KELEIVIS
DARBO

ŽMONIŲ LAIKRA1TI1

PrMiMiU ■•tams:
Amerikoje ..................... ..
92 00
Kanadoje ir Lietuvoje ......... 99.00

PreaameraU »■**! moty:
Amerikoje ............................. |1.25
Kanadoje ir Lietuvoje ......... 91-50
Apskelbimų kainų klauskit laišku.
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So. Boston 3071

“Enterod as Second Clasa Matter” February 23, 1005, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3. 1878

Kruvinos Riaušes
Tauragės Mieste.

SUKILIMAS KLAIPĖDOS
KRAŠTE.

Angliakasių Unija
Apskųsta Ant
$1,500,000.

PRIGIRDĖ ŽYDUKĄ, KAD
GAVUS APDRAUDĄ.

Metai XXII

i Reakcija Prieš Ateivius
Darosi Atkaklesnė.

Brooklyno žydukas B.
Pereitą subatą iš Tilžės
jGoldstein
buvo apdraustas
atėjo telegrama, kuri sako,
į ant $70,000. Taigi kiti žydai,
kad Klaipėdos Krašte prasi
ant kurių jo apdrauda buvo Ii
dėjo komunistų sukilimas.
'
■
•
’ 7
užrašyta, išvežė jį ant jūrių ----------------------------------------------------------------------------- Į
Pėtnyčioj po pietų tarp Til
ir
prigirdė.
Policija
areštavo
RIAUŠININKAI PAGRO- DAR APIE LENKŲ “ULTI- žės ir Klaipėdos Krašto bu STREIKAS PRIDARĘS
VYSK. ŽUKAUSKAS STO REIKALAUJA SVETIM
‘
tris
kaltininkus,
ir
vienas
jų
vęs
nutrauktas
visas
susisie

MATUMĄ” LIETUVAI.
KASYKLŲ KOMPANIJAI
BĖ IŠ VALDŽIOS BANKO
JA SU KOMUNISTAIS
ŠALIŲ REGISTRACIJOS.
i
jau
prisipažino
prie
kaltės.
kimas.
Visi
gelžkelių
tiltai
Į
DEBATUS.
Pereitame
“
Keleivio
”
nu

DIDELIŲ NUOSTOLIŲ.
230,000 LITŲ.
mery buvom rašę, kad Vil Klaipėdos Krašte esą saugo
Philadelphijos lietuvių ko- Džingos nori uždrausti visoBe to da kompanija nori už AUTOMOBILIAI 137,000 munistai pakvietė nepriklau- ^ią kritiką ir opoziciją kapiSukilimui vadovavo kapito niaus policijos viršininkas jami kareivių.
ŽMONIŲ UŽMUŠĖ,
drausti unijistams trukdyt
nas Majus. Tauragėj suimta prisiuntė Kauno valdžiai
talistų klesai.
somos bažnyčios vyskupą
3,500 SUŽEIDĖ.
MEKSIKOS
BANDITŲ
VA

skebų darbą.
60 žmonių.
“ultimatumą.” Dabar atėju
Žukauską į debatus, pasiūly Patriotiški džingos AmeDAS UŽMUŠTAS.
Nuo
1919
metų
1
sausio
Pittsburgh
Terminai
Coal
sios
žinios
nušviečia
dalyką
dami šitokią temą: “ Ar yra rikoje nori užsmaugti visoEita praneša, kad rugsėjo
Iš Meksikos pranešama, Co. užvedė prieš mainerių iki 1926 metų 31 gruodžio
devintos dienos rytą Taura truputį kitaip. Pasirodo, kad
kad pereitą sąvaitę tenai uniją bylą, reikalaudama automobiliai Amerikoje už skirtumas tarp nepriklauso- kią laisvę šioj šalyje. Jie
gėj įvyko riaušės, kuriose lietuvių pasienio sargyba
mos tautinės parapijos i*",daugiausia yra nusistatę
atlyginimo už mušė 137,017 žmonių, o su- kun. Kaulakio parapijos, prieš ateivius, tartum jie padalyvavo apie šimtas žmo yra suėmus tris lenkų karei- susirėmime su kariuomene $1,500,000
buvęs užmuštas katalikų nuostolius, kurių mainerių 1 žeidė per tą patį laiką 3,nių. Riaušininkams vadova vius. kurie buvo perėję Lie
banditų vaddas Jos Vilią ir streikas jai pridaręs. Negana 500,000. Taip sako National Pr?\\ausančios Romos trus- tįs nebūtų čionai atvažiavę
vo pašalintas iš kariuomenės tuvos pusę. Du iš jų esą jau
į iš Europos. Jie būtinai reiChamber of tul_•
trįs jo pasekėjai.
to, šita kasyklų kompanija lAutomobile
kapitonas Majus, socialde žinomi šnipai, tai PetrovsVyskupas
Žukauskas
sutikalauja, kad visi svetimšareikalauja, kad teismas duo j Commerce.
mokratas Mikulskis ir moky kis ir Jablonskis. Taigi lenkų
ko stoti su komunistais šito- ijaį butų suregistruoti, ir kutų jai injunctioną, drau
tojas Soltanas. Vienas riau valdžia įteikė Lietuvos pa
km tema į debatus, tik pa- rje tik bus įnėję į šią šalį
Tauragės
Giriose
sienio
kordonui
reikalavimą,
i džiantį unijistams trukdyti
šininkas užmuštas, du sužei
statė šitokias išlygas: Abudu' slaptais keliais, tuos depori
o no t r'k vi o i turi
skebų darbą kasyklose.
sti, ir netikėtai užmuštas vie kad tris suimtuosius lenkus
debatoriai
turi sudėti v.pox tuoti.
Eina
Rusiai.
paliuosuotų,
kitaip
patįs
len
Unijos
advokatas
buvo
nas leitenantas. Riaušininkų
$1,000; ginčo laimėtojas pa Bostono politikieris AtVĖLIAUSIOS ŽINIOS
padavęs įnešimą, kad teis
vadai pabėgo į Jurbarko kai turėsią eiti jų liuosuot.
siims
visus pinigus, o pralai \vood jau įnešė MassachuAPIE REVOLIUCIJĄ
Berlinas. — Miške netoli mas kompanijos skundą at
mėtojas
turės apmokėt visas setts legislaturon bilių, kuris
miškus su dviem šimtais tris- Tai toks buvęs tas “ultimatu
LIETUVOJ.
Tauragės
eina
smarkus
mū

mas.
”
mestų.
bet
teismas
šito
įneši

debatų išlaidas. Apie debatų
dešims tūkstančių litų, pa-.
Leidžiant “Keleivi” j spau laimėjimą spręs ne publika, reikalauja, kad ši valstija
grobtų iš Lietuvos _____
Banko.! Ar suimti lenkai buvo pa- šiai tarp valdžios kareivių ir mo nepriėmė.
Kadangi kompanijos na dą, iš Lietuvos Atstovybės bet 5 teisėjai: 3 daktarai ir 2 spirtų federalę valdžią kuo
Tauragėj suimta išešiasde________ liuosuoti, ar ne, tai telegra- revoliucionierių. Tauragėje
greičiausia daiyti svetimša
revoliucionieriai paėmė ne muose gyvena da nemaža atėio šitokia žinia:
advokatai. Stenografas užra lių registraciją. Be to da jis
šimts asmenų. Padėtis atsta mos nieko nesako.
laisvėn kariuomenės vadą streikuojančių mainerių, tai
Elta praneša, kad Taura šys abiejų oponentų kalbas,
tyta tą pat dieną po pietų.
žada įnešti legislaturon tokį
pulk. Ignatavičių. Profesinės kompanija
prašo
teismo,
gės
įvykiams ištirti sudaryta į
Ar komunistai sutiks ant bilių. kaip Californijos antiLiet. Pasiunt. Amerikai.
Gubernatorius sąjungos apskelbė generalį kad tas leistų jai tokias mai Komisija
iš pulkininko Ko- tokių išlygų, da nežinia.
sindikalizmo įstatymas. Ši
streiką ir reikalauja paliuo- nerių šeimynas išmesti ant revos, Lipčiaus ir Girštauto.
Red. Prierašas: Jeigu Šito
Areštuotas.
tas įstatymas draudžia dar
savimo suimtųjų darbininkų gatvių. Nėra abejonės, kad Sukilimo vadas Mikulskis,
se riaušėse ištikrujų dalyva
bininkams
netiktai streikuo
teismas visus kompanijos policijos užkluptas nepasi OfeeBOSTONl
vo tokie žmones, kaip kapi Indianapoly pereitą są- vadų.
ti, bet draudžia kritikuoti
Žinios iš Kauno sako, kad
tonas Majus, socialdemokra vaite buvo areštuotas India suimta jau apie 2,000 žmo reikalavimus išpildys, nes jis davęs, nukautas. Prie jo rasvaldžią.
tam juk ir yra, kad gintų ka ! ta pagrobtų dvidešimt tūks
tas Mikulskis ir mokytojas nos valstijos gubernatorius nių.
Reakcininkams
išrodo,
pitalo reikalus^"
tančių litų. Kretingoj trijų
Jackson už tai, kad norėjo
Soltanas, tai šitų riaušių ne papirkti savo pirmtakuną Kretingoj 3 revoliucionie Streikas Pittsburgho apie riaušininkų, bėgusių Latvijos
kad visa opozicija prieš valdžią eina iš ateivių tarpo,
galima kitaip suprasti, kaip McCrav, siūlydamas pasta riai uždengtais veidais jnėjo linkėj mainerius jau gana sienos linkui, susišaudant ta
todėl jie prieš ateivius ir tai
Pinigai
politine akcija prieš neteisė rajam $10,000, kad šis pa policijos nuovadon, nušovė suvargino, bet jie yra pasi po užmuštas nuovados virši
dirbs už jus
ko visokius įstatymus. Jie už
policijos
viršininką
ir
prasi

ninkas.
Socialdemokratai
ryžę
laikytis
iki
galo.
tą Smetonos valdžią. Mato skirtų J. E. MacDonaldą pro
banke, kada jjs
miršta, kad jų pačių dievai
šalino.
Plečkaitis, Paplauskas ir kiti
ma, opozicijos žmonės bus kuroru Mariono kauntėj. Tai
negalėsite dirbti.
tis Washingtonas kariavo
AMERIKOS KAREIVIAI rugsėjo devintą ruošė puoli
nutarę konfiskuoti valstybės buvo tuo laiku, kuomet da NUPLAKĖ ŽMOGŲ IR
prieš buvusią tuomet val
mą
ir
Alytuje,
bet
nerado
N
uošimčiai
VĖL
ŠAUDO
NIKARAbartinis gubernatorius Jackpinigus, kuriuos Smetonos sonas buvo po teismu.
džią.
prasideda
prijaučiančių. Paplauskas ir
GUOS ŽMONES.
SUDEGINO JO NAMĄ.
Rugsėjo 15 d.
valdžia
eikvoja žmonių Indianapolio miesto majo
Kedys pabėgo
Lenkijon.
Žinios
iš
Managua
sako,
Kad išvengus galimų ne
Alabamos valstijoj buiys
smagumų, “Keleivio” redak
smaugimui ir krašto žudy ras Duvall taipgi areštuotas juodašimčių užpuolė farme- kad pereitą ketvergą Ameri Tauragės darbininkai nepri
cija pataria visiems lietu
dėl suktybių ir kišininkystės. rio Boltono namus, skau kos jurininkai vėl turėjo su sidėjo prie riaušių. Suimta
mui.
sirėmimą su Nikaraguos re šimtas asmenų. Suimtųjų tar SAVINGS BANK viams išsiimti pilietiškas podžiai
nuplakė
šeimininką
ir
Gubernatorius
Jackson
pats
Bet gali būt ir kitaip. Gali
SCHOOL STREET
pieras ir tapti šios šalies pi
atėjo į šerifo ofisą ir pasakė, sudegino namus. Boltonas voliucionieriais ir keturis jų pe yra žymus liaudininkai:
būt, kad patįs fašistai su kle kad pasiduodąs areštui. Jis dabar kažin kur pasislėpė ir užmušė. Be to da Amerikos Kvieska, Žygelis, Petraus
liečiais. I Lietuvą mes turbut
Hours:
rikalais tuos pinigus pavogė, tuojaus buvo areštuotas, bet nesirodo, turbut bijosi, kad kareiviai paėmė daug revo kas, Tornau, Bildušas ir
jau šiaip ar taip negrįšime,
Extra Hourt
tai geriau įsigyti čia piliety
tik ant riaušininkų bėdą ver-' užsistatė $2,500 kaucijos ir jo daugiau nemuštų. Valdžia liucionierių ginklų ir amuni Švambrys.
Liet.
Pasiunt.
Amerikai.
bės teises.
cijos.
veda tardymą.
tuomet buvo paleistas.
čia.
9 to 3 Daiiy. except Saturdaya
Saturdavs, 9 to 2
3 to 7 on Saturdays
—■
for dero’it? onlv

IŠTVIRKUSIOS LIETUVIŠKOS BURŽUAZIJOS SKANDALAS, KURIS SUJUDINO VISĄ LIETUVĄ IR AMERIKĄ

JONAS ROMANAS
Jonas Romanas, žymus klerikalų veikėjas, ku
ri* užmušė Palangoj armijos daktarą Brundzą
už pav’liojinų jo pačios.

I

PRADŽIA
Romanas atima iš pa
čios meilišką Brundzos laišką.

MARĖ ROMANIENĖ
Gerai žinoma Bostono lietuviams moteris, dėl
kurios Romanas nušovė Lietuvos karininką
daktarą Brundzą.

«

PABAIGA
Paveikslėlis
parodo
kaip Romanas šauta į
Brundzą

*

UŽMUŠTASAI BRUNDZĄ
Jaunas karininkas, kuris krito nuo Romano
kulipkų Palangos maudyklėse. Jo užmušėjas
areštuotas.

n
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KELEIVIS —

Pirmu iššaukė Pajaujį, vė
liau E. Tornau, kuris čia. ka
ro kalėjime, su kitais 26 ka
riais sėdė jo. Pusk, žemaitis
Rygos ru<ų laikraščio ”Se- teismui pareiškė, kad jis bu
godnia" korespondentas bu vo laikomas 2 sąvaiti perioLaikraščiuose dažnai ten- Kiniečiai visuomet buvo menę. Jis palaiko santikius
1
NORĖTŲ PROGRESĄ
DARBININKŲ PROGRE vo atsilankęs pas Lietuvos.. dais karcery; kad tardant ka skaityti apie vidujini karą rami, darbšti tauta. Labai su svetimšaliais ir už tai sve
SULAIKYT.
SO NESULAIKYS JOKIOS klerikalų lyderį . daktarą jam davė alkoholinių gėralų Kinuose. Kaž kokie genero aukštais kalnais, tyrlaukiais timšaliai ji remia, ypatingai
Bistrą ir teiravosi, kaip jo,jr kokaino; kad jis pasirašy lai, labai keistomis pavardė ir juromis atskirti, kiniečiai japonai. Vidury apie Pekiną,
SKERDYNĖS.
Biblija sako, kad vienas
partija žiuri Į referendumą, davęs po žvalgybos sustaty mis, tai mušasi, tai derasi, tai 'mažai susisiekdavo su kito kur buvo valdžia, kurios ma
žydų vadas senovėj sulaikęs
“Naujienos” paduoda vo kuriuo Smetona su Voldema
saulę, kuomet reikėjo dieną kiečių socialistų rašytojo ru žada keisti Respublikos tais protokolais nežinoda eina atgal, tai pirmyn. Mes mis tautomis, Į kitų reikalus ža kas teklausė, susidarė tre
mas kas tenai parašyta ir jau
. žinome, , kas tai yra
. ka- 1 nesikišdavo ir su nieku neka- čias centras. Čia valdė Įvai
pailgint. Panašų stebuklą Kautskio straipsnį, kurį jisai konstituciją.
kad
dabar
nuo
visa,
kas
ten
ras, ir ne vieną skaitantį tas!riavo. Tiktai dvyliktame rus generolai.
norėtų padaryt ir Brookiyno paskelbė Austrijos socialde Bistras, pareiškė, kad
žvalgybos
sumeluota,
atsisažinias
šiurpuliai ima ir gaila šimtmetyje, kada Kinus už Pietų vadas Sun-Yat-Se“Vienybė.” Ji norėtų sulai mokratų laikrašty dėl buvu- krikščionys demokratai ne
kąs.
darosi
tos nelaimingos šalies, kariavo mongolai, jie Įtraukė nas. kuris pats buvo socialis
kyti progresą, kad pailginus isių andai riaušių Vienoje. pritariu referendumui. Bet
kur
karas
tęsiasi taip ilgai. kiniečiu^ karuosna. Bet mon tas, sukurė socialistišką par
smulkiosios buržuazijos gy Į Kautskis nurodo, kad ši kadangi referendumas šiaip Apie 11 vai. \akaro prasi
dėjo paskutinieji žodžiai, Todėl bus tikslu paaiškin golų viešpatavimui sugriu tiją “kuomintang” ir, Įsi
venimą.
tokių darbininkų skerdynių ar taip galėsiąs būti vykdo Įkurtuos
pasakė Pajaujis, ti, kas tai yra Kinija ir kok> vus,-kiniečiai \el gyveno ra viešpatavus Rusijoj bolševi
Pasiskaičius vienam laik- Ina buvę ir seninus. Jas vi mas. tai k. d. kyla reikalas
[Tornau ir Kaminskas,visi pa- ten eina karas.
miai.
kams, užmezgė su jais arti
rašty. kaip stambus kapita-j ssuomet surengia viešpatau- nustatyti dėl jo taktiką.
įzvįliedami, kad jie jau nu
mus
santikius. Bolševikai
Kinija guli rytų Azijoje, i Dideli Kinų šalies tmiai ir
ias ryja smulkųjį bizni, kaip jančioji klasė. Kruviniausius Esą du keliu. Vienas tai leisti iš anksto ir kad demolabai
norėtų
patraukti prie
milžiniškos krautuvių korpo- jos buvo Paryžiuje,
dalyvavimas atsiklausime. Iikratijos atstatymą laiko pietus nuo rytų Sibiro. Tai gyventojų ramumas pradėjo komunizmo šitą
milžnišką
racijos smaugia pavienius! get klvsta buržuazija, ku- kitas — susilaikymas, t. y •kiekvieno doro piliečio pa labai didelė šalis, turinti 11 masinti kitas valstybes. Pe tautą ir šalį. Jie pradėjo
rem
krautuvninkus,
----*
vienybe
’n* tikisi
skerdynėmis darbi- boikotas. Kokiu keliu eisią reiga. Antroj vai. t. y. jau 29 milijonų kvadratinių kilo reito šimtmečio pirmoje pu ti Sun-Yat-Seną. Siuntė jam
pirmiausia Į Kinus pra
sako:
[ ninku progresą sulaikyti, sa krikšč. demokratai, pareis d. balandžio, baigėsi kalbos metrų ploto. Savo plotu Ki sėje
dėjo
IĮ Ai angiai, paskui — visokius instruktorius, gink
nuo sąlygų. Tečiau atsiklau- ir “teismas” nuvažiavo Kau nija žymiai didesnė už visą
“Vėliausi forma kapitalo — ko Kautskis, nes—
franeuzai,
rusai, vokiečiai, lus, šelpe pinigais. Sun-Yatsimo boikotas butų visai tei nan (teismas bu\o VI forte, Europą ir apie 200 kartų di
linansinis (bankų) kapitalas—
“Proletariato progresas yra
desnė už Lietuvą. Prie Kinų japonai ir, pagaliau, ameri Senui prieš porą metų mirus,
Daigia graužti senovinės mados nesustabdomas — taip pat ne sėtas. K. d. negalį sulikti su į 5 klm. nuo Kauno) pas Ple I
priklausė dar didelė šalis Ti kiečiai. Pasinaudodami ki atsirado Kiti vadai. Maskvos
kapitalizmą. Jis sugeria pavie sustabdomas. kaip stambiosios referendumu iš principo. Ja chavičių ir su sprendimu gribetas ir Mongolija. Kartu su niečių ramumu ir ntkaringu- itaka Kantone augo. Čia vei
nius fabrikus, ištisas pramones, pramonės progresas*. Dar nė me esanti ir visa eile punktų, ,žo 8 vai. ryto. Pasigailėjimo
gabus apsukrus Maskvos
dėl kurių k. d. griežtai nusi prašymams paduoti davė tik šitomis šalimis plotas sudaru mu, čia minėtos šalys priver kė
čielas virtines įvairių fabrikų. viena.
kad ir kruviniausią,
apie 19 milijonų keturkam tė Kinus užleisti jonis, ko jos internacionalo atstovas —
statę prieš referendumą.
Rija jis viską ir prekyboje: skerdynė negalėjo
T valandą.
sulaikyt
pių kilometrų, tai yra apie norėjo. Prancūzai užėmė Borodinas. Kuonnntangas
Bistro nuomonė, su kai
steigiasi ‘grandinės’ groserr.ių
ilgesniam laikui Nesulaikė jo
; Pasmerktieji mirtim Pa pusę visos Azijos. Gyventojų Anamą, rusai — Mandžuri- virto visiškai Komunstų par
bučernių, cigarstorių. saldaini nė tūkstančiai proletariskų la kuriąis konstitucijos pakei jaujis, Tornau ir Žemaitis
Kinai turi apie puspenkto ją, anglai, japonai, ameri tija. •
nių. Pavienis kapitalistas, pa vonų. kuriuos paliko birželio m. timais esą galima sutikti t buvo tuoj pervežti sanitari
šimto milijonų. Taigi mažne kiečiai Įsitaisė savo dirbtu Kantoniečiai sukurė savo
vienis pirklis yra stumiami kova 1848 m. ir gegužės mėn. (rinkimas prezidento, pail niu aklu automobiliu Kaunu
tiek pat, kiek visa Europa. ves ir paėmė mažne v isą ša stiprią kariuomenę, raudo
ginimas Seimo kadencijos).
lauk iš biznio ir iš gyvenimo.
savaitė 1871 m. Veltui po kiek
sunkiųjų darbų kalėjiman,
lies prekybą Į savo rankas. nosios armijos pavidalu, ir
Tečiaus
k.
d.
negalėsią
sutik

Kiniečiai
sudaro
ketvirtą
Šitie svetimšaliai užėmė išti pradėjo eiti į šiaurę, imdami
“Tas yra bloga, bet žmonės to vienos šitų oaisių tragedijų ti. kad prezidentą rinktų visa kur Žemaičiui ir Tornau atė
i" dali visos žmonijos. Jeigu su sus
pergalėtojai
triumfuodavo.
įsi

mė
nuosavus
rubus
ir
pakei
miestų kvartalus, įsitaisė provincijas vieną po kitos.
nemato ir nesistengia kovoti...
tauta. Net, girdi. Amerikoje
maišytume
krūvon
visas
pa

vaizduodami,
kad
proletariato
armiją vedė ga
Su nykimu smulkios privatinės
prasidėjusi agitacija už tai, tė šarlais. Plechavičius, bijo saulio tautas, tai ketvirtas savo policiją, teismus, Įsive Kantoniečių
hvdrai
jau
esančios
sutrintos
bus, patyręs generolas —
nuosavybės, smulkių fabrikan
kad prezidentą rinktų sena damas žmonių, prisiuntė per žmogus bus kinietis. Tai di-i dė savo kariuomenę ir pra Čankaišekas.
galvos,
šią
dienų
visuomenė
be
vežimui
sanitaįnĮ
automobi

dėjo
šeimininkauti,
kaip
pas
tų,—smulkių amatninkų. smul
tas ir atstovų rūmai, o ne
li. Bet iki buvo pasigailėji džiausią visame pasauly tau save. Netgi visos šalies mui Šiaurėje tuo tarpu vis la
kių pirklių, nyksta iš žmonių tos hydros gyventi negali, ji tu elektunų kongresas.
mo prašymai pas Smetoną, ta.
tus anglai buvo paėmę savo biau stiprėjo japonų ir kitų
savystovumas, meilė laisvės, ri nuolatos pati ją auginti ir
Be to, konstitucijos pakei
jau
susidarė
grupe
karinin-!
Kinai
vra
ir
seniausia
pa

