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VILKAI RYJA ŽMONIŲ

lavonus.

Žinios iš Kinijos sako, kad
žemės drebėjimas šią vasarą
Kinijos gilumoje pridarė di
džiausių nuostolių ir vargo
gyventojams. Apie 35,000
žmonių buvo sužeista, 78,000
gyventojų pasiliko be jokio
turto ir 19,000 su 25,000 triobų buvo visiškai sunaikinta.
Šitose vietose dabar pasirodė
daugybė vilkų, kurie vaikš
čioja pulkais ir ryja žmonių
lavonus.

Clarko Universiteto prof.
šeimynoj.
Robert H. Goddard praneša,
kad pasklydusios spaudoje!
$5,500,000 IŠLEISTA
VISOS VALSTYBĖS SLAP MEKSIKOS VYSKUPAS žinios, buk pagarsėjęs lakū
Iš Baltimorės mums rašo
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prietaringas,
dievobaimingalėsiu
išsiuntinėti
lakūnams
kų
vyskupas
Juan
Navarette.
razbaininko
galva.
Tai
atsi

burghe
buvo susirinkęs Ang
ris pranašauja kitą pasaulinį
pakvietimus
į
kelionę
ant
gas
katalikas,
mėgdavo
išsi

Šios
šalies
valdžia
suėmė
jį
tiko
šitokiu
budu.
Keturi
lijos
Unijų
Kongresas, kuris
karą. Jis į vyksiąs 1937 me
VALDŽIA NETURI TEI ginkluoti banditai užpuolė 3,746,000 balsų prieš 148,gerti.
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Prieš didijį karą kunigaik- me dabar sėdi kun. Lavvren- SUŽEISTA DĖL KVAILŲ krūtinėn, užmušdamas ją ant bilius ir krėsti juos vien tik šaudant tapo užmuštas fi- cialiu Londonu ir sugriuvi
savo nužiurėjimu, pasakė nansų ministerijos sekreto- mas komunistiškos kampani
DIEVŲ.
štis Zeppelinas siūlė Vokie ce M. Hight, kuris keli metai
vietos.
Paskui
jis
paleido
du
tijai padaryti 500 Zeppelinų, atgal nunuodijo angliakasį
Iš Indijos vėl ateina žinių šuviu sau į galvą ir taip pat teisėjas, nes tai butu išjuoki- rius Chang Han-Chu ir vie- jos Kinijoj, o čia ir Anglijos
$ako kaizeris. Su tais Žeppe- Svveetiną, kad pasiėmus jo apie kruvinas riaušes dėl mirė ant vietos. Iš visos šei mas įstatymų, išjuokimas nas razbaininkų. Kitas ban- organizuotas proletariatas
linais mes butume užkariavę pačią. Dabar valdžia traukia kvailų dievų. Nagpuro mies mynos dabar liko tiktai vie konstitucijos ir tokioj šalyje d itų tapo sugautas gyvas. Po- pastūmė ją nuo savęs.
v_________________
«• 
Anglija
yra didelė ir stip
visą Europą, bet Reichstagaš teisman ir moterį, nes mano, te mahometonai įtaisė tiky na Danieliūtė gyva. (Plačiau žmogus negalėtų gyventi, licija nukirto jam galvą ir, __
Valdžios agentai gali krėsti pakabino ant stiebo prie di- ri valstybė. Jos politiką budkad ji galėjo būt su kunigu binę procesiją. Indai, kurie
nedavė tam tikslui pinigų.
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Rusiku. Kitam kambary gulėjo medžių ir telegrafo stulpų
KINIJOJ.
“Aš esu įsitikinęs, kad KUNIGŲ PALAIMINTI
numalšinimui jos komunistai pradėjo rinktris kiti jos vaikai, ir kuomet 38 plėšikai. Šitokiu budu Darbininkų
1937 metais bus kitas karas,
Iš Hankou pranešama, jie
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Šiomis dienomis žuvo du sybė suėmusi tenai kelioliką motina su tuo vaiku buvo ivs. kad geriau eiti teisingo susirėmimas, kurio metu 15 kvos apskaitliavimu, buvo
tas, kuris nesenai pasibaigė,”
surinkta $5,500,000. Buvo
sako kaizeris. “Kaip ilgai jis orlaiviai, kurie lėkė per At- komunistų, kurie bandė jau negyva. Jos vyras tą nak darbo dirbti, negu plėšikau žmonių užmušta ir 13 su sudarytas net “Anglų-Rusų .
ti.
žeista.
tęsis, sunku pasakyt. Jam lantiką; vienas jų buvo “St. įšmugeliuoti 140 skrynių vo tį dirbo.
Streiko Komitetas,” kuris
prasidėjus, vienam akies Raphael,” kuris išlėkė iš kiško dinamito. Po to buvo
rūpinosi palaikyti draugin
POTVINIS MEKSIKOJ.
mirksny įsakymai bus išsiun Anglijos Į Kanadą su prin- padaryta komunistų būklėj
gus
santikius tarp Rusijos ir
Meksikos valstijoj Guana- Anglijos darbininkų.
tinėti radiografu visiems cesa Loevvenstein. o kitas bu krata, kur rasta daugiau di
Paryžiuje
Dideles
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juato labai patvino Lermos Bet komunistai nebūtų ko
submarinams ir galingiems vo amen'kiečių orlaivis “Old namito. Daug komunistų bu
upė. Acambaro apielinkėj munistais, jeigu jie nevarto
jūrių laivynams. Prekybos Glory,” kuris išlėkė iš Old vo suimta ir visi komunistai,
Prieš
Amerikos
Legijonierius.
geležinkelis
stovi 8 pėdas po tų savo taktikos. Jų agitato
laivai tuojaus bus ant jūrių Orchard, Me., į Romą.
kurie tarnavo nacionalistų
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išlėksiant
anglų
or

vandeniu.
Vanduo
išnešė til riai tuojaus pradėjo koliot
sunaikinti. Ir šalis, kuri ne
valdžios įstaigose, tapo pa- Šią sąvaitę Paryžiuje atsi-; FRANCUZAI NORI GY
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Anglijos
artus, išgriovė telefono ir tele Anglijos unijų vadus “išda
bus šitam karui tinkamai pa
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Ir
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Vokietija neturėjo nei supra
ŽYDUS.
juos prielankiai, bet darbo francuzų spaudoje ir susirin-1 nių dabar randasi be pasto Anglijos darbininkai pama
gės.
timo, bus panaudoti ant palaiminti orlaiviai žuvo.
tė, kad komunistai ardo jų
Paryžiaus žydų organiza žmonės suruošė keliatą prie kimuose buvo prasidėjusi;
sausžemio ir ant jūrių, ir
cijos labai susirūpino savo šingų demonstracijų. Pary
agitacija prieš sovietų jjqNis NUŠLAVĖ KATA vienybę, ir su pasipiktinimu
silpnesnė šalis tuoj bus su PROHIBICIJOS AGENTAI vientaučių likimu Turkijoj. žiaus priemiesty Clinchy, kur pikta
nuo Maskvos užsisuko.
Rusiją.
Buvo reikalaujama, Į LIKŲ VASARNAMI.
naikinta.”
| UŽMUŠĖ FARMERf.
Tuo tarpu Anglijoj artina
vietos
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yra
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kad Francuzijos valdžia iš-'
Pereitą sąvaitę keturi pro Sakoma, kad paskutiniais
Kaizeris
nusiskundžia,
Prie
Mascuppic
ežero,
ne

si
rinkimai, ir labai galimas
laikais turkai pradėjo labai tų rankose, žymiausioji mie vytų iš Paryžiaus rusų atsto
kad svetimų valstybių šnipai hibicijos agentai atvyko iš nežmoniškai su žydais elgtis. sto aikštė (piečius) tapo pa vą. Bet ministerių taryba toli Lovvellio, Mass., ugnis daiktas, kad darbininkai te
nuolatos suka apie jį ir uosti Washingtono Į Marylando Turkų policija suima žydus, krikštyta
Sacco-Vanzetti pasitarusi su respublikos pereitą sąvaitę sunaikino ka nai paims valdžią į savo ran
nėja, ar nesiruošia jisai grįž valstiją ir nusibeldę Į laukus žiauriai juos kankina, kar vardu. Demonstrantai vaikš prezidentu paskelbė, kad talikų vasarnamį, salę šo kas. Rusijai butų be galo
ti atgal Vokietijon ir ar ne-, užpuolė Gunderlacho farmą. tais net dantis lupa laukan. čiojo su juodais kaspinais dabartiniu laiku nesą jokio kiams, koplyčią ir kitas trio- svarbu turėti tokios valdžios
daro kokių karo planų. “Bet Namie buvo tiktai vienas Daug turtingų žydų paskuti ant rankų, kuomet kalbėto reikalo gadinti santikius su bas. Nuostoliai apskaitomi į prielankumą. Bet dabar jau
aš trokštu sugrįžti tik dėlto, Gunderlachas, 77 metų am niais laikais buvę priversti jai vadino Amerikos legijo Rusija.
$100,000. Kitų vasarnamių MacDonaldas valgiai kvies
kad galėčiau parodyt pa>au žiaus senukas, ir nežinoda atiduoti visus savo turtus tur nierius “Sacco ir Vanzetti
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Maskvą į derybas. Dėlto
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Maskva ir nusiminus.
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volverius. Partneriui pasiro
KAVO VEŽIKAI.
veik visas Amerikos vėlia Berlino miesto taryboje
NUO NUTUKIMO.
South Hadley Falls miesdė, kad jis yra užpultas ban
PALIOKAI IŠPĖRĖ SAVO
Šį panedėlį New Yorke su
ditų, todėl jis užsidarė duris Pastaruoju laiku dane vas. kuriomis krautuvės no-,komunistai padavė sumany- tely, Mass. valstijoj, šį paneKUNIGUI KAILI.
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DINAMITU SUARDĖ
NUSKENDO 900 ŽMONIŲ
Solingeno miestely, Parei- LIETUS SUPUDĖ FRANpamaldų.
Kun. Zajončkovsžudžius areštuoti.
Pasirodo,
BURDŽIAUS
NAMĄ.
SU LAIVU.
CUZŲ JAVUS,
kistam pasipriešino. Jis pa- kad jie neturėjo nei varanto nė nusikratyti nereikalingą nio Prūsijoj, valdžia patrau-l
I
statė prie skiepo durų polic- tai farmai krėsti, ir jų užpuo- svorj.
kė teisman kelioliką komu- Prancūzijoj šįmet buvo
Old Forge miestely, netoli
Iš Vladivostoko praneša
maną. Parapijonys užtaisu- 1 imas buvo visai nepamatuoTas išradimas laikomas nistų užtai, kad laike protes- labai gražus derlius, bet nuo- Scrantono, Pa., nežinia kas ma, kad ties Kurilų salomis
pyko ir taip &avo “dūšių ga- tas, nes pas užmuštąjį
„ fąrme,
labai svarbiu. Kiekvienas to demonstracijos dėl nužu- latinis lietus taip sugadino padėjo prie burdžiaus Ber pereitą sąvaitę nuskendo ja
nytoją” apšventino, kad jis rį degtinės dirbtuvės visai pradedąs tukti vyras arba dymo Sacco ir Vanzetti jie javus, kad šįmet Prancūzijai gerio namo ant piazos dina ponų garlaivis “VVoosung
guli ligonbuty. Bažnyčios nerado.
moteris, pasinaudodamas pi- nutraukė nuo Amerikos at-reikėsią imj < tuoti apie mito, kuris sprogdamas suar Maru,” kuris vežė iš Kamzakristijonas Kochano\ įčius
Tai tokie beprotiškos pro- giausiu ir maloniausiu budu, stovybės žvaigždėtą vėliavą 180,000 ,.iselių k\ iečių iš dė i.-ą namą. Burdžium čia čatkos 900 darbininkų. Visi
tapo areštuotas
Įnžsie m
hibicijos vaisiai
gali apsisaugoti nuo tukimo. ir viešai ją sudegino.
žmones vadina majorą
žmones žuvo kartu su laivu.
j
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KELEIVIS

I 0 APŽVALGA
1
KĄ REIŠKIA RIAUŠĖS
LIETUVOJE?
Lietuvos Telegrafo Agen
tūra (ELTA) pereitą sąvaitę
pranešė Amerikos lietu
viams, kad Tauragėje kilo
riaušės, kad riaušininkai pa
grobė iš valdžios banko
230,000 litų pinigų, ir kad
šitai aferai vadovavę social
demokratai ir liaudininkai.
Po riaušių vieni jų pabėgę į
užsienį,
socialdemokratai
Mikulskis buvęs policijos už
snūstas, ir apie 100 žmonių
buvę areštuota. Suimtųjų
tarpe minimi tokie žymus
liaudininkai, kaip Kvieska,

depozitoriu skaičius pašuke iki

tai. ir tas privertęs uos bėgti
iš Lietuvos.

“Atstovai griežtai neigia, buk
jie bėgę dėl pastarųjų neramu
mu Tauragėj, apie kuriuos oficialinė Lietuvos spauda MELA
GINGAI skelbia, buk tai buvu
sios komunistų riaušės. Jie sa
ko. kad neramumai Tauragėje
iš tikrųjų kilę dėl Lietuvos ministerio pirmininko Voldemaro
vykdomų represijų prieš darbi
ninkų sąjungas.“

Kad “Elta" meluoja ir
stengiasi apšmeižti socialde
mokratus, tai galima matyt
jau vien iš to, kad banko iš
plėšimą ji painioja su jais.
Žygelis, Petrauskas, Tornau, Kas pažįsta socialdemokra
Bildušas (buvęs Kretingos tus, tas žino, kad plėšimams
burmistras) ir Švambrys.
jie yra griežtai priešingi.
Trylika suimtųjų tuojaus
Tiesa, Elta sako, kad prie
buvo atiduota karo teismui, užmuštojo svcialdemokrato!
kuris 12 rugsėjo prasidėjo ir Mikulskio “rasta pagrobtųant rytojaus pasibaigė. Sep dvidešimts tūkstančių litų.”;
tyni suimtųjų buvo pasmerk Bet kas gi gali tam tikėti? •
ti miriop ir tuojaus sušaudy Kas gali užtikrinti. kad nef
tu Sušaudytų vardai nepa vpatjs žvalgybininkai tuos pi
i
duodami, bet galimas daik-' nigus i jo kišenių Įkišo?
*
*
>
tas, kad sušaudė visus žy Y ra da
<_ ____
viena Eltos telemesniuosius veikėjus.
granioje vieta, kur aiškiai
Ką gi šita kruvina pirtis kyšo melas. Ji sako, kad dar
reiškia?
bininkai riaušėmis labai pa
“Naujienos” mano, jog tai sipiktinę ir reikalaują kalti
bus Lietuvos bašibuzukų su ninkus tinkamai nubausti.
planuota provokacija. Jos Tuo tarpu Berlyno telegra
sako:
ma sako, kad organizuoti
>

.

1

.
•

■‘Amerikos lietuviai žino ge
rai, kas šiandien yra Lietuvos
viešpačiai: fašistų gauja, gink
luota jėga nuvertus teisėtą de
mokratinę valdžią, patrempus
Lietuvos konstituciją, išvaikius
krašto Seimą ir dabar diktatoriaujanti su pagalba karo pa
dėties ir karo lauko teismų.
“Faktai
apie neramumus
Tauragėj ir kitur ir apie tų ne
ramumu dalyvius ir vadus, aiš
ku, Eltos paduodami taip, kad
juo labiau diskreditavus Lietu
vos demokratiją, — fašistinių
smurtininkų valdžios priešinin
kus socialdemokratus ir vals
tiečius liaudininkus.
“Eltos pranešime minimi so
cialdemokratai ir valstiečiai
liaudininkai yra beveik visi Sei
mo atstovai, žinomi darbininkų
judėjimo, politikos, visuomenės
ir švietimo srityse darbuotojai
—ir visi jie dabar ėmė ir išvir
to paprastais riaušininkais!
“Ne. Dalykas čia bus visai ki
toks. Visi tie žmonės buvo deūn:kratijos vadai, turpjo didelės
Įtakos ^visuomenėj ir. matyt,
llussoliniu sergąs Voldemaras,
‘prezidento’ Smetonos pastaty
tas ‘ministerių pirmininku,’ bus
sugalvojęs savo rūšies provoka
ciją, kad turėtų preteksto sta
tyti juos prie sienos, arba bent
sugrusti kalėjiman.
‘Teisybę gal netrukus suži
nosime, ne iš Eltos, bet iš kitų
šaltinių.
“Kad dalykai ne taip yra,
kaip Elta kad paduoda, mątyt
jau iš vakar pasirodžiusios lenkų laikraščiuose Lenkų Telegtafo Agentūros kabiegramos
fiš Varšuvos.“

:■ Šita lenkų žinia sako, kad
Lietuvos Seimo atstovai yra
priversti bėgti Lenkijon nuo
Smetonos valdžios suruoštų
skerdynių. Girdi:
“Du Lietuvos Seimo atstovai
šiandien perėjo per sieną i Len
kijos pusę, prašydami, kad
jiems butų leista pasilikti Len
kų teritorijoje, kadangi jie buiyę priversti bėgti nuo valdžios
persekiojimų. Atbėgusieji at
stovai yra Kurdys (Kedys?>.
žemės ūkio darbininkų sąjun
gos pirmininkas. ir Paplauskas,
centralinės darbininkų sąjun
gos pirmininkas.
“Lietuvon valdžia ėmus juos
. persekioti dėl to, kad kai į Kau>ą atvykęs Albertas Thomas.
prie Tautą Sąjungos esamo
Tarptautinio Darbo Biuro dijrditprhis, jam buvęs įteiktas
ĮMėmoeialas fepie darbininką
profesiaią sąjungų padėti LieJ

taroje- po memorialo Įteikimo.)
^bejau prasidėjo kratos ir arės-

darbininkai apskelbė generalį streiką ir reikalauja pa
ltuos uoti areštuotus jų va
dus.

Tas reiškia, kad darbinin
kai gina tuos, kurie riaušėse
dalyvavo.
Bet, kaip “Naujienos”
sako, tikrą tiesą apie Taura
gės Įvykius sužinosime vė
liaus, tik ne iš valdžios šalti
nių.

laiku jie pradėjo juodinti ir ma
li, <rr ną. skelbdami savo orga
nuose. buk ji užlaikanti ‘nedo
rybės namus’ prie Storm I^ke,
ii>wos valstijoj. Negana to. jie
pradėjo meluot, buk aš buvau
įsteigęs ‘hutlegerišką biznį,’
buvau atidaręs karčiams ir bu
vau užtai areštuotas.“

paruošusi tą ar kitą Įstatymo
projektą. Gyvenimas nestovi
“Žemės ūkyje per tą laikotar
vietoje. Jis nuolat žengia pir
pį irgi padaryta nepaprastai di
myn. Pasikeitus jo sąlygoms,
delis progresas. Java derliaus
reikia keisti ir teisiškos for
vertė yra pustrečio karto dides
mos, derinti jos su naujais Revoliucionieriai buvo paė-1 pašalinusi uz komunistinį
nė, negu ji buvo dešimt metui
gyvenimo paklausais. O be mę daug kaimų ir miestelių. Į veikimą.
atgal. Nedarbas irgi žymiai su-'
Seimo visi vyriausybės iš New Yorko “Heralil Tri-i Surinkęs šešiasd^in,te pamažinta. 1914 m. 17 nuo -, visu
dirbti Įstatymų projektai gu bune” korespondentas
k^,t0“5 MaJus
darbininku neturėjo darbo;
li
ministerių
portfeliuose.
nei.
iš
Rvgos
šitokiu
smulk-1
“
zkluP° Taul
P”Tai vra kriminališkas
1925 m. tas nuošimtis nupuolė
Tai
nėra
sveika
valstybei.
menų apie buvusi Lietuvoje 1|C!JOS buvetnę nugink avo
šmeižtas ir Sigman traukia
iki 6. Bedarbiu skaičius taip
Jos Įstatymdavystėje susida sukilimą:
policininkus, atidarė kalėji
komunistus
atsakomybėn.
žymiai sumažėjo nežiūrint net
ro spraga, jos Įstatymai pra “Nuo vakar dienos (10 mus ir, padedanms paiiuoi tai. kad i Qi>eens|and; nuolat. “
deda trukdyti normalų gy\ e- rugsėjo)
Lietuvoje eina na suotujų kriminalistų, užpuo
važiavo darbininkai iš kitų!
nimo
bėgį.
minis karas. Sukilimas, ma-' lė vietos banką, iš kur pagro
Ar Bus Stintas
Australijos valstijų.
Iš tautininkų laikraščių ir tomai,
sukurstytas radi bė 230,000 litų ir pabėgo.
“Bet gal šviesiausias taškas
iš vidaus reikalų ministeri kalių yra
partijų prieš Volde “Sukilėlių būrys puolė ir
Lietuvos Senas? jos daromų pranešimų per
visoj padėtyj yra darbininku'
maro valdžią. Kova tęsėsi kitas valdžios Įstaigas, bet
buities pagerinimas. Pragyve-Į
radio musų visuomenė žino, vakar
per dieną, bet truputis greitai pribuvus iš Klaipėdos
nimo alga darbininkui yra už-į
Kada bus sušauktas Sei kad vyriausybė yra nusista
kariuomenės būreliui buvo
tikrinta. Komisionierius nusta mas? — ši klausimą tenka čiusi iš prėdžių pakeisti refe parėjusių žinių Įrodo, kad atremtas.
to kainas maistui, drabužiams dabar dažnai girdėti ne tik rendumo keliu konstituciją, valdžios kareiv iai. po aštrios
keletas
sukilėlius nuveinc.
nuveikė
us, suMiriius
i. “.Buvo 1pavartota
,
i -i-iir kitoms gyvenimo reikme Kaune, bet ir provincijoje. o paskui jau skini rinkimus Į kovos,
“Iš
i
Q.. ..
.pradžių atrodė, ka(j 'suvnj-Vienas ar du sukilėlių
nims. Nepildantieji komisionie- Tą klausimą stato šiandien Seimą. Teciau šiandien suėjo
užmušta, o.. keletas sužeista.”’
riai ne tik tie, kurie peikia tauti-ljau
riaus patvarkymus yra aštriai
‘ iau lygiai
lvtriai devyni
devvni mėnesiai
mėnesiai su
~ kllėll^ms pradėjo
baudžiami. Turint smulkmėm ninku politikos kursą. Seimu j nuo to laiko, ka’ip prof. Vol-,TaU1pgeb n?1^į^xy’^nt k^10, Kap. Majus veikė Lietuvos
kus davinius apie pragyvenimo, pradeda rūpintis ir tie, kurie
kurieidemaro
demaro vyriausybe paėmė mažn mSebuTr kSmu bm Gelbėjimo Komiteto vardu.
brangumą, žinoma, nėra sunku
*“.»<*«“> garbino perversmus. į savo rankas valdžios van». Wro£»W' S.iėn.i Amerikiečių spaudos agen
net ’kada
v° ibuvQ
au jauėję jųinR
kontrolėn.; tūra Associated Press patvir
nustatyti ir mimmum algą, ku
o mes nežinome net
Kana ’Jie
Lr tai yra lengva suprasti, ome^
ri duoda darbininkui galimybes į Iki Lietuva pasilieka Demo- jvyks referendiimas.
hieija ir užgrobė kareivį sto tina tas žinias, kad valdžios
žmoniškai gyventi.
Is paežius u ^len^ . ^
o at?lšaukė jr banką Tauragėj užėmė ir
kratinė Respublika, iki ji nė
“Prieš dvyliką metu viduti ra formaliai paversta despo spaudoje žinių galima spręs- .-j.
....................................... 230,000 litų konfiskavo ne
konstitucijos
RnJ ii socialdemokratai, kaip Elta
niška darbininko alga buvo 53 tija (monarchija be parla
ti. kad patsai
sukilimo. Bet valšilingai savaitei: dabar ji pašo mento), įstatymams leisti keitimo projektas, kurs turi ...’ \k bi ai
ntii ka. melavo, u kap. Majus. Bet jis
ko iki.99 šilingų. Darbininkių Lietuvoje turi būti atskiras būti pastatytas balsavimui,1 -ia ■ Ku01.T?ai
Ka veikęs “Lietuvos Gelbėjimo
algos padidėjo nuo 27 šilingų valdžios organas. Net tose ligi šiol dar nėra paruoštas.
p^į£aj
Komiteto” vardu. To komi
1914 iru iki 52 šilingų dabar. i šalyse, kur šiandien yra Įsi Todėl reikia manyti kad
teto vardu jis buvo jau apsi
Tapo nustatyta taipgi darbo galėjusios diktatūros, be par Ūmiausiais
menesiais vy- -....
.
, skelbęs ir karo komendantu
savaite, — ji susideda iš 44 dar lamentų neapsieinama. Ge riausvbė nesuskubs refereį-^!«’ suk,l,maf (al’°numal- Tauragės apskrity.
bo valandų.
riausias musų laikų diktato dumo padaryti. P^aikant p ..Va!(Ižia
keIbė kar„ Tauragė buvo jau revoliu
“Darbininkai prie dabartinės rius Mussolini ir tas dirba su tą paų gieuumą
greitumą, su Kuriuo
kunuo.. .... n-,K , cen
a„,t cionierių rankose ir jie šau
valdžios turi daug ir kitokių ■parlamentu. Šiandien sunku darbas šioje soty ėjo ligi |aikra^ telegramų ir tele- kėsi telegrafu Į kitus mies
lengvatų. Ypač daug padaryta y ra ir isivaizduoti tokią valtus, kad prisidėtų prie suki
įima snėH^Ta
švietimo sritvi. Nacionalistu i džią, kuri vienose rankose
limo, bet telegrafas buvo
gileliu vadas, matomai pabė- greitai
raidžia švietimo reikalams bė-, turėtų ir vykdomąją ir Įstaty pavasario prie naujo Seimo;
nukirstas. Revoliu
go.
čiu dešimties metų išleido $23.- nių leidimo galę.
rinkimų nebus prieita.
cionieriai spėjo išleisti tik du
Todėl nėra ko stebėtis, Sukilimą suruošė buvusia žodžiu: "Gelbėkit mus...” ir
200.000; dabartine valdžia de-J Tai supranta ne tik politištabo kapitonas Majus.
šimties metų laikotarpyje tiems kai bet jr eiliniai musų pilie- jeigu šiandien daug kas grįž
su tuo viskas nutruko
ta
prie
minties
sušaukti
SeiDa
aiškesnių žinių
praneh*1
’ čiai. Todėl principe niekas
Po pietų tą pat dieną pri
i
** Rygos
‘ Mg
900.000. Stipendijų darbininkų pa;; mus j"
“New
Yorki Ti- buvo kariumenė ir Įvyko su
išskyrus gal a. a. mą, einant dabar veikianvaikams pirma buvc duodamai “Tauto* Valios
veteranus, čiais Įstatymais. Deja, vai- mes” korespondentas, kuris sirėmimas su revoliucionie
1.488. o dabar 13,611. Rankve- g^juiO būtinumo neatmeta. džios sferose tokia mintis sako;
riais. Čia krito pulkininkas
džiu mokiniams duoda valdžia, o pripažįstant Seimo būti šiandien pritarimo neranda • “Vietinis sukilimas, kuris Hess ir keliatas revoliucio
Be to. kiekvienas mokinys dar numą, kiekvienam savaime (Pabaiga cenzūros išbrauk- traukėsi dvyliką valandų, nierių. Matydami, kad neat
gauna apie $20 metams pripuo kyla eilė praktikos klausi ta.)
(“L. 2. ’) Įvyko mažame Lietuvos mie- silaikys, revoliucionieriai su
lamoms išlaidoms.
—s_r-x_=—stely, Tauragėje, ties Klaipė-kap.
r.Majum r
____ w tpasi___
mų, kurių išsprendimo reipriešaky
“Darbininka> gali Įrigyti kalauja musų politinis gyveITALAI SKERDŽIA
,dos siena. Sukilimas buvo su-į traukė Į mišką, pasiimdami
nuosavą namą nepaprastai nimas.
‘
ARABUS.
ruoštas štabo karininko, ka-su savim visus valdžios banlentomis ^lygomis Valdžios, Firmiausiai yra aišku. ka(1
Negalėdami pakelti italų pitono Majaus, kurį valdžia -ko pinigus, kad neliktų fašispastatyti namai duodama ant
gejm0 1 vgiai kaip be vy- uždėto jungo, šiaurės Afri- keletas mėnesių atgal buvo.tams,
25 metu įsmokejmm. Perkant riausybes. * valstybė ilgai koj sukilo arabai. Prieš su- naru, Įmokėti reikia t’kp,nktai.varky^is negali. Kasdieną kilėlius buvo nusiųsta du ba- nuošimtį visos sumos. Vadinas.,]beveik tenka skaityti laikraš talionai kareivių, kurie iš
jeigu namo vertė yra $3.000.
čiuose, kad vyriausybė yra skerdė 280 arabų.
397.000.

