i
47
metu
amžiaus,
turiu
dvi
farmas,
mokamos
Mfchigane
ir
In

120 akru žemės, su visokiais įran
liškom išvadom.
r
abidvi išmokėtos, Ohio steite, prie ge kiais. ko tik ant farmos reikia, 2 ark
mes prašys i m.
Jau po penkių milijonų dianoj. Paprastos pilnb laiko Drauge
ro kelio, geriausiose vietose, sodai liai, 2 kiaulės, 1 karvė ir kitokie gyvas
i>B
Žiedelius
ant
rankų
grašiai
atrodo,
miškas
taipgi,
tik
busavaitinės
vyrų
algos
visuose
metų žmonės pasieks aukš
ir negyvas inventorius,
alinkai prasti, turi būt pernaujinti. parduoda pats, be agento, Savininkas
su kaina
čiausi gerbūvio laipsnį. Arti užsiėmimuose pakilo nuo Ėmę permainysim.
Vi sos triobos miestelyje, netoli gele- sulygsim, I ' r____'
kaip
pamatysit
norintieji
$33.19
—
1922
metais
iki
žinkel’o, tik trįs mailės. Viena far pirkti Atsišaukit greitai.
moje ateityje. tai yra po “tri
Gero tėvo sunui
’
" .
(34)
ma 40 akeriu. o antra 110 akerių, ne
$36.37
—
1925
m.,
moterų
FRANK BAKENAS
jų tūkstančių’’ metų techniGera duktė skirta,
toli miesto Chilicothe, Ohio. Apielinkėj
Oscoda. .Mich,
susiedai vokiečiai, anglai ir ameriko R®*
Nesisielok sveika
k.< taip aukštai pakils, kad pakilo nuo $22.05 iki $23.40.
nai, taipgi ir juodų yra susiedų, pui
PARSIDUODA FARMA
musų ’aikų žmonės ir pagal 1923 metais buvo 2,470
Ir buk širdy tvirta.
kus žmonės, arti marketai. bažnyčios,
195 akrai žemės, visa žemė lygi ir
mokyklos.
Taipgi
moterų
“
od
War.
firmų,
kurios
gamino
autovoti apie .a1’ nesugebėtų.
Aš
šlovės
bernelis,
szawy” nenoriu, neduosiu nei atsaky derlinga, be akmenų, užsėta ir užsoMoraline n kultūrinė ap-'mobilius arba reikalingas
mo. Meldžiu bereikalingai gromatų dyta Yra gera 10 kambarių “stocko”
Scno'ea Lietuvių Žinyčia
nerašyti ir “nefulyti.” Merginos ar stuba ir 9 kitoki budinkai. Sykiu par
žvalga esą bus labai. aža. I jiems dalis. Tose firmose dir- Šlovingai ir myliu.
dieną laiko
našlelės, kurios norite apsivesti, atsi siduoda 30 karvių. 3 arkliai, visokios
Po keturių milijonų metų bo išviso 404,886 darbinin- Laukiu
Pats knygos vardas nušviečia jos turinį. Ypatingai dabartinas
šaukite ir savo paveikslą prisiuskite, vėliausios mašinos, vežimai ir įran i
Užtatai
dar
tyliu.
krikščionybės gadynėje kiekvienas ture*’}
r-3
"...onėms žemėje vis blogiau kai kuriems išmokėta į mekurį ant pareikalavimo sugrąžinsiu. kiai. ^fn^as' miestelyje, prie gelež
galės aiškiai suprasti Dievo būtinam*.
Mano
farmos
yra
verčios
$
10.000.
o
..
e
,0
;
ar
V
P
,er0
krautuvių
ir
viešbuI
Ir tave, mergele,
ous gyventi, nes saulės ener- tus laiku $>6«>V,887,006 algų,
gal ir daugiau. Geistina, kad ir mer čių, labai geri niarketat Kaina už
Knyga didelio formato, turi -< i ' s’ . į. :
Pini
gija snia’kiai mažės ir žemė-Taigi apskrito mechaniko
Prašau, kad tylėtum.
gelė arba našlele butų pasiturinti. viską tik $7.500. Jnešt $3.000. Rašvgus galima siųsti popierinį doler; _r. . ''Moucy O.u-.,. Adresuoki,
Mano adresas:
(34) kitę angliškai.
sekančiai:
(36) I
įe dary&L . L šalčiau ir šal- alga buvo $1,630 metams ar
Mane jaunikaitį,
MRS. BUCHMAN
GEORGE DEBEIKIS
"KELEIVIS"
255 Broad~ay.
SO. BOSTON. MASS.
!<<»> -’TŠ
Sarafoea Snr
Vonn9$tntrn.
čiau, kol pągąkį’’, nežiūrint ha $31.34 sąvaįtei
1 Lig viekų mylėtum.
___________________________________________________________________ •
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KELEIVIS

6

ino. atmintis pagerėjo, pro- ' gyvenimo kelionės. Tarp
ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS
’ini> darbas lengviau sekėsi žmogaus sielos ir ją palai
ir tt.
kančių organų nėra suderi
šteinachas rado ir kitą bu- nimo, ir, nors žmogus nori ir
:ą pajauninti.
įgali dirbti, džiaugtis ir ken
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą,
Kaip
žinoma,
sėklininkai
ielos
atvirutėti, bet suirę kiti kūno orga
Nedaug saldysime
galai
likss gyvi, ir.vyriškių meile
_______ x pasakę,
.... i kad abu „
_____
Romos
Imperiją, jos demokratiją ir impsrializmą, apie pra
;>e
hormonų
nuolat
gamina
nai jį nuvaro i kapą. Atjau
kad visa. ;apie ką žmogus'vėliau jiems ataugs vienam mą ir kita,
džią
krikščionybės,
Kristą, krikščioniu kilimą ir išsiplėti
ir dėklas. Jeigu sėklų išveda- ninimas Įgalintų žmogų pri
Kad taip ištiki
svajojo, ko troško ir siekė, galv
galva, antram uodega ir tuĮ
mą,
apie
Azijos
tautų
istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
imli kanalėli perrišti, kad versti širdį ir kitas kūno da
amziams slenkant palengva j rėsime du slieku. Jūrių gus turi progos Įsius
|
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių
;us negalėtų išbėgti, tuomet t lis tarnauti tol, kol to reika
pasiekia. Panorėjo juras per-į žvaigždei, kuri sudaryta iš daugelio gyvenimo reišsii
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinųsėkiininkai nustoja sėklas lauja žmogaus siela, kol
Skapytų gyvulių
’ laivą,
. pano-' penkių
’ ? ‘i šalis einančių spinplaukti įsiįtaisė
mongolų karo vadą Čingia Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
Kuomet sėk linin žmogaus smegenįs sugeba
>kapytų gaminę.
’‘
rėjo oru skraidyti — pakilo'dūlių,
nukirtus vieną spin- vaizda pusikei čia.
*
vimas Rusijos. Knyga baigiasi . straipsniu “Mongolai ir
orlaiviu, nematomiems daik- dūlį, kuris sudaro apie šeštą ąvukų sustoja augę ragai iams nereikia gaminti sėklų, savo pareigas atlikti. Jz.
čigonai.
”
,
it
daug
daugiau
gali
išdirb

i
DU1SS1tams permatyt-išrado Rent-.dalĮ viso kūno, tuoj ataugs ir visas kūnas pilni;
Knygoje
yra
daug
paveikslų,
žemlapių, piešiuių. Išleido
Lsekii- ti i žmogaus kūną susige
geno spindulius, su tolimo- naujas jo vietoje, o iš nukirs- .vysto. Tai rodo, kad
Tėvynės
Mylėtojų
Draugija.
Apdaryta,
puslapių £01.
JllVS turi riančių sulčių, kurios ir susti NAIKINK NUSĖS!
Įsi- tojo spindulio kartais išauga . ninku gaminamus sultys
mis šalimis susikalbėti
Ėg
11
Kaina .... |2.25.
; dar keturi spinduliai, gauna- Įtaką i kūno veikimą. Kavute prina žmogaus sveikatą.
taisė telefoną, radio...
i ir kai kur kitur, dėl sžA? VOtiSšteinachas perrišęs vieno Vasaros laiku musių visur
Bet pradedant nuo tų senų
juriy žvaigždė,
KELEIVIS
!kų
vietinių
žmonių
i
reiškinys
vadinasi
regenera

kėje sėklini kanalėlį (jų pilna. Žiemos laiku jos pasi
laikų, kada žmogus jau pra- .......
' ’ . .........
255 BROADVAY,
SO. BOSTON, MASK
žrno____________________________ ii
galima
sutikti
skapytų
cija.
-Jis
gamtoje
sutinkamas
a
du
ir
pro
kitą
gali
išeiti
slepia
skiepų
kampuose,
bet
dėjo sugebėti šiek tiek gal
kla, todėl patinas nenusto- su šiltu oru visur viešai pasi-1
voti. kada dar gal nebuvo ki labai dažnai. Driežui nu nių. kas daroma vaiku u
eč:
žiuje.
Tiems
žmonėms
kirsta
uodega
atauga,
o
pas
vaisingumo) seno žiurkių rodo.
lus mintis nei oru paskraidy
1. . i
Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
ti, nei jūrių bangas nugalėti dar žemesnius gyvius rege ga nei barzda nei ūsai.. uai- . mo. gavo jo pajaunėjimą.
Musės deda savo kiauši
Jvystyįsas
dėl
gerklės
nei
neracija
daug
plačiau
pasi

ai
ši
žiurkė
vėl
pradėjo
ir ju kraštą surasti, žmogus
nius visur. Ypatingai kur
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai.
Telefonas Haymarket 3390
jau nemėgo žilos senatvės, reiškia. Ten gyviams gali mo palieka visą gy vertimą i ii. jis perrišo antros pusės randasi gendanti daiktai.
1
ALLEN
ST..
Cor.
Chambers
St,
BOSTON, MASS.
eturi
į
plonas,
kaip
vaiko.
Jie
■ rdini kanalėli ir vėl gavosi Musės kiaušinukai pavirsta
kaipo tilto, nuo sveiko ir pil ataugti išplauti plaučiai,
Dar žiurkė Į mažus baltus perus, tie pe-Į
i jokios iniciatyvos, jokio pa najaunėjimas.
nu gvvenimo, urie amžinos skys, viduriai ir kita.
t
traukimo
prie
darbo
:
atmin