I
stiprinti,
nes
kitaip
jos
gyvavisvetimšalių remiamas Čangpasiryžimas, noras pakilt.”
timo projektas perdaug ma kų. kurie nutarė nueiti vaka-;saul10 valstybė. Kaip tik įsto- rankosna.
■ mas butų neįmanomas.
solinas.
Jis pradėjo plėsti sa
žiną.' atstovų skaičių (nuo re kalėjiman, paimti visus nJa pamena, apie keturi tuk- Kiniečiai kelis kartus ban vo valdžią
Vadinasi, stl šita kapitaliz-;
i pietus ir paleng
“Proletariato pergalė yra
dė išvaryti svetimšalius, bet
85
ligi
35).
tris ir sušaudyti, gi vėliau stančiai metų prieš Kristaus neturėdami geros kariuome va užėmė senąją šalies sosti
ino tendencija “Vienybė” įi neabejotina, tik mes nežinome,
Smetona duos pasigailėjimą, gimimą. Kinai kaipo valsty- nės — nepajėgė. Kiekvieną nę,Pekiną. Tuo budu susida
nori kovoti. Bet kokiu budu? ! kuriuo budu ji įvyks. Niekam
KAIP PRIE CARO.
Tuo reikalu vienas iš tos gru- [ , jau buvo ir yra po šiai kiniečių sukilimą svetimša rė dvi galingos pajėgos: pie
Ji sako:
nėra didesnio intereso, kaip
“Lietuvos Žinių“ 190-tame pės buvo ir pas Smetoną.! hienai.
valdančiosioms klasėms, kad ta
liai sumušdavo ir uždėdavo tuose bolševikų globojami
“Geriausias išėjimas yra at- •
Kadaise
Kinija buvo ir Kinams dar sunkesnes sąly kantoniečiai, o šiaurėje kitų
numery
randam
šitokią
žinią
Mirties
bausmės
būtinai
rei...
pergalė
butų
pasiekta
kaip
ga

gaivinimas smulkios privatinės,
kalavo Merkys su Daukantu. Kultūringiausia pasauly tau- gas.
didelių valstybių globojamas
iš Kelmės miestelio:
nuosavybės ir gamintojų-varto- > lint švelnesniu budu. kad ji
“Rugpiučio mėn. 19 d. Kel Bet buvo gauta I-jo gusarų ir į ta. Bet šiandien ji, palyginus
Iki 1911 metų Kinai buvo Čangsolinas. Šitos pajėgos
tojų kooperacija. Kada pilie-[ įvyktų tokiose sąlygose, kuriose
VIII-jo
pėstininkų
pulko
ka-pu
Europos
arba
Amerikos
demokratijos
metodai
yra
tx
ir

mėje pas VI. šaulį ir Al. špuką
monarchija. Pekine, užsida pradėjo eiti viena prieš kitą.
čiai lygiai viskuo dalinasi, tai ■
rininkų
raštai,
kad
sušaui
tautomis,
yra
atsilikusi,
Kova turėjo nulemti, kuriai
ręs savo rūmuose ir mažai pajėgai
vadinasi komunizmu, bet kada tai įsigyvenę visose visuomenės politinė policija darė kratas.
teks viešpatauti Ki
Pas VI. šaulį paimta “Kultū džius jie už tvarką pulkuose: Kinai bus bene turtingiau- kada tesirodydamas žmo
jie turi maž-daug lygias nuosa-' klasėse.
nuose.
neatsaką.
[šia
pasaulio
šalis.
Ten
visko
ros
’
’
būrelio
steigiamo
susirin

“žemesniųjų klasių sielos
nėms, gyveno imperatorius
vybes, ar serus nuosavybių, ta-Komunistai pradėjo revo
kimo
protokolas.
K.
Stankaičio
Taip
dalykams
esant,
[yra:
didžiausi
ir
storiausi
stovis
priklauso
žymiam
laips

—Bogdichanas. kuriam bu liucinės
da sistema vadinsis kooperaty
armijos vadui Čan_
kareivių [pasauly akmens anglies klo- vo atiduodama dieviškoji
višku išsidalini m u. Tada, rodos.; nyje nuo to. kaip su jomis el rašytas Laiškas. Liet. Jaunimo Smetona _pabūgo
kaišekui nepasitikėti ir nuta
piliečiai turės daugiau laisvės, giasi aukštesniųjų klasių valdy Sąjungos žingsnio” narių są- riaušių ir jau 12 vai. dienos dai, aukso, sidabro, vario, garbė. Šalį, padalintą Į dide
“pasigailėjimą. ’ geležies ir kitų metalų ka les prov incijas, valdė impe rė pastatyti ji po savo kont
mo mašinerija. Policijos ir tei rasas. Lk-iuvo^ Socialdemokra- paskelbė
ir bus laimingesni.”
sėjų taip pat ir fabriko direk tu Partijos polit. kaliniams au- Pilnai suprantama, kad tik'syklos, žibalo versmės, dide- ratoriaus vietininkai — gu role. Tas jiems nepasidavė n
suėmė jų vadus. Kilo triukš
Ką čia “Vienybė” šneka torių kietumas ir žiaurumas tu kų lapas ir K. Markso knygutė baimė privertė mirties vietoj!Ii miškai. Pajūry randasi bernatoriai.
mas. Kuomintangas skilo.
pasodinti Pajaujį ir kitus iki: derlingiausia pasauly dirva
apie komunizmą ir “koope-’ ri tendenciją išauklėti kietumą Nr. 7.
1911
metais
nedidelė
re

Komunistai sudarė Hankau
“Gi Al. špukas po kratos tą gyvos galvos kalėjimam Jei į—geltonoji žemė, vadinaratyvišką išsidalinimą.” tai ir žiaurumą taipgi ir proletaria
voliucija,
pakelta
Europoje
ir jai pačiai turbut neaišku.' te. Jie veikia į proletariato sie pačią dieną tapo areštuotas ir ne tas, jie butų sušaudyti, ma — “lesu.” Kiniečiai užsi- mokslus ėjusiu žmonių (jų mieste savo valdžią. Prie jų
Jos noras “atgaivinti smul-į lą juo stipriau, kuomet kartu rugpiučio 20 d. išvežtas į Rasei- Jau vieta ir budeliai buvo ima daugiausia žemės dirbi vadas — daktaras Sun-Yat- pasiliko ir Maskvos patarė
mu. Pramonė dar visai mažai Sen), lengvai nuverčia mo jas Borodinas. Kita kiniečių
nuskirti.
kią privatinę nuosavybę” > su žiaurumu link darbininkų ei nius.”
revoliucionierių valdžia bu
•
“Kel.
i
” korespondentas, išsivysčiusi.
na švelnumas link tų, kūne nu
yra taip pat nesąmonė.
Tai lygiai taip, kaip būda
narchiją, ir Kinai virsta res vo Nankino mieste. Komu
I
darbo žmonėms. Kokia vo prie caro valdžios.
publika. Tečiau monarchijai nistai apskelbė šitai karą ir
Šitą kapitalo centralizaci-^ sideda
beprotystė pergalėtojų, kurie I
sugriuvus,
išnyko centras, Įsakė jos karvedį Cankaišejx kurią “Vienybė” tik šian
yto.bus
nugalėti
kad
jie
šian-'
ŠELps
NUKENTĖJUSIUS
vienijantis šitą milžinišką ką areštuoti. Bet jų armijos
dien pastebėjo, Marksas nulyg tyčia tokius jausmus,
tautą ir valstybę. Atskirų vadas Feng perėjo čankaisę: jiątė jau keliasdešimts metų dien
PER RUSIJOS RE
F
žadina savo darbais!”
provincijų
gubernatoriai, ko pusėn. Komunistams ėmė
*atgal. Jis pasakė, kad kapi
VOLIUCIJĄ.
kurių kiekvienas turėjo ir sa labai nesisekti; jie buvo iš
talistai dėsis į kompanijas,! Reiškia, juo pikčiau bur-l
Čekų
laikraštis
“
Narodni
vo
kariuomenę, pasidarė ne stumti net iš Hankau val
.kompanijos į trustuĄ o trus- žuazija puola darbininkus, T . .
i j z. i
tai bus paskutinis kapitaliz- tuo sunkesnis bus ios galas.
Ce‘ęo*
priklausomaisvaldovais.. džios ir buvusis jų instrukto
mo stažas. Po jų seks sočia-i
------------- iid slo
^^
v
21
au
^
e
P
asky
‘
Nors susirinko parlamentu rius Borodinas išvažiav o
rusi 50’000.000 čeky.kronų
(žmonių atstovai), buvo iš-: Maskvon.
IŠzrnas. Tokia vra kapitaliz-1 f rtTfivf- ri IRTININKč- '■rus-1
'•eonu
mo reikšmė, tokia jo istorinė
YR™’"“ ,! pašalpos
\ s tiems asmenims,
rinktas prezidentas ir susi-; Dabar ir Čankaišekas pa
įpisija — priruošti d irvą so-:
PAS
I kkurių
Tų • turtai ir pragyvenimo
darė centro valdžia, bet josi sitraukė nuo kantoniečių ar
;
šaltiniai
žuvo
per
Rusijos
re-.
>
NISTERĮ.
■
niekas neklausė. Toliau gu mijos vadovybės. Rezignuodializmni.
-. i
-----------=i
pašalpos
linčios provincijos: Tibetas; mas jis išleido į kiniečius
’ Sustabdvti šit- kaD;talžz • “Gazeta
Warszawska.’*'J—
voįuW- Tokių pašalpos
. bustaoayti sit<j hapitanz- , .
*.-j reikalaujančių žmonių ceir Mongolija visiškai atsi-, karštą.atsišaukimą, ragindadio eigą, tai reikštų sustab- . r1^,
?! ikoslovakiioi e-a apie 200
skyrė ir susikūrė nepriklau-r'ma’~H^kau7/NaAkmo valHvti
niOS, ’ paduoda Šitokį atSltl- KOblO\dKlJOJ_ e. ą apie - J J.
dvti visą gyvenimo progresą. , .
o-ra-anti T knLGnc Jie gaus per o metus po 4.000
somai. Kitos gi provincijos, džiomš vėl susivienyt ir ben
.Šito nepadarys nei “Vieny-la sergant) Lenkijos
s
k
nors formaliai neatsiskyrė, dromis jėgomis mušti šiaurės
bs,” nei visa smulkioji bur- ”zs,,en'M reikalų mmister).
bet ištikro jų gubernatoriai generolą Čangtsoliną, kuris
zuazija. Bet ir kokia iš to bu- Paleckį į gulimąjį Jrambar)— — _
.
valdė visiškai nepriklauso yra parsidavęs svetimoms
tų nauda?
Smetona
“
Susi-!
mai, centro valdžios nei kiek valstybėms.
į.
...
j
AKmavz. *-.*^^***^>
nepaisydami.
| Reikia pasakyti, kad pra-buvęs
buvęs kambarv
kambary visai vienas
vienas.:; ---- i
(Įėjus gaivinti smulkius biz- Senė, matomai, lietuvė, prie-; mylėjo” Ait Daktaro
Šita netvarka tęsiasi be
GERA ŠIRDIS.
riiuš, negalima butų apsistoti jusi prie lovos ir pradėjo kai-1
perstojimo nuo 1912 metu.
Pajaujo?
Bet pamažu pradėjo išsivys —Kas geriausia turėti?—
tįktai ant privatinių krautu-bėti kaž-kokius burtų žovėjių. Didžiuosius fabrikus'džius lietuviškai ir daryti pa-!
tyti centrai, kurie išplėtė sa paklausė vienas senovės fi
su
šiuo
sveiku
muilu
—
grynina
duobutes.
taipgi reikėtų griauti, o jų slaptingų
vo valdžią ir ant kitų provin losofas savp mokinius.
HH _ _ žestų_ rankomis.)
Nors jau keletas mėnesių
—-----a: /--------------- x.-x---- ii_u į
:
a..
'
.'l'.-VA' Tik pasiprauskite iioo švel tos išvalo odos duobntes taip iavjeton steigti mažutes dirb Ministeris nusigandęs. Su- i praėjo, bet d-ro Pajaujo byla Įcijų. Pirmas toks centras su Vienas atsakė:
' • nin. sveiku muihi — ir nežiu- grynina ir veido duobeles, o išvaiztuvėles, tokias kaip buvo se i rinkęs paskutines, jėgas, jis da nevisai nušviesta. Truni-1
sidarė pietuose, didžiausia —Nėra nieko geresnio už
rint kokio karštumo oras yra ar dą išlaiko švelnia, gluotnia ir spianovėj, kur dirbo po keliatą I paskambino tarnams, paskui pai, bylos eigą galima šiaip:
me ir turtingiausiame Kinų gerą aki.
kaip sunkiai dirbote — nereikės t danėia sveikatingumu.
žmonių, ir kur nebuvo nei apalpo. Atvykę tarnai pama- aprašyti:
bijoti prakaito.
} O geriausia, jis apsaugo sveikamieste — Kantone. Čia va —Geras draugas yra ge
garo, nei elektros mašinų. tė prie ministerio lovos be-, Bal. 27 d.,•7 4 vai. ryte iš
Milionai žino šį malonu, leng- ' U — prašalina mikrobus ir purv,.
dovavo minėtas Sun-Yat- riausias daiktas pasauly —
vą bud). Lifebuoy taip pciuintfn- y Lifebuoy turi sveiką, švaru kveReikėtų padaryti da vieną protę moteriškę su baisia sunkiųjų darbų kalėjimo nuSenas. Jis pradėjo organi tarė antras.
. /is. kad smagu pranstis juo kasdien pėjimą — knris tuoj išgaruoja po
-g
Žingsni atgal ir pravesti to grimasa veide ir garsiai kei- vežė karo lauko teisman Pazuoti
tautą tautiškais ir de Trečias paminėjo
— nes paliuosooja amžinai nuo nuplovimo — ir pasako, kad teigerą
kią) pat “reformą” transpor- j kiančią
nerr.alonaus kvapsnio.
kia didesn? apsaugą. O kainuoja
mokratiškais pamatais. Jo kaimyną, ketvirtas — protin
ministerį.
Senė jaujį, Kaminską, Stašaitį,!
>. . »___ mažai. Lifebnoy yra raudonai-rustacijos srity: išsprogdinti tuoj atiduota policijai. Jokių Komarą ir kt. Tuoj visus at- ‘
tikslas buvo — Įvesti demo gą draugą. O Eleazaras pa
/smv/m sveikefa
šmotL
visus gelžkelius, trokus, au dokumentų nerasta. Tardy- skirai uždarė Į karcerius, gi 8
kratišką tvarką, sukurti stip sakė:
Sveika oda aiški,, šviežia, spindi. die.
tomobilius, o pakinkyti iš mas nieko neparodęs, nes ji vai. prasidėjo “teismas.” Pirit kaip Lifebuoy antiseptiškos pu/.ever Bret. C*.. CembrUt*.
rią
kariuomenę ir palengva —Gera širdis yra daug ge
t
naujo arklius ir jaučius :— nieko nesako. Nesuprantama mininku buvo pulk. Vidugeišvaryti svetimšalius. Jam resnė už juos visus.
kaip buvo toj romantingoj esą, kaip beprotė galėjusi ris, nariais Įeit. Steponaitis ir
pavyko šiaip taip sutvarkyti
—Teisybė, — tarė moky
moky-
senovėj. Vienu žodžiu, rei niekam nepastebint iš Lenki- puskarininkai Petkevičius su
pietinę Kinų dalĮ. Bet vidu tojas, — dviem sakiniais aprys ir šiaurinė dalis jo visai ėmei viską, ką kiti pasakė,
kėtų grįžti iš dvidešimtojo jos pakraščio atvyktr Varšu- Snieškum. Visi gryno kraujo 1
neklausė.
von ir patekti į ministerio fašistai. Patarėju nuo kr. ap.
amžiaus į aštuonioliktąjį.
nes tas, kurs turi gerą širdį,
1L
gtdimajį
kambarį.
Byla
tarmin^sėdejo
pulk.
Įeit.
BobeŠiaurėje
Įsigalėjo
Man<
<
Ji_____.1—_____
L
bus savo likimu patenkintas,
* Ar pagalvojo “Vienybė,” doma. Laikraštis pastebi, * Jis. Vyriausiu antstoliu —
džiurijos
gubernatorius
bus geras draugas, geras kai
ir mikrobus prašalina
veidui-rankoai-voniai
nesąmonių ji prisne- kad ministeriui lietuvės
[ aviacijos karininkas Skin
Čangsolinas. Jam pavyko su mynas, ir lengvai nusimanys,
tai nieko nepakenkę.
r kurti didelę, stiprią kariuo- kaip privalo elgtis.
KRIKŠČIONYS ŽADA
BOIKOTUOTI SMETO
NOS REFERENDUMĄ.
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Km skaito ir ražo,
Tas duonos nepraio.
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

□

ję jieškoti mokytojų Francu
! tinęs Parodos, suklastavi- CLE ELUM IR ROSL1N,
zijoj, Čekijoj ir kitur. Komp.
mas nemažai jos fondų, įstuWASH.
St. Šimkus pasakė, kad da
■ mė miestą skolosna virš $5,- Darbai kasyklose eina ft^***!
bar
esančios
dvi
Lietuvos:
'000,000,
kurių naštą manoj Cle
— —
Rugsėjo 3 d. Lietuvių Au
Elum lietuvių yra 8
viena
politinė,
o
kita
kultūri

suversti
ant
namų
savininkų^
ditorijoj “Birutės” Choras
šeimynas, o Rosline 12 šei
taksomis sumokėti. Eina tar mynų. Visi dirba anglių ka
buvo suruošęs savo naujo nė. Jis mylįs kultūrinę Lietu
vą,
dirbęs
ir
norįs
dirbti
Lie

pe miesto valdybos aštri ko syklose. Darbai šiuo tarpu
choro vedėjo komp. St. Šim
va. Darbai sumažėjo, judėji čia eina gerai. Dirbama pilną
kau* priėmimui šaunią va tuvos meno-kulturos srity.
Anot
komp.
Šimkaus,
esą'
mas mieste apmirė, o dauge laiką. Uždarbiai ne vienodi.
karienę. Pasamdyta gerų
žmonių,
kurie
sako:
“
Kam:
lis darbo žmonių jau mėne Kurie dirba nuo tonų, tai vie
muzikantų orkestrą, kas
siai kaip neturi darbo. Ne name ruime du vyrai partne
“Bii utei” iripritinka. Birutie- mums kurt savo kultūrą, kad
ji
jau
sukurta
pas
kaimynus.
•
girdėt muzikos grojimo, nu riais, jeigu pasitaiko ruimas
tes p-nios Rėžienė, Milerie
Tik
reikia
ją
perkelt
į
Lietu

tilo
milžiniškų chorų dainų geras, uždirba po 10 dolerių
ne, Kemėšienė ir dar kelios,
vą
—
ir
turėsime.
”
Šimkus
gi
galingi
aidai; apšepo ir bįra į dieną, bet jeigu ruimas
kuiių pavardžių nežinau,
dailiosios statybos vaizdai, prastas, tai kartais nėpadaro
prirengė stebėtinai gerą va sako: “Kam mums vien sve-!
daug medžių ir žalumynų daugiau kaip po 5 dol. Dir
timos
kultūros,
kad
mes
turi'
karienę. Atsilankė daug “Bi
me
ir
savo.
Mums
savas
me\
išdžiuvo, kiti rengiasi džiūti, bantieji nuo dienų maine
rutės” rėmėjų. Vienok dau
nes juos apleido prižiūrėto riai gauna po $7.50 į dienų.
gelio rėmėjų ir net choristų nas geriaus suprantamas, ne-j
gu
italijoniška*
ar
kitos
ku!
jai,
apleido juos lankanti Nors čia gyvuoja U. M. W.
vakarienėje nesimatė. Mat,
rios
tautos.
Lietuvių
kultūrą,
žmonės.
Didysis Laisvės unija, bet darbdaviai su ja
priėmimo vakarienė buvo
dėl
kurios
yra
tiek
daug
var

Varpas nustoj'o švietęs, už- mažai skaitosi ir sutarties ne
surengta tuo laiku, kada
go
ir
darbo
padėta,
reikia
gęso...
Jojo milžinai-pilioriai pildo.
daugelis lietuvių buvo paė
auklėti
ir
tobulinti.
Stojęs
neteko
galingos išvaizdos, Šiuo tarpu ir iš kitur pri
mę vakacijas. Kadangi pir
prie
‘
Birutės,
’
btengsiuo&
nes sęsta, šapalai nuo jų by buvusiems čia lengva darbas
madienį pripuolė Darbo Die
kiek
galint
aukščiau
pakelti
ra
— nustojo galybės. Laiki gauti, nes atsidarė viena
na (Labor Day), tai daug
lietuvių
meną.
Man
yra
žino

nos
statybos ir visi kiti pada maina, kuri buvo uždaryta
žmonių buvo išvažiavę iš
ma
jūsų,
Amerikos
lietuvių,
rai
ir
rakandai, kuriuos pa per 3 metus. Dabar joje dir
—.............. . ........ miesto į farma* ar j miškus.
4 komuni3tai boSC RANTON, PA. *
Jeigu ne šitos priežastys, tai padėtis Jus turite sutapti su :bas cia
lauką ir tenai bedirbdamas statyti ir supirkti milijonai ba virš 60 mainerių. Kai išsios
salies
kultūra
ir
zmone-L,..;
j
kaštavo, dabar parsiduoda sems iš žemutinių entrių van
beabejo vakarienėje žmonių
staiga mirė.
mis.
Bet
mes
turime
išvvstvt'į
In
šanr
Z Mirė S. Vanagaitis.—Dilbai*
ant “auction sale” už pusdy
butų buvę dvigubai daugiau. savo meną taip aukštai, kad S“ V komuntan^artT
sunkiai
~ Su<le»ž Draugė D. Žukauskienė kių kainą. Atsižiūrint į pra deni, tai pradės dirbt apie
300 darbininkų.
taria širdingiausį ačiū vi
Dabar apie pačią vakarie amerikonai^ tikrai matytu dirba visos komunistų parti
lenkų
bažnyčia.
'enką bažnyčia,
džią ir pabaigą to gražybės Pagal tautas, čia daugiau
jos devynakės abiejų lyčių, ir
siems
Hart,
Mich.
lietuviams
nę.
mus kultūringais esant. Ne
“miesto,” tartum butų iškili sia gyvena italų, jugo-slavų
Publikai pasišokus, apie žinau, kaip didelį buri ture-1 nei vieno nėra priklausančio Po ilgos ir sunkios ligos ūkininkams už malonų ir mas
ir nupuolimas Romos ir airių. Oras vasaros laiku
čia mirė Simonas Vanagai draugingą pagelbėjimą bei
11 vai. vąkaro “Birutės” siu kareivių, su kuriais man prie unijos.
Imperijos
ir josios galybių čia būna gražus, o žiema irgi
tis.
Amžiaus
turėjo
56
m.;
patarnavimą laike laidotu
Choro pirmininkas Dr. Bie- teks kariauti meno-kulturos Štai ta priežastis, dėl ku
arba
karalių
ir ciesorių žuvi neperšalta būna. Sniego pa
Amerikoj
išgyveno
apie
27
vių.
žis pakvietė svečius prie sta darbe. Bet dirbsiu kiek pa rios lietuviai kriaučiai nesimas
po
Didžiojo
Karo. Taip prastai būna mažai ir tas il
lų. Svečiams užkandus Dr. jėgsiu.”
rašė prie unijos. Atvažiavo m., paėjo iš Suvalkų rėd., Ša Ilsėkis, brangus musų Juo nupuolė
Sesųuicentennial gai nestovi.
S. A. Žale.
Biežis perstatė buvusį “Bi Komp. šimkgus kalba bu A. C. W. of A. organizato kių apskr., Slavikų parapi zai ! Mes, kaip šeimyna, taip parodos išpuošti
laukai,
vis

jos,
Mančiukų
kaimo.
Buvo
ir
draugai,netekę
tavęs,
pasi

rutės” vedėją komp. A. Va vo diplomatiška, bet kartu rius Jankauskas, sušaukė
kas kas gyva buvo — apmi
nagaitį,kuris paklausė: “Ka turtinga, maloni ir Įspūdin specialį lietuvių kriaučių su vedęs ir gražiai sugyveno su liekame dideliame nubudi rė,
atnešant dalinai bedarbę,
Aukos Lietuvos
žin kuris iš mus yra senesnis ga. Jis suteikė komplimentą sirinkimą, kuriame jis pasa savo šeimyna, buvo doras ir me. Lai būna tau lengva šios vargą,
nubudimą
ir
daug
ža

