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buvo šikšti. Nuo tos dienos,
kaip ji tapo aprinkta “Miss
Springfield,” įvairios firmos
iradėjo teikti jai dovanų.
Drapanų krautuvės apdova Į
______ —
visa eilė kratų pas rusus emi i
nojo
ją puikiausiomis šlėbėgrantus, gyvenančius Rygo ILLINOJUJE UŽDARY
mis,
skiybėlėmis
ir kitokiais
je. Latvijos vidaus reikalų TOS VISOS KASYKLOS.
napuošalais, o viena automo
ministerijos organai sužino
KRATOS IR AREŠTAI
BET NORI $120,000,000
ŽYDŲ SUVAŽIAVIMAS
PASAKA APIE ADOMĄ IR
Kompanijos nutraukė dery bilių firma dovanojo jai pui
ję,
kad
Latvijoje
energingai
JIEVĄ YRA IŠMISLAS,
PASMERKĖ BOLŠEVI
NESILIAUJA.
NAUJOS PASKOLOS.
darbuojasi kunigaikščio Ki bas su Unija ir nori tartis kų automobili, kad turėtų
KŲ VALDŽIĄ.
SAKO
VYSKUPAS.
<uo i Atlantic City nuvažiuo
rilo šalininkai. Ši rusų mo tiesiog su darbininkais.
Kaune suimta daug neištiki
Už senas skolas mokėtų
Biblijos pasaka apie Ado
Šiomis dienomis Bazely narchistų organizacija savo
Lapkričio 1 dieną sueina si.
mų Smetonos valdžiai kari (Šveicarijoj) buvo tarptau
Francuzams po $12,000,000
mą
ir.
Jievą,
kaip
lygiai
ir
tikslu pastačiusi Rusijos im
ninkų, studentų ir val
per 42 metu.
apie viso pasaulio sutvėrimą,'
tinės žydų organizacijos Zio- perijos atstatymą 1914 metų lygiai 6 mėnesiai, kaip mink
ŽADA PALENGVINT
štųjų
anglių
kasyklose
buvo
dininkų.
no suvažiavimas, kuris labai ribose. Tokiu budu josios
yra tikras išmislas. Darvino ( Tarp Francuzijos ir sovie
EMIGRACIJĄ.
apskelbtas streikas. Buvo jau
mokslas
sugriovė visą kuni-' tų Rusijos atstovų nuo senai
aštriais
žodžiais
pasrĄerkė
Lietuvos
Pasiuntinybė
veikimas /esąs pavojingas keliatas unijos ir kasyklų at Kai- Kongresas susirinks,
rijos
darbą.
Žmogus ne rojuj jau eina derybos del senų
Washingtone paduoda Eltos Rusijos bolševikų valdžią, Latvijos nepriklausomybei. stovų konferencijų, bet prie /migracijos komisionierius
pranešimą iš Lietuvos, kad kam ji persekioja zionistų Rusų.monarchistai dėję pa sutarties negalėta prieiti. Hull žada prašyti kai kurių buvo sutvertas, bet išsivystė caro skolų. Ir šiomis dieno
19 rugsėjo karo teismas na judėjimą Rusijoj. Zionasyra stangų turėti šalininkų Lat Viena tokių konferencijų St. palengvinimų imigrantams. iš žemesnių gyvūnų. Taip pa mis Maskvoje Litvinovas pa
grinėjo
dar keturiolikos patriotinė organizacija.
vijos kariuomenėje, ypač Louise iširo ir pereitą sąvai- Tisai .siūlysiąs, 'kad kiekvie- sakė garsusis Anglijos baž skelbė, kad prie sutarties jau
vyskupas Ernest prieita. Rusija pasižada mo
žmonių bylą del Tauragės
tarp surusėjusių karininkų. jtę. Kasyklų atstovai nutrau- vienam ateiviui, kuris yra le nyčios
William
Barnes
iš Birmingh- kėti Francuzijos kapitalis
VIESULAS
JAPONIJOJ
sukilimo, ir šešis jų pasmer
Bekratant monarchistus ras : kė derybas su unijos įgalio- galiai čionai sulyg kvotos
PAĖMĖ
1,100
GYVASČIŲ.
amo.
kė sušaudyt, o visus kitus ka
tams už senas caro skolas po
ta daug kompromituojančios i -iniais ir paskelbė, kad da įtvažiavęs ir apsigyvenęs,
lėti.
Pasmerktųjų miriop Japoniją v ėl istiKO nelai- medžiagos ir susirašinėjimas bar jie tarsis tiesiog su strei butų leista parsitraukti iri
'$12,000,000 kas metai per
1,000 ŽMONIŲ ŽUVO
Smetona tečiaus ‘‘pasigailė mė. Pakilusi nuo viesulo di- su monarchistai s, apsigyve kuojančiais
avo
pačią,
jeigu
jis
tokią
tu-1
!42
metu, ir franeuzai su tuo
maineriais.
■ vienoje kaimynėje Kompanijos siūlo maine- i. Dabartiniai Įstatymai šitą! MEKSIKOS PO t VINY. sutinka. Bet Rusija > užtai
jo” ir mirties bausmę pakei lėlė jūrių banga užliejo di- ;nusiais
Žinios iš Meksikos sako,'prašo► ______________
tė sunkiuoju kalėjimu (ka leli plotą sausžemio, o pas- valstybėje. Rusai monarchis- riams priimti 30 nuošimčių draudžia. Be to da Hull no
naujos paskolos _
iš
kad
Vera
Cruz
valstijoj
potFrancuzijos.
Ji
nori
gauti
kui grįždama atgal nunešė j tai busią ištremti iš Latvijos, mažiau algos ir sako, kad rįs, kad ateiviams butų valia
torga).
.
_________
vinis
pridaręs
baisių
nuosto$120,000,000,
imant metinėTauragės sukilimas taip jūres daugybę namų. Ant sabarsitraukti
senus
savo
tėvus
maineriai sutiktų už tokią
išgąsdino Lietuvos budelius, los Kijušiju tapo sunaikintas SMARKUS ŽEMĖS DRE algą grįžti i darbą, tiktai uni ’r vaikus iki 21 metų am lių. Amatlano mieste ir apie- mis mokestimis. kas metai po
kad masiniai areštai eina po beveik visas Kumamoto mie
BĖJIMAS RUSIJOJ.
ja jiems neleidžianti. Jeigu žiaus. Dabar vaikus galima linkėj žuvę nemažiau kaip $20,000,000. Taigi Maskva
stas,
kur
žuvo
1,000
žmonių.
norėtų daugiau gauti, negu
visą Lietuvą.
i Pietų Rusijoj, Juodųjų ne unija, tai streikas senai oarsitraukti tiktai iki 18 mė 1,000 žmonių.
Be
to
da
apie
100
žmonių
--------------!
duoti. Franeuzai su tuo nesuli
amžiaus.
Kaune suimta visa eilė ne
Jūrių apielinkėj anądien bu jau butų užbaigtas, sako ka
prigėrė
kitose
vietose.
i
DEL
PASPYRIMO
ŠUNIES
tinka.
Be to, franeuzai n
ištikimų Smetonos valdžiai
vo jaučiami trįs labai smar syklų agentai.
TAPO UŽMUŠTI 3
įtinka duoti bolševikams tuos
karininkų. Jų tarpe yra Žvi
kus žemės drebėjimai. Žemė Unijos viršininkai ant to ATĖMĖ BAŽNYČIOMS
$50,000,000
TURTŲ.
ŽMONĖS.
i pinigus išvežti iš Francuzironas, Gražulevičius ir Kun
- drebėjo beveik visoj Ukrai atsakė, kad kasyklų agentai
Susirėmimas
Kentucky
valstijos
kaijos.
Jeigu
franeuzai
duos
ruMeksikos laikraštis “ExJ
..
.
- .
____
~
___________
_____
drotas. Studentai taip pat
i; noj, Kryme ir šiaurės Kauka veltui tik laiką leidžia, kuo
celsor
”
praneša,
kad
nuo
to
nuošė
šiomis
dienomis
tapo
sams
paskolą,
tai
tik
ta
sąlvf. ze. Daugiausia nuostolių bu met jie siūlo darbininkams
areštuojami. Tarp suimtųjų
Vilniuje.
yra studentas Krigeris, Liuti
vo Sevastopolyje ir aplinki grįžti j darbą už numažintą laiko, kaip katalikų kunigai ■ nušauti 3 žmonės. Šaudymas ga, kad rusai išleistų tuos pikas ir daug kitų. Be to dar Minia atėmė areštuotąjį. niuose kurortuose, kur daug algą. Maineriai išstreikavo Meksikoj apskelbė Dievui prasidėjo dėlto, kad vienas nigus Francuzi jo j, pirkdami
sau reikalingų,
---- daiktų _te-_
Kaune suimta miesto savi
namų sugriuvo ir retas išliko jau šešis n>ėRe?ws ir nepasi boikotą ir atsisakė, lankyti!paspyrė svetimą šunį.
na i. Taigi paskolos klausi
valdybės tarnautojai Daugė “Kurjer Wilenski” prane-įyei&s Odesoje drebėjimas duos. Streikas esąs jau lai bažnyčias, Meksikos valdžia
mas da neužbaigtas, bet yra
nacionalizavo
100,000,000
la, Petrauskas ir daugybė ša apie didelį incidentą Vii- jwvo kiek silpnesnis, bet vis mėtas, tiktai kompanijos ne
Balkanuose
{vilties,
kad bolševikai nusi
nesu
arba
$50,000,000
vertės
j
darbininkų.
niuj tarp minios ir karo pat- nugriuvo daug kaminų ir iš- nori d a pripažinti, kad jos
leis ir daugiau franeuzų ka
sumuštos. Illinojaus valsti turtų, kurie buvo bažnyčių
Šiauliuose suimti Seimo rulių. Praeidamas pro keletą birėjo daugybė langų,
Neramu.
pitalistams.
sugrobti.
Gi
pačios
bažny-Į
---- ---------joj dabar streikuoja 75,000
atstovai Markelis, Januškis civilių, kurių tarpe buvo ir i
I
Tuo pačiu laiku jie jau
čios
buvo
pavestos
pavapi
jo

(socialdemokratas) ir Žy kareivis, vienas 6-to pėsti- ANGLAI RUOŠIASI IMTI angliakasių, daug jų tarpe
Balkanų
pusiausalis,
kuris
pradėjo
kalbėti Maskvoje,
lietuvių, ir visos minkštųjų nų komitetams, kuriuos mie
LENINGRADĄ?
gelis (liaudininkas). Areš ninku pulko kapitonas parei
dažnų sujudimų yra pra- kad jie norėtų ir su Amerika
tuotas taipgi Šiaulių apskri kalavo iš kareivio legitima Šiomis dienomis Lenin anglių kasyklos tenai užda stų vyriausybė paskyrė. Be del
mintas
“amžinuoju puodu,” {susitaikyti del šertų skolų. Ir
to
da
labai
daug
visokio
tur

ties valdybos narys Švamb- cijos., Tečiau šis karininko grade buvo teisiama 26 žmo rytos. Noroms nenoroms
paskutinėmis
vėl su Amerika sutartis butu
rys, teisėjas Linkevičius ir reikalavimą Įvykdyti atsisa nės, kaltinami šnipinėjimu kompanijos turės išpildyt to buvo užrašyta Meksikos užkunkuliavo. dienomis
Kivirčai
eina'daug
lengvesnė, nes čia nekė, ko pasėkoj buvo iššauk Anglijos naudai. Keturi jų teisingus darbininkų reikala kunigų ir vyskupų vardu.
daug kitų.
Tas turtas irgi buvo paimtas tarp Bulgarijos ir Jugoslavi-'didelė skola. Kada pasklydo
Kėdainiuose del sukilimo tas karo patrulis. Kareivi be buvo išteisinti, trylika buvo vimus, nes'jau ateina žiema valstybės
iždan, nes Meksi jos del Makedonijos. Make- paskalai, kad bolševikai atsuimta 11 žmonių. Jų tarpe vedant i komendantūrą, jis pasmerkta kalėjimam o de ir anglis tuoj bus reikalingos.
‘
.............. caro skolas,
Amerikai
kos konstitucija draudžia doniečiai revoliucionieriai mokės
yra keliatas mokytojų, kelia ties Tiškevičiaus rūmais iš vyni — sušaudyt. Tarp pa
kurie
simpatizuoja
Bulgari

tuojaus pradėjo kilti caro
kunigams krauti turtus ant
tas šiaip inteligentų ir kelia truko, šoko į Nėrį ir perplau smerktųjų sušaudymui yra ir
jai,
nesiliauja
atakavę
Jugo

valdžios bonai, kurie čia bu
žemės, nes ir Kristus jokių
kė į kitą pusę, bet vėl buvo Albert Goyer, plačiai žino Lietuvaitė
tas paprastų darbininkų.
slavijos
įstaigų.
Pereitą
są

vo išleisti už kalbamas pa
turtų nekrovė.
policininko. Te mas tarptautinis šnipas. Tei
Pačioj Tauragėj suimta sulaikytas
vaitę
tarp
Belgrado
ir
Saloskolas. Nelabai senai šimta“
Miss
Springfield
”
čiau netrukus vėl pasprukęs sme jisai pasisakė, kad Ang
daugiau kaip 150 žmonių.
nikos
jie
išsprogdino
greitą

doleriniai
bonai buvo par
SOVIETŲ
POLITIKAI
NE

šokęs upėn, iš kur jau buvo lijos žvalgybos kapitonas
Žvalgyba landžioja po ir
jį
Jugoslavijos
traukinį.
Garduodami
ant
New Yorko bir
RIMAUJA.
motoriniu laivu Boyce įsakęs jam būti Lenin
kaimus ir miestelius, visur ištrauktas
vežis
ir
du
vagonai
buvo
iš

žos po $12—$14, o dabar pa
Šiomis dienomis Anglijos
patrulių.
grade per 1927 metus, nes
uostinėja ir jieško daugiau priplaukusių
mesti
iš
bėgių.
Ties
ta
vieta
šoko virš $20. Jeigu bolševi
užsienių
reikalų
ministeris
Tuo tarpu krante susirinko anglai ruošiasi tą miestą už
aukų kraujo ištroškusiai Ple tūkstantinė
revoliucionieriai
paliko
pri

kai sutiktų atmokėti tas sko
Chamberlain turėjo kažin
minia ir pradėjo imti. Goyerui buvę pavesta
chavičiaus šaikai. Nenorėda grasinti patruliui,
kalę
šitokį
raštą:
“Per
500
las pilnai, tai tie bonai butų
koki pasitarimą su Vokieti
lydėdama rinkti žinias apie Rusijos
mi patekti į jų kraujagerių jį ir suimtąjį komendantūros
metų mes kentėjome turkų ir vėl verti po $100.
jos
užsienio
ministeriu
Štrerankas, daug žmonių slapsto link. Ties Žaliuoju tiltu ka laivyną, ir jis daug tų žinių
zemanu. Del šito pasitarimo terorą, bet Jugoslavijos val
si. Slapstosi Seimo nariai reivis buvo pasodintas į ve sulinkęs. Jis rašydavo jas
pradėjo labai nerimauti So džia yra da aršesnė. Užpuoli PRIGĖRĖ 5,000 KINIEČIŲ.
Paplauskas, Kedys, Plečkai žimą. Tuo momentu minioj nematomu rašalu ir per suo
vietų politikos vyrai. Sovie mai su bombomis nesiliaus.”
Viesulas, kuris sunaikino
tis
(socialdemokratai) ir pasigirdo šauksmai: “Nu mių konsulatą Leningrade
tai bijosi, kad Vokietija kei- Pasirašė “Makedonijos Lesiųsdavo
jas
Anglijos
atsto

Japonijoj
Kijušiju salą, per
kiti.
sianti ligi šiol buvusią savo gijonieriai.” Keliatas dienų
ginkluoti
patrulis,
”
“
Nugink

Iš Lietuvos mums praneša luoti policija.” Ir minia puo vui Suomijoj.
poziciją. Komunistų spauda atgal panašus užpuolimas ėjo Kinijos pusėn ir užliejo
ma:
rašo, kad Ženevoje daromos buvo padalytas ant trijų Kvantuno provincijos pa
\
lė
kareivius.
Po
kelių minutų “KRIKŠČIONIŠKAS” GE I
kraštį. Žinios iš Hongkong
“Tauragės įvykius išpro kovos suimtasis minios buvo
pastangos Įtraukti Vokietiją viesbučių Gezdeli mieste,
NEROLAS
IŠSKERDĖ
sako, kad per šitą potvinj
vokavo pati valdžia, kad il paleistas. Minią pavyko iš
į priešsovietiškajį bloką. Tuo
80,000 ŽMONIŲ.
prigėrė 5,000 kiniečių.
giau išsilaikius prie valsty sklaidyti tik atvykus sustip
ANGLAI
PALIUOSUOS
tikslu esą manoma padalyti
bės vairo. Mat, visuomenė rintiems žandarmerijos ir Žinios iš Pekino sako, kad
Vokietijai kai kurių nusilei 220,000 VERGŲ AFRIKOJ.
jaukia kurio nors galo: rin raitosios policijos būriams. žinomas kiniečių “krikščio
dimų. SSSR laikraščiai pa Sierra Leono taiybai ang DARANT KRATĄ TAPO
kimų į Seimą arba referen
niškas” generolas Feng Yu- ONA BERNAUSKAITĖ brėžia, kad Vokietijoje esą lai žada paduoti įstatymo su NUŠAUTAS ŠERIFAS.
dumo. Voldemaras gerai ži Padalyta daug suėmimų. Hsiang įsiveržė su savo ka- Pripažinta gražiausia mergi žmonių, kurie palankiai žiuri manymą, kad po Naujų Me
Roanoke miestely, Virgi
no, kad pi aloš, todėl reika Patsai pabėgęs kareivis buvo rfumene į Changte miestą ir na visame Springf ielde,
tų
tenai
butų
paliuosuota
į
Anglų
ir
Vokietijos
susiar

nijos
valstijoj šį panedėlį ta
Mass.
lingi eksperimentai, kad ir žandarų surastas tik kitą išskerdė tenai nuo 30.000 iki
220,000
vergų.
Sien
a
Leonas
tinimą.
Net
pats
Vokietijos
po nušautas šerifas Johnson,
• 80,000 žmonių. Šitą skerdytoliau galėtų mulkinti žmo dieną.
P-lė Ona Bernauskaitė, užsienių ministerijos oficio —tai vakarų Afrikos pakraš- kuris norėjo iškrėsti juodnes.
nę jisai įtaisęs dėlto, kad kuri angliškai vadina save zas rašąs apie reikalingumą tis, kurį anglai turi savo glo veidžio namus degtinės jieš
“Amerikiečiai,
imkitės NUŠOVĖ KŪDIKI, KAD veržianties jam Į miestą, Anna Bernare!,
boje. Iki šiol vietos gyvento kodamas.
gyvena susitarti su Anglais.
darbo, kad padėjus Lietuvos ATKERŠIJUS IĖVAMS. “Dangaus Vartų” ir “Raudo Westfielde. Ji šįmet dalyva
jai tenai laikomi da baltveivisuomenei.”
nariai už vo Springfieldo gražuoliųNORĖJO
Tūlas Arsemo Nevv Yorke nųjų lietu.nikų
___ __
SUARDYT A.VIE- džių kapitalistų vergijoj.
PIRMUTINIS SNIEGAS.
nušovė miegančią 6 metų mušė kriiatą j,, t aitrių. konteste ir iš 86 gražiausių to Į RIKOS LEGIJON1ERIŲ I
KAROLIS NORI SULAU amžiaus mergaitę dėlto, kad Keršydamas užtai, ' krikš miesto ir apieliukes meilinu.
Šį panedėlį Denvero apie
DEL BOMBOS SPROGIMO
TRAUKINIUS,
linkėj, Massachusetts valsti
ŽYT KARALIAUS
jis turėjo ant jos tėvų piktu čioniškas” generolas liepė buvo pripažinta gražiausia Pereitą nedėldienį FranSUĖMĖ DAUG KO
savo kareiviams skersti v įsus uz visas n pavadinta to irne- euzijoj buvo padaryta du pa
joj, anksti iš ryto pasirodė
TESTAMENTĄ.
mą.
MUNISTŲ.
gyventojus be jokios atodai što vardu — “Miss Spring- sikėsinimu išardyt gelzkelj
Portugalijos sostinėj Liz- jau sniegas. Oras buvo šal
Iš Rumunijos pranešama,
ros,
ar
kas
kaltas,
ar
ne.
VOLDEMARAS
PASIRA

field” — buvo nusiųsta į At- ir sudaužyt traukinius su bonoj pereitą sąvaitę sprogo tas.
kad atstumtasai nuo sosto
ŠĖ
SUTARTI
SU
MUSlantic City dalyvauti visos Amerikos legijonieriais. Vie- gatvėj bomba, kuri sugriovė
Karolis bando per teismus
ORLAIVIS
NUKRITO.
SOLINIU.
SUDEGĖ 25 GATVEAmerikos gražuolių turna- noj vietoj gelžkelis buvo iš- vieną namą ir išmušė daug
sulaužyt savo mirusio tėvo
KARIAI.
testamentą, kuriuo Rumunš Žinios iš Romos sako, kad St Louis, M o.—Pereitą ne mente, kur buvo renkama ardytas dinamitu, o kitoj langų aplinkui. Del tos bom
jos karalium tapo paskirtas Lietuvos premjeras Volde- dėldienį čia nukrito orlaivis šiems metams “Miss Ameri- vietoj ant bėgių buvo | liver- bos policija įtart vietos ko Ottavvos mieste.Kanadoj, šį
6 metų vaikas. Karolis nori maras pasirašė su Mussoliniu su dviem vyrais ir viena mer- ca.” Nors šitos garbės p-lei sta akmenų. P auudu pasi- munistus padarė jų namuo panedėlį sudegė gatvekarių
pato atsisėsti ant Rumunijos prekybus sutarti tarp Lietu- gina. Mašina sutyžo ir visi Bernauskaitei
nepasisekė kesinim? >uvo pastebėti ii se da ig kratų ir keliasde- pašiurę ir kartu 25 gatvekavos ir Italijos.
_ tris žmonės tapo sužeisti.
pasiekti, laimė jai visgi ne-frau? riiai laiku sustabdyt* šimts jų areštavo.
riai.