Ii
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KAIP DARBININKAI
VALDO KVINSLANDIJĄ.
Kvinslandija
(Queensland) yra Australijos valsti
ja, ir valstija labai Įdomi,
nes ją valdo patįs darbinin
kai. “Naujienos" paduoda
apie tą kraštą šitokių smulk tai Įmokėti reikia tik $150.
menų:
“Darbininkų vadai, kaip tai:

“Dvylika metų atgal Queens- Davey Bowman. T. J. Ryan.
lando nacionalistai pralaimėjo E. J. Theodore ir dabartinis i
rinkimus. Darbo Partijai teko premjeras McCormick dėjo vi-i
prie valdžios vairo stoti. Ji at sas pastangas, kad apsaugoti
virai prisipažino, kad jos plat partiją nuo korupcijos. Visi:
forma tėra paremta beveik iš darbo partijos kandidatai yra,
imtinai teorijomis, kurių tinka- labai atsargiai renkami. Kandi-1
nfflHia* dar niekuomet nebuvo datai turi Jauti ne tilf ištikimi
gyvenime išbandytas. Naciona darbininkų idealams žmonės,
listai visais galimais budais bet taipgi tikti renkamam urė
bandė darbininkų valdžią dis dui. žiūrima taipgi, kad jie vi-:
kredituoti. Jie tiesiog katastro sais atžvilgiais butų švarus |
fą pranašavo. Esą darbininkų žmonės.
“Krašte vaMymo formoj dar-Į
valdžia prives prie to. kad žmo
nes turės bėgti iš Queenslando. bininkų valdžia padarė stambią
nes pramonė bus visiškai par-' reformą: ji panaikino aukštes
blokšta.
Į nįjį parlamento butą, kuris bu
“Praėjo dvylika metų. Per, vo niekas daugiau, kaip tik se
yisą tą laiką Queensland turė novės palaikas.
“Tokie tai dalykai dedasi to-'
jo darbininkų valdžią. Kokie jįjį
rezultatai ? Rezultatai tokį?,' Uflioj Australijos valstijoj, kur
kad šiandien žmonių padėtis yra darbininkiška valdžia."
yra nepalyginamai geresnė. ne-‘
gu ji buvo prieš dvyliką metų, i Šituos faktus turėtų Įsidė-i
“Darbininkų valdžia pirmiau- mėti tie ponai, kurie sako,,
sia pradėjo nuo pelnagaudų, kad be kapitalistų darbinin-'
’.kai valstybės reikalu negali;
kurie nesustoja prieš nieką.I
* vesti. <
kad tik kuodaugiausia pelno•
—---------padaryti. Pramonės Įstaigoj,
kurios nebojo valdžios įspėji KOMUNISTŲ LAIKRASČIA! TRAUKIAMI
mų. tapo visuomenės naudai
TEISMAN.
nusavintos. Tuo budu valdžia
Morris
Sigman, moteriškų'
dabar kontroliuoja geležinke
lius. anglių kasyklas, maisto i-ubsiuvių unijos pirminin-;
krautuves, nemažai restoranų kas, patraukė teisman už j
ir tt. Miestuose yra Įkurtos kriminalį šmeižimą du Neu ■
kontoros, kur žmonėms dykai Yorko žydų komunistų laik
padaroma Įvairus dokuMentai raščiu, “Freiheit” ir “Einigir duodama legališki patarimai. keit.” Jų redaktoriai ir leidė
Jeigu pilietis yra apkaltintas jai areštuoti.
Komunistai šmeižia Sig-Į
kokiu nors kriminališku nusi
dėjimu. tai jis, jei nori, gali maną dėlto, kad jis neduoda1
paimti jų kontrolėn Intemagauti nemokamą advokatą?
Ladies’
Garment
“Queensland valstijoj turtas tional
1914 m. buvo vertas maždaug Workers’ Unijos, kuriai pri-Į
$191.000,000; 1924 m- to torto klauso apie 100,000 organi-’
vertė pašoko iki $334.000.000. zuotų siuvėjų. Sigmanas sa-|
Vadinasi, padidėjo 75 nuoš. ko;
Tuo pačiu laiku bankų Įdėliaį
“Komunistai šmeižia manei
padidėjo 70 nuošimčių. 1914 nL jau per keturis metus, kaip tik
229,000 žmonių turėjo bankuo aš tapau unijos pirmininku. Aš
se pasidėję pinigu, o 1925 m» via kentėjau. Bet .paskutiniu

Alkilų

pi Ollv“

Kinų Siena.

Veik kiekvienam iš musų pat Geltonųjų jūrių pakraš
vra tekę girdėti apie “Kinų čio i pat Gobi tyrų gilumą,
sieną.” Dargi apie valstybes, daugiau kaip per tris tūks
kurios laiko kietai uždarę sa- tančius kilometrų'
,vo rubežius, nieko iš svetur “Mūras trijų tūkstančių
neisileisdamos, yra priprasta kilometrų ilgio!
•įsakyti: “Apsitvėrė Kinų sie “Kaip ilgai buvo statoma
na.”
.na1 si
ši niuzinisKa
milžiniška siena
siena?r mck
Kiek mimiKas gi yra toji Kinų šie-: Ii jonų žmonių prie jos darbįįna?
įvosi? Kas šiandien galėtų J
žmoį Tai milžiniškiausis žmo-itai
beatsakyti. Ir koks tai
igaus ranku padarinys visam sunkus darbas turėjo būti.
t pasauly! Kinai šią sieną pa“Siena guli ne derlingose
įsistatė ant šiaurinio savo mil- Kinijos srityse, bet tęsiasi
Į žiniškos valstybė? rubežiaus, beveik tyrais, mažai apgy' kad apsigintų nuo laukinių ventomis vietomis. -Jokių
į karingų mongolų, kurie Ve vandens kelių, kuriais galiipaliovos užpuldinėjo jų valoma butų buvę privežti mili•stybę.
jonus milžiniškų akmenų.
; 200 m. prieš Kristaus gimi- Kokios jėgos užtraukė tokia
.mą, viešpataujant imperato- sunkybę Į kalnų viršūnes, ar' riui Ši-ho-ang-ti, reiškia dau- ba nuleido kartais į 2000 ma
. <•
giau, kaip prieš 2000 metų, trų gilumo tarpeklius?
si siena pastatyta, ir šiandien Jau pusiau septyniolikto
■ ji tebėra beveik tokiam pat šimtmečio,
"1 " ’kai’
”
Mandžurų
di
stovy, kaip ir tada, ir atrodo, nastija atsisėdo Į Kinų impe
j'ogdar tukštančius metų iš rijos sostą, ši amžina tvirto
stovės.
vė tapo nebereikalinga.
Vienas garsus keliaunin ..Tenai, kur pirma šimtai
kas taip ją aprašinėja:
tūkstančių kareivių sargybom
“Nuo 11 ir 12 metrų aukš je stovėdavo, dabar tuščia ir
tumo, apačioj 10, viršuj 7 nyku, tik keliaujantieji kara
metrų pločio. Iš milžiniškų vanai kartais sujaudina šią
•>
‘.tašyto akmens ketvirtotų ga- nykiąją tylą!..
I balų sumūrytas, tęsiasi per
J. Padauža.
kalnų grandines Į rytus ir į
Įvakarus šis milžiniškas mū L1ETUV1ŠKAI-ANGLIŠras, tai kildamas Į kalno vir
KAS ŽODYNAS.
šūnę, tai nusileisdamas į gi “Eltos" korespondentas
liausius tarpeklius, kartais Londone p. Harrisonas ir
debesų apsuptoje kalno vir- Lietuvos pasiuntinybės lan
išunėje iš akių prapuldamas. dūne sekretorius p. Račkaus
Nebuvo tokios kliūties, ku kas pradėjo ruošti lietuvišrios kiniečiai nebūtų nugalė ką-anglišką ir anglišką-lietuję, darydami šią didžiausią višką žodyną. Lietuviškojo
visame pasaulyje tvirtovę. žodyno dalis turės apie 40,“Kiek nežmoniško darbo 000 žodžių, tuo tarpu kai A.
reikėjo padėti, kol ši akmens Lalio žodyne, kurs buvo pa
siena tapo pastatyta, sunku ruoštas ir išleistas (’hicagoje
sau Įsivaizduoti. Ypač kai prieš apie 30 metų, esama tik
pamatai, kad ji tęsiasi nuo 21,000 žodžių.
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Kur Yra Jusq Draugai?
Dienos darbas nžbaigt**- Vakarienę—arba pietus,
kaip jums patinka—jau pavaikėte. GoKi dar anksti.
Joms užeina ant minties jusą drangas Bob. kuris
yra t«K mokykloje. Arba Mari. vedwi. jos vaikai, su
kuriais jąs norėtumėt pažaist per vakarą.
Ar Tėvas. Ar Motina. Ar tok gyvenanti drangai.
Telefono skambutis suskambina. ‘Taip?... Kas?
Taip! Taip! Taip! Tai yra labai malonu."
Kiti irgi tą patį smagumą jaustą, kaip ir jus, gavę
netikėtą draugą pašaukimą.
Štai stotLs-nuo-steties įkainos i typiškas artimas
arba tolimas vietas po S.30 vakare.

IŠ BOSTONO

.4

Po 8.30 Vakare
Mana. • .40
.4*
t-revMeuee
_____
JŠ’-'
rnree ..... ........
ItmėlinKf <9ti. Vt.
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. ............ -4S R«(laa4. y t.____ .45
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fS.
23
jabaakurr___
.54
V. H. .SS st.
F'all Rher
m
*» spHaaSeM,jlnaailtchltart _______
.221 .5»ew »«T»
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Vortlr < ®«w»y
-S* Watemf»e
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__ ......
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r. Ilvšyoke ..
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................. -

Ha>%rrhin

i

____
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-T* RarthiBp ........ ......

Warr««ter 7._____ M

S<»tM-n«»-stotie» ėaekiman yra tzrfimM šanki man te
lefono ptgal rtnmeri—ne gegal yp*t»- Jeiiro nežinot Te
lefono numerio, paklauskit informaciją pas vietos operatork^.
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Kas skaito ir rašo.
Tas duonos neprašo.

•
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KELEIVIS

>. 38. Rugsėjo 21 d., 1927.
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Kas nieko neveikia^,
To niekas nepeikia.

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

! jos, tai remianties paduotu
LAWRENCE, MASS.
klausimu, reikėtų padaryt
Draugijoms pranešima*.
įtarimas, •kad.. ir xprie. .minėtuJ•
.
ii
d cju jau
Praėjo
jau ilgas iain.aa,
laikas,
ų orgamzaeuų nanai pngu- kai 20J d Jvasalf 1927 me.
draugai,
netik
vietiniai,
bet
Antanas Danielius, 55 m.
lėtų. Čia Žebrauskas.man pa- ,ty Vaikyttme protesto
amžiaus lietuvis,nušovė savo ir iš apielinkės Suvežė daug
kišo, kad a§ pamiršęs pasa ge prieš Lietuvos smurtininpačią Anelę Danielienę, apie gėlių. Kambarys, kuriame
kyt prie tų “Dirvą.” Tai kus-fašistus buvo surinkta
velionė
ilsėjosi,
buvo
už

40 m. amžiaus moterį, ir po
svarbiausias Žebrausko ar aukų. Draugijos ir kuopos,
kimštas
gėlėmis.
tam pats nusišovė.
gumentas. Ir ką-gi bendro kurios tą mitingą rengė, pa
Velionė tapo palaidota
Tragedija įvyko jų pačių
turi “Dirva,” jei aš atlieka skyrė tas aukas Lietuvos naš
namuose po Nr. 709 W. rugsėjo S d. Kuomet atėjo
mu laiku padedu padaryt laičiams. Bet kadangi nebu
laidojimo
laikas,
daugelis
Lombard st. 13 d. rugsėjo,
spaudos darbus. Ir kuomet vo aiškiai pasakyta, kokiems
darbininkų
mete
darbą,
kad
pietų laike. Danielius su savo
Žebrauskui atsakiau, kad našlaičiams tuos pinigus sių
pačia nesugvveno jau gana dalyvavus laidotuvėse. Apie
daug geriau ir teisingiau sti, tai pas iždininką M. Sta30
automobilių
palydėjo
ve

senas laikas. Jis yra pareiš
dirbti “Dirvoje” spaudos kionį taip ir pasiliko, regis,
kęs daugeliui savo kaimynų, lionę i amžino atilsio vietą.
darbai, negu Fišerio bosu $24 su centais.
Velionė Olga jau dvejus
kad jo pati turinti kitą vyrą,
būt ir vietoj svaro, duot sep
Taigi draugijos ir kuopos,
su anuo gyvenanti ir Danie metus buvo lankiusi aukštes
tynis aštuntadalius, tai Ž. ir kurios tame protesto mitinge
niąją
Stoughtono
mokyklą
ir
liaus nemylinti, užtai jis sa
užsičiaupė. Žebrauskas ma dalyvavo, malonės atsilan
kydavo : “Nušausiu ir ją ir pasižymėjo dideliais gabu
tydamas, kad tas įnešimas kyti į Lietuvių Ukėsų Kliubo
jos meilužį.” Jis taip ir pada mais.
nepraeis, tai iškreipė, kad Svetainę 30 rugsėjo, 7:30
Paliko
tėvelius,
dvi
seseles
rė. Meilužio tuo kart nebuvo
draugystė gali prigulėt prie vai. vakare, kad galutinai
ir
visus
Stoughtono
lietuvius
namuose, tai Danielius nušo
Tarptautinio Darb. Apsigy nutarus, kur tie pinigai siųs
vė tik savo pačią ir pats sau dideliame nuliudime.
nimo ir “gali padaryt tari ti : Kauno, ar Vilniaus naš
A. Kireilis.
gyvastį atėmė. Kaimynai iš
mą.” čia aš paklausiau: laičiams.
girdę šuvius, pašaukė polici
“Kas sudaro T. D. A., ar
HAVERHILL, MASS.
Masinio mitingo pirminin
ją. Policistas atvykęs turėjo
draugijos ir organizacijos, kais,
Joną* Urbonas.
laužtis per duris, nes buvo Mirė Jonas Paltanavičius.
ar
nariai
prigulinti
T.
D.
A.?
užrakintos iš vidaus. įsilau ' Rugsėjo 6 d- čia persiskyrė tojo savo spėką ir žiaurumą1 kuopoms butų leista tvarky- pinigais riebiai apmokamas
Nuo Redakcijos: Lai būna
Ir ar prisidėjus draugystes
žus policistui j vidų, rasta su šiuo pasauliu Jonas Palta prieš Sarpaliaus miklumą ir tis sulyg didžiumos narių no “Tėvynės” redaktorius duo
ir
mums leista tarti šituo
T)anielienę gulint pas “sin- navičius, sulaukęs 45 metų gudrumą. K. Sarpalius, kai ro (bet tie didžiumos narių da mums “perspėjimus,” kad galės siųsti atstovą į T. D. A. klausimu žodis. Mums žino
suvažiavimą?” ž. atsakė,
ką” ant grindų, o pats Danie amžiaus. Amerikoj išgyveno po pergalėtojas, gavo sidab florai neturi būti priešingi butumem “atsargus” ir drau
kad “nariai sudaro T. D. A.” mi ir rimti žmonės iš Vil
lius su peršautu smilkiniu 23 metus. Velionis buvo lais rinę taurę, aukso medalį ir SLA. konstitucijai.—“Kel.” džia eiti į pašalinę spaudą,
niaus praneša, kad našlaičių
neduodamas vietos “Tėvynė ir kad draugija “negali siųst Vilniuje jau nebėra. Buvu
pervirtęs ant krėslo, ir abudu vų pažiūrų, netikėjo jokiems gėlių vainiką.
Red.).
atstovo.” Po tam niekas ne
negyvi.
Jei Pildomoji Taryba, į je” diskusuoti organizaci davė įnešimo prisidėt prie sieji karo našlaičiai jau iš
burtams. Iš Lietuvos paėjo
Komaro šalininkai sako,
Abudu Danieliai buvo že nuo Senos Rudos, Mariam- kad jeigu laikas nebūtų bu nieką neatsižvelgdama, ir jos reikalus, tai mes aiškiai T. D. A., net ir tie tylėjo, ku augo ir išėjo, o naujų našlai
mos kultūros žmonės; jis bu polės apskričio. Liko dide vęs aprubežiuotas ir ristikai toliau varys SLA. kuopų matome musų redaktoriaus
mane vadino šiokiu ir to čių tos prieglaudos nebepri
vo pusėtinas girtuoklis, ir šią liam nubudime moteris, dvi butų ėję imtis iki trijų sykių, skaldymo darbą, tai kviečia- “nepolitikieriškumą” ir “be rie
kiu. Tik Ž. spyrė pirm, leist ima. Esanti tiktai kunigų ir
žmogžudystę atliko po įtek dukteris ir trįs sūnus, vyriau- tai veikiausia Komaras butų rne kuopas ir pavienius SLA. šališkumą.”
nubalsuot tą, ko nebuvo davatkų globojama prie
me munšaino. Svaigalų mė sis 19 metų, o jauniausis 10 laimėjęs. Bet taip nebuvo ir narius pakelti protesto balsą
SLA. 57 kp. Komitetą*. įnešta. Gi pirm. J. Intupes glauda, kuri daugiau pinigų
gėjai turėtų suprasti, kokių metų. Taipgi paliko brolius šiandien Sarpalius tapo pri- prieš Pildomąją Tarybą. Bu- į
nenorėdamas užtept savo išleidžianti kunigų propa
liūdnų davinių pagamina tas Vincą ir Kazimierą, seserį .pažintas lietuvių ristikų čam- dėkime organizacijos sargy-i
draugučiui Žebrauskui per gandai, negu našlaičiams.
CLEVELAND, OHIO.
nelabasis munšainas.
Oną ir vieną brolį Anglijoje. Į pi jonu.
Sportininkas. boję ir savo teisių apgynime!
nosį, pasakė, kad “negalima Taigi mes patartume paskir
Margumynai.
Danielius iš amato buvo Velionis prigulėjo prie šv. K.
Šią
rezoliuciją
nutarėme
ti tuos pinigus kovai už Lie
Redakcijos prierašas. KaRugsėjo 11 d. įvyko susi leist nubalsavimui.” Jeigu tuvos laisvę, ir pusę jų pa
kriaučius. Mirusieji paliko draugijos, ir nors buvo lais dangi
į turnamentą nebuvo P381*8'' SLA- Prezidentui ir
rinkimas Liet. Darb. Pašelp. būt pirm, leidęs balsavimui, siųsti socialdemokratams, o
vieną dukterį Oną, kuri yra vas, bet nekurie giminės no pakviestas seniausias ir stip-| spaudai^
. ■
.
Draugystės. Iš valdybos ra turėdamas tik apkalbamą kitą pusę liaudininkams. Tai
jau 21 metų ir rengėsi ištekė rėjo, kpd butų palaidotas su
SLA.
57
kuopos
komitetas:,
riausias lietuvių ristikas Jušportų pasirodė, kad šiuo tar įnešimą, tai būt pasistatęs bus lygiai tas pats tikslas,
ti.
kunigo patarnavimu. To no ika, tai išsprendimas lietuvių
M. Stalulonis, pirm.
save į “no body home.”
Vienas kaimynų pasakoja, rėjo ir velionio moteris. Tai
J. K. Šaloviejus, sekr. pu draugystė turi tik vieną Ir jeigu praėjusiame susi kuriam ir tasai protesto mi
'
čampijonato,
musų
suprati

ligonį. Komisijų, kurios turė
kad jis norėjęs Danielių su gi parsivežė iš Lavvrence’o
D. G. Jusiu*, iždin.
tingas buvo sušauktas.
jo’ išduoti raportus, beveik rinkime būt pavykę Žebraus
drausti nuo tos žmogžudys tautišką kunigą Šleinį. Iš mu, buvo nevisai teisingas.
Šita rezoliucija pirmiausia nebuvo. Mat, su automobi kui su savo sėbrais Lietuvių
tės, bet Danielius buvęs tiek pradžių norėjo laidoti ant Mes esame tos nuomonės,
kad
F.
Juška gerai prisiren buvo pasiųsta SLA organui liais besiskubindami, prava- Darb. Pašelp. Draugystę nuapimtas keršto, kad pagrąsi- Rymo katalikų kapinių, bet
AUKOS LIETUVOS
’i ir atsiduria tempt į Tarpt. Darb. Apsigy
nęs nušauti ir jį, jei pastara tenai pareikalavo $150 už gęs galėtų paguldyti bile “Tėvynei.” FBet “Tėvynės” žiuoja pro šalį
SOCIALDEMOKIATAJB.
redaktorius rezoliucijos ne-[ miškuose arba ant farmų. O nimą, tai busiančiame susi
sis trukdysiąs jo planuoja žemę. Tuomet nupirko puikų vieną lietuvių ristiką.
rinkime
būt
davę
įnešimą,
talpino ir davė 57 kuopai ši- kuri komisija buvo susirin
mą žmogžudystę. Kaimynui lotą ant Lietuvių Gedemino ’
WORCESTER,
MASS.
$5.00
J. P. Raulinaitis
tokį
atsakymą:
kime, tai raportavo, kad sek kad draugystė prisidėtų prie
apleidus Danieliaus namus, Kliubo laisvų kapinių. Ilsė-’
Amer.
Darb.
Partijos.
1.00
F.
Krasnauskas
retorius J. Žebrauskas nepa
57 kuopos rezoliucija Gerbiamieji:
pastarasis užsidarė duris, ir kis, mano brangus broli, lai
.50
J.
Jesionis
SLA. kuopų Jūsų prisiųstos protesto rašė mandato, tokiu bud u Taigi, draugystės nariai,
po kiek laiko paleido tris šu būna lengva tau šios šalies P’7es ,
ir p. Vitaicio atsakymas.
Laisvės Pašelpinė Draugys dalyvaukit susirinkime, jei
vius į savo moterį, o potam žemelė!
rezoliucijos
prieš
SLA.
Pil