geras
žmogus,
mylėjo
skaity

šalies
žemelė
!
J.
Overaitis.
‘Birutės’ vedėjas?” (Mat, ir Chicagos lietuviams. Esą, kė šitokią prakalbą: “Ne-!
los abelnai visam miestui ir Socialdemokratams
St. Šimkus yra vedęs “Biru vis atsimindavęs chicagie- klausykit, ką Geležėlė rašo į ti knygas ir laikraščius, o la
Ijo gyventojams.
tės” Chorą pirm Vanagai čius, kaipo demokratingus, ‘Keleivį.’ Aš apvažiavau biausiai mylėjo ir ilgiausiai
PHILADELPHIA, PA.
Z. Jankauskas.
skaitė
“
Keleivį
”
ir
“
Laisvę.
”
čio). Toliaus, p. Vanagai draugiškus žmones. Girdi, Brooklyną, Rochesterį, Chi$30.00 IŠ WATERBUR1O.
(1926
—
1927
metai)
ragą,
Baltimorę
ir
Batoną.
Pallko
,
s
a
™
nun
]v
?
a
zmoną
tis linkėjo kaip “Birutės” savo pavyzdžiu Chicagos lie
Drg. P. Motiečius iš WaINSTON, SASK., CANADA
Chorui, taip ir naujam jos tuviai išmokinę jį demokra Tuose miestuose rubsiuviai ir tris dukteris dideliam nu Palyginus 1926 metus su
terbury,
Conn.
prisiuntė
Apvogė darbininką.
laisvų
pažiūrų
1927
metais
musų
miesto
gy

vedėjui geriausios kloties. tiškumo, ir jis pametęs aris- organizuoti į A. C. W. of A...liūdime. Buvo
...
Šiomis dienomis čia buvo $30.00 ir sako:
A. Pocius, Bethoveno Kon tokratizmą. Ir ištikrujų. Šią sąvaitę perėjau visas lie. žmogus mylėjo apsvietą, uz- venime matosi didelis skir apvogtas
geležinkelio darbi “Parinkau aukų Lietuvos
servatorijos vedėjas, savo Šimkus pasirodė paprasčiau tuviškas kriaučių šapas Phi- tat H.Pala,do«f buv0 be ku’ tumas. Pereitais metais šiuo ninkas Vladas Kamysz. Ne Socialdemokratams. Malo
kalboj pastebėjo: “Nesvar siu žmogumi, kad ir šiame ladelphijoj ir min pasirodė, n«1.skos Pa?tlbo?" anglų ka- laiku musų miestas mirgėjo, žinomi piktadariai išplėšė nėsite pasiųsti jas Kaunan ir
bu, kuris iš jūsų yra senesnis vakare visus savo senus pa kad jįs čia gaunate daug dk P,nes% La' bus,Jam lengva virte-virė žmonėmis, priva užrakinto vagono langą ir pagarsinti aukautojų pavar
žiavusiais iš visų kraštų pla
__
choro vedėjas. Sakoma, kad žįstamus pasveikino, pasi desnes algas, negu kitų mies- menos žente.
des ‘Keleivyje.’ Viso labo
tu
organizuoti
kriaučiai
i
Rugsėjo
4
d.
sudege
svenčiosios Amerikos, o taipgi ir dienos metu pavogė $50. Ant $30.00.
nors ir balta česnako galve kalbėjo ir daug naujų pažin
rytojaus buvo apie tai pra
a : to Stanislovo
lė, bile laiškeliai žali.” Tas čių padarė. Pradžia, kurią Amalgameitų ttroUo
uniją. " T
Too
f lenkų bažnvčia kitų šalių. Pegantai sekė vie nešta policijai, buvo jai nu “Aukavo šie draugai: Po
p. Pociaus pasakymas sukėlė birutiečiai parodė priėmimui liaus Jankauskas šitaip nu-!3??, Uak.st^et0’“etu nas kitą diena dienon, ir vis rodyta piktadarių pėdsakai $5.00: P. Motiečius; po $2:
norino- “Niekur nėra tokiu viskos Uutines bažnyčios, skirtingos padabos. Muzika
publikoj gardaus juoko. To- savo naujo vedėjo komp. St. švariu
* šapu kain PhilaU'Varpas suteškėJ° 1 trupimus grojo dieną ir naktį, kas ir vienas nužiūrėtas asmuo, V. Pautienius, P. P. Palapis
’liaus p. Pocius pagyrė “Biru Šimkaus, buvo tikrai graži. TS-Ji?
__ i
krisdamas iš aukšto bokšto. žmonėms nedavė ramybės; bet suradimui vagių ir pa ir T. Matas; po $1: J. Būgaitę,” kad ji tankiai maino Linkėtina, kad taip butų delphijoj ir tos šapos labai
vogtų pinigų policija jokių liškis, Ip. Kutelis, J. Martin.choro vedėjus. Girdi, prie graži ir pasekminga jų nau švariai užlaikomos. Tik visa Bažnyčia da buvo nauja. o elektros šviesa nakties lai žygių,
kus, S. Senkus, Jur. Juozai
nesiėmė.
Girdėjau, kari buvo apdraus ku švietė kaip saulė. Tai bu
naujų vedėjų igaunama nau jo sezono darbuotė.
bėda, kad Philadelphijoj vi ta
“Kel.” skaitytojas. tis, Ch. ir Agn. Asevičiai, A.
ant $30,000.
vo Sesąuicentennial arba
jos energijos, naujų spėkų ir
sai
prasti
kriaučiai,
nemoka
Rakaža, Ant. Ragauskas, J.
Žemaičio Sūnūs.
Senelis J. Dilbaitis labai 150 metų Amerikos Nepritt. Ant galo p. Pocius pareiš
padalyt darbo, užtatai ir i serga,
J.
Kvaraciejus, Pr. Dapšis,
turbut seniausis lietu gulmybės
apvaikščiojimo
kė, kad prie padidintos
darbo
neturi.
Kaipo
tokiems
C. Krugelis, A. ir A. MocRed. Atsakymai. P.
Scrantono apielinkėj, tu- metai.
PHILADELPHIA, PA.
Bethoveno Konservatorijos
prastiems kriaučiams, tai bo i vis
kaičiai,
A. Nainis, Kast. Ra
Prabėgo tik vienas metas,
esąs užkviestas ir komp. St. Komunistai išdeportavo du sai moka perdideles algas.” ri suviršum 9o metų.
manauskas.
L. G. NatikeviBačių Juozas.
savo draugu.
bet kokis skirtumas gyveni Waterburio Parapijonui.— čius ir M. Ciplijauskas; po
Šimkus, kuris mielai sutikęs
Tai šitokį spyčių pasakė rie
me apsireiškė. Ant 2,000 Tamstos korespondencijoj 50c.: J. Vilčinskas, K. Sinkevėsti piano, dainų ir orkest Lietuviški komunistai pri biai apmokamas A. C. W. of
HART, MICH.
akrų žemės ploto ištisus nieko nauja. Pakartojate vičius, Pr. Salašeyičius, Pr:
vertė prasišalint iš Phila A. organizatorius ir dar
ro skyrius.
pačius dalykus, kurie
Komp. St. Šimkus, pasvei delphijos du savo draugu: komunistas. Jeigu taip nu Daugiau žinių apie Juozo šešis mėnesius ėjo gražiausi tuos
Juokubaitis, J. J. Kurauskas
perstatymai. Sutraukti iš vi- ‘"Keleivyje” jau buvo minėti. ir Br. M arė hm on i s. Viso $30.Žukausko mirtį.
kinęs susirinkusius, nupiešė Bekampį ir Jačionį (Jan kalba pats organizatorius,,
Apie santykius , parapijonų
savo darbuotę Lietuvoj. Jam kauską ) .Abudu prašalintieji tai kriaučiai prieina prie iš- ■ Nors “Keleivyje” jau tilpo vo pasaulio kampų mokslo, su
Valantiejum parašy 00. Pasiuntimui 50c.
parvažiavus Lietuvon, jis bu yra “Laisvės" šėrininkai, pri vedimo, kad be unijos daug trurhpa žinutė apie ūkininko meno, dailės ir technikos kitekun.
tik tada, jeigu įvyks kąą “Vardan Socialdemokravęs pakviestas darbuotis guli komunistų partijai ir ki geriau.
Juozo Žukausko netikėtą tvariniai sudarė fantastišką nauja.
tų Partijos, visiems aukavu“
miestą,
”
o
šimtai
tūkstan

toms
jų
partijos
organiza

Kaune Lietuvos Operoj, ku
Organizatorius eina savo- mirtį, bet aš noriu patiekti
Lsieihs tariu širdingą ačiū.
rią suorganizavo didis musų; cijoms. Taipgi vienas jų yra pareigas per šapas, bosai skaitytojams platesnių žinių, čių žmonių kiekvieną dieną , Chas. Vilkui.— Žemlapįj'
“P. Motiečiu..” l
įf
menininkas-dainius Kipras; buvęs A.C.W. of A. agen duoda jam “balto mulo,” o. Rugpiučio 3-čią dieną, š. mindžiojo išsodintais šalimis ral?tgauti beveik rkiekvienoj^
________
Šiuorni liudiju, kad money
kur
parsiduoda,
Petrauskas. Čia Šimkus pa-* tas.
jis paskui spiria darbininkus, m. persiskyrė stl šiuo vargin- medžiais ir visokiais žalumy krautuvėj,
*
•• medžiaga.
1*•
TF
•
•/
rašomoji
Kaina
^30.00 iš drg. P.
matęs, kad jam stojus Ope- Bekampis yra pasmerktas Paima švarką ir prinešęs gu pasauliu lietuvis ukinin- nais puikiai išdarytus jojo
j
r
Motiečio
priėmiau.
Pinigai
ron, liks apleistas plačiosios už išdavystę darbdaviams prie boso sako: “Žiūrėk, kas Juozas Žukauskas, 53 takus, alėjas ir plačias gat priklauso nuo didumo L tuojaus bus išsiųsti Į Lietuvą;
. įL/iėtuvos liaudies menas. kelių komunistų, kurie tapo tamsta, tie švarkai sugadinti?metų amžiaus. Jis paliko di- ves.- Laisvės Varpas, kabo žemlapio kokybės.
S. Michelsonas,
Todėl p. Šimkus Lietuvos prašalinti iš darbo. Be to. Kam laikai tokius prastus deliame nubudime savo my- damas ant dviejų milžinišku J. Yodzevicb, BayonneJ
S.
R.
F. sekretorius.
Operon nestojo, o važiavo Bekampis rastas kaltu vary darbininkus, jie nemoka pa-Jimą moterį, dukterį Jievą 19 piliorių, tarytum ugnies įkai N. J. — Pertai -yra brangak-!
Klaipėdon. Klaipėdą prijun me nešvaraus biznio, kuris siūti žiponą ir dar tokias di- metų, sūnų Adomą 18 metų, tintas. švietė nakties laiku. meiliai, apvalaus pavidalo,'
AKRONIEČIAI PRI
gus prie Lietuvos, p. Šimkus, labai kenkęs komunizmo dėlės algas moki.” Bosai ne- sūnų Joną 16 metų ir brolį Laike šitos didžiausios susiformavę iš kalkio karto- ’
SIUNTĖ $5.50.
pasitaręs su Lietuvos val principams. Bekampis turė tik giria organizatorių, vaiši- , Miką. Velionis Žukauskas okazijos, vietos lietuviai nato, tam tikrų oisterių arba'
džia, pradėjo organizuot jo nusipirkęs 3 nuosavus na na “baltu mulu.” bet ir pini-paėjo iš Kalesninkų kaimo, taipgi turėjo progos pergy žuvų lukštuose. Geriausi per Drg. N. Trumpikas pri
Klaipėdos Lietuvių Muzikos mus, vertės nuo $8,000 iki gų duoda jam dėl “nukentė- Ūdrijos valsčiaus, Alytaus venti nepaprastai sujudinan lai randami taip vadinamuo siuntė iš Akrono, Ohio, $5.50
Konservatoriją. Tame darbe $12,000. Apart to jis užlaikė jusiu” komunistų.
: apskričio, 25 metai kaip ap- tį laiką. Rengimasis turėti se perliniuose oisteriuose, In Lietuvos socialdemokratams
jam labiausiai gelbėjęs p. krautuvę ir varė dar kitą, Rubsiuviai, matydami to ^ido savo tėvynę. Anglijoj Visuotiną Seimą ir Lietuvių dijos juroj. Perlų randama ir aukų, kurias surinko LSS. 20
Galvanauskas.
Paskelbus pasak komunistų, nešvarų “organizatoriaus” šitokius
pakraščiuose. kuopa, ir žada ateityje dau
išgyveno du metu ir Ame- Dieną sujudino kiekvieną Australijos
Lietuvos laikraščiuose, kad biznį. Tuo pačiu laku jis bu darbus, išėjo iš kantrybės ir rikojej?3 metus. Velionis bu- lietuvį — vyrą ir moterį. Platinavra brangus metalas, giau prisiųsti.
Aukavo šie draugai:
yra reikalingi norintieji mo- vo formanu Švarco kriaučių su žirklėmis puolė “draugą
J.__ - vo labai rimtas žmogus ir Kiek darbo tais reikalais už- iškasamas daugiausia Rusi N. Trumpikas
$1.00
kinties muzikos jaunuoliai, šapoje. Taigi jis čia buvo pu organizatorių.” Netik neisi- laisvu pažiūrų, todėl laisvai interesuoti asmenis turėjo, joj ir Pietų Afrikoj. Išvalytos
J.
Lukoševičius
$1.00
privažiavo apie 200 jaunuo sėtinai įsitvirtinęs. Vienok leido į šapas, bet ir iš Phila- tapo ir palaidotas 7 d. rug- tik jiems tatai žinoma. Daly platinos spalva baltai-sidab.50
vavimas Lietuvių Dienoję ir rinė. Platina daugiausia var A. Tiškus........
lių. Jų tarpe buvo labai ga turėjo apleist Philadelphiją delphijos išdeportavo.
piučio, Hart kapinėse.
J.
Zdanis
.........
.50
bių jaunikaičių. Kiti patys skubotai. Aišku, kad komu
Velionis buvo “Keleivio” Visuotiname Seime subūrė tojama prie elektros šviesos
K. J. Geležėlė.
V.
T.
Neverauskas
....
.50
smuikas buvo pasidirbę, ki nistai jį išdeportavo. Ir ant
skaitytojas per 17 metų ir šį tūkstančius vietos ir tolimes konduktorių, chemiškų apa
ti net vogtinai nuo tėvų buvo kiek teko patirti, tai vietos
laikrašti labai mylėjo. Velio nių miestų lietuvių. Dhlvviai ratų, moksliškų instrumentų P. Gaška.................. .50
HAM1LTON, ONT.,
N. Tručinskas........... .25
pabėgę, kad tik pramokus komunistai tuo savo aktu di
nis taipgi prigulėjo prie S. L. ir nedalyviai gėrėjosi ir ir visokiems pasipuošimams.
CANADA.
grajiti. Iš tų jaunuolių p. džiuojasi. Jie sako: “Mes pa
A. 21-mos kuopos, gerbė šią džiaugėsi abiejais lietučių Gintaras yra išplauta iš K. Kupravičius ....... .25
Šimkus sudaręs orkestrą. Po darėm su Bekampiu taip, Ačiū SLA. 278 kuopai.
organizaciją ir gynė ją ypa- nusisekusiais prietikiais. Tai jūrių suakmenėjusi smala, R. Bražinskas........... .25
M. Poška .i.............
&
spalvos.
dviejų metų konservatorijos kaip Stalinas su Trockiu.”
Aš, žemiau pasirašęs, reiš-tingai šiuo> laiku, 1kuomet
------- buvo dvasios pakilimo me šviesiai-geltonos
J.
V. Ramoška___ .... .2$
orkestrą ant tiek pramoko Kitas komunistų šulas čia kiu gilios padėkos žodį SLA. prasidėjo bolševikų atakos tai.
Daug gintaro randama Balti
grajit, kad nuvažiavus Kau išbuvo apie du metu kaipo 278-tai kuopai už finansinę ant S. L. A. Žukauskas vi- Dabar pažiūrėkime į 1927 jos juros pakraščiuose. Ro P. Turgelis.......... .... .25
nan davė šaunų koncertą, A. C. W. of A. organizato auką, suteiktą man esant suomet stojo apgynime kon- metų musų miesto gyveni dosi ir Lietuvoj yra gintaro
Viso $5.50
kuriuomi kauniškiai labai rius ir per tą laiką netik uni sunkioj padėtyje. Taipgi ta- stitucijos, Susivienijimo gar- mą, o paregėsime skirtumą išdirbinių fabrikas. Gintaro
gerėjęsi. Komp. Šimkus turė jos lokalo nesulipdė, bet nei riu ačiū visiems Hamiltono bes ir gerovė*. Už tai jam nuo 1926 metų, kaip dieną šniūreliai (karieliai) yra Čekis ant $5.50 priimtas ir
jęs vargo su parinkimu kon vieno nario prie unijos ne lietuviams už atsižvelgimą į priklauso garbė nuo S. L. A. nuo nakties. Iš “Žemiško Ro gražus papuošalas moterims. perduotas Socialdemokratų
servatorijai atsakančių mo prirašė. Šitas faktas rodo, mano padėtį, už pakeltas dėl Velionis J. Žukauskas mi jaus” ir jojo gražybių paliko Krištolas angliškai vadinasi Rėmimo Fondo kasieriui
kytojų. Vokiečių elemento kiek komunistai turi įtakos į manęs išlaidas ir lankymą. rė visai netikėta mirčia, ir piliečiams ir šiaip gyvento crystal. Krištolų yra visokių drg. J. Jankauskui,
nenorėta daug įsįleisti dėl darbirtfnkus ir kiek jiems Su tikra pagarba,
visai nesirgęs, nes 3-čią die- jams tiktai sunkus laikai. rusių. Aukso ir sidabro kai S. R. F. sekret.
S. Michelsonas
tam tikrų priežasčių. Reikė- rupi unijų organizatyvis darI. Steponaitis. iną rugpiučio išėjo į komų Neatsiektas tikslas Visasvie- nos priklauso nuo jų tyrumo.
CHICAGO, ILL.
Komp. Stasio Šimkaus pri
ėmimo vakarienė.
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vakortės, kuomet jam prisi
eis bėgti ir Lietuvos.
—Ar tu mislini. vaike, kad
jam reikės bėgti?
—Man taip išrodo, tėve.
Tauragės įvykiai parodo,
kad Smetonos viešpatavimo
dienos jau baigiasi. Jis ir
taip ilgai išbuvo.
—Na, tai ačiū. Maike, už
gerą rodą. Aš jau pasiliksiu
Amerikoj. O jeigu Smetonai
reikės ant šifkortes, tai mes,
vyčiai, užkrapštysim. Nupir
kom generolui Žukauskui
auksinę šoblę. o šifkortė tiek
(daug nekaštuoja.

Kas Yra Fašizmas ir Kaip su Juo Kovoti

-------------------------------------------------------- Rašo DOMAS BRIEDIS---------- ------------------------------------------------Iki didžiojo karo ir 1917-18 metų revoliucijų, įvairių kams aiškių laimėjimų, atsisakydami nuo reformų ir dar
kiusių valdžios buvo buržuazijos rankose. Tuomet buržua- bininkų buities pagerinimo. Tuo budu dalis nesusipratuzija turėjo pakankamai jėgų tą valdžią savo rankose išlai- 'sių darbininkų apsivylė darbininkų judėjimu ir laikinai
kyti, mat. kariuomenė, žandarmerija, policija, teismai ir perėjo prie fašistų, pasitikėdami pas juos rasti kaikuritį
• ..4
visas kitas valdžios aparatas, be išimčių, buvo turtingųjų reikalavimų patenkinimą,
**»
lankose. Šita pajėga būdavo suvartojama kovai prieš so Fašistų perversmui įvykus, kruvinas smuitas prieš darcialistus ir darbininkų klasę. Turėdama šitokią pajėgą sa- bininkus ir socialistus tęsėsi. Valstybės gyvenime buvo gy
vo rankose, buržuazija pasitenkindavo legaliais kovos bu- vendinamas fašistų vadų susirinkime paskelbtasai princidais. Vakarų Europos kapitalistai buvo kaip ir apsipratę su pas: ‘‘Žudyti ir mirti už tėvynę ir fašizmą.” Fašizmo rėži*
tų laikų demokratijos laimėjimais, kuriuos iškovojo darbi- mas virto ištisu nusikalstamuoju darbu, kurs kartojasi vi)
ninkai, mat, demokratija dar nebuvo perdaug apribojusi sur šiaip gyvenime, susirinkimuose, parlamente. Svarbiau^ *
kapitalistų teises. Laikydami plačiasias žmonių mases dva sis smurto vykdintojas yra taip vadinamoji fašistų milicif
Gauk Naują “Kelei sios tamsybėje, kapitalistai ir turčiai demokratinėmis prie ja, kurioje yra apie 550,000 juodmarškinių. Nuo pat Ro;
monėmis mokėjo apginti kapitalistinę tvarką, ir šituo jie mos užgrobimo iki 1924 m. sausio mėn. 1 d. išžudyta 170
viui” Skaitytoją. buvo
kaip ir pasitenkinę. Taip buvo prieš didįjį karą ir di asmenų. Visus šiuos įvykius aprašo socialistų partijos sek
džiuoju pokarinių revoliucijų metu.
retorius Mateotti, kuris 1924 metų vasaros metu pats tapo
Gausi už $2.00 knygų
Po revoliucijų šitos apystovos greitai pasikeitė. Visuo fašistų kruvina auka.
dovanų.
iki 1924 m. liepos mėn. 10 dienos, — Mateotti nužudy
“Keleivis” paskelbė nepa menės klasių santikiai pasidarė kitoki. Darbininkų klasė
prastą švietimo vajų. Jis nu veik visuose Europos kraštuose žymiai praplėtė demokra mo dienos, — Italijos fašistai nekliudomi varė smurto dar
tarė išdalyti $5,000 vertės tinį jų sutvarkymą, įgyvendindama demokratiją. Darbi bą. Sudeginta daug darbininkų organizacijų ir privačių
knygų-visai uždyką.
ninkams pavyko įsiveržti į įvairių kraštų valdžios ir valdy žmonių namų, šimtai išžudyta, valstybės demokratinis su-Tų knygų gah gauti kiek mo įstaigas. Kariuomenė, dalinai policija ir administraci tvarkymas išnaikintas, visuomenės atmatos įsistiprino val
vienas. Gali jų gauti ir Tams ja. patampa nevisai ištikimais įrankiais buržuazijai kovo stybės gyvenime. Šita padėtis Italijoj supuolė su drg. Ma8ta. Reikia tik truputį pasi
teotti nužudymu. Šis nužudymas sujudino Italijos žmones.
darbuoti. Bet darbas nedide je prieš darbininkus ir vargingą visuomenės dalį, kuomet
lis — reikia tik prikalbinti darbininkai pradėjo atvirą kovą už paėmimą valdžios į Prasidėjo platus protestai, kurių fašistai negalėjo sustab
“Keleiviui” naują skaitytoją savo rankas. Austrijoj pastaraisiais metais apie 80 nuoš. dyti. šitie protestai organizavo fašistų priešininkus. Ro
metams. Kas gaus naują kariuomenės, policijos ir žandarmerijos balsuoja už so moj ant Tibro kranto, kur buvo nužudytas Mateotti, kry
skaitytoją ir prisius mums jo cialdemokratus. Latvijoj, renkant Steigiamąjį Seimą, 65 žiaus ženklu pažymėtoj vietoj, išaugo kalnai vainikų. Ita
prenumeratą, tam “Kelei nuošimčiai kariuomenės balsavo už socialdemokratus, gi lijos maldingieji valstiečiai miniomis lankė tą vietą, kaip
vio” administracija nusiųs
Lietuvoje Seimo rinkimuose 90 nuošimčių kariuomenės maldininkai lanko kankinio kapą. Aišku buvo, kad italai
—Tegul bus pagarbintas, kožna partija turi vis kitokį už $2.00 knygų.
programą,
ir
ką
viena
daro,
Maike!
Kas gaus du nauju skaity- balsų teko socialdemokratams. Vokietijoj žymi policijos nepritaria fašizmui, kuris laikosi tik smurtu ir teroru. Po
—Labo ryto. tėve.
tai kita nori griauti.
! toju, tas gali pasirinkti kny- dalis (Prūsuose, Saksuose, Tiuringijoj) yra socialdemo kiek laiko fašistai atsipeikėjo ir puolė protestuojančią
—Sei, vaike, aš atėjau at —Klysti, tėve, kad Smeto-,gų už $4.00. Kad ir dešimtį kratų rankose. Panaši padėtis daugely kitų kraštų.
liaudį. Šiuo laiku tikruoju fašistų vadu darosi Farinači,
sisveikinti su tavim.
na nenori būt karalium.- Jis skaitytojų prikalbintum, tai
fašistų partijos sekretorius. Tai siauraprotis fanatikas,
—Juk da nemiršti, tėve.
labai to nori, tik nedrįsta.
nuo kiekvieno gausi vis po Buržuazija ir kapitalizmas jaučia besiartinantį galą. žudynių skelbėjas, pilnas kraujuoto keršto ir smurto žmo
Demokratija netarnauja buržuazijai, kad valdžią jos ran
—Kol kas d a sveikas esu, —Ką tu man šneki, Mai- $2.00 vertės knygų,
ale negali žinoti, kas gali to ke! Juk ir angelskuose pei-i Knygas galima pasirinkti kose išlaikyti. Galop daugely kraštų buržuazija atsitolino gus. Jam vadovaujant fašizmas griebėsi aršiausių priemo
liau atsitikti. Matai, kaip iš periuose buvo rašyta, kad iš knygų kataliogo. kuris tel- nuc demokratijos ir jieško naujų, griežtesnių kovos įran nių. Fašizmas išvaro iš parlamento opozicijos atstovus,'
ėjo su kapitonu Brundza Lietuvos žmonės reikalauja pa šiame “Keleivio numery kių, prieš augančią darbininkų jėgą: kad ją sunaikinus ir sudaro ypatingą rinkimų įstatymą,, kuris patikrina fašis
Palangoje; iš namų išėjo gy karaliaus, ale Smetona pasa ant 6 puslapio.
tam.:, daugumą, žodžio, spaudos ir susirinkimų laisvės jau
vas, o namo parvežė jau nu kė, kad jis stoja už respubli Šitas vajus tęsis tiktai per sutriuškinus. Buržuazija bando greta kariuomenės ir po senai Italijoj nebėra.
šautą.
ką.
šį mėnesį. Todėl kas nori juo licijos sukurti nelegalę ar pusiau legalę ginkluotą jėgą, ku Fašizmas yra tai-ptautinis reiškinys. Laimėjęs Italijoj
—Bet tu, tėve, prie sveti —Tu. tėve, ne politikie pasinaudoti ir gauti už dyką ria ji galėtų visai pasitikėti ir ja pasiremiant terorizuoti
mų moterų nelendi, todėl tau rius, tai nesupranti, ką tokios puikių knygų, tegul pasidar darbininkus, griaunant jų organizacijas, išsklaidant susi jis liko pavyzdžiu visų kraštų buržuazijai ir jos reakcijai.’
tokio pavojaus nėra, kaip žinios reiškia.
buoja pirm 30 rugsėjo.
(Bus daugiau) y . š - .
rinkimus, žudant darbininkų judėjimo vadus. Tos buržua
..
•
i*'
Brundzai.
t
Po
30
d.
rugsėjo
vajus
už
—O ką?
zijos organizuojamus.jėgos tikslas visai išnaikinti demo
—Tas teisybė, vaike. Man
sidaro
ir
tos
knygos
vėl
bus
moterys jau nereikalingos. -—Jos labai aiškiai paro parduodamos už pilną savo kratiją ir jos vietoje sukurti buržuazijos neribotą dikta
tūrą.
Ale aš esu vajaunas žmogus, do, tėve, kad Smetona nori kainą.
tai mane gali nušauti kas būti Lietuvos karalium. Bet Jei turite kaimyną, kuris
FAŠIZMAS ITALIJOJ.
nors. Matai, žinios Sako, kad I jis nežino, kaip atsilieptų neskaito “Keleivio,” tuojaus
Tauragėj buvo jau buntas ir Lietuvos žmonės ir užsienis. nueikite pasėji ir pakalbinki Italijos buržuazija pirmoji griebėsi šių naujų kovos su
Sukurę prakeiktąją pragaro ugnį,
keliatas žmonių buvo nušau Todėl jis nori pirma pamaty te užsirašyti metams “Maikį darbininkais būdų. Jau nuo 1919 metų ji organizuoja pali
ti,
ką
žmonės
apie
tai
sakys.
Ateisim!
ta. O tai juk visai netoli ma
su Tėvu.” Galit su juo pasi kusius be darbo kareivius ir studentus, juos tinkamai ap
Jeigu
davatkos
ir
kitokie
Ateisim išlindę iš urvų tamsių.
no tėviškės. Žinios sako, kad
dalyti knygomis—už 1 dol. ginkluoja, suskristo į karines vienetas, uniformuoja (ap
■
gaivalai
pradės
reikšti
noro,
Užvertę
juodojo vargo bedugnę.
buntauščikai atėmė iš val
pasiimti sau. o už kitą dolerį rengia juodais marškiniais) ir įveda kietą drausmę, ši or
kad
Smetona
butų
karalium.
Atėję
paskelbsime
galą vargų.
džios banko labai daug pinijam
atiduoti.
Tokia
dovana
ganizacija
tapo
žinoma
fašistų
vardu
(ii
fascio-sąjunga).
Paskelbsime!
gų ir pabėgo. Tas parodo, Jai.jis galės tuomet be jokios
kad Lietuvoj prasideda jau (baimes pasiskelbti Lietuvos paskatins jį greičiau užsira Italijos buržuazija, augančio darbininkų judėjimo išsigan
Paskelbsime galą skriaudėjams,
šyti. Tuo budu padalysime
monarchu.
Žudikams, karams, veidmainiams,
dusi ir komunistų smurto terorizuota, be saiko davė fašis
rivaliucija.
tikrą
švietimo
vajų!
—
pla