buvo
pajauninta
trečią kar rai maitinasi visokiais pur
i Pas žmogų regeneracijos
tylos — mirties.
Dėl MMvočių. žaizdų ir kitų skaudulių
tis
bloga,
protauti
nesiseka
ir
ią ir tuo budu ši žiurkė išgy vais. Už penkių dienų perai,
Daug svajota apie ilgą žymės silpnai pasireiškia.
;i
BEAK
BRAND SALVE (Groblewskio)
amžių? daug būdų išmėginta Žmogui gali ataugti išpiau- nieko kito nenori, tik valgyt veno viso 40 mėn., tuo tarpu, įlenda į žemę, pavirsta Į ma
Sustabdo skausmų ir užgydo žaizdas be
grąžint jaunystę, daug pasa tas odos ai raumenų gaba ' ir miegoti. Senatvė juos pa kaip normalus vidutinis žiur žas rudas pupes, panašias į
skausmo j 2 ar 3 diena*. Kaina 35c.
kų pripasakota, o vis tik bu las, bet niekad neataugs tinka gana anksti. Būdami kių amžius siekia tik iki 26 peteliškės pupę. Už kitų tri
GROBLEWSKi & CO, Hymouth. Pa.
“GY’DO i.- GYDO ir GYDO—bet maloniai”
do, kuriuo žmogui butų gali akis, kojos ir kiti svarbesni 140 metų prilygsta 60 n»etų mėnesių.
jų arba keturių dienų jau pa
Dr. Lichtenšteinas šį ope saulyje
ma grąžinti jaunystę, nesu organai. Pas žmogų regene seniui.
atsiranda būrelis !
Kad
geriau
ištyrus
lytinių
racijos būdą pritaikė žmo naujų musių, kurios išlindę
racija yra negalima todėl,
, Me* išdirbom armonikai
rasta.

Nors kiekvienam žmogui kad Įvairios kūno dalys yra į liaukų gaminamų sulčių nų 1919 metais vienam su iš žemės pradeda savo pra SPECIALISTAS NERVŲ IR 1 irme importuoja
visokių ru
KRONlšKŲ
LIGŲ
PER
SU

būna ir tokių \alandu, kada specializuotos. Žemesnių gy- reikšmę gyvulio ar žmogau? dalinai nuplikusiais žilais žūtingą darbą.
sių rankomis
VIRS 23 METUS. VISOS GY
, dirbtas ItališĮpuolęs nelaimėn ir nusivylęs v ių narveliai esant reikalui, organizmui, buvo daroma galvos plaukais reta bai’zda,
DUOLĖS
SPECIALIAI
PARŪ

Bet kokie yra tų musių
! kas Akordinas
PINAMOS KIEKVIENAI LI
gyvenimu, prakeikia^avogi- tinka Įvairiam darbui dirbti., atatinkami mėginimai su gy raukšlėtu veidu, nuvargusia prasižengimai?
i geriausia*
Kartais
GAI.
GYDYMAS
ELEKTRA,
, pasaulyje. L—
_išvaizda
______ _ir _________
kitais senatvės žmogžudyste. Nes jos nuo
mimo dieną, tečiau gyventi Ir jei jiems išpiausi, pav.,! vuliais ir paukščiais. Pav.
K.AS NORI.
1 Ant 10
rjf
‘
skapytam
gaidžiui
po
kiek
požymiais
!
seniui,
buvo
pavisi žmones nori. Ir ką gėrės- akį, tai iš gretimų narvelių
i metų gva- T“
visokių gendančių ir puvan- !
Į rantuotos. *•—
niu mes savo draugui galime gali išaugti nauja akis. Tuo i laiko įsiuvo vištos dėtis, ku- daryta panaši operacija,
čių
daiktų
tiesiog
lipa
antį
į Musų kai
I
a>
vipalinkėti, jei ne geros svei- tarpu žmogaus akis yra pai- irios jo kūne prigijo.
Praslinkus penkiems mė tavo stalo, nusišluostant pur-i
no* žeme
CO SCOLLAY SU L ARE
snės negu kitų išdirbėtų. Dykai «nKatos, jei ne ilgiausių metų. mos sudėties, regėjimo dar įsas gaidžio išvaizdą pakeitė. nesiams po operacijos, jo vais apdengtas kojas Į tavo
fpikiam pamokinimcs. Reikalaukit kaBOSTON.
'
įskiepytos
dėtys
išdalinu
jo
Net, pramanydamas legen bą gali dirbti tik tam darbui
sveikatos stovis žymiai pa pieną arba maistą. Jos labai
OLYMPIA THEATRE BLDG,
I talogo. kuri prisiunčiam dykai. " (-)
ROOM 22
das apie Adomą, J ievą ir pritaikinti narveliai, ir juos • kūne tas sultis. Kurios gami gerėjo. Rankos nustojo dre mėgsta žaisti ant tavo cuk
‘
RUATTA SERENELLI & CO.
VALANDOS: DIENOMIS nuo
Rojų, žmogus šalę kitų gery išplovus, aplinkiniai akies namos vištos kūne ir gaidys bėję. Kūno svoris padidėjo. raus indo arba ant torielkų.
1014 Blue Islaad »». Dpt. 80. Chicag*
9 iš ryto iki 7 vakare.
bių jam suteikė ir nemirtin raumenys jų uždavinio at visa išvaizda tapo panašus i Galėjo dirbti bet koki darbą. Ištyrinėja viską, kas tik ran ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki
1 dieną.
vištą. Skapytai vištai Įsiuvus Kūno oda pasidarė lygi, dasi ant tavo stalo, tuoj kim
gumą, kaipo vieną iš di likti negali.
Tel. South Boston 3520
džiausių brangenybių, už ku Nors žmogus tiesioginiai į gaidžio sėklininkus ir jiems blizganti. Plaukai pasidarė ba prie tavo kūdikio, gal apResidence University 1463-J.
rią žmogus galėtų viską ati išplautus, sugedusius ar pa prigijus, višta virto dėl tų pa tankesni. Ir minėto žmogaus sistojant ant jo gražiai rau-j
S. H. Puišinte-Shallna
duoti. Gėtė savo veikale senusius kūno organus nega čių priežasčių tarytum tikiu atjauninimas buvo pilnai pa donų lupelių arba akučių.
Lietuviška
Aptieka
LIETUVE MOTERIS
“Faustas’ vaizduoja vienuo li pakeisti naujais, tečiau, gaidžiu. Išaugo ilga riesta sireiškęs visoje srityje.
ADVOKATE
Musių
kojos
netik
neša
purMes užlaikomo visokių Vaistų
366 Bro«d**y. S*. Boetoa, Ma*a
li, kuris net savo dūšią vel kaip matėme, visas žmogaus uodega, didelė skiauturė ir Darant šias pa jauninimo i vus, bet ir visokius gemalus,
ir Šaknų
Room 2.
niui parduoda už tai. kad tas kūnas nuolat naujinasi ir pagurklis, užaugo pentinai ir 1 aeracijas su žmonėmis dau-; kuriuos palieka ant tavo
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjime į v
kraujo valyme, nuo slaptin
grąžina jam jaunystę.
naujinasi. Atrodytų, kad vi jis pradėjo gaudyti vištas. gumoje atsitikimų pasiekta ‘ majsto arba ant kūdikio vei- strėnų,
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc.
Suprantant
kokią
reikšmę
Gyvenimas, tai tik vienas suomet žmogus turėtų būti
gana gem rezultatų, nors yra i delio.
Taipgi užlaikėm Dielių iš Lietuve*.
kuogeriausias. }vaigyvių gyvenime turi atatin buvę ir tokių— operacijų^
žinomas pasauly dalykas, jaunas.
DIDELIS PASISEKIMAS
muses
—
- — ku- ■ Baidyk
,
...... nuo kūdikio ' Pažarnavima*
rioe šaknys, partraukto* iš Lietu
kami
hormonai,
nesunku
su