$6.50
Sykiu
nenorit, kad draugystė pasi
Kadangi SLA. yra pašal
vieną šūvį sau į galvą. Taip
Kaz. Paltanavičius.
domąją
Tarybą
“Tėvynėn” tė pajuokus L. D. P. D. ir at liktų politinių partijų įran
pos, apsaugos ir kultūros or
metus vienybę. Kad pajuokė,
ši drama ir užsibaigė skan
Surinko J. P. Raulinaiti*.
nedėsime, nes tai yra Pildo
ganizacija,
prie
kurios
gali
tai nieko tokio, bet galėjo iš- kiu.
dalu ir negarbe visiems BalNEWARK, N. J.
mosios Tarybos niekinimas
Šiuo liudiju, kad $6.50 iš
timorės lietuviams.
Neduokit nei viena*.
Mirė Antanas Kairukštis. 'prigulėti visi lietuviai, neat- ir reikalavimas, kad Pildo vyt lauk vienybės jieškotodrg.
J. P. Raulinaičio priė
Rugsėjo 5 d. čia pasimirė įžvelgiant į jų tikėjimiškus moji Taryba nepaisytų kons jus, neturinčius jokio paliuReporteris Pipiras.
Rugsėjo 25 d. atsibalados miau ir Socialdemokratų Rė
nuo plaučių ligos Antanas ir politinius įsitikinimus, ir titucijoje jai uždedamų pa dyjimo. Ir delegatai pyksta p. Pikčilingienė, kitaip sa
mimo Fondo vardu tariu au
Kairukštis. 52 metų amžiaus.' Kadangi mes matome iš reigų. Rezoliuciją perdavė ant tos draugystės, kad ne kant : “Lietuvos Smetonos
STOUGHTON, MASS.
priėmė vienybės. Pykit ant Puodynių Mazgojimo Sąjun kavusiems ačiū.
Nelaimingas koncertas. Sirgo tik vieną sąvaitę laiko. Pildomos Tarybos suvažiavi- me Pildomajai Tarybai.
S. Michel*onas,
' J. Žebrausko, kad neparašė gos atstovė” kaulyt pinigų
•_ Rugsėjo 3 d. pasimirė Ol Paliko dideliame nuliudime mo (27—28 balandžio) proPrie progos noriu Tams-'mandato-įgaliojimo.
___
I
S. R. F. sekretorius;
Ir J. Ž. Smetonos diktatūros pa
ga Yukoms, 16 m. amžiaus, žmoną ir tris vaikus. Gyveno tokolo ir p. Vitaičio pareiškipatarti,
kad
butumet
turėjo
būt
nubaustas
už
netoms
>
už
neįduktė Agotos ir Povilo Yu- po numeriu 214 Van Buręn mo 36 kuopos nariams, kad
laikymui. Kiekvienas lietuT
ir susilaikytumėte parašymų paliudyjimo. Bet vis atminkit ve ką: jeigu
konių, laike lošimo vietos st. Palaidotas 8 d. rugsėjo SLA. Pildomoji Taryba, pil- atsargus
GELUKME!
t°kią rezoliucijų skelbti pa-kuonMt susirinkime
susirinkime buv0
buvo duosit bent centą palaikymui I
Lietuvių Mergaičių Kliubo Šv. Kryžiaus kapinėse Ar- dydama tūlų sriovių užmasurengtame koncerte, Lietu lingtone. Ilsėkis, Antanai, čias, pradėjo organizuotą saiineje-spaudoje. Man ro- jmaža narių, o kurie buvo, tai kad ir katalikų tikėjimo, tai
Amerikos lietuviai, ypalaisvoj Amerikos žemelėj.
skaldymą SLA. kuopų (jau dos-. kad Pildomoji Taryba ;veik visi Žebrausko sėbrai, vistiek nei centas neteks ten.
vių Tautiškoj Svetainėj.,
pagaliau
nusistatė
griežtai
tuk
i
u
budu
viskas
praėjo
kur
skirta.
Prie
to.
PikčilinI
«>eialistai, sandaJ. M. R.
suskaldyta 36 kuopa ChicaPublikos į koncertą prisi
laikytis
SLA.
konstitucijos
“
gižiai
”
j
‘
-slidžiai
”
.
Matant,
kad
negienė palaiko Smetonos už-'™c,a* ,r Y181. Pažangieji,
goj, 14 kp. Clevelande ir ren ir Seimo nutarimų ir netole- nubaus j z
rinko pilna svetainė, šiame;
dar
kartą kryžių ant Lietuvos,kam ‘>.k ^P.1 L'etuvos laisve
CLEVELAND, OHIO.
giamasi tokia pat operacija riuos jokio konstitucijos niekoncerte buvo susirinkę te-meta
į
;
r
p
as
j
bko
nejudintas
darbo
žmonių: via palaiky-I"zmonnJ laime- -.Įs
vai pamatyti .savo išauklėtų Lietuvių ristikų tumamentas padaryti 21 kp. Detroite),—
kimmo
per
įvairius
politikieklausimas.
Mat,
Žebrauskas
toja ir rėmėja tos inkvizito-'^6^”?.111?81^ draugus LietuTodėl mes SLA. 57 kuopos rius, kurie tai daro tam tik
vaikų, kaip jie'palinksmins užsibaigė. Karolis Sarpalius
rių gaujos, kuri išvaikė Lie-'Y0^'
Iicjasavokrauįeina
į
korespondentų
nume

laimėjo čampijonatą.
nariai, kurie jau esame per- rais išrokavimais. Patarčiau
senesniuosius.
tuvos
žmonių
demokratinę
Jį
ant
barikadų
ir m iškuose
ri,
tai
praleidžia
laiką
bera{ ' Ėuvo dėta daug pastangų,
Lietuvių ristikų tumamen- gyvenę panašų suskaldymą Tamstoms pasiskaityti visų gydama^
; “Vilnin” visokius valdžią. Todėl darbo žmogus P2. Lietuvos zmomųir musų
kad šis koncertas butų vie tas, kuris prasidėjo birželio ir patyrę kiek žalos tasai su- pirma SLA. konstitucijos se
šmeižtus.
Todėl neparašė pa netik neprivalo jai aukaut,i1 >?18VP'Kal'’ matom 18 P™"*mėnesyje, užsibaigė 8 d. mg- skaldymas padarė,—savo su kamus paragrafus:
nas įspūdingiausių.
liudyjimo.
Koncertui prasidėjus po 8; sėjo. Turnamentą pradėjo sirinkime, laikytame 5 d.
bet taipgi neprivalo nėr į Šimų. Tauragės mieste ir ki
Skyrius V, paragrafai 3,
Tarimuose draugystė nu tuos parengimus eit, kurni tur suimta 200 žmonių, kitur
vai. vakare, pirmiausia ant: “Dirvos” štabas, o užbaigė rugpiučio, Lietuvių Svetai- 4, 5 ir 9.
sakoma, kad net 2,000!
programo buvo muzikalė da ,vietos ristynių promoteris nėję, 29 Endicott st., WorSkyrius XII. paragrafai 2 tarė prisidėti prie rengiamo kalbės.
lis, kuri susidėjo iš dainų, šo Chas Morotta. Išsyk čampi- cester, Mass., visapusiškai ir jo visi sub-paragrafai ir Clevelando paliegėliams pa Tą pačią dieną Teatrališ Draugai, jeigu jau tūkstan
rengimo, kurį pradėjo Lais kas Choras Lietuvių Svetai čiais suimama, tai tur būti
jonatą laimėjo Komaras, apkalbėję tokius SLA. Pildo- paragrafas 4.
kių ir muzikos.
tūkstančiais ir sukyla. Tad
Prasidėjus programui 01- kuris vėliaus ritosi su visa ei- mos Tarybos skaldymo žy33-čio ir 6-to Dvimeti- vės Pašelp. Draugystė, ir iš nėj perstatys dvi juokingas gelbėkim ir padėkim jiems
ga Yukoniutė skambino pia le ristikų ir nei vienas jo ne- gius ir radę juos organiza- nio SLA. Seimo nutarirpo rinko atstovą K. Valaiką. komedijas, o paskui bus lie
ną. Kelioms mergaitėms pra paguldė. Rugsėjo 4 d. Koma- ei jai žalingais reikalauja- 7-to antroji dalis, Konstitu- Naujuose sumanymuose Sa tuviški ir amerikoniški šo nusikratyti tos razbaininkų
muolis proponavo, kad drau kiai. Ir kiekvieno clevelan- ir žmogžudžių valdžios.
dėjus šokti, štai piano akom- ras ritosi su Požėla. Ir nors me:
I
ei jos puslapis 83.
Draugai, laisvės mylėto
ponuotoja nuleidžia rankas, “Naujienos” buvo paskelbuKad SLA. Pildomoji TaTą Atydžiai perskaitę šiuos gystės nariai prisidėtų prie diečio pareiga paremt Teat
jai,
skubinkim aukauti kiek
padeda galvą ąnt piano... sios, kad Požėla laimėjo, bet ryba paliautų variusi tokį konstitucijos ir Seimo nuta Tarptaut. Darb. Apsigini mo. rališką Chorą ir matyt juo?
kas
galim,
tik jau nemažiau
šokėjos nustebo, kas atsitiko tikrenybėje buvo kas kita, žalingą darbą SLA. kuopose. rimų patvarkymus matysite Gi K. R. davė įnešimą ap* kingas komedijas ir tuo pat
kaip
dolerį.
Aš aukaunu daž
su jų pianiste. Publika išsyk Ristynėse Požėla visą laiką Tegul kuopos tvarkosi d emo- kokios pareigos Pildomajai kalbėt. Tuoj buvo pastebėta, atsukt nugarą p. Pikčilingienesuprato, manė kad taip traukėsi nuo Komaro, paga- kratišku buriu, kaip konsti- Tarybai uždedamos ir ko kad tas negalima, nes čia nei. Nepamirškit 25 d. šio prii nai, bet ir dabar duodu $5.
Aš žinau, kad nekurie musų
reikia daryli lošime. Bet štai lios jiedu pradėjo muštis —ir tucijoj' yra nurodyta;
kias teises jai suteikia kons narių asmeniškas dalykas ir ir bukit visi Lietuvių Svetai draugai lengvai ga'li paau
Olgos motina pakįla iš publi ristynės buvo sustabdytos.1 Kad Pildomoji Taryba titucija ii- Seimo nutarimas, jei nori gali prigulėt, o drau nėj. Platesnei žiniai, įsigykit
kauti po $10 ir $50. Taigi nekos ir puola ant estrados. Reiškia Komaro ristynės su pildytų praėjusio Seimo ta kad butų galima SLA, orga gystė negali daryt jokio tari apgarsinimus.
skupėkit,
draugai! Aš pažįs
rimus reikale generalio orga nizacijoje palaikyti tvarką, mo ir negali verst narius pri
Tuo tarpu nuleido uždanga Požėla buvo be rezultatų.
Maža* Vincas
tu
daugumą
mūsiškių, kurie
lą. Išsyk mėginta pianistę
Rugsėjo 8 d. buvo antros nizatoriaus, tai yra, kad stip teisėtumą ir apsaugoti orga gulėt kitai organizacijai. Bet
gyvena gana pasiturinčiai;
atgaivinti, bet veltui. Atvy ristvnės Komaro su Sarpa- rintų silpnas kuopas ir kur nizaciją nuo įvairių politi čia tuoj Samuolis įrodo, kad,
LAWRENCE, MASS. f turi gražius automobilius, pikęs daktaras pareiškė, kad lium. Komaras svėrė 230 nėra kuopų, tvertų naujas, o kierių keliamų triukšmų to girdi: “Kas per šį laiką pri
LSS. 61 kuopos susirinkimą* janus, radio ir tt. Kodėl,
ji yra jau mirus apie 20 mi- svarų, o Sarpalius 210. Lai ne senas griautų.
kiais tikslais, kurie nieko sirašys prie T. D. A., tai bus
nutų atgal. Mirties priežastis ko jiems buvo duota pusant-; Mes griežtai protestuoja- bendra su SLA. gerove ne kaipo Sacco-Vanzetti karei Ateinančios nedėlios rytą, draugai, nesumažint nors
viai.” Taip pat ir čia buvo 25 rugsėjo, kaip 12 vai., ant trumpo laiko pasivažinė
—širdies liga. Visi nusiminė. ros valandos. J tą laiką Sar- me prieš eikvojimą SLA. pi- turi.
įrodyta, kad Sacco-Vanzetti Kliubo Salėje po Nr. 41 Ber- jimus automobiliais, kodėl
Vakaro programas tapo su-1Ipalius parito Komarą ir tapo nigų, kurie vartojami skalSu gilia pagarba.
kelev st., bus LSS. 61 kuopos nepraleist keletą sąvaičių te
spenduotas. Publika su aša- pripažintas lietuvių ristikų dymui kuopų,
(pasirašo) S. E. V i tarti*, gelbėjo nuo mirties civilių susirinkimas, į kurį yra pra- atro, o tuos pinigus paaukau
Laisvių Apgynimo Unija,
romis ant akių pradėjo skirs-čampijonu. Paskutinės ris-, —
Taipgi reikalaujame, kad
“Tėvynės” Red. ’ ................
I. W. W.,f Kriaučių Unija, šomi atsilankyti < vist nariai, ti Lietuvos socialdemokra
tytis. Visi verkė netekę jau- tynės tarpe Sarpaliaus ir Ko- viršminėtose kuopose padaPartija,
nes jvia svarbių reikalų ap- tam arba liaudininkam?
nos veiklios mergaitės.
1 maro buvo atkaklios ir žiau- ry tas diktatoriškas
perorgaKuomet SLA.
VI idivar* pvl
VF1
* •• narių sun- Socialistų JI
ui
, Soc.
^
. Darb.
v. ----J. P. Raulinaiti*.
Sekr. V. Pi*karaka*.
atšauktas ir kiai uždirbtais ir sudėtais Partija ir kitos organizaci- tarti.
Stoughtone nebuvo tokio rios. Komaras daugiau var- nizavimas butų
I

j dailės parengimo, kad Olga
BALTIMORE, MD.
Baisi žmogžudystė lietuvių nebūtų jame dalyvavus. Už
tai giminės, kaimynai ir
šeimynoj.

Gėrėkitės Jos Retu Skoniu
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tai tau jos taip palikių, kad
i
tu pradėtum joms rankas bu
čiuoti.
—Tfu. kad jos niekad to
nesulauktų! Jau aš. vaike,
-------------=------------------------------Rašo DOMAS BRIEDIS---------------------------------------------------‘geriau eičiau ožkų melžti, o
(Tasai
liniai nerems jų perversmo, gi su vienais karininkais ir atne boboms rankas bučiuoti, i
'
leitininkais pabijojo.
—O man, tėve, jos labai i
*
FAŠIZMAS LIETUVOJE.
Seimo------------laikais--------------------------------klerikalai suruošė- šaudymąsi ir
patinka.
i.
.........
A j Trečiojo
—j--------------—Jeigu taip, tai tu. Alai-! Lietuvos fasistus išpenėjo ir išugdė musų kumgai suta- muštynes Trejybės bažnyčioje, manydami tuomi pakenkti
ke. ne mano frentas. Gu<l- nose ir be jų,
"" barzdoti ir skusti.
1
v
'
”
Lietuvos
klerikalai-krikškaili’ujų valdžiai Jų kurstymu išvesta į gatvę studentai
bai.
čionys demokratai dar 1919 m. sukurė taip vadinamą' ateitininkai ir tautininkai, kurie 1926 m. lapkričio mėp. 21
— -Darbo Federaciją, kun jau tais laikais pasižymėjo smar-; (liena SU(larė garsiaja demonstraciją. Federanto Jočio viė- grąsinimai Seime ‘‘muilintomis virvėmis,” Krupavičiau*
I kia demagogija,
tlema^omia. melu, šmeižtu ir stambiais
stumhiak komunistiškais PATARIMAI
1
obaisiais tamsioms Lietuvos darbininkų ir biednuomenėsj
ŠEIMININKĖMS. minioms ir jų balsams rinkimų metu žvejoti.- Darbo fede- j (kunigo-dievo tarno) garsus žodžiai “mes šaudėme ir šauf
ĮMveime,” pasakyti Seime, kito kunigo Šmulkščio kumščio
racija tai fašizmo pradžia Lietuvoje. Tamsus, nesupratę|grąsinimai
1
• •
Seimo pirmininkui Dr. J. Staugaičiui “tu iš čioĮ
Kaip išimti rašalo dėmes.
savo klasės reikalų darbininkai ir kaimo vargšai pasidavė į nai gyvas neišeisi,” Ambrozaičio šukavimai “Darbininke’,
Jei rašalo dėmė dar švie šitam klebonijų peniukšliui — Darbo Federacijai. Patekę
žia, dar nesenai suoilta. tai į Steig. Seimą ir gavę daugumą, krikščionys demokratai ir kvietimai ginkluotan sukiliman, Trimako (buvusio komunisto) tokie pat grasinimai ginklu versti demokratinę
t reikia tuoj mirkyti ją drung
kiek
laiko
buvo
ramus.
Vienok
1922
m.
rinkimuose
krikš

tvarką — aiškiai sako, kad fašizmo priešakyje stovėjo if
name piene, paskui užpilti
čionys
negavo
visiškos
daugumos
Seime.
Kilo
smarki
ko