Dar 6 Žmonės Lietuvoj
Pasmerkta Sušaudyt.

I

RUSŲ MONARCHISTAI
LATVIJOJE.

> Maineriai Išstreikavo
Latvijos vidaus reikalų
G Nenešios.
ministerio įsakymu padalyta

Bolševikai Siūlo Atmoket
Senas Caro Skolas.
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KELEIVIS

2

kad jie ištisus 8 mėnesius vilki
no rinkimus. Remiantis Klaipė
dos krašto statutu, direktorija, I
kurios pirmininką skiria rūber- 1
natori u s arba, teisingiau sa- ,
kant. Lietuvos vyriausybė —;
Liepia šaudyt be atodairos.
priklauso nuo Seimelio pasiti- I
kėjimo. Kadangi naujas Seime-; Krašto apsaugos ministe
lis taip pat. kaip ir jo pranokė-j ris. komendantų suvažiavi
jas. tvirtai gins krašto autono- | me Kaune, savo kalboje pa
mijos teises, tai yra pavojau.-, reiškė : “Šaudykite be ato
kad esant dabartinei Lietuvos dairos!" Kurie tik bando
vyriausybės politikos krypčiai kalbėt ar tartis prieš dabarti
vidaus ginčas bus amžinas, jei nę valdžią arba patvarky
tik valstybės, garantavusios mus. tai vieta koncentracijos
Klaipėdos krašto statutą galų stovyklose, arba šautuvo kul
gale nepadarys griežto spaudi ka.
mo i Lietuvos vyriausybę, kad
Tai taip Voldemaras, Mu
ji gerbtų autonomi.ią. Nežiū steikis ir Daukantas ruošia
referendumui. Bet
rint i spaudimą iš lietuvių pusės kelią
rinkimai yra naujas Klaipėdos žmonių ūpas labai nepalan
gyventojų pabrėžimas savo vo- kus. Visur, kur tik teko man
kietiškumo ir savo teisių, ku būti, girdisi nepasitenkini
rias jie prarado, kai buvo prie mas, visur kalbama, kad taip
varta atskirti nuo Vokietijos.” ilgai būt negali, ir jeigu Sme
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mūšiuose su lenkais ir bol
tauta dar tebestovi kryžkely
ševikais, dabar tapo neišti “Lietuvos Žinios” rašo:
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kimas. Jis nesutiko su dabar Gyvenimą paprastai lygi pravartu butų musų politinio
PRIEŠ SMETONOS
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tine slaptosios karininkų są- name su upe.. Dėl ko nelygi- I gyvenimo vadams gerai ap
KOMPANIJĄ.
imės, šitie piktadariai ir gina
jungos politika, viešai nepa- name su bala? Dėl to, kad galvoti, kurį kelią reikia pa
Iš Lietuvos laikraščių ma- ISmetonos viešpatavimą.
sitenkino Smetonos politika upėje vanduo teka, o baloj sirinku, kad iš politinės stag
Bet prieš šitą juodą kom
lome, kad Smetonos politikai
ir reikalavo, kad valdžia ne- jis stovi vietoj. Gyvenime gi nacijos balos greičiau išbrispaniją
stovi
visa
šalis,
Kau

yra priešingos visos Lietuvos ]
atidėliodama paskelbtų nau- įr viskas kruta, keičiasi. įdė tume.
partijos. Ypač jos priešingos ino miestas, tai stipriausia
jus Seimo rinkimus. Todėl, kas nestovi vietoj,
Tai šitaip apie fašizmo ba
tvirtovė, sako
tautininkų sumanymui keisti Smetonos
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daugiau
lietuvių
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tokia didelė, kad pradėta kų. Bet —
Fašizmo nala atsiduoda
karininkų. Bet lenkiškai ir n°rs su ežeru? Ezera>, kaip
“Iš kitos pusės, prieš minėtas
kalbėti net apie bendrą visų
rusiškai kalbantis karininkai yra žinoma, skinasi nuo ba- tikru puviniu Į ją subėgo
partijų frontą prieš Smeto jėgas stovi — 95 nuošimčiai
paliekami. Lietuvos kariu- los tuo, kad jo vandenys pa- upeliai pralieto nekaltų žmo
nos-Voldemaro kampaniją. karei -ių. 70 nuoš. šaulių sąjun
menėje jų yra labai didelis ^P’ldo ne tiek is lietaus, nių kraujo. Tuoj kils neap
“Lietuvos Žinios” 193-čiam gos. 9V nuoš. valstiečių. 100
skaičius, ir jų tarpe yra to- kiek iš įvairių tekančių į jį sakoma smarvė. Jeigu Lie
nuos. darbininkų, 50 nuoš. val
numery sako:
kiu, kurie gula ir kelia lenku uPekų. lodei ežere vis tik tuvos liaudis greitu laiku ši
“...praslinkus aštuoniems-mė- dininkų. Smurtininkų pusėje
šeimynose, kurios turi arti yra šioks toks horizontalis tos fašizmo balos ueišvalys
asmenų
nedaug.
Smetonos,
tos
nesiams uuo perversmo, kiek
mus ryšius su Varšuva. Bet vandens judėjimas. Baloje ir nenusausins, tai nuo smar
tona
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važinės
po
Lietuvą,
vienam kyla klausimas, kokioj tautininkų ikonos, po Lietuvą
vės kils epidemijos, kurios
Taigi Klaipėdos Krašte
jie Smetonai su Voldemaru gi ir to nėra.
o
mus
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utėpadėty yra lietuviškų partijų kelionės aiškiai rodo, kad tik <Smetonos-Voldemaro
val
nėra pavojingi, dėlto, kad ir
Kad galėtume palyginti išnaikins lietuvių tautą
susitarimo reikalas ? Nes savai kelių žmonių tuščias pramogų džiai buvo suduotas skaudus lėms-vaidininkais, tai turėsi pats Daukantai. Plechovvicz, savo gyvenimą su upe. musų
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me yra aišku, kad be tokio susi noras ir policijos pastangos, antausis. Gali būt, kad dėl me. girdi, iš naujo organi Skorupski ir kiti, net genera
politiniame akiraty turėtų
tarimo negali įvykti permainų suvaro žiūrėtojų saują i tokias tautininkų
Prieš Visokią
akyplėšiškumo zuot musų savanorius ir apsi liniam štabe myli pasikalbėt būti ryškios to gyvenimo
musų politiniame gyvenime, o ‘šventes.” Tautininkai iki šiol Klaipėdos Kraštas ir visai valyt nuo dabartinių kolča- ‘‘poniška kalba.’
permainos. Ar yra šiandien
kininkų ir bermontininkų.
iš kitos pusės taip pat yra aiš net nesikęsino meisterių kon nuo Lietuvos pasitrauks.
Diktatūrą.
tų
permainų? Galima sakyti,
Taip kalba šiandien Lietuvos I “Garsus” Romanas gali būt
ku, kad ta vaga, kuria jis eina gresų daryti ir \ isokiais blizgu
kad nuo balandžio-12 d., ka
'
išteisintas.
dabar, toliau tas gyvenimas ei čiais. barškalai?. Krikščionių KOKIOS RADIO STOTJS kaimuose.
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buvo paleistas trečiasis Rusijos socialdemokratų at
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J. Romanas, “Lašinių Ben
ti negali.
LIETUVOJ GIRDĖTI.
Seimas,
musų politiniame sišaukimas į Anglų tredDvarininkai bruzda.
droves" karaliukas, kuris nu
“Ar yra bet kokie daviniai, iš Tas rodo jų silpnybę. Galingi
“Trimitas” sako, kad Lie
gyvenime niekas nepasikei
j ūmo nūs.
kurių galima butų spręsti, kad jie tik už šautuvo pasislėpę
Visoje Lietuvoje dvaruose šovė daktarą Brundzą, sulyg tė. Nei referendumo, nei rin
tuvoje galima girdėti šios
“Dr. Juozo Pajaujo byla pri radio stotįs:
tautininkų vedamoji su visomis
eina dvarininkų susirinki dabartinės Lietuvos padė kimų į Seimą neįvyko, val Rusijos Komunistų profsą
kitomis partijomis kova, pri vertė tautininkų karininkus dar
1. Kauno stotis, žinoma, mai. Tariasi, kaip išlaikyt ties, turėjo būt teisiamas ka džia ta pati, įstatymai kaip jungų centras nesenai krei
vers šias partijas sudaryti nors stipriau susirūpinti savo krimi girdėtis geriausia.
Smetoną, kad butų jų intere- ro teismo. Bet kadangi Ro buvo, taip ir tebėra tie patys, pėsi į Anglų tredjunionus,
nalinio
kailio
dabojimu,
ir
jie
manas buvo Smetonos dide
juos prisidėti
bendrą frontą? Ir kokia gali
2. Paryžiaus girdėti silp jsai tinkamai ausaugoti.
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prie
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prieš
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Važiuojant traukiniu iš
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Smetoną
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automobiliu,
“Svarbiausias politinis klau apsiginti kareivių. Dalyvavę
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mis
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Greta šito, tybėse. Sąryšy su tuo Rusijos
smurte
karininkai,
kareiviams
tai
už
tokj
pasitarnavimą
simas, dėl kurio tautininkams
netoli Londono, seniaus gir girdėt, kaip vienas dvarpopolitinių partijų darbas su Socialdemokratų
Partijos
tenka dabar ginčytis su kito nepasitikėdami, mokosi tankus, dėdavosi labai gei-ai, dabar i nis šnekėjosi su 5 kitais vy Smetona jam atsimoka. Iš
stabdytas, opozicijos spauda cęntro komiteto biurai
patikimų
šaltinių
teko
suži

mis partijomis, tai referendu šarvuočius automobilius, kulko susilpnėjo.
islei-.
rais (ar jie visi buvo dvari
suvaržyta,
jokios
kritikos
svaidžius
ir
kitokius
karo
pa

noti,
jog
Smetona
deda
pas

mo ir konstitucijos keitimo
4. Maskvos stotis girdėti ninkai, to sužinot negalė
neleidžiama, ginčų, rodan do atsišaukimą į tredjunio
būklus valdyti, kad tuos įran labai gerai. .
tangas,
kad
Romanas
butų
klausimas.
nus. Tame atsišaukime so
jau). Dabar, girdi, reikia
čių musų politinę gyvybę, cialdemokratai
išteisintas.
Todėl
vieton
kai
o
“Valstiečiai liaudininkai šiuo kius galėtų panaudoti patys, be
sako, kad
5. Motala. švedų stotis ne dirbt skubotai, ir reikalaut
nekyla.
klausimu jau yra viešai pasisa kareivių pagelbos prieš karei toli Stokholmo, girdėt labai kad valdžia grąžintų dvarus. teismo, jis bus teisiamas apy
Rusijoje bolševikai vartoja
gardos
teismo
Šiauliuose.
Apsidairius,
tikrai
gali
kil

kę. Jie nusistatę neigiamai tiek vių ir visuomenės sukilimą.
tas
pačias kaip ir fašistai
gerai.
Kalbėjosi lenkiškai, bet iš- D-ras Brundza buvo kariu- ti klausimas, ar gyvi dar mes žiaurias teroro priemones.
“Nors tokios priemonės be
dėl konstitucijos keitimo, tiek
6. Koenigswusterhausen,
kareiviu pagelbos ir pritarimo;Ii vokiečių stotis netoli Berly ' didžiai ir drąsiai. Iš jų kal- menės daktaras, turėjo kapi esame? Užsienių korespon Socialdemokratai
dėl referendumo.
kreipia
: bų galima suprast, kad Var tono laipsnį, ir yra parašęs dentai, rašydami apie Lietu Anglų tredjunionų dėmesį Į
"Krikščionys
demokratai, rimtai padėčiai susidarius ne no, visada girdisi gerai.
šuva darys tuo reikalu tinka daug gerų knygų iš medici vą, pradeda jau musų politi tai, kad bolševikiškas prof.
kaip galima spręsti iš jų spau gali išgelbėti karininkų nuo
7. Turkų stotis Stambulas! mo spaudimo.
nos.
kę padėtį aplenkti, nes nėra sąjungų centras, smerkda
dos, o taip pat iš pasirodžiusių pralaimėjimo, bet mažesniais (Konstantinopolis) girdima
atsitikimais
duoda
jiems
šansų.
Pabaigoje
rugpiučio
mėBet
Lietuvoje
dabar
vis-,
ka apie ją rašyti. Vienintelis mas terorą užsieny, savo ša
laikraščiuose jų lyderių pareiš
labai puikiai.
kimų, taip pat yra priešingi re Kariuomenę vis stengiamasi
8. Varšuvos stotis taipgi nėšio, dalyvaujant apskri-' kas yra galima: turėk “los- politinis klausimas, kurs bu lyje ne tiktai jį toleruoja, bet
ities ir valsčiaus komisijoms, ką" pas Smetoną, tai gali :Vo iškilęs musų skurdžioje ir padeda jam plėstis. Rusi
ferendumui. Su krikščionimis pertvarkyti, kad ji visuomet gerai girdėti.
butų
klusniu
įrankiu
smurti

demokratais solidarizuoja ūki
Visos aukščiau paminėtos ir policijos atstovui, buvo'užmušt arba nušaut nors ir,padangėje, tai referendu- joje socialdemokratų partija
ninkų rankose. Mintis sutraukti stotįs yra ilgų bangų stotįs.
suidomintų esanti be Įstatymų apsaugos.
grąžintas dvarininkei Siru- itekmingiausią žmogų.
-mas. Bet kad jis suįdomintų
ninkų sąjunga.
tavičienei
Repšių
dvaro
miš

J.
GGegužis.
į
plačiąją
visuomenę,
reikia. Gana tik vieno bolševikiškų
“Kai dėl socialdemokratų ir kariuomenėn palankius fašisti-l’^pį
'(o
“
yra
daugybė-Stočių,
Be to yra daugybė stočių,
kas.
Tas
miškas
anksčiau
■
—
-~%kad
su
tuo
referendumu
butų diktatoriukų žodžio — ir so
ūkininkų partijos, tai šios gru nei tvarkai žmones, taip pat vy- kurios di;ba litrumpomis ban—
.
•
Elta praneša, kad rugsėjo kas nors daroma. Kada žmo- cialdemokratai tremiami į
pės jau senai pasisakė prieš re stoma.
į gOmjs
tų geriausia Lietu- buvo nusavintas valdžios.
Sirutavičienė
gyvena
Pašuš
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d. mirė Tarnas Naruševi- nės per kelis mėnesius negir šaltas Sibiro tundras ir me
“Dabartinis diktatorius, pul- voje girdėti
trirdėti šiosferendumą. Tokiu budu. jeigu
šios:
I
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kininkas
Plechavičius,
dar
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čius.
Liet. PasiunL Am. di nieko daugiau, kaip tik tais sėdi kalėjimuose. Pasta
neskaityti suskilusios darbo fe
1. Gleivvitz. vokiečių Sile
kad žada būti referendumas, ruoju laiku bolševikų dikta
deracijos, visos organizuotos m., buvo kartu su p. .Janavi- į zijoj.
•tai pagaliau jiems nusibosta tūra, ardoma iš vidaus tarpu
lietuvių visuomenės nusistaty čium (tuomet Alytaus apskri-1 2. Poznanės, lenkų.
Į tų pažadų klausyti.
mas dėl referendumo šiandien ties viršininku) pasiūlęs vid.
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sos nurodytos politinės grupės rininkų. nes tai busianti tik
6. Leipzig, vokiečių.
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Rusijoje Stalinai ir Tomstą pagelbą reikale staigaus nuotikio.”
mia Smetoną netik dėlto, mai parodė, kad Klaipėdos mo konferencijų. Nesenai
kiai.
f
Į Tik ar pakeliui tautai toks
kad gauna prie valstybės lo- Kraštas yra vokiškas kraš buvo sušaukta jūrių nusi
Jeigu
jus
norite
turėt
šį
naudingą
pagal

■gyvenimas? Tauta turi savy
Vio gerai paėsti, bet remia jį tas, sako “Berliner Tageb- ginklavimo
konferencija,
je užtektinai jėgų, kad žengbininką,
jus
galite
užsisakyt
jį
per
musų
latt,
”
kuris
rašo:
SUDEGINO KŪDIKI
d,a ir dėlto, kad apsaugojus
kuri, žinoma, nutruko. Po tos
,
tų
pirmyn,
kad
savo
gyveni

“Vokiečių partijos turi, kaip konferencijos Amer, laivyno*
Biznio Ofisą, be užmokesčio, per bile vieną
savo skūrą. Nes Smetonai
PEČIUJE.
mą
padarytų
panašų
į
srau

žlugus^ tam juodam gaivalui ir pirmiau turėjusios, absoliutę sekretorius pareiškė, kad
publišką telefoną.
nios upės bėgimą. Ir tauta Washingtone policija are
prisieitų stoti į teismą ir atsa lemiamą daugumą Seimely. Di Amerikos karo laivų statybą
šiandien atsistojo kryžkely. štavo dvi jaunas moteris, ku
kyti netik už nuvertimą tei- džiosios Lietuvos grupės netu reikią padidinti 100%. Gink
rios, sakoma, sudegino pe
sętos valdžios 17 gruodžio, rėsiančios jokios įtakos. Lietu luojasi ir kitos valstybės!
Yra ’ sakoma, kad tautos čiuje tik ką gimusį vienos jų
bet ir už tas nekaltas gyvy viškieji Klaipėdos krašto valdo Tikrą ir nuoširdų nusigin
klaidų nedaro. Jeigu tos kūdikį. Abidvi jos gyveno
bes, kurias jie iki šiol sunai vai — gubernatorius, ir direkto klavimą galės įvykinti tik
klaidos pasitaiko, tai už jas
kino. Visi Plechavičiai, Glo- rijos prezidentas smurto keliu darbininkų klasė, kuomet
atsakomybė tenka tiems, ku- brangiam apartmente, kur
yačkiai įr Skorupskiai turėtų paleisdami Seimelį nieko neat paims politinę krašto valdžią
riė tautą nuvedė netikrais atsilankydavo aukšti valdi
įstoti prieš teisiną kaipo kru- siekė. Jiems nepadėjo ir tas, į savo rankas.
keliais. Ir šiandien, kada ninkai.
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Kas skaito ir rašo,

Tas duonos neprašo.