kuri visi brangina, nes visa
jokių vaisių nedavė,; jr nuo ligonio. Saugok, kad' vos. Vaistų prisiunčiam ir per
Bet iš tikrųjų taip nėra.
kita, kaip meile, džiaugs Nors musų visos kūno dalys prasti, kame gludi svarbiau kariais
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
inet pakenkclamos:
13
gendantis ir pūvantis čioj
vietoj.
mas, kančia yra vienų aukš ir naujinasi, bet pas senes sia senėjimo priežastis. Sens žmogaus
— sveikatai. Bet ne-; liktas nesirastų apie na-į
100 SALĖM STREET.
TJu Chewing LAXATIVE
tinami, kitų niekinami.
m hiinn
*_j___ __________
būna nnp
prie vnsn-l
viso- __
mus Apdangstyk
visus vaii 
niuosius mes nematome tų tančio žmogaus susilpnėja pasisekimų
BOSTON, MASS.
Senatvė, tai yra v ienas da gyvybės jėgų, tos energijos lytinių liaukų veikimas, per kių operacijų.
.... .. gomus daiktus. Visokias išMalonaa čiugumi c kuria
lykas, už kuri žmogus nėra ir to grožio, kuris yra pas mažai pagamina atatinkamų <is naujas mokslo išradi- matas laikyk po uždangalu,
palaiko pilvo regcMariškuatsakomingas, nes visa kita, jaunesniuosius žmones. Ir 'sulčių, nuo ko žmogaus jėgos r as jau pradėta naudoti Sjetais aptaisvk duris ir lan- I
mą. Vaikai myli jj.
kas žmogų ištinka, neapsiei senėjimo kaltė priklauso ne ir sveikata menkėja.
DR.MARGERIS Į
hic. ir 25c.
nraktiniams tikslams. NemaNaikink muses!
na be paties žmogaus kaltės. musų raumenims, kad jie ne Dabar kyla mintis, ar ne ža turtingų žmonių prašo gyp
g.
Gydytoj** ir Chirurgu j
Ir prie šio visiems bendro rodo senojo tvirtumo, ne mu galima. kaip nors, atgaivinti dytojų padaryti jiems pajau-. ___________________ ______
Valandos: 10—2; *—•
!
tikslo, pailginti gyvenimą, sų odai, kad ji netenka jau pas žmogų atatinkamų sul ninimo operacijas. Nemaža’
nmrofiup n 1VID
Sekmadieniai*: 1©—3
♦
siekė žmonės pradžioj bur nystės grožio ir ne musų šir čių gaminimą.
, ų yra padaryta. Anglijoje?
□ILKLlnU LLIAIK
3421 So. Halsted Street •
tų, religijos pagalba, bet nie džiai, kad ji netvaksi visą šioj srity daug yra pasi vienoje prieglaudoje buvo Naujausias ir Visugcriausias Y aisCHICAGO, ILL.
į
kas negelbėjo. Tik mokslui žmogaus kūną gaivinančiu darbavęs Šteinachas. Jis da pajauninta 20 senių. Jų visų as Sutvirtinimui Kraujo. Nervų ir
Tel. Boulevard 8483 *|
Viso Kūno. Prašalina jis skaudžius
pasisekė rasti būdą, kaip pulsu. Tikrieji senatvės kal rė mėginimus su žiurkėmis. Į sveikata žymiai pagerėjo
- .-.
kroniškus užkietėjimus, kūno skausdaugeli kitų dalykų, taip ir tininkai yra visai kitur.
į seno žiurkės patino pilvo Toliau jau patys galejo SaU mus. ir svaigulius ir skausmą galvas.
Visi iŠ Sugrąžina apetitą, atbudavoja kūną ir
žmogaus' atjauninimo svajo
raumenis Įsiuvo jauno žiurspėkas ir užlaiko normales funkcijas.
Ne taip labai senai suras kučio sėklines liaukas. Grei duoną užsidirbti ir
nę Įgyvendinti.
prieglaudos buvo paliuosuo- Tą vaistą galima gaut aptiekose. arTelefona* 31234
I
ta,
kad
kūne
yra
nedidelės
' ba galite tiesiog parsitraukti iš vy
I; Žmogaus kūnas, kaip ma
tai šis patinas pajaunėjo, at ti.
MEDICINOS DAKTARAS
gina, sudėtas iš daugybės organizmo dalys, kurios iš gavo daugiau jėgų. Tas pat Pradėta jauninti ir gyvu riausios aptiekos. prisiusdanai 82.50.
(-)
dalina
ypatingas
sultis.
Šios
C. J. NUOLATOS |
Įvairių dalių, o jos dar iš
buvo daroma su patelėmis. Ii lis. Ypač svarbus dalykas' NEW ENGLAND CHE.M1CAL CO.
sultys
susigeria
Į
kraują,
ir
BOSTON
12,
MASS.
smulkesnių dalelių. Taip šiiĮsiuvant jaunų žiurkių pate- yru pajatifiiflimas geros veis
Valandos: nuo 2 0& 4 po pietų. į
‘ eržilų, avinų
- ir
- -kitų
- gyvu
dis, taip kitos musų organiz kraujo būna išnešiojamos po lių dėtis. Visuomet gavosi lės
nuo 1
Į
mo dalys dirbdamos trinasi, visą kūną. Jos ir yra dau- žiurkių pajaur.ėjimas. Voro- lių, kurie toliau netinka veis*
1®7 SUMMER STREE7I, I''VJ
lietuvis Optoiuetnstas
pamažu nvksta, genda irt’. giausia žmogaus laimės ar novas panašius bandymus lei, o pajauninti vėl gali pla
LAKRENCE, MASS*-.^^ |
Babies Loveli
nelaimės Kaltininkes,
kaltininkės.
'r*
silpnėja. Musų kūno organai nelaimes
darė su avimis. Senam avi tinti savo gerą veislę. Šioj
sudėti iš mažutėliu daleliu—
sultys vadinamos hor- nui prie esamų sėklininkų jis srity nemaža operacijų jau
pilv* ir tara*
narvelių. Šių naivėlių airi- eonais. Juos išdalina kelio- prisiuvo jauno avinuko su- vra padalyta, ir jos davė<gažius kartais gana trumpas ir se vietose esantieji atatinka- piaustytas sėklininkų dalis ir na gerus rezultatus.
DR. J. MARCUS
iiie greit miršta, su jais ir tos 1711 organai, liaukomis vadi- dėl to, jiems sugijus, sėkli Su gyvuliais pajauninimas
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
kuno dalys, kurias jie suda- narni. Šiuo tarpu, praleisda- ninkų veikimas sustiprėjo ir vyksta gana gerai, bet apie
Specialistas sekretnų ir chroniš
ro, silpnėja. Musų odos pa- mi visą kitą, kalbėsim tik jie galėjo daugiau gaminti pajauninimą galutinės išva
MnS..WlNSLOW*t
kų vyrų ir moterų ligų.
viršutiniai naivėliai greitai apie tuos hormonus ir tas organizmui reikalingų sul dos šiandien sunku padaryti.
201 Hanover St, Boston, Mass.
Išegzaminuoju akis, priskiriu
Room 7
nusitrina, tai ir akim galima liaukas, nuo kurių priklauso čių. Ir iš netinkamo veislei. Žmonių pajauninimas pra
akinius, kreivas akis atitiesinu
Syku?
Tel.: Richmond 0668.
(-)
ir amblyopiškose (aklose) aky
pastebėti. O prausiantis, mes musų jaunatvė ir senatvė, seno, nuskurdusio, vietomis dėtas daryti vos prieš keleValandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak.
se sugrąžinu šviesą tinkamu
nuo savo paviršiaus nutrina- • Tai bus lytinės liaukos.
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų
laiku.
pliko ir prislėgto ūpo avino, ,rius metus, ir nors vienus,
J. L. PASAK ARNIS. O. D.
me milijonus pirmiau buvu- Žmogaus lytinės liaukos, praslinkus po minėtos opera- antrus metus po pajaunini447 Broadway, So. Boston, Mase
siu gyvų, bet vėliau mirusių'pas vyrus sėklininkai, pas cijos 2 mėnesiams, gavosi mo žmogaus sveikatos stovis
mažutėlių naivėlių. Juos pa moteris kiaušinėlius gami gražus, kudlotas, linksmas ir pagerėja, bet kaip pajaumaino nauji jauni narveliai nantieji organai dėtimis va tinkamas veislei avinas.
ninimas atsilieps tolimesL1ETUY18 DENTISTAS
ir po kiek laiko musų odoje dinami, be sėklų išdirba dar Panašių operacijų buvo niam pajaunintųjų gyveni- DR. LANDAU
ST, BOSTON.
nelieka nė vienos dalelės, ir kitos rūšies sultis, — hor daryta gana daug ir visos da- me,
me. dar nesuspėta ištirti. žiž.i- 32 CHAY1BERS
Dr. St. A GALVARISKI
Gydo Veneriškas Ligas.
kurią mes turėjome prieš ke monus, kurie susigeria į vė gana genis rezultatus. V
(GAUNAUMAS)
Voo- ' noma, gali būti dar daug šioj Valandos:— Kasdien nuo 8 iki
10,
nuo
1
iki
3
ir
nuo
6
iki
8.
kraują.
Šios
sultys
turi
dide

letą metų — visi jie pamai
ronovas, įsitikinęs geromis 'srity
srity reiks patobulinimų, kad
Ofiso ▼•lando*: Nuo 10 ryto M
Nedėldieniais nuo 9 iki- 12.
5:30 dieno. l*oo 7—• rokoro.
nyti naujais. Taip keičiasi ir lę įtaką į žmogaus organiz atjauninimo pasekmėmis ant galima butų pajauninimas
NedMonri* pagal oodaMioa.
visų musų organų narveliai, mą. Pirmiausia jos priduoda gyvulių, panašias operacijas taikinti praktiniam žmonių
414 BROADWAT,
senesniuosius nuolat pakei žmogui vyriškas arba mote darė su žmonėmis. Bet ka- gvvenimui kiek platesnėje
Tel. So. Boston 506-W.
SO. BOSTON, MASS.
čia nauji. Ir sakoma, kad pėr riškas budoypatybes ir sutei dangi jauno žmogaus lyties plotmėje. Bet kiekvienam
DAKTARAS
keletą metų visi musų kūno kia žmogui gyvumą, energi liaukų sunku gauti, kad jas tenka pažinti, kad mokslas
organai pamažu pakeičiami ją. Pas vyrus sėklininkų iš butų galima Įsiūti senam kelią prailginti žmogaus gy- A. L KAPOČIUS
r♦
Telefoną* 5112.
naujais. Tik musų smegenų dirbtos sultys, nukeliavusios žmogui, todėl tam tikslui bu- venimą ir nugalėti žilą seLIETUVIS DENTISTAS
e
narveliai yra daug pastoves su krauju į smegenis, sužadi vo naudota beždžionės sekli- natvę jau yra radęs. Galima VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
* Dr. A. Gmm-6«niKkB
♦
Eagle Brand išaugino dau
ni. Todėl ir žmogaus būdas na jame vyrišką drąsą ir sti ninkai.
_
jau šiek tiek ir numatyti ko♦
Nuo 2 iki 9 vak.
gi** avriki) kūdikiu, neg*
LIETUVIS
DENTISTAS
prumą,
sukelia
simpatijas
.
___
_
____
_____
Į
ir kitos sielos ypatybės pasi
1920 m. vienam 52 m. pa-, kias pasekmes turės pajauni▼i«i kiti kūdikių maistai.*
NEDALIOMIS:
VALANDOS:
f
lieka visą gyvenimą kieje prie moterų, vaikščiodamas cientui buvo padaryta pana- nimas tolimesniam žmonių
t
Nuo 10—12 dieną
iki 1 v. po pietų
i
daugiau ar mažiau vienodos. po visą kūną, sužadina jame ši operacija. Po operacijos gyvenime.
Nuo 2—5 po pietų
Seredomis iki 12 dieną.
Nuo
6
—
8
vakare
Gyvuliai, savo kūno orga barzdos ir ūsų augimą, kau- bendras paciento stovis pa- Visa mirties nelaimė da
Nekėliomis pagal susitarimą.
Ofisas “Keleivio” name.
nų atnaujinimu daug toliau, lų stiprumą ir kita. . Moterų gerėjo, jis žymiai sutvirtėjo, bar yra tame, kad žmonės 251 Broadway,
EAGLE
BRAND S*i
705 N. Mai* St. kaaip. Broad St.
tarpe C ir D St,
>
CONMNSED MILK
už žmogų nueina. Perkirtus lyties liaukų sultys kiek kito- nustojo sirgęs įvairiomis Ii- įniršta neatlikę jiems skirtų
MONTELLO, MASS.
SO. BOSTON, MASS.
slieką pusiau, pamatysim, kios, ir jos sukelia moteryje'gomis, kurios seniau jį var- uždavinių, nepabaigę savo