uksusu arba citrinos sunka ir
stovi krikščioniškųjų partijų žmonės: Krupavičiai, Enl
išplauti vandeny su muilu. va dėl valdžios vairo, kurios klebonai ir bankininkai neno dziulaiei?'. Šmulkščiai, Ambrozaičiai, Jočiai ir kiti.
Jei dėmė yra jau sena ir ra- rėjo išsižadėti. Teko paleisti Seimas ir skirti nauji rinki Krauju ir smurtu dvokia nuo šių dievobaimingų krikšč
j šąląs senai jau išdžiuvo, tai mai. Prieš paleidžiant pirmąjį Seimą, klerikalai pirmą
reikia trinti rukščiaja drus kaitą pavanojo fašistinės kovos priemones — jie organi eionių. Pastaraisiais laikais prie šitos bandos prisidėjo
“Tautos Valios,” purvino fašistų laikraštuko štabas, į kur|
ka arba užvirinta citrinos
zavo
grasinimų
atskiriems
opozicijos
asmenims
laiškus
sultimi.
apari minėtų Ambrozaičio. Jočio, dar įeina Tomkus, Klir
siuntinėdami, grūmodami pašalinti juos iš šio pasaulio. n.aitis (turįs kriminalę bylą), kun. Makauskas, pralotas
Kaip valyti musių ne
Pirmo Seimo paleidimo dieną dievobaimingi musų “kata Alšauskas (pasižymėjęs caro laikais), žinomasai Grigaliuišvarumus.
Musių nešvarumus nuo likai” įvedė į Seimo salę ginkluotus pavasarininkus ir atei nas-Glovackis (Rokiškio-Kamajų-Kauno žydynių “perkū
langų, lempų, liktorių ir tt. tininkus ir dėl viso ko susodyio juos publikos kedėse. Sel niško drąsumo” tipas). “Tautos Valia” leidžiama kademų
galima lengvai pašalinti tar ino rūsyje paslėpė buri ištikimų policininkų ir visokių svie pinigais ir su jų palaiminimu.
'
kuotų bulvių skystimu. Ište to perėjūnų. Paleistas Seimas ramiai išsiskirstė ir mobili Krikščioniškieji fašistai, kad atsirėmus į didesnę jėgą,
pus daiktus tuo skystimu, zuotoms “katalikų” gaujoms nebuvo kas veikti.
šokosi organizuoti savanorius, bet dauguma savanoriu
duoti išdžiūti ir paskui nu.\n-rajam Seime klerikalai gauna nežymią daugumą. kurie sąžiningai ir atkakliai kovojo už tikrai demokratinę
šluostyti sausu skuduru.
Mažai atramos duoda jiems kazoko Jerino pirktasai bal laisvą ir nepriklausomą Lietuvą,; nepanoręjo. pasiduoti faĮram žmogui pažiūrėt! Ran
—Labo iyto,
Šukos galvai šukuoti.
sas.
Klerikalai vėl pradeda galvoti apie nelegalės kovos šistinės šaikcs vadovybei. Nepanorėjo ir nepanorės eiti su
kos visos plikos, dresių kru
taip anksti vaikščioji?
šukos retos, šukos tankios,
—Bažnyčioj buvau, val tinės iškirptos, papai matyt, galvos šepečiai, šukos įkiša- priemones, apie fašistinį smurtą. Antrojo Seimo laikais, tais, kurie iždą naudojo saviems reikalams, kurie savano
ke; nunešiau penkinę ant o p&nčiakos vėl tokios plo- I' mos į plaukus — turi būti 1923 m. sudaroma “Lietuvių Antisemitų Sąjunga.” Šitos riams priklausomą žemę dvarų centrukų pavidale pasi
mišių.
nos, kad ir nesimato. Ir prie kiekv-en^m ž
j atskiros. sąjungos tikslas — visomis priemonėmis kovoti su žydais. grobė sau arba išdalino vokietėms vienuolėms, bažnyčioms
_Kur -j
5ais L kul.
—Ir tau negaila pinigų, to da jų spalva taip pntaiky.
Antisemitų sąjunga, sako jos įstatai: “yra ginkluota ir ar davatkų organizacijoms. Savanoriai gerai žino kas rupi
ta pne kūno, kad kiskos is- čia kiekvienam išsiteksi _
tėve?
f
— drausminga organizacija, jos nariai išlaiko didžiausioj pa Ambrozaičiams ir Krupavičiains.
i
—Ką padalysi, vaike, kad rodo visai plikos — rodos, musų žmonės sako. Gal kai
slaptyje sąjungos reikalus.” Sąjungos organizacija šiaip
tik ką išlipusios iš lovos. Aš kam ir sunku tai padalyti.
reikia.
“Tautos Valią” uoliai platino daugelis klebonų per zak
—Koks čia reikalas, tėve, stoviu ir nežinau kur akis dė- i Tuomet reikia saugoti nematyta: “Penki nariai sudaro saują, kurios vadas (sau- ristijonus, vargonininkus ir špitolninkus. Krikščioniškieji
kunigą šelpti. Juk jis turi ti. Sakau, pas mus, Lietuvo-i; nors vaikus, kad jie nesišu- jininkas) skiriamas apielinkės valdybos. Trys saujos su fašistai, be to, yra susimetę į studentus ateitininkus. Ateiti
daugiau už tave. Galėtų dar I je, padori mot-ns šitaip ir , k
šakomis. Juk : sa
su- daro trisaujavadas, kurių vadas skiriamas apskrities ninkai (penkličiai), pasiskirstę į “Kęstučio” ir “Vytauto”
pne vistų nenueitų o ęm
(ama * ka(, lvoje vla
tau penkinę išmesti.
—Maike, tu šito nesupran padlos atsivelka j balių, kurI
kuriomis labai vaidybos. Vieno valsčiaus trisaujos sudaro apielinkę, ku kliubus, sudaro kademiškujų fašistų branduolį. Muštynės
ru--; viršininku yra valdyba iš trijų asmenų. Sąjungos em 1925 m. Universitete buvo studentų ateitininkų darbas.
ti. Aš ne pašalpą kunigui pilna svetimų vyrų.
r šukas, ir vaikų
—Nebijok, tėve: dabar ir galvutės apsikrečia. Laiky blema — suastikos ženklas,” — taip skamba šios slaptos Tie dievo mozelninkai mušė studentus pirmeivius’už tai,
duodu, ale mišias užpirkauį
kad pasimelstų už musų iš Lietuvoje buržuazija taip kite vaikams atskiras tan centralizuotos,, ginkluotos fašistines organizacijos kai ku kad pastarieji protestavo prieš mirtjes bausmę.; JKiekvie
tvirkusią poniją.
daro.kias šukeles, kuriomis kas rie svarbesnieji įstatų punktai. Matomai, šitoji organizaci nas teprisimena jų rausvas ir raudonas kepuraitės.bKai—Na. jau tas, JVIaike,
Maike, tai dien pašukuokite vaikams
—Kokią poniją?
—Ogi visokius musų tili- tikra Sodoma
Sod<___ __________
ir Gomora.~.Ir galveles. Nebus tuomet nei ja tiek tepajėgė kovoti su žydais, kad nakties metu “degu- kurie ateitininkų studentų nepasidrovėjo pareikalauti1 už
tino” jų iškabas. Degutino policijai žinant, vidaus reikalų mokesčio už gruodžio m. 17 dienos perversme dalyvavi
gentus, lojarius, daktarus, tu pasakyk man, kam tos mo- pleiskanų, nei kitų gyvių.
ministeriui Endziulaičiui ir kademams pritariant. Be grą- mą. Jie už dežuravimą pašte ir šnipavimą pareikalavo po
biznierius, agentus ir kito- terįs miltais taip apsibarsto.
Kaip naikinti blakes.
kius listokratus.
i Rodos, nei jos kičiny dirba,
sinamujų laiškų, — organizacijų kūrimas buvo antras mu 5 litus dienai. Jiems tie pinigai buvo sumokėti.
—Kodėl tu manai, tėve, nei blynus kepa, nei miltus
Reikia paimti lygiomis da sų fašistų žygis. Renkant antrąjį Seimą kai kur ginklais
Krikščioniškieji fašistai turi “Pavasario” organizaciją,
kad jie ištvirkę?
sijoja, o taip miltuotos, kad, limis spirito ir terputyno. buvo puolami opozicijos kalbėtojai, pavyzdžiui, federantų
kurioj veikia dalis aktingųjų fašistų. Kaimo jaunimas turė
—Aš mačiau savo akimis, rodos, iš malūno buvo tik ką Prie to skiedinio primaišyti
užpuolimas
ant
Šleževičiaus
Prienuose.
tų budriai sekti, kad per “pavasarininkus” nepatekus į fa
kaip jie gyvena. Buvo taip, išėjusios. Sakau, gal kur nors truputį kamparo ir ištepti
vaike. Mano frentas zakris- besitrindamos apie sieną nuo lovas, baldus, pripilant i ply Tais pačiais 1923 m. sukuriama antra fašistų organiza- šistų ir kunigų bučių. Aktingieji klerikalai skverbiasi į
tij‘onas gavo anądien pėdę, kalkių išsitepė. Ale tada jau šius.
ci ja 'Vytis.” Šitos “Vyties” tikslas — “be atodairos kovo Įvairias sporto organizacijas arba kuria savojo sporto kliu
tai aš jam ir pasakiau: dabar paimtų brušį ir nusibrušiuoVisa tai turi būti daroma ti visų pirma su vidujiniais musų valstybės ir tautos prie bus. Šitam darbui vadovauja svetimšalis, kunigų beimąs,
tu nebūk kiaulė, bet žmonis- tų, o dabar, kaip kokios bai- dienos metu, nes vakare, prie
. šveicarietis Eretas (ji kai kur žmonės vadina Erodu), kure
kai užfundyk. Orait, jis man dyklės. Bet vieną daiktą aš žiburio, skiedinys gali užsi šais.” Šita kova, anot “Vyties” įstatų, turi būti griežta, at
kakli ir nenuilstama. “Vytis” pripažįsta atskirų asmenųi nieko neveikdamas, gauna iš Universiteto algą ir laikomas
sako, kaip tu geras vyras, tai čia vistiek supratau, Maike. degti.
iš pasalų žudymą. Šiton fašistų organizacijon gali stoti “profesorium.”
aš nusivešiu tave į gerą vie- Aš vis negalėdavau išmislyt,
tą, kur musų biznieriai ir ki- kodėl bagotos leidės visuo- VASARAI BAIGIANTIES. “neabejotini patriotai,” už jos paslapčių išdavimą jos na Klerikalai*, pajutę, kad vaidžia slysta iš jų, kad kariuotokia ponstva turi balių. Sa- met taip myli šuniukus ir kariai baudžiami “ligi pat gyvybės atėmimo.” Vieno fašistųi menė, policija, bažnyčia, mokykla, karo stoviai, karo lau
ko, jie ten turi gero štofo iš- tęs. O mat jos bijosi, kad Baigiasi dienelės
sparno priešakyje stovėjo Darbo Federacijos lyderiai: ko teismai, “elektros mašinėlės” nepadeda ir nepadės
sigert, o išsigėrę visi šoka joms bemiegant žiurkės ne- Vasaros šiltos,
Rudenio sulauksim—
Ambrozaitis, Jočys ir kiti. Šitie fašistai pasižada '“kovoti jiems išsilaikyti valdžioje, pirmieji pradėjo organizuoti
krajavus šokius. Orait, sa- nuėstų joms miltuotų nosių,
su spekuliacija, žmonių išnaudojimu, silpnųjų skriaudė. fašistus, pirmieji stvėrėsi smurto ir ėmė galvoti apie dikta
kau, jeigu taip, tai reikia —Tai nėra paprasti m i 1- Liūdnumas užstos.
žmoniškai ir apsirengti, ba tai, tėve, ką tu matei ant tų Ateis šiauris vejas,
jais.” Akyva ir įsidėmėtina, kad federantiškieji fašistai tūrą Lietuvoje,' taigi klerikalai išauklėjo tuos, kurie šianir aš mėgstu apsisukt. Taigi ponių veidų ir krūtinių. Tai Nukrės lapelius, nekovoja su kunigais, bankininkais ir pramonininkais; dien tą diktatūrą jau įvedė. Klerikalai yra gryniausio
išsitepiau batus alyva, prisi- yra tam tikros kvepiančios Užklos baltas sniegas
(Vailokaitis), su krikščionių spekuliantais “sacharinči- kraujo fašistai ir diktatūros šalininkai. Jei šiandien netu
kaliau naujas patkavas, nusi- pudros, kuriomis jos išsitepa, Žalius laukelius.
kais,” su dvarų centrų grobikais. Mat iš šitų spekuliantų, rime Seimo, pilietinių (spaudos, susirinkimų, draugijų,
prausiau kaklą, ir nuėjova. kad gražiau išrodytų ir dauPaukščiai tarp šakelių
bankininkų, lietuviškųjų dvarininkų ir kunigų rankos mito, žodžio) laisvių, tai klerikalų kaltė. Lietuvos demokrati
Prie durų mus pasitiko toks giau vyrus patrauktų.
Jau
nebečiulbės
ir penėjosi Federacijos Jočiai, Ambrozaičiai, Gasiunai, jos žudytojai buvo ir pasiliks klerikalai.
vyras su blizgančiais guzi- —Na, Maike, tas tai jau ne
kais ir trumpom kelinėm. Iš- prieš gerą. Užtai Dievas mu- Ir dainos vargdienių
(Bus daugiau)
Bo’ kai ir kiti. Federacijos pusberniai ir peniukšliai patys>
pradžių mislinau, kad tai po- sų Lietuvą taip ir baudžia, Miške neb’skambės.
grobė pinigus iš iždo (Jočio paimta 12,000 litų), verstasi
licmanas ir aš jau norėjau kad musų ponija taip ištvir- Vien tik šiauris vėjas
valstybės miškais ir pardavinėta jie Aleksoto žydui, nore
bėgt, sakau, d a sureštys, tai kus. Seniaus musų moteris Smagumą turės,
“Il
. SUGRĮŽKI.
tik be reikalo į trobelį papui- nešiodavo andarokus iki že- bšvilpdams medžius laužys, prieš žydus jie kovojo “visomis priemonėmis” ir “degutu.”
■
sim. Ale jis pasirodė regli mės, ir tai'ne vieną, bet užsi- Jų nesigailės.
i
Slaptus fašistų atsišaukimus spausdino valstybės spaus
O, broli, ar atmeni seną bakūžę,
I
džentelmonas esąs. Iš tolo dėdavo po septynis, kad nietuvė su kademiškos valdžios žinia ir pritarimu. Trečiojo
Kur vyšnios ir gluosniai aplink susigūžę
atidarė mums duris, pasilen- kas kojų nepamatytų. O da- Sudie jums, medeliai.
Seimo
rinkimų
metu
išleistieji
fašistų
atsišaukimai
buvo
žalios,
Jai lenkiasi, ošia ir pasakas seka,
■
kė žemai, priėmė mudviejų bar užsideda vieną aukščiau Giružės
Grįžtam
į
bakūžę
sukrauti
krikščionių
demokratų
partijos
bute
ir
iš
ten
stu

i
Ką
paukščiai
čiurena,
ar
saulė
kaip
teka.
•
kepures ir Įleido tiesiog į sa- kelių, ir tas pasiutas kaip iš Ant žiemos šaltos...
dentai ateitininkai — penkličiai vežiojo juos po Lietuvą,
i
lę, kur musų lietuviška pons- voratinklio, kad viskas maGai atmeni kalnus, lankas ir upelį,
Pustapėdis.
I
platino
ir
grąsino
“
sudeginti
tuos,
kas
balsuos
už
kairiuo

tva buvo susirinkus. O Jėzau tytusi kiaurai. Kaip aš, vai
•
z
Kur ritasi bangos ir graužia sau kelią;
■
tu mano, ką aš tenai pama-' ke, parėjęs namo viską apsius.
”
Šmulkštys,
Krupavičius
ir
kiti
samdė
PovorotnikoTarp
uolų
gi
verda
ir
dūksta
verpetai
—
“KELEIVIUI”.
I
čiau! Vyrai visi apsirengę mislinau. tai net apsivervus, kriminalinės praeities žmones, kurie puldavo kairiųjų
Čia
nuplaukė
tavo
gražiausieji
metai!...
Keliauk.
‘
'Keleivi
”
,
’
laimingai
.1
juodai, skvernai visų nu- kiau. Viešpatie tu mieliausis,
mitingus
(Ukremgėje),
stumdydavo
ir
mušdavo
žmones
Po
visa-s
šalis.
I
O
paskui
“
sudievu
”
namiškiams
pasakęs.
piauti, tik užpakaly vuode-Įsakau, dėl tų stervų svietas
tylinčios
policijos
akyvaizdoie.
Krikščioniškieji
fašistai
Ii
Kariauk
prieš
tamsą
sėkmingai,
gos maskatuoja, tartum ka-J dabar turi tiekTielaimių kenNors liūdo į tolį žiūrėdamos akys,
Išrauk
tamsos
šaknis.
I
1926 m. pradžioje buvo sumanę padalyti visą eilę politinių
tinai. Žiūrėk, sakau, kokios tėt. šįmet visą vasarą lyja
Išklydai
pasaulio
ir
mokslo
pažinti
—
žudynių Lietuvoje. Atatinkami sąrašai jau buvo sudaryti.
geros drapanos, o kaip su lietus, bulvės visur supuvo, Keliauk po pasaulį platu.
Bakūžė nestengė tavęs nuraminti.
gadintos: visai be skvernų. visur būna žemės drebėji Skleisk visur tiesą.
Tuo
pačiu
mętu
pradėta
deiybos
su
Plechavičium
dėl
gink

Jei atmeni visa, tai grįžk, mylimasis.
Jeigu šokant guzi kai iš klyno mai. Ir jeigu ištvirkimas ne Įneik į salionus ponu.
luoto kariško perversmo. Kunigai jam siūlė didelę sumą
Visur
tau
turi
būti
vieta.
siliaus,
tai
ateis
tikra
Sudna
Čia ilgisi tavęs ir tėvas senasis,
ištruktų, tai nebūtų kur nei
<pinigų.
Paaiškėjus
rinkimams
į
tretijį
Seimą,
vieno
žy

Visur
su
neteisybe
kovoki.
pakavot. Ale zakristijonas Diena. Užtai, vaike, aš ir nu
Ir motina brangi, ir jaunos seselės,
maus krikščionio bute buvo sušauktas slaptas krikščionių
baksterėjo man į šoną ir sa nešiau šįryt penkinę ant mi Išvesk vargšus iš tamsybės,
Čia ilgis kiekvienas vargdienis žmogelis.
šių, kad Dievas duotų musų Drąsiai prieš kliūtis atsistoki. karininkų susirinkimas, kuriame buvo nutarta neleisti tre
ko, šarap, čia taip reikia.
Galingas, jei tiešą ir mokslą pažįsti,
—Ar tai tu, tėve, da nebu lietuviškai ponstvai dvasios Parodyk jiems kelią teisybės. čiajam Seimui susirinkti, išvaikyti jį, paskelbus klerikalų
Keliauk
prie
vargšų
žmonelių
Tad
leisk jį tamsybių prislėgtiems išvysti
švento* ir sulaikytų jos išvai tokių balių matęs?
ir
kunigų
diktatūrą.
Kaunan
tam
tikslui
iš
Alytaus
atga

Ir prie pilvotų ponelių—
Bakūžėj sušuki: šalin visi burtai! —Nausa... Su vyrais da tvirkini)
benta dalis VI-jo pulko. Ši dalis dalyvavo gegužės m. 15 d.
Vieniems
ragus
apdaužyki.
—Jei tu, tėve, butum
kaip ten nebūtų: vis da į
Taip žengdams, gyvenimą naują sukurtai
žmones padabni. Ale jau tos jaunesni^ ir keliatą kartų .Kitiems tiesos vartus atidaryki. parade. Klerikalai 1926 m. gegužyje neįvykdė perversmo (
Ant Gustaitis. _
MHvutis
įtik dei to, kad nepasitikėjo kareiviams nes žinojo, kad ei- L
nias paritrintum.
moterįs — net sarmata Ko apie ras

Kas Yra Fašizmas ir Kaip su Juo Kovoti
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Pajieškau Jono Alinonaičio, Jono
l nos vietos papročiais turėtų I
LIETUVIŲ LAISVĖS
Grigučio, Jono Ako ir Jurgio Orini- PARSIDUODA FARMA
Amerikss
Žemičiii,
NORI
TURTĄ
PASIDALYTI.
1 būti sudegintos ant karaliaus!
kaiėio. kuris angliškai rašosi Geo
Nauja 6 kambarių stuba, visi mo MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
Orin. Visi kitados gyveno VVaterbury,
kapo, bet francuzų guberna
WAUKEGAN, ILL.
derniški
įtaisymai, barnė, vištininkai,
iW
Conn. Meldžiu atsisaukt! š.uo adresu:
perėjimo vieta, pašiūrės, vasarnamis,
t
torius griežtai tam priešinasi
TONY
WARREN
140)
Valdybos Antrašai:
f
farmos įrankiai, vištos, žąsis Virš
ir šį barbarišką paprotį fran- “Neapleiskit mus, Lietuvos Box 104, (Woronikaitis)
1) Pirmininkas VINCAS GABRIS,:
1,000
dol.
vertės
statymo
medžiagos
Westerly, W. Va.
730 McAllister Avė.
yra sukirsta. 14 akrų geros žemės, ar
RAŠYTOJAS SIŪLOSI Į džiovininkų yra liesi žmo- euzai stengiasi visam Indo žemaičius, sunkioje kovoje
ti fabriko ir kitų vietų. Kaina $5,548).
2) Pagelbininkas J. A. BURSAS.
Pajieškau
pusbrolio
Jono
Lukausko,
ELEKTROS KĖDĘ.
1023 Jackson st., No. Chicago, IU.
Viena svarbiausiųjų lie- kine panaikinti ir kai kurio-j už asmens laisvę, už liaudies 16 metų atgal gyveno Belshill. Scet- Lengvos išlygos.
JOSEPH CEREL & SON
se
vietose
jiems
tai
pavyko
3) Užrašų Sekr. A. SALUCKA3,
land,
Budvrill
Park,
dirbo
po
žem«-.
Jis
sumo
priežasčių
esanti
nepateises
savo
politinį
ir
ekonoJis tvirtina, kad elektra
West Medway. .Mass.
819—8-th St.
baltai-rudai-geltonų plaukų, ta n- ' l’age it..
Tel. Medwav 30.
ikankamas
maitinimasis, padaryti. Tuo budu Sisovato mjnį gyvenimą laisvai tvar- yra
žmogaus neužmuša.
4) Turtų Sekr. V. S. ELZBEBGAS,
sių aki^. Jo pati mažo
~~ ūgio, juodų
2"
plaukų. Girdėjau, jog karės me.u <t1045 Jackson St., No. Chicago,'11L
ypač bręstant organizmui. zmonas teks paimti vietinei kvti ir gerinti'
Danijos mokslininkas Dr. Nepakankamas maitinima francuzų valdžiai, kuri mano, ’ šiais žodįiais šiandien vairavo į Canadą ar į Ameriką. Iš
SVARBI ŽINIA
5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS.
paeina iš Razukų kai a<>.
Parduodu laivakortes į Lietuvą ant
726;—8-th St(Taudius pareiškė, kad elek sis ir nereguliariškumas skil jas išsiųsti uz Kombodži n- kreipiasi Į jus, mieli broliai- Lietuvos
Luokės valsčiaus. Taipgi pajieškau geriausių laivų. Taipgi laivakortes
Iždo globėjai:
troj kėdė žmogaus neužmu vy sukelia Įvairius negalavi bų, kur nebusią joms payo-.žemaičiai, suvargusi Žem ii- Jono Virmausk«». Viekšnelių kai.no, sietuvos, Lenkijos ir kitų šaiių į A. 6)
P. WHITE, 716—8-th St.
Luokės valsčiaus. Telšių apskričio nierik# ir Kanadą. Padarau doviernasša, bet daktarai ji paskui pa mus ir net žarnų slogą. Te jaus nuo savo tėvynainių bū tijos liaudis.
SUSANNA GABRIS,
Girdėjau randasi Canadoj. Taipgi pa- tis, įgaliojimus, pardavimo ir pirkime
730 McAllister Avė.
pjauna. Dėl šito pareiškimo čiau ne mažiau žalingas or ti sudegintomis.
jieškau Lukauskių gyvenančių fana- aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini
Kuomet
sunkus
komen