,

©

- —

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

©

Kas nieko neveikia,

Įj

To niekas nepeikia.

važiavimų L. T. P. šią vasa
WAUKEGAN, ILL.
diskusijomis arba, geriaus
rą surengtų.
• ]Nusišovė lietuvis aptiekorius
pasakius, “ristynėmis.” Susi
‘ Ateities” ir “Aido” chorų
Kadangi tokie ir panašus Rugsėjo 17 d. nusišovė
rinkimą
atidarė
“
Aido
”
Cho

diskusijos. Darbiečių manev- ‘
išvažiavimai laukuose yra plačiai žinomas aptiekorius
ro narys Grikietis. Su skau
rai prieš “revoliuciją”
Perkant
šviežiai
maltą
kavą
yra
tas
pats
reikalingi
iš atžvilgio svei- Juozas Bruzevičius, apie 45
dančia širdžia jis perstatė,
ir kiti dalykai.
katos ir draugiškumo, tai pa- m. amžiaus, laikęs Waukekodėl šios diskusijos yra su
kaip skinant šviežias daržoves iš daržo
Rugpiučio 21 d. įvyko šauktos.
.
rapijos komiteto ir klebono ganė aptieką jau apie 18 meTikslas esąs toks,
“Ateities” ir “Aido” chorų Kao
Žukausko pastangomis pa- tų.
' ’
kad aou
abu cnoru
choru suvienijus ir,
ir
diskusijos. Gal nekuriems užbėgus už akių Petrauskui,'
rengta antras piknikas rug- Nelaimė atsitiko apie 8 vi.
bus ir juokinga, kad chorai kuris organizuojąs fašistinį,
sėjo 4 d., Vytauto Parke, ryte, tuoj pu atidarymo appradėjo rengti diskusijai chorą. Diskusijų pirmininku į
Kaip pirmas, taip ir šis išva- tiekos. Bruzevičius davęs reiTodėl čia ir parašysiu, ko išrinktas ateitietis Misevi-*
žiavimas buvo labai pasek- kalingų instrukcijų
i
klerkios diskusijos buvo ir ko čius. Prasideda gana karštosniingas. Žmonės iš pradžių kams, nuėjo
i , .į užpakalinį
.
netikėjo, kad L. T. Parapija kambarį, kuriame jisirgyvekios jų pasekmės.
diskusijos. “Aido” Choro na
galės įsigyvuot ir turės kokią no, pasiimti smulkių pinigų.
Kiek laiko tam atgal atvy riai bei šalininkai juodino
nors reikšmę philadelphie- Prie pinigų buvo padėtas ir
kus M. Petrauskui į Detroitą, M. Petrauską kiek galėdami.
čių lietuvių tarpe. Bet dviem revolveris. Spėjama, kad
ir pradėjus darbuotis dailėj, Aid iečiai sako, kad M. Pet
metam
baigianties nuo para Bruzevičius išėmęs iš stal
sumanyta organizuoti cho rauskas esąs fašistas ir orga
t
pijos
susitvėrimo,
vietos lie čiaus pinigus, dėjo revolverį
ras, kad perstačius keliatą nizuojąs fašistų chorą. M u-■
tuviai, ypač tikintieji, pama atgal į stalčių, tuomet revol
operečių. Nuo seniau čia gy sų chorai negali tarp savęs;
tė, koks didelis skirtumas tuo veris išsišovė ir kulka pervė
vavo vienas progresyvis kovoti, reikia padaryti vie-'
trumpu laiku jų gyvenime rė Bruzevičių virš širdies.
“Ateities” choras. Bet tarpe nybė, kad nedavus fašistams
apsireiškė. Senos parapijos Peršautas Bruzevičius pa
komunistų partijos įvykęs įsigalėti. Ant Petrausko lie
jau daug metų gyvuoja, te- šaukė dar policiją ir lietuvių
skilimas pagimdė ir antrą jo tulžį, kiek katras išmanė.
čiaus nei viena j ą neturi sa parapijos kleboną. Atvykusi
chorą. Senasis “Ateities” Gavę balsą ateitiečiai nuro
vo vietų vasaros laikus tyra policija rado Bruzevičių jau
choras pasiliko kairiųjų ko dinėjo “Aido” Choro pra
me orę praleisti, kuomet sukniubusį. Nuvežė jį ligoni
munistų kontrolėj. Dešinieji gaištingus darbus, kiek jis
jaunutė
L. T. Parapija nusi nėn ir nors daktarai dėjo di
komunistai arba darbiečiai, yra atlikęs nuo pat susitvėri- se.” Kautynėse dalyvavo ne kaičiams,” kurie jau gyvena
PHILADELPH1A, PA.
pirko
sau
locną lauką, kur delių pastangų, bet gyvastį
netekę kontroles ant senojo mo. Ateitiečiai sako: “Ati- tik vyrai, bet ii- viena tavorš- po ketvirtą kryželį. Jie rūpi
Iš
L.
T.
P.
Kliubo
darbuotes.
lietuviškas kapines ir minė išgelbėti nebegalėjo ir Bru
choro, išbėgo iš jo ir suorga taisykit savo klaidas, prisi ka O. D., kuri nemažai nu nosi vaikais ir išpildė jų pro
Rugsėjo 4 d. Lietuvių Tau tą Vytauto Parką įsikūrė. zevičius tą pačią dieną po
nizavo “Aido” chorą. Šitas pažinkite viesdi savo atlik kentėjo nuo “neaptašytų” gramą. Kalbėjo visa eilė
naujas choras buvo suorga tus judošiškus darbus, tada vyrų. Sakoma, kad dar ir da “jaunikaičių” apie vaikų tiškas Pašalpinis Kliubas, Supratę tą svarbą, žmonės pietų ligoninėj pasimirė.
pastaruoju
nizuotas iš visokių “pabėgė mes tik darysim vienybę su bar jos valgomoji esanti su auklėjimą. Vienas “jauni 928 E. Moyamensing avė., pradeda domėtis kas čia to Bruzevičius
lių.' Mokytojum buvo pa jumis.” Taipgi ateitiečiai nu ltimis. Jonas Morkūnas, dar kaitis” iš pažiūrėjimo labai turėjo savo pus-mėnesinį su liaus bus, ką parapija pirks laiku gyveno vienas. Jo žmo
kviestas buvęs vargoninin rodė, kodėl Petrauskai yraI biečių feltfebelis manevruo tingus atrodė, bet savo kal sirinkimą. Turėta nemažai daugiau, ir todėl jie dalyvau na pusantrų metų laiko atgal
kas. Nežiūrint darbiečių pa “blogas” ateitiečiams. “Da se gavo juodą akį nuo Lipke- boj penkių minučių laike ginčų dėl pakelto klausimo ja L. T. Parapijos išvažiavi išvyko gydytis į Colorado
Springs. Su motina yra ir jų
stangų, jų choras netik ne bar, kuomet Petrauskas gy vičiaus. Daugiausia nuken apibėgo penkius sykius apie surengti debatus Lietuvių muose ir gėrisi jais.
Tautiškos
Parapijos
klebo

Rugsėjo
4
diena
buvo
la

sūnūs Juozas, 8 metų, kuris
progresavo, bet vis džiūvo. vens Detroite, tai negalėsite tėjo Vilnis. Mat, Lipkevi- pasauli.
nui
Žukauskui.
Mat
nekurie
bai
tinkama
laukinėjimui.
Iš
serga džiova ir taipjau gydo
Matydami, kad jų choras ei vogti Petrausko operečių ir Čius daugiausia kirčių davęs
♦ ♦ *
nariai pereitame susirinki- pradžių sąvaitės dienos bu- si Coloradoj. Jiems skubiai
na prie griuvimo, aidiečiai statyti savo parengimuose.” Vilniai už tai, kad jis tris
. . .
...
Pas mus darbai po biskj me buvo padavę sumanymą j vo ūkanotos, tankiai lietus pranešta apie įvykusią nelai
nutarė pakeisti mokytoją. Ypatingai Bimba aštriai kri metus gnovęs jo
šeimynišką
i
kruta. n
‘ u
-j—i..«----- 1. nulydavo. Bet ši diena buvo mę.
bedarbių
ne- parengti-rvakarą
panagrinėR-ri«.
Bet ir čia buvo nesusiprati tikavo aidiečius. Jis pasakė: gyvenimą. Visus tuos manev-1 trūksta, Betx ir
mų. Vieni norėjo, kad moky “Jeigu M. Petrauskas yra rus komandavojo “genero- buoja i Fordas dar vis šlu- jimui klausimo: ar reikalin graži ir skaisti saulė švietė
ir nėra žinios, kada ga tverti neprigulmingas pa per dieną. Oro gražumas
DETROIT, MICH.
tojas paliktų tas pats, kiti gi, toks blogas, tai kam musų las” Adomas Miliauskis, bu
savo
naują
Ford
ūką
“
išperapijas,
arba:
ar
neprigullaukuose
darė
nepaprasto
įs

Pirmutinis
lietuvių anglių
Barono “žentai” norėjo, kad chorai dainuoja jo kompo vęs darbiečių organizatorius.
res.
mingos ar Rymo-katalikų pūdžio ant piknikiečių. Prie
biznis.
mokytoja liktų Baroniutė, o zicijas? Kam ‘Aido’ Choras Po mūšio buvo taika ir iš tos
antra
Pas
mus
prasideda
parapijos
yra
geresnės?
Dėl
to
skanus
valgiai,
kurių
sta

Žiemai
ateinant,
visi turi
treti norėjo, kad mokytojas pasivogęs Petrausko opere linksmybės išgėrėm visą alų,
šalta,
vasara.
Vasara
buvo
šio
reikalo
kilo
susirinkime
lai,
mašinos
ir
kitos
vietos
nusipirkti anglių. Aš patar
butų P. Kajutis. Didžiuma tes stato savo parengimuose munšainą ir visi “linksmi”
tai ruduo šiltas. Taip kad daug ginčų ir gana karštų buvo kupinai apkrauti, davė čiau lietuviams pirktis anglis
balsavo už Kajutį ir jis liko ir giria, kad yra darbinin-J^
1
grįžome namo, vieni su su“Aido” Choro mokytoju. Bet kiškos? Aš nematau, kad purtusiomis nosimis, kiti su rugsėjo mėnesio pradžia sa pasikalbėjimų. Bet kada bu progos susivažiavusiems ge pas lietuvius. A. Kataržis ir
Kajutis, būdamas mažai ap Petrauskas butų blogesnis už juodomis akimis. “Revoliu vo šiluma pralenkia ir liepos vo pranešta, kad kun. Žu rai pasivalgyti. Paskui dai A. Noreika čia yra užsidėję
Aidietis. kauskas pastatė sunkias išly nos, lenktynės, žaislai, drau anglių biznį ir visuomet gali
sipažinęs muzikoj, netik ne Kvederą. Netik neblogesnis, cija” liko išbandyta ir pa mėnesį.
gas debatams, būtent: užsi- giški artimųjų susikuopimai mums patarnauti. Anglių
pagerino choro, bet dar pa jet dar geresnis. Nes Petrau sekmės gana geros.
statyti $1,000 kaucijos, pasi užbovino visus. Girdima bu kaina visur ta pati, ir visur
PHILADELPHIA,
PA.
blogino, taip kad choras ga skas nieko bloga nėra pada
*
♦
♦
kviesti mokytus vyrus j teisė vo kalbos, kad šį metą para ta pati anglis, tai kodėl nesilų gale priėjo beveik prie pa ręs ateitiečiams, o Kvedaras
Komunistai nušmugeliavo
Rugsėjo
4
d.
Capital
dar

jus debatams išspręsti ir pa pija dar bent vieną tokį pik kreipt pas savuosius? Jeigu
krikimo. Darbiečiai.matyda- yra nuskriaudęs ateiti ečius
draugijos $700.
že
musų
“
Aido
”
Choras
ren

dalyti po $1.00 įžangos ypa- niką parengtų. Bet parapijos iš to yra-keli centai pelno, tai
mi tokią kritišką padėti, nu —paėmęs 20 dol. neapmokė
Lietuvių
Kop.
Pagelbos
gė
paskutinį
pikniką.
Garsitai, tai tokios sąlygos pasiro komitetas drauge su klebonu tegul jis būna musų žmo
tarė atleisti Kajutį, o jo vie jo spaudos bilos’.”
Draugija
augo
nariais
ir
tur

nosi,
kad
bus
didžiausias
dė per sunkios ir debatų rei Žukausku nutarė vietoj pik nėms, negu svetimtaučiams.
ton kviesti A. Kvedarą iš
Gavęs balsą Kvedaras aiš
tu,
pakol
ją
valdė
nekomuKataržio ir Noreikos ang
Chicagos ir mokėti jam po kinosi, kad Petrausko opere programas. Tiesa butų ir bu nistai. Į trumpą laikotarpį ši kalą prisiėjo visai atmesti. niko parengti šaunią vaka
vęs.
Mat
turėjome
apie
6
rienę.
Piknikietis.
Šiame
susirinkime
taipgi
lių vienas ofisas randasi po
$100 į mėnesį. Pas darbie- čių jie nevogę. Bet apie nedraugija nusipirko nuosa buvo pakeltas klausimas suNo. 9503 Cardoni avė., o ki
čius buvo tokia mintis: Kve apmokėjimą bilos, tai nei gu bačkas alaus. Tris jau nuo ta
vą
namą
apie
$15,000
ver

pat
ryto
buvo
išstatytos
ant
PHILADELPHIA,
PA.
šelpimui
lietuvių
našlaičių,
tas
Lietuvių Svetainės name,
darui negalima bus visados gu. Turbut jaučiasi esąs kal
tės.
$2,000
išmokėjo
Staty

“
programo,
”
o
kitos
trįs
bu

globojamų
Jėzaus
Vaikelių
Iš
Lietuvių
Tautiško
Pašelpo No. 1916 —25-th st.
mokėti po šimtinę, bet jį rei tas. Ramanauskas, “Aido”
ir Paskolos Lietuvių Draugijos, Lietuvoje. Čia pinio Kliubo susirinkimo.
Korespondentas.
kia palaikyti, kol bus su Choro štedavas šinkorius, vo paguldytos rezerve krū bos
Bendrovei
ir
keletą
tūkstan

muose
dėl
pavadavimo.
taipgi
nemaža
buvo
karštų
Rugpiučio
14
d.
susirinkigriautas “Ateities” Choras. geriausiai nukalbėjo. Jis sa
dolerių pasidėjo į banką kalbų. Daug ginčytasi, nes man atsilankė Švento Kazi WILKES BARRE, PA.
Atvykus Kvedarui į Det ko: “Jei Bimba ir kiti vieny Taipgi buvo keliatas galio čių
reikalams. Komu vieni stojo už sušelpimą, kiti miero Pašelpines draugystės Apie tūlą girtuoklį bol
roitą, pirmas planas buvo bės nenori, tai tegul eina į nų “samagonkos." tikiu dar savišalpos
nistams
pakvipo
L. K. P. D. prieš. Ant galo našlaičiai- komisija, kuri pasiūlė Kliu- t
biečių
darbo.
Sakoma,
buvo
ševiką.
toks: nuvažiuoti į namus pas upę ir pasikaria, o kurie ne
turtas,
kaip
katinui
lašiniai.
dar
du
keisai
kanadinės.
Visi
bedaliai
pašalpą
pralaimėjo.
bui
susivienyti
su
kazimieri-:
Nesenai musų kolonijoj
kiekvieną ateitietį ir prirašy nori upėj pasikarti, tai tegul
Sugužėjo jie į šią draugiją ir
ti jį prie “Aido” Choro. Bet įlipa į medį ir prisigirdo.” Iš “Aido” Choro piknikai buvo 1927 m. įsiprašė draugijos Toliaus išklausyta Shar- ne. Delegatai pasakė, kad. apsigyveno atvykęs iš Lotas nedavė jokių pasekmių, jo kalbos galima spręsti, kad linksmi, o šis butų buvęs valdybom Niekas nesiprieši įio-Žukausko laiškas, kuris oficialių skaitlinių apie tur- well, Mass. tūlas bolševikas,
nes negauta nei vieno nario. pas jį ‘ ne visi namie.” Ra linksmiausias. Bet šiuo sykiu no, bet dar patarė jiems šei pranešė, kad jisai vėliaus ke tą ir narių skaičių neturį, bet kuris pąširpdė esąs didelis
Tada padarytas kitas pla- manauskas sako ateitie- įvyko kitaip. Mat, kaip dar mininkaut, kad pamačius tinąs pribūti pas philadel- aplamai galima esą pasaky- girtuoklis ir savo pasielg
nas: kuomet ateitiečiai rengs čiams: “Jei jus vienybės ne biečiai, taip ir musų “Aido” kaip komunistai valdys phiečius lietuvius ant vaišių. ti, kad šv. Kazimiero Drau- mais lietuviams gėdą daro,
Komisija turi susižinoti kuo gija turinti apie 600 narių ir Prisigėręs pradeda mušti sakokį parengimą, tai turi darysite su mumis, tai kaip Choras visuomet imdavo alų draugiją.
ir
munšainą
iš
federalių
šni

met
jis pribus ir kad Sharkis- apie $12,000. Po trumpų dis- vo pačią ir išveja ją iš namiį.
rengti parengimą ir “Aido” praeityje
pardavinėjome
Rugsėjo
mėnesyje
knygų
!
Žukauskas
duotų bent 30 kusi jų nutarta užkvietimas Kartais pati būna priversta
pų.
tai
visuomet
būdavo
ap

Choras, kad “ Ateities” Cho munšainą ir alų, tai busime
rui pakenkus. Bet ir tas pla priversti pardavinėti ir atei saugoti. Bet šiuo sykiu Ra peržiūrėjimo komisija išda- į dienų prisirengimui. Apie priimti. Buvo išrinkta komi- prašytis nakvynės pas kainas nebuvo vykęs ir nedavė tyje, kad pasilaikius — ir vi manauskas štofą buvo ėmęs vė raportą už 6 mėnesius: tai komisija turės susižinai, sija, kurios pareiga prirengti mynus. O kai išsipagirioja,
pageidaujamų
rezultatų. sa kaltė puls ant jūsų.” Man ne iš agentų, o iš savo darbi darbuotės bolševikų valdy-! Nutarta trumpoj ateity su galutinius planus vienybei, tai nori, kad pati jį persipraTiesa, gal nemažai ir paken gulint ant žolės net ausys ninkų partijos parapijono. dus. Raportas rodo, kad per'rengti koncertą. Tam tikslui Reikia pasakyti, kad pie- šytų. Kuomet pati to nepar
kė. bet nemažą smūgį gavo ir raudo; bet Ramanauskas arba, kaip Ramanauskas sa 8 mėnesius pasidarė neda- Į parinkta komisija. Kiti rei- tinėj miesto dalyje vienybės daro ir su juo nešneka, tai jis
patįs. “Vagių Balius” davė tuos žodžius sakė su pasidi ko, iš savo išdirbystės. Užtai zekliaus ant $700. Tenka imt įkalai, abelnai, atsibuvo geroj, obalsispašelpinėse d raugi jo- pradeda pačiai išmetinėti,
se yra labai populiarus.
kad ji gyvenanti su burdinnemažai deficito. “Kamavi-: džiavimu. Apart to visko, agentai kirviais sudaužė bač pinigų iš banko, kad užlopyt į tvarkoj.
kas
alaus
ir
munšainą
palie

tą
skylę.
Vienas
narys
atsiTuriu
priminti,
kad
KliuJ.
Rutkauskas.
gierium.
Kartą jisai savo pa
lio Varpai” irgi blogas pa ateitiečiai nurodė, kad “Ai
stojęssako:
“
Musų
tavorišbo
svetainė
paskutiniu
laiku
jo.
Atlikę
tą
“
biaurų
”
darbą,
čiai sako: “Duok man 30 dol.
sekmes davė. Jei ne svaiga do” Choras dirba išvien su
agentai
pasiėmė
dvi
kvortas
čiai
įvarė
draugiją
i
skylę
likos
padailyta.
Nauja
iškaSCRANTON,
PA.
ir
aš išvažiuosiu, jeigu nenori
lai, tai butume turėję defici- šnipais, kas aidiečiams labai
3x7
pėdas,
pakanadinės
degtinės,
ir
išva

ant
suvirs
$1,400.
Dabar
mes
ba
(sign),
su
manim gyventi.” Bet kuo
Mirė senelis Dilbaitis.
, to. Kova su ateitiečiais per nepatiko ir jie užginčyjo tai
iš
kasos
turim
pridėt
gatavų
auksuotom
raidėm
ant
fronžiavo,
o
“
Aido
”
Chorui
pa

Šiomis dienomis po trum met pati davė jam pinigų, tai
pastaruosius metus buvo ga kaipo melą. Bet tikrenybėje
<utaupytų
pinigų
$700,
kada,to
svetainės
pakabinta.
Nudarė
už
keliatą
šimtų
dolerių
pos
ligos mirė senelis Juozas jis nuėjęs išpirko varantą ir
“Aido” Choras jau du metai
na sunki.
nekomunistai
buvo
valdybodažyta
iš
lauko
naujai
visi
nuostolių.
Piknikas
liko
išar

Dilbaitis. Velionis paėjo iš suareštavo pačią ir burdinBet kaip patarlė sako: kaip su šnipais varo šmugelį
dytas.
Ramanauskas
su
savo
je,
tai
mes
kas
6
mėnesiai
tumedžio
ir
geležies
rėmai.
ViSuvalkų rėdybos, Vilkaviš gierį. Visi tris nuėjo į teismą.
“Viena bėda — tai ne bėda, savo parengimuose.
genge
laike
tos
tragediškos
rėdavom
gryno
pelno
tarpe,dury,
ant
antrų
lubų,
pertaikio apskr., Alvito parapijos, Teisėjas liepė burdingieriui
bet dvi-tris bėdos — tai ir Diskusijos buvo karštos,
$700
ir
$800.
Čia
mums
truk:
syta
ir
padidinta
virtuvė,
ku