ŽMOGAUS PAJAUNINIMAS.
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KELEIVIS

SUIMTAS UŽPUOLIKAS.
parvykęs išsigėręs iš Šiaulių
SULAIKYTI LENKU
pasakė Vaitiekūnaitei, kad
ŠNIPAI.
Šiorpis dienomis ties Varjis jos niekuomet neves ir te Jau nuo senai Įvairios len kališkių kaimu, Ukmergės
gul ji apie vestuves nesvajo kų Įstaigos siunčia į Lietuvą apskr., iššoko iš rugių vien
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)
ja. Tuomet Vaitiekūnaitė pa savo šnipus. Ypač daug šni marškinis vyras, užpuolė
BALTIKO AMERIKOS LINU a
bučiavo keletą sykių p. Ž., pų sugaunama paskutiniu ėjusią pro šalį mergaitę 15
tai
pirmutinė ir vienatinė laivinė
pasakė
sudiev
ir.
išėjusi
i
vir

metų ir išžagino.
iaiku.
DIDELĖ NELAIME PRIE antras liko lauke. Kiek pabendrovė,
kurios laivai pralaužė
ŠEŠUPĖS.
įdirbėjęs, esantis šuliny pra tuvę, išgėrė pirma denatūra Taip, Ukmergėje krimina Vėliau tas pats vyriškis,
kelia
iš
Amerikos
New Yorko
to. o paskui ir karbolio rūgš linė policija šiomis dienomis apsiginklavęs šautuvu, tuo
27 sunkiai sužeisti, — vienas dėjo šauktis pagalbos, nes ties, nuo to ir mirė.
; sulaikė lenkų šnipą Petrą pat tikslu užpuolė kitą mer
TIESIAI Į LIETUVOS
mirė, daug lengvai sužeistų. jam esą bloga. Esantis lauke
i Kšimanovski su padirbtu giną, bet čia jam nepasise
darbininkas taip pat virvės
KLAIPĖDĄ
“Naujasis Tilžės Keleivis” pagalba, paskubomis nusi BUVO VYRUI BAIMĖS... Lenkijoje Lietuvos vidaus kė. Mergina atėmė iš jo šau
praneša, kad liepos 19 d. ties leido i šulini gelbėti draugo, Kaunas. Liepos 21 d. ties pasu Orlausko Vinco vardu. tuvą ir jam pačiam sudaužė
siunčiant du laivu pernai, o jau
Galbrastais sugriuvo tiltas. bet, matyt, per naktĮ prisi Karmelitais saloje bendro Kaune vėl sulaikyti du galvą. Šisai “karžygis” jau
net penkis šįmet.
Iš po griuvėsių ištraukta 30 rinkusių dujų tapo abu nu se maudyklėse dvi panelės ir šnipai: vienas su padirbtu yra suimtas.
—40 sunkiau ar lengviau su nuodyti.
»yras, kaip garniai, brai 1 pasu Beliausko Kazio vardu
KAINOS LAIVAKORČIŲ I
LAIVŲ IŠPLAUKIMAI
KI AIPtDĄ
žeistų žmonių. Buvo taip. Atvykusiai pagalbai teko džiojo Nemuno seklumoje. i ir antras Greško, v isai be do- JAVUS SUMAIŠĖ SU
Trečia klės* ................... $107.0*
“LITUANIA”
30 Rugp -Aug.
Dar 1925 m. keturi kaimai vien ištraukti du šiltus žuvu- Netikėtai jie pataikė i gilu • kumentų.
ŽEMĖMIS.
Ten ir at^al tikta
*101.00
"ESTONIA” 20 Rugsėjo-Sept.
Šilai,
Panevėžio
apskr.
Turistine
III
klesa
....
$117.00
(Seu Krauleidžiai, Naujieji
darbininkų lavonus.
mą. Viena panelė tuojaus
Visi jie slaptai perėjo sietl Spalio-Oct
•LITUANIA"
Ten ir atgal tiktai .. $i0«5.0*»
Kiauleidziai, vederaitiskiai p
-• nelaimių
... atsitin... _ pasileido plaukti: kita gi ne ■ ną ir sulaikyti su kaltę Įro Liepos 6 d. per Šilų apylinkę
Panašių
Valdžios taksai atskiriu^..
“LOL>>N<A” I Lapkričio-Nov.
n ualoia.>tai) susitarę pasi- ka gana dažnai, taigi reikėtų mokėjo ir Įsikibo Į vyrą. Pra dančia medžiaga, šnipai pri perėjo baisi audra su ledais.
KALĖDŲ Laivas ‘T’OLflNlA” b Grui'džto-Dccember
sidėjo kova už gyvenimą: sipažino aiškindamiesi, kad Ledų gabalai buvo vištos
g>tate pei Šešupę medini til- šiuo reikalu susirūpinti.
kiaušinio
dydžio.
Daugiau

ią. 1 litas buvo i metrus nuo_________
Žiniom
kreipkitės i l ietos agentu ar į bendrovę:
čia pasikelia ant vandens pa jie pastojo šnipinėti, negalė
vandens. Šiemet, prieš pot- BAISI LIŪTIS SU LEDAIS, viršiaus, čia vėl eina i dug dami rasti Lenkijoj darbo. siai nukentejo šie kaimai:
vyni, tiltas buvo nugriautas, Varėna. Liepos 17 d. Va ną. Vyras mokėjo plaukti ii
BALTIC AMERICA LINE
Visų sulaikytu šnipų bylos Sudeliškių, Pupeliškių polivarkas
ir
dalis
Kieliugalių,
o praėjus potvynio pavojui rėnoj
8 BRIDGE STREET,
NEW YORK, N. Y.
ryto buvo gan pakildamas į paviršių pradė i perduotos karo komendan kur rugiai visi prie žemės
vėl atstatytas. Kad tilto ne gražus nuo
jo
šaukti
pagalbos.
Tuoj
at

tui.
ir ramu* oras, bet
priplakti, o vasarojus sumai
reiktų kas pavasaris nuimi apie IV vai.
vakaruose pasi- važiavo valtis. Kadangi mer
nėti. tų kaimų
ūkininkai
su