7) Knygiai:
gus
į
Lietuvą,
Lenkiją,
Rusiją
ir
į
ki

doj. Prašau atsišaukti arba kurie apie
Danijos spaudoje kilo dide ganizmui ir per dažnas iki
batas valdo musų kra juos žinot malonėkit man praneš: i, tas šalis Užlaikau krautuvę visoKių K. A.MBRAZIUNAS, 845 Lincoln stj
lės diskusijos. Vieni tam Įti soties valgymas. Mėsiški vai-, TĖVAS NUBAUSTAS $50 dantų
JURGIS JOKŪBAITIS,
reikalingiausių dalykų. Iš toli ar arti
(40)
štą, smaugia laisvą spaudą, bus atlyginta.
328 Liberty St
visad
kreipkitės:
(-)
JOSEPH
LUKAUSK1S
..
kėjo, kiti ne. Ginčai priėjo giai apsunkina skilvio veiki-j UŽ NARDYMĄ VAIKŲ. užgina laisvai kalbėti, net
8) Maršalkos:
JONAS SEK Y S
Hooper Road,
Rcathille, Mass.
prie to, kad jaunas rašytojas mą, kas taip jau i gerą neiš Brunsvrick, Me. — Tūlas galvoti, kuomet musų šalis
A. DELKUS, 738 Jackson St.
JONAS JOKŪBAITIS,
Thorkild Barfod paskelbė eina. Nors ir retai valgant, Davis čia buvo nuteistas už pilna šnipų ir išdavikų, kuo
APSIVEDIMAI.
712 So. Genesee St.
I KANADĄ.
laikrašty “Politiken,” kad ji bet jei maiste bus daug van simokėti $50 pabaudos užtai, met už menkiausį dalyką
Susirinkimai atsibuna paskutimanMi
Pajieškau draugės motei-, katra
-įrauksiu Jūsų gimines, pažįsUsai sutinkąs atsisėsti i tokią denilio, tai vistiek tunkama. kad jis tris ar keturis kaltus kaip iš gausybės rago mus mvlėtų
eiti\į partnerius i kokį bluv. mus- kalP .vyps- UlP Jr motens ar nedėldienyje kiekvieno mėnesio, 1 vai,
L,eV“vosjJ‘nadą- Man0 po piet. Li uosy bės Svetainėj, ant 8-thi
pat elektros kėdę, kokioj bu Žmogausliesumasar nutuki panėrė po vandeniu du savo apipila pabaudomis, ištrėmi n^lė ar gyvanašlė, tik geistina, k id
butų
progresyvė,
tarpe
30
ir
45
m-tų.
£
a
jf™
av,
?
’
1
as
yra «>*""ngas; saujas,
vo nužudyti Sacco ir Vanzet- mas priklauso nuo labai i vaiku, vieną keturių, kitą mais, areštais, kuomet mus Katra prisius savo paveikslų. tai ibioM»"<» patylimas laivakorcnį
M. S. B.
nznjje per 20 metų tai liudija. Taipgi
ti. ir priimti tiek pat elektros, daug priežasčių, iš kurių penkių metų amžiaus. Nar- kankina policijoje, koncent siu atsakoma
STERLING ELHIRAS
m-t Grand
CrLAf
t,e- kur,e Jau P*r man»’ atsitraukė sa193
st., Boat •«.
kad Įtikinus “neviemuo- svambiausia, žinoma, mais- dvt
I
vo
gimines
yra
man
dėkingi
už
mano
. mažus vaikus, kuomet racijos stovykloje garniuose
Brooklyn. N. Y.
Sėkmingai prašalina kronišką vidu
rūpestingą patarnavimą. .Kaip mergi
sius,” jog elektra negali tas. Jei žmogaus organizmas jie bijosi vandens ir klvkia iš (Telšių apskr.) ir visur ten,
rių užkietėjimą, .nemalimą, gazus iC
noms,'
noms,«
taip
ir
visiems
keleiviams
pa
Pajieškau merginos apsivedimui.
t žmogų užmušti.
rupinu geras apsistojimui vietas Ka sraives gėlimą; pataiso apetitą, bud*-'
sveikas, tai atatinkamo mais- baimės, yra gyvuliškas žiau- kur Įtaisyti kankinimo Įran Kuri
yia gražaus sudėjimo ir gero bu rūpinu
nadoje
Mano patarnavimas ir kainos voja sveiką kūną ir grąžina spėkas!
Kad nuimtus nuo elektros tingumo maistą vartojant, rūmas, pasakė teisėjas Davi- kiai — viena tik lieka mums do. mokanti
angliškai, meldžiu tuojaus
laivakorčių
j yra pigesnes,
pigesnės, negu kitų Gaunamas aptiekose, arba užsisakiufe
rašyti ir paveikslą prisiųsti. Vv-ai,
kėdės lavonus valdžios dak liesam vra vilties nutukti, o, sui.
jirisiuntus tiesi
agentų.
Dėlei
platesnių
’ iNfArmacijų ir pir.igus (
viltis: tai jus, Amerikos že moterįs ir šiain šarlatanai nerašykite. visad kreipkitės pas mane'šiuMiilres
įdresui
tarai- savo peiliai^ perskro: JtutųHpsiam suliesėti. D&bar.
N.
CAfa CO.
B.
M.
LINSON
—7--------maičiai.
ALEYANBER S- LKwEi
58 Ten Evck st.,
Brooklyn, N. Y. i
m
2.
MASS.
'tižia, tai y*ra tiesa, riorsvČ kurię žmonės ilgiau gyvena? SUKTYBĖS PROHIBICITourist Agent
šy
(-)
Vilniečiams daug leng
45
M'indsor
St..
Montreal,
suomenei tas ir nežinoma.' Yrataip: .ligi 50metų amJOS TARNYBOJ.
viau, nes juos smaugia len Pajieškau apsivedimui merginos, ’
K U-. Canada.
Irtai daroma dėlto, kad nu'žj^'ūs daugiau esama nutuku Iždo sekretoriaus padėjė kai. mus gi sihaugia lietu turi būt protinga žmona, nevartojanti j jį"
svaigalų. As esu ūkininkas 36 metų
žudytas žmogus kartais ne- sių. o po 50 j^u-daugiau lie jas Lowman sako, kad yra viai.
Prastas Apetitas ?
DR LANDAU!
amžiaus. Atsišaukite po šiuo antrašu:
M. VALENTINE
<39)' Mr. Alės Taylor, Geiter, Ala., sako, i
atgytų. Bet ar jis galėtų at sų.
32 CHAMBERS ST.. .BOSTON.
labai daug sukčių ir kyšinin Jus, broliai, vilniečiams R. F. D.,
North Windham, Conn. "Nuga-Tone pagelbėjo man puikiai, i
Gydo Veneriškas Ligas.
gyti, jeigu jo nesupiaustytų.
Kuomet aš pradėjau jas vartoti, aš tu- ; Valandos:— Kasdien nuo 8 iki
kų. Papirkimas labai išsipla- labai užjaučiate, kodėl gi jus
rėjau skausmus šone, mano apetitas
tai dar didelis klausimas. GANDAI APIE LENKIJOS- tinęs. Jis sako, kad bus la- nenorite Įsigilinti Į musų var10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
prastas ir negalėdavau naktį ge
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
PARDAVIMAL buvo
Yra atsitikimų, kad elektra LIETUVOS DERYBAS. bai gerai, jeigu prohibicija gus, kodėl gi jus negelbstate
tai pasilsėti. Dabar šone skausmų ne- I
beturiu, mano apetitas geras, njsno į
užmuša žmogų per nelaimę: Rygos “Latvis” perspaus bus Įvykinta už 50 m?tų. mus iš tos bedugnės, i kurią
miegas pasiilsinantis ir atšviežinantis,,
tuomet jo niekas nepiausto. dina danų laikraščio “Natio- Daugiausia geria visuome nustūmė Lietuvos darbo
PUIKI BARBERNĖ
aš jaučiuosi geriau visais atžvilgiais.” ’
Lietuvis Optometnstis i
už pusę kainos. 3 krės
o tečiaus jis neatgija.
Tūkstančiai vyrų ir moterų'laike pa- >
naltidende” apžvalgą apie nės viršūnės ir padugnės. žmones ponų 17 gruodžio lai,Paisiduoda
visi moderniški įtaisymai, geia skutinių 35 metų įgijo tas pačias pui- j
vieta ir geras biznis. Jei kas šito a~ia- kias pasekmes. Kai kurie jų buvo silp
':
Rytų Europos politinius Pirmieji gauna gera gėrimų perversmas.
aš išmokysiu. Kreipki ės: ni, nervuoti, išblyškę. Kiti turėjo skil
KIEK ŽMONIŲ GALĖTŲ
šmugelio keliais iš užsienio, Jei jus -mokate dar žmo to61 nemoka,
klausimus.
Apžvalga,
esą,
Fairmeunt
avė- Hyde Park. Ma<s. vio ir virškinimo trubeiius, gasus vi
IŠMAITINTI ŽEMĖ.
(39)
duriuose ir žarnose, svaigulį, silpnuremiantis visiškai autorite o antrieji nuodija save mun- niškai atjausti brolių nelai
inkstų ligas. Kai kurie buvo men
Berlyno universiteto pro tinga informacija. Tarp kita šainu.
mei, jei jums, laisvėje gyve GERA PROGA INEJTI
ki ir turėjo trubelių su virškinimu
fesorius geografas Penkas ko danų laikraštis tvirtina,
nantiems, gerai suprantama
Nuga-Tone suteikė jiems daugiau jė
J BIZNI.
gos, geresnę sveikatą ir energiją. Jes
išrodė, kad dabartinis žemės kad Lietuvos ministerio pir ĮVAIRIŲ GYVULIŲ RU kas tai yra begalo sunki kova PARSIDUODA
AVALU (ČEVEiiY- padaugino jėgą visų kūno organų ir
apgyvenimas esąs labai neiš mininko prof. Voldemaro ir
už laisvę — tai ištieskite KU) KRAUTUVĖ. Art: Main st... lie jie pasijuto esą jaunesni. Nuga-Tone
SIŲ SKAIČIUS.
tuviais angvvcntoj v;etoj. biznis ge turi jums pagelbėt, o jei ne, tai nieko
Išegzaminuoju akis, priskiriu
tirtas ir sudarąs vos mažą maršalo Pilsudskio iniciaty Mums yra žinoma 7,000 mums ranką. •
ras, renda nebrangi. Priežastis pa i da nekainuos. Žiūrėkite garantijos ant,
akinius, kreivas akis atitiesinu .
dalelę tos žmonių masės, ku va esančios pradėtos dery I rūšių žinduolių, 20,000 rūšių Mes tuo tarpu nedaugis vimo
ištirsite ant vietos. Su informa kiekvieno pakelio. Nusipirkit 1 butelį
ir amblyopiškose (aklose) aky- <
r>a< savininką.
šiandien.
se sugrąžinu šviesą tinkamu . į
rią žemė galėtų išlaikyti. bos gertsniems santykiams pauksščių, 3000 rūšių kroko- jūsų prašome: paremkite cijom kreinkitės
TAM. BAKANAUSKAS
laiku.
Penko apskaičiavimu, vieto nustatyti tarp abiejų valsty dilių ir vėžlių, 3,300 rūšių musų vieninteli draugą “Že 12 High st-,.
Nashua. N. H. NAUJAUSIAS IŠBANDYJ L. I’AŠAKARMS. O/l».
447 Broad* ay, So. Boston. Mat*
ję dabar esančių 1,800 mili bių. Derybas vedą Lenkijos driežų, 2,400 našių gyvačių, maiti,” sąvaitraštĮ Telšiuose.
I TAS IŠRADIMAS NUO i
PARSIRUODA
jonų žmonių visam pasauly, pasiuntinys Rygoj ir kaž 2,000 rūšių varlių ir rupūžių, Siųskite jam aukas, kad jis ir
t
-r—
VIDURIŲ KATARO. |
KARVELIV-BALANDŽIVgalėtų gerai išgyventi 8,000 koks svetimos valstybės pa 200 rūšių salamandrų ir toliau džiugintų mus, Į vargą 1000
Lietuviškų
verstiniu, iuod-ra’vių, • Prašalina chroniškus užkietėjimus,
milijo.nų žmonių. Dabartinis siuntinys Rygoj. Kaipo pir 12,000 rūšių žuvų. Apskritai pakliuvusius."-*rudgalvių, geltonų, b'dtų. su šukom, gezus, suteikia apetitą, panaikina gal
SPECIALISTAS NERVU IR
apžėlusiom
kojom. 7aipgi turime ir vos skausmą, visokias kepenų ir inks
KRON1ŠKU LIGŲ PER SU
pasaulio gyventojų skaičius mas žingsnis numatyta pre paėmus, stuburkaulių rusių Užsakykite visiems savo kitokių gatunku.
Kaina už porų nuo tų negales, prašalina nemigą, gliauVIRS 25 METUS. VISOS GY
tokiu budu galėtų padidėti kybos sutartis, po kurios eitų skaičius siekia 47,000.
iki $5.00
mes nuo liežuvio, dieglį šonuose,
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
giminėms ir 4 pažįstamiems $2.50
Taipgi jauniklių vištų apže'tkoj’i, skausmą kojese ir kryžiuje. Visi tie
PINAMOS KIEKVIENAI LI
dar 4 su viršum kartus. Kitas politinės sutartys ir Vilniaus
po 1—2 egzempliorių. “Že geltonu, didžiausio gatunko. $3 09 už nesmagumai dingsta vartojant Naują
GAI. GYDYMAS ELEKTRA.
profesorius geografas Fiše klausimo išsprendimas, kuris LATVIŲ NACIONALIS maitis” labai pigus: jis kai vieną. Ta'pgi turimo apželt' ojų gelto Žolių
Gyduolę
KAS NORI.
mažiausio gatunko. kurios sveria
ris savo tvirtinimais eina dar projektuojamas ta prasme, TAS KAUNO KALĖJIME. nuoja Lietuvoje 12 litų me nų
po 1 svarą ir pus-' svaro. $.", <10 |w>r t.
i KATRO-LEK
toliau ir sako, kad gyventojų ka’d Vilniaus kraštas gautų
P. D. ANDREnlS CO.
tams,
Amerikoje
$2.50.
Jūsų
PENTVVATER. MICH
<■»•> i Norėdami šią garsią gyduolę įsigy
pasauly galėtų sutilpti ir iš autonomiją kultūros klausi Latvių laikraščiai prane laikraščių mes negauname,
ti. rašykite tiesiai išradėjui. Kaina
60 SCOLLAY SQUARE
gyventi 62,600 milijonų mais ir šiuo atžvilgiu butų ša, kad Kauno kalėjime sėdi neįleidžia per rabežių.
bonkos $2.00, trįs bonkos $5.50. Adre
PARSIDUODA
BOSTON.
vienas
“
aktyvių
”
nacionalis

žmonių, vadinasi 30 kartų su Kauno valdomas. Lenkų atsuokite: W. Wojtasinski Drug Co,
GROSERNĖ IR RUCERNĖ
OLYMI’IA THEATKE Bl.DG,
Iš
jūsų
aukų
ir
paramos
t
tų
J.
Majorinš.
Bijodamas
111
Brighton
st.
Boston,
Mass
Biznis išdirbtas per 20 metų. V'eta
R(M)M 22
viršum daugiau, negu dabar sakominguose sluoksniuose
mes
ateity-spręsime,
kas
mu

apgyventa lietuvių, lenkų ir rusų. M VALANDOS: DIENOMIS nuo
bausmės
už
savo
nusižengi

yra. Europoj dabar yra 460 neabejojama derybų pasekjų kalbas, galima gera bi ni m9 iš ryto iki 7 vakare.
draugas — kas priešas. kant
daryti. Prie što.ro galima ir gyventi,
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki
milijonų gyventojų, maisto mingumu. Tuo pat laiku mus, Majorinš slaptai perė sų
AUTOMOBILISTAMS.
visi žemaičiai Įtaiką! nes yra du kambariai ir virtuvė.
1 dieną.
gi joje užtektų 560 milijo Lenkija palaikanti glaudžius jęs Lietuvos sieną ir buvęs Tad
Kreipkitės j
(38)
Iš SENU PADARAU NAUJUS
Siųskite
po
$2.50
sau
ir
$1.20
sulaikytas.
Atvežtas
Kaunan
A. VAITKUSAS
nams žmonių. Azijoj dabar santikius su Ukrainos emi
PIGIA KAINA.
saviškiams
Lietuvoje.
Skai

272 Chalkstone avė., Providence. R. I. Pentinu įvairiomis spalvomis sulyg
jis
iš
pradžių
pasivadinęs
gyvena 1030 milijonų žmo grantais, nes Pilsudskis ma
I pasirinkimo. Darau ir lluco.
P. P.
(-)
Tel. So. Boston 506-W.
nių, tečiau ten maisto užtek nąs sudaryti trijų valstybių anglu. Bet vėliau paaiškėjo, tykite “Žemaitį.”
Darbas gvarantuojamas.
kas
jis
esąs,
ir
jis
buvo
nu

A.
KASPAR
FARMOS
tų 1,700 milijonams žmonių. sąjungą iš Lenkijos, Lietu
DAKTARAS
66 Victoria St., W. Soracrville, Mass.
teistas kalėti už slaptą sienos
Afrikoj yra 140 milijonų gy vos ir Ukrainos.
Tel
PAJIEŠKOJIMA!
ventojų. Penko apskaičiavi “Latvis” tuiįs žinių, kad perėjimą.
A L KAPOČIUS
GEROS PROGOS!
mu tenai galėtų išmisti 2,300 Latvijos ministerio pirminin
FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI N KLIETUVIS DENTISTAS
Paiieškau
pusbrolio
Kazimiero APĖIURĖSIT MUSU KOL1ONIJ5 IR
VISŲ ŽINIAI!
VALANI>OS: Nuo 9 iki 12 dieną
milijonų žmonių. Australijoj ko Cielėno kelionės Kaunan ; AMERIKOS JUODVEI- Yvoškos.
girdėjau, kad gyveno Roslvn, NEPAMATYSIT MUS!
D2IAI IŠNYKSIĄ.
Wash.. o dabar nežinau kur. Meldžiu
dabar yra 8 milijonai gyven tikrasis tikslas buvęs atkal
Mes turime tokių farmų, kokių ti) 1 Už visokios rūšies smulkiu* pasiNuo 2 iki 9 vak.,
šiuo adresu:
Jus reikalaujat ir užtikrinam tą. kę
zarsinimua. kaip tai: pajiadkojitojų, o galėtų ten išmisti dau bėti Lietuvą nuo Šios ■ politi Šmith Kolegijos profeso atsišaukti
NEDALIOMIS:
RETRAS /.IMANTAS
žadam. Musų yra didžiausia lietuvių ‘ mus apsivedimą; įvairius prariešiRockford, III. kolioniįa Amerikoje. Rašykite, prisiu
giau. kaip 500 milijonų žmo kos, bet kelionė, kiek žino rius Hankins sako, kad juod- 1727— 17-th avė.,
Įiki 1 v. po pietų.
mus, pardavimus, pirkimus, skai
11
<->
veidžių skaičius Amerikoje Pajieškau savo draugu Baltramie sime kstaliogą.
tome po 3c. už žodį už syk). No
nių. Pietų Amerika dar gali ma, nepavykusi.
PHILLIPS & MATTIS
rint tą patį apgarsinimą patalpirr
• ' t; ' Seredomis iki 12 dieną.
<r,*
per paskutini dvidešimti me jaus ir Kazio Vaivadų ir draugės Ju R. 2. Boa
II.:.-< .
■ .
■
sutalpinti 1,200 milijonų
83.
Scottville. Mich.
Ofisas. “Keleivio” name.
kelis sykius, už sekančius tykius
Pilipauckienės, visi Kauno gub..
skaitome 2c. už žodį už sykj.
žmonių. Per vieną šimtmetį DANTŲ GYDYMO KABI tų ėjo mažvn, kuomet balt- zės
Ž51
Broadway,
tarpe C ir D StVeliuonos apskr. Pajieškau taipgi
■'Keleivio” skaitytojams, kurie tur
SO. BOSTON, MASS.
iš Europos Į Ameriką nuva NETAS AUTOMOBILYJE. yeidžiai dauginosi. Iš to pro švogerio Frano Tankaus. Raseinių ap FARMA ANT GREITO
užsiprenumeravę laikraštį ir už
PARDAVIMO
Mesonų kaimo.
žiavo 8 milijonai žmonių, iš Šveicarijos prof. Kantora- fesorius daro išvedimą, kad skričio. KAZ.
pirma sykį skaitome po 2c. už žodį.
BARTUSEVIČIUS
72
akrai
gražios
Conn.
valstijoj
že
Azijos 6 milijonai. Taigi, pa vičius Įrengė automobily su laiku juodukai čia visai iš 1308 Bush st.. N. S., Pittsburgh. Pa. mės, 35 akrai dirbamos, likusi yra ga Ui pajieškojimus giminių arba
v Paiieškau sesers sunaus Jono F. nyklos ir miškas: šešios geros karvės, drangų skutome po 2c. ui žodį
gal mokslininkų išskaičiavi dantų gydymo kabinetą. Ši nyks.
1 arklys, 125 vištos, visa farmos ma- ( pirmą syki; norint tą patį paj*ešmų išeina, kad pasauly dar tas važiuojąs dantų gydymo
Ka’.lauskio, Varputėnų bažnytkiemio. šinerija, javai visi geri, geras 7 rui- , kojimą tatyyt ilgiau, skaitome po
Lietuviška Aptieka
kaimo, Kuršėnų valsčiaus, mų namas banė, vištininkai, sodnas,
1c. ai žodį už kiekvieną sykį.
vietos yra gana daug ir dėl kabinetas aptarnauja kaimų KAČIŲ PRIEGLAUDA. židainių
Šiaulių apskr.. 20 metų Amerikoj. geras vanduo, netoli miestas ir gera
Mes užlaikome visokių Vaistų
” skaitytojams, kurie
pragyvenimo sąlygų netenka gyventojams, kurie kartais Laikraščiai praneša, kad Apie 14 melų kaip nežinau jo adreso. rinka. Už viską prašoma $3,500; įnešt tur"Keleivio
ir šaknų
užsiprenumeravę laikradtį, už
Meldžiu
atsišaukti,
jei
gyvas,
arba
kas
$1,200. Tai yra puikus gyveni- * pajieškojimus giminių ir draugų
daug galvos kamuoti.
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo
neturi arti dantų gydytojų. New Bedforde mirė tūla po apie jį žinote, malonėkite man pra reikia
skaitome ir už pirmą syki po lc.
apžiūrėk i t jį
(38)
strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
Automobily yra maži baldai, nia Elizabeth Straughlin, nešti, už ka busiu dėkingas. (39) mas, MRS.
už žodi.
GUSTA HEISLER
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc.
T L. FRANSKAITIS
LIESI AR NUTUKĘ ŽMO reikalingi instrumentai, vie kuri turėjo Įsteigus tenai ka
Box 174.
>
Pajieškojimai su paveikslu proTaipgi užlaikėm Dielių iš Lietuvos.
634 Benton st.,
Joliet,
III.
Uncasville. New Įlindon. Conn.
kiuoja daug brangiau, nes padary
Patarnavimas kuogeriausias. {vai
NĖS ILGIAU GYVENA? ta ligoniui ir gydytojui. Va čių prieglaudą ir laikė apie
mas klišės dabar prekiuoja bran
rios šaknys partrauktos iš Lietu
Pajieškau
Veronikos
BartkauskiuSvarstant žmogaus am- karais kabinetas apšviečia 40 kačių. Ji turėjo labai jau tės. po vyrui Petraitienės. Seniaus gy FARMOS!
giai. Todėl norint talpint paieško
vos. Vaistų prisiunčiam ir per
FARMOS!
su paveikslu, reikia prisiųst
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
* žiaus pailginimo klausimą mas elektros lempa. Kabine trią širdį katėms, bet niekad veno So. Boston, Mass. ant 7-th st 200 akrų su gerom triobom, prie jimą
fotografijų ir klaust kainos.
čioj
vietoj.
Meldžiu atsišaukti arba kas,anie ją pat miestuko, farma pirmos klesos
natūraliu keliu, t. y., be jokių tas — automobilis iš vidaus neatsiminė, kad yra daug žinote,
100 SALĖM STREET,
Siunčiant pajieškojimą arba ap
malonėkite man pranešti, už $8,000.
garsinimą reikia prisiųst karto ir
operacijų .ar kitų dirbtinių ir iš oro nudažytas balta našlaičių vaikų, kuriems pa ką busiu dėkingas.
(39)
150 akrų, daug dirbamos žemės, ge
BOSTON. MASS.
mokestį.
MIKOLASBARKAUSKAS
ros triobos, parduoda už $2,800, jmopriemonių, susiduriama su spalva. Daug tolimesniųjų rama daug reikalingesnė,
U’aterbury, Conn. kėt $800.
1235 Bank st.,
"KELEIVIS”
nauju klausimu, kurie žmo nuo miestų ūkininkų labai negu katėms.
300 akrų, apie 80 dirląimos žemės,
ITALIŠK1 ARMONIKAI
255
BR0ADWAY.
Pa'ieškau
brolio
Petro
Ziuramsko,
lygi
ir
be
akmenų,
didelis
miškas
bė•
nės ilgiau gyvena: tie. kurie džiaugiasi šia gydymo Įstai
i pirmiaus
SO. BOSTON. MASS.
gyveno ant 88 Gynesh st., gantis vanduo į stubą ir bamę, 3 maiLIETUVAITE MIRĖ
1 r (
liesi, ar tie. kurie nutukę? gaNew Haven. Conn Malonėkit at-rišauk- lės i miestą, pieną parduoda kvortom,
ti. aiba žinantieji praneškit jo adresą, 28 štukos galvijų. 3 arkliai, traktorius
VAKARĖLYJE
Klausimas labai painus ir jo
dėkinga.
(39) ir visokių mašinų. Parduoda su vis- ATSIDARĖ MEDŽIOKLĖS
negali išspręsti net ir žy HAREMAS SU 500* ŽMO Stoughton, Mass. — Pe už ką busiu
A. BARAVYKIENfi
kuom už $15,000.
SEZONAS.
So. Boston, Mass.
95 akrai, dalis dirbamos žemės ir
NŲ PALAIKŲ.
mieji šios srities žinovai.
reitą sąvaitę.čia Lietuviu Sa 2 Grime st.,
gero miško su triobom. 3 mailės į
Rugsėjo 16 dieną Massa- I
Nesenai vienąs žymus aus Nesenai Indokine mirė ne- lėje
r________
_______
mirė staiga
mirčia Olga Pajieškau savo dėdės Vlado Raš- miestuką Parduoda tik už $1800,
įmokėt
$800.
Platesnių
žinių
klausk
čausko.
paeina
iš
Panevėžio
miesto.
chusetts
valstijoj atsidarė
trų profesorius Vienoj buvo didelės, francuzų žinioj iYukoniutė, 16 metų amžiaus
pas:
A. 2VINGILAS
Apie
24
metai
kaip
gyvena
Amerikoj,
laukinių ančių ir žąsų šaudy
suruošęs tam klausimui išaiš esančios Kombodži valsty- Į lietuvaitė. Ji susmuko skam- girdėjau kad pirmiau gyveno Chica- R. F. D. 1.
Jewett City. Conn.
mo sezonas, kuris tęsis iki 31
kinti paskaitą, iš kurios aiš bėlės karaliukas Sisovat, ku bindama pianą. Pasirodo, goj. Prašau atsišaukti arba kas žinot
praneškit. už ka busju dėkingas. (40)
AR NORI PASIDARYT 'gruodžio. Vienam žmogui
kėja, kad žmogaus liesumas ris per 88 savo amžiaus me- kad ji turėjo širdies ligą.
VIADAS RAŠCAUSKAS
PINIGŲ.
įleidžiama i vieną dieną nu-: Mes išdirbame ir importuojame , iesąs kurio nors kūno truku- (tus prigyveno
. „
daug
_ .Įvairių
29 Nelleda st., Montreal P. Que.,
Canada.
PIRK
FARMĄ
šauti nedaugiau kaip 25 an kių rūšių rankomis dirbtas Itališka
mo išdavinys. Dėl to per dį-.turtų, kurių tarpe ir haremą KONSTANTINOPOLY SU
50 akrų derlingos žemės, 6 karvės. 2
Akordinas geriausias pa smilvj-’ Ar
DEGĖ
400
NAMŲ.
|
delis liesumas turi žmogaus ?u 500 žmonių. Visas turtas
Frank Yucis pajieškau savo brolių arkliai, vištos, didelis sodas, vištinin- tis ir 8 žąsis. Saulei nusilei 10 metų gvarantuoto .
' ain'
sostinė! Adomo ir Jono, paeina ii Kauno rėdy- kai. šilo, javai, visi įrankiai. 9 kamba dus medžioti draudžiama. Iš žemesnės negu kitų i "d , • v
Dyk i
amžiui trumpinimo Įtaką, jturi atitekti jo Įpėdiniui, da- Buvusioj
nuvusioj turklį
tursų sostinėj
Te)šių apskričio
par»- rių moderniška stuba, tik keli žings
suteikiam pamokinin.n
Reikalauki:
I er daug lieso žmogaus or-baltiniam karaliui, išskyrus Konstantinopoly pereitą są- pijos, sieskunų kaimo Me'dziu Ko niai ) miesčiuką Naudokitės proga. ryto medžioklė prasideda už katalogo, kurį prisiunčiame dykai. (-)
JOSEPH C EREI. & SON
pusės valandos prieš saulės
ganizmas mažai atsparus haremą.
RUATTA SERENEI.I I & CO.
vaitę gaisras sunaikino 400
s,up-j“^xx“:yu<ts
U0> Village stWrst Mednav Mass
tekėjimą
jvairiom ligom Dauguma |
irusio
karaliaus žmo- namų.
Tel. .Medway 30
7t» < on^i-ess avė.,
Shelton, Conn.