“
revoliucijos
”
paspruko
į
Kisiniškių kaimo. Amerikoj išsikraustyti, o tam girtuok
visai suėda.” Tas pats yra ir bet užsibaigė be pasekmių.
ri
dabar
atatiks
visokiems
mišką
ir
sugrįžo
tik
tuomet,
sta
ne
$700,
bet
$1,400.
”
’
.......
.................
išgyveno 45 metus, turėjo liui prigrąsino, kad jis negir
su mumis. Čia reikia vesti at Kiek matyti iš ateitiečių pu
Antras
draugas
atsistojęs
sa

parengimams.
Prie
Kliubo
kai
viskas
buvo
ramu.
Bet
virš
90 metų. Keletą metų se tuokliautų ir savo pačios ne-kakli kova su ateitiečiais, o sės, tai vargiai įvyks vienybė
kuomet
sugrįžo,
tai
negalima
Mums
beliko
tik
paprisirašė
keli
nauji
nariai.
ko:
nelis gyveno pas žentą l^esa- muštų.
čia dar atvažiavo M. Petrau su “Aido” Choru.
♦
♦
♦
Z. Jankauskas. jų, bet prieš pat mirti atva
grindukas.
Šlųokim
lauk
ko

buvo
pažinti
:
išbalęs,
be
aki

Parėjęs iš teismo girtuok
skas — vėl naujas priešas.
nių.
Sako
akinius
pametęs
munistus
netik
iš
valdybos,
■
lis
tuoj pradėjo savo pačiai
žiavo
pas
savo
sūnų
Juozą
į
Rugpiučio
28
d.
kokia
ten
Su dviem priešais nėra jėgų
PHILADELPHIA,
PA.
krūmuose.
bet
ir
iš
draugijos.
Jeigu
mes
grūmoti
: “Dabar burdingieScrantoną paviešėti ir čia be
kovoti. Čia “Aido” Choras su darbiečių Apsigynimo Lie
»
*
♦
juos
palaikysim
kitą
pusę
Antras
gražus
L.
T.
P.
viešėdamas ir mirė. Paliko riaus nėra, tai galiu tave vai
darbiečių patarimu manė su tuvių Sekcija rengė pikniką
,
metų,
tai
neteksim
netik
pa-i
piknikas.
sūnų
Juozą, dvi dukteris Oną dyt, kaip noriu, galiu tave
Capital
Parke.
Tą
pačią
die

rugsėjo
lošti lapės politiką. Nutarta
Nedėlioj 11 d.
grinduko,
bet
ligoje
pašei
ir
Eleną
ir nemažai anūkų, surišęs mušt ir niekas neužKelios
sąvaitės
atgal
lietu

parašyti laiškas “Ateities” ną leido ir automobilių ant Palmer Parke buvo išvažiapos
nebus
iš
ko
išmokėti.
”
vių laikraščiuose “Keleivy” Prigulėjo prie SLA. ir prfe stos.” Tai pasakęs davė savo
Chorui ir kviesti į bendrą pa išlaimėjimo. Laimėjo, rodos, vimas Vaikų Draugijėlės.
sikalbėjimą. kad sudarius moteris, pravardės nenugir Mažai tebuvo tėvų, mažai ir Komunistai grąsina na- ir “Tėvynėj” buvo rašyta Lietuvių Tautiškos Parapi- pačiai kumščia į krutinę ir
bendrą frontą prieš M. Pet dau. Traukiant laimėjimo vaikų. Matyt, kad mažai kas> riams buržuazišku teismu, apie atsibuvusį Lietuvių jos. Senelis Dilbaitis tapo toji parvirto ant grindų. Burauską. Ir tos abiejų chorų bilietus iškilo “manevrai” interesuojasi vaikais ir jųį slepia, kaip, kur ir kokiais Tautiškos Parapijos pikniką. palaidotas su bažnytinėm vo pašauktas policmanas ir
diskusijos įvyko Rouge Par arba darbiečių prisirengi draugijėle. Kad butų buvus! keliais nušmugeliavo $70(1 Ten buvo pasakyta, kad ta- apeigom ant Lietuvių Tau- girtuoklį suareštavo. Ant ly
ke 21 d. rugpiučio. Susirinko mas prie “revoliucijos.” Re bačka ant “programo,” taii čia aiškus ir geras pamokv- sai piknikas buvo pirmas tiškų Kapinių, patarnaujant tojaus buvo teismas ir girGritenui.
abiejų chorų nariai. Nemažai ginys buvo gana žingeidus, butų visi darbiečiai suvažia■ mas kitų draugijų nariams, toksai pasekmingas. Dalyva- ' vyskupui
.* •
• - _ . • , Lai būna
•> • * tuoklis
• < gavo
1 1 “30 dienų
• 1 — kalėjiA•
••
buvo ir pašalinės publikos. nes visi geriausi darbiečių vę “klausyti.” Dabar tai ga-. del ko komunistai briaujasi jovusieji jame žmonės pagei-ijam lengva ilsėtis Amerikos mo ir 10 dol. pasimoketi.
'
K. J. Geležėlė.;davo, kad daugiaus tokių iš- žemelėj.
Bačių Juozas.
Burdingierius.
Mat visi interesavosi tomis vadai dalyvavo “manevruo- Įima atiduoti garbę “jauni- valdybas.
DETROIT, MICH.

a louraine

Jums patartina pasirinkt geriausia

—

yy

KELEIVIS
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Tai matai, vaike, kokia tei
sybė ant svieto. O jeigu aš
i bučiau republikonų kliubo
prezidentas, tai tų $25 man
nebūtų reikėję mokėt. Už tai
•aš ir noriu tokį kliubą su
tverti. Per pulitiką, vaike,
gali viską padaryti. Ar tu
prisidėsi, Maike?
—Ne. tėve, prie republi. konų aš nesidėsiu.
—Na, tai gudbai. vaike.
Aš einu daugiau kostumerių
pajieškot.
Lietuvių Fašistų Gaivalai

Argentinoje.
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Kas Yra Fašizmas ir Kaip su Juo Kovoti
--------------------------------------------Rašo DOMAS BRIEDIS------------------------------- ■-------------jo vykdymui panaudojo savus karininkus, kurių priešaky
(Tąsa)
Kitą fašistų organizaciją sudarė dešinioji buržuazija, je stovėjo šie asmenys: Petraitis, šarauskas, Kalniantavi,
kuri negalėjo sutikti, kad ją klerikalai atstūmė nuo val čius, Mačuika^ Musteikis ir kiti.

džios, kad žmonės nerinko jų į Seimus ir nesodino į pir
mąsias vietas. Šitų fašistų priešakyje stovėjo ir dabar te
bestovi ponai iš buvusios “Pažangos” partijos, “Žemdir
bių” sąjungos, dabar jie vadinasi “tautininkais.” Jie vi
siems žinomi, tai: Smetona, Voldemaras ir visi dabartiniai
krašto diktatoriai “tautininkai.” Jų kovos organizacijų
priešakyje stovėjo Musteikis ir kiti. 1923—1925 metų tar
pe bandė daryti du sukilimu, bet jiems tat nepavyko.

Iš civilių perversme, uoliai dalyvavo Linartas. buvęs vyr.
notaras ir kyšininkas, ir “Neolituanijos” korporacijos stu
dentai (žaliakepuriai). Perversman buvo įtraukti kaikurie kademai. Apie jį žinojo Federacijos ir krikščionių žmo
nės, bet perversmo pasėkomis galop pasinaudojo tik “tau
tininkai.”
Po perversmo visi klerikalai labai džiaugėsi ir šukavo.
Jie rėmė perversmą, garbino karininkus ir vadino juos
“musų narsioji kariuomenė” (tai kariuomenės įžeidimas,
nes ji, kaipo tokia, perversmui kuo mažiausia pritarė).
Bistras ir Karvelis, patekę į ministerius, skubiai grobė, kas
buvo galima grobti: Bistras išmetė iš mokyklų virš 200
pradžios mokyklų mokytojų, prisodino tose vietose davat
kų, aprūpino “Žiburio,” “Saulės” ir kitas kunigų mokyk
las pinigais. Karvelis stengėsi pakelti muitus, sušelpti ūki
ninkų sąjungą, žodžiu kademai grobė saujomis tai, ką ga
lėjo ir sugebėjo. Šitie dalykai nepatiko “tautininkams” ir
jie kademus išvarė iš valdžios, pasilikdami vieni prie val
džios lovio. Tik darbo Federacijos Ambrozaičiai, Jočiai,
Milčiai, įpratę penėtis iš kieno nors rankos, pareiškė pasi
gerindami “tautininkams,” kad jie stovi už aiškią diktatū
rą ir atmetė visokius rinkimus, Seimus ir visuomenės kraš
to valdyme dalyvavimą.

“Tautininkai” giyniausio kraujo monarchistai, nelem
fašistinio perversmo
Lietuvoje, atsirado fašistinis tos atminties karaliaus Uracho šalininkai. “Tautininkai”
gaivalas ir tarpe Argentinos yra cvarininkų šalininkai, stovi už žemės reformos sustab
lietuvių. Vieni jų pirma buvo ‘dymą, nepakenčia darbininkų, vadina juos tinginiais, pa
prisišlieję prie komunistų,
kaip antai pagarsėjęs savo leistuviais. eina prieš laisves žmonių, tik sau jų reikalauti
darbeliais Dr. Balčiūnas, ki nepamiršta. Tautininkai savo laiku sveikino ir džiūgavo
tus pagimdė buv. klerikalų dėl Italijos fašistų laimėjimų. Šiuo metu, kada gruodžio m.
valdžios ministerio kunigo 17 dienos perversmas pastatė juos krašto priešakyje, vi
Rainio prisiųstas konsulas siems aišku, kad “tautininkai” paneigė Lietuvos liaudies
J. Skinkis.
teises (išvaikė Seimą), neskiria naujų rinkimų, nors įsta
Visi šie fašistų gaivalai tu mai to reikalauja, sustabdė žemės reformą, panaikino
yra sulindę į tik bepradėjusią organizuotis draugiją visus įstatymus., saugojančius darbo žmonių naudojimą.
“Lietuvą.” kurią jie konsulo “Tautininkai” atvirai skelbia, kad demokratija, t. y. pla
padedami smurto budu už čioji liaudis (valstiečiai, darbininkai, amatninkai) esąs
valdė. Panašų galą jie ban šlamštas. Jie šiandien demokratijos vietoje stato pačios
dė padaryti ir kitoms pažan tautos renkamą prezidentą, bet tas prezidentas tai busimagesnėms organizacijoms, bet sai Lietuvos caras, prieš kurį turės atsakyti ministeriai, “Tautininkai”, su Smetona, Voldemaru priešakyje, vien
karininkų, leitenantų jėgomis nebūtų padarę perversmo,
dėka darbininkų vienybei,
reiškia,
ne
prieš
Seimą,
žmonių
rinktus
atstovus,
atsakys
visos
jų
pastangos
nuėjo
vel

jei jie nebūtų šlykščiausiu budu apgavę kareivius ir ka
—Tegul bus pagarbintas. ke, atsitikimą, kaip man pavaldžia, bet prieš prezidentą (Smetoną). “Tautininkai” riuomenę. Jie apgavo kareivius, vesdami juos i gatvę, sa
sitropijo aną dieną su val tui.
Maike.
Fašistų gaivalai dar nenu Voldemaro lupomis šneka: “ne valdžia turi Seimo pasiti kydami, kad komunistaLesą užpuolę prezidentą ir Seim^.
džia susidurt, ir kaip man
—Labo ryto, tėve.
rimo.
Konsulo Skinkio vado kėjimo jieškoti, bet Seimas turi turėti valdžios pasitikėji
—Sei, Maike, man Dievas buvo sunku, kada aš tenai
vaujami.
jie sugalvojo kitą mą,” — reiškia, visiškas demokratijos neigimas. Karo sto Kareiviai patikėjo ir nesąmoningai savo rankomis padėjo
neturėjau jokių frentų. Buvo
davė labai gerą mislį.
demokratijos budeliams pasmaugti ją. Kareiviai, jauni
—Na. o ką gi jau taip su- taip. Aš perskaičiau gazieto- būdą gaudymui Į savo juo vis. aršiausia cenzūra, karo lauko teismai, koncentracijos
mas einąs kariuomenėn, sąžiningi karininkai privalo nu
se, kad Čikagoj buvo didelis dąjį tinklą nesusipratusių
mislijai, tėve.
stovykla
Varniuose,
ištrėmimai
darbininkų,
valstiečių,
darbininkų.
Jie
sumanė
atsi

plauti tą juodą nuo musų kariuomenės dėmę, privalo at
—Aš sumislijau, vaike, faitas Tune jaus su Dempsėtarnautojų,
šnipų
ir
išdavikų
gaujos,
provokacijos,
mirties
kviesti
iš
Lietuvos
kunigą,
jum..,
’
statyti demokratinę Lietuvos santvarką ir nubausti apgavi
kad reikia sutverti republi
kuriam, jų išmanymu, bus bausmės, komendantų, viršininkų, paprastų svieto perėjū kus. Fašizmas Lietuvoje parodė savo veidą, išsprogdinęs
—Kaip, kaip?
konų kliubą.
—Tame nėra nieko nauja, • —Tunejaus su Dempsė-. daug lengviau, kaipo “dusių nų viešpatavimas kaime ir miesteliuose, šaudymai karei “Varpo” spaustuvę ir sudavęs pirmą smūgį Lietuvos de
ganytojui.” mulkinti darbi vių, puskarininkų, karininkų, žiaurus jiems karo lauko tei
tėve. Tokių kliubų yra visur. Įjum.
mokratijai. Fašistai tą darbą atliko jų valdžios saugojami,
ninkus.
—O ką tai reiškia, tėve?
—Ale nėra lietuviškų.
smų
sprendimai
—
štai
kas
lydi
dabartinį
“
tautininkų
”
ir
Žinodami, kad kunigas
nakties metu, karo stoviui esant, kada pašaliniams drau
—Lietuviams republikonų —Ar gi tu, Maike, neži dykai nesidarbuos, fašistai jų žmonių viešpatavimą. Apnuoginta diktatūra tiekos
nai, kad Čikagoj faitavosi sugalvojo sekantį būdą .jo su žmonių, kiek yra pačių tautininkų — štai ką tinime dabar džiama be leidimo vaikščioti. Voldemaras kaltininkų ne
kliubų ir nereikia, tėve.
surado, kaip nesurado Mussolinis Mateotti žudytojų. Nuo
; Tunėjus ir Dempsėjus?
—Kodėl nereikia?
gaspadine išlaikymui ir Lietuvoje. Esmėje tautininkų ir krikščionių fašizmas nie- savybės gynėjai sunaikino “Varpo” bendrovei nuosavybę
—Todėl, kad lietuviai be-! —Tokių pavardžių aš ne- jiems gerų algų apmokėji
veik visi yra darbo žmonės, girdėjau, tėve. Tu turbuttu- mui. Konsulas J. Skinkis su kuom nesiskiria, valdymo priemonės tos pačios, tik kiti ir kaltininkų neranda.
o republikonai yra plutokra- ri galvoj Tunney ir Demp- <avo raštininku Br. Stepo žmonės.
I^aikraščiai rašo, kad visa eilė visuomenės veikėjų gavo
tų partija. Tai yra tokia par- sey??
naičiu pagamino sąrašus ir
“Tautininkai,” kad pagrobti valdžią, slėpdami savo tik grasinančių laiškų, tai ženklas, kad fašizmas puls geriau
tija, kuri rūpinasi stambių —Jes, Malke, bet aš kalbu pradėjo rinkti parašus iš lie
kapitalistų reikalais, kuri vi čystai tautiškai, taip kaip tuvių darbininkų, kad šie su rąjį veidą, nudavė esą dideliais kademų priešais. Daugelis sius Lietuvos sūnūs, jei tik jo kailiui gręs pavojus.
sokiais budais smaugia dar Lietuvos gazietos rašo. Pagal tinka kunigą užlaikyti. Po patikėjo jų "kairumu,” jie daug kalbėjo apie “teisėtumą ir Apvogę iždą, pripenėję bankininkus, prisigrobę dvarų
bininkus.
naujausią musų tautiškų kal nekurto laiko jie tečiaus pa teisingumą,” bet atsisėdę valdžios kedėse tuojau pamiršo
—Taigi prie tokios parti botyrų išradimą, vaike, tai matė, kad labai mažai atsi visus savo skambius obalsius ir žodžius. Kada “tautinin centrų, išugdę šimtus kyšininkų, kriminalistų, vagių, ink
jos mums ir reikia prigulėti, Dempsis vadinasi Dempsė- randa tokių kvailių, kurie kai” rengėsi prie gruodžio mėn. 17 dienos perversmo, jie vizitorių, žvalgybininkų ir bijodami teismo, — fašistai pa
darė gruodžio mėn. 17 dienos perversmą. Tam pervers
vaike. Jeigu mes eisime su jus, Šarkis—Šarkėjus. o Tu- sutiktų užsikrauti sau ant
republikonais, tai jie mus ta nis—Tunėjus. Ar supranti sprando tokį parazitą, kaip
mui valio šaukė kademai, nes jų tarpe kuodaugiausia va
da nesmaugs.
dabar?
kunigas. Matydami, kad šis
gių ir kriminalistų buvo.
—Klysti, tėve. Darbinin —Bet tu. tėve, geriau kal sumanymas neįvyks, fašistai
Smetona, kopdamas į prezidento kėdę, gruodžio mėn.
kai jau ne vienoj vietoj ši bėk taip kaip žmonės kalba, pradėjo rinkti parašus ap
19 d. Seimo posėdyje iš arcivyskupo ir vyskupo Skvirecko
taip galvojo, ir skaudžiai ap o ne kaip Lietuvos laikraš gaulingai. ir štai kokiu budu.
sigavo.
rankos ėmė nukryžiavotajį Kristų, bučiavo jo kančią, pri
čiai rašo, nes gali savo tau Konsulatan atsilanko daug
—Kaip tai apsigavo?
tišką liežuvį nulaužti.
žmonių užsiregistruoti pasus
siekė Visagalio Dievo vardu saugoti Lietuvos Konstituciją
—Jie balsavo už republi —Ne, Maike, aš esu pa- ir šiaip pasiteirauti įvairiais
ir Įstatymus. Vjsi Seimo kademai buvo šios priesaikos liu
konų partijos politikierius, triotas, ir aš noriu prisilai- reikalais. Taigi tenai jiems ir
dininkais. Ir Smetona, ir vyskupas, ir Seimo kademų ku
nes per rinkimus šie žadėjo kyt regli lietuviškos šnektos, pakišamas sąrašas, kad pasi
nigai, ir uolieji katalikai — atstovai gerai žinojo, kad jie
visokių palengvinimų darbi- Taigi, kaip aš perskaičiau rašytų paduodant smulkų
Trečiam Seimui susirinkus visi prisiekė tai pačiai konsti
ninkams. Bet kuomet vė- gazietose, kad už sumušimą gyvenamos vietos antrašą.
tucijai. bet tai nekludė jiems gruodžio m. 19 d. posėdyje
liaus darbininkai pareikala- Dempsėjui snukio Tunėjus Dauguma nieko blogo nema
vo iš savo fabrikanto dau- gavo Čikagoj čielą milioną nydami tuojaus ir pasirašo,
laužyti pinnają savo priesaiką ir siekti Dievo vardu antrą
giau algos ir išėjo į streiką, dolerių, tai ir aš užsidegiau o jei kurie paklausia, kam
kaitą. Smetona, prisiekęs Konstitucijai. Lietuvos liau
išrinktas jų republikonas gu- noru faituotis. Sakau, aš jau reikalingas parašas, tai atsa
džiai, Dievo vardu išvaikė Seimą ir neskiria naujų rinki
bernatorius atsiuntė prieš miliono nenoriu, ale jeigu koma, kad organizuojama
mu, nors ta Konstitucija, kuriai jis prisiekė, to reikalauja.
juos kareivius. O kareiviai šimtinę gausiu, ir tai busiu ietuviška parapija: bet kad
Smetona antrą kartą sulaužė priesaiką ir liko pirmuoju
kaip kareiviai: jie neprotau- satisfait. Įspioviau į abidvi •eikės pasirašiusiam kunigą
užlaikyti,
visai
nesakoma.
Lietuvoje viešu priesaikos laužytoju ir kriminaliniu nusi
ja. Oficierius liepia jiems kumščias ir žergiu per stiyšaut, jie ir sauja. Pasipila ne- tą, žiūrėdamas, kur didesnė
Panašiu budu fašistams
dėjėliu. Šitokį priesaikos laužymą padarė ne kokie tai be
kaltas žmonių kraujas, daug nosis. Ogi žiuriu. atmaklena pasisekė sumedžioti apie po
dieviai, socialistai, bet maldingi, tikintieji katalikai, krikš
būna užmuštų, daug sužeis- priešais mane airišis kaip ra šimtų parašų. Visiems pa
čionys, kuriems Dievas — aukščiausis įstatymas. Tą pa
tų, o kiti suimti ir sugrusti į slonius. Aš jį susistabdžiau prašiusiems išsiuntinėta pa
darė: Smetona. Voldemaras, Seimo atstovai — kunigai—
kalėjimus. Ir tai vien tik dėl ir nieko nelaukdamas tes kvietimas. kad susirinktų
ir visi kiti klerikalinio ir buržuazinio sparno žmonės. Jie,
to, kad tie biedni žmonės kiau į snarglinę. O Jėzau tu rtena sekmadienį išrinki
apgavę kareivius, Lietuvos liaudį, meluodami ant visų
pareikalavo teisingesnio at- mano, kad jis mane griebė, mui komiteto, kuris turės rū
lyginimo už savo sunkų dar- kad žiebė per galvą, tai aki- pintis kunigo atsikvietimu ir
kryžkelių, kad liaudis su jais, trejopai apgavo savo Dievą,
bą. Taip juos vaišina repub- se milionas žvaigždžių pasi- parapijos organizavimu.
tik permainant vartojama muilą
vyskupo akyvaizdoje spiovė tam savo Dievui stačiai į vei
likonai. Ir tu, tėve, da nesi- rodė. Pasirodė, vaike, kad
Žmonės tik tuomet supranIORS nemalonu bet turime pri kos putos netik odos duobutes iš
dą. Akmenys jau prabilo dėlei šitos šventvagystės, dabar
i
gedi svajoti apie tvėrimą re- tai butą policmano civilnose o. kam buvo konsulatui rei
sipažinti. kad visų prakaitas valo — jos išgrynina ir veidą ir
eilė prabilti Lietuvos žmonėms, prabilti ir tiems, kurie Die
turi kvapą.
padaro išvaizdą aiškia, šviežia, spin
publikonų kliubo! Juk lietu- drapanose. Jis mane suareš- kalingi jų parašai.
dinėią sveikatingumu.
Regis
neprakaituojame.
o
vienok
vui tiki ii- pasakyti viešai ir drąsiai: šalin veidmainius ir faviai apšauktų tave išdaviku. tino, uždarė Į džėlą ir turė
Kaip teko patirti, i susi
O dar geriau, jis apsaugo nuo
galime prasikalsti Nes odos duo
—O man rodos, Maike, jau stot ant sūdo. Sudžia lie rinkimą betgi atvyko tik apie
rizėjus, šalin kunigiškus, smetoniškus ir federantiškus fa
butės nuolatos leidžia kvapsningą lig1! — prašalinant su purvu ir
drėgnumą.
nematomus
mikrobus.
kad iš tokio kliubo aš turė pė pasiaiškinti, kodėl aš tam dvidešimt asmenų, nors są
šistus !
Lifcbuoy turi sveiką švaru kve
Nerizikuokite nesmagumu —
čiau daug gero. Už pasidar policmanui į snukį daviau. rašuose 'figūravo apie du
pėjimą — kuris greitai išgaruoja
vartokite Ltfebuou' Taip šviežias,
Tokie Lietuvos fašistai, jų sėbrai ir visi jų talkininkai,
bavimą republikonų partijai Aš sakau, norėjau gauti šim- šimtai.
kad milionai kasdien prausiasi — nuplovus — ir sako apie didesnę
kas jie ir iš kur bebūtų. Kiekvienas jų žingsnis smurtu
aš galėčiau gauti kokį nors tą dolerių. Už ką? jis klauSusirinkusieji konsulo pair jis amžinai paliuosuoja nuo apsaugą O kainuoja mažai.
Lifcbuoy
yra
raudonai
rusvas,
kvapsnių.
džiabą prie valdžios. Tada ir šia. O kaip, sakau. Tunėjus -katinti. išrinko komitetą,
sauvalės ir pasityčiojimo lydimas. Lietuvos gyvenime pri
dideliais šmotais Pasipirkitc šian
Ir sveikos išvaizdos
kitiems lietuviams galėčiau gavo milioną dolerių už su- kuris turės visu kuomi rupindie kur muilą parduoda
viso šito brudo: jis sėdi valdžioje, bažnyčioje, mokykloje,
Lt trr Bros. Co., CombriJte, .V.is.
Lifcbuoy minkštos, antiseptišpadaryti daug gero, kai atei-, mušimą Dempsėjui nosies? lis, kad kaip galima greičiau
kariuomenėje, jaunime, valdininkijoje, jo pilna kaimuose
konsulo sumanymą.
tų su kokiais reikalais prie’Orait, sako, sudžia, tu irgi įvykdyti
.
ir miesteliuose. Bradas ir parazitai tarpsta tamsoje, juos
gubernatoriaus ar į polistei- galėsi gauti milioną dolerių,- Kaip atvažiuos kunigas, visi
reikia
valyti visokiais budais ir salinti iš musų viešojo vi
kai sumuši Dempsėjui nosį, c oasirašiusieji turės jį su gassuomenės gyvenimo, kaip šalinami visi parazitai, miniau
—Jeigu tu ir gautum tokią dabar užsimokėk dvidešimts padine užlaikyti.
Kaip matome, čia fašis
vietą, tėve, tai tu turėtum vi penkis dolerius faino užtai,
tieji svetimu darbu ir krauju. Žodis dabar priklauso (B a
tams
nevisai
pavyko.
Pa