šytas su žemėmis.
gina
smarkiai
-laikėsi
Įsiki

AUTOMOBILIO NE
.'*-u Į
.. . _ rodė nedideli* palšas debeHAMBURGE NEBUSIĄ »Įstatymų tvarka, tai senatotarė ipo tiltu
LAIMĖ.
įremti l upęs sėlis. Jk augo ir slinko Varė- busi, tai abudu visai pavar
MIRTIES BAUSMĖS.
• riai nusprendė naudoti savo
dugną tvirtus stulpus, kurie nos link: pradėjo lynoti ir go, o mergina jau ir vandens Liepos mėn. 10 d. netoli LINKSMOS VASAROS
Hamburgo
senatas
nutarė
teisę < ir mirv
v
turėjo atlaikyti potvynio veikiai pasiradė viesulas su ! prigėrė. Tečiau saloje ji ne Jonavos apvirto autobusas DIENOS TUOJ PRAEIS. : naniourgo senatas nutarė pasigailejinio
netvirtinti jokių Hamburgo
vandenis ir ledus.
trukus tapo atgaivinta.
! su keleiviais. Kai kurie ke- Į Linksminkis kiekvieną
perkūnija
ir
ledais,
kuris
’ Tprašys
. " pasiNelaimingojo antradienio truko iki pusiau dvyliktos.
' leiviai daugiau ar mažiau su- j saro* dieną! Kelios sąvaites į teismų mirties sprendimų net, jei nuteistasis
Vasa- tuose atvejuose,. _jei mirties ! Pasl£a,leJimorytą pradėjo tuos darbus. \ Ledai krito vistos kiaušinio LIETUVOJ NUSILEIDO I žeisti. Automobilio šoferis yra _perdaug trumpos.
_
1
Iv
1
Kadangi ūkininkai kasmet didumo, pasikartojo trissyk.
(neturėjęs
leidimo
važinėti.
;ra
atėjo
todėl,
kad
pasaldi,bausme skiriama už sun.
LENKŲ ORLAIVIAI.
___
___________
_____________________
__
_
___
_
'
Į
Los
Angeles
4 rugVeriamas
tardymas.
‘
nūs
jūsų
atmintį
sekantiems
kiaušius
nusižengimus.
Lais!
.
_
s
mieste
patys tiltą nugriaudavo be Nuostolių padaryta mieste Varšuvos spauda praneša,
mėnesiams. Todėl neprisilei- vo miesto Hamburgo senato- piučio drebėjo žemė.
jokio meistro, tai ir si kartą ly gan daug: išmušti bažny kad lenkų aviacijos pulko
I 1 •>.__ :
ir___ 1_______ r__ ’
__ i___________ i __i_______________ ! —------------------------------------------------------------APDRASKĖ
PASIUTUSI
*skit
nei šešėlio ligą, kurios riai randa, kad mirties baus-‘
manė be jo apsieisią.
čios ir šiaip namų langai. Ja karo lakūnai, lėkę iš Varšu-,
KATĖ.
į
sugadint jūsų linksmą mei neturi būti vietos Vokie-Į
Tiltas vienoj ir antroj vai sunaikinti, stačiai su že vos Lydon, miglos dėliai pa
j tijos baudžiamajame kodek-!
upės pusėj buvo pritvirtintas me sumaišyti. Ypač daug klydę ir sugedus motorui tu- į Vendžiogala, Kauno aps.'
se. Bet, kadangi baudžia-;
geležiniais sti aigais prie me- nukentėjo klebonas, kurio rėję nusileisti. Jie nutupę Liepos mėn. 17 d. Skrebinišmasis kodeksas gali būti pa
dinių Kranto Įtvarų. Pir- “valakas” matyt pateko vie- Lietuvoj, netoli Kėdainių. . kių kaimo gyventoja M. Kili-:
keistas bendra Vokietijos
miausia ūkininkai nunese šo- sulos sritin. Bažnyčion atvy Orlaivis sudaužytas, sunkiai ijanienė pastebėjo, kad jos!
i
katė
pasidarė
labai
Įtartina::
ninius turekiius, o paskui kę žmonės paliko arklius sužeistas lakūnas poručikas
I
pradėjo imti vieną paskui ki prie vežimų, kurie ledų ka Chackievič lietuvių suimtas, visą dieną nepaprastai kniau1
Iš IR I
M Ut I
tą medinius tilto rąstus.
pojami išvertė vežimus, ati bet antras lakūnas — ser kė ir nieko neėdė. Rytmetį,
LIETUVĄ
LIETUVĄ
Tuo laiku ant tilto buvo trukę išbėgiojo. Ledai užmu žantas Šurpka suspėjo pa liepos mėn. 18 d., vos tik KiPER HAMBURGĄ
lijanienė
pravėrė
duris,
katė
PER BREMENĄ
suėję apie 80 žmonių. Staiga šė daug paukščių ir naminių bėgti per sieną Lenkijon.
Ant
rr.usų
tri-triubinių laivų
ant
didžianaio
Vokiečių
laivo
tuojaus įsiveržė iš lauko Į vi-1 ,
vienas straigas atsiliuosavo, Įnamių. Lijo kaip iš kibiro,
NEH
YORK(B»uį*s>HAMBURG
COLUMBUS
dų ir prišokus prie šeiminin-į j
ŪKININKAI VAGIS.
ir visi rąstai bei sijos susmu klebonija taip buvo apsemta
DEUT8CHLAND,
arba kitai* šmmj Linijo* laivais
ALBERT BALLJN.
,
kės
kojų
su
dantimis
ir
na.
ko į vidurį, o po to visas til vandeniu, kad klebonas iki Šunskai. Mariampolės ap.
TIK ASTUONIAS DIENAS
. RESOLUTE, REUANCE.
Paikios k*jutos Trečiai Klesaitas su didžiausiu trenksmu klupščių turėjo bristi, norė Liepos 10 d., 1 vai. nakties gaiš gerokai jas net iki krau-!
ir ant populiariškų vienodai*
T ik tai Steitrumiai
«
kamb«ri*is laivų Clevetond,
sugriuvo.
* damas
‘
_
Draugelis Andrius Oželių k., i jo apdraskė. Bendromis pa-'.
patekti bažnyčion,
Hestphali* ir Thariagi*.
jėgomis
katę
pasisekė
uža1
^Trinerio
Kartu
sis
VyNORTH
GERMAN
Manoma, kad koks neiš kur pamaldos prasidėjo Paežerių vai. 40 margų že
S*v»itini*i išplaukimci iš New
ir niekas daugiau nek^ntuoj. jum, puikų
Yorko.
Ijirrai Tharmgi* ir
manėlis bus atsukęs tą strai- prieš 12 vai.. Žmonės stebė- mės ūkininkas, pasikinkęs mušti
Westphalia atplaukia į Boston*.
nukentėjo.
M.
Kilijanienė
iš(
Ia,k
»l>v«*
pilvo
porą
arklių
su
Vaitukaičiu
gtą, visai nenumanydamas josj tokiu nepaprastu gamtos
Penonafiai lydi™ j Europą
65 Stato St, Boston, Mi
išvažiavhnai.
pasėkų.
apsireiškimu, ypač dėl to,
to. Kaziu, Pagramdų k.. Gižų v. vyko Į esanti Kaune V aisty-, h^*™*1**1^*5' nuo kūnų paarba pas vietos agentus
bės
Higienos
Institutą
gydye,m
P***<*»
ne
"
Dalis ant tilto buvusiųjų kad viesulą palietė tik patį nuo 24 margų žemės atva tjs
.ii New York
muo, galvos skaudėjimas,
į K*tmą ir atgal
vyrų išsigelbėjo tik tuo, kad miestelį. Už pusės kilometro žiavę prie V. Kasakaičio vė Vasaros metu ūkininkai raerT’škm»as ir abelnas nevyių
(Pridėjus S. V.
spėjo laiku nuo tilto sušokti Į aplink Varėną ledų nebūta. jinio malūno atplėšė lentą,
Taksus.)
vhagnn ralis,,
vandeni. Bet daugiau, kaip
i Įlindo Į vidų, atsikabino du- Dasiutusių gyvulių, ypač šuuri'ger°
į
Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų in
puse visų žmonių krito drau PERKŪNAS UŽDEGĖ (ris, prisikrovė vežimą giudų, nų, turėtu pasisaugoti. Ge- i to,~tegul "^
išbando Tnneno;
formacijų klauskit pas vieton
liausią
priemonė
:
i miltų — viso 12 centnerių ir
ge su visais rąstais.
agentus arba p*3
KLOJIMĄ.
is
dienos
Kartup
Vynu.
Tai
yra
puiki■pririštus visus šunis
Tuojaus pasigirdo sužeis-,
' gyduole. Aš neužmiršiu re- ■
Hantarj-Anrlca Liu
j ir nakties metu.
tujų šauksmai ir dejavimai,
j komenduot ją savo drauUnited
Ameriean Line*. Iim
NORĖJO NUSKANDINTI.
ĮĮ”
o vandeny buvo baisus vaiz ..„a,a.
General Agents
131 Statė St,
Koston. M
das: sugriuvęs tiltas ir tarp ėjusi smarki audra su perku-lSubatvak?HO’, ir malūninin T.
XT
oj ,
(Vartokite ir kitus patikėtinus
j
kas.
grįždamas
iš
kur
tai,
pa

Liepos
21d.
Neri;
ties
SlabaTrilmio
prep.^,,
_
T
rigriuvėsių įsprausti pagalbos navimu uždegė piliečio Virstebėjo, kame dalykas, prisi da maudėsi pusgirčiai vyras
„
Smetonele, Trišaukianti apie 40 žmonių. J bašio klojimą.
kėlė
šeimininką
ir
pėdomis
ir
motens.
Vyras
pradėjo
Sha
Įspūdis dar pasidarė bai-' Lietaus liūtis buvo smarki.
(mat,
buvo
didelė
rasai
ėmė
vesti
moterį
gilumon
ir,
jau
„
rtoja
^
laukai
liekll
sesnis, kai atbėgo nelaimes
pliai
įvedęs
pastūmėjo.
Mis
,.
ir
ž
tai
į
Utua
vytis
plėšikus,
kuriuos
Išlanvieton namiškiai ir jieškojo UŽSIMUŠĖ LAKŪNAS.
džių kaime, Gižų valse., ties
pradėjo skęsti. Ten bu-Jeigų jūsų aptiesavųjų po griuvėsiais.
Liepos 16 d. rytą vyr. Įeit ūkininku Staniškiu susigavo. tens
Planuodami Kelianti
(per Anrlija)
vusieji
moterį isgęb korius ar rai, pardavėja.;
' Tuojaus tilto statybos pir Mačiokas vos jam iškilus 100 Vaitukaitis Kazys, matyt iš bėjo, o žmones
sumažinta kaina 3 kleso* suj?t>žvyrą gerokai apkūlė į
daWn( ^.,„7
j
LIETUVON
mininkas ūkininkas Šilvetai- į metrų aukštumo, sugedus gėdos, persišovė, o Draugeli
tinių laivakorčių
t
“
Plaukite
po Amerikos Vėliava” •
I KAUNĄ IR ATGAL
tis ir “amtsforsteras” Krant- motorui, aeroplanas nukrito gerokai apkulę policijai per VIS DAR VARO “SAMO- pas Joseph Triner Company,
Ir
pagalvę
BERENGARIA ir
'
j
1333 S. Ashland Avenue, luivTj, kuriu*- '.aido ir <»p*-Ti»oja .StfRKTiyfĄ*
,zas, kuriuodu išliko nesužei- ir lakūnas užsimušė. Liepos davė. Apylinkės ūkininkai
VaHtijų Vafd/Ki.
‘
: '
GONKĄ.”
MAŲĖETANIA
..............
$211
Specialė rk<knr«ija ;
'frvvnį
’šti, telefonu pakvietė Būd 17 d. lakūnas iškilmingai pa šiuo atsitikimu džiaugiasi, Užlieknės kaime, Viekš Chicago, III.
išplauki ant puikuolio laivo
AQUfTANM
........... $215
viečių gydytoją ir gailestin laidotas Kauno kapuose.
S-S. LEVIATHAN
nes mano, kad vagystės su nių valse, pas pil. E. KrizaiDUSULYS
PRAŠA