Įvairios Žinios.
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riviuka gi net ir taip, kad Visgi reikia pasakyti, kad, liudyja, kad su pneumaio- šiaip jau tikrai butų pasimi• pneumatoraksas neduoda galutini pneumatorakso re- rakso pagalba visiškai išgy- rę.
• jokių rezultatų.
i zultatai gan geri ir statistika domi tokie ligoniai, kurie
D-ras L. Koganas.
•

*I

ATSARGIAU SU GYDUO- Į sveikiau, negu kokius ten gydyti
LĖMIS VIDURIAMS PRA- nuodus imti.
................... , vietoje
j
Nekuriu
žmonių
viduriai leist-i i
L1UOSUOTI.

ją suspaudimu, bet
skystimo jis pasiūlė
pleuros tuštumą orą
(dujas). Toksai gydymas at
siekė gerų rezultatų. Jo me
todas greit pas gydytojus pxisidarė labai populiarus. 1912
m. tarptautinis gj-dytojų su
važiavimas Romoje savo nu
tarimuose iiatarė plaučių
džiovą gydant plačiai vartoti
pneumatoraksą.

/

,

perdaug aptingsta ir nebenoj'ri dirbti. Tokiems yra gera
Rašo Dr. Margeris.
! išvalgyt prieš eisiant gulti
Gyduolių viduriams pra- torielkutę krūvoje išvirtų
iiuosuoti reikia vartoti kul slyvų, obuolių ir razinkų. Ta
kas mažiau, negu šiandien tai paakstina surambėjusias
yra vartojama. Teisybę sa žarnas savo darbą atlikti.
kant, lai jų reikia tik tada, I Įpročio tas neišvysto, nes
kada jau žmogui tenka ne laikui bėgant žarnos pačios
juokais susirgti n lovon atsi savaimi susitaiso ir darbo Kaip daromas pneuniatoguli. o šiaip jau, tai ir be jų nebebijo.
raksas?
apsieiti lengvai galima. Kai Jeigu tokie paprasti, bet
Į pleuros tuštymą per kru
žmogus smal kiai serga, arba vis dėlto labai geri, dalykai tinės
sienelę Įduriama adata,
po operacijos lovoj guli, tai, uepagelbsti, vadinas, vidu- sujungta
su dujų (azoto ar
žinoma, jo žarnos dabar ’rių sukietėjimo neprašalina, ba oro) rezervuaru
ir mano
kaip reikia nebedirba ir to lai. žinoma, reikia kas nors metru
(manometras
rodo
dėl liuosuojantys vaistai vi ('augiau daryti. Geriausia, koks yra spaudimas pleuro
duriams būtinai reikalingi tai imti, kaip tik prieš ei je). Kadangi pleuros tušty
Čia jie padeda kunui apsiva siant gult, valgomasis šaukš me normaliai spaudimas yra
lyti ir nuo nuodų pasiliuo- tas mineralinio aliejaus. teigiamas, tat. jeigu mano
suoti. Žinoma, yra ir tokių li Daugelyje atsitikimų dau metre pasirodo judėjimas Ze
gų, kad sunkiai sergančiam giau nieko nei nereikia. Bet niau nulio, — galima žinoti.
ligoniui negalima žarnas įkartais- pasitaiko ligoniai <ad adatos galas yra pleuros
liuosuojančių gyduolių duo kad tokie dalykai nieko ge- uštvme ir tuomet galima
ti; bet tai reti atsitikimai, la nepadaro. Žinoma, tad?
ypač šiandien, kada žmones jau reikia jieškoti viduriu ieisti iš rezervuaru dujas ar
orą.
gyvena daug geresnėse sani užkietėjimo priežasčių. Tai taTam
yra sukons
tarinėse ir hygieninė>e aplin padaryti gali tiktai sumanus truotas tikslui
su
visais
atatinka
gydytojas. O priežastis sura
kybėse, negu seniaus.
mai prietaisais aparatas.
Bėda teėiau>. kad šian dus ir jas pašalinus, vidurių
Kadangi pleuroje papraš
dien, kaip ir visada, žmonės sukietėjimas patsai savaimi ai spaudimas neigiamas,
labai lengvai persiima blo išnyks. Gal būt. kad čia rei ai plaučiai būna išsiplėtę,
gais ir sveikatai žalingais kės ir tam tikros gyduolės leidus gi dujų, dėka savo
papročiais. Kaip tik jau spė- , pavartoti,
„.
. bet gydytojas jau plastiškai
konsistencijai,
ja biskuti viduriai sukietėti.'?"??5’ -*05
unk.*?
ne •tlaučių pusė supuola
ir nu
tai tuoj, žiūrėk, ir prie gy ir jis padalys, kas reikia.
joja
kvėpuoti.
duolių puola, perka aptieko- Baigiant reikia da pasa
Dujoms Įsisiurbus, laikas
je visokias piliukes ir sky kyti, kad žmonės turėtų vi nuo laiko vėl jų Įleidžiama ir
stimus. O čia to visai nerei- sokiems skelbimams bent uo budu ilgai palaikoma
reikia. Argi neužtenka tiks kiek mažiau tikėti. Tokių plaučių supuolimas.
liai valgyti ir laukan eiti? skelbimų, kurie neretai tarsi
Kaip greit taisosi kiekvie
Kurie valgo kaip reikia, ata kalbete Įkalba lengvatikiams nas džiovos apimtas žmo
tinkamai maistą sukramto. visokias ligas ir paskui tokių gaus kūno organas, jei jam,
išgydymui gyduoles, vk
duriu nevargina ir nekieti- siskar nei eikia paisyti.• _ Juk /ra suteikiamas pilnas ra-į
(pav. visiškoj ra-?
na; kurie išeina laukan re tai niekas daugiau, kaip tik numas,
nybėj
esantis
kojos sąnarys, j
meškerė
neišmanėliams
gau

guliariai: kurie turi kantry
mt
kurio
uždėtas
gipsas),!
bės vieną-kitą minutą ir il dyt ir po tam juos išnaudoti aip greit taisosi ir džiova;
giau pasėdėti; kurie paga Kad tai butų tik piniginis iš erganti plaučių pusė, kuriai
lios, ir išsimankština pakan naudojimas. tai dar pusė bė pneumatoraksas taipgi sukamai, — tie su savo vidu dos, bet bloga, kad čia eim eikia visišką ramybę.
riais jokių bėdų visai neturi. žmonių sveikatos griovimas
Supuolusioje plaučių pu
Visai sveiki žmonės pradeda
Visai kitaip betgi yra su gyduoles vartoti, o jau pas rėje Įvyksta kraujo susilaikv-i
tais, kurie, ar tai dėl tingi kui be jų nė žingsnio. Tokiu nas, ir tie pereinamieji nuo-'
nio, ar tai dėl neišmanymo, budu žmogus ir pinigus be lai (toksinai), kurie džiovai
nesinaudoja sveikais bu reikalingai mėto, ir patsai ?sant platina ligą per kraują
dais vidurius praliuo- sau ligą daro, pagaliaus, be no visą kūną, dabar nebegali
suoti, bet tuoj šoka prie vi sigydydamas ir besirūpinda aisvai cirkuliuoti ir paga-j
sokių gyduolių. Jie paprastai mas ne tiktai savo žarnas su iau nyksta. Nekuri laiką pa-j
yra labai geri žmonės viso gadina, bet ir visą nervų sis aikant plaučių pusę pneuma:
kių nereikalingų vaistų ga temą nusilpnina, neurasteni oraksu suspaustą, tuo pačiu Į
mintojams ir pardavėjams, ją gauna. Tada ji gydyti bai Dadedama augti jungiamie-;
nes gerą bizni jiems daro: siai sunku. Taigi, visokių ■iems'audiniams. kurie smar
bet jie labai "blogi sau. Imda- skelbimų, kurių ir laikraš kai apauga džiovos žydijni'gyduoles ir tada, kada jų čiuose, ir ant sienų, ir ant įius. susirgimo gi vietoj eina
■ .visai nereikia, jie Įpratina tvorų kupina, — visai nepai urandėjimas.
savo žarnas dirbti tik tada, sykite. Turėkite galvoj, kad
Palaikant pneumatoraksą
kada gyduolių jas, gauna, o visokių viduriams praliuo- lgą laiką, -apie 2—3 metus,
paskui be gyduolių jos visai suoti gyduolių, išdirbėjai ii ;alų gale susirgimo vietoj
nebedirba. - Ir taip žmogus pardavėjai patys jų labai* ieka tik randas ir tuomet I
pasidėto tikras ligonis, nes m3Ža£ arba veikiausiai ir vi nustojama leisti dujas. Įleisfbę. vaistų gyventi nebegali. sai nevartoja, Jie gamina jas os dujos Įsisiurbia i kūną,
ar tai gražu, kad iš" sveiko pardąrftnui, kad iš žmonių. plaučių pusė išsiplečia ir
žmogaus
ligonis .pasidarė, ir tamsumo ir nelaimės pasipel- pradeda kvėpuoti, kaip svei
tai be jokios svarbios prie- aius jr iš tiesu laimingi yra ka.
žasties? Ir tokių žmonių ga- tie< kurie tokių‘ skelbimu viSavaime suprantama, kad
lybėsyra.y
_
sai neboja, ir nereikalingo uo budu galima gydyti iš
Ažuot visai bereikalingai mis gyduolėmis savo kūno ii tart tik viena plaučių pusė,
nes antra paliekama žmogui
ligoniais pasidarius, štai kas proto nenuodija!
tvėpuoti. Mat. gydant pneųpatartina daryti: Jeigu vi
duriai neišsivalo kaip reikia, PLAUČIŲ DŽIOVOS GY matoraksu vieną plaučių pu
sę, kita, nesuspausta pusė,
tai visai neišpuola skubėti DYMAS PNEUMATO.uri atlikti dvigubą darbą, o
gyduolėmis juos akstinti, bet
RAKSU.
jei ji butų ligos apimta, tad
reikia visų pirmiausiai kito
kiais budais juos atitaisyti. Kas yra pneumatoraksas ir liga Įsigalėtų dar labiau, dar
Gali būt, kad maistas yra per kuomet jis reikia daryti? labiau pradėtų irti plaučių
daug vienodas ir sunkiai Tur būt ne vienas girdėjo tudiniai.
Padarius ligoniui pneuma
virškinamas. Pakanka tąd apie plaučių džiovos gydy
maisto sąstatą biski pakeisti, mą Įleidžiant Į plaučius ore toraksą, dažnai atsitinka,
be to, valgyti daugiau daržo (dujų), kas moksliškai vadi kad jis jau po kelių dienų
vių, vaisių, nepatingėti vie nama pneumatoraksu. Kas pradeda taisytis. Tiesioginis
ną-kitą stiklą vandens tarpe tai yra pneumatoraksas, kaip rezultatas toksai: karštis nu
valgių išsigerti. — ir viskas jis yra daromas, kaip jis vei puola kartais iki normalės
bus gerai. Kanais Įpratimas kia į ligą ir kokius rezultatus temperatūros, kosulys perei
reguliariai laukan išeiti labai duoda toks gydymas — aš na, ligonis arba nustoja
puikiai dirba: kaip tik jau pasistengsiu čionai išdėstyti? skrepliavęs arba skrepliuose
Senai jau buvo pastebėta,; neberandama tuberkuliozo
ateina tas laikas, tai ir norisi
Geriausiai
įprasti
eit
kad
pleuros tuštyme, atsira bacilų, atsiranda geras ape
eiti,
dus
skystimui,
jei jis spau titas, didėja kūno svoris ir
tuoj po pusryčių, po pietų ir
po vakarienės, žinoma, ku džia nesveiką plaučių pusę, hemoglobino nuošimtis, —
riems užtenka sykio arba pastaroji greit taisosi — kar žodžiu, porai mėnesių pra
dviejų per dieną, tiems ne štis nupuola, kosulys ir slinkus kartais ligonio ir pa
žinti negalima. Bet nevisuoreikia trijų sykių eiti. Yra skrepliavimas susilaiko.
Iš tų pastebėjimų Italų gy met taip urnai gaunasi tokie
žmonių, kuriems reikia biski
ilgiau nei paprastai pasėdė dytojas Forlanini pirmas pa geri rezultatai, kartais page
ti. Kodėl taip ir nedaryti, ne- darė tinkamas išvadas. 1882 rėjimo tenka laukti keletas
pasėdėti kokią dešimti mi- metais jis patarė susirgus mėnesių ir tai dar jisai daž
nutų? Juk tai daug geriau ir džiova vienai plaučių pusei nai ateina labai pamažu. At-

NEPAPRASTOS DOVANOS
LELEIVI0” SKAITYTOJAMS
$5,000.00 VERTĖS GERŲ KNYGŲ BUS IŠDALYTA

PER RUGSĖJO MĖNESI
Pradedant su šia sąvaitę “Keleivis” skelbia dideli Švietimo Vaju. Jis per

vieną mėnesį nori išplatmt už $5,000.00 visokių naudingą knygų.

Knygos yra duodamos kaipo dovanos už “Keleivio” užrašymą.
Kas užsirašys sau “Keleivi” metams ir prisius $2.00 prenumeratos, tas gaus už $1.00 knygų do
vanų. Reikia tik pridėti prie to 15c. persiuntimo lėšoms padengti.
Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir prisius jo prenumeratą, tas gaus už

82.00 knygų dovanų. Prie to reikia pridėt 25c. persiuntimo lėšoms padengti.

REVOLIUCIJOSUGNĮ?

ŠITAS VAJUS PASIBAIGS RUGSĖJO (SEPT.) 30 i, 1927.

KNYGAS GALIMA PASIRINKT! IŠ ŽEMIAU PADUOTO KATAUOGO:
bai lengva. Protaujantiems darbininkams veikalėlis nepava
duojamas. Kaina 25c.

AR ŽINAI, KAIP LIETUVA eJO PER

Ar žinai kaip kunigai rėmė griūvančią caru valdžią, kaip jie
“Socializmas ir Religija,” — Labai įdomi knyga šituo svar
paskui norėjo junkeri Urachą pastatyt Lietuvos karalium ir biu klausimu. Ją turėtų perskaityti kiekvienas katalikas ir so
kaip Vokietijos revoliucija pagadino jų planus? Ar žinai taip cialistas. Parašė E. Vandervelde, vertė Vardunas. Kaina 10c.
gi. kaip bolševikai buvo užėmę Lietuvą ir kaip lietuviai karia
“švento Antano Stebuklas.’' — Dviejų veiksmų komedija.
vo su lenkais? žodžiu—ar žinai, kaip gimė Lietuvos Respub
Perstatymui reikia 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lošimas už
lika ir kokie jos rubežiai?
Jei nežinai, tai perskaityk knygą vardu “Lietuvos Respub ima apie 2 valandas. Kaina 25c.
likom Istorija.“ čia telpa visi faktai apie Lietuvą, pradedant
“Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Praeities.“ — Knygutės
nuo 1905 m. Rusijos revoliucijos ir baigiant šiomis dienomis.
Knyga didelio formato, su dideliu spalvuotu žemlapiu, kaina įtalpa susideda iš sekančių dalių: 1) Giria ir moterų vogimas;
2> Lietuvos moterų ir vyriškių šventės; 3) Lietuviai lieka
Sl.OC; apdaryta $1.25.
velniais; 4) Paskutiniai lietuvių dievai. Parašė Z. Aleksa.
Kaina 10c.
AR ŽINAI. KOKS BUVO DIEVAS PERKŪNAS?
Ar žinai, kada ir kaip lietuviai jį garbino, kaip jis išrodė ir
“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
amžius. kaip jis sunaikino pasaulį ir paskui ant tuščios žemės mo'formos. ir kodėl turės būt pakeistas kapitalizmas.
25c.*
sutvėrė lietuvių tautą? Ar žinai, kaip atsirado žemaičiai ir
kaip jie norėjo mėnuli nukabint nuo dangaus?
“Tabakas.“ — kaip jis žmonėms kenkia. Liaukimės rūkę!
Jei to viso nežinai, tai perskaityk knygą “Kokias Dievus Pagal A. Apolovą ir daugelį iš gyvenimo patyrimų parašė K.
žmonės Garbino Senovėj?” čia telpa apie 400 visokių dievų ir Stiklelis. Kaina 20c.
\
visu tikėjimų istorija. Tai ne šventraštis, bet grynas mokslas.
“
Davatkų
Gadzinkos
“
ir
kitos
linksmos
aainos.
Apart
juo_
Perskaitęs šį veikalą, sukirsi kytriausį kunigą. Kaina tik
kingų
“
Davatkų
Gadzinkų
”
telpa
30
įvairių
juokingų
dainų,
S1.<K); apdaryta $1.25.
eilių, parodijų, ir tt. Daugelis iš dainų tinka juokingoms dek
lamacijoms. šešta pagerinta laida. Kaina 10c.
AR NORI GRAŽIŲ DAINŲ IR EILIŲ?
Jei taip, tai išsirašyk didele eilių knygą “Sielos Balsai.“ Tai
“Žingsnis Prie šviesos.“ -—/Vieno akto vaizdelis ir monolo
yra puikiai iliustruotas veikalas ir gražiausi* lietuvių litera gas “Našlaitė.“ Parašė K. S. Lietuvaitė. Kaina 10c.
tūroj leidinys. Kaina 75c.; auksuotais apdarais. $1.00.
“Biblija Satyroje.”
Labai Įdomi ir juokinga knyga su
AR ŽINAI, DELKO REIKIA GERT IR VALGYT?
379 puikiais paveikslais, perstatančiais įvairius nuotikius nuo
Pasakysi, tai kvailas klausimas. Gert ir valgyt reikia dėl prieš sutvėrimo pasaulio iki užgimimui Kristaus. Įgijęs šią
to. kad norisi. Bet kodėl norisi ? Kodėl be valgio žmogaus kū knygą niekas nesigailės. 382 pusi. Kaina $1.00.
nas sunyksta ir miršta? Tai begale svarbus klausimai. Juos
“Kaip Tapti Suvienytą Valstijų Pi kečia?“ — Aiškiai išgul
labai aiškiai išdėsto D-ras G-mu* savo knygelėj “Delko Reikia dyti pilietybės įstatymai su reikalingais klausimais ir atsa
žmogui Gert ir Valgyt.” Išsirašyk ją. Labai įdomus ir pa kymais lietuvių ir anglų klibose. Antra peržiūrėta ir pagerin
mokinantis veikalėlis. Kaina 15c.
ta laida. Kaina 25c.
“Kodėl Ai Netikiu Į Dievą?“

AR BUVO VISUOTINAS TVANAS?

Ar tiesa, kad visuotinas tvanas buvo sunaikinęs visą pa
saulį? Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą žemę apsemtų?
Kur tas vanduo dabar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos galėjo
atsirasti po tvano juodveidžiai. raudonveidžiai ir kitų veislių
žmonės? šitie ir šimtai kitų klausimų. į kuriuos negali atsa
kyti joks kunigas, yra nuosakiai ir-aiškiai iššdėstyti veikale
“Ar Buvo Visuotinas Tvanas?” Knyga be galo Įdomi. Kas žo
dis—tai faktas; kas sakinys—tai naujas knnigų argumentas
griūva. Mokslas ir mokslas nuę pradžios iki galo. Kainą 25c.

ii

___ ,_______ H

— arha Tikėjimo IČntfka.
Knygutė pilna argumentų ir faktų, kurie kaip kirviu kerta vi
sokius burtus ir prietaras. Parašė Iksas. Antra, pataisyta ir
padidinta laida. Kaina 2Oc.
"i *•/ p

“Monologai ir Deklamacijos.” — šioje knygoje telpa dau
gybė gražių ir juokingų monologų ir deklamacijVisokios
temos: darbininkiškos, revoliucijonieriškos. tautiąlros. humoristiškos ir laisvamaniškos. Visos skambioswvisps geros. Tin
ka visokiem* apvaikščiojimams, baliams, koncertams ii tt. Antra pagerinta laida. Kaina 25c.
>

KITOS GEROS KNYGOS:
*'
“Musu Padėjimas.“ — Įdomus pavyzdžiai iš dabartinio dar“Lietuvių šrimyuų Istorija.“ —.Jei nori žinofj. kaip seno ’-hėninkų padėjimo. Parašė Antonovas. Kaina l(įc.
'

vės lietuviai gyveno, tai perskaityk: šitą knygą. Iš ids sužino
“Nihilistai." — Tragedija trijuose aktuose. Veikalas pa rosi. kad musų protėviai paiiaš sau vogdavo arba tiesiog per
do.
kaip studentai nudėjo carą Aleksandrą II. Istorinis ir laužpuolimą smurtu išplėšdavo merginas iš tėvų glėbio. Vyrai ’
bai
įdomite dalykas. Kaina 25c.
tuomet turėdavo po keliatą pačių. Be galo įdomus veikalas.:
Kaina tik 35c.
“O- S. S.“ aiba šliubinė Iškilmė. Vieno akto farsas, labai
juokingas
ir getas perstatymui- Parašė Feldman. Vertė J.
“Pajauta” — istorinis romanas apie Lizdeikos dukterį XIV Uktveris. Kaina
15c.
• .
šimtmečio Lietuvėje. Nepaprastai įdomus skaitymas. Knyga
Popas ir Velnias" ir.toj pačioj knygutėj “Adomas ir Jiedidelė. 468 puslapių. Kaina $1.50.
va.” Smagus ir juokingas pagftfcąitymas. Kafa» lOe.
“Ben-Hur“ — istorinis romanas iš Kristaus laikų. Parašė
“Salomėja.“ Herodienės duktė. Veikalas parodo, kaip Salogarsus rašytojas Lew Wallace. Veikalas storas. 472 puslapių,
mėja nuoga šokdama apsuko Herodui galvą ir privertė jį nudailiai iliustruotas. Kaina $2.00.
kirsti šv. Jonui galvą. Kaina 25c.
“Patarimai Merginoms ir Moterims“ — naudingas ir pamo
“Amerikeniškes Vestuvės.” — Dviejų aktų komedija. Juo
kinantis veikalas. Su paveikslais.’Kaina $1.00.
kinga ir lengva perstatymui. Parašė Iksas. Kama 10c.

I

“Byla Detroito Katalikų su Socialistais.“ — Pirmą kartą

katalikai užpuola Socialistus 31 d. gruodžio, 1911. Antrą kartą
jie užpuola socialistus 31 gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj iš
tisai telpa teismų rekordai ir prirodymai, kokių begėdysčių
katalikai dasileidžia kovoj su socialistais. Su paveikslais.
Kaina 25c.
.
:
“Eilės ir StraipNiiai/’ — šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
daugybė moksliniu straipsnių, juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
Kaina 25c.
“Materialistiškas Istorijos Supratimas.”—Pamokos iš proletariškosios filizofijos. Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk šitą knygelę. Kalba ha-

.
•
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|

I

“Amerikos Marokas. arba kaip kataliką kunigas Hans
Sehmith papiovė savo apgautą gaspadinę. Su paveikslais. 10c

“Dėl Pinigą“ — 3 aktų drama sulyg Tolstojaus, čia rišamas
opus klausimas: ar gali žmogus kitą žmogų užmušti, ar ne?
Nepaprastai drąsi kalba. Kaina 35c.
“Karės Nuotakos,“ vieno akto drama iš karo laikų.

20c.

“Caraš Sibire” — juokingai vaizdelis iš caro gyvenimo,

kuomet po revoliucijos jis buvo ištremtas j Sibirą. Kaina 26c.
“žemaitės Raštai Karu Metu.” — Knyga padaryta ant la

bai gražios popieros ir gražiai iliustruota. Kaina 50c.