sų pirma tarnauti savo poli kad policmaną sumušei. Ir
siems, sąmoningiems, ištikimiems musų Respunlikai zn.<?
tiškiems bosams, o ne lietu turėjau, vaike, užsimokėti, lauksime, gal sugalvos dar
nėms!
ir mikrobus prašalina
ba kitaip butų reikėję atsi įdomesnių dalykų.
viams.
—r
(Bus daugiau)
'
P. V. J.
—Aš tau pasakysiu, Mai- sėst? ant trisdešimts dienų.
A
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Kaip pribaigti
prakaito kvapą
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KELEIVIS

kita linkme. Dabar šalimais savininkas nenori, kad jam žiuoti per gudų kaimus, nes rie kiekvieną žymesnį įvykį I P A VIF^ĮCOJIMAl
ini kutu
iia apmėtomi
Qnmėtnmi akmenimis,
aktnonimis. riša
riw qii
naianlin nahaiera
tunelio tam tyčia išgręžtomis kas valandos bertainį
butų ton
tenjie
su pasaulio
pabaiga, vfl-l
va- •
• skylėmis verčiasi vanduo po pranešinėjama apie laiką,I Baltgudžių žygiams prieš dinami adventistais. Jų yra
J IEŠKOM A:
jis išjungia “kalbamą” kas- lenkus vadovauja studentai labai nedaug ir sudaro tiky- •Jonas Dzijęmantavičius, kilęs is I’a11000 litrų per sekundą.
| Tunelį kasė apie 4000 dar piną: bet paspaudus mygtu-'gudai ir gudų organizacijos binę sektą. Prancūzijos ad- , ne vėžio miesto, Amerikon atvykęs
pirm 36 m., gyvenęs New Yorke rr kiįventistų
ir įvyko
kongresas.
kaip- mili- ką laikrodis tuojau pat “su- “Hromada” nariai.
kongresas,
CHICAGA TURI 100,000 Ėmus kasti ir darbai laimin- bininkų.
.
- Daugiau,
... ,
,
, ,
- .
,
. .
tuose miestuose — einą gandai buk
I ' _ Įdomu tai, kad svarbi.aUSiaS jau esąs miręs — giminėms Lietuvoje
DEDARBIŲ.
.gai einant, buvo manyta, jog i Jonas Kubiškų metrų suskal- sunka” atitinkamą valandą.} Šią organizaciją lenkų
•. i, ., ..
aar
Daoaiin.1
j-e—eįdomu
pabrėžti, kaip gi-eitai valdžia uždraudė neva už šio kongreso klausimas buvo
apie jo padėtį arba palikimus
. •
•.
dar greičiau
oTPičrtupaoaigii.
nahaip-ti , —
IdVtų
išvežta 1Skalno
Jeuru
1US
neturit
f aus:Uolų
......... VI- pinga išradimai’: pirmas kai- komunistinį veikimą ir jos pasaulio pabaigos klausi- ano
Jeigu jus
neturit darbo
darbo ir
ll’|»rečiaUCl,.dl)<a.sį 1išejciau
šiaurinės pusėsR
Sprogdinimui suvarto*
*
.. .
i
jonas
Jonas rieKavicius.
Plekavičius. uar
dar 1922 m. kj
py-ruošiatės važiuoti jo jieško buvo prisikasta
mas. Dėl to klausimo iki SO- venęs Vaterbury. Conn , dabar gimi_______________
iki šešto kilo- taJ35 vagonai dinamito, ir 4i bąs laikrodis, pasirodęs Pa- vadus sukišo į kalėjimus.
ti. tai nevažiuokit Chicagon.
nesąs žiBomus ~ no ne.
staTga"pakilo
kalno milijonai sprogdinimo kap- rvžiaus parodoje prieš 26 Sunku lenkams valdyti čiai išsikalbėjus priimtas tų žinoti.
metro,
l
_
l
e>
_
r
Chicagoje dabartiniu laiku
metus >kainavo.. 2500
i didelis •' karštis.''.
*■" ' .
—
taa dol., gi
_ svetimus pagrobtus kraštus. ; toks nutarimas: visi adverJonas \[iarpildas. gyvenęs
sukąyra 100,000 bedarbių ir mie viduryje
, o vėliau New Haven, Coųn.,
tistai
tiki,
kad
katastrofingoyorke.
1_
|
Per
vieną
staigų
vandens
už
kokios
13
metų
jis
kainatunelin šal
bet kur dabar jis yra, žinių nėra —
stas nežino ką su jais daryti. Pumpuojamas
oras nieko nebegelbėjo. prasiveržimą žuvo keliolika vo apie 250 dol., o dabar tas PASAULIO GALO LAU- , sios audros, nuostabiausi oro jieško jo sesuo.
Farmerys iš Iowos, kurio tas
sustiprėjęs ug-, Benediktas Pabedinskas, kilęs iš
Buvo įtaisyta tam tikri šaldy darbininkų. Jie buvo ten pat laikrodis jau visiškai nėra KIANČIŲ KONGRESAS, svyravimai,
ūki bankas pardavė už sko tuvai.
niakalnių
veikimas
ir dažnas Naujamiesčio, Panevėžio apskr., gyyeSumažė-i Musų gyvenamoji gadynė:
iš kurių švirkštė šaltą, ir palaidoti garbingam kape, laikomas retenybe. Sumažė-j
las: juodveidis iš Mississip- kaip ledas,
1
’ giminės
- neturi
m. jokių žinių
vandenį ant dar ant kurio stovi kelių kilomet jo ir laikrodžio didumas , perdėm pasižymi įvairiau-• meteorų kritimas, rO Pag<l-|j920
pi, kurio bakūžę nunešė tva bininkų, ir tuo
Antanas
Ttiktonis
(
Ikiktanis
). mirė
liau
paskutinieji
politiškam!
....
______
rų
aukštumo
antkapis
—
Paryžiaus parodoje buvęs sjajs kongresais. Per daug
__
_______ N; y
..... ir patik,* nemažą
nas: vyras su šeimyna iš St. jo tęsti darbą. budu jie galė Simplono kalnas!
gyvenime
nesusipratimai
1
Biissviiie,
pastatytas apie trijų metrų, jau
žmonės kongreturtą. Jo turto apsaugoj’nip Generali
Louiso. kuris dėl pramonės
nis Konsulatas rūpinasi ir giminių at
do
neišvengiamai
artėjantį
j
aukštumo,
o
paskesnis
jau
Ruošia jie kongresus
sišaukimo arba jų tikslių adresų pra
susmukimo buvo išmestas iš Pietų pusėj vėl trukdė dar KALBĄS LAIKRODIS. nebe viso metro augštumo. suoti.
pasaulio
galą.
Bet
kada
jis.
dažnai
tokiais
klausimais,
nešimo laukia.
vandens
prasiveržimai
ir
bą
darbo: raudonveidis vaiki
.bus,
kongresas
pasidrovėjoį
Jieškomieji arba apie juos ką nors
Kalbąs
laikrodis
yra
sąj
kad
iš
šalies
besiklausiannas iš Švedijos, kuris atvyko baisus kalno spaudimas. mojingas sujungimas laikro- į LENKAMS GUDIJOJE čiam nenorimis šypsena lu > laiką paskirti. Štai ką reiškia' žinantieji asmens nuolankiai prašomi
atsiliepti šiuo antrašu:
Amerikon laimės jieškoti: Kalno spaudimas buvo toks eižio mechanizmo su gramo- į
KARŠTA.
pas kreipia. O jau toks kon-, neviena kvaila galva.
Lithuanian Consulate General J
didelis,
kad
sutriuškino
drupagalios ir pats chicagietis,
15 Park Row.
New York, N. "V .
fonu.
Kiekvieną
valandos
1
Lenkų
laikraščiai
praneša,
gresas/
kuris
ką
tik
Paiyžiukuris neteko savo darbo ir čiausius medžio ramsčius ir bertainį jis baisiai sušunka j kad lenkaitis priklausančioje je pasibaigė, priverstų net ir
AUDRA VILNIUJE.
Pajieškau Prano Keblinsko, jisai
kito negali surasti — iš tokių sulankstė storiausius gele laiką. Jis gali būti ir laikro- Gudijos dalyje gudai ukinin- molinę statulą šypsotis, nes- Šiomis dienomis Vilniuje gyvena
Kanadoj ir dirba ant fetrvtkažies
balkius.
Tik
milžiniškus
dabar susideda
didžiulė cemento ir plieno spyrius pa džio žadintojo vietoje: ata- kai pradėję deginti dvarus ir visi tie, kurie laukė pasaulio I siautė kelias valandas baisi rių. Paeina iš Lukšių parapijos, Miliškių kaimo. Šakių apskričio. Turiu
100,000 bedarbių armija stačius pasisekė šį slėgimą .inkamu budu nustatytas, jis dvarininkams priklausančias pabaigos ir nuskirdami laiką audra. Viesulą apgriovė kop- svarbų
reikalą
F. JUOZAPAVAI A
Chicagoj, sako “Chicago sulaikyti. Įsiverždamos karš •eikalingą valandą taip girias. Nepatenkinti lenkų nekartą nusivylė ir karčiai , lytėlę prie šv. Petro ir Povilo
1X52 Milvvaukee avė., Chicago, III,
Dąily Ne\vs.”
ir šalto vandens srovės griežtai ir balsiai ištaria lai valdžia gudai ardo geležin- buvo užtai pajuokti, susii in I bažnyčios. Nuo lietaus smar- Pa'ieškau sesers sutiaus Jono F.
Nereikia tuos bedarbius to
kartais užpildavo visą urvą, ką, kad pažadina miegantį. kelius, sprogdina tiltus. Len- ko aptarti savo nelabai sma- ikiai patvino gatvės. Vanduo Kazlauskio. Varputėm* trižnytkiemio,
maišyti su paprastais tingi ir
Židainių kaimo. Kuršėnų valsčiaus,
vandenį reikėdavo nuvesti Priešingai jeigu laikrodžio kų automobiliai nedrįsta va- gią buklę.zTokie žmonės, ku- užsėmė rusius.
Šimuliu ans!:r..
ans'.:r.. 20 metų Amerikoj.
niais ir padaužomis, kurie
Anie
14
metu
kaip nežinau jo adreso,
paskutiniai būna samdomi ir
Meldžiu atsišaukti, jei jryvas, arba kas
mati prapirmutiniai paleidžiami, sa
anie ji žinote, imalonėkite
nešti,
už
kų
busiu
dėkingas.
ko Chicagos dienraštis. Dau
T L. FRANSKAITlŠ
Joliet, III.
guma šitų 100,000 bedarbių
J 634 Benton st..
yra gabus, darbštus ir geri
•
Pajieškau Veronikos Bavt’auskiudarbininkai. Jie neturi darbo
tės. po vyrui Petraitienės. Seniau® gy
veno
So. Boston. Mass. ant 7-th st.
dėlto, kad jo negalima gauti.
Meldžiu atsiš'ji>kti atba kas »n:c
•Bedarbiai yra suvažiavę
žinote, malonėkite man pranešti, už
kų busiu dėkinsras.
daugiausia iš aplinkinių val
MIKOLASBARKAUSKAS
stijų, iš Iowos, iš Dakotos. iš
1235 Bank st..
VVateFbury, Coan.
Nebraskos ir kitų. Nuo Ka
Paieškai) brolio Pct^o Ziuramskb,
nados pusės jauni vyrai pila
pirmiaus gyveno ant 88 Gynesh st.,
New Haven. Conn Malonėkit atsišauk
si Chicagon kas diena.
ti. arb-i žinantieji praneškit jo adresu,
Sunkiausia padėtis yra tur
už ka busiu dėkinga.
A. BARAVYKIENĖ
būt juodveidžių, kurių po
2 Grime st.
So. Boston, Mass.
tvano labai daug privažiavo
Pajieškau savo dėdės Vlado Rašiš pietinių valstijų.
čausko, paeina iš Panevėžio miesto.
Chicaga taip pat yra labai
Apie 24 metai kaip jryvena Amerikoj,
"irdėjau kad pirmiau jęyveno Chicamėgiama rietą ateiviams iš
gfoj. Prašau atsišaukti a cha kap žinot
svetimų šalių. Ji yra žinoma
praneškit. už ka b'isru dėkirteas. ( 10)
VLADAS RAŠCAUSKAS ;
visam pasauly kaipo didelis
29 Neliečia st., Montrca) P.
Nueik
pas
savo
pardavėją,
užmokėk
jam
pramonės centras. Ir didelį
Canada.
69c.—reguliarę pardavimo kainą už pa
bedarbių armijos nuošimtį
Frank Yucis pajieškau savo brolių
sudaro įvairus svetimšaliai.
Adomo ir Jono, paeina iš Kau:io rėdykelį iš 10 Gem Double Life-Ašmenų—ir
l>»s. Telšių apskričio, Alsėdžių para
Jų padėtis apverktina. Vie
pijos. šleskunu kaimo Meldžiu '•įsi
gauk,
kaipo
priedą,
naują
“
Lengvo
sku

tos kalbos jie nežino ir dau
šaukti šiuo adresu:
(40)
FRANK YUCIS
timo** Gem britvą ir 2 ekstra ašmenių
geli jų šelpia jų tautinės or
70 Coniiess avė.,
Shelton. Conn.
ganizacijos.
su musų komplimentais.
! Pajieškau Jono Almonaičio, Jono
Pagalios, prie bedarbių
Grieručio, Jono Ako ir Jurjrio Oriniprisideda nemaža ir pačių
Skuskis tu tais dviem ašmenimis taip tan
kaičio. kuris angliškai rašosi Geo
Orin. Visi kitados gyveno Waterbury,
chicagiečių. kurie dėl kokių
kiai, kaip nori. I-'bandyk juos visaip. Jeigu jie
Conn. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:
nors priežasčių yra netekę
TON) WARREN
(10)
neskųs lengviausiai ir geriausiai iš visų britvų,
( Woronikaitis)
savo darbo, o kito negali
Box 104.
Westerly, W. Va.
tai sugrąžink pakelį su 10 ašmenų ir pasiimk
susirasti.
'
Skulti
l Pajieškau pusbrolio Jono Lukausko,
Miesto vyriausybė šitais
atgal pirkimo kainą 69c.
16 metų atral gyveno Belshill. Sc»tLengvai
žmonėmis labai susirapinusi,
land. Budwill Park. dirbo |>o žeme. Jis
' yra baltai-nidai-geltonų plaukų, tambet nežino ką daryti. O tuo
Kai plunksna
’ šių akių. Jo pati mažo
mažx> ūgio,
upio, juodų
tarpu ateina žiema, ir bedar
plaukų. Girdėjau, jog- karės metu atbių armija žada da daugiau
važiavo į Canadą ar j Ameriką. Iš
Lietuvos paeina iš Razukų kaimo,
paaugti.
Luokės valsčiaus. Taippi pajieškau

Įvairios Žinios.
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Nusiskutimu

GEM

britva ir
2 asmeniu veltui

į

GEM
Show-Down
Deal

ILGIAUSIAS TUNELIS.