’
f
TJEPOJĄ
f
R
ATGAL
ŠIAIS
gąsias seseles. Gydytojui bu
Rugsėjo 10 iš New Yorko.
tę. L. Feinbergaitę, E. Oščimažės.
LAIVAIS —
LINAMAS
vo darbo, nes reikėjo aprū
Ją asmeniškai ves Mr. W. XV.
GAISRAI.
IA BOSTONO
naitę ir M. Jankauskienę po
Generah* -Agentas Cnitcd Statė* Lmr<» ii ’
S AM ARIA ’... ... R.tpida* .2į
pinti 27 sunkiai, kitus leng Papivėsių kaime. Pasvalio ’
Gydymas Gvarantuotas
l*ittsbtnįlk
Pa.
FABRIKANTAS BE
licija rado degtinei gaminti
LANCASTRIA ... Rugpiočio 27
Kiti Rugsėjo išplaukimai bos.
vai sužeistus.
i
vals. liepos 17 d. MacijauskoLACONTA . ..
'Įrankius ir pagamintos deg
KOJOS.
Rugsėjo 4
S.S. RepubKc
.. .Rugsėjo 7
Atvyko tuo tarpu ir Tilžės sudegė visi trobesiai su paša ■' Tauragė. Žinomam buvu tinės. Visas radinys konfis
{ Uetar* greitu laiko, liiptiiskimas
S.S. Pres. Harding.
_
9
. Rugsėjo
Kas seredą. Keleiviai nepiliečiai j-;
ugniagesiai, kurie padėjo su ru ir kitu turtu, Mikulskio tik: sio “garsaus
_____ ” fabriko vedė- kuotas ir kaltininkai bus nuS.S. Geo. Washington Rugsėjo* 13
J
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3
žeistuosius ištraukti iš pn j tvartas su daržine; kiti tro- juj p° Gudžiūnui. beremon- bausti.
Rugsėjo 20
S.S. Pres. Rooseveit
kleso* keleiviai turi kambarius NeKlaupkite savo vietos agento kain»f.w
prilygstjpmas švarumas,
griuvėsių. Aprišus žaizdas, besiai išgelbėti. Nuostoliai .tuojant vandens sugriautą Tame
Puikus
____ rpat
_. _____
t Gudų
pilnų informaciją arba ršykrte j
valsčiuje,
I
maistas. . Kreipkitės prie vietos
sužeistieji buvo nugabenti didžiausi, gyvuliai visi isgel- ; tvenkinį liepos 16 d. užkrito kaime susektas varant degti- j
agentų ar f 'L
automobiliais į Tilžės ligo bėti. Gaisras kilo iš daržinės, anf kojos polių mušamasis nę pil. Vaičius Juozas. DegCUNARD LINE f
33 Statė St..
'*
ninę.
iš lauko pusės, dėl to spėja- prietaisas ir ją sulaužė. Sa- tinė ir Įrankiai atimti.
BOSTON
tumiau13 i? «Dec?afėąkom^ria ^a’ kad Čia pade^a: Par?a’ ko, gydytojai sutaisysią,
DUSULYS — chroniškas ar laiki
tuojau ir speciaie Komisija <aus gaisro butą čia pnes
nas — tikrai išgydomas su ANTĮ- ■
LENKAS NUDURĖ
įASTHMATIC pydnolėm, kurios yra o
75 Statė Street.
Stra ’ėoaton. Mase.
ištyrinėti, kas yra nelaimės trįs dienas,
LIETUVJ.
AUDIMO FABRIKAS
{vėliausias Dr. Tom išradimas. Nedaro
45 Broadway.r. Wew YoA Clry
kaltininkas.
j "
_ ________
I
Iš Seinų' apskr/1 "j
pasienio
-j.
KAUNE.
f »v‘, ‘ ’
....
....
T
fllUaUUU,
----AlSllAClll.UAUly
Rytojaus d ieną sunkiai su- į NUSINUODIJO APVILTA Artimiausiu laiku Tilman-rajono praneša,
I—
kad
liepos,Daktaro
Tom
gyduolės
prašalins
jį
i
žeistas ūkininkas Barčaitis
MERGINA.
tartam
magišku
bwh>.
kuomet
jus
su

'so fabrike. Karmelituose bus 13 d. naktį netoli Stanovisko
bent VIENĄ BONKĄ Be
mirė.
Joniškis. Liepos m. 11 d.1 atidarytas audimo fabrikas. Kardono kilo šaudymas ir vartosite
miegės naktys ir taftai dusinanti*
SVEIKIAUSIAS GĖRIMAS
vakarą čia nusinuodijo Rožė ši įmonė turės audimo, ver- didelis triukšmas lenkų pu- spaudimas pranvks iš jusu krūtinė*
ŠULINY DUJOMIS NUSI Vaitiekunaitė. Vaitiekūnai- pimo, vėlimo, dažymo ir ki- sėje. Išaušus dienai sužinota, ant visados ANTĮ- ASTHMATIG Dr.
Tom jryduolės yra žinomos po visą pa
NUODIJO DU DARBI
kaipo tikriftusos ir yenausims,
tebuvo mergina. Praeitais tus skyrius. Ji užims 3.000 kad triukšmo metu lenkų saulį.
nes jos pajrydė jau tūkstančius ii<oNINKAI.
metais ji susidėjo gyventi su ketv. metrų, daugiau pusę kapralas durtuvu nudurė , nių. Tai nėra kokios paprastos paten
Kėdainiai.
Darbininkai žinomu musų apylinkėj J. Ž. margo plotą. Iš užsienio Stanovisko kaimo gyvento- tuotos gyduolės. b<-t paties D-ro Tom
moksliškai sutaisyta, šitas
Kontautas ir Cechanavičius Kadangi Vaitiekūnaitė tu- kviečiami žinomi audimo ją lietuvį Karbauską Praną. formula,
gydymas neturi savyje narkotiku ir
kasė čia vietinio pastoriaus rėjo susitaupiusi kelius tuks- pramonės žinovai.
Nužudžiusis kapralas yra su visiškai nekenksmingas. Jį gali vaitot l
dalikotni žmonės. Jus da
p. Titelbacho čaplinavos pa tančius litų, o Ž. žadėjo ją Pradžioje fabrike dirbs imtas kartu su Stanovisko irbarlabiausia
turite progą pasiliuosuot nuo
Jis padaryt** iš 17 skirtingų SAKNį IR SUDĖTINIŲ.
livarke šulinį. Jau buvo iš vesti, taigi jį aprėdė ir atidą-,apie 100 darbininkų. Vėliau kaimo gyventoju Sadaravi- DUSULIO kančių ant visados. Jeigu
negelbės,
mes
sugrąžinsime
jums
jū

MALONUS GERTI IR SVEIKAS.
gręžta arti 20 metrų gilumo vė visus pinigus.
, jo darbas bus praplėstas.
čium. kuris nugirdė kapralą sų pinigus atgal.
Taipgi me* išdirbame ir kitokiu* geriaa*M* rų*ie* tonikų*,
ir daeita iki uolos; taip pat Nuo pradžios šių metų jie,
į ir prikalbėjo "nužudyti Kar VIENA RONKA ANTT-ASTHMAtys turime savo laboratoriją ir išdirbame savo ekstraktus^ todėl
I
TJC D-RO TOM gyduolių pertikrins
musŲ tonikas yra vienas iš geriausių.
buvo Įdėtas cementinis rinti- čia užsidėjo aludę ir ketino i NUSKENDO SU ARK
bauską.
jumis, kokią stebuklingą gydančią paMusų Tonikų galite gaut visose lietuviškone grosemėne srte*
nys, bet kadangi vanduo vis padaryti vestuves, bet kai!
LIAIS.
jiegą jos turi. Kaina TIK $2.(10.
užsakius, pristatom tiesiog į namus.
I
NESIŲSKITE PI’. < įJ IšKALNo,
Visada reikalaukit musų Tomko. tad gausit sveikų Ir gardų
nesirodė, tai buvo nutarta tik ateidavo paskirta diena,! Liepos mėn. 7 d., bemauPADIRBTI PINIGAI.
j tik iškirpkite šitą skelbimą ir prisiųsgėrimą.
,
,
’.
I
pramušti šulinio uolos dug kurioj turėdavo įvykti ves— dydamas
“____ arklius Metelių
Rietave pasirodė netikri _ Įęfte ji su 20c įtampomis dėl persiunjus
užmokėsite
NATIONAL
BOTTLING
TORAH
CO.
tuvės,
—
p.
Ž.
atrasdavo
ežere,
nuskendo
su
abiem
sapo
1
ir
2
litus
metaliniai
pi-IV,™,
Lž
ną.
86 Windsor Street,
Cambridge, Mas*.
Vienas iš darbininkų vir priežastis atidėti jas toli- vo arkliais Paširvinčio kar- mgai. Nik. tikrųjų skinasi! alr)rnMt,1>lril , ro, namuose.
AL LABOKATORY
Tel Univetsity 4111. z
ves pagalba nusileido į šuli- mesniam laikui.*.
„, mo __
gyventojas Žalys Juozas, cino spalva. Suimti trys as ( HICAGOMEDU
1723 N. Kedzie Avė, Dept. 130.
nį ir pradėjo gręžti uolą, p _ Pagaliaus liepos 11d. p. Ž. 17 metų amžiaus.
mens.
•
CHICAGO, ILL.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

LIETUVIAI!
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Ar jau visi buvote City ARLiNGTON HEIGHTS
Point ant vakacijų? Jeigu PARSIDUODA 7 kambarių stuba.
purčius, aržuolo grindys, gara________
kurie dar
nebuvote, tai
vai aivaatva- saulės
džius> 5 ooo pėdų
_ ‘ ’f žemės. Kaina JS.IM
Pastarais keliais metais
Kelios
dienos
atgal
Bostožiuokite
avininką telefonu:
išsimaudvkite
Saukite savimnki
ir
i
Portugalijoj buvo daug su
Kosbury 5866-K.
buvo areštuotas žydelis juroje, pakol šilta. Vietos
kilimų ir perversmų, šių me ne
PAKOL YRA
Moses Gurkin už dėvėjimą užteks,
ANT PARDAVIMO
KUN. COAKLEY PALIKO PER 6 MĖNESIUS NULIN- tų pradžioje buvo didelių
♦
♦
*
uniformos nelega
GROSERNĖ IR BUČERNĖ Somer- B1RDS NEPONSET RŪGS
GASPADINEI $5,000.
ČIUOTA 9 JUODVEImūšių, bet valdžia paėmė .kareivio
liai.
Mat,
jisai
buvo
apsivil