•
*
'
Prašome išsirinkti iš augščiau paduoto katalogo patinkamas sau knygas, pažymėti jų vardus
ant atskiros popieros, ir kartu su prenumerata prisiųsti žemiau paduotu adresu. Tik prašome
neužmiršti pridėti 15 centų persiuntimo lėšoms. (Imant už $2.00 knygų pernuntinnri—25c.)
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KELEIVIS

(mat bakas ištiktųjų buvo Keliui į galvą ir ją_perskėlė.
Panevėžio
Rugpiučio 24 d. Geistai ų raudonai nudažytas) ir tada Nepersenai
kaime, Miroslavos vals., Aly abiem teko prisipažinti. Tar apygardos teismas Čepą nu
taus apskr., pil. Valento Po domi jiedu paaiškino, kad baudė dvejais metais sunkių
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)
vilo ukv sudegė žmogus. Iš vagystę padarę būdami visai jų darbų kalėjimo.
j liekanų galirmi spėti, kad su- girti; važiavę pro Noreikiš
ŽIAURUS TĖVAS.
kių dvarą, ir pamatę geležinį
AMŽINAI BE ŠVIESOS.
stropiai
i
(
t
e
i?
u
^
s
^
uvo
šatenas,
viduta1i Prienų policija
•
•
L
finin nirin
oc-jc tQrn
tA
įsirito jį į vežimą ir Nevarėnai. Markiškių kai
Veliuona. Daug man teko savo pareigas eina ir mažne tinio ūgio, liesas, tarp 18-40 baką,
parsivežė
pas Baltrušį, kuris mo ūkininkas Narbutas nese
matyti tokių bedalių varg visus nusikaltimus išaiškina. metų amžiaus, jo apatiniai baką geruoju
policijai išda-nai
___________
____ beskarado savo vaikus
dienių. kurie amžinai šviesos Prienų apylinkės gyventojai baltiniai — marškiniai rezvė.
Baką
Baltrušis
norėjo
pabant
žirnius
’
Vaikai
subėgo į
netekę, bet vienas neregys, dėkingi p. Olšauskui užjoki™ (nisiska sietka), kelnės silikti sau rugiams susipilti,
trobą. Tėvas užėjo i trobą
pasišvęntim.ą
jų • iš baltos krautuvės medžia
kurs gy vena ir elgetauja Ve Tnepaprastu
_
1
_
•
'
o
Blockiui
žadėjo
sumokėti
gos,
viršutinės
kelnės
iš
juo

dideliu peiliu nešinas ir grąliuonos apylinkėse, tikrai labui. \
•18
litų
už
parvežimą.
No

dos
spalvos
gelumbės,
liemesino vaikams. Čia pat turėjo
yra nuostabus. Jis nemato
romis
nenoromis
Baltrušis
ny
rusiška
šiletka,
pamuša

ir akmenį, su kuriuo netyčia
nei krislo šviesos ir niekeno i VALSTIEČIAI LIAUDI
turėjo
baką
atvežti
atgal
Į
las
dryžuotai
mėlynos
—
pataikė sunui į veidą. Su
Į
nevedamas elgetauja. Jo NINKAI PRIEŠ KONSTI
dvarą,
o
byla
dabar
pasiųsta
baltos
spalvos.
žeistas
vaikas nugabentas į
nuolatine apsistojimo vieta
TUCIJOS KEITIMĄ.
teismui.
Alytaus
apskrities
II
nuo

Telšių ligoninę.
septyni kilometrai nuo Ve Rugpiučio 20 d. Kaune
vados
teismo
tardytojo
vedaliuonos miestelio. Bet kas
______ _________
Valstiečių
Liaudimn- mas pajieškojimas sudegu- PROTESTAI KALĖJIME.
GAI&AS.
stebėtina, kad jis vienas daž-'kų Centro Tarybos posėdis, šio asmenybei nustatyti. Ži Kauno s. d. kalėjime poli-i
nai ateina į Veliuonos mies- Pirmininkavo buv. preziden nantieji tesikreipia Į nurody tiniai kaliniai paskelbė rug Panevėžy, Klaipėdos gattei] ir kapinėse susirandamasDr. Grinius. Dalyvavo 19 tą tardytoją.
dienoši
vė^ kil° £aisf aS- Panevėžio
piučio 23 d. vienos g
L.._~
.savu mirusios žmonos kapą nariu.
■
/
.gaisrininkų
greit
streiką dėl nuteisimo atvvko gaisrokomanda
I bado
:r jį aptaiso, žolynais apso- Nusistatyta prieš referen-Į
vieton
ir
tuoKAIMO VARGAI;
politinio kalinio Banai
dina, čia jam nuv mažens durną (tautos balsavimą dei! “Rytas” Nr.'_186 paduoda mirti
čio iš Šančių, _Z_____
priprastos vietos, tai tiek ne- konstitucijos keitimo), .
keletą
pavyzdžių,
kaip
musų
munistinės literatūros plati-'
nuostabu,
bet jis kur
nueina
ir į liaPatikrinti
pareina iš Kauno,
iš Veudininku seni
uToįramos^nS kaim-eaid minkai nimu. Grupė politinių kali
liuonos vra penkios <lešim-®ai (kurieTvuofa ?au se!m‘.n,n,kaula- ’snaudodan,! nių (Pajaujo, Tornau ir kitų
bylų, viso 19 žm.) šį kaną*
>VS
A.„, buten- žmordų!p,tietl
M *“«■"<*• Žmones
tys HL.matn.
kilometruT šio žmogaus 5
40” metui
pi_3
labai gera atmintis i-n,S n.
kenčia ir dejuoja, o nebebadauja, nes rugpiučio
ir nujau- reikalų bei laisvės gynimasvaidininkii tanvalė 19 d. toji grupė, skelbdama
. nePrikla?--.k- biurokratizmas a^ga. Girbado streiką, pareiškė, kad
jis apjakę?. 12 metų būda- ^spjjivbę., socialių nelygybių ;di,
“ valdininkų žmonės bijo, tuomi
protestuoja principamas. Ir jei jis butų
butu neapjaneaoia- ^ašaTiriimas
rfašnTinir
tt NusistatyK'ndRtatv- ,dabar toji baimė dar dides^
ir kt.
iiai prieš visus nuteisimus
kęs ir butų gavęs nąjįiekt tą. jr toliau kovoti už senus
Į
nė,
kadangi
nebėra
tarpininmirti
už politinį nusistaty
mokslo, butų buvęs [g^rfijus.Į^bilsibs.
ifijus.
) ,
’ kų tarp vyriausybės ir žmo mą.
V-ka.
į Ar dalyvauti rinkimuose į nių, kokiais buvo Seimo na
■apskr. žemės ūkio tarybas ir riai, kurie, surinkę iš savo I
DALGIS PO KAKLU.
referendume—pavesta Cen- apylinkės žmonių skundus SUŽEIDĖ 6 KELEIVIUS.
šiomis dienomis Vvriausis'tro Komitetui kartu su vi- patiekdavo juos patiems mi- Rugpiučio 23 d. siaura
Augšto Gerumo
jam šiaulių-Biržų geležinke-i
Tribunolas sprendė apeliaci- somis kitomis demokratinė- nisteriams patikrinti.
Žemos Kainos
jos tvarkoje Jono Civilio bv- mis partijomis nustatyti. Ta- Sodžiaus būklė gana tei lių ruože tarp Sukorių ir
lą. kuris Panevėžio apygar- rybos posėdis praėjo gyvai ir singai nupiešta. Tik tam pa Stočiunų 30 klm. atstumu Patikėtino Vardo
nuo Stačiūnų nugriuvo 2 vados teismo sprendimu už nu- su dideliu ūpo pakilimu,
čiam “Rytui” tektų prisimin Igonai
i
ir vienas pusvagonis
ir
žudymą buvo nubaustas de--------------ti, kodėl žmonės taip bijo ; prikrauti
skuduriais.
GriuGRJŽTA PABĖGĘ
šimčia metų sunkiųjų darbų
valdininkų, nors juos ir
Garantijos
sužeisti šeši keleiviai; Garsios
PEOVIAKAI.
kalėjimo.
Žemiau
at vaizduotTrzersoll
)aikro«!vlta:
skriaudžia. Teprisimena sa i vant
Rankinis. $3.50; V .nkee, $1.50; \\ ater
Dar 1918 metais broliai
Rugpiučio 15 d. prie de vo viešpatavimo dienas ir ar kiti jų sunkiai sužeisti.- Trau- yra:
būry ploto auk<
majfe, $X.o0; Junior.
$3.25; ir Midjet, $3.25
Jonas ir Jurgis Civiliai nak markacijos linijos Trakų ap-j daug tuomet krikšč. dem. ‘ kinys išėjo 22 v. 40 m. Nu’
kentėjusieji
traukiniu
nugaties metu apvogė Levaniškių skrity sulaikyti pervažiavę ...
ministeriai kreipdavo dėmė- . benti i Šiaulius.
kaimo, Matelių valsčiaus gy musų pusėn Petrauskas VIa-!■ si
____________
sio į žmonių skundus.
Klebo-i
ventoją Paškevičių, o kada das ir Jablonskis Antanas, no ar panašaus rekomenda-i
NUBAUDĖ VALSTIEČIUS
Paškevičius pamatęs vagys abudu kilę iš Kaišiadorių cija viską nulemdavo,
LIAUDININKUS.
tę, leidosi vagis vytis, Civi miestelio, Trakų apskr. ir. Sąžiningų valdininkų ne_ slaptai
_ __ maža yra. Ne jiems tie skun- Telšių karo komendanto
liai sugriebę Paškevičių, pa 191<J m. priklausę
...... , P. O....
“ir taikomi?
nutarimu Valstiečiu LiaudįW. oįanizačb^af'
<----- :—1 ■’'•■•
’
• "Bet
~ daroel
’
vogtu dalgiu perpiovė jam lenku
kaklą.
jai ir buvo pabėgę į Lenkiją, buvo tokių, kurie vakar buvo;niPk^ TelsJ^ Apygardos KoPer kratą pas Civilius ra kur ir gyveno iki šiam laikui, ištikimais “katalikais ” o da- mitetas nubaustas kaip seka:
*•’........... •be -to dar
1 ikaltina.x.bar gerkles
.. plėšia,
...................
do kruviną dalgį ir išvogtus Jablonskis
kad “my;'Jonikas — 200 litų arba dvi
Paškevičiaus daiktus. Jurgis mas buvęs lenkų partizanų tautininki.” <Jų'.
’ mat,“dienos,į?vaiti ka,ėiim?’ K«,Pša ,ir
Tornau — po 100 litų arba
Civilis, matyti, sąžinės grau- vadu ir dalyvavęs kovose ir tokia šiandien mada.
Fer Cwts aad We«a4
po 1 sąvaitę kalėjimo.
ziamas 1922 metais T
Kaune prieš musų ginkluotas jėgas. I
Apafeaugokit nuo triniroNubaustieji padavė skun
nusinuodijo. Jonas Civilis Abu sulaikytieji pristatyti
“ALFOS” BYLA.
ziaimo. Gydykit kiekvieaų
buvo pasodintas į kalėjimą, apskritį.
įpjovimų. žaizdą ar įdrėa*
I Garsioji byla apie bendro- dą Krašto Apsaugos miniskimą m stiprio ir nenuo
teriui.
Vyriausiasis Tribunolas
vę “Alfą” Kauno apygardos
dingu aptineptiku. Zaaito
patvirtino Civiliui skirtą MIRTIES BAUSMĖ UŽ teismo nutarimu perduota
užmuša bakterijas ir pa*
geibuti
gyti.
PASMAUGTAS
PIEMUO.
bausmę.
LAPELIŲ DALINIMĄ.
Kauno miesto II-os nuovados
Šiomis dienomis Geidžių
Rugpiučio mėn. 18 d. karo teismo tardytojui pravesti.
ŽMOGUS ŽVĖRIS.
kaime.
Skaisgirio vai. iš ga
teismas prie 5-to pėstininkųJ .............
Iki šiolei, išsiaiškino per
nyklos
dingo
ūkininko Leo
M ums praneša, kad nese pulko nagrinėjo 7-nių komu- 280 nukentėjusių, kurie sio
nai kažkokį vakarą 9 valan nistų bylą.
kiu ar tokiu budu liko bend- no Paulausko piemuo Vincas
dą netoli Šeduvos kaž-koks
Karo teismas nubaudė: *. rovės “Alfos” nuskriausti: Lika? 15 metų amžiaus ir jo
nežinomas vyras užpuolė iš Antaną Rummavičių mir- Vien tik 1-50 “amerikonų”, ganomoji karvė. Kitą dieną
Eagle Brand išaugino dau- '*
giau sveikų kūdikių, negu
Puipių kaimo einančią Šedu- timi, Valerijoną Vaičiūną ir kurie įnešė “Alfai” po 1300 vakare pamiškėje krūmuose
visi kiti kūdikių maistai.
von 19 metų amžiaus mer Vincą Pušinaitį po 20 metų litų neva užpirkimui Brazili- tasai piemuo rastas nežino
mų piktadarių pasmaugtas.
gaitę R. E., kurią nepažista- kalėjimo. Petrą Gniedovą — joj žemės.
masai pavertė ant žemės ir 15 metų, Mečių Gaižauską— Galimas daiktas, kad byla I Įvykio vietą išvyko policija,
smaugdamas už gerklės ir 10 metų ir Stasį Mackevičių teisme bus sprendžiama apie kuri stengiasi surasti šio bai EAGIJE BRAND
saus Įvykio kaltininką.
^draskydamas rubus iš nelai —4 metais kalėjimo. Vienas sausio mėnesį.
CONDENSED MILK
mingos mergaitės atėmė ne kaltinamasis išteisintas.
įį
--------------kaltybę. Policija deda visas Ruminavičius padavė pre- ORIGINALE VAGYSTĖ, GINKLUOTAS UŽPUO
LIMAS.
pastangas, kad sugautų šį zidentui malonės prašymą.
Kriminalinėje policijoje
biaurų- -piktadarį.
Jei
DIDELIS PASISEKIMAS
Viekšniuose, apie 11 vaL
Pasmerktajam
mirties baus. .
.. ji pa. . ----v- ;
, . §š. m. rugpiučio mėn. 18 d.
nakties
nežinomi
piktada

£aus\. ^ai Žani
-^ulyg rnę pakeista 20 metų sunkiu- buvo gautas pranešimas, kad
baudžiamųjų . įstatymų rle jų darbų kalėjimu.
jį buv ministerio Karvelio riai išėmę gyvenamojo buto11
mažiau. kaip treji metai grą- Rugpiučio m. 16 d. karo Noreikiškių dvaro kaž-kasj langą trimis revolverio šū
Chwing LAXATIVE>
sos kalėjimo. Tikrai, toksai i____
______ Kėdainiuose pavogė geležinį baką, kai- viais sužeidė Praną Vilimą
auRo teismas
žmogus-žvėrisyra biauresnis nagrinėjo pil. Maušos Dam- nuojantį 500 litų. Nuvykus ir jo žmoną Katariną Vili
MbIomm čiogumi". koris
už plėšiką ir yra vertas dide- bauskio bylą. Dambauskis įvykio vieton kriminalinei mienę. Piktadariai nieko ne
palaike pilvo reguliarisku4. Vaikai myk jilės bausmės.
buvo kaltinamas platinime policijai; surasta porinio ve I reikalavo ir nieko nepaėmę
15c. ir 25c.
pasislėpė.
Nustatyta,
kad
tai
-----------_
komunistinių proklamacijų
žimo pėdsakai, kuriuo nuva
butą dviejų kaž-kokių asme
SUGAVO PLĖŠIKUS. > kareivių tarpe. Teismas pa žiuota Veiverių link.
skyrė
jam
mirties
bausmę,
Prienai. Per ištisus metus
Besiteiraujant apylinkėse nų. kurių sujieškojimui poli
Prienų apylinkėj, ties Bački bet Smetona mirties bausmę sužinota, kad kaž-kokie girti cija deda visas pastangas.
ninkų miškeliu. siautė plėši pakeitė 20 metų sunkiųjų asmens apie 10 valandą va
NUSIŠOVĖ.
kai. Jų organizacija buvo to- darbi] kalėjimu.
kare, dainuodami ir “baraRugpiučio 25 d. apie 10
;kia tvirta, kad susekimas jų Prie 2-jo pėst. pulko karo banvdami.” nuvažiavo keliu
buvo be galo sunkus. Jie lauko teismas nagrinėjo Ed į Girininkų pusę. Kaimo gy vai. Palangoje Radionovo
daugiausia atiminėdavo iš vardo Genigo ir Vlado Ba ventojai nors dar nemiegoję, valgykloj nusišovė nesenai
UŽMUŠA
pirklių prekes. Pagaliau, naičio bylą, kurioje juodu bet išgirdę nei šiokią nei to perkeltas iš Salantų Palan
........ „buvo kaltinami priklausy- kią “muziką,” anot jų. žiūrė gos nuovados viršininkas
Kandis, Tarakonus
Prienų policijos..........
viršininkas
p* Olšauskas' padarė visas me slaptai komunistų orga- ti nėjo, nes manė, kad tai nu Leonas Pikunas. Velionis
Blakes, Muses ir
nuo
1919
metų
tarnavo
vi

galimas priemones plėši- nizacijai ir komunistines li- važiavo kokie vestuvninkai
kitus insektus.
kams susekti. Jis su vienu teraturos platinime,
iš nesenai buvusių netoliese daus reikalų ministerijoje.
policininku, nežiūrint di- Teismas paskyrė VI. Ba- vestuvių ir todėl, kas važia Viršininkai jį laikė doru,
džiausio pavojaus per ištisas naičiui mirties bausmę, o E. vo, nematė. Galutinai išaiš darbščiu ir sumaniu darbi
septynias naktis budėjo miš- Genigui kalėti iki gyvos gal- kinta, kad tuo laiku pro No ninku.
Batries Loveli
kely. Paskutinę naktį jam vos.
reikiškių dvarą važiavo kai
GALVA UŽ MOTERJ.
pavyko sučiupti du tipai, ku
mynai Izidorius Baltrušis iš
MHo * taną awPRIGĖRĖ.
rie pasirodė esą žinomi apy
Girninkų kaimo, Veiverių Krekenavos miestely pas
mamnaą, karia paeina a*> •
dantą a&gimo nieko aaraanlo
_ šie ...
linkėj vagys,
prisipažino Pilipai, Šakių apskr. Lie- valsčiaus, Marijampolės aps. p. Masalskienę dažnai susi
-iadikiasn* ir ritikama nėra
v
kalti ' ir nurodė bendrinin- pos mėn. 28 d. 8 vai. vakare ir Juozas Blockis iš II Giri rinkdavo jauni vyrai pasi
taip
Y
kus. kurių pasirodė esą apie ūkininko Kast. Šimkūno ninkų kaimo. Nuvykus pas linksminti. Pereitą žiemą i
8. Jie prisipažino padarę mergaitė Įkrito Į upeli, kuris _juos rastas vežimas, kuriame taip susirinkę vyrai, pradėjo
apie
>
pu/
,vu
uu»u matomos žymės, kad
n.au ( varžytis
varzyu> uei
apie zo
18 apipicomuf.
apiplėšimų. Prekės
pro kiemą teka
ir pugtit.
prigėrė, buvo
dėl pancuif,
panelių, nir z-kuvm-i
Anta- Mrs. WlNSLOW’S
daugumoj surastos ir grąžin- Tai jau ne pirmas panašus juo buvo vežtas sunkus kro- nas Čepas griebęs kėdę smo-|
Strup
tos nukentėjusiems. Apskri- atsitikimas.
vinys— raudonai dažytas gė savo draugui Aleksandrui
SUDEGĖ ŽMOGUS.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

HĮauki U. pu
Amerikos Vėliava*.

Važiuokite į Lietuvą
jūsų tėvynę puikiausiais laivais
pasauly, valdomais ir operuo
jamais Suvienytų Valstijų Val
džios.
Specia’ė ekskursija, vedama
Mr. J. A. Peont, United Statės
Lines atstove, išplauks laivu
S.S. George Washington

ii New Yorko Spalio 12.
Planuokite važiuot: smagioje
draugėje jūsų tautiečių.

Kiti išplaukimai Spaly:
S.S. Leviathan ........ Spalio
S.S. Pres. Harding . . SpaHo
S.S. Republic
Spalio
S.S. Pres. Rocaeveh
Spalio
S.S. Leviathan ......
Spalio 22
Klauskite vietos agento pilnu
informacijų ir kainų, arba rašy

kite pas:

I

.. . . . . . . . . . . .

I. v-v ...

51 •

ą 1

1-1

^5

*’

______ •

___ *_•

LIETUVIAI!
balti nu aherikos linu a
tai pirmutinė ir vienatinė laivinė
bendrovė, kurios laivai pralaužė
kelią iš Amerikos N*w Yorko
TIESIAI | LIETUVOS

KLAIPĖDĄ

siunčiant du laivu perr?.i, o jau
net penkis šįmet.
KAINOS LAIVAKORČIŲ J
KLAIPĖDĄ
Trečia klesa.............
$107.00
Ten ir atg-ai tiktai
<181.00
<117.00
Turistine iii klesa .
Ten ir atgal tiktai
$106.00
Valdžios taksai atskirtum.

«■

v

“LH VANIA"
11 Spata Ori.
“POLGNIA" 1 I .apkričio-No /.
“L1TUANIA“
22 Lapkričio
“POLONIA“
6 Gruodžio

KALĖDŲ Laivas “POLONIA”

6 Gruodžio-December

žiniom kreipkitės Į vietos agentą ar Į bendrovę:

BALTIC AHERICA LINE
8 BRIDGE STREET,

NEW YORK, N. Y.

CUNARD
I UETUVĄ
(per Angliją)
sumažinta kaina 3 klesos sugrražtinių laivakorčių

J KAUNĄ IR ATGAL

BERENGARIA ir
MAURETANIA .............. $211
AQUITANIA.................... $215
J LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS
LAIVAIS — $186.
Iš BOSTONO
AURANIA
Kurnėjo 22
LACONIA
. Spalio 2
SAMARIA
. Spalio 16
J Lietuvą greita laiku. Išplaukimas

| •

’

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

kas seredą. Keleiviai nepilieciai jleidžiamj be kvotos varžymų. Visi 3
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas.
Puikus
maistas. Kreipkitės prie vietos

«

agentų ar j
CUNARD LINE
33 Statė SU
BOSTON

t
’

Is IR J

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ
Ant musų tri-triubinių laivų
NEWYORK(naujM)HAMBURG
DEUTSCHLAND,
ALBERT BALLIN,
RESOLUTE. RELIANCE.
ir ant populiariškų vienodais
kambariais laivų Cleveland
"esfphalia ir Thoringia.
Savaitiniai išplankimai iš New
įorko.
Laivai Thuripgia it
nestpl alia atplaukia j Bostoną
Personaliai lydimi į Europą
išvažiavimai.

203

.iš N»w York
i Karną ir atgal
(Pridėjau S. V.
jeigą Takaoti.)

Dėl sugrįžimo, leidimą ir kitą in
formaciją Mktokit pas vietos
agentas arba,
,
’<•.

Itolmrg-AiHrtCTrtM-

ę .A IM |

United American Lincą, Itiei ) j
General Ageąta
‘ J
131 Statė St,
Kosto®, Maat. ]

z

LIETUVĄ
PER BREMENĄ
į
ant didžiausio Vokiečių laivo

■4.

COLUMBUS
arba kitais šios Lindo* laivais
TIK AšTLONIASTHKJMAS
Puikios kajutos Trečiai Kįesai—
Tiktai Strftrtfroiąb

NORTH GERMAN

Feeiva-miiit

LLOYD

♦V

65 Statė St., Boaton, M a m.
arba pas vietos agentus

Telefonai $1234

MEDICINOS' DAKTARAS

C. J. MBOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 0o pietų,
<
noo ft.iki 8 vakare.
M7r-StMMER STREET,
L AWRENCE, MaSS.

Del šunvočių. žaizdų ir kitų skaudulių

BEAR BRAND SALVE (Groblevskio)
Sustabdo akaoamą ir užgydo žaizdai b«
. skausmo j 2 ar 3 dienas. Kaina 35c.
•»
GROBLEWSKI & €O„ Plymouth. Pa.
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai"

FUT

%
<

.

Z

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

1

PASAULIO ISTORIJA

I

Šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimĄ,
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautą istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinų. mongolų karo vadą Čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir
čigonai."
»
Knygoje yra daug paveiksiu, žemlapių, piešinių. Išleido
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.
Kaina .... $2.25.

*

t
i

KELEIVIS
255 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

i

I

J

>

KELEIVIS

9

Vėliausios Žinios iš Lietuvos.

parduodamose skepeta i t ese
vra kokia nors gydomoji ga
lia. Kaip rašo Bostono “He
rald,” kun. Truth tuomet pri
sipažino. kad jis apgaudinė
ja žmones, ir buvo nubaustas
užsimokėti $2,500 pabaudos.
Po šito nepasisekimo jis iš
Bostono prasišalino. Dabar,
po 27 metų, jis vėl čia sugrį
žo, turbut manydamas, kad
žmonės bus jau užmiršę apie
jo “stebuklingas" skepetai
tes.

No. 38. Rugsėjo 21 d., 1927.