Kovoje su gamta žmogus
kartais parodo didžiausią iš
tvermę, drąsą ir sumanumą.
Šių trijų žmogaus savybių
dėka gimė mintis prarausti
Alpų kalnuose galingas
Simplono uolas.
Simplono kalnas stovi
kaip tik toj vietoj, kur iš
šiaurės baigiasi didelė Švei
carų gelžkelio linija, o iš pie
tų Italų vadinamoji Vidurže
mio juros gelžkelio linija.
Simplono tunelio kasimas
tęsėsi 6 ir pusę metų. Jį pra
dėjo kasti 1898 m. rugpiučio
mėn. 13 d., ir jau 1905 m. va
sario mėn. 24 d. krito pasku
tinė siena, skyrusi Italiją nuo
Šveicarijos. Visame pasauly
tada praskambėjo šitoji
žmogaus dvasios pergalė.
Tikrai čia buvo didelis
gamtos kliūčių nugalėjimas,
kai po aukščiausiu kalnu at
sirado arti 20 kilometių ilgu
mo urvas traukiniui praeiti.
Tunelis buvo rausiamas
vienu metu iš abiejų kalno
pusių. ir kalno viduriuose
abiejų urvų galai buvo su.1. Skirtumas tebuvo iš
durti.
aukšto į apačią 20 centimet
rų, o į šalį arti 3 metrų: tatai
rodo nepaprastą matavimo
priemonių ištobulėjimą.
Rausiant kalno viduriuose
šį urvą, teko nugalėti daugy
bę milžiniškų sunkenybių.Tš pradžių buvo apskaitIiuula, jog tunelis bus baig
tas 1903 xh. lapkričio menJ

Stebėtinas Pasiūlymas Supažin
dins Su Stebėtinom Naujom
Gem Ašmenim!
nebūtų
rūšies
visais atžvilgiais, mes ne
galėtume pasiūlyt Paro
dymo Pardavimo.

GEM
JEIGU
aukščiausios

LENGVAS
SKUTIMAS
Su lenpvu. kaip plunksnos,
patraukimu—biskj
daugiau
negu britvos svoris — page
rintos aukštos njšies Geni aš
menys nuima kiekvieną plau
ką.
Aštresnės, malonesnės, ge
rai užtaisytos—Geni ašmenys
nuskuta kad ir kiečiausią
barzdą ir nepažeidžia kad ir
dalikatniausios odos!
Tūkstančiu tūkstančiai vy
ry pamatė, nusiskuto ir įsi-

į

GEM

RAZOR

and

gyjo Gem įm> šio išbandymo.
Sykį jus išbandysite naują
Gem, jus niekuomet nesiskų
site su paprastomis ašmeni
mis kitokių ivdiibvsčių. Pras
tų Geni ašmenų visai nėra—
mes tki gvarantuojame.

Ar mes netrotytumem su
šiuo pasirodymu, jeigu mes
nebūtume užtikrinti,
kad
(iem ašmenys patenkins sku
tėjus geriau, negu kitokių išdirbysčių ?
Pas i naudok i t proga, išban
dykite, nes jus čia nieko netrotysite
Eikit pas savo pardavėją,
nusipirkite Gem pagal paro
dymo sąlygas ir meskite ša
lin senas ašmenis.

(iem Safety Ražo r Corp.
Fabrikai:
Brooklyn. N. Y.

BLADES

Jus nemokėkite, jeigu mes neprirodysime

Jono Virinausko. \ ieksnelių kaimo,
Luokės valsčiaus. Telšių apskričio.
Girdėjau randasi Canadoj. Taipgi pa
jieškau Lukauskių gyvenančių Cana
doj. Prašau atsišaukti arba kurie apie
juos žinot malonėkit man pranešti,
bus atlyginta.
(40)
JOSEPH LUKAUSKTS
i Hooper Road.
Readville. Mass.

Aš. Agnieška Tautkus, pajieškau sa
vo švogerių. Kaitono ir Juozapo Taut
kų. jie paeina iš Užvenčio miestelio.
Siaubu apskričio. Nuolankiai prašau
atsišaukti sekančiu antrašu:
(ii)
' A TAUTKUS
llla Marshall st.. Johannesburp.
Viouth Airija.

i

I Pajieškau svogerio Juliaus lJovido,
1 paeina iš Kėdainių apskričio. Krakių
parapijos, l'i metų atgal gyveno Min
den. Vest Virginia. o dabar nieko apie
ji nežinau .Jis pats ar žinantieji an:o
jį meldžiu oranešti šiuo antrašu: (I2>
M. KAČINSKAS
2226 W. Marquette Rd.. Chicago, Ui.

I

APSIVED1MAI
•__________
Pajieškau apsiveoimui n.ergino. .
turi būt protinga žmona, nevartojant,
svaigalų. Aš esu ūkininką^ 36 metų
amžiaus. Atsišaukite po šiuo antrašu:
M. VALENTINE
R. F D.,
North VVindham, Gonti.

Pajieškau apsivedimui mergutvu
! tarpe 20 ir 28 metų amžiaus Aš
l vaikinas. Malonėkite su pirmu iaisk
; prisiųsti savo paveikslą, kurį ant pa
reikalavimo grąžinsiu atgal.
t (O'
M H A. N. b.
j -*ol Main st.,
Simpson. į ,i
Pajieškau ap.-ivedimui n.ergin.,.
! kur gyveno Decatur. III. 994 E. Willlianis st. Esu vaikinas 28 metų at.
I ž.iaus, 5 pėdų 8 coliu aukščio. Su pirm
; laišku meldžiu prisiųsti savo pave’k>
j lą. Aš nejieškau bagotos. bile tik butu
| gero budo.
j. D.
I 808 North Clark si..
Chicago. Iii.
PAJIESKOM GASPADINfiS.
Trjs “bečieriai” pajieskotr. t-er,
jraspadines, moteries arfa mergino
taroe 35 ir 40 metu amžiaus. Mes už
si laikome švariai ir fTS-i^i ; y j.an
Daugiau informacijų suteiksime
laišku Atsęiankite Šuo Adresu:
11
VYILLiA.M ANULEVIS
United Store
WEVAC(>. W. VA

i

KELEIVIS

4

Tai matai, vaike, kokia tei
sybė ant svieto. O jeigu aš
i bučiau republikonų kliubo
prezidentas, tai tų $25 man
nebūtų reikėję mokėt. Už tai
•aš ir noriu tokį kliubą su
tverti. Per pulitiką, vaike,
gali viską padaryti. Ar tu
prisidėsi, Maike?
—Ne. tėve, prie republi. konų aš nesidėsiu.
—Na, tai gudbai. vaike.
Aš einu daugiau kostumerių
pajieškot.
Lietuvių Fašistų Gaivalai

Argentinoje.
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Kas Yra Fašizmas ir Kaip su Juo Kovoti
--------------------------------------------Rašo DOMAS BRIEDIS------------------------------- ■-------------jo vykdymui panaudojo savus karininkus, kurių priešaky
(Tąsa)
Kitą fašistų organizaciją sudarė dešinioji buržuazija, je stovėjo šie asmenys: Petraitis, šarauskas, Kalniantavi,
kuri negalėjo sutikti, kad ją klerikalai atstūmė nuo val čius, Mačuika^ Musteikis ir kiti.

džios, kad žmonės nerinko jų į Seimus ir nesodino į pir
mąsias vietas. Šitų fašistų priešakyje stovėjo ir dabar te
bestovi ponai iš buvusios “Pažangos” partijos, “Žemdir
bių” sąjungos, dabar jie vadinasi “tautininkais.” Jie vi
siems žinomi, tai: Smetona, Voldemaras ir visi dabartiniai
krašto diktatoriai “tautininkai.” Jų kovos organizacijų
priešakyje stovėjo Musteikis ir kiti. 1923—1925 metų tar
pe bandė daryti du sukilimu, bet jiems tat nepavyko.

Iš civilių perversme, uoliai dalyvavo Linartas. buvęs vyr.
notaras ir kyšininkas, ir “Neolituanijos” korporacijos stu
dentai (žaliakepuriai). Perversman buvo įtraukti kaikurie kademai. Apie jį žinojo Federacijos ir krikščionių žmo
nės, bet perversmo pasėkomis galop pasinaudojo tik “tau
tininkai.”
Po perversmo visi klerikalai labai džiaugėsi ir šukavo.
Jie rėmė perversmą, garbino karininkus ir vadino juos
“musų narsioji kariuomenė” (tai kariuomenės įžeidimas,
nes ji, kaipo tokia, perversmui kuo mažiausia pritarė).
Bistras ir Karvelis, patekę į ministerius, skubiai grobė, kas
buvo galima grobti: Bistras išmetė iš mokyklų virš 200
pradžios mokyklų mokytojų, prisodino tose vietose davat
kų, aprūpino “Žiburio,” “Saulės” ir kitas kunigų mokyk
las pinigais. Karvelis stengėsi pakelti muitus, sušelpti ūki
ninkų sąjungą, žodžiu kademai grobė saujomis tai, ką ga
lėjo ir sugebėjo. Šitie dalykai nepatiko “tautininkams” ir
jie kademus išvarė iš valdžios, pasilikdami vieni prie val
džios lovio. Tik darbo Federacijos Ambrozaičiai, Jočiai,
Milčiai, įpratę penėtis iš kieno nors rankos, pareiškė pasi
gerindami “tautininkams,” kad jie stovi už aiškią diktatū
rą ir atmetė visokius rinkimus, Seimus ir visuomenės kraš
to valdyme dalyvavimą.

“Tautininkai” giyniausio kraujo monarchistai, nelem
fašistinio perversmo
Lietuvoje, atsirado fašistinis tos atminties karaliaus Uracho šalininkai. “Tautininkai”
gaivalas ir tarpe Argentinos yra cvarininkų šalininkai, stovi už žemės reformos sustab
lietuvių. Vieni jų pirma buvo ‘dymą, nepakenčia darbininkų, vadina juos tinginiais, pa
prisišlieję prie komunistų,
kaip antai pagarsėjęs savo leistuviais. eina prieš laisves žmonių, tik sau jų reikalauti
darbeliais Dr. Balčiūnas, ki nepamiršta. Tautininkai savo laiku sveikino ir džiūgavo
tus pagimdė buv. klerikalų dėl Italijos fašistų laimėjimų. Šiuo metu, kada gruodžio m.
valdžios ministerio kunigo 17 dienos perversmas pastatė juos krašto priešakyje, vi
Rainio prisiųstas konsulas siems aišku, kad “tautininkai” paneigė Lietuvos liaudies
J. Skinkis.
teises (išvaikė Seimą), neskiria naujų rinkimų, nors įsta
Visi šie fašistų gaivalai tu mai to reikalauja, sustabdė žemės reformą, panaikino
yra sulindę į tik bepradėjusią organizuotis draugiją visus įstatymus., saugojančius darbo žmonių naudojimą.
“Lietuvą.” kurią jie konsulo “Tautininkai” atvirai skelbia, kad demokratija, t. y. pla
padedami smurto budu už čioji liaudis (valstiečiai, darbininkai, amatninkai) esąs
valdė. Panašų galą jie ban šlamštas. Jie šiandien demokratijos vietoje stato pačios
dė padaryti ir kitoms pažan tautos renkamą prezidentą, bet tas prezidentas tai busimagesnėms organizacijoms, bet sai Lietuvos caras, prieš kurį turės atsakyti ministeriai, “Tautininkai”, su Smetona, Voldemaru priešakyje, vien
karininkų, leitenantų jėgomis nebūtų padarę perversmo,
dėka darbininkų vienybei,
reiškia,
ne
prieš
Seimą,
žmonių
rinktus
atstovus,
atsakys
visos
jų
pastangos
nuėjo
vel

jei jie nebūtų šlykščiausiu budu apgavę kareivius ir ka
—Tegul bus pagarbintas. ke, atsitikimą, kaip man pavaldžia, bet prieš prezidentą (Smetoną). “Tautininkai” riuomenę. Jie apgavo kareivius, vesdami juos i gatvę, sa
sitropijo aną dieną su val tui.
Maike.
Fašistų gaivalai dar nenu Voldemaro lupomis šneka: “ne valdžia turi Seimo pasiti kydami, kad komunistaLesą užpuolę prezidentą ir Seim^.
džia susidurt, ir kaip man
—Labo ryto, tėve.
rimo.
Konsulo Skinkio vado kėjimo jieškoti, bet Seimas turi turėti valdžios pasitikėji
—Sei, Maike, man Dievas buvo sunku, kada aš tenai
vaujami.
jie sugalvojo kitą mą,” — reiškia, visiškas demokratijos neigimas. Karo sto Kareiviai patikėjo ir nesąmoningai savo rankomis padėjo
neturėjau jokių frentų. Buvo
davė labai gerą mislį.
demokratijos budeliams pasmaugti ją. Kareiviai, jauni
—Na. o ką gi jau taip su- taip. Aš perskaičiau gazieto- būdą gaudymui Į savo juo vis. aršiausia cenzūra, karo lauko teismai, koncentracijos
mas einąs kariuomenėn, sąžiningi karininkai privalo nu
se, kad Čikagoj buvo didelis dąjį tinklą nesusipratusių
mislijai, tėve.
stovykla
Varniuose,
ištrėmimai
darbininkų,
valstiečių,
darbininkų.
Jie
sumanė
atsi

plauti tą juodą nuo musų kariuomenės dėmę, privalo at
—Aš sumislijau, vaike, faitas Tune jaus su Dempsėtarnautojų,
šnipų
ir
išdavikų
gaujos,
provokacijos,
mirties
kviesti
iš
Lietuvos
kunigą,
jum..,
’
statyti demokratinę Lietuvos santvarką ir nubausti apgavi
kad reikia sutverti republi
kuriam, jų išmanymu, bus bausmės, komendantų, viršininkų, paprastų svieto perėjū kus. Fašizmas Lietuvoje parodė savo veidą, išsprogdinęs
—Kaip, kaip?
konų kliubą.
—Tame nėra nieko nauja, • —Tunejaus su Dempsė-. daug lengviau, kaipo “dusių nų viešpatavimas kaime ir miesteliuose, šaudymai karei “Varpo” spaustuvę ir sudavęs pirmą smūgį Lietuvos de
ganytojui.” mulkinti darbi vių, puskarininkų, karininkų, žiaurus jiems karo lauko tei
tėve. Tokių kliubų yra visur. Įjum.
mokratijai. Fašistai tą darbą atliko jų valdžios saugojami,
ninkus.
—O ką tai reiškia, tėve?
—Ale nėra lietuviškų.
smų
sprendimai
—
štai
kas
lydi
dabartinį
“
tautininkų
”
ir
Žinodami, kad kunigas
nakties metu, karo stoviui esant, kada pašaliniams drau
—Lietuviams republikonų —Ar gi tu, Maike, neži dykai nesidarbuos, fašistai jų žmonių viešpatavimą. Apnuoginta diktatūra tiekos
nai, kad Čikagoj faitavosi sugalvojo sekantį būdą .jo su žmonių, kiek yra pačių tautininkų — štai ką tinime dabar džiama be leidimo vaikščioti. Voldemaras kaltininkų ne
kliubų ir nereikia, tėve.
surado, kaip nesurado Mussolinis Mateotti žudytojų. Nuo
; Tunėjus ir Dempsėjus?
—Kodėl nereikia?
gaspadine išlaikymui ir Lietuvoje. Esmėje tautininkų ir krikščionių fašizmas nie- savybės gynėjai sunaikino “Varpo” bendrovei nuosavybę
—Todėl, kad lietuviai be-! —Tokių pavardžių aš ne- jiems gerų algų apmokėji
veik visi yra darbo žmonės, girdėjau, tėve. Tu turbuttu- mui. Konsulas J. Skinkis su kuom nesiskiria, valdymo priemonės tos pačios, tik kiti ir kaltininkų neranda.
o republikonai yra plutokra- ri galvoj Tunney ir Demp- <avo raštininku Br. Stepo žmonės.
I^aikraščiai rašo, kad visa eilė visuomenės veikėjų gavo
tų partija. Tai yra tokia par- sey??
naičiu pagamino sąrašus ir
“Tautininkai,” kad pagrobti valdžią, slėpdami savo tik grasinančių laiškų, tai ženklas, kad fašizmas puls geriau
tija, kuri rūpinasi stambių —Jes, Malke, bet aš kalbu pradėjo rinkti parašus iš lie
kapitalistų reikalais, kuri vi čystai tautiškai, taip kaip tuvių darbininkų, kad šie su rąjį veidą, nudavė esą dideliais kademų priešais. Daugelis sius Lietuvos sūnūs, jei tik jo kailiui gręs pavojus.
sokiais budais smaugia dar Lietuvos gazietos rašo. Pagal tinka kunigą užlaikyti. Po patikėjo jų "kairumu,” jie daug kalbėjo apie “teisėtumą ir Apvogę iždą, pripenėję bankininkus, prisigrobę dvarų
bininkus.
naujausią musų tautiškų kal nekurto laiko jie tečiaus pa teisingumą,” bet atsisėdę valdžios kedėse tuojau pamiršo
—Taigi prie tokios parti botyrų išradimą, vaike, tai matė, kad labai mažai atsi visus savo skambius obalsius ir žodžius. Kada “tautinin centrų, išugdę šimtus kyšininkų, kriminalistų, vagių, ink
jos mums ir reikia prigulėti, Dempsis vadinasi Dempsė- randa tokių kvailių, kurie kai” rengėsi prie gruodžio mėn. 17 dienos perversmo, jie vizitorių, žvalgybininkų ir bijodami teismo, — fašistai pa
darė gruodžio mėn. 17 dienos perversmą. Tam pervers
vaike. Jeigu mes eisime su jus, Šarkis—Šarkėjus. o Tu- sutiktų užsikrauti sau ant
republikonais, tai jie mus ta nis—Tunėjus. Ar supranti sprando tokį parazitą, kaip
mui valio šaukė kademai, nes jų tarpe kuodaugiausia va
da nesmaugs.
dabar?
kunigas. Matydami, kad šis
gių ir kriminalistų buvo.
—Klysti, tėve. Darbinin —Bet tu. tėve, geriau kal sumanymas neįvyks, fašistai
Smetona, kopdamas į prezidento kėdę, gruodžio mėn.
kai jau ne vienoj vietoj ši bėk taip kaip žmonės kalba, pradėjo rinkti parašus ap
19 d. Seimo posėdyje iš arcivyskupo ir vyskupo Skvirecko
taip galvojo, ir skaudžiai ap o ne kaip Lietuvos laikraš gaulingai. ir štai kokiu budu.
sigavo.
rankos ėmė nukryžiavotajį Kristų, bučiavo jo kančią, pri
čiai rašo, nes gali savo tau Konsulatan atsilanko daug
—Kaip tai apsigavo?
tišką liežuvį nulaužti.
žmonių užsiregistruoti pasus
siekė Visagalio Dievo vardu saugoti Lietuvos Konstituciją
—Jie balsavo už republi —Ne, Maike, aš esu pa- ir šiaip pasiteirauti įvairiais
ir Įstatymus. Vjsi Seimo kademai buvo šios priesaikos liu
konų partijos politikierius, triotas, ir aš noriu prisilai- reikalais. Taigi tenai jiems ir
dininkais. Ir Smetona, ir vyskupas, ir Seimo kademų ku
nes per rinkimus šie žadėjo kyt regli lietuviškos šnektos, pakišamas sąrašas, kad pasi
nigai, ir uolieji katalikai — atstovai gerai žinojo, kad jie
visokių palengvinimų darbi- Taigi, kaip aš perskaičiau rašytų paduodant smulkų
Trečiam Seimui susirinkus visi prisiekė tai pačiai konsti
ninkams. Bet kuomet vė- gazietose, kad už sumušimą gyvenamos vietos antrašą.
tucijai. bet tai nekludė jiems gruodžio m. 19 d. posėdyje
liaus darbininkai pareikala- Dempsėjui snukio Tunėjus Dauguma nieko blogo nema
vo iš savo fabrikanto dau- gavo Čikagoj čielą milioną nydami tuojaus ir pasirašo,
laužyti pinnają savo priesaiką ir siekti Dievo vardu antrą
giau algos ir išėjo į streiką, dolerių, tai ir aš užsidegiau o jei kurie paklausia, kam
kaitą. Smetona, prisiekęs Konstitucijai. Lietuvos liau
išrinktas jų republikonas gu- noru faituotis. Sakau, aš jau reikalingas parašas, tai atsa
džiai, Dievo vardu išvaikė Seimą ir neskiria naujų rinki
bernatorius atsiuntė prieš miliono nenoriu, ale jeigu koma, kad organizuojama
mu, nors ta Konstitucija, kuriai jis prisiekė, to reikalauja.
juos kareivius. O kareiviai šimtinę gausiu, ir tai busiu ietuviška parapija: bet kad
Smetona antrą kartą sulaužė priesaiką ir liko pirmuoju
kaip kareiviai: jie neprotau- satisfait. Įspioviau į abidvi •eikės pasirašiusiam kunigą
užlaikyti,
visai
nesakoma.
Lietuvoje viešu priesaikos laužytoju ir kriminaliniu nusi
ja. Oficierius liepia jiems kumščias ir žergiu per stiyšaut, jie ir sauja. Pasipila ne- tą, žiūrėdamas, kur didesnė
Panašiu budu fašistams
dėjėliu. Šitokį priesaikos laužymą padarė ne kokie tai be
kaltas žmonių kraujas, daug nosis. Ogi žiuriu. atmaklena pasisekė sumedžioti apie po
dieviai, socialistai, bet maldingi, tikintieji katalikai, krikš
būna užmuštų, daug sužeis- priešais mane airišis kaip ra šimtų parašų. Visiems pa
čionys, kuriems Dievas — aukščiausis įstatymas. Tą pa
tų, o kiti suimti ir sugrusti į slonius. Aš jį susistabdžiau prašiusiems išsiuntinėta pa
darė: Smetona. Voldemaras, Seimo atstovai — kunigai—
kalėjimus. Ir tai vien tik dėl ir nieko nelaukdamas tes kvietimas. kad susirinktų
ir visi kiti klerikalinio ir buržuazinio sparno žmonės. Jie,
to, kad tie biedni žmonės kiau į snarglinę. O Jėzau tu rtena sekmadienį išrinki
apgavę kareivius, Lietuvos liaudį, meluodami ant visų
pareikalavo teisingesnio at- mano, kad jis mane griebė, mui komiteto, kuris turės rū
lyginimo už savo sunkų dar- kad žiebė per galvą, tai aki- pintis kunigo atsikvietimu ir
kryžkelių, kad liaudis su jais, trejopai apgavo savo Dievą,
bą. Taip juos vaišina repub- se milionas žvaigždžių pasi- parapijos organizavimu.
tik permainant vartojama muilą
vyskupo akyvaizdoje spiovė tam savo Dievui stačiai į vei
likonai. Ir tu, tėve, da nesi- rodė. Pasirodė, vaike, kad
Žmonės tik tuomet supranIORS nemalonu bet turime pri kos putos netik odos duobutes iš
dą. Akmenys jau prabilo dėlei šitos šventvagystės, dabar
i
gedi svajoti apie tvėrimą re- tai butą policmano civilnose o. kam buvo konsulatui rei
sipažinti. kad visų prakaitas valo — jos išgrynina ir veidą ir
eilė prabilti Lietuvos žmonėms, prabilti ir tiems, kurie Die
turi kvapą.
padaro išvaizdą aiškia, šviežia, spin
publikonų kliubo! Juk lietu- drapanose. Jis mane suareš- kalingi jų parašai.
dinėią sveikatingumu.
Regis
neprakaituojame.
o
vienok
vui tiki ii- pasakyti viešai ir drąsiai: šalin veidmainius ir faviai apšauktų tave išdaviku. tino, uždarė Į džėlą ir turė
Kaip teko patirti, i susi
O dar geriau, jis apsaugo nuo
galime prasikalsti Nes odos duo
—O man rodos, Maike, jau stot ant sūdo. Sudžia lie rinkimą betgi atvyko tik apie
rizėjus, šalin kunigiškus, smetoniškus ir federantiškus fa
butės nuolatos leidžia kvapsningą lig1! — prašalinant su purvu ir
drėgnumą.
nematomus
mikrobus.
kad iš tokio kliubo aš turė pė pasiaiškinti, kodėl aš tam dvidešimt asmenų, nors są
šistus !
Lifcbuoy turi sveiką švaru kve
Nerizikuokite nesmagumu —
čiau daug gero. Už pasidar policmanui į snukį daviau. rašuose 'figūravo apie du
pėjimą — kuris greitai išgaruoja
vartokite Ltfebuou' Taip šviežias,
Tokie Lietuvos fašistai, jų sėbrai ir visi jų talkininkai,
bavimą republikonų partijai Aš sakau, norėjau gauti šim- šimtai.
kad milionai kasdien prausiasi — nuplovus — ir sako apie didesnę
kas jie ir iš kur bebūtų. Kiekvienas jų žingsnis smurtu
aš galėčiau gauti kokį nors tą dolerių. Už ką? jis klauSusirinkusieji konsulo pair jis amžinai paliuosuoja nuo apsaugą O kainuoja mažai.
Lifcbuoy
yra
raudonai
rusvas,
kvapsnių.
džiabą prie valdžios. Tada ir šia. O kaip, sakau. Tunėjus -katinti. išrinko komitetą,
sauvalės ir pasityčiojimo lydimas. Lietuvos gyvenime pri
dideliais šmotais Pasipirkitc šian
Ir sveikos išvaizdos
kitiems lietuviams galėčiau gavo milioną dolerių už su- kuris turės visu kuomi rupindie kur muilą parduoda
viso šito brudo: jis sėdi valdžioje, bažnyčioje, mokykloje,
Lt trr Bros. Co., CombriJte, .V.is.
Lifcbuoy minkštos, antiseptišpadaryti daug gero, kai atei-, mušimą Dempsėjui nosies? lis, kad kaip galima greičiau
kariuomenėje, jaunime, valdininkijoje, jo pilna kaimuose
konsulo sumanymą.
tų su kokiais reikalais prie’Orait, sako, sudžia, tu irgi įvykdyti
.
ir miesteliuose. Bradas ir parazitai tarpsta tamsoje, juos
gubernatoriaus ar į polistei- galėsi gauti milioną dolerių,- Kaip atvažiuos kunigas, visi
reikia
valyti visokiais budais ir salinti iš musų viešojo vi
kai sumuši Dempsėjui nosį, c oasirašiusieji turės jį su gassuomenės gyvenimo, kaip šalinami visi parazitai, miniau
—Jeigu tu ir gautum tokią dabar užsimokėk dvidešimts padine užlaikyti.
Kaip matome, čia fašis
vietą, tėve, tai tu turėtum vi penkis dolerius faino užtai,
tieji svetimu darbu ir krauju. Žodis dabar priklauso (B a
tams
nevisai
pavyko.
Pa