Šventiems farizėjams—tamsybių gynėjams,—
—Bet tu į Lietuvą neva —O jeigu žmonės to ne- tinsime knygas ir platinsim tams pinigų ir teikė visokios paramos. Mussolinio organi
reikalaus?
Ir bus tada galas vargams...
žiuoji, tėve.
| “Keleivį.” ‘
zuojamus žmones šelpė pinigais pramonininkai, bankai ir
—Šiur, Maike, kad va —Tokį reikalavimą labai
“Keleivio” Admin. dvasininkai. Kariuomenės vadai paslapčiomis tiekdavo
Sukrovę didžiausiajį laužą
žiuoju. Užtai aš ir atėjau su lengva sufabrikuoti, tėve.
ginklų, kai kur į fašistų rankas ir jų žinion pateko ištisos
Smetona
pats
galės
parašyti
Iš vargo, nelaimių, ašarų žmonių,
tavim atsisveikinti.
kareivinės
ir
ginklų
sandėliai.
Ilgainiui
fašistai
apsirūpino
į
savo
laikraščius,
r
kad
žmo

Iš pančių—retežių tvirčiausių,
Liaudies Daina.
—Taip netikėtai.
nės nori turėti jį Lietuvos
netik revolveriais, šautuvais, kulkosvaidžiais, rankinėmis
Ir didžiausio žmonių skriaudėjo galvą
ir jis t£i klausyti Oi tu seni, senutėli,
granatomis, kardais, durklais, bombomis ir šarvuotomis
staigiai, ale kad nėra ėėsoJ 2““"“‘“v "J"
t
Uždėję ant laužo viršūnės uždegsime!
Tu
mane
dabojai.
Uždegsim!
Lietuvoie didelis nenarėt-|Zmon1^.
s0_- Juk taip jis
kepurėmis, bet pasigrobė automobilių, orlaivių, apsirūpi
kas. vis tik keliatas dienų'
F Seima^SikT
nėr Iš po pilko debesėlio
• t' ( Uždegsime skriaudas, ašaras mus
no arkliais, rūbais, avaline, furažu. Administracija į fašis
atgal skaičiau gazietose. kad ^ da pa?kelbė melą buk <Pas
mane
atjojai.
Ant laužo sukrauto didžiausio,
x
.
tų organizavimąsi iš pradžių per piratus žiurėjo, bet pas
Ir kaip šis viskas liepsnose pražus,—
Smetona atsisako būti Lietu•'Kaip tu jojai per laukelį.
kui aktyviai juos rėmė. Šitokiose sąlygose, 3-jų metų bėgy
Visus pelenus surinkę išbarstysim
je Mussolini sudarė privataus kapitalo kariuomenę.
Po tyrumus smėlio plačiausio.
žinia, kad ant Palangos by-;
Jeigu taip, vaike, tai ' Degutu smirdėjai.
Kaip
užsėdai
už
stalelio.
Fašizmas
Italijoj
pergyveno
tris
tarpus.
Nuo
1919
iki
Šį “Piktą” išbarstę, tuoj tiesą išvysim!...
čių, kur susirenka visa Lie-'mai? n®ra re*kalo 1 Lietuvą
Dageliu pražydai.
1920 metų fašistai nedidelėmis teroristų grupėmis pulda
tuvos ponija, Romanas nušo-paziuo\.
vė aficierį Brundzą už bobos* —Važiuot, tėve, gali, bet Kur senelis tik sėdėjo.
vo atskirus ir žin'omus socialistų partijos vadus ir darbuo
Ir tada, kai pražus
andaroką. O dabar vėl atėjo karalium nebusi,
Ašaros, skriaudos, nelaimės žmonių,
Šluotražiu nutrinsiu.
tojus. juos primųšdavo arba nužudydavo. Antrame tarpe,
žinių, kad Tauragėj tapo ap- —Na, o kaip tu mislini, Kur .seklyčioj jis stovėjo,
Mes linksmi sušuksim: “Pasaulis gražus”!
1920 ir 1921 m. fašistai veikė daug plačiau. Jie didesnėmis ■
rubavotas valdžios bankas, vaike, ar iš Smetonos bus ge- I
Tik siekim prie Tiesos idealų prakilnių!...
Smėliu išbarstysiu.masėmis sudarydavo baudžiamuosius burius kaimuose, aI
Tai daugiau atsitikimų, negu ras valdonas?
J. Linksmunėlis.
sumušdavo arba žudydavo vietos žymesnius socialistus, aI
ant amerikoniškų murink; —Man rodos, tėve, kad Kur žirgelis jo stovėjo,
suardydavo streikus, plėšdavo ir degindavo žemės ūkio a
pikčių. Katalikiškam kontre Smetona susilauks tokio pat šiukšlelėms išpilsiu,
taip neprivalo
būti, vaike.- LI galo, kaip Rusijos caras.. Ka- Išieisdama pro vartelius
.
darbininkų organizacijų buistines, liaudies namus ir ko
—O ką tu, tėve, parvažia-1 ralių gadynė jau pasibaigė, Šunims užpiudysiu.
operatyvus. Fašistai mobilizuodavo platesnio rajono pa
vęstenai padarysi?
įir Lietuvos
---- 2žmonės
------ tokio
jėgas miestų apsiautimui, plėšdavo, naikindavo liaudies
Mes naujo pasaulio laisvūnai,
Aš, vaike, tuojaus pa- brudo ant savo sprando nenamus,
socialistų
laikraščių
redakcijas
(pavyzdin
“
AvanAteinam grausmingai aidėt,
rėtką užvesiu, Parvažiavęs kentės. Kils revoliucija, ir Oi tu jaunas jaunuolėli,
ti
”
4
kartus),
sužeisdavo
arba
nužudydavo
socialistų
parti

Kad žemei tamsybės jau rūmai
kad
aš
Smetonos
kompanija
bus
nuTu
mane
dabojai,
tuojaus apsišauksiu,
jos
ir
profesinių
sąjungų
darbuotojus.
Miestų
puolimus
Šį
rytą pradėtų birėt!
■
šluota.
Kitos
valstybės,
ku

esu Lietuvos karalius, kad
Iš po aukso, sidabrėlio
dalydavo urnai ir didelėmis jėgomis, pavyzdžiui atskirais
visokios partijos turi būt pa- rios apsupa Lietuvą iš visų Pas mane atjojai.
Mes augom po skurdo naštele—
pusių,
irgi
nenorės,
kad
ji
kasavotos, kad visi turi pri
atsitikimais iki 50,000 fašistų. 1921 m. fašistai sugriovė 46
Nematėm
skaisčiųjų dienų;
sirašyti prie katalikiško tikė taptų monarchija, nes jos vi Kai tu jojai per laukelį.
profesinių sąjungų namus, 10 socialistų spaustuvių, 23 dar
Lydėjo
vien
klaiki naktelė
jimo ir klausyti valdžios, o sos yra respublikos. Taigi Diemedžiu kvepėjai.
bininkų organizacijų patalpas ir 6 liaudies namus. Tre
Be laimės, be džiaugsmo dainų...
kas neklausys, tai tokį tuo Lietuvoje dirvos karaliui nė Kai užsėdai už stalelio,
čiame tarpe, 1922 m. fašizmas pasijuto pakankamai pajė
ra.
jaus į džėlą.
Bet sergėjom mintį ugninę,
Bijunu pražydai.
gus
užkariauti
ištisus
apskričius
ir
provincijas.
1922
m.
—
Jeigu
taip,
Maike,
tai
aš
Kad varpui pradėjus vos gaust,
—Taip ir Smetona nori
spalių mėn. fašistų armija susimobilizavo Neapoly, buk
Galėtų suvargus krūtinė
daryti, tėve, bet jam nesise savo tripą atidėsiu. Juk neuž-1 Kur jaunuolis tik sėdėjo,
simoka pinigus spendyt ant Šilkų skarą tiesiu,
Ateinančią laisvę pajaust.
tai savam kongresui, bet gavo įsakymą eiti į Romą, kurią
ka.
šifkortes
be
reikalo.
Paskui
Kur
seklyčioj
jis
stovėjo,
jie paėmė. Mussolini pasiskelbė ministerių pirmininku ir
—Ne, vaike, Smetona taip
Iš slėnio mes keliam žibintus
da
Amerikon
gali
neįlesti,
Auksu
risavosiu.
nedaro. Jis priešingas, kad
sukurė fašistų smurto tvarką. Taip įvyko juodmarškinių
Ir
einam pasaulio nušviest;
Lietuvoj butų karalius. O jeigu norėčiau sugrįžti.
perversmas.
Kur žirgelis jo stovėjo.
Telieka tamsos labirintai—
Lietuvoje kaip tik ir reikia —Ir .aš manau, tėve, kad Rūteles ten sėsiu,
Mes žengiam naujų takų tiesi.
Italijos fašistų perversmą palengvino italų komunistų
karališkos valdžios. Pakol į tau daug sveikiau yra sėdėti
Aif. Jakubena*.
begėdiška darbuotė ir taktika. Jie visą laiką skelbė revovaldžią kišis visokios parti Amerikoj. O tuos pinigus ga- ‘ Išleisdama pro vartelius
l’uciją n tarybų (sovietu} valdžią, bet nedavė darbininjos, tąi paretko nebus, ba Ii paa ’koti Smetonai ant lai-’ Gailiai apsiverksiu.
«*
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Įvairios Žinios.

SURASTA SENOVĖS
ŽMOGAUS BUVEINĖ.

FARMOS

"1EKS.SS®.“0 PAJ1ESK0JIMAI
DYSČIŲ.

i

1

DR. LANDAU

GEROS PROGOS!

Pajieškau pusseserės Onos Žiuraičiukės, po vyrui pavardes nežinau, pa
eina iš Suvalkų rėd„ Veiverių vals
čiaus, Skriaudžių parap., Kuodžių
kaimo, seniau gyveno apie Bostonų.
Malonėkit atsiliepti pas:
ONA UL1AV1CIUTĖ
8 Highland Girele, Needham. Mas>.

32 CHAMBERS ST.. BOSTON.
Lenkų archeologas KostrGydo Veneriškas Ligas.
FARMOS
NEPIRKIT
PAKOLEI
NEzevskis surado Baltijos pa Buffalo, N. Y. — šiomis
Valandos:— Kasdien nuv 8 iki
AP2IURĖS1T MUSŲ KOUONLIĄ IR
10, nuo 1 ikf 3 ir nuo 6 iki 8.
jūry prieš 4,000 metų gyve- dienomis čia buvo Jungtinių
NEPAMATYSIT MUS!
Nedėldieniais nu« y iki 12.
• Mes turime tokių farmų, kokių tik
MOTERŲ PERTEKLIAUS ,rint, mokamos nepaprastai nusio ten žmogaus buveinę. Valstijų advokatų suvažiaviIii' reikalaujat ir užtikrinam tą. ką
PROBLEMA.
didelės kainos. Nieko nežiu-Tai esą geriausiai išlikę tro- mas, kur patiektas kriminažadam. Musų yra didžiausia lietuvių
kolioniįa Amerikoje. Rašykite, prisiu
rint,
išskiriamos
sesers
ir
šei-.besiai
iš
tiek
senų
laikų.
Toj
’
"
’
logijos
raportas
parodė,
kad
Prancūzijoj po karo yra
sime kataliogą.
(.) i
Telefonas 31234 draugo Tedeušo Kaspero
PH1LL1PS & MATT1X
‘ didelis moterų perteklius. mų nariai. Perkamųjų mote-!vietoj iškasta penki labai ge šioje šalyje kas mėntlo būna ir- Pajieškau
pusbrolių Melikąuskių. Paeina iš R. 2. Bos 83.
Scottville. Mich.
MEDICINOS DAKTARAS *
Karas paguldė į kapus pus rų daijg nusižudo, kitos greit rai išlikę žmonių griaučiai iš 1,000 žmogžudysčių. Kitaip Telšių
apskr. Meldžiu atsišaukti šiuo
antro milijono jaunų francu miršta nuo įvairių ligų. Pasi-Į akmens amžiaus. Be to, su- sakant, kas diena iš žmog- adresu:
C. J MIKOLAITIS I
i PARSIDUODA FARMA
LEO KATORSKI .
v_” .sekti dviejų ant stulpų stovė žudingų rankų krinta apie Moo.se House,
yra moterų .pulkų,
“ VI
zų. Daugumoje tai buvo ar bąisėtiąąs
135
akrai
žemės
ir
visą
.gera,
der

Munising. Mich.
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,'
linga. be akmenų, užsėta ir užsodyta.
vedę žmonės, ar tie, kurie nervarvmas iš vienos preky- jjusių trobesių pėdsakai, o 33 žmonės.
nuo 7 iki 8 vakare
au Juozapą Stropų, paeina iš 11 kambarių stuba, elektros šviesa,
vestų. Liko labai daug.našlių vietės į inrą: varo botagais; į[aplinkui juos rasti gyvulių ir K AID AUVČTAI I A ITCTCb K*Pajieš
vanduo
stuboj
ir
bailėje,
9
karvės,
3
107 SUMMER STREET.
uno
Pirmlau gyveno Tel7 kiaulės, 109 vištų ir visokie
ir neištekėjusių merginų, ku jei iš varomųjų kuri parkrin žuvų kaulai, titnagai, akme KAlr* AURS 1 Al LAKO 1 U Šių, O dabar Kretingos apskrity. Grus- arkliai.
LAMRENCE, MASS.
farmos
įrankiai,
mašinos.
Pieną
ima
PAUlfč^IAI
I laukės valsčiaus, Žalimų kaimo. lfMM)
rių galimieji sužadėtiniai žu ta ir lupama negali eiti to niniai kirviai, molio indai.
rAU^OVini.
m pyveno pas Kazimierą Dransutį į Bostoną VVhiting M ilk Co. Netoli
3 niailčs. Kreipkitės laišku ar
vo kare. Kadangi ir prieš ka liau, tai ir pameta begulin Studijos parodžiusios, kad Lakūnai ištvrė, kad paukš-1 Liepojoj ir tų pačių metų pabaigoj is- 'miestas,
patiškai pas,
(37)
čią...
,
.
r.,
,
...
p
„z.
«
važiavo
Amerikon.
Jis
yra
aukšto
surasti
daiktai
yra
suomių
rą Prancūzijoje moterų buvo
MR. JUOZAS SKIRK A
ciai
čiai
lėkdami
įskyla
iškyla
iki
5000
‘
;
ūgio, tamsiai-geltoni, biskj
garb niunTelefonas 5112.
— =•------ -i.....' apskritas R. F. D. Box 52, North Dudley. Mass.' ♦
daugiau kaip vyrų, tai dabar Pati mėgiamoji medžiok- kilmės.
pėdų, kai kurie 8000 pėdų, ’»•veidas,
.p/aukai
- būti
»
’
.
ės
vieta
yra
Arabija.
Ten
gali
daugiau kaip 50 me
moterų perteklius siekjįįąpie
ypatingai kalnuose.
tų senumo. Jeigu gyvas, meldžiu at -iFARMA ANT GREITO
Dr. A. Gorman-G skis
keturis milijonus. Atsirado kas mėnuo sugaunama mer KOTLETAI IŠ ŽMOGAUS Karo metu šaudymai pri šaukti arba kas apie jį žinote, malo
PARDAVIMO
l
MĖSOS.
ginų
tūkstančiai.
Gyvųjų
LIETUVIS DENTISTAS
nėkite
pranešti,
už
ką
busiu
labai
dė

savotiška problema, kurią
72 akrai gražios. Conn. valstijoj že «
kinga.
vertė
paukščius
iškilti
iki
VALANDOSprekių
pirklių
daugelis
skati

Sibire nesenai mirė 93 me
I
mėgina išspręsti visokie so
Dransutytė-Pliuškevic iulė mės. 35 akrai dirbamos, likusi yra ga t
Nuo 10—12 dieną
15,000 pėdų, bet tai reteny Eugenija
nyklos ir miškas; šešios geros karvės, I
kais
pradeda
prekybą
ir
virs

Box
51,
Expanse,
Sask.,
Canada.
tų
senis,
kuris
60
metų
atgal
ciologai ir rašytojai. Jie tei
Nuo 2—5 po pietų
1 arklys, 125 vištos, visa farmos ma II
bė.
Nuo 6—8 vakare ’
singai pabrėžia, kad dėl vi ta moterų pulkų savininkais. buvo nuteistas katorgom Pa
J ieškau dėdės Jurgio Strankausko ir šinerija, javai visi geri, geras 7 rui «i Nedėliomis pa?al susitarimą.
jo sūnų ir dukterų.kurii^po vardais ne mų naunas. banė, vištininkai, sodnas, i
sai naturališkų priežasčių vi Pirkliai taip pat turi “žmo baigęs katorgą, jis gyveno
žinau. Kur> jie randasi, Lietuvoje ar geras vanduo, netoli miestai ir gera ♦ 705 N. Main St. kaap. Broad St.
DARYS
MEŠKŲ
SĄRAŠĄ.
niškų
”
jausmų:
gražiųjų
Sibire ir buvo atidaręs trak
sa šita moterų armija nega
_______ _ _________________
MONTELLO, MASS.
(Amerikoj,
pi-ašau atsišaukti_____
arba kas rinka. Už viską prašoma $3^00; įnešt tt
merginų
jie
nevaro
pėsčių,
apie
juos
žino,
meldžiu
man
pranešti, reikia $1,200. Tai yra puikus gyver.iKanados
Nacionalis
Mu

tierių.
Kai
kurie
jo
traktie

lėsianti išsižadėti ištekėjimo.
(3S)
už ką busiu labai dėkingas. Mano ad- mas, apžiurėkit jį
(38)
Toli gražu ne visos moterys bet pasodina ant kupranuga riaus lankytojai nežinia kur ziejus nutarė suskaityti meš resas: K. STRANKAUSKAS
MRS.
“**" GUSTA H EISLER
■cci-.oeec
Bos 174,
st., S. S . Pittsburgh, Pa.
ir mergaitės galėsiančios rių. Gyvųjų prekių pirkliai ir dingdavo. Seniui Domišenko kas visuose savo klonyse ir 2302 Sarah
<
t’
Telefonas So. Bestas UM. •
įpėgsta
sapaaiškėjo ir baisi jo kalnuose. Visiems medžioto Aš, Joe Yaka's, pajieškau savo brolio l ncasvJl įe.^Ne^y London. Cm n.
t
tenkintis pripuolamos meilės medžiotojaį.ląbai___
$
LIETUVIS DENTISTAS
!
tEARMcJ?!
I FARMOS!
c ’ paslaptis. Didelėje dėžėje jams ir sląstininkams įsaky Antano Yako. paeina iš Šakių apfckr.,
ryšiais. Tokiu budu joms rei votišką ••štųĮm:".;yergĮių.pųlparapijos. Veržiu kaimo. Ma <200 altfh • su gerom triobom, prie j
Dr. SI. A. GALVARISKI J
kėsią varžytis dėl vyrų su ki <ą paversti nuįiudusių, jnąl- buvo rasta 70 skeletų ir keli ta raportuoti visas meškas, Sintautų
JOE YAKAS"
no adresas:
pat ų^eStuku. farma pirmos klesos £
dininkų
eisena.
:
kurias
tik
jiems
pasitaiko
(GALLNAUSKA8)
J
pūodai
su
sūdyta
mėsa.
Iš
811!
Chamberla:n
avė.,
Detroit.
Mich..
tomis, jau ištekėjusiomis, ir
$8,000'
lį,
Vergių
skaitoma
virš
'4
mi

kur
susekti.
žmogaus
mėsos
jis
gaminęs
150 akrų, daug dirbamos žemės. jwardyti svetimas šeimas. Kai
PAJIEŠK AU SENO ŽMOGAUS arv-' ros triobos, parduoda už $2,800, (mo įį Ofioo valandos: Nuo 10 ryta iki j
4 5:3U dieną. Nuo 7—• sakant r1
vent ant farmos. Katras nebegali dirbt kėt
kurie ptojektienai siūlė pa lijonų. Tautų Sąjunga vis kotletus, kuriuos labai pigiai
$800.
fabrike, yra gera proga gyvent pas
ruošiasi
i
kovą
su
šia
vergija,
X Nedėliosią pagal sotarties.
pardavinėjo
savo
lankyto