villėj, parsiduoda prieinama kaina.
Klondike
Marketo
saviDŽIAI.
Į viršų. Pereitą sąvaitę vėl
—ANTRAEILIAI—
Manchester, N. H. — Šio-1
Biznis išdirbtas gerai. Parsiduoda
kęs kareiviškai ir dalijo ant ninko žmona ponia Vileišie- daugiausia
už
“
cash."
Kreipkitės
po
bandyta
nuversti
gen.
Carmis dienomis čia mirė airiu
Laikraščiai sako, kad per
lapelius, kuriuose bu- nė išvažiavo vakacijoms į Nr. 355 Washington st., Somervi.e. 9x12--------------------- $8.75 ;
kataliku kunigas Coakley šešis mėnesius šįmet Suvie Į monos valdžią. Keliatas ka gatvės
vo
reikalaujama
teisingumo Vermont valstiją. O kur va- Mass. Tel Prospect £>365.
9x1 cy2---------------- $7.75
Savo gaspadinei jis palike nytose Valstijose baltvei- rininkų Įsiveržė į ministerių Sacco-Vanzetti byloj.
<
Guržiuoja
darbininkų
žmonos?
SPECIAL BARGENAS
6x9--------------------- $4.50 •
$5,000, o tikroms seserim: džiai yra nulinčiavę 9 juod- kabineto posėdi ir padavė kin buvo pastatytas prieš fe; »
»
*
*
*
1
šeimynos,
beveik
naujas
namas,
•>
ministeriams
raštą,
kuriuo
tik po S2.000. Kitus save veidžius.
visi naujos mados įtaisy
DYKAI PRISTATOM
... ir -paklaustas,
Baigęs profesoriaus moks- kambariai,
buvo reikalaujama, kad val leralį teismą
turtus jis užrašė vyskupui.
mai,
steani
šiluma ir elektra. Garakodel
jis
užsidėjo
kareivio
lą
jaunas
lietuvis
Juozas
BILE KUR.
džia tuojaus rezignuotų. apdarą.
džius ir vištininkas. Labai graži vieNUŠOVĖ KUNIGĄ.
Grevis
išvažiavo
aplankyti
t*
Rosiindaie.
arti
prie
kanį.
Prašo
PIAZZA NUKRITO SU
_
_ _
* _
_ - *
tu
r
m__ .
Southsvest City, Mo. —Pe Vienas tų karininkų, leite “Aš tarnavau penkis
Jeigu jus negalite ateiti į
Lengvos
išlygos. Nori greit
ir Afriką, šita kelionė £6,500.
J
11 ŽMONIŲ.
parduot.
Matyk:
AMBROSE.
reitą savaitę čia buvo nu nantas Sormento. norėjo dar us armijoj, jis atsakė, “]H’ Aziją
krautuvę dienos laiku arba
255 Broad»ay, So. Boston. Mass.
Fall River mieste, netoli šautas vietos metodistų kuni žodžiu paaiškinti politinę tenai mane mokino, kad bus naudinga jo profesijai.
jeigu
jus norite, kad su jumis
Tel.
So.
Boston
0897
#
Bostono, žydų Dorosinskiv gas. kuris buvo kartu ir poli J situaciją, bet karo ministe- Amerikos kareivio unifor
kartu ateitų ir jūsų vyras,
šeimynoj buvo svečių ir visi cijos maršalas. Kas jį nušo ris atsisakė leistis su juo į ma stoja už teisingumą ir de “Keleivio” štabą apniko
mes mielu noru sutinkame
jie susėdo ant piazzos. Išvi vė, nežinia: jį rado išlyto bent kokias diskusijas, ap mokratiją, o kadangi Sacco ligos. Nespėjo pasveikti Neant susitarimo bile laiku va
so buvo 11 žmonių. Seno na tnt gatvės jau negyvą.
kaitino jį už parašymą įžei ir Vanzetti byloj teisingumo viackas, kaip apsirgo Vincas
kare.
Gegužis'
mo piazza šitokio sunkumo
džiančio laiško ir įsakė jį nėra, tai aš ir užsidėjau savo
neatlaikė ir nukrito žemėn ŽMOGŽUDYS NUTEIS
THE JAMES ELLIS
areštuoti. Leitenantas Sor- uniformą.”
PRANEŠIMAS.
su visa žydų kompanija.
TAS MIRIOP.
“Dvidešimts penki dole Šiuomi pranešame ir už. mento tada pasitraukė prie
FURNITURE 10.
Storos žvdelkos ir žvdai su. .. ._
.
Floridos mieste Tampa .
riai
bausmės,
”
—
atsakė
tei

kviečiame
visus
Mass.
vals

sienos
ir
įssiemęs
revolveri
virto į vieną krūvą ir visi su teismas pasmerkė miriop tū
405 BROADWAY,
sėjas.
tijos lietuvius dalyvauti ant
sižeidė.
lą B. Leviną. kuris kirviu už pradėjo į ministerius šaudyt.
SOUTH BOSTON, MASS.
Vaizbos Buto 3-čio metinio
PASTABĖLĖS.
Merelio Vienas jo šūvis sužeidė fi
kapojo 5 žmones [2..
išvažiavimo, kuris įvyks Ne
NEGALI NEŠIOT LAIK šeimynoj.
nansų ministerio sekretorių, South Bostono lietuvis fo- dėlioję, Rugsėjo-Sept. 4 d.,
RODĖLIO.
Stoughton, Wis. — Čia ŠELPS STREIKUOJAN o kitas pramušė justicijos tografistas Geo. Stukas gi 1927 m. Vieta: Vose PavilPLUNKSNAS. Pu kits, Paduškas,
gyvena žmogus, kuris negali ČIUS ANGLIAKASIUS. ministeriui drapanas. Prezi riasi, kad jo vasarnamis vi lion, Maynard, Mass. Šitas DR. HARTSHORN’S
Patalus, Kaldras ir visokias lovų
išvažiavimas bus daug di
dentas gen. Carmona puolė sas grybais apaugęs.
įrėdmes, parduodam pigiausiai.
nešiot laikrodėlio. Jis yra
♦
♦
♦
Amerikos angliakasių uni
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit
desnis ir įvairesnis už perei
Walter K. Mickelson, vietoj jos 12-tojo distrikto taryba'.ant leitenanto, bet tas paAidžiausia sandė
lietuvių tų metų. Vieta extra good.
dienraščio “Stoughton Daily nutarė šelpti streikuojančių ^P^ko. V ėliaus bet gi jis bu- Cambridge’aus
lis. Gvarantuojam
Bus
daug
praizų
ir
gražuolių
tonikinė
į
valandą
padaro
po
Coūrier” leidėjas. Kokį tik angliakasių šeimynas Illinoužsiganėdini 1114.
I.INIMENTAS. \ artojamas Naujoj
suimtas. Stambesnių Įvy- 60 keisų puikaus gėrimo kontestas. Programas bus Anglijoj
jau per 17 metus Rekomen
laikrodėlį nenusipirks, kiek jaus valstijoj.
Pas mus gausite
kių šiuo kartu nebuvo.
duojamas visų'gydytoju. Geras nuo
tikras europiškas
“Torah.” Iš šalies žiūrint mi paskelbtas vėliaus.
vienas po kelių dienų sustos
įsidrėskimų ir išsinarinimų, reumatiko
plunksnas ir pu
nėtoji tonikinė atrodo tikras KELRODIS: Tolumas bus apie 25 ir rteuralgijos skausmų
ir daugiau jau neis. Vietos
kus.
mylios nuo Bostono. Važiuojant per
KLAUSKITE PAS APTIEK0RIŲ
fabrikėlis.
laikrodininkai daugiau laik
M'altham. Mass. imkite Hudson. Mass. arba rašykit mums tiesiog įdėdami
*
»
»
European Feather Co.
rodėlių jam jau nebeparduokelią 117 iki da"ažiuoslte Parker st. 40c; už buteliuką. Dr. Dartshom &
25
Louell Street, iioston, Mass.
Jurgis Gegužis, išvažiuo Davažiavus Parker st. sukitės po kai Sons, 220 Milk St.. Boston. Mass.
da. Manoma, kad jis turi sa
res ir važiuokite iki Old Marlboro Rd.
jant jam į Lietuvą, buvo ap- Vosefs Pavibion bus matyti pradžioje
vo kūne daug magnetizmo,
Į dovanotas gražių gėlių bu to kelio. Važiuojant per Concord,
nuo kurio metalinė laikro
Mass., imkite Maynard kelią, dava-1
kietu. Tą dovaną jam įteikė žiavus
džio mašinerija įsimagneti- SACCO IR VANZETTI GA
Maynardą. važiuokite Parker
st; iki Old Marlboro Rd apie pusę my
Vinčienė.
zuoja ir todėl negali eiti—vi LI BŪT DA IŠGELBĖTI. ką jis ir padarė. Prakalbai jo jauna marti
♦
*
♦
lios už Maynardo. Tėmykite Vaizbos
si rateliai sulimpa vienas Mirties nuosprendžio vyki- oasibaigu;is, visi pradėjo va- I
Buto iškabas
(35)
ANT GELEŽINIŲ DAIKTŲ IR MALIAVŲ PAS
Uphams Corner distrikto
prie kito.
Vaizbos
Butas.
žiuoti
namo.
rjime.s atidėtas iki 22 d.
Visiems svečiams rengė lietuvių kolonija pastaruoju Common* ealth of Massachusetts
rugpiučio.
SOUTH END HARDWARE C0.
67 METŲ MOTERIS RUO
jai taria širdingą ačiū už at laiku pradėjo smarkiai augSUFFOLK.
ss.
Sacco ir Vanzetti pereitą silankymą.
i. Lietuviai ten perkasi na
ŠIASI PLAUKT 25
1095 WASHINGT0N ST., BOSTON
SUPERIOR COURT
savaitę
buvo
išgelbėti
nuo
rius
ir taisosi biznius. Juozas
NEAR DOVER ST. EL STATION
Į
• mylias.
In Eųuity No. 18367
Mrs. Anna Van Skike, ku elektros kėdės tiktai .per Parašutininkė užsikabino Taurinskas užsidėjo čia pui
J. M eston Alien. Attornev General vs.
TAI YRA ILGIAUSIA IR DIDŽIAUSIA GELEŽINIŲ
kią čeverykų krautuvę.
ri gyvena Californijoj it,turi plauką. Jiem buvo jau uždėti
iį ant telefono vielų.
* ♦
♦
f .
Joseph Ko* ai & Co.. Inė, and others.
DAIKTŲ IR MALIAVŲ KRAUTUVĖ NAUJOJOJ
67 metus amžiaus, ruošiasi mirties kostiumai, elektrom Amerikos Legijonas SoOrder of N >tice on Receiver's Finai
Vietinis Pristaty mas Dykai.
plaukti 25 mylias be pasilsio. kėdė priruošta ir budelis jai nervillės parke turėjo savo Girdėjau, kad Franas Juš R<*nort and Petition for Allo*»ance i ANGLIJOJ.
for Pa> ment of Finai
Ji išmoko plaukti būdama tik laukė ženklo, kada elekt '.amivalą ir didesniam pub- ka, Bostono lietuvių ristikų Thereof and Dividend.
rą
paleist.
jampijonas.
praleidžia
vajau 60 metų ir 1924 metais
ikos pritraukimui pasisam
tbe above-entitled cause. David
’i
Pennšvlvanijos vals- J InMaloney.
yra nuplaukus 16 mylių. Kas Bet už kelių minutų iki žu lė p-lę Louisą Gardner’iutę, kacijas
Esu. the fleceiver hereto..
fore appointed. having filed his Finai
gi sakė, kad seni žmonės ne dymo atėjo įsakymas atidėti uri kas vakaras pakildavo• 1iini
Dr. Joseph l. O’Reilly I SALIES
J°J, # ♦
Report and Petition for Alloivance
mirties
vykinimą
iki
22
d
gali toli plaukti?
Thereof and for Payment of Finai Di
laliunu į orą, o paskui nuo;
^UHIRURGAS ir GYDYTOJAS
rugpiučio, nes Vyriausis Tei o nušokdavo ir išskėtus pa- Petras Valukonis mokino vidend notice thereof is ordered to all
PARINKTINIS
256 Haverhill Street.
persona interested therein to appear
smas Massachusetts valsti ašutą lengvai nusileisdavo., ulą leidę važiuoti automobi at the Equity Session of our said
LAM'RENCE. M ASS.
PLĖŠIKAS PERŠOVĖ
joj sutiko peržiūrėti apgyni Sėt vieną vakarą ji nukrito lium ir leidė, be jokių cere Court. First Division thereof. at Bos
Tel. Ofiso 2361 S. Namų 32353.
POLICMANĄ.
ton in said County, on YVednesday the
Valandos: — 2-1. 7-9 po pietų.
mo
advokatų
apeliaciją.
monijų,
įvažiavo
į
kitą
maši