sų pirma tarnauti savo poli kad policmaną sumušei. Ir
siems, sąmoningiems, ištikimiems musų Respunlikai zn.<?
tiškiems bosams, o ne lietu turėjau, vaike, užsimokėti, lauksime, gal sugalvos dar
nėms!
ir mikrobus prašalina
ba kitaip butų reikėję atsi įdomesnių dalykų.
viams.
—r
(Bus daugiau)
'
P. V. J.
—Aš tau pasakysiu, Mai- sėst? ant trisdešimts dienų.
A
VICAI KZkZ
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kita linkme. Dabar šalimais savininkas nenori, kad jam žiuoti per gudų kaimus, nes rie kiekvieną žymesnį įvykį I P A VIF^ĮCOJIMAl
ini kutu
iia apmėtomi
Qnmėtnmi akmenimis,
aktnonimis. riša
riw qii
naianlin nahaiera
tunelio tam tyčia išgręžtomis kas valandos bertainį
butų ton
tenjie
su pasaulio
pabaiga, vfl-l
va- •
• skylėmis verčiasi vanduo po pranešinėjama apie laiką,I Baltgudžių žygiams prieš dinami adventistais. Jų yra
J IEŠKOM A:
jis išjungia “kalbamą” kas- lenkus vadovauja studentai labai nedaug ir sudaro tiky- •Jonas Dzijęmantavičius, kilęs is I’a11000 litrų per sekundą.
| Tunelį kasė apie 4000 dar piną: bet paspaudus mygtu-'gudai ir gudų organizacijos binę sektą. Prancūzijos ad- , ne vėžio miesto, Amerikon atvykęs
pirm 36 m., gyvenęs New Yorke rr kiįventistų
ir įvyko
kongresas.
kaip- mili- ką laikrodis tuojau pat “su- “Hromada” nariai.
kongresas,
CHICAGA TURI 100,000 Ėmus kasti ir darbai laimin- bininkų.
.
- Daugiau,
... ,
,
, ,
- .
,
. .
tuose miestuose — einą gandai buk
I ' _ Įdomu tai, kad svarbi.aUSiaS jau esąs miręs — giminėms Lietuvoje
DEDARBIŲ.
.gai einant, buvo manyta, jog i Jonas Kubiškų metrų suskal- sunka” atitinkamą valandą.} Šią organizaciją lenkų
•. i, ., ..
aar
Daoaiin.1
j-e—eįdomu
pabrėžti, kaip gi-eitai valdžia uždraudė neva už šio kongreso klausimas buvo
apie jo padėtį arba palikimus
. •
•.
dar greičiau
oTPičrtupaoaigii.
nahaip-ti , —
IdVtų
išvežta 1Skalno
Jeuru
1US
neturit
f aus:Uolų
......... VI- pinga išradimai’: pirmas kai- komunistinį veikimą ir jos pasaulio pabaigos klausi- ano
Jeigu jus
neturit darbo
darbo ir
ll’|»rečiaUCl,.dl)<a.sį 1išejciau
šiaurinės pusėsR
Sprogdinimui suvarto*
*
.. .
i
jonas
Jonas rieKavicius.
Plekavičius. uar
dar 1922 m. kj
py-ruošiatės važiuoti jo jieško buvo prisikasta
mas. Dėl to klausimo iki SO- venęs Vaterbury. Conn , dabar gimi_______________
iki šešto kilo- taJ35 vagonai dinamito, ir 4i bąs laikrodis, pasirodęs Pa- vadus sukišo į kalėjimus.
ti. tai nevažiuokit Chicagon.
nesąs žiBomus ~ no ne.
staTga"pakilo
kalno milijonai sprogdinimo kap- rvžiaus parodoje prieš 26 Sunku lenkams valdyti čiai išsikalbėjus priimtas tų žinoti.
metro,
l
_
l
e>
_
r
Chicagoje dabartiniu laiku
metus >kainavo.. 2500
i didelis •' karštis.''.
*■" ' .
—
taa dol., gi
_ svetimus pagrobtus kraštus. ; toks nutarimas: visi adverJonas \[iarpildas. gyvenęs
sukąyra 100,000 bedarbių ir mie viduryje
, o vėliau New Haven, Coųn.,
tistai
tiki,
kad
katastrofingoyorke.
1_
|
Per
vieną
staigų
vandens
už
kokios
13
metų
jis
kainatunelin šal
bet kur dabar jis yra, žinių nėra —
stas nežino ką su jais daryti. Pumpuojamas
oras nieko nebegelbėjo. prasiveržimą žuvo keliolika vo apie 250 dol., o dabar tas PASAULIO GALO LAU- , sios audros, nuostabiausi oro jieško jo sesuo.
Farmerys iš Iowos, kurio tas
sustiprėjęs ug-, Benediktas Pabedinskas, kilęs iš
Buvo įtaisyta tam tikri šaldy darbininkų. Jie buvo ten pat laikrodis jau visiškai nėra KIANČIŲ KONGRESAS, svyravimai,
ūki bankas pardavė už sko tuvai.
niakalnių
veikimas
ir dažnas Naujamiesčio, Panevėžio apskr., gyyeSumažė-i Musų gyvenamoji gadynė:
iš kurių švirkštė šaltą, ir palaidoti garbingam kape, laikomas retenybe. Sumažė-j
las: juodveidis iš Mississip- kaip ledas,
1
’ giminės
- neturi
m. jokių žinių
vandenį ant dar ant kurio stovi kelių kilomet jo ir laikrodžio didumas , perdėm pasižymi įvairiau-• meteorų kritimas, rO Pag<l-|j920
pi, kurio bakūžę nunešė tva bininkų, ir tuo
Antanas
Ttiktonis
(
Ikiktanis
). mirė
liau
paskutinieji
politiškam!
....
______
rų
aukštumo
antkapis
—
Paryžiaus parodoje buvęs sjajs kongresais. Per daug
__
_______ N; y
..... ir patik,* nemažą
nas: vyras su šeimyna iš St. jo tęsti darbą. budu jie galė Simplono kalnas!
gyvenime
nesusipratimai
1
Biissviiie,
pastatytas apie trijų metrų, jau
žmonės kongreturtą. Jo turto apsaugoj’nip Generali
Louiso. kuris dėl pramonės
nis Konsulatas rūpinasi ir giminių at
do
neišvengiamai
artėjantį
j
aukštumo,
o
paskesnis
jau
Ruošia jie kongresus
sišaukimo arba jų tikslių adresų pra
susmukimo buvo išmestas iš Pietų pusėj vėl trukdė dar KALBĄS LAIKRODIS. nebe viso metro augštumo. suoti.
pasaulio
galą.
Bet
kada
jis.
dažnai
tokiais
klausimais,
nešimo laukia.
vandens
prasiveržimai
ir
bą
darbo: raudonveidis vaiki
.bus,
kongresas
pasidrovėjoį
Jieškomieji arba apie juos ką nors
Kalbąs
laikrodis
yra
sąj
kad
iš
šalies
besiklausiannas iš Švedijos, kuris atvyko baisus kalno spaudimas. mojingas sujungimas laikro- į LENKAMS GUDIJOJE čiam nenorimis šypsena lu > laiką paskirti. Štai ką reiškia' žinantieji asmens nuolankiai prašomi
atsiliepti šiuo antrašu:
Amerikon laimės jieškoti: Kalno spaudimas buvo toks eižio mechanizmo su gramo- į
KARŠTA.
pas kreipia. O jau toks kon-, neviena kvaila galva.
Lithuanian Consulate General J
didelis,
kad
sutriuškino
drupagalios ir pats chicagietis,
15 Park Row.
New York, N. "V .
fonu.
Kiekvieną
valandos
1
Lenkų
laikraščiai
praneša,
gresas/
kuris
ką
tik
Paiyžiukuris neteko savo darbo ir čiausius medžio ramsčius ir bertainį jis baisiai sušunka j kad lenkaitis priklausančioje je pasibaigė, priverstų net ir
AUDRA VILNIUJE.
Pajieškau Prano Keblinsko, jisai
kito negali surasti — iš tokių sulankstė storiausius gele laiką. Jis gali būti ir laikro- Gudijos dalyje gudai ukinin- molinę statulą šypsotis, nes- Šiomis dienomis Vilniuje gyvena
Kanadoj ir dirba ant fetrvtkažies
balkius.
Tik
milžiniškus
dabar susideda
didžiulė cemento ir plieno spyrius pa džio žadintojo vietoje: ata- kai pradėję deginti dvarus ir visi tie, kurie laukė pasaulio I siautė kelias valandas baisi rių. Paeina iš Lukšių parapijos, Miliškių kaimo. Šakių apskričio. Turiu
100,000 bedarbių armija stačius pasisekė šį slėgimą .inkamu budu nustatytas, jis dvarininkams priklausančias pabaigos ir nuskirdami laiką audra. Viesulą apgriovė kop- svarbų
reikalą
F. JUOZAPAVAI A
Chicagoj, sako “Chicago sulaikyti. Įsiverždamos karš •eikalingą valandą taip girias. Nepatenkinti lenkų nekartą nusivylė ir karčiai , lytėlę prie šv. Petro ir Povilo
1X52 Milvvaukee avė., Chicago, III,
Dąily Ne\vs.”
ir šalto vandens srovės griežtai ir balsiai ištaria lai valdžia gudai ardo geležin- buvo užtai pajuokti, susii in I bažnyčios. Nuo lietaus smar- Pa'ieškau sesers sutiaus Jono F.
Nereikia tuos bedarbius to
kartais užpildavo visą urvą, ką, kad pažadina miegantį. kelius, sprogdina tiltus. Len- ko aptarti savo nelabai sma- ikiai patvino gatvės. Vanduo Kazlauskio. Varputėm* trižnytkiemio,
maišyti su paprastais tingi ir
Židainių kaimo. Kuršėnų valsčiaus,
vandenį reikėdavo nuvesti Priešingai jeigu laikrodžio kų automobiliai nedrįsta va- gią buklę.zTokie žmonės, ku- užsėmė rusius.
Šimuliu ans!:r..
ans'.:r.. 20 metų Amerikoj.
niais ir padaužomis, kurie
Anie
14
metu
kaip nežinau jo adreso,
paskutiniai būna samdomi ir
Meldžiu atsišaukti, jei jryvas, arba kas
mati prapirmutiniai paleidžiami, sa
anie ji žinote, imalonėkite
nešti,
už
kų
busiu
dėkingas.
ko Chicagos dienraštis. Dau
T L. FRANSKAITlŠ
Joliet, III.
guma šitų 100,000 bedarbių
J 634 Benton st..
yra gabus, darbštus ir geri
•
Pajieškau Veronikos Bavt’auskiudarbininkai. Jie neturi darbo
tės. po vyrui Petraitienės. Seniau® gy
veno
So. Boston. Mass. ant 7-th st.
dėlto, kad jo negalima gauti.
Meldžiu atsiš'ji>kti atba kas »n:c
•Bedarbiai yra suvažiavę
žinote, malonėkite man pranešti, už
kų busiu dėkinsras.
daugiausia iš aplinkinių val
MIKOLASBARKAUSKAS
stijų, iš Iowos, iš Dakotos. iš
1235 Bank st..
VVateFbury, Coan.
Nebraskos ir kitų. Nuo Ka
Paieškai) brolio Pct^o Ziuramskb,
nados pusės jauni vyrai pila
pirmiaus gyveno ant 88 Gynesh st.,
New Haven. Conn Malonėkit atsišauk
si Chicagon kas diena.
ti. arb-i žinantieji praneškit jo adresu,
Sunkiausia padėtis yra tur
už ka busiu dėkinga.
A. BARAVYKIENĖ
būt juodveidžių, kurių po
2 Grime st.
So. Boston, Mass.
tvano labai daug privažiavo
Pajieškau savo dėdės Vlado Rašiš pietinių valstijų.
čausko, paeina iš Panevėžio miesto.
Chicaga taip pat yra labai
Apie 24 metai kaip jryvena Amerikoj,
"irdėjau kad pirmiau jęyveno Chicamėgiama rietą ateiviams iš
gfoj. Prašau atsišaukti a cha kap žinot
svetimų šalių. Ji yra žinoma
praneškit. už ka b'isru dėkirteas. ( 10)
VLADAS RAŠCAUSKAS ;
visam pasauly kaipo didelis
29 Neliečia st., Montrca) P.
Nueik
pas
savo
pardavėją,
užmokėk
jam
pramonės centras. Ir didelį
Canada.
69c.—reguliarę pardavimo kainą už pa
bedarbių armijos nuošimtį
Frank Yucis pajieškau savo brolių
sudaro įvairus svetimšaliai.
Adomo ir Jono, paeina iš Kau:io rėdykelį iš 10 Gem Double Life-Ašmenų—ir
l>»s. Telšių apskričio, Alsėdžių para
Jų padėtis apverktina. Vie
pijos. šleskunu kaimo Meldžiu '•įsi
gauk,
kaipo
priedą,
naują
“
Lengvo
sku

tos kalbos jie nežino ir dau
šaukti šiuo adresu:
(40)
FRANK YUCIS
timo** Gem britvą ir 2 ekstra ašmenių
geli jų šelpia jų tautinės or
70 Coniiess avė.,
Shelton. Conn.
ganizacijos.
su musų komplimentais.
! Pajieškau Jono Almonaičio, Jono
Pagalios, prie bedarbių
Grieručio, Jono Ako ir Jurjrio Oriniprisideda nemaža ir pačių
Skuskis tu tais dviem ašmenimis taip tan
kaičio. kuris angliškai rašosi Geo
Orin. Visi kitados gyveno Waterbury,
chicagiečių. kurie dėl kokių
kiai, kaip nori. I-'bandyk juos visaip. Jeigu jie
Conn. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:
nors priežasčių yra netekę
TON) WARREN
(10)
neskųs lengviausiai ir geriausiai iš visų britvų,
( Woronikaitis)
savo darbo, o kito negali
Box 104.
Westerly, W. Va.
tai sugrąžink pakelį su 10 ašmenų ir pasiimk
susirasti.
'
Skulti
l Pajieškau pusbrolio Jono Lukausko,
Miesto vyriausybė šitais
atgal pirkimo kainą 69c.
16 metų atral gyveno Belshill. Sc»tLengvai
žmonėmis labai susirapinusi,
land. Budwill Park. dirbo |>o žeme. Jis
' yra baltai-nidai-geltonų plaukų, tambet nežino ką daryti. O tuo
Kai plunksna
’ šių akių. Jo pati mažo
mažx> ūgio,
upio, juodų
tarpu ateina žiema, ir bedar
plaukų. Girdėjau, jog- karės metu atbių armija žada da daugiau
važiavo į Canadą ar j Ameriką. Iš
Lietuvos paeina iš Razukų kaimo,
paaugti.
Luokės valsčiaus. Taippi pajieškau

Įvairios Žinios.

T

T

CD A KTCIT A T*T»TC

Nusiskutimu

GEM

britva ir
2 asmeniu veltui

į

GEM
Show-Down
Deal

ILGIAUSIAS TUNELIS.