APSIVEDĖ
PER
300
akrų,
apie
84)
dirbamos
žemės,
dėti moterims važiuoti ten,
mane a”* »»kes Man yra r^ikaliniras lygi ir be akmenų, didelis miškas bė |
414 BROADWAY,
bet
kol
kas
dar
nieko
nepa

jams.
Nieks
nežino,
kiek
jis
“
KELEIVĮ.
”
. žmogus žiemą ir vasarą. Gerą žmo- gantis vanduo į stubą ir barnę, 3 maikui* jų stoka, pavyzdžiui, į
4
SO.
BOSTON, MASS. w •.
gų apsiimu užlaikyti iki mirties. Jeigu
nužudė žmonių.
i miestą, pieną parduoda kvortom,
Australiją. Kiti — padidinti darė.
Kastantas
Treinys jč
. kas nori pir* ti farmą, tai čia yra gerų iės
28 štukos galvijų, 3 arkliai, traktorius
vyrų skaičių Prancūzijoje,
Grand Rapids, Mich., ir
« ir pigių farmų.
ir visokių mašinų. Parduoda su vis- ---------------- - ---- T~
KATRUNAS
METALŲ “POILSIS.’’
kuoni už !kl5,(8M).
priimant į francuzų pilietybę DRAMBLIAI GAISRI
Emilija Šimanskis iš Phila-! Box 44, PAULEast
Lynn.
W.
Va.
NINKAI.
I 95 akrai, dalis dirbamos žemės ir
Nevien tiktai gyvi orga delphijos šiuomi praneša sa
svetimšalius. Buvo spaudoje
Lietuvis Optomet.istas •
gero miško su triobom. 3 mailės į
Pajieškau
brolio
Petro
Žiuramsko,
projektų įvesti daugmoterys- Daug yra naminių gyvulių nizmai reikalingi poilsio, bet vo
giminėms
ir
draugams,
miestuką.
Parduoda
tik
už
$1.800,
ant oo
88 kpyrnrsii
Gynesh »st.,
. y •• j
-•
HT7’ 1 •
pirmiaus gyveno
veiru am
$8OO. Platesnių žinių klausk i
ir laukinių žvėrių, kurie pa taip pat ir metalas.
tę.
kad jiedu suėjo per Kelei- New Haven, Conn Malonei.it atsišau|,_* jniokčt
pas:
ŽV1NGILAS
arba žinantieji praneškit jo adreso, i R. F. D. A.
Tečiau,. žinoma, visi tie sižymi ypatingu gudrumu ir Geležinė viela, kuri yra vį” į pažintį ir 6 rugsėjo ti.
1.
Jeaett Citv, Conn.
už ką busiu dėkinga.
(39)
nuolat įtempta, bėgyje są- Grand Rapids mieste apsive
projektai neišlaiko rimtos protingumu.
A. BARAVYKIENĖ
SVARBI ŽINIA
So. Boston, Ma ;s. |
kritikos ir moterų pertek Vienas anglų laikraštis vaitės nustoja 10 nuošimčių dė civiliai pas taikos teisėją, 2 Grime st.,
Parduodu laivakortes į Lietuvą ant
i geriausių laivų. Taipgi laivakortes iš
liaus problema pasilieka. pranešė nesenai įdomų atsi savo tamprumo. Po vienos ir dabar jaučiasi laimingi.
APSIVEDIMAI
Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių j A.
Prancūzijoje atsirado moters tikimą, iš kurio matosi nepa dienos poilsio ji vėl jį įgauna
meriką ir Kanadą. Padarau doviernastipas — medžiojanti sveti prastas laukinių dramblių ir tinka pirmykščiam darbui. INTERNATIORAL PAPER CO. Paji^šl au apsived-mui mergrinos ar tis. įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo Isegžaminuoju akis, priskiriu
ba našlės, nuo 35 iki 45 metų. As esu aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini
Plieniniai bėgiai gali būti
mus vyrus moteris. Francuzų protingumas.
akinius, kreivas akis atitiesinu
vaikinas 40 metų. Meldžiu atsišaukti gus į Lietuvą, Lenkiją, Rusiją ir į ki
New
York,
N.
Y.
ir amblyopiškose < aklose 1 aky- ,
ir sykiu prisiųsti savo paveikslą. ! urj tas šalis Užlaikau krautuvę visokių
spauda numato, kad atsiras Travankuro giriose, Indi tikę per ilgus metus, jeigu
se sugrąžinu šviesą tinkamu
ant pareikalavimo sugrąžinsiu. Pinti reikalingiausių dalykų. Iš toli ar art’
August
31,
1927.
jiems
leidžiama
daugiau
ar
joj,
darbininkai
kirto
me

ir naujas šeimos tipas — šei
laiku.
nių žinių suteiksiu per laišką apie vis visad kreipkitės:
(-)
J. L. PASAK ARN1S. O. IK,
J Z.
(37) |
mos be tėvo, nes moterys ne džius. Vienas pakirstas milži mažiau laiko “pailsėti,” gi Kompanijos Direktoriai pa- ką.
JONAS SEKYS
447 Broadwąy. So. Boston, Maus
Eox
75,
Kayford.
W.
Va
I
177
Park
at
—
Hartford.
Caoa
atsisakys nuo teisės mylėti ir niško didumo medis nukrito jeigu jie dirba be “poilsio,” skell>ė reguliarius kvoterinius di
---------------------- —---------------- —d
skersai kelią. Medžio pašali tai neišlaiko nei 1 metų.
Pajieškau
draugės
moters,
katra
pašaukimo būti motina.
videndus vieno ir trijų ketvirta
eiti į partnerius j kokį b; '.nį. IŠ LIETUVOS Į KANADĄ
Aš atitraukiu jūsų gimines ir pažįs
Rimti Francuzijos protai nimui darbininkai padegę jį, Mašinoms ir įrankiams rei daliu procentų >1:%'O ant Cu- mylėtų
našlė ar gyvanašlė, tik geistina, kad
SPECIALISTAS NERVŲ IR
kaip merginas, moteris ir vy
mano, kad valstybei reikės bet vakarop, visiems sumi kalingas tūlas laikas poilsiui. mulative 7"' Preferred Stock butų progresyvė. tarpe 30 ir 15 m 'tų. tamus.
KROMšKŲ LIG V PER SU
rus iš visų dalių Europos į Kanadą.
Katra
prisius
savo
paveikslą,
tai
(Įtin

VIRS 25 METUS. VISOS GY
šios Kompanijos, ir reguliarius siu atsakymą
atkreipti dėmesys į galimas gus, ugnis persimetė ant kitų
Jei
jūsų
imigrantai
yra
sveiki,
mota
M. S. B.
(38)
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
skaityti
ir
rašyti
nors
vienoje
kalboje,
ŠAUDYMAS
DĖL
PURVI

medžių
ir
miške
kilo
gaisras.
193 Grand st, Box 33,
kvoterinius dividendus vieno ir
moterų pertekliaus išdavas ir
PINAMOS KIEK VIENAI LI
ir Kanados imigracijos įstatai reika
Brooklyn, N. Y.
NŲ MARŠKINIŲ.
GAI. GYDYMAS ELEKTRA.’
jas sutvarkyti. Moterų per Sumigusius darbininkus
pusės procentų
ant Culauja. kad butų geistini imigrantai.
KAS NORI.
Mano patarnavimas yra teisingas atitekliaus problema, sako jie, staiga pažadino nepaprastas Mt. Summit, Ind. — Dėlto, mulative 6^ Preferred Stock
‘:imo reikaluose ir aš esu jau daug
tampa valstybiniu reikalu, trimitavimas, ir jie turėjo kad jaunesnysis brolis atsi šios Kompanijos, už praėjusj
lietuvių į Kanadą atitraukęs ir gavęs
geras apsistojimo vietas de! jų Kana
su kuriuo tenka rimtai skai progos pastebėti, kaip ketur sakė išskalbti jam marški kvoteri, išmokamus Spalio 15,
PARSIRUODA
doj Su mano teisingu patarnavimu ir
kojai puikiai atliko ugniage nius, James Findley, 30 me 1927. savininkams, kurie yra ant 1000 KARVELIV-BALANDŽIVtytis.
kaina nei vienas kitas agentas negali
60 SCOLLAY SQUARE
Lietuviškų
verstiniu, juodga’vir, susilyginti. Dėl platesnių informaci
sių pareigas.
BOSTON.
tų amžiaus vyras, pereitų ne- rekerdo. baigiant biznį Spalio 1, rudgalviu,
geltom), b Itų. su šukom, jų parašykit visad laišką pas mane
OLYMP1A THEATRE BLOG.,
Laukinių
dramblių
kaime

dėldienį
čia
padūko
iš
piktu

1927.
čekiai
bus
išsiuntinėti.
apžėlusiom
kojom.
’
y»ipgi
turime
ir
šiuo adresu:
(37)
KETURI MILIJONAI
ROOM 22
nės vadas, pajutęs gaisrą, mo ir pagriebęs revolverį Transferių knygos nebus užda kitokiu gatnnkų. Kaina už porą nuo GEO. KAUPAS
P. O. Box 47,
VALANDOS: DIENOMIS nuo
VERGIŲ.
$2.50 iki S5 OO
Ualkervillc. tint.. Canada.
9 iš ryto iki 7 vakare.
garsiu trimitavimu sušaukė pradėjo šaudyt. Jis užmušė rytos.
Taipgi jaunil lių vištų apželtkoju.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki
,
Daugelis senų žmonių pri visą kaimenę. Per kelias mi savo tėvą, sunkiai sužeidė
geltonu. di'lžiati*i<> gotnnko. $3 imi už,
1 dieną.
Į KANADĄ.
OWEN
SHEPHERi)
gr»P„vieną. Taipgi turime ap--eituoju
simena baudžiavą. Kapita nutes į gaisro vietą subėgo nepaklusnų savo brolį, šovė
At.Orauksiu Jūsų gimines, pažįsta
Vicc-President & Treasurer. nų mažiausio gatunkn. kurios sveria mus. kaip vvrns. taip ir moteris ar
listinėse šalyse darbininkas apie 40 dramblių, kurie pasi 14 metų amžiaus savo duk
po 1 švara ir pi’s-* svaro. $5 00 pora. merginas įš Lietuvos į Kanadą. Mano
yra ekonominėj vergijoj. sėmę į savo ilgas šnerves terį, o paskui ir sau paleido
P. P. ANDREKIS CO.
patarnavimas yra sąžiningas, saugus,
Tel. So. Boston 506-W.
PENTWATER. MICH
TO HOLDERS OF
greitas. Mano patyrimas laivakorčių
Darbininkai kovodami už vandens iš artimo upelio, pa šūvį į galvą.
biznyje
per
20
metų
tai
liudija.
Taipgi
DAKTARAS
darbo laiko sutrumpinimą (8 leido smarkias sroves į de
SECOND LIBERTY LOAN
PARSIDUODA PUIKI
tie. kurie jau per mane atsitraukė sa
vai. d arbo d i eną), geresnį gančius medžius. Per trumpą ANGLŲ TEISMAS PALAI 4% PER CENT BONDS
vo gimines yra man dėkingi už mano
KRAUTUVĖ
patarnavimą. Kaip mergi
atlyginimą, draudimą ligoje, laiką keturkojams gaisrinin
Parsiduoda mėsos ir groserių rūpestingą
KO VERGIJĄ.
noms, taip ir visiems keleiviams pa- '
EXCHANGE
OFFERING
OF
LIETUVIS DENTISTAS
senatvėje ir nedarbo metu, kams pavyko gaisrą visai už
krautuvė, su visu Įrengimu dėl rupinu geras apsistojimui vietas Ka
VALANDOS:
Nuo 9 iki 12 dieną
Londono
“
aukštosios
’
’
sfe

nadoje
Mano
patarnavimas
ir
kainos
NEW TREASURY NOTĖS
skina žmonijai kelią pasi- gesinti.
dirbimo dešrų ir skilandžių. laivakorčių yra pigesnės, negu kitų
ros nesmagiai jaučiasi, nes Second Liberty Loan bonds have Krautuvėj visi reikalingi Įtaisy agentu. Dėlei platesnių informacijų
Nuo 2 iki 9 vak.
liuosuoti iš vergijos pančių,
’
j
been
called
for
pavment
on
November
siomis
dienomis
išėjo
į
aikš

visad
Kreipkitės
pas
mane
šiuo
adresu:
NEDĖLIOMIS:
ir daug kas yra iškovota. PRIPAŽJSTA,
MAŠL
15th next, and no interest will be paid mai, mašinos ir tt. Vieta lietu
ALENANDER S. LEW1S
tę,
kad
anglų
valdomoj
ko

iki 1 v. po pietų
Žmoniškumo jausmas gludi NOS UŽIMA
after
that date.
viais apgyventa, biznis geras —
Tourist Agent
(-)
I-:
lonijoj
Sierra
Leone,
Afri

45
Wlndsor
St.,
Montreal.
Notice
is
given
of
a
new
offering
of
darbininkų sąjūdžio pamate.
NINKU*
Sereikomis iki 12 dieną.
galima padaryt $1000 ar dau • u
••
" P. 0.. Canada.
United Statės Treasury notes, in
Ofisas “Keleivio” name.
_ Dar yra pasaulyje vietų, Kalbėdamas protestopų koj, žydi pilna vergija ir an exchange for Second Liberty L^an giau biznio į sąvaitę. Priežastis
glų
vyriausis
teismas
tenai
251
Rroadway,
tarpe C ir D SU
Converted 4’4 per cent bonds. The pardavimo: turi vietą kitame
Ar Jaučiatės Silpnas
kur vergija viešpatauja visoj bažnyčioj Darbo Departa
new
notes
will
be
dated
September
15,
SO.
BOSTON,
MASS.
pilnai tam pritaria. Tas teis
ir Nuvargęs?
pasibaisėtinoj pilnumoj, šios mento sekretorius Davis šį mas
1927, and will bear interest from that miestely. Kaina gan prieinama.
pareiškė, kad date at the rate of 3’-į per cent. The Dėl informacijų kreipkitės pas— “As buvau silpnas, kol aš nepradė
vergijos šalis yra Afrika, panedėlį pasakė, kad maši jeiguanądien
jau vartoti Nuga-Tone,” .-.ako Mr H.
vergas
pabėga, tai jo notes vili mature in five years būt
P. A. DftDYNĄ '
(37) Buffner, Dillon, Kansas. “Aš išvartoypatingai Tripolis, Pietinė nos užima darbininkų vietą
mav be called for redemplion after
savininkas gali vartoti jėgą three years.
96 Millbury st. Worcester. Mass. jau keletą butelių Nuga-Tone ir jos
Moroko ir sritis apie Sacha ir darbininkai pasilieka be jo
padarė iš manęs skirtingą žmogų.”
suėmimui
ir
pargabeni

Interest
on
Second
Liberty
Loan
Lietuviška Aptieka
rą. Kiekvieną dieną preky darbo. Ponui Davisui rodosi,
Aukščiau minėtas raportas yra pa
Converted
4
’
4
pevucent
bonds
surrenmui
atgal.
PARSIDUODA
BIZNIS
prastas dėl tų, kurie vartoja NugaMes užlaikome visokių Vaistų
vietėse galima matyti parda kad jis čia pasakė didelę
dered and accepted in exchange will be
Dideliame industrijos mieste, Hart Tone. Jos yra suteikusios virš milionui
ir šaknų
paid
to
November
15.
1927.
The
price
vinėjant moteris ir vaikus. naujieną. Ištikrujų socialis REIKALAUJA PANAI of the nev issue of notes, is 100M«. ford, Conn. parsiduoda Bučemė_ ir • vyrų ir moterų geresnės sveikatos,
Nuo Reumatizme, nusilpnėjimo
Grosemė
ir
sykiu
dveji
namai
su
pelI
daugiau
stiprumo
ir
energijos.
NugaDauguma pirkėjų— mažų tai šitą aiškina jau per ke
Holders surrendering Second Liberty ninga renda Priežastis pardavimo—j Tone pataiso ape.titą, prašalina gaivos strėnų, kraujo valymo, nno slaptin
Ix>an Converted 4’4 per cent bonds in
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc.
valstybėlių kunigaikščiai. lias dešimts metų. Skirtumas KINTI MIRTIES BAUSMĘ exchange
will receive, at the time of -.avininkas išvažiuoja tėvynėn. Vieta skaudėjimą, svaigu)), prašalina pūslės Taipgi užlaikėm Dielių iš Lietuvos.
VOKIETIJOJ.
ir
inkstų
nesmagumus,
sustiprina
ner

per
daugelį
metų
išdirbta
ir
kas
nusi

Yra atsitikimų, kad šie gyvų tarp socialistų ir pono Daviso
delivery of the new notes, interest on
gerą gyvenimą turės. )>el pla vu sistemą, padaugina svarumą men Patarnavimas kuogeriausias. JvaiVokietijos Reichstagan such Second Liberty Ix>an Converted pirks
jų prekių pirkliai, kad apgin yra netiktai tame, kad jis di
tesnių
žinių ir sąlygų asmeniškai ar kiems ir silpniems Pabandykit Nuga- rios šaknys partrauktos iš Lietu
4‘i per cent bonds from May 15, 1927,
Tone. Jos suteiks jums daugiau stip vos. Vaistų prisiunčiam ir per
per
laiškus
klauskite:
tų savo* “interesus,” buvo delis atžagareivis ir atsilikęs yra įneštas naujas kriminalio to
November 15, 1927, less the prerumo ir energijos ir suteiks jums jė paštą. Musų Aptieka tebėra toj paJONAS
SEKYS
kreipęsi į Tautų Sąjungą... nuo gyvenimo, bet ir tame, įstatymo sumanymas, kuris mium on the new notes issued.
gos
dėl visų kūno organų. Jus galit čioj vietoj.
177 Park St..
Hartford. Conn.
Holders of Second Liberty Loan
100 SALĖM STREET
gauti Nuga-Tone pas savo vaistininką
Tel 6-4243.
Kunigaikščiai užlaiko hare kad jis nežino, kas reikia žmogžudžiams palieka mir Converted
4’i per cent bonds who
ir jeigu pasekmės nebus užganėdinan
BOSTON, MASS.
ties
bausmę.
Universitetų
mus, kuriems perkamos iš darbininkams daryti, kad
desire to take advantage of this opporčios, jūsų pinigai bus grąžinami be ar
PARSIDUODA
to obtain Treasury notes of the
gumentų.
imtinai moterys. Gyvąsias apsisaugojus nuo nedarbo, profesoriai ir šiaip visuome tunitv
GROSERNĖ IR BL'CERNĖ
new issue, should arrange with their
nės
veikėjai
dabar
padavė
ARMONIKAI
Biznis išdirbtas per 20 metų. Vieta
prekes medžiotojai sume- kuomet .mašinos užima jų
bank for such exchange at the earliest
possi’oie date, as this offęr will remain apgyventa lietuvių, lenkų ir rusų. Mo
džioja būriais, užpuldami vietas^ Socialistai šitą klau Reichstagui prašymą, kad open
STERL1NG EUXRAS
only for a limited period -tter kant jų kalbas, galima gerą biznį pa
ant kaimų: vyrus užmuša, o simą išriša labai lengvai: jie mirties bausmė Vokietijoj September 15th.
daryti. Prie štoro galima ir gyventi,
Sėkmingai prašalina kronišką vidjyra du kambariai ir virtuvė
moteris ir vaikus su savim siūlo panaikinti privatinę butų panaikinta, nes ji pikta Further information ma.v be ob- nes
rių užkietėjimą, nemalimą, gazus ir
Kreipkitės
į
(38)
tained from banks or trust companies,
galvos gėlimą; pataiso apetitą, budapasiima. Vergių dauguma nuosavybę ir pramonės vedi darybes nesumažina, o kaipo or
A. VAITKUNAS
from any Federal Reserve Bank.
barbarizmo
liekana,
valsty

272 Chalkstone avė., Providence. R. I. voja sveiką kūną ir grąžina spėkas.
negrės, bet pasitaiko ir bal me duoti balsą patiems dar
A. W. MELLON.
Gaunamas aptiekose. arba užsisakius
tųjų. Už baltąsias verges mo bininkams. Tuomet darbo bei daro gėdą.
Secretary of the Treasury. Siūlo Katro-Lek savo pažįs ir pinigus ($2.50) prisiuntųs tiesiog į
N. E. CHEMICAL CO.
Washington, D. C., September 6, 1927.
kama brangiau. Gyvųjų pre valandas galima bus taip sutamiems kaipo geriausią
BOSTON. 12, MASS.
(DAUGIAVAIKIAMS
kių prekyvietėsė galima ma- trumpint, kad bedarbių nie
gyduolę nuo pilvo.
DOVANOS.
I DETROITO IR APYLIN
tvti žiauriausias scenas. Su kad nebus.
Cutchogue, L. I. N. Y. — Ponia Mal
AUTOMOBILISTAMS I Mes išdirbame ir importuoianr.c vis
vina Brynda. Box 87, rašo: "Pranešu,
KĖS LIETUVIAMS
Paryžiuje yra draugija,!
perkamomis moterimis ei-į
jog
nuo
to
la.ko.
kaip
pradėjau
vartot
PRANEŠIMAS.
kuri kasmet duoda dovanų
IŠ SENŲ PADARAU NAUJUS
giamasi taip, kaip su gyvukių rūšių rankomis dirbtas itališka
KATRO-LEK. jaučiuosi gerai ir, būda- 1
KAZARMĖS SUGRIUVO. tėvams, kurie turi po 9 ir Kurie važiuojat į Kanadą linksniai . ma
PIGIA KAINA.
A ko ritinąs geriausias pasaulyj .
jums
dėkinga,
siulau
Katro-I/ek
|
.
_
.
% liais, kaip gyvulius jas pirkė;.ain _.
i Ikaipo geriausią Pentinu įvairiomis spaliomis suht 10 metų gvarantuoto .
laiką
praleisti,
užprašau
sustoti
po
Nr.
.savo
pažįstamiems
mieste, Italijoj,
______
_
_
„ _ daūgiau vaikų. Dovana: 15 Sand« ich st.. Ford Citv, Ont. Mes gyduolę nuo pilvo ligų.”
* jai_ visokeriopai
apžiūri.
Ka- Leghorno
Į pasirinkimo. Darau ir Duco.
(-) I žemesnės negu kitu isdulėjų. i.jk
■ ''.teikiam pamokinimus. Reikalaukit
Darbas gvarantuojamas.
da igi gražių moterų retai'sugriuvo kareivinės šį pane-11000 dorelių. Šįmet tokias teisingai lietuviams patarnausirn ir Tos garsi-,s gyduolės KATRO-LEK
I katalogo, kurį prisiui.čiame uyiudt t >
A. K ASPAR
patarimų suteiksim. Atva« reikalaukite savo aptiekoj arba rašy- ’
pasitaikj tai už “gražuoles,” dėlį. Trįs kareiviai buvo už- dovanas gavo 97 tėvai Tš iu reikalingų
i
RI trr A SERENELLI &CO.
žiuot is L>e1r< i' ' p-n! r'ty ;ma tik kitę išradėjui. W VVojtasinski Drur 66 Victoria St. W. Scm"-5 ;.!!c
".'11 Bltic Itland
. Dyt. SC, Chica^z.^frikn.iiskumis- akimk žiu-'mušti ir24 sužeisti,
į8 turėjo po 14 vaikų.
Iii
S52C-J.
X
v
i—?/ Co., 111 Brightog st., Boston, Mu*;,
I
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KELEIVIS