Juodas katinas pridarė bai
mes visai parapijai.
.Juodveidžių
nei< Ii Centrai

bažnyčioje
skvero, Cam-

Prakalbos apie džiovą.
Bostono draugija kovai su
(lžiova ruošia prakalbas apie
taL kaip nuo tos ligos apsi
saugot. Prakalbos įvyks 24
rugsėjo, ateinančioj subatoj,
7:30 vai. vakare, ant kampo
E st. ir Broadway, So. Bosto
ne. Lietuviškai kalbės B. F.
Kubilius.

Dideli MALIAVŲ Bargenai!

800 GALIONŲ “MASURVS“ maliavos grindims, keturių dorelių
bridge’uje, buvo aną vakarą
vertės, parsiduoda pa $2.50 galionas. Trijų spalvų—geltona, mėlyna
ir obuoliniai žalia.
pamaldos už mirusių juodu
- Lietuvos
Pasiuntinybės
kų
dūšias.
Staiga
po
bažny

400 GALIONŲ pilkos ir rudos maliavos, $2.00 vertės, parduodam
Amerikoj pranešimas šią są
po $1.25 galioną.
čia
pasigirdo
nepaprastas
vaitę sako:
ANGLIŠKA BALTA “FLAT” MALIAVA PO $1.25 GALIONAS
bildesis ir kažin kas pradėj’o
“Elta praneša, kad užsie
vaitoti, lyg ir maldaudamas
$5.00 VARNlšiS GRINDIMS l’O $2.50 GALIONAS.
nio laikraščiuose tilpo žinių,
pagelbos. Visų juodveidžių PRANEŠIMAS LIETU- j
No. 1095 GRINDŲ VARNIAIS PO $1.(8 GALIONAS.
kad Tauragės apylinkėj tar
plaukai atsistojo piestu ir
VIAMS.
ŠELAKAS, (.ELTONAS AR BALTAS. 82.75 GALIONAS.
pe kariuomenės ir sukilėlių
juodi jų veidai beveik paba Gerbiamieji draugai ir draugės!
TEBEJIEŠKO GEN.
Įvyko ar vyksta smarkios ko
STA-L1GHT BALTAS ENAMELIS $3.00 GALINAS.
lo iš baimės. Į skiepą niekas Franešu jums! kad me- išmaliavojam
ZAGORSKIO.
vos. Suimti Darbo Federaci
pentinam visokios rųšies paveikslus
Turime visokių maliavų ir maliavojimo reikmenų. ~ig>A
Pigiai parsiduoda
nedrįso eiti. Įsidrąsinęs juo ir: Dikčius),
iš mažų padarom didelius ir
paipos pečiams ir fornisams. Paipų apdengimui turim asbestas.
jos vadai, paskelbtas visuoti Vilnius. Spaudos žiniomis,
dukų kunigas puolė zakristinadatom taip kaip naujus.
nas streikas, krašte apsiaus žandarų pulkininkas Pion- Du biliai prieš darbininkus. ion prie telefono. Neužilgo iš išMessenųužlaikome
gražiausius frėmus,
taipgi maliavojam paveikslus ant s?ties stovis, šaudomi mokslei kovskis, kuriam pavesta tyri
SOUTH END HARDVVARE C0.
Darbininkų
protestai
del
policijos nuovados atpyškėsu puikiausiais kvietksis, ku
viai ir suimta virš dviejų tūk nėti Zagorskio dingimo byla, Sacco ir Vanzetti nužudymo jo visas vežimas policmanų. luloido,
rie niekados negali savo grožės pražu- ’
1095 VVASHINGTON ST., BOSTON
stančių asmenų. Žinios netei atvyko tuo reikalu i Vilnių. tiek Įbaugino reakcininkus, "Kas čia atsitiko?”—klau dyt. Jūsų paveikslus gruzinam atgal
hiEAR DOVER ST. EL STAT1ON
be jokio sudarkymo. Turėdami jūsų
singos. Krašte ramu. Nėra Iš čia jis vyksiąs i Druskinin kad jie dabar ir užmigti ra pia seržantas.
motinėlės,
ar
tėvelio,
ar
brolio,
ar
seTel. Hancock 6105 ir 6106.
šiairj mylimų giminėliu pa-jokių streikų ir susirėmimų. kus su pranešimu Pilsuds miai negali — anarchijos "žmogžudystė,”
vpilcsla
Man/.
kiui.
Maršalas
labai
susirūpi

veikslą $ttns>4L'ir
atneškit m-^11
man rtadsirvt
padaryt. Mano
ILGIAI
ŠIA
GELEŽINIŲ
DAIKTŲ KRAUTUVĖ N. ANGLIJOJ
Pasilieka tik karo stovis.
šmėkla jiems taip ir vaidina drebėdamas juodas kunigas. kaina ir darbas užganėdins jumis vi
nęs
Zagorskio
likimu.
Iki
Moksleivių nesušaudyta. Bu
si. Didžiausi pavojų jie mato 'Kažin kas skiepe žmogų sus. Prašom atsilankyt ir persitikrint.
šiol
apie
generolą
jokių
žinių
Viena minutė nuo Andrew skvero sto
vo suimta apie 200 asmenų,
raudonoj spalvoj. Nors rau nužudė.”
ties'. Su guodone
(39)
nesą.
I
I
bet dalis jų paleista."
JONAS ZM1TRO
dona vėliava Massachusetts Policija išsitraukus revol
l
7 Boston st-,
So. Boston. Mass.
l
valstijoj senai jau uždrausta, verius nusileido Į skiepą. Pa
» DR. MARGERIS
TRUMPOS ŽINIOS
ROMANO NEPALEIDŽIA
tečiaus geri patriotai nori sirodė, kad kampe sėdi juo
SVARBU JOMS PATIRTI tti Gydytojas
IŠSIRANDAVOJA
ir Chirurgas
IŠ KALĖJIMO.
•
Buvęs Lietuvos atstovas da geriau nuo jos apsisaugot. das katinas, Įkišęs galvą į 6 KAMBARIAI su vėliausiais įtai•
PIRM
NEGU
PIRKS1TE
mokyklos ir gatvekariai neto
Valandos: 10—2; S—S
!
Laikraščiuose buvo
I
l
pa- Amerikoje p. K. Bizauskas Ir todėl Dorchesterio repre keną su salmonu, ir bando li mais,
Rendos $40 į mėnesį. Kuris sutiktų
Sekmadieniais: 10—>
i
I
RAKANDUS
sklydę gandų, buk Jonas Ro- paskirtas Lietuvos pasiunti- zentantas Atwood Įnešė skardinę n<ię> galvos nusi savininkui duoti kambarį ir valgyt
i
«
»
3421 So. Halsted Street
tam atiduosiu už $20 ; mė
I
manas, kuris nesenai užmu- niu Latvijoje vieton p. Aukš- Massachusetts legislaturon mauti. Policija katiną ištrau pagaminti,
nesį. Matykit savininką:
(38)
kad The James Ellis Furni- t
CHICAGO, ILL.
*
žė Palangos maudyklėse pul- tuolio. Aukštuolis paskyrimo du biliu: vieną prieš raudo kė iš blėšinės, ir visa juodJACOB LAPENAS
i
ture Co. So. Bostone yra vie ♦
»
Tel. Boulevard 8483
ną vėliavą, o kitą prieš "kri veidžių parapija lengvai at- 146 Hooard avė.. Dorehester. Mass. na iš seniausių krautuvių Bo i
kininką Brundzą, busiąs pa- dar negavo,
.1
«.
minali sindikalizmą."
leistas iš kalėjimo už pinigi- i
-------- i kvėpė.
J
stone su didele daugybe pa
nę kauciją. Kauno "Lietuva . Rugpiučio mėn. 16 d. nakBilius prieš raudoną vėlia
----------------I
tenkintų
Šita
Reikalavimai kompanijakostumerių.
dabar praneša, kad tai ne- ti Kaune piktadariai nuplėšė vą ___
sako taip: “Asmuo, kuris Socialistu Diknikas buvo
gvarantuoja kie
tiesa. -Romanas sėdi Kretin- sovietų prekybos atstovybės išstatys raudoną vėliava
DR. J. MARCUS
skaitlingas.
kvieną daiktą, kuri ji par
REIKALINGOS
gos kalėjime ir jo nepalei- iškaba. Policija jieško pikta- raikšti, ženklą ar šiaip kok
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
duoda. Ji yra išsidirbus gerą
MERGINOS
džia už jokią kauciją. Jo by-!darių?
‘
inors daiktą
‘
’bent kokios spal Pereitą nedėldienį North Virš 18 metų amžiaus, prie lengvo vardą ir reputaciją tarpe
Specialistas kraujo, odos, sekbuvo • paskutinis:
. ----v:.;. .
retnų ir chroniškų vyrų
lą tardo Kretingos teismo!
*, y-.
i -j «d^rbo ant mašinų. Kreipkite^ į
vos viešoj vietoj, viešam su Kaštone
žmonių. Ji gvarantuoja pasi
ir moterų ligų.
SplltP* oOStORO 11 v HHlbnd" N*>rthem
lndustrial
Chemical Co
Northem
Industrial
tardytojas Vambutas.
Generaliniu konsulu Klai- sirinkime. arba nuo namų e’at.s socialistų piknikas šią li Elkins st..
261 Hano.er St, Boston. Mass.
So. Boston.
tenkinimą.
Room 7
-------------- i pėdoje Vokiečiu vyriausybė stogo ar per langą, kaipo
Tel.: Richmond 0668.
(-)
DIDELIS VASARINIS IŠ
KAM ATVYKO VYSKU- paskyrė p. Maens, vietoj bu- ženklą arba emblemą, reiš \ a^arą. Oras iš lyto buvo
Valandos:
Nuo
9
ryto
iki
S
vak.
v
ražus,
todėl
svečių
priva-.
PARDAVIMAI PARDAVIMAS DABAR Nedčldieniais iki 4 vai. po pietų
PAS MICHALKEVIČIUS vusio konsulo p. M ūdra.
kiančią opozicija organi
iavo
daugiau
kaip
100
auto’
LIETUVON.
zuotai valdžiai, arba kursPROGRESUOJA. DIDELIS
BRIGHTON, MASS.
Lenkų laikraščiai praneša,
Rugpiučio mėn. 21 d. rytą tančią prie anarchistiško vei- » iBifrų. Visi buvo geram’
NUMUŠIMAS KAINU ANT
ANT PARDAVIMO
kad atvykęs Lietuvon vysku laivas “Estonia” atvežė į kimo arba prisidedančią prie i oe. viskas ėjo gražiai. Tik’ 6-6 kambariai
Tel. South Boston 3520
— naujas 2 šeimynų VISŲ RAKANDŲ.
Residence University 1463-J.
pas sufraganas Michalkevi Klaipėdą 39 Amerikos lietu propagandos, kurios pobūdis , o pietų užėjo lietus ir sušla-įi ro -na.-, moderniškai pastatytas. Maf’-; M. Cronley. 12 Hobart st. Nečius vesiąs derybas su civili vius. Tą pačią dieną atgal į yra išdavikiškas, yra kaltas pino pievą. Apsistojus lietui 1■ /•"Hieniais,
: S. M. Puisiute-Shallni
arba darbo dienomis po
THE JAMES ELL1S
>
uvo
programas,
kuris
susi

ne ir bažnytine valdžia del Ameriką išvyko 30 viešėju prasižengimu.”
LIETUVĖ MOTERIS
2:30.
FURN1TURE CO.
ADVOKATĖ
dėjo iš visokių žaislų. Pasi
nustatymo diecezijos ribų: sių Lietuvoje amerikiečių.
366 Broadway. So. Boston. Mas*.
Bilius
prieš
•
‘
kriminali
BARGENAS
LIETUVIŠ

žymėjusieji gavo dovanas.
Tatai esą daroma sąryšy su
>
Room 2.
405 Broadway,
»t
I
sindikalizmą
’
’
yra
daug
ar

KAI ŠEIMYNAI.
Metiivos vyriausybės dery Rugpiučio mėn. 18 d. Rygo šesnis, ir jeigu jis virstų Įsta
Vienos šeimynos namas. 6 kamba
South Boston, Mass.
bomis su Vatikanu del kon je nukrito ir sudegė latvių tymu. tai darbininkai nega Elektra užmušė darbininką. riai ir vienas mažas kambarys Visi
«
I
Puiki didelė maudyr-ė. Ap
kordato.
i
I
lakūnas Vistucas. Tai jau lėtų nei streikuoti, nei kito Cambridge aus elektros įtaisymai.
jlinkui
lnųJi tvora. A-l stovis iš
iž vidaus
..J---- -- ir
t
P.
J.
AKUNE
VIČIŪS
«
Žemaičių diecezijos dalis ketvirta šiais metais aviaci kiu budu savo reikalų ginti, ■'aminimo Stotv ši panedėlį; l?uko. Kama $1.8;Y>. -Atvažiuok, apI
»
I
I žiūrėk iš vidaus, iš lauko ir. duok pat
nuo to laiko, kai Lenkija su jos nelaimė Latvijoje.
l
Lietuvis
Graborius
buvo
atrastas
negyvas
darbi-'
į
Į«- ’-’vmą. Imk Highland avė. karą ant
♦
nes beveik kiekvienas žings
I
LIETUVIS
}
«
darė konkordatą su Vatika
l
Sq. Išlipk ant Fountain avc.
Suteikia geriausį paskutinį
koks darbininku kovoj rinkas vardu Reagan. JĮ už Sullivan
Namas po Nr 31 Fountain avė , SoBUDAVOTOJAS IR
« tt patarnavimą Už pilną pagrabą i
nu. įėjusi į Lenkijos teritori Sovietų Rusijos prekybos nis,
mušė elektra prie darbo.
•
I
su
plėšriuoju
kapitalu
yra
merville, Mass.
ARCHITEKTAS
i galima apsieiti su $80 ir ąulęš- J
jos sąstatą. Vilniaus gi diece atstovas Lietuvoje Petruchi- daromas, tai vis “kriminali?
t ėiau tii dideliu*-, o uTVaikus nuo ♦
■ Mes -pabodavo j ame geriausius! • $20 ir aukščiaus. Pigiai ir gra į
zijos dalis buvusi nepriklau nas atšauktas į Maskvą ir sincfikatTzmas.” * Sulig to bi- Buvusio “Telegramo^Te?BRIGHTONE PARSI
amus ir pigiai Taipgi padarau Į I žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas: i
»
somos Lietuvos teritorija.
DUODA
’tsokius planus, išmėruoju žemę if ■ ♦I .
vieton jo paskirtas Germa liaus. darbininkams nevalia < i ėjas Envvright jau paleistas
t
820
E.
6-th
Street.
i
•te.
Visokiais
reikalais
kreipki<
LIETUVIŲ
APGYVENTOJ
VIETOJ
I
Vyskupas Michalkevičius nas.
i
«
kalėjimo. Jisai buvo nu- 3 .šeimynų, 16 kambarių kampinis na- <=s
nei
žodžiu
nei
raštu
peikti
<-) J I
SOUTH BOSTON. MASS.
atvažiavęs galutinai nustaty
mos
su
visais
įtaisymais,
taipgi
yra
TITUS
r.
GREVIS
i
i
Tel.: So. Boston 4486.
kapitalizmo tvarką, nevalia teistas 8 mėnesiams už kri vieta del garadžio Tai vra graži ir
ti diecezijų teritorijų ribas.
395 Broad^ay,
So. Boston.
< I
kritikuoti valdžią, nevalia minali apšmeižimą buvusio paranki vieta. Kaina $9.500. Ant leng.
fel.: So Boston 2340.
vi išlygų.
V. P YANKUS
majoro
Curley.
Jis
atsėdėjo
vartoti
sabotažo,
nevalia
SULAIKYTA “LIAUDIES
3«6 Broad»av.
So. Boston. .Mass.
spausdinti, redaguoti nei du trečdaliu.
Tel. So Boston 2027.
<39 >
BALSO” SIUNTINYS.
♦
t
platinti laikraščių, knygų nei
1
t
Telefonas 5112.
•
“Klaipėdos Garsas” pra MALDOMIS “GYDO”
i
BARGENAI
lapelių, kurie butų atkreipti Somervillėj tapo apiplėšta Apie 40 naujų namų. W. Roxbury. •
t
t
t
neša: “Sulaikyta draudžia
LIGONIUS.
prieš
esamą
tvarką,
nes
tai
P»iewett
Baking
Čo.
Plėšikai
M'ltone. Mattapan ir Forest Hills « Or. A. Sonnan-Gumauskas ♦
ma literatūra. Mums prane
Namai 2 ir 3 šeimvnų. »I
•
“kriminalis sindikaliz- Įsilaužė jos ofisan nakties ;j -"tolinkėi.
LIETUVIS DENTISTAS
i
k iekvienai šeimynai yra garadžius. I
šama iš Klaipėdos krašto ko Bet stebuklai nesidaro ir li vis
t
mas •’
i laiku ir išnešė $1,500.
Pa rsiduoda tiesiai iš kont rak tariaus iI VALANDOS:
t
goniai nepasveiksta.
mendantūros: š. m. rugpiu
Nuo 10—12 dieną
; <ni mažais įnešimais. Del platesnių I
♦
•
Nuo 2—5 po pietų t
čio mėn. 30 d. Pagėgių mui Šiomis dienomis Bostone 1 Nusidėjimas šitam (Irako-! ..
x
: informacijų kreipkite'; n-«
i
Nuo 6—8 vakare
didelio lietaus perei-j
MRS. E. GALLIVAN
t
I
tinėje sulaikyta įvežant iš pasirodė kun. Truth, kuris n.s a m y a v mui gaudžia- Nuo
Nedėliomis pagal
susitarimą.
t
, ,,
.
•
savaitę
buvo
patvinęs
Bos’
8,8
E
6
'
lh
S
l
•
Rosto"Mass
]
t
ą
sąvaitę
BosI
Tilžės Klaipėdon 19 kilogr. apsistojo vienoj bažnyčioj ir
705 N. Main St. kamp. Rroad St. *
I
~
•
»
MONTELLO, MASS.
;
siutinvs Rygoje išeinančio pradėjo mulkinti žmones, mas kalėjimu nuo vienų iki tono distriktas apie Mecha-1 ~
t
keturiolikos
metų.
nies
Buildingą.
iNCglTuCtaS
AtSltlKimdS
lietuvių kalba laikraščio sakydamas, kad jis maldo
“Liaudies Balsas.” Klaipė mis galįs išgydyti ligonį. Ap
NEPAPRASTAS
5
2
dos krašto komendanto pulk. linkui važinėjasi gatvėmis
Telefonas Se. Bartos 23M.
f
DALYKAS
Liormano Įsakymu siuntinys jo pasamdytas automobilius,
St. A. GALYAMSKI
šiomis dienomis -pas mumis pateko iOr.
LIETUVIS
DENTISTAS
sulaikytas ir atgabentas ant kurio yra pritaisytos dvi
ar>t pardavimo-dviejų šeimynų medinė
st’iba su penkių automobilių garadžiu,
Klaipėdos krašto komendan didelės iškabos su raudonais
City Point, ant East Sixth Street, netūrom”
(GALINAUSKAS)
to!: L Street. Keturi kambariai ant
užrašais: “Gelbėkit Gyvy
pilnio aukšto ir penki ant antro. Maubę!” “Vežkit Ligonius ir
<h--'ės. šiltas vanduo, elektra, prieša
KLAIPĖDOS SEIMELIO
kiniu piazai. Gera proga žmogui, ku
Sergančius į Trutho Pamal
ris turi vieną arba daugiau automobi
RINKIMŲ DAVINIAI.
das.” “Jis Gydo Ligas Mal
liu arba užsiimant's automobilių tai
symu. Randu atneša netoli $100 i mė
Apytikriais daviniais iš domis.”
nesį. Kaina $8,800. Matyk A. J Kups
160 rinkimų apylinkių už
Ir pirmą dieną pas jį atvy
ti, savininką.
kiekvieną sąrašą paduota ko daug žmonių. Vieni atėjo
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki
GUDRIAM ŽMOGUI
tiek balsų:
5:30 dieną. Nuo 7—• vakar*.
i pėsti, kiti atvažiavo automoTroga papirkti gerą trijų šeimynų
Nedėliomis pagal sutartie*.
Lietuvių blokas
6200(biliais, o da kiti gatvekaDr.
Med.
Leo J. Podder iš Petrogrado
n-imą visai prieinama kaina, ant 210
414 BROADWAT,
Volkspaitei
17300 riais. Viena pabėgėlė moteSilver streeto. So. Bostone. Yra gazas.
Specialistas
Slaptų MASS
ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
SO. BOSTON,
elektra, skalbimo vietos, (set-tubs)
Landwirtschaftspartei 15470 ris buvo nešte prie altoriaus
kiškai ir rusiškai.
Telefonas Haymarket 3390
viskas naujai įtaisyta. Pirmas mortgiSocialdemokratai
4800 atnešta. “Daktaras” Truth
1 ALLEN ST., Cor. Chambers SL,
BOSTON, MASS.
čius ?2.5<>O Co-op. Banko. į mėnesį
randos
atneša
$57.45.
Kaina
$4.200.
Vad. darbininkai
3500 meldėsi. Visi norėjo pasveikSusineškit su savininku — A. J. Kups
Kombrinko sąrašas
1^70 ti. Bet stebuklai nepasirodė
čiu.
Nepriklausomieji sočiai 283 jr niekas nepasveiko.
NAMAS SO. BOSTONE
SVEIKIAUSIAS GĖRIMAS
-------------Į Šitas “daktaras” jau ne
šešių šeimynų, dvidešimts septyni
TRUKO MAŠINA IR SU- pirmu kartu Bostone žmones
kambariai. Randų atneša $780 į metus.
Kaina $4,500.
ŽEIDĖ ŽMOGŲ.
r“gydo.” Jis buvo čia ir apie
Betygalos vai. iždininkui* 27 metai atgal. Tuomet jisai
$4,500.
p. Tiškui bekuliant javus tru- pardavinėjo “stebuklingas”
Medinis šešių šeimynų namas ant
Silver Street, So. Bostone, y^a gazas,,
ko mašina. Nutrukusioji .jos skepetaites. Anot laikraščių,
atskiros paredalinės kiekvienai šeimy-1
dalis didele jėga atsimušė i jisai paimdavo skepetaitę
n*i. Randos atneša $75.00 j mėnesį.
Pirmas mortgičius $3,000.
p. Tiškaus galvą ir sužeidė, tarp savo rankų ir trindamas
Jis padarytas ii 17 skirtingų ŠAKNŲ IR SUDĖTINIŲ.
Sužeistam teko atsigulti Ra- ja delnuose ‘ kalbėdavo:
Laikas Pirkti Anglis ir
MALONUS GERTI IR SVEIKAS.
šeinių apskrities ligoninėn. ‘“Yni-mini-maini-mo.” Nuo
Malkas.
Taipgi mes išdirbame ir kitokius geriausios rųšies tonikos,
tų žodžių, jis sakydavo, i
Neužmirškite, jogei rudens ir žietys turime savo laboratorija ir išdirbame savo ekstraktus, todėl
mos laikas artinasi. Paprastai imant,
SMUKLĖJ SU ŠAUTUVU. skepetaitę Įeidavo Dievo ga
musų tonikas yra vienas iš geriausių.
anglis ir malkos pabrangsta, tadgi ne
.Musų Tonikų galite gaut visose lietuviškose grosernėse arba
Karmėlava. 29 rugpiučio, lybė ir paskui jos pagalba
atidėliokite. įduokite savo orderius.
užsakius, pristatom tiesiog j namus.
Kreipkitės pas:
Visada reikalaukit musų Toniko, tad gausit sveik* ir gardy
s. m. išėję iš Širvinsko smuk jau galima gydyti ligonius.
gėri m*.
>
les gerai Įkaušę, susivaidijo Už tokias “stebuklingas”
Ą, J. KUPSTIS
NATIONAL BOTTLING TORAH CO.
du piliečiai. Vienas matyda- skepetaites lirai imdavo no
332 Broadway
86
Windsor
Street,
Cambridge, Mass.
k”ą su šautuvu, pasijuo $5.0u.
So. Boston, Mass.
Tel. University 4111.
Bet valdžia jį pritvėrė ir
kė, kam pastarasis nešiojąs
Tel.
Sn.
Boston
1662-1373.
pareikalavo
Įrodymo,
kad
jo
kačergą Asmuo su šautuvu.

esąs Kauno girininkijos eigulis, tuo Įsižeidė.
Plente vienas kitam grasino:
vienas šautuvu, o kitas brau
ningu. Nežinia kuo butų bai
gęsi. jeigu buvę tenai žmo
nės butų jų neišskyrę.

LIETUVOJ ESĄ “RAMU.” i pasirodęs
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