Kovoje su gamta žmogus
kartais parodo didžiausią iš
tvermę, drąsą ir sumanumą.
Šių trijų žmogaus savybių
dėka gimė mintis prarausti
Alpų kalnuose galingas
Simplono uolas.
Simplono kalnas stovi
kaip tik toj vietoj, kur iš
šiaurės baigiasi didelė Švei
carų gelžkelio linija, o iš pie
tų Italų vadinamoji Vidurže
mio juros gelžkelio linija.
Simplono tunelio kasimas
tęsėsi 6 ir pusę metų. Jį pra
dėjo kasti 1898 m. rugpiučio
mėn. 13 d., ir jau 1905 m. va
sario mėn. 24 d. krito pasku
tinė siena, skyrusi Italiją nuo
Šveicarijos. Visame pasauly
tada praskambėjo šitoji
žmogaus dvasios pergalė.
Tikrai čia buvo didelis
gamtos kliūčių nugalėjimas,
kai po aukščiausiu kalnu at
sirado arti 20 kilometių ilgu
mo urvas traukiniui praeiti.
Tunelis buvo rausiamas
vienu metu iš abiejų kalno
pusių. ir kalno viduriuose
abiejų urvų galai buvo su.1. Skirtumas tebuvo iš
durti.
aukšto į apačią 20 centimet
rų, o į šalį arti 3 metrų: tatai
rodo nepaprastą matavimo
priemonių ištobulėjimą.
Rausiant kalno viduriuose
šį urvą, teko nugalėti daugy
bę milžiniškų sunkenybių.Tš pradžių buvo apskaitIiuula, jog tunelis bus baig
tas 1903 xh. lapkričio menJ

Stebėtinas Pasiūlymas Supažin
dins Su Stebėtinom Naujom
Gem Ašmenim!
nebūtų
rūšies
visais atžvilgiais, mes ne
galėtume pasiūlyt Paro
dymo Pardavimo.

GEM
JEIGU
aukščiausios

LENGVAS
SKUTIMAS
Su lenpvu. kaip plunksnos,
patraukimu—biskj
daugiau
negu britvos svoris — page
rintos aukštos njšies Geni aš
menys nuima kiekvieną plau
ką.
Aštresnės, malonesnės, ge
rai užtaisytos—Geni ašmenys
nuskuta kad ir kiečiausią
barzdą ir nepažeidžia kad ir
dalikatniausios odos!
Tūkstančiu tūkstančiai vy
ry pamatė, nusiskuto ir įsi-

į

GEM

RAZOR

and

gyjo Gem įm> šio išbandymo.
Sykį jus išbandysite naują
Gem, jus niekuomet nesiskų
site su paprastomis ašmeni
mis kitokių ivdiibvsčių. Pras
tų Geni ašmenų visai nėra—
mes tki gvarantuojame.

Ar mes netrotytumem su
šiuo pasirodymu, jeigu mes
nebūtume užtikrinti,
kad
(iem ašmenys patenkins sku
tėjus geriau, negu kitokių išdirbysčių ?
Pas i naudok i t proga, išban
dykite, nes jus čia nieko netrotysite
Eikit pas savo pardavėją,
nusipirkite Gem pagal paro
dymo sąlygas ir meskite ša
lin senas ašmenis.

(iem Safety Ražo r Corp.
Fabrikai:
Brooklyn. N. Y.

BLADES

Jus nemokėkite, jeigu mes neprirodysime

Jono Virinausko. \ ieksnelių kaimo,
Luokės valsčiaus. Telšių apskričio.
Girdėjau randasi Canadoj. Taipgi pa
jieškau Lukauskių gyvenančių Cana
doj. Prašau atsišaukti arba kurie apie
juos žinot malonėkit man pranešti,
bus atlyginta.
(40)
JOSEPH LUKAUSKTS
i Hooper Road.
Readville. Mass.

Aš. Agnieška Tautkus, pajieškau sa
vo švogerių. Kaitono ir Juozapo Taut
kų. jie paeina iš Užvenčio miestelio.
Siaubu apskričio. Nuolankiai prašau
atsišaukti sekančiu antrašu:
(ii)
' A TAUTKUS
llla Marshall st.. Johannesburp.
Viouth Airija.

i

I Pajieškau svogerio Juliaus lJovido,
1 paeina iš Kėdainių apskričio. Krakių
parapijos, l'i metų atgal gyveno Min
den. Vest Virginia. o dabar nieko apie
ji nežinau .Jis pats ar žinantieji an:o
jį meldžiu oranešti šiuo antrašu: (I2>
M. KAČINSKAS
2226 W. Marquette Rd.. Chicago, Ui.

I

APSIVED1MAI
•__________
Pajieškau apsiveoimui n.ergino. .
turi būt protinga žmona, nevartojant,
svaigalų. Aš esu ūkininką^ 36 metų
amžiaus. Atsišaukite po šiuo antrašu:
M. VALENTINE
R. F D.,
North VVindham, Gonti.

Pajieškau apsivedimui mergutvu
! tarpe 20 ir 28 metų amžiaus Aš
l vaikinas. Malonėkite su pirmu iaisk
; prisiųsti savo paveikslą, kurį ant pa
reikalavimo grąžinsiu atgal.
t (O'
M H A. N. b.
j -*ol Main st.,
Simpson. į ,i
Pajieškau ap.-ivedimui n.ergin.,.
! kur gyveno Decatur. III. 994 E. Willlianis st. Esu vaikinas 28 metų at.
I ž.iaus, 5 pėdų 8 coliu aukščio. Su pirm
; laišku meldžiu prisiųsti savo pave’k>
j lą. Aš nejieškau bagotos. bile tik butu
| gero budo.
j. D.
I 808 North Clark si..
Chicago. Iii.
PAJIESKOM GASPADINfiS.
Trjs “bečieriai” pajieskotr. t-er,
jraspadines, moteries arfa mergino
taroe 35 ir 40 metu amžiaus. Mes už
si laikome švariai ir fTS-i^i ; y j.an
Daugiau informacijų suteiksime
laišku Atsęiankite Šuo Adresu:
11
VYILLiA.M ANULEVIS
United Store
WEVAC(>. W. VA
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.......tam yra
! ma !panaikinti.
Niekuomet apsisaugojus nuo skilvio netanipriežastis,
yra priežastis.
ma panaikinti.
rasis v utis ar vėžys, brangiai:nemala,

1t turėsi užmokėti už klaidą.
{»•
oielzii kad
Luzi tinka- • neturėk papročio imti įvai- malimo pasekmių.
ir tuin
taip not
pat aišku,
F. L L S.
•I
Aišku, kad kuomet skilvis mu gydymu tą priežastį gali-irius vaistus po valgio, kad
I
<I
___________ *

*
I
;
žmogui
jokios
naudos.
Ronetenka
ju
pačioje
jaunystė-;
Ilgo Amžiaus
dos. kad labiausiai naudin- je. To priežastis yra šitokia.;
j gos yra blakstienos, nes jo- Ilgus plaukus šukuodami ar
Paslaptis.
•mis žmogus jaučia prisiarti- trinkdami, mes juos pašome.
Jau nuo senų laikų žmones nusĮ prie akies daiktą ir gali traukiame jų šaknis, nuo to
jieško vaistų, kaip pailginti apsaugoti akis nuo pavojaus. šaknys sustiprėja, kaip su
žmogaus gyvenimą.. Buvo Tam pačiam tikslui šiek tiek tvirtėja bulvių ar burokų
siūlyta Įvairių vaistų, bet jie padeda ir antakiai. Pažasčių šaknys, kada jie yra bent
žmogaus amžiau.'- apčiuopia ir lyties dalių plaukai šiek įi kiek paraunami. Jei pląukai
tiek kliudo odos raukšlėms yra trumpi, tai jų šaknys ne-!
mai nepailgino.
Dabar daug Kalbama ir ra trintis ir sušusti. Galvos sipašioja ir dėl to silpnėja.
Kad plaukai gerai ir stip
šoma apie pajauninimo ope plaukai šiek tiek apsaugo
galvą
nuo
šalčio
ir
saulės
de

riai
augtų, geriausia priemoracijas. Abejotina yra, kad
ar- ’
mė
yra
plauti galvą vieną ar
gimo.
tos operacijos žymiai jaunin
tų žmogų, bet amžiaus jos Labiausiai yra plaukai ba du kartus per sąvaitę ke-Į
branginami, kaipo žmogaus bais šiltais vandenimis su’
tikrai neilgina.
pagražinimas.
Ilgi plaukai muiliniu spiritu įperkamas]
Šių dienų mokslo nurody
sudaro
moterims
garbę: vaistinėse); gerai trinant'
mais šie - yra svarbiausieji
vaistai žmogaus gyvenimui ūsai ir barzda laikomi yra galvą pirštais ir nagais. Iš-į
pailginti; 1) tyras oras, 2) j vyriškumo bei kafžvgišku- plovus galvą, reik ją tuoj ne- į
liesa.- valgis, 3) rupesnių mo pažymiais. Dėl to su ■•ai išsausinti rankšluosčiu*
vengimas, 4) saugojimasis prantamas yra vyro nepaten Kiekvieną r\ią galvą reikia j
kinimas, jei jam neauga ūsai iššukuoti tankiomis šukomis. į
nuo ligų.
ar
barzda, ir moters nusimi Bijot, kad nuo tokių žiaurių;
Kad tyras oras daug reiš
kia, matyt ir iš to, kad se nimas. jei jai nuslenka gal priemonių plaukai labiau!
niausių darbingų žmonių avos plaukai. Plaukų slinkimu kris, nėra ko, nes. pavyz-'
randame ne mieste, bet ukė- ■susirūpinimas yra didelis džiui, arklius gana smarkiai;
&t. Ypač ilgo amžiaus susi itarp vyrų ir tarp moterų, dėl kukuojame geležinėmis šu-į
laukia tie, kurie gyvena ty to pravartu yra tarti čionai komis, tečiau nuo to jiems tik'
geresni plaukai auga.
rame ore, o miega kad ir ne keletą žodžių apie tai.
kūrentuose, bet dėlto gerai Plaukų slinkimas yra pa Liguistų plaukų slinkimą!
išvėdintuose kambariuose. prastas ir liguistas. Jauniems mes vadiname tada, kadai
Kiti sulaukia seno amžiaus, žmonėms priskaitoma yra plaukai slenka nuo viso žmo-i
darbingumo nenustodami , ant galvos apie 120,000 gaus ligos arba pačių plaukųvien tik tuo, kad dirba n plaukų. Tai yra gana didelis ligos. Po rožės arba po šilti
___ .
iškaičius. Tamsus ir juodi nės kartais iškrinta plaukai
miega atsidarę langus.
Liesu ’valgiu mes vadina-’piaūkai yra storesnį ir rečiau beveik visi kartu. Labai slen-!
me toki, kada žmogus neval- auga, dėl to jų ant galvos ka plaukai, kada žmogus,
go daugiau, kaip jam reikia vi a kiek mažiau: šviesus ir mažai kraujo teturi arba tas
ir valgo tiktai tą, kas jam balti plaukai yra plonesni, kraujas yra perdaug skystas. ’
reikia. Žmogus yra gyvas ne jie tankiau auga ir dėl to bal- Bet labiausiai slenka plau-i
tuo, ką jis valgo, bet tuo, ką taplaukiai turi daugiau plau- kai nuo pleiskanų.
Kad pleiskanų nebūtų. į
jo viduriai suvirškina. Jei kų, kaip juodaplaukiai,
reikia
galvą mazgoti vieną!
žmogus valgo tiek daug ar- per visą savo amžių žmoba toki valgį, kad jo vidų- gus šeriasi, tai yra keičia sa arba du kartu per sąvaitę ke
liai nepajėgia suvirškinti, tai vo plaukus: vieni plaukai iš bais šiltais vandenimis su
teks valgis ne tik naudos ne- krinta, kiti Į jų vietą atauga, muiliniu spiritu, kaip buvo
atneša, bet dar bereikalin- Tik mes to nepastebime, ka- oasakyta aukščiau. Išplovus
gai vargina vidurius. Reikia dangi žmogui plaukaii ne išdžiovinus galvą, reikia išmažiau valgyti mėsos ir žu- ’kaitą iškrinta.
•
Lapuotų me rinti galvos odą kampariniu
vieš, o daugiau pieniško ir džių lapų kritimą mes gerai spiritu. Jei plaukai nuo to!
augalinio valgio. Ypač svar pastebime, nes jie kartu nu- pasidaro graudus ir lūžta,!
bu yra žaliava valgyti; ža krinta ir kartu atauga; spyg reikia juos sušukuoti šuko
lias nevirintas vanduo iš ty liuotų medžių spyglių kriti mis, pamirkytomis Į ricinoj
Dr. J. Žemgulys.:
ro neužteršto šaltinio, žalias mo nepastebime; jie mums aliejų.
sveikų karvių pienas, žali atrodo visada žali, nes spyg
kiaušiniai, sviestas. Naudin liai krinta ne kartu: kol vie
ga yra valgyti žalias daržo nas spyglis iškrinta, kitas Skilvio Nemalimas.
ves, vaisius ir uogas: ridikė jau atauga. Žmogaus plauko
Skilvio nemalimas gali bu
liai, agurkai, morkos, ropės, amžius yra nuo dviejų iki
ri
priežastimi
bile kokios li
obuoliai, kriaušės, vyšnios, keturių metų. Pakraščiais
gos.
kurią
galima
surasti tik
agrastai, žemuogės, mėlynės, augančių plaukų amžius yra
medus, riešutai ir tt. Steng- trumpesnis. Normališkai kas per gerą išegzaminavimą.
damies maitintis taip, kaip dien 20 metų žmogui iškrin Kuomet skilvis nenori pri- j
mito musų protėviai žiloje ta apie 60 plaukų: 30 metų imti valgio, kuomet jis atsi-:
senovėje, .mes ilgiau gyvensi žmogui — apie 90 plaukų; rūgsta ir jaučiama skausmas,
me, negu maitindamiesi viso- 50 metų žmogui — apie 120 skilvy, tuomet skilvis nema-,
la. Jei kas taip jaučiasi, ture-,
'kiais šios gadynės pramanv- plauku. Iškritusių
Iškritusiu plaukų
plauku ;ų greitai kreiptis prie gydy- ’
tais gėrimais, skanskoniais ir vietoje atauga kiti, tik bent tojo.
kitomis miesto mandrybė- kiek plonesni ir silpnesni,
Dažniausiai skilvio nema-!
mis.
.
;
.
Jiems iškritus atauga dar limo priežastis yra netinka-j
Rupesnių išvengti leng- menkesni ir tt. Galų gale
valgis. Gal kartais per!
viausia yri dirbant kuri plaukų vietoje beatauga plo mas
daug
valgoma arba pergreit
nors darbą tiek, kiek jėgos nučiai gaurai, kuriems iškri valgoma.
ant
leidžia. "Dyki žmonės nieka tus ir visai niekas nebeatau- kiek skilvisAtsižvelgiant
yra
skriaudžia
da n'ėra be rupesnių, kartais ga. Su žmogaus . galva yra mas, stebėtina dar, kad jis
bereikalingų. Jie jaudinasi tas pats, ką su dirva, kur iš dirba. Žmonės pripratę skil
'kartais labiau už dirbančius, metų Į metus sėjami javai vi prikimšti netinkamais val
t Dykaduoniai paprastai nesu kas kart viš mažesni beauga, giais ir kuomet skilvis nebe
laukia gilios senatvės. Ge jei tik dirva nėra žiūrima.
gali dirbti, tada sakoma, kad
riausias vaistas nuo rupesnių ' Žmonės dažnai užmiršta, skilvis
nemala. Kad apsisau
yra vengimas nors trumpiaii- kad ir normališkai plaukai gojus nuo
tokių aplinkybių,
sio laiko būti be darbo. Nie turi kristi; kiti Į jų vietą turi reikia reguliariai
valgyti tin
kam taip greitai ir lygiai nei ataugti ne silpnesni, bet to kamus valgius, neperdaug,
ir
na dienos, kaip žmogui dir kie pat plaukai. Žmogui ei gerai juos sukramtyti.
bančiam. žinoma, jei darbas nant senyn, daugiau ir plau Apart netinkamo valgio
■ yra virš jėgų, tai jis kenkia kų krinta, tik žmonės, norė-jvra dar kitų skilvio nemaližmogaus sveikatai; bet be aami būti visada jauni, ne-|mo priežasčių. Taip vadinadarbo sulig jėgomis irgi sma nori sutikti su savo senumu mas appendicitis yra viena,
gios ir gilios senatvės nesu ir griebiasi visų priemonių, ir dažnai ji yra pradžia vė
laukiama. Dr. J. Žemgulys. kad tik sulaikytų kritimą. žio ligos viduriuose. Inkstu
Dažnai iš desperacijos mote ligos taipgi prasideda skilvio
rys
plaukus, o vy nemalimu; taip pat ir kepe
Plaukų Slinkimas. rai nusikerpa
nusiskuta galvą, many nų ligos turi artimus ryšius
Plaukai nėra dabar žmo dami, kad ataugantieji plau su skilvio nemalimu.
gaus sveikatai būtinai reika kai bus stipresni. Tečiau to Atsižvelgiant i tas pavo
jingas ligas, kurių pirmiaulingi. Žmogus be plaukų ant paprastai nėra.
Trumpas
plaukų
kirpimas
sis ženklas yra skilvio nema
galvos, taip pat be ūsų ir
barzdos ir be plaukų kitose nestiprina plaukų šaknų; tomas, galima paklausti ko
vietose gali būti lygiai toks priešingai, jis net silpnina dėl nesulaikyt jų, kuomet
pat sveikas ir tiek pat ilgai jas. Moterys nuo amžių laiko jos tik pasirodo, kuomet jas
gyventi, kaip ir žmogus su ilgesnius plaukus, tečiau jų galima dar išgydyti? Kad
dideliais plaukais. Žinoma, plaukai mažiau slenka kaip apsisaugojus nuo tokių ligų,
senovėje, kada žmonės gyve vyrų, kurie nuo seno nešioja reikia dažnai lankytis pas
no miškuose ir vaikščiojo trumpus plaukus. Taip pat ir gydytoją. Jei bus atrasta,
nuogi, plaukai buvo didesni vyrų tarpe yra yra daug kad skilvio nemalimas yra
ir jie buvo reikalingi, kaip žmonių, kurie laikydami il tik pradžia kokios nors paT
yra jie reikalingi dabar lau gus plaukus išlaiko juos be- vojingos ligos, bus galima ją
____ gyvuliams.
veik visus iki žilos senatvės, išgydyti ir prailginti gyveni
kiniams
Negalima pasakyti, kad o iš tų, kurie labai trumpai mą. Bet jeigu tik spėsi, gali
plaukai ir dabar neduotų plaukus kerpa, daugelis jau Įspėti negerai, ir jei skilvyje

NEPAPRASTOS DOVANOS
a
$5,000.00 VERTES GERŲ KNYGŲ BUS IŠDALYTA
PER RUGSĖJO MĖNESI

Pradedant su šia sąvaitę “Keleivis” skelbia didelį Švietimo Vajų. Jis per
vieną mėnesį nori išplatint uz $5,090.00 visokių naudingų 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 t
$2.00 knygų dovanų. Prie to reikia pridėt 25c. persiuntimo lėšoms padengti.

ŠITAS VAJUS PASIBAIGS RUGSĖJO (SEPT.) 30 d., 1927.
KNYGAS GALIMA PASIRINKTI IŠ ŽEMIAU PADUOTO KATAUOGO:
AR ŽINAI. KAIP LIETUVA feJOPER
REVOLIUCIJOS UGNĮ?

bai icr.gva. Protaujantiems darbininkams veikalėlis nepavū.auojamas. Kaina 25c.

Ar žinai kaip kunigai rėmė griūvančią caro valdžią, kaip jie
paskui norėjo junkerį Urachą pastatyt Lietuvos karalium ir
kaip Vokietijos revoliucija pagadino jų planus? Ar žinai taip
gi. kaip bolševikai buvo užėmę Lietuvą ir kaip lietuviai karia
vo su lenkais? žodžiu—ar žinai, kaip gimė Lietuvos Respub
lika ir kokie jos rubežiai?
Jei nežinai, tai perskaityk knygą vardu “Lietuvos Respub
likos Istorija.“ Čia telpa visi faktai apie Lietuvą, pradedant
nuo 1905 m. Rusi jos revoliucijos ir baigiant šiomis dienomis.
Knyga didelio formato, su dideliu spalvuotu žemlapiu, kaina
$1.00; apdaryta $1.25.
,

“Socializmas ir Religija.“ — Labai įdomi knyga šituo svar
biu klausimuoju turėtų perskaityti kiekvienas katalikas ir so
cialistas. Parašė E. Vanaervelde, vertė Vardunas. Kaina 10c.

AR ŽINAI. KOKS BUVO DIEVAS PERKŪNAS?

Ar žinai, kada ir kaip lietuviai jį garbino, kaip