No. 37. Rugsėjo 14 d., 1S27.
v

iškeltas anglinis laivas, kur^
TRUPINIAI.
j Kiekviena žmona mano,
Kaip jau S. L. A, nariai ’ŠKĖLŪ PASKENDUSI
LAIVĄ.
pereitą
žiemą
pramušė
savo
Kęsk
nelaimę,
kad
gaie-i
,fad laimingiausias pasauly
varo
agitažino, bolševikai
tum
pakęsti
laimę.
!
žmogus
yra jos vyras.
Netoli
inter
Haven
tapo
dugną
į
uolą
ir
nuskendo.
Seimo
ir
‘eiją dėl ateinančio S
i rinkimų Pildomosios Tary
bos. Kad išvengus tuščių rie
tenų kuopose ir tarp narių,
yra būtinai reikalinga per-!
Feljetonas.
taisymas konstitucijos Pir-Į
mojo Skyriaus — Tikslo, se-i
Pašėlusiai pradėta žemės lės. ką užpuola ram ių pilie kančiai:
1. Suvienyti į brolišką są-;
ūkio pagerinimu rūpintis! čių mitingus, išknaiso laik
ryši
visus abiejų lyčių, doro
Visi tik tą ūkininkėli moko, ! raščių puslapius, be to da nepasivedimo,
vertus garbės
mankština, kaip reikia že- užmoka savo skolų, mėgsta
mes ūkį pakelti.
‘ kitų sąskaiton gerti, nors jos lietuvius, Suvienytų Valstijų
Ūkininką reikia mokyti, i ir gerai butų šeriamos, nau- ir Lietuvos Respublkos išti
Kitaip ji> ne žemę, bet žmo-'dos iš jų nėra, jei bent tiek, kimus piliečius.
$5,000.00 VERTĖS GERŲ KNYGŲ BUS IŠDALYTA
nai kailį dirba. Aišku, iš to- kiek jos priėdusios trąšų pi I Apie tikybiškas pažiūras
(kalbėti neprisieina. Politinės
kio darbo šalies ekonominė, gamina.
PER RUGSĖJO MENESI
būklė negerėja.
i Tokias bestijas reikia vi- ! bolševikiškos pažiūros —
Iš agronomų duonos ne- som pajėgom naikinti, o jei į agitacija-propaganda ir rieveržiu. Temoko sau. Bet ne- kuri kiaulė gali dar pasitai- Itenos — turi eiti iš SusivieniPradedant su šia sąvaitę “Keleivis” skelbia dideli Švietimo Vajų. Jis per
___sai-'svtiir
nuo ryt dienos žada Ijimo laukan.
galiu iškęsti neįlindęs su

vo patarimais, TO tai todėl J pradėti fundyti, labai prašo- i Pervesti Susivienijime"ankad agronomai ir kiti nau !me: mes nieko prieš tai netu i kietą, paimant nuo kiekvievieną mėnesį nori išplatini už $5,000.00 visokių naudingų knygų.
; no nario parašą ištikimybės ii
dingi tėvynės sūnus ne nuo rime.
to galo pradeda. Ir išeina, į Iš musų krašto į užsienius į Susivienijimui. Suvienytoms
Knygos yra duodamos kaipo dovanos už “Keleivio” užrašymą. •
tartum kelines per galvą išvežama begalės kiaušinių. Valstijoms ir Lietuvos Res
, Vadinasi, ir vištos musų ūkio į publikai
L-------- (kurie dar nėra,
mauja.
Kas užsirašys sau “Keleivį” metams ir prisius $2.00 prenumeratos, tas gaus už $1.00 knygų do
L kininką reikia iš grunto, į gerbūviui ne paskutinę vietą Suvienytųj Valstijų pilie-;
*
.
‘
'
'
'
•
•
r
•
iš pagrindų mokyti. O mūsiš žima. Bet naudingiausios jųičiai). Lietuvos Respubliką
vanų. Reikia tik pridėti prie to 15c. persiuntimo lėšoms padengti.
yra
suprantama
demokrati

vi
a
tos.
kurios
jokių
—
nei
ilkiai tuos pagrindus tiesiog
Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir prisius jo prenumeratą, tas gaus už
’gų,
niekais verčia.
.. nei trumpų — sijonų ne- nė, su Seimu ir slaptu baisa-’
♦
vimu,
kaip
Amerikoje.
•S2.00 knygų dovanų. Prie to reikia pridėt 25c. persiuntimo lėšoms padengti.
Turiu visą eilę pastebėji-i dėvi ir bendraii neturi ren
iose bologi-,.
Visas kuopas, kuriose
1
inų ir patarimų iš žemės ūkio dencijų muzikos mokytis.
Pačios gerbtiniausios viš įševikai rietenas varo,i, peror-j
srities. Man visiškai negaila
ŠITAS VAJUS PASIBAIGS RUGSĖJO (SEPT.) 30 d., 1927
pasidalinti jais su artojais ir. tos tai tos, kurių specialybė jganizuoti padarant pilnus
■ susirinkimus ir visus bolševi
visais kitais elementais -Ku tik kiaušinius dėti.
KNYGAS GALIMA PASIRINKTI IŠ ŽEMIAU PADUOTO KATAUOGO:
Tai
tiek
mano
suglaustų
ir
kus išmetant laukan iš kuopų
rie žemės sultimis minta.
Dirva bus derlinga tik ta-j vaizdžių patarimų žemę dir (valdybų ir narių.
bai lengva. Protaujantiems darbininkams veikalėlis nepava
AK ŽINAI, KAIP LIETUVA ĖJO PER
da, jei ją tinkamai išdirbsi bantiems ir iš jos mintan • Bolševikai, žinoma, kreipduojamas.
Kaina 25c.
REVOLIUCIJOS UfiNJ?
Žemę reikia atsidėjus arti.; tiems piliečiams.
: sis i teismus ir valstijų apAr žinai kaip kunigai rėmė griūvančią caro valdžią, kaip jie
“SocializMas ir Religija. ’ — Labai įdomi knyga šituo svar
Kai kurie nesusipratę pilie Jei ir po jų žemės ūkis ne idraudos departamentus, kur
paskui norėjo junkerį Urachą pastatyt Lietuvos karalium ir biu klausimu. Ją turėtų perskaityti kiekvienas katalikas ir so
čiai žemę ana nosimis. Toks kils — aš nuplaunu rankas. ! jie nieko negaus, nes teismai I
kaip Vokietijos revoliucija pagadino jų planus? Ar žinai taip cialistas. Paraše E. Vanderveiae, vertė Vardunas. Kaina 10c.
arimo būdas nuo senai nei Padariau, ką galėjau.
gi kaip bolševikai buvo užėmę Lietuvą ir kaip lietuviai karia
ir apdraudos departamentai
Pivoša.
“švęsto Antane Stebuklas. ’ — Dviejų veiksmų komedija.
vo su lenkais? žodžiu—ar žinai, kaip gimė Lietuvos Respub
giančiai Žemei nuo tokio ari- Į
yra Susivienijimo sargyboje.
Perstatymui reikia 10 aktorių. 8 vyru ir 2 moterų, lošimas už
lika
ir
kokie
jos
rubežiai?
mo visiškai ne geriau, o no
Kadangi jau dabar bolseJei nežinai, tai perskaityk knygą vardu “Lietuvos Respub ima apie 2 valandas. Kaina 25c.
siai neabejotinai blogiau. O
jvikai
varo
propagandą
dėl
likos Istorija.” čia telpa visi faktai apie Lietuvą, pradedant
be tu, per tokią darbymetę, Bolševikai ir SLA busiančio Seimo delegatų ir.
“Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Praeities.” — Knygutes
nuo 1905 m. Rusijos revoliucijos ir baigiant šiomis dienomis.
jei ji yra viešoj vietoj, įsikiša
! rinkimų Pildomosios Tary-‘
Knyga didelio formato, su dideliu spalvuotu žemlapiu. kaina įtalpa susideda iš sekančių dalių: 1) Giria ir moterų vogimas;
Kuo tolyn, tuo labyn Mas bos. tai visų narių ir kuopų;
policija.
2) Lietuvos moterų ir vyriškių šventės; 3) Lietuviai lieka
$1.00: apdaryta $1.25.
velniais; 4) Paskutiniai lietuvių dievai. Parašė Z. Aleksa.
kvos
agentai
skverbiasi
į
žemę dirbti reikia įvai
i priedermė yra nei vieno bolKaina 10c.
AR ŽINAI. KOKS BUVO DIEVAS PERKŪNAS?
riais žemės ūkio Įrankiais. Į Susivienijimo Lietuvių Ame iševiko nerinkti delegatu i
Ar žinai, kada ir kaip lietuviai jį garbino, kaip jis išrodė ir
jų tarpą neisiskaito sunkioji rikoje kuopas ir kandida Seimą, o vien tik S. L. A. išti
“Socializmo Teorija.” — tai veikalas, kuris trumpais ir aiš
kokių
stebuklų darė? Ar žinai taipgi kas per dievas buvo Pra kiais faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi visuomenės gyveni
tuoja
Į
Pildomąją
Tarybą.
Ir
artilerija, pianinai ir samokimus4 narius. Bolševikų
amžius. kaip jis sunaikino pasauli ir paskui ant tuščios žemės nio formos, ir kode! turės būt pakeistas kapitalizmas.
25c.
gonkos bravorai. Jų vieton jie tai daro ne SLA. labui, kandidatams į nominaciją
sutvėrė lietuvių tautą? Ar žinai, kaip atsirado žemaičiai ir
verčiau vartoti arklus, akė bet griauja kuopas, keldami į nei rinkimuose į Pildomąją
kaip jie norėjo mėnulį nukabint nuo dangaus?
“Tabakas,” — kaip jis žmonėms kenkia. Liaukimės rūkę!
e i gelius jose ir purvina da Tarybą neturi būti leidžiama
čias ir tt.
Pagal A. Apolovą ir daugelį iš gyvenimo patyrimų parašė K.
Jei
to
viso
nežinai,
tai
perskaityk
knygą
“
Kokius
Dievus
Daug ūkininkų dar tebe bartinę Pildomąją Tarybą ir vieta.
žmonės Garbino Senovėj?” čia telpa apie 4O0 visokių dievu ir Stiklelis. Kaina 20c.
vartoja spragilu*. Ypatingai darbštesnius SLA. narius.
visu tikėjimų istorija. Tai ne šventraštis, bet grynas mokslas.
Susivienijimas be bolševi
“Davatkų Gadzinkos” ir kitos linksmos dainos. Apart juo
Daugelis SLA. narių tiek kų išbujojo iki dabartinio
patariama su spragilais kulti
Perskaitęs šį veikalą, sukirsi kytriausį kunigą. Kaina tik
kingų
“Davatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juokingų dainų,
javus, bet ne kaimynų pa “Tėvynėje,” tiek kituose lai-1 stovio, be bolševikų ‘‘glo
$1.00: apdaryta $1.25.
eilių, parodijų, ir tt. Daugelis iš dainų tinka juokingoms dek
kraščiuose ganėtinai jau iš- bos” jis bujos ir toliaus.
kaušius.
lamacijoms. šešta pagerinta laida. Kaina 10c.
AR NORI GRAŽIŲ DAINŲ IR EILIŲ?
Dirvų derlingumui pakelti parodė bolševikų darbus Su i 1. Visoms S. L. A. kuo
Jei taip, tai išsirašyk didelę eilių knygą “Sielos Balsai.” Tai
“žingsnis Prie šviesos.” — Vieno akto vaizdelis ir monolo
labai svarbų vaidmenį vai sivienijimo nenaudai. Lai poms reiks aptarti konsituci- i
yra puikiai iliustruotas veikalas ir gražiausis lietuvių litera gas “Našlaitė.” Parašė K. S. Lietuvaitė. Kaina 10c.
kas
jau
nuo
žodžių-polemi-.
_.
.
dina geros trąšos. Lietuvoje
’ “■
- - Tiks. _ į
tūroj leidinys. Kaina 75c.; auksuotais apdarais, $1.00.
į
populiariškiausios yra tau ku ištiesi darbo ir apvaly- ,IOS
“Biblija Satyroje.” — Labai įdomi ir juokinga knyga su
ti'SLA.
nuo
bolševizmo
ant:
lo
.
,-?
akeltln
’
«ka,
P
v,rsu
)
e
379
puikiais paveikslais, perstatančiais įvairius nuotikius nuo
AR
ŽINAI.
DELKO
REIKIA
GERT
IR
VALGYT?
tiškos trąšos — mėšlas. Bet
paduota.
prieš
sutvėrimo pasaulio iki užgimimui Kristaus. įgijęs šią
Pasakysi, tai kvailas klausimas. Gert ir valgyt reikia dėl
jei mėšlą laikysi gričioj po visados.
2.
Ankietos
pravedimą.
pa
knygą
niekas nesigailės. 382 pusi. Kaina $1.00.
to.
kad
norisi.
Bet
kodėl
norisi
?
Kodėl
be
valgio
žmogaus
kū

Susivienijimas valdosi sa
lova, dirvų derlingumas nuo
imant
visų
narių
parašus
S.
nas
sunyksta
ir
miršta?
Tai
begalo
svarbus
klausimai.
Juos
vais Įstatymais^ kuriuos visi
“Kaip Tapti Suvienytu Valstijų Piliečiu?” — Aiškiai išgul
to visiškai nepakils.
L. A. ištikimybės, ir
labai aiškiai išdėsto D-ras G-mus savo knygelėj “Delke Reikia dyti pilietybės įstatymai su reikalingais klausimais ir atsa
nariai
pildo
be
išimties.
Kam
Javai turi būti laiku nuva
žmogui Gert ir Valgy t.” Išsirašyk ją. Labai įdomus ir pa kymais lietuvių ir anglų kalbose. Antra peržiūrėta ir pagerin
nepatinka, 3. Pašalinimas bolševikų
lomi. Jei kas bando rugius Susivienijimas
mokinantis
veikalėlis. Kaina 15c.
tikieto” iš nominacijų ir
ta laida. Kaina 25c.
'
įkirsti po Kalėdų, o vasarojų tam. visados yra atdaros du- “rinkimų
Pildomosios
Tary

“Kode! Aš Netikiu į Dievų?*—arba Tikėjimo Kfftika.
AR BUVO VISUOTINAS TVANAS?
Įprieš Velykas — toki žmogų rys — laukan.
bos.
Knygutė
pilna argumentų ir faktu, kurie kaip kirviu kerta .vi
Susivienijimo
įstatymai
Ar tiesa, kad visuotinas tvanas buvo sunaikinęs visą pa
■reikia suimti ir tuoj gabenti
Kuopos
savo
nutarimus;
sokius
burtHs
ir prietarus. Parašė Iksas. Antra, pataisyta ir
saulį?
Iš
kur
ėmėsi
tiek
vandens,
kad
visą
žemę
apsemtų?
ra užtvirtinti
visų valstijų
pas gydytoją.
.y —
-----nusiųs
S.
L.
A.
Įstatų
Komi

padidinta
laida.
Kaina 20c.
Kur
tas
vanduo
dabar
yra?
Kaip
iš
Nojaus
šeimynos
galėjo
departamentų,
Javams ^įpilti Lietuvoje apdraudos;
atsirasti po tvano iuodveidžiai. raudonveidžiai ir kitų veislių
sijai
iki
kovo
1
d.,
1928
m.,
“Monologai ir Deklamacijos.’* — šioje knygoje telpa dau
ir. stovi Susiviestatomi .svirnai. Svirnuose kurie
■ . sykiu
-'
žmonės? šitie ir šimtai kitų klausimų. į kuriuos negali atsa gybė gražių ir juokingu monologų ir deklamacijų. Visokias
šiuo
adresu:
K.
Jurgelionis?
miega ir jaunos merginos, nijimo stovio sargyboje — 3335 S. Halsted st., Chicago?
kyti joks kunigas, yra nuosakiai ir aiškiai iššdėstyti veikale temos: darbininkiškom, revoiiucijonieriškos, tautiškos, hunaopas kurias lankosi bernai, daboja, kad Susivienijime Ilk
“Ar Buvo Visuotinas Tvanas?” Knyga be galo įdomi. Kas žo ristiškos ir laisvamaniškos. Visos skambios, visos geros. Tin
dis—tai faktas; kas sakinys—tai naujas kunigų argumentas ka visokiems apvalt'ščiojimams, baliams, koncertams ir tt.
Kad jie nepadarytų kokių butų pildomi Įstatymai vi- Taigi vykime visus bolše- |
griūva. Mokslas ir mokslas nuo pradžios iki gai>. Kaina 25c. Antra pagerinta laida. Kaina 25c.
-žbitkų. geras ūkininkas pri- suose skyriuose be išimties,! vikus iš S. L. A. laukan!
•valo laikyti prie svirno durų Pildomoji Taryba -tori teisę
KITOS GEROS KNYGOS:
*
P. Mikolainis.
“Musu Padėjimas.” — įdomus .pavyzdžiai iš dabartinio dar
'pririšęs porą piktų šunų. ; priversti kuopas ir narius pa
“Lietuvių šeimynų Isterija.” — Jei nori žinoti, kaip seno bininkų padėjimo. Parašė Antonovas. Kaina 10c.
Redakcijos prierašas. —
žemės ūky labai didelę dVti konstituciją ir Seimų n.eaajocijos
vės lietuviai gyveno, tai perskaityk šitą knygą. Iš jos sužino
“Nihjfertai.” -—Tragedijaftrijuoac/aktttose. Veikalas paro
reikšmę turi * gyvulių, ūkį.'-nutarimus, net išleisti laiki- S. L. A. nariai privalo vyti iš
si. kad musų protėviai pačjas sau vogdavo arba tiesiog per
do,
kaip studentai nudėjo carą.Aleksandrą TI. Istorinis ir la
užpuolimą smurtu išplėšdavo merginas iš tėvų glėbio. Vyrai
Tie
kurie
naktis nūs įsakymus Susivienijimo savo organizacijos ne bolše-‘
- gyvuliai,
------ - —
— — per
r--------bai
įdomus dąJ^kas. Kama'25el
.r;;. t’ .
.
tuomet turėdavo po keliatą pačių. Be galo įdomus veikalas.
girtuokliauja ir prie svetimų gerovei. Kas su tuomi nesu-vikus, kaipo ypatas, obolše-J
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. Vieno ąkto farsas, labai
žmonų . su galgoniškais pa-,tinka, lai eina laukan.
’vikų politiką — bolševizmų, j i Kaina tik 35c.
juokingas
ir geras perstatymui. Parąše Feldman. Vertė J.
oj
siūlymais lenda, jokiam j Bolševikų vadams seilė S. L. A. yrai ine politinė,
.
“Pajauta” — istorinis romanas apie Lizdeikos dukterį XIV Uktveris. Kaina
15c.
■
*<
V >
šimtmečio Lietuvoje. Nepaprastai įdomus skaitymas. Knyga
'ukiui nenaudingi, ir jų visų varva matant Susivienijimo fratemalė organizacija,
_ ‘ ‘J 'ku
didelė. 468 puslapių. Kaina $1.50.
“Popas ir Vetaias” ir toj pačioj knygutėj “Adomas ir Jie..
narių sutaupytą milijoną--‘: būt vietos jokiai'
rioje----neturi
■reikia labai vengti.
va.
” Smagus ir juokingas pasiskaitymas. Kaina 10c.
!
($1^000,000)
dolerių.
Jie
vipolitikai.
Kadangi
bolševi-l
Naudingiausi * ūkininkui
“Ben-Hur” — istorinis romanas iš Kristaus laikų. Parašė
gyvuliai yra arkliai. Bet ge- sur yra^pratę pasigrobti pini- kai skverbiasi į S. L. A. su j
“Salomėja.” Herodienės duktė. Veikalas parodo, kaip Salo
garsus rašytojas Lew Wallace. Veikalas storas. 472 puslapių,
mėja nuoga šokdama apsuko Herodui galvą ir privertė jį nu
dailiai iliustruotas. Kaina $2.00.
riausi arkliai yra tie, kuriais! gus. Bolševikų vadai viso savo politika, tai S. L. A. na-j
kirsti šv. Jonui galvą. Kaina 25c.
galima joti ir akėti: sėdintie kiais budais mulkina lengva- riai privalo būti labai atsar-į
“Patarimai Merginoms ir Moterims” — naudingas ir pamo
t
ro

gus. Reikia apsisaugoti, kad
ji kabinetuose arkliai kaip! tikius, žadėdami jiems
“Amerikoniškos Vestuvės.” — Dviejų aktų komedija. Juo
kinantis veikalas. Su paveikslais. Kaina $1.00.
kinga ir lengva perstatymui. Parašė iįcaas. Kaina 10c.
antai, Voldemaras, visokiam ja’’ įkurti, ir tuomi nuo leng bolševizmas nepadarytų Su
“Byla Detroite Katalikų su Socialistais.” — Pirmą kartą
vatikių išvilioja paskutinį sivienijime to, ką jis padare
ukiui yra kenksmingi.
“Amerikos Macochas. arba kaip katalikų kunigas Hans
katalikai
užpuola socialistus 31 d. gruodžio,'1911. Antrą kartą
Socialistų Sąjungoj,'
Jei kuris ūkininkas arklį centą. Bolševikų vadai — tai Lietuvių
jie užpuola socialistus 31 gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj iš Schmith papiovė savo apgautą gaspadinę. Su paveikslais. 10c
-----i
girdo benzinu ir mano, kad skirtinga veislė parazitų. Lietuvių Darbininkų Litera-'
tisai telpa teismų rekordai ir prirodymai, kokiu begėdysčių
“Dėl Pinigų* — 3 aktų drama sulyg Tolstojaus, čia rišamas
iš jo gali būti traktorius — Kur tiktai bolševikai susisu- turos Draugijoj, Aukščiau-'
katalikai dasileidžia kovoj su socialistais. Su paveikslais. opus klausimas: ar gali žmogus kitą žmogų užmušti, ar ne?
darbininkų- orKaina 25c.
tas klysta.
1 ko sau
. lizdus
..
. sios Prieglaudos L. A. Drau-i
Nepaprastai drąsi kalba. KaihsgSc.
Bę to, labai naudingas pa-’ganizacijose, ten tos organi gijoj ir nekuriuose Amalga-'
“Eilės ir Straipsniai.” — šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
“Karės Nuotakas^ rieno akto drama iš karo laikų.
20c.
ni a ras yra karvė. Jų dvi ru- zacijos pradėjo silpnėti. meitų Unijos skyriuose. Ren-'
daugybė mokslinių straipsnių, juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
' ” su ragais
’ £
~' Daugelis organizacijų spėjo kant Pildomąją Tarybą.!
“Caras Sibire*—juokingas vaizdelis iš caro gyvenimo,
šys: geresnioji
Kaina 25c.
»
kuomet po revoliucijos jis buvo ištremtas į Sibirą. Kaina 25c.
priekio ir tešmeniu po pilvu; apsižiūrėti ir veja bolševikus S. L. A. nariai turi atmesti,
“Materialistiškas Istorijos Supratimas.”—Pamokos iš proo blogesnioji — dekoltuota laukan iš savo tarpo. Taip siūlomą bolševikų sąrašą, o
letariškosios filizofijos. Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje
“žemaitės Raštai Karo Metu.** — Knyga padaryta ant la
balsuoti už rimtus ir pasi
ir dėvi dirbtinio šilko panče- turi padaryti ir S. L. A.
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk šitą knygelę. Kalba la- bai gražios popieros ir gražiai iliustruot*. Kaina 50c.
kas. Pirmąją melžia savinin Susivienijimas turi sekti šventusius S. L. A. darbuoto
kas, o antroji savininką mel- kitų Amerikos fratemalių jus. Tą patį reikia padaryti
Prašome išsirinkti iš augščiau paduoto katalogo patinkamas sau knygas, pažymėti jų vardus
organizacijų
tvarką,
kuriose renkant delegatus į Seimą.1
ant atskiros popieros, ir kartu su prenumerata* prisiųsti žemiau paduotu adresu. Tik prašome
ZlaDaug svarbos žemės ūky. nėra
t tokių rietenų tarp kuo Kuomet bolševikų politika
neužmiršti pridėti 15 centų persiuntimo lėšoms. (Imant už $2.00 JĮpriygų persiuntimui—25c.)
turi kiaulės, ypač jei geros pų ir narių, kaip musų Susf- Susivienijime gaus “juodą
vienijime.
akį,” tuomet bolševikiški poveislės ir gerai šeriamos.
Bolševikai
nesukūrė
Sali

_______ ___
. w veislė
litikieriai patys pasitrauks iš
Geriausia
kiaulių
“KELEIVIS”
255BROADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS
yra ta, kuri duoda gerų kum- vienijimo ir jo turto, miliono S. L. A. — nereikės jų nei vv-1
J i
pių ir dešrų. Gi tokios kiau- dolerių, nesutaupė.
ti.