Portland, Me. — Nakties
se-. enth day of September A. D. 1927.
nt telefono vielų ir pakybo
Seredomis ir Nekėliomis tik
10 o'clock A. M., then and there to
laiku policmanas Corr užti Ir šį utaminką. kuomet ’.nt jų. Parašuto virvės taip ną. Kas kaltas: mokytojas ar at
per sutartį.
(35)
show cause whv said Report and
ko plėšiką aptiekon įsilau- “Keleivis’’ eina į spaudą usipainiojo su telefono vie- mokinė? ♦ ♦ ♦
Petition should not be alio ved and the
pravers thereof granted; such notice
žusį. Prasidėjo šaudymas. pilnas Vyriausiojo Teisme omis, kad mergina turėjo
to
by publisbing an attested
Policmanas tapo sužeistas suolas klausosi advokatų ar taboti apie valandą laiko, Pereitą nedėldienį socia copybe ofgiven
this Order twice in the newskrūtinėn ir veidan. Banditas gumentų už atšaukimą mir >akol pribuvę agnagesiai ją listų piknike adv. F. J. Ba- papers known as '‘Keleivis” and “Dar
printed in the IJthuanian
Jonas Petruškevičius
ties bausmės ir peržiūrėji luėmė.
gočius padavė Bostono lietu bininkas"
pabėgo.
language in the City of Boston, the
mą pasmerktųjų bylos iš
viams labai puikų sumany lašt publication to be at least fourteėn
Laisniuotas Graborius
l»efore said seventh day of
naujo.
mą : bendromis pajiegomis days
SUDEGĖ 6 REISINIAI
Nepirkit revolverių per
September and also by sending by
Iškali Automobilius dėl VcseliNaujas gynimo advokatai
įsigyti nuosavą kempę vasa mail. postage prepaid, forth with a jų. KriLštynų ir šiaip pasivažinė
ARKLIAI.
ekspresą.
Z
printed c°py hereof to counsel of rejimams pigiau negu kitur. (-1
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$20 ir aukščiais. Pigiai ir gra t
t
valgyt tiktai šį panedėlį, iš- ą, kur buvo revolveris ar kl Ar visi žinot, kad M r. 01- agentui Dabar gyvena daktaras.
«
« žiai. Ofiso ir'gyvenimo adresas:
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•
♦
labai puikiai.
dėjo “aliejaus kamaminko”
“The New York World”
tas.
biznį. Dabar jis nuolat kar
Pereitą nedėldienį North
rašo, kad per 8 metus prohiPARSIDUODA
bicijos agentai, vykindami Eastone buvo South Bostono Automobilis susikūlė su toja: “How much do you Geras biznis buce nės ir grosemės I
Savininkas eina j kitą biznį. Ant grei
gatvekariu.
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♦
♦
♦
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Ant
Tremont streeto,
suruoštas piknikas prie Long
200 žmonių.
365 Second St„
So. Boston. Mass.
Pond ežero. Diena pasitaikė Brightone, pereitą nedėldie- Truputį atydos. P-nia MiANT PARDAVIMO
OLANDIJOS KOMUNIS graži ir svečių privažiavo ke iį automobilis susikūlė su chelsonienė yra pažadėjusi
Saldainių,
f rūktų ir groserių storas.
vardan
Bostono
lietuvių
su

TŲ VADAS SUŽEISTAS: li šimtai automobilių. Smagu gatvekariu ir 8 žydai, kurie
DVI DVIEJU ŠEIMYNŲ
Daro gerą biznį.
So. Boston. Mass.
Amsterdame tapo polici- buvo matyti, kad pažangi uo automobilium važiavo, kelti vieną šimtą dolerių 1 45 C St..
STUBOS.
jos sužeistas Visser, Olandi- musų publika turi tiek gražių buvo sunkiai sužeisti. Svei ($100) dėl Dėbso radio sto
Dar neužbaigtos City I’.ointe, Marine Rt»ad.
NAMAS
netoli M Street. Ant pirmų lubų 5 kambariai,
jos komunistų atstovas par-automobilių ir moka taip kas neišliko nei vienas: vie ties. Pinigai iki šiol dar ne PARSIDUODA
Naujas So. Bostone, 6 šeimynų. 28
resepšin hall ir sun parlor. ant antrų lubų 6
lainente. Jis susirėmė su po-'gražiai viešam suvažiavime niems buvo sulaužyti šon sukelti.
ruimų, 2 storai, elektra. g\«as, skalkambariai ir sun parlor. Rus šilto vandens šilui
ma atskirai kožnai šeimynai, užpakaliniai piaįicija laike demonstracijos užsilaikyti: nesimatė nei kauliai, kitiems sprandai ir Visi lietuviai mylėjo sene- binės. faier-trepai. Rendų neša $181 į
zai, vietos dėl garadžių. Kreipkitės pas savinin
tt.
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\
. ..
' Čius
ant 6 nuos., o antras morką A. J. Kupstis.
žmonių, bet tie išliko sveiki, sideti nors su dolenu-kitu ar gičius $5,500 ant 6 nuoš. Jnešt reikia
-------------- jokio riksmo. Vieni maudėsi,
84.500. Mano vyras mirė, todėl priver
DVI GROSERNĖS.
MISSISSIPPI POTVINIS kiti susėdę gražiais būreliais tik konduktorius buvo su kas kiek gali, kad pabuda- sta esu So Bostono namą greitai par
Viena
už
$200.
daro
gerą biznį, yra 3 kambariai užpakaly krautuvės.
prie užkandžių linksmai šne žeistas stiklais. Visi sužeis vojus jo atminčiai radio duot. Informacijos “Keleivio” redak
PRIDARĖ $360,000,000
R<nda $20 į mėnesį; kita krautuvė už 37000 su ilį i; 1 su, daro biznio
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tieji automobiliaus pasažie- broadeasting stotį vardu cijoj.
apie >250 į sąvaitę. Nepraleiskite progos, kreipkite pas A. J. Kupstis.
kučiavo ir juokavo.
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Anglįs jau atpigo. Kairiems galima, pataiiau. pirkti dabar. Kreipkiį pavakarį prasidėjo viso riai buvo nugabenti Brigh- DEBS.
Tik šiomis dienomis HooROXBURY
lės pas:
Pinigai galima priduoti 10 APARTMENTŲ MŪRINIS NA
veris paskelbė, kad Mississi- kios lenktynės ir kontestai. tono ligoninėn.
MAS. 3 storai, elektriką ir maudynės.
,,i,i di.ės išsiliejimas šia va- Čia vėl buvo daug juoko ir Nelaime įvykusi dėlto, ypatiškai per “Keleivio” Jeigu
$5,060. Prašo $47,000.
,1 lietaus
, , kelias
___ Jbuvo
___ adm. arba pasiųsti laišku
..H inrė $360.000,000 laikas pračic lanai su agiu' kad po
DU 3 ŠEIMYNŲ MŪRINIAI NA
332 W. ERUADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
MAI. Elektriką ir maudynės. Jeigu
nuostolių iki šiol ta&bu.c Ai,i įdlo puoliką dpbt.jc slidus; greitai sukandės au-|vardu Mrs. M. Michelson, $2.316.
Prašo
$16.000
Boston,
v/iit-o įei. be. Los to n 1662—v44., v.^.. įei. S. B. 1091.
slepiama, Kad nepakenki)-: adv. bagucių n uzuspyre tomobilis paslydo ir apvirto 255 Broadvay.
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Nubaudė žmogų už dėvėji
mą uniformos laike Sacco
demonstracijos.
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