Praktiški Patarimai Visiems
Iš Žemes Mintantiems.

tt

NEPAPRASTOS DOVANOS
“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS
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K E E E i V i S

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

1

NUSIKRATYK JUNGĄ!
anksti! NesiLiepos mėn. 25 d. t. v. per. Nepasenk
_
Jokubines Žiežmariuose bu-ant sunkaus darbo prie
vo atlaidai. Per šiuos atlai- ivlrtuves. »talo> kuomet,tikra
dus keli vieno kaimo mušei priežastis tavo nerviškumo
kos užpuolė kito kaimo peš yra užkimštose žarnose. Jei-

GIRTUOKLIŲ NUOTIKIAI.

IRGI ATLAIDAI.

''PUuJCIU po

Kleboniškių kaime, Tur
Atn-rįkoa Vėliava“.
žėnų
vai.,
Kauno
apskr.
gy

(Nuo musų korespondentų ir is Lietuvos Laikraščių.)
ventojai Žukauskas Povilas
ir Gvozdzinskas Karolis be
Važiuokite į Lietuvą
PASLAPTINGA MIRTIS. Į Nuteistasis padavė Smeto- girtuokliaudami susiginčijo, tuką ir atleido jam peiliais
jūsų tėvynę puikiausiais laivais
Kiti išplaukimai Spaly;
Bubiai, Šiaulių apskr. Š.m. nai pasigailėjimo prašymą,' ir Žukauskas peiliu supiaustė visus šonus.
pasauly, valdomais ir operuo
S.S.
Leviathan
Spalio 1
jamais Suvienytų Valstijų Val
11 d. rugpiučio prie Dubysos Draudamas dovanoti gyvy- Gvozdzinskiui kaklą ir ran Supiaustytasis baisiai at-į
S.S. Pres. Hardini _ Spalio 5
džios.
ką. Gvozdzinskas nugaben rodo — vargu pagis; jis nu-!
<Specialė ekskursija, vedama
S.S. Republic .......
Spalio 15
tilto rasta padėtas merginos j £•
Mr.
J.
A.
Peont.
United
Statės
tas
ligoninėn,
kur
gydytojų
gabentas
ligoninėn,
o
mušei.
S.S.
Pres.
Roooevek
Spalio 19
paltas, piniginė su 30 lt. 3 c., Smetona mirties bausmę
Lines atstovo, išplauks laivu
S.S.
Leviathan
.......
Spalio 22
pripažinta,
kad
padalytas
kos
kalėjiman.
Vis
tai
“
vals

žiedas, laikrodėlis, tufliai ir Pakveit.e 20 metų sunkiųjų
S-S- George Washmgton
Klauskite
vietos
agento
pilnu
iš
New
Yorko
Spalio
12.
jam sunkus sužalojimai Žu tybinės” nuopelnai.
daugelis laiškų. Radėjas vy- (’aibų kalėjimo,
informacijų ir kainų, arba rašy
Planuokite važiuoti smagioje
kauskas tardomas sakėsi bu
kite pa s:
draugėje jūsų tautiečių.
kęs iš Užvenčio, būdamas
~
VAGYSTĖS.
vęs tiek girtas, kad neatsime
SUVAŽINĖJO
GELŽŠiauliuose paraše rastųjų •
nąs Ką daręs ir kaltu neprisi Aglinciškės kaime, Anta- gu jūsų nervai daro nesma
KELIETĮ.
daiktų . a v minkei (sulig ad-!
gumą, vartokit Trinerio Kar
7S Statė Street. Boacoa. Mas.
J»^Bro«!way^Ne^Jfork^Uty^^
lesu rastu laiškuose), kad at Joniškio-Stakunų Tarpu- pažino.
navo vai., Mariampolės aps., tųjį Vyną, kuris išvalys jūsų
Pil.
Levandauskas
VI.
-iš
vyktų atsiiiiiti daiktus.
-stoty iš 15 i 16 rugpiučio 1 Slabados, pranešė, kad jis nakties metu nežinomi pikta žarnas, nuo nereikalingų iš
dariai
atplėšę
pil.
Kvedaro
Tuv tarpu apie vidurdienį vai. naktį, grįždamas iš Ry vieną vakarą gatvėje susipa
matų ir suteiks jūsų kraujui
Vinco gyvenamų namų ant tyrumo. Jis prašalins jums
Bubių z\ejai bežvejodami gos, greitasis traukinys sun žino
su kaž kokia moterim ir ro galo stogą, išvogė ivairiu
Dubysoje prie to paties tilto kiai sužeidė kelio palydovą paskiau
nevirški
su ja girtuokliavo. moteriškų ir vyriškų rūbų iri galvos„skaudėjimą,
ispullm
,„
ištraukė jaunos merginos la-!Dačkų,
kuris
. — — '—““'^7
... praleisdamas
nimą, vidurių išpūtimą
ir ki- i
Prisibaliavoję
kiek
reikia,
tokius pilvo
Uto nesmagumus.
nelmagumu,.''
voną.
ltraukinį per tiltą norėjo ran ibu važiavo namo, bet apie 1 baltulių, o taipogi ivainų na-;j tokius
BALTIKO AMERIKOS LINIJA
iš tardymo paaiškėjo, kad keną nusitvėręs užšokti ant vai. nakties pabudęs pamatė mmnj aud inių ir medžiagos i ..Milwiukee, wu„ Kovo 28-1
tai pirmutine ir vienatinė laivinė
skenduolė rastųjų daiktų sa garvežio laiptelių, bet pasly esąs ties gusarų kareivinėmis v,so 1291 ht sumai. Vietines _Trinerio Kartusis Vynas
bendrovė, kurios laivai pralaužė
tikrai yra pagelbingas. Aš
vininkė, p-lė Veronika Bra- dus kojai, pateko po garve ir pajuto, kad nei jo “drau ?0hcJ'Į?S5’edam0?
kelią
iš Amerikos New Yorko
govaite, 21 m. amžiaus, gy žiu, kur liko nuplauti dešinės gės,” nei 50 litų, nei dviejų suradimui pavogto turto ir jaučiuosi daug geriau ir ma
venusi Kražiuose, išvyko 10 rankos pirštai ir aukščiau ke 'diubinių žiedų pas jį nebėra. oiktadarių.
no vyresnysis vaikas taipgi jį
TIESIAI J LIETUVOS
d. rugpiučio iš Kražių, veža lio dešine koja. Nelaiminga Kriminalinėųjolicija išaiškivartoja, kuomet nesijaučia
KLAIPfiDĄ
GAISRAS
PARODĖ TYTUma savo žemės nuomininko sis niekieno nepastebėtas ir 10, kad tai darbas žinomos _______
_
_
; gerai. Ištikro tai yra puiki
VENIE
c
IAMS
AUKSĄ,
O,gyduole.
Mrs.
C.
Jensen.
”
(jos žemė yra netoli Kra gerokai dar traukinio pavilk •feristės
siunčiant du laivu pernai, c Jau
Vyšniauskienės
AUKSUI SAULĘ.
{Vertingas kuponas (negeras
žių), tikslu vykti į Kauną že tas, paplūdęs kraujuose išgu- Marės, kuri prisipažino išnet penkis šįmet.
mės reikalais.
Rugpiučio mėn. 6 dieną 2 valstijose Colo., Kan., Mont.,
lęjoant gelzkeĮo,,*, swj raii)ftį1 50 litų ir pragėrusi.
KAINOS LAIVAKORČIŲ J
Pavažiavus 2 kini, šiapus valandų ryto. Išėjus iš Joniš rieną žiedą grąžino nuken- vai. po pietų Tytuvėnų mies-j Wash. ir Wis.) yra kiekvieLAIVŲ IŠPLAUKIMAI
KLAIPĖDĄ
Kelmės, pušyne, kur dažnai’ kio stoties RygęsjBeęlyna ėiasiam. o kito sako neėmu- ely, Šilavos gatvėj sudegė name Trinerio Karčiojo VyTrečia klesa.............
$107.00
“ESTONIA” 20 Rugsėjo-Sept.
įvykdavę piešimai, mergina, greitajam traukiniui, liko i/*e to, ji sakosi visa tai pa M. Birenbroto gyvenamas i no Pakelyje; už 6 kuponus
Ten ir atgal tiktai
$181.00
“LITUANIA”
11 Spalio-Oct
Turistine
III
klesa
.
*117.00
anot vežėjo pasakojimo, išli konduktoriaus pastebėtas ir tarė būdama labai girta ir namas, paskui 2 daržinės, 3,gausite 25c. vertės daiktą. ;
“POLONIA” 1 Lapkričio-Nov.
Ten ir atgal tiktai
$190.00
F
^., dav usi j.,.,
pusi,
jam 2 lt. ir sa- <far gyvas nuvežtas tuo trau ei butų blaiva, butų to viso kiaulininkai ir svirnas (po;
Valdžios taksai atskirtum.
“L! 1 VANIA"
22 Lapkričio
kiusi, kad ji lauksianti auto-jkirtiu I Mintaują, kur ligoni- įedariusi.
vienu stogu). Gaisro prie Negerai pradėjęs gerai ne-'
KALĖDŲ Laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-Derember
mobilio, o jam liepusi vykti pėj po kelių valandų mirė,
žastis tikrai nežinoma, spė- baigsi,
Žiniom kreipkitės i vietos agentą ar j bendrovę:
jama, kad iš kamino užside-------namo. Bet rytą ji jau rasta
NESIKLIJUOJA.
gė.
Daržinės,
kiaulininkai
ir
GUDRUS
APGAVIKAI.
upėje ir sulyg parodymais,
» IR I
Dusetose buvo bandyta
BALTIC AMERICA LINE
kita suknelę. Be to, gydytojo
Į Panevėžys.
______ _____
__ .
Čia_įvyko toks udaryti tautininkų partijos svirnas visai sudegė, gyve8 BRIDGE STREET,
NEWYORK, N. Y.
LIETUVĄ
nustatyta
(lavoną skro-Jatsitikimas:
skro j atsitikimas: du piliečiai su
su- kuopą. Žmonių pasiklausyti inamo namo vieno galo šie-;
nos
išgelbėtos.
Gaisrui
per-i
PER BREMENĄ
džiaut), kad ji buvusi pri- suarę
sitarę nuėjo įi turgavietę par- •naujų pranašų” buvo susi
troškinta ir kuo nors minkštu {davinėti metalinius daiktus rinkę, kas iniciatorius džiu degus, atvyko iš Šilavos su Į ant didžiausio Vokiečių laivo
COLUMBUS
mušta veidan. Nuomininkas j už________
auksinius,Vienas iš jų, gino. Bet kai konkrečiai bu rankine gaisrine mašina p. i arba kitais
Dažnai žmogus gyvenimą
šio* Linijos laivais
areštuotas. Mergaitė tėvų ne Mečys Stankevičius, priėjęs vo pasiūlyta “prisirašyti,” Indrulaitis ir p. Jokubaus-Į
TIK ASTUONIAS DIENAS
supranta tik tada, kai jo gy
turėjo, apart sesutės moks prie piliečio Jono Pajuodžio ai vieni pareiškė valstiečiai kas, kurie dar degančius rąs-| Puikios kajutos Trečiai Kietai—
venimo laivas i uolas suduž
Tiktai Steitrumiai
leivės, kuri gailiai verkė mi pasiūlė jam pirkti auksinį liaudininkai esą, kiti krikš tus užgesino. Nuo gaisro
ta ir tik skeveldros vandeny
NORTH GERMAN
rusios. Jų globėjas, seniau laikrodį, tuo laiku priėjo ki čionys, tautininkams ir ne daugiausiai nukentėjo savi
pluduriuoja.
ninkas M. Birenbrotas, nes
buvęs jų nuomininkas, su jo tas apgavikas Šmugelskis
gaisrui ištikus jo paties na
mis labai nesugyvenęs. Tar Augustas ir taipogi pradėjo beliko.
Kažin, ar surankios kur po mie nebuvo ir niekas jo nie I
65 Statė St, Boston, Mm
dymas tęsiasi. Prirodoma, derėtis, bet Stankevičius pa
arba pas vietos agentus
dvarelius
ir
palivarkėlius.
O
ko negelbėjo, nes nebuvo
kad iš namų išvažiuodama ji reiškė jam neparduosiąs, nes
kam. o antra ir negalima bu T•
turėjo daugiau pinigų.
jis yra spekuliantas. Tuomet /eikalas labai didelis yra.
LIETUVĄ
f
I LIETUVĄ
vo suspėti. Išgelbėti tik gy II
šmugelskis paprašė Pajuo(per Angliji)
PER HAMBURGĄ
ŽMOGŽUDYSTĖ.
vuliai. Gyvenusios tuose na i
Ant irusų tri-triubinių laivų
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžMIRTIES SPRENDIMAS, džio nupirkti ši laikrodi, žatinių laivakorčių
Rugpiučio mėn. 7 d. Šiau- muose Z. Račinskaitės
taip į
NEWYORK(aaHjM)HAMBUKG
—SUNKIŲJŲ DARBU
dėdamas nuo jo atpirkti ir
---------- ----------------------------------- x
,
J
KAUNĄ
IR ATGAL
DEUTSCHLAND.
ių
valse.,
Reikijavos
dvaro
pat
viskas
sudegė,
išskiriant
KALĖJIMAS.
sumokėti 30 litų daugiau.
ALBERT BALLIN.
BERENGARIA
ir
orumuose 8—9 kil. rastas nu auksą ir sidabrą, nes gaisro
RESOLUTE. RELIANCE.
V«r Cats aad Woiaii
Rugpiučio 18 d. karo teis i Pajuodis sutiko, bet jam su žudytos
MAURETANIA .............. $211
ir ant populiariikų vienodais
Ambrazevičaitės
metu
Račinskaitė
prašė
žmo

mas Kaune teisė 7 asmenis, mokėjus pinigus ir paėmus Marė* 14 metų amžiaus mer
kambariais laivų Cleveland,
A psisss jokit nuo nžsir*AQUITANIA.....................$215
Westphalia ir Thsriagia.
___________________
zinimo. Gydykit kiekvieni
kaltinamus komunistine pro- laikrodį, pardavėjas ir “spe- gaitės lavonas. Medicinos nes. kad gesintų svirną ir jos
J LIEPOJĄ IR ATGAL AIAIS
Savaitiniai išplaukimai iš New
įpjovimi, žaizdą ar įdrėcesančias
kerčioje
bulves.
paganda. Karo teismas nu- kuliantas” dingo, bet policiLAIVAIS — $186.
Yorko.
Laivai Thuringia ir
kimą
•«
stipria
ir
n
—
no
Iš BOSTONO
Westphalia atplaukia į Bostoną.
dingu aptiseptiku. Zonits
sprende: Antaną Rūminavi-į jos^ pastangomisi surasti ir
L ipžiurėjimu nustatyta, kad Žmonės begesindami ir be->
Personaliai lydini į Europą
AURANIA ............... Kagsejo 22
užmuša bakterijas ir pa
čių nubausti mirtimi sušau- atiduoti xteismui. Pasirodo,
’ /elionė buvo pasmaugta. Po- žarstydami žarijas, vietoj į
išvažiavimai.
LACOMA ........................ Spalio 2
gelbsti
gyti.
SA.MARIA......................... Spalio 16
dant, Valerijoną Vaičiūną ir kad Stankevičius ir Šmu- icija daro žygius žmogžu- bulvių rado aukso ir sidabro,
.iš New York
jau truputį aptirpusio. Aukso
| Lietuvą grertu laiku. Išplaukimas
Vincą Pušinaitį po 20 metų gelskis yra profesionalai. lystę išaiškinti.
į Kauną ir atgal
kas seredą. Keleiviai nepiliečiai jrasta
apie
3
saujos,
sidarbo
(Pridėjus S. V.
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3
sunkiųjų darbų kalėjimo, Panevėžio taikos teisėjas
jeiltų Taksus.)
t.
y.
rusų,
vokiečių
ir
lietuvių
klesos
keleiviai
turi
kambarius.
Ne

GINKLUOTAS
PLĖŠIMAS.
Petrą Gmiedovą — 15 metų Stankevičių ir šmugelskį nu
prilygstamas švarumas.
Puikus
Rugpiučio mėn. naktį iš 7 pinigų arti pilno viedro.
Dėl sugrįžime leidimų ir kiti i*sunkiųjų darbų kalėjimo, baudė po 6 mėn. kalėjimo.
maistas. Kreipkitės prie vietos
Aukso
viena
butelkutė
pra

f
vietos
agentų ar j
Panevėžyje
tokie
dalykai
'
8
d.
p.
Joseliui
Klapui
gyv.
Mečių Gaižauską — 10 me
CUNARD LINE ,
Eagle Brand išaugino dau
tų ir Stasį Mackevičių A dažnai pasikartoja. Reikia Telšiuose, važiuojant iš Ma žuvusi. • ‘ *
33 Statė St,
giau
sveikų
kūdikių,
negu
metais sunkiųjų' darbų kalė- būti valstiečiams atsarges žeikių j Telšius, kelyje TryšTiri kiti kūdikių maistai.
BOSTON
United Americaa Lincą,
<iai-Nevarėnai, 7-tame kil. PRIGĖRĖ AR PR1SIGIRDĖ
jimo. Vienas išteisintas. Nu niais.
General Agents
; nuo Neyarėnų miestelio už Prie Subačiaus stoties,
teistasis- mirt£ Kuminavičius
131 Štate St,
Boston, Mas
Gentie^
puolė ji trys plėšikai, kurių Viešintos upėje besimaudy
padavė prezidentui prašymą JUDĖJIMAS KAUNO
Jjj1
vienas buvo ginkluotas re damas prigėrė apie 19 metų( EAGLE BRAND
dovanoti .gyvybę.
MIESTE.
CONDF.NSED MILU.
_____________________
| “Rytas” rako, kad dėl Ru- Šiuo laiku Kauno miesto volveriu, atėmė iš jo 300 litų vaikinas Grilauskas. Gyveno
De! šunvočių, žaizdų ir kMą |*ą«dulių
niniginę.
vidaus
pasų
ir
pasilabai
neturtingai
—
be
tėvų
kninavičiaus nuteisimo mirti valdyboj yra užregistruota
BEAK BRAND SALVE (GroMevskii)
ir globėjų, lodei spėjama ar Į
Kauno sunkiųjų darbų kalė 335 atkomobiliai, iš kurių 90 dėpė.
|
nebus prisigirdęs.
Sustabdo skausmų ir ažgyda žaizdai be
jimo politiniai kaliniai, tartie taksi (pastarieji baigia išskausmo į 2 ar 3 dienas. Kaina 35c.
DIDELIS PASISEKIMAS
PERKŪNIJA.
J
'
X
*
•*
skaičiuje Pajaujis ir Tornau, stumti vežikus), apie 100
.GROBLEVSKI & CO, Plymouth, Pa.
Kašeliškių kaime. Radvi TELEFONO PUNKTAS.
protestuodami paskelbė ba- valstybinių ir 140 privatinių
‘■GYDO i* GYDO ir GYDO—M maloniai"
Kvieskuose, Rokiškio aps.
davimą. Neprotestuoją tikisavininkų. Automobiliųskai- liškio vaisė., Biržų apskr. pas
t-:,
=
ūkininką Joną Timuką. apie įsteigtas telefono pasikalbė
lenkai.
'čius kasdien didėja.
- .-i
=ss=tas====s=
• Taksi atsiradus, sumažė- 11 vai. nakties iš 12 į 13 die jimo punktas ir priimamos f
PERKAME ir PARDUODAME 1
Malam ėiugumifc. kuris
KARO TEISMAS K£! jo vežikų skaičius. Pirmiau ną, trenkė perkūnas į kluo telegramos.
palaiko pilve reguliariškuDAINIUOSE!.
. : jų buvo apie 300, o dabar li- ną. Kluonas buvo prikrautas^
Vaikai myli jį.
LIETUVOS PASKOLOS ir kitų VALS
rugių. Trenksmas buvo toks j
15e. ir 25c.
’ Rugpiučio mėn. 16 dieną!ko tik 145.
TYBIŲ BONUS.
nuo' 8 vai. ryto iki 4 vai. vak. i Be to mieste keleivius ve- smarkus, kad miegantieji
VISŲ
ŽINIAI!
Dėpartment G.
1
(imtinai) karo Iaukateismas'žioja apie 20 autobusų (di- žmonės iš lovų iškrito. Kluo- ■
Už
visokios
rūšies
smulkius
pasiZIMMERMANN and FORSHAY
prie 2-ro Artilerijos Pulko; dėlių automobilių). Gyvuo nassudegė, nesuspėta nieko, garsinimus. kaip tai: pajieškojiišgelbėti.
Nuostolių
padarv-į
170
Broadway,
New York City.
mus aps i ved imu. Įvairius praneši
Kėdainiuose nagrinėjo bylą' ja dar 14 vagonų arklių
mus,
pardavimus,
pirkimus,
skai

pil. Maušos Dambauskio 23 tramvajų ir 5 siaurojo gele- ta virš 5000 litų. Tik viena tome po 3c. už žodį už sykį. No
laimė, kad tą naktį vėjo ne rint tų patį apgarsinimą patai pint
metų amžiaus, kilusio iš Ke-jžinkelio traukinėliai,
kelis sykius, už sekančius sykius
buvo.
dainių miesto, kaltinamo;
skaitome 2c. už žodį už sykj.
ANTRAS TOMAS [DOMIOS KNYGOS
tuo, kad naktį iš š. m. liepos GRIŪVA TRAKŲ PILIES
"Keleivio” skaitytojams, kurie ti»r
i
PLĖŠIKAI.
užsiprenumeravę
laikraštį
ir
ui
mėn. 23 d. į 24 dieną kareivi-i
LIEKANOS.
pirmų sykį skaitome po 2c. »ž žodį.
nių rajone platinęs komunis- ’ “Rzeczpospolita”
Plungės valsčiuje, Telšių Už pajieškojimus giminių arba
rašo,
tinę literatūrą, kuria buvę kad Kęstučio pilies griuvė apskr. pasirodė du nežinomi, draugų skutome po 2c. u* žodi
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą,
sy»: norint tų patį paj-eiraginami kareiviai nuversti siai Trakuose vis labiau asmenys, kurie spėjama pa- pirmų
kojimų tafpyt ilgiau, skaitome po i i
Romos
imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
esamą valdžią.
___ ir Trakų sta- ,bėgo iš Šiaulių kalėjimo. 1c. už žodį už kiekvienų sykį.
]
griūva. Vilniaus
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
” skaitytojams,
kurie!
Pik • 1Mauša Dambauskis rosta įsakė apskrities inži-Į Abu ginkluoti brauningais ir tur"Keleivio
užsiprenumeravę laikrattį, už;
mą.
apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kiną), apie atsi
kaltu neprisipažino, visą lai-'nieriui padary ti atatinkamų 1
pajieškojimus giminių ir draugų
radimą
Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių
ir už pirmą sykį po lc.
ką tvirtindamas, kad nieko! žygių griuvėsiams apsaugoti,-iatėmė iš dviejų vaikinų. Už skaitome
už žodį.
Babies
Leve
lt
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinųnežinąs ir esąs nekaltas.
{Tečiau kai pradėta cemen-puldinėja
]
piliečius ant kelių Pajieškojimai su paveikslu premongolų karo vadą Čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
Plungės ir Gargždų. kiuoja daug brangiau, nes padary
Išnagrinėjęs bylą, teismas tuoti pavojingiausios vietos, tarp
’
vimas
Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir
mas klišės dabar prekiuoja bran- ■1
pripažino pil. Maušą Dam- prieš tai užprotestavo istori- Apipiešė net automobiliu va giai. Todėl norint laipiot paieško >
čigonai.”
»
su paveikslu, reikia pr’siųst
bauskį kaitų tuo, kad esant nių liekanų kuratorius, kurs žiavusius Paskutinėmisdie- jimų
Knygoje
yra
daug
paveikslų, žemlapių, piešisių. Išleido
fotografijų ir klaust kainos
karo stoviui jis prigulėjęs pareiškė, kad pilies išlaiky- nomis teko girdėti, kad mi
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.
Siunčiant pajie£kojimą arba apkomunistų partijai, kareivi-mas esąs jo žinioj. Dabar nėti plėšikai persikėlė į ; garsinimų
reikia pnsūąat kartu ir
Kaina .. .*. $2.25.
; mokestį.
nių rajone platinęs komunis- tarp starostos ir inžinieriaus Luokės miškus.
"KELEIVIS”
Mus. Winslow’S
tir.ę _____
literatūrą,
ir nusprendė iš vienos .pusės, o kuratoriaus
M
___ -J Piliečiams reikia įsidėmė- i 2M BROADWAY,
KELEIVIS
255
BROADWAY,
90. BOSTON, MASS.
nubausti jį mirties bausme iš antrosios vyksta ginčas, o ti ir apie tai skubiai pranešti
Strup
SO. BOSTON, MASS.
sušaudant.
griuvėsiai toliau griūva. ’
policijai.

LIETUVIAI!
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KELEIVIS
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Vietines Žinios
Papildomos Žinios Apie
Daktaro Brundzos
Nušovimą.

ROMANO DEBATAI SU
SOCIALISTAIS.

Už paskelbimą šitų faktų
“Darbininkas” išvadino mus
“bankrutais.”
Bet pažiūrėkime geriau,
kas čia ištikrujų subandrutij°Kunigai visuomet skelbia,
kad be Dievo negali būt do
ros. Jeigu pažangiųjų tarpe
atsitinka šeimynos persiskirimas, tai “Darbininkas” pir
mutinis skelbia, kad lai esą
“bedievybės” vaisiai. Negali
būt laimės ir sutikimo tokio;
poroj, kuri apsiveda be baž
nyčios šliubo. sako “Darbi
ninkas”. Tiktai kunigo palai
minta ir sakramentais aprū
pinta šeimyna galinti būt lai
minga. Pats Romanas turėjo
su “Keleivio” redaktorium
viešas diskusijas Lowellyje
ir iš rašto švento įrodinėjo,
kad socializmas griaująs
šeimyną ir platinąs ištvirki
mą. Tie debatai yra aprašyti
atskiroj knygutėj, kurią ir
šiandien galima gauti “Ke
leivio” redakcijoj.
Nuo to laiko praėjo jau
keliatas metų. Socialistas
"Keleivio” redaktorius gyvena su savo šeimyna kuogražiausiam sutikime. o katulikas ir jėzuitų auklėtiniiŠ
Romanas jau užmušė žmogų
dėl šeimyniškų nesutikimų.
Taigi “Darbininko” re
daktorius kun* Taškunas tu
rėtų savo straipsnį pataisyti
ir parašyti, kad čia katalikų
mokslas subankrutyjo. o ne
“Keleivio.”
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Dideli MALIAVŲ Bargenai!

LSS. 60 IR 71 KUOPŲ

PIKNIKAS

800 GALIONŲ "MASŲRYS" maliavos grindims, keturių dorelių
vertės, parsiduoda po $2.50 galionas. Trijų spalvų—geltona, mėlyna
ir obuoliniai žalia.

400 GALIONŲ pilkos ir rudos maliavos,
po $1.25 galionų.

ANGLIŠKA BALTA "FLAT” MALIAVA

Įvyks Nedėlioję

parduodam

$2.00 vertės,

PO

$1,25

GALIONAS

$5.00 VARNTŠIS GRINDIMS PO $2.50 G ALION AS.

18 d. Rugsėjo-Sept., 1927

No. 1095 GRINDŲ VARNTŠIS PO $1.18 GALIONAS.

“Keleivyje” jau buvo raŠELAKAS. GELTONAS aK KALI AS. $2.75 GALIONAS.
syta, jog amerikietis J. RoLabai Gražioje Vietoje
STA-L1GHT BALTAS EN AM F.L1S $3.00 GALIONAS-.
manas, pagarsėjusios “laši
Turime visokių maliavų ir maliavojinio reikmenų. Pigiai parsiduoda
Ant JAMES McANA FARM0S
nių bendrovės” prezidentas,
paipos pečiams ir fornisains. Puipų apdengimui turim asbestas.
rugpiučio 21 d. Palangoje
Lake Shore, E. Lcng Pond, North Easton, Mass.
nušovė Lietuvos armijos gy
SOUTH END HARDVVARE C0.
dytoją pulkininką Brundzą.
Bus įvairiausių žaislų ir lenktynių, taipgi gera mu
1095 WASHINGTON ST.. BOSTON
Dabar atėję Lietuvos laik
zika. Laimėjusieji lenktynes gaus dovanas.
NEAR DOVER ST EL STATION
raščiai paduoda apie tą įvykį
Visi malonėkite į šį pikniką atsilankyti, nes tai
papildomų žinių.
Tel. Hancock 6105 ir 6106.
bus
paskutinis piknikas šią vasarą.
Romanas sėdėjo savo vilos
ILGIAUSIA GELEŽINIU DAIKTU KRAUTUVĖ N. ANGLIJOJ
sodelyje prie gatvės. Gatve
Kaip nuvažiuot: Nuo Bostono reikia važiuot į Stuughtonų. Tenai iš
Centro paimt VVashington St. ir važiuot juo iki kapinių Vienos ka
ėjo Dr. Brundzą ir Dr. Bla
pines bus po kairei tuojaus išvažiavus iš Stoughtono, tai tų nereikia
žys. Praeinant p. Romanas
paisyt; bet reikia važiuot apie pusvalandi laiko iki Eastono kapinių,
~ aries bus po dešinei. Pro pat šitas kapines eina į dešinę kelias, tai
Šovė, taikydamas Brundzai į
tuo keliu reikia pasukt ir važiuot iki galo to streeto. paskui vėl pakoją. Dr.* Brundzą atsigręžė
oukt į dešinę ir apie už pusės marlės bus jau pikniko vieta.
NAUJAUSI LIETUVIŠKI
Užmušėjas J. Romanas.
ir sučiupo už rankos p. Ro
►
maną ir išmušė jam iš rankos Čia matote J. Romano pa
veikslą.
kuris
buvo
padary

revolverį. Taip jie susikibę
IŠSIRANDAVOJA
Į
stumdėsi kokią pusę minu tas da tais laikais, kai jis lan
ĮDAINAVO A. VANAGAITIS.
kė Bostono jėzuitu mokvkla
r> KAMBARIAI su vėliausiais įtaitės.
mals.
mokyklos
ir
gatvekariai
neto16071-F (KARVUTĖ
_ _
Po to Romanas, kita ranka ir buvo šv Juozapo sąjungos
Rendv' '40 i mėnesį. Kuris sutiktų SVARBU JUMS PATIRTI
toHi
~9f- (ĮM)LERIS
sekretorius.
T"
Tada'jis
vadino;•
N-a
,-avininkai duoti kambarį ir valgyti
išsitraukęs kitą revolverį
I6O72-F
(SHARKEY DAINA
agaminti tam atiduosiu už. .$20 i mė'! <
PIRM NEGU PIRKSITE
pradėjo šaudyti. Brundzą si da Ramanausku, nes tokia
(Ml NŠAI.NI KAS
sį. Matykit savininkų;
savininkų:
’* <38)
(38)
yra
jo
tikroji
pavardė.
A • •ow F»
RAKANDUS
peršautas pabėgo ir. Roma
JACOB LAPENAS
“Aido Choras iš Brooklyno, N. Y.
116 Honard avė.. Dorcherter. Mass.
no tarnaitės pasakojimu. Ro Tais laikais jis buvo žyI6O67-F (VAŽIAVAU DIENĄ—SIRPSTA NOKSTA
kad The James Ellis Furnimanas dar kaną šovęs į Dr. miausis klerikalų veikėjas
10” 75c. (VAKARINĖ DAINA
[AVIETĖLĖS
ture Co. So. Bostone yra vie
Brundzą. Vailokaičio vilos netik Bostone, bet ir visoj
16068-F (NEVERKIT PAS K AP \ (M. Petrauskus)
Reikalavimai
na iš seniausių krautuvių Bo10
5c. (TYKUS BUVO VAKARĖLIS
kieme Dr. Brundzą pargriu Naujoj Anglijoj. Jis nuolatos
rašinėjo
į
“
Darbininką
”
I60I1-F
(KALIMO DAINA
vęs ir jau mažai bebuvo gy
is'.one su didele daugybe pa
(MANO GIMTINĖ
straipsnius,
organizavo
vy

PAJIESK.AU
NAMO
PRI

vybės žymių. Nešamas sana
tenkintų kostumerių. Šita
16009F
(OI MERGELE
čius.
sakė
jiems
prakalbas
ir
ŽIŪRĖTOJO
(Janitor’io)
torijom pakelyje mirė. Ro
(STASYS
kompanija gvarantuoja kie
šmeižė
socialistus.
Nuvykęs
prižiūrėti didelį mūrinį na
manas, grįždamas nuo var
16OI0-F (Aš .MERGYTĖ
sykį
į
Lovvelli
jisai
išniekino
Socialistai
ruošia
da
vieną
mą. Alga $22 į sąvaitę. kvieną daiktą, kurį ji par
(NESIGRAl DINK. MERI ŽĖLĖ
telių, užtaisinėjo revolverį,
duoda. Ji yra išsidirbus gerą
pikniką.
Kreipkitės pas
bet tarnaitė iš jo revolverį musų idėją ir pasigyrė, kad
16016-F (MUZIKA—MUZIKA (A. Vanagaičio)
(DAINUOK SESUTE LEPŪNĖLI
Pereitą nedėldienį sociali
vardą ir reputaciją tarpe
atėmė ir Romanas įėjo į butą jis nebijotų stoti į debatus su
V. J. JENKINS
jokiu socialistu. Lovvellio so stų piknikas ant McAna far16048-F (IŠGĖRIAU SEPTYNIAS
žmonių. Ji gvarantuoja pasi
be revolverio^
294 Washington st.,
(LOPŠINĖ
cialistų
kuopa
tuomet
pa

mos
negalėjo
įvykti,
nes
lyjo
tenkinimą.
Įėjęs į butą. Romanas taip kvietė jį į debatus su “KeleiRoom
1153,
Boston,
Mass.
16062-F (KINKYK ŽIRGUS
10" 75c (MANO MOTINĖLĖ
pasakęs: “Žmones už dešim ivio” redaktorium. Ramanau- lietus. Socialistai bet gi ne
DIDELIS VASARINIS IŠ
nori
pasilikt
publikai
skolin

1606.3-F (KAIMO POLKA
ti litų sodina
kalėjimam o jis Įskas-Romanas apsiėmė ir
DARBININKAS
-scim'vniska
•
gi
—
jie
žadėjo
suruošti
gra10” 75c. (LINKSMI BROLIAI. Polka
PARDAVIMAS
DABAR
Reikalingas
prie
darbo
grosernėje.
gvv6mni^_ , v ♦. • • i
r> wi
4.*i
*•
man f
16058-F (MEILĖ TĖVYNĖS NEMARI
✓i - • • oi ii na -nvian v Tiki debatai įvyko. Publika netil- zų pikniką sios vasaros uzcistina kad mokėtų piaut mėsa ir ap- PROGRESUOJA. DIDELIS
10" 75c. (OI. OI. OI
k/nKt nXiiai il’O i sal?- Romanas išėjo am baigimui, tai ir nori savo pri • iinaut kostamerius. Atsišaukite po NUMUŠIMAS KAINŲ ANT
561 Cambridge st.. Cambridge,
prantu 'atsitikimą bet kiti
5U šventraščiu ir iš žadą išpildyt. Jie ru.ria pik naro.
16056-F (KAI Aš BUVAI NEŽENOTS
M i-s Tel. University 7810-W. (37)
i
10” 75c. (KAD GALĖČIAU
VISŲ RAKANDŲ.
ti sudraudė. Netrukus atėjo
šoko labai drąsiai bet mką ateinant! nedėldienį. IS
16057-F (PABUČIUOK MANE. Vaitas
10” 75c. (RAGANA. Polka
nnfiriia ir nranešė kad Dr |LPaba1^ buvo taiP siipheK- rugsėjo. Kelias nurodytas
THE JAMES ELLIS
PARDAVIMAI
16027-F ("STASĖS POLKA
Brundzą mirė. Romanas išlp?; kad paliko ant stalo savo atskiram skelbime, kuris telFURNITURE CO.
(MEILĖS IR JAUSMŲ, Valcas
pradžių netikėjo, paskui nu-!lalkrode|llr Pabe?° ,s
Pa sia™
PARSIDUODA
E-78S9 (LAKINAI
405 Broadway,
neatsiėmęs net užmokesties -------------stebo ir nusiminė.
(ŠOKIKAI
Vieno šeimynos namas su visais
už kelionę.
Bostono sveikatos komisi- isym< :s. ir du akeriai žemės ir viš- South Boston, Mass.“
(šen ei.is
*
*
Nuovadoje iki 6 vai. gali-i Šitie debatai buvo išleisti ja sunaikino 34 vagonus bu!- yvia, ir naujai užvestas sodnas,
(GRAŽUOLĖ
ma buvo su Romanu pasima atskiroj knygutėj, kurios da vių iš Maine’o, nes nuo šia-' Kaina v -ai žema.
16043-F (POLKA "MARYTĖ"
J. GEDMINAS
tyti, bet niekas jo nelankė. yra keliatas egzempliorių pios vasaros jos buvo apipu(POLKA “KATRYTĖ”
' 2 Blackstonc st.,
Boston, .Mass.
Po 6 vai. jį išvežė Kretingon. “ Keleivio” knygyne, ir kas .usios ir sveikatai kenksmin Tel. P.iehmond 1941.
<
MES UŽLAIKOM VISOKIUS COLUMBIA IŠLIETUVIS
\
P > 4 vai. vak galima matyt: (37)
Tardė Kretingos teismo tar nori, gali ją gauti. Ji vadina 40S.
8 Summer avė..
Reading. Mass.
BUDAVOTOJAS IR
DIRBYSTĖS GRAMOFONUS IR REKORDUS.
dytojas. Romanas prisipaži si “Debatai Socialistų su
ARCHITEKTAS
no nušovęs Dr. Brundzą šei Klerikalais.” Kaina 10c.
Rekordai lietuviški pagam inti geriausiųi artistų dainininkų, mu3 ŠEIMYNŲ NAMAS
Tūla Harrieta Monroe iš
Mes pabūdavojame geriausius
zikų ir monologistų
myninio gyvenimo motyvais.
Everetto per teismą gavo iš Atneša $58 į mėnesį, {mokėt $1.000.
amus ir pigiai Taipgi padarau
Pas mus galite gauti netik tų rekordų. 1kurie _yra čia garsinami.
Konstatuota, kad vienas Ro I KENO ČIA BANKRUTAS? anglių kompanijos Š30.000 K tina $5,000. Taipgi išsirandavoja 8 Kokius planus, išnaėruoju žemę ir
bet visokių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Turime taipgi
kambarių namas su visais įtaisymais
etc. Visokiais reikalai* kreipki
visokių rolių dėl plavcr pianų. Dainos, šokiai, viskas geriausių ar
mano revolveris buvo 6 kali
užtai, kad anglįse buvo para $."0 į mėnesį. Mrs. Sarah To«er.
tės
<-)
tistų. Kreipkitės pas mus. o gausite visko Reikalaudami kataliogų,
Arba mažas pamokslas
bro, kitas — 7. Mažasis re
791 E. l-th st„
So. Boston. Mass.
TITUS P. GREVlj*
prisiųskite 2c. štampų
ko
ar
dinamito
ir
pečių
ku

Tel. So. Boston 0478-M.
395 Broad»ay.
So. Ro«ton
volveris užsikirtęs, iš didžio “Darbininko” redaktoriui. riant pasidarė sprogimas.
fei.: So Boston 2340.
jo iššauta 6—7 kartai. Trys Musų kaimynui “Darbi
GEO. MASILIONIS
PARSIDUODA
ninkui
”
labai
nepatiko,
kam
šūviai pataikė į Dr. Brundzą;
General Store
Apie Castle Inn viešbuti, 3 ŠEIMYNŲ NAMAS su visais įtai
2 šūviai pataikyti į dešinę mes rašydami apie J. Roma- turčių apielinkėj, vieną nak symais, daugiau kaip 6 lotai žemės.
PLUNKSNAS. Pultus. Paduškas.
SOUTH BOSTON, MASS.
c 377 BROADWAY,
Patalus. Kaldras ir visokias lovų
koją, o 1 — pagal pečius. no'šeimynos skandalą pasa tį kažin kas šaudė. Ponai la 17 Chapel st_ Norwood. Mass.
irėdmes.
parduodam
pigiausiai.
Tel.: So. Boston 0759-W.
Romanas dabar laikomas kėm, kad Romanas yra kata bai nusigandę ir policija jiešKreipkitės ypatiškai arba rašykit
likas, kad jis savo mokslą sė ko kaltininkų.
Kretingos kalėjime.
Negirdėtas Atsitikimas
L
Didžiausis sandė
Pulkininko Brundzos kū mė jėzuitų mokykloj ir kad
lis.
Gvarantuojam
I
užsiganėdinimų.
NEPAPRASTAS
nas 23 d. rugpiučio buvo par “Darbininko” pastogėj jis Pranešimas So. Bostono ir
i
Pas mus gausite
DALYKAS
Montellos lietuviams.
vežtas į Kauną ir su didelėm pradėjo savo “lašinių bend
»
tiktas
europi
škas
»
šiomis
dienomis
pas
mumis
pateko
rovę.
”
•Jau
vasarinis
sezonas
pa

iškilmėm palaidotas.
DR.MARGER1S
plunksnas ir pu.
DR. J. MARCUS
ant pardavimo dviejų šeimynų medinė
k u*.
sibaigė. Lietuviu M. Žinyčios stuba su penkių automobilių garadžiu,
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
Gydytojas ir Chirurgas
Point. ant East Sisth Street, neatidaro savo duris lietuviams City
KAIP VELNIAS SUGADINO KUN. VIRMAUSKO
European
Feather
C<\
Specialistas kraujo, odos, sekL Street Keturi kambariai ant
Valandos: 10—2; 5—9
ir kviečia visus lankyti ir iš t/bi
retnų ir chroniškų vyrų
25 Lowell Street. Boston, Ma*s!
pirmo
aukšto ir penki ant antro. Mau
Sekmadieniai*: 10—9
DARBĄ.
ir moterų ligų.
dynės,
šiltas
vanduo,
elektra,
prieša

i
klausyti, ką jos mokina ir
261 Hanover SL, Boston, Mass.
♦ 3421 So. Halsted Street
kiniai piazai. (Jera proga žmogui, ku
pranašauja. Pirmos Lietuvių ris turi vienų arba daugiau automobi
Room 7
CHICAGO, ILL.
Tel.: Richmond 0668.
(-)
M. Žinyčios ceremonijosį lių arba užsiimantis automobilių tai
Valandos:
Nuo
9
ryto
iki
8
vak.
symu. Randų atneša netoli $100 į mė- Jonas Petruškevičius
Tel. Boulevard 8483
I
įvyks
kampas
1
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų
•
r, '-m 4-th ir Atlan.. >nesį.
Kaina $S.8O0. Matyk A. J. Kupstic sts., So. Bostone, nedėlio-'ti, savininkų,
Laisniuotas Graborius
»
je 18 d. Rugsėjo-Sept., 1927
GUDRIAM ŽMOGUI
Laikau Automobilius dėl Veselim., 7:30 vai. vakare.
jų, Krikštynų ir šiaip pasivažinė
Proga papirkti gerų trijų šeimynų
jimams pigiau negu kitur. (-)
Taipgi pirmos Lietuvių M. nimų
Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
visai prieinama kaina, ant 210
162 BROADWAY.
Silver streeto. So. Bostone. Yra gazas,
Žinyčios ceremonijos įvyks elektra,
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba lenSO. BOSTON. MASS.
skalbimo vietos, (set-tubs)
' kiškai ir rusiškai.
Telefonas Haymarket 3390
Montello, Mass., Franklin viskas naujai
įtasyta. Pirmas mortgiOfiso Tel. So. Boston 0304-W.
1
ALLEN
ST..
Cor.
Chamhers
St.,
BOSTON, MASS.
čius
$2,500
Co-op.
Banke.
į
mėnesį
Žinyčioje, ant Franklin st.,
Res. Tel. So. Boston 0304-R.
randos atneša $57.45 Kaina $4.200.
nedėlioję. 18 d. Rugsėjo- Susineškit su savininku — A. J. Kups
Sept.. 1927 m., 9 vai. ryte. čiu.
ePamokslo tema tose vieto NAMAS SO. BOSTONE ! I
SVEIKIAUSIAS GĖRIMAS
se bus: Dabartinis Gamtos šešių šeimynų, dvidešimts septyni tt
P.
J.
AKDNEVIČIUS
Mokslas ir Tikyba. Kalbės kambariai. Randų atheša $780 į metus. tt
Lietuvis Graborius
Kaina $4,500.
I
Ministeris B. F. Kubilius.
Suteikia geriausį paskutinį
Širdingai kviečiu ateiti.
$4,500.
I patarnavimų Už pilnų pagrabų
*
Medinis šešių šeimynų namas ant t galima apsieiti su $80 ir aukš
Minist. B. F. Kubilius.
*
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Mare Užkuri u tė-Romanienė, dėl kurios Jonas Romanas
užmušė Palangoj Smetonos leitenantą Brundzą.

HYDE PARKO IR APIE
LINKĖS LIETUVIŲ
ATYDA1

Šitas paveikslėlis parodo Jono Romano žmoną, dėl ku- Atveskit savo vaikučius j mu
■ ius Romanas tapo užmušėju ir dabar sėdi kalėjime. Ro- sų barbernę, o mes nukirpsime
iianiene yra kilusi iš Lavvrence, Mass., kur ji buvo žinoma juos pigiau ir gražiau negu kitur.

_

Silver Street. So. Bostone. Yra gazas.
čiau už didelius, o už vaikus nuo
atskiros paredalinės kiekvienai šesmy- . » $20 ir aukačiaus. Pigiai ir gra
nai. Randos atneša $75 00 į mėnesį.
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas:
Pirmas mortgičius $3,000.
820 E. 6-th Street,
♦
SOUTH
BOSTON. MASS.
Laikas Pirkti Anglis ir
«
Tel.: So. Boston 4486.

Įi

Malkas.

Neužmirškite, jogei rudens ir žie- i
mos laikas artinasi. Paprastai imant,
angljs ir malkos pabrangsta, tadgi ne
atidėliokite, jduokite savo orderius.
Kreipkitės pas:

C. S. BABENSKAS
kaipo Mare l žkuriutė (angliškai vadinosi Osker).
61 Fairmount Avė.,
Jų vestuvės bu\o T.avvrence, šv. Franciškaus bažnyčioj.
Hyde Park, Mass.
Tai buvo 26 d. gegužėm, 1919 metų, šliubas buvo su mišioA. J. KUPSTIS
Taipgi
reikalaujam jaunų mer
;uk. ii Iviin Virmauskassušitęr Ja 'ba o^i, kad mazgas butų
332 Broadvay
ginų barberių, kurios nusimano
(virta.,u i. atmezgamasik. į J . iiiit
So.
Boston, Mass.
Bet,atėjo velnias ir vienu
ego
o.ina’kino savo amate. Salvgos nagai sutar
ti
Tel. So. Boston 1662-1373.
■’isa kun. Y’rmausko triūsa

Tel. South Boston 3520
Residence University 1463-J.

S. N. Puisiiitė-Shallni
LIETUVĖ MOTERIS
ADVOKATĖ
366 Bro*dway. So. Boston,
Room 2.
.

M

Jis padarytas H 17 skirtingų ŠAKNŲ IR SUDĖTINIŲ.
MALONUS GERTI IR SVEIKAS.
.
Taipgi mes išdirbame ir kitokius geriausios rųsies tonikų*. Pa
tys turime savo laboratoriją ir išdirbame savo ekstraktas, todėl
musų tonikas yra vienas iš geriausių.
Musų Tonikų galite gaut visose lietuviškose grosernėse arba
užsakina, pristatom tiesiog į namus.
Visada reikalaukit musų Toniko, tad gausit sveikų ir gardų
gėrimų.

NATIONAL BOTTLING TORAH CO.
JB6 Windsor Street,

Cambridge, Mas*.

Tel. University 4111.

>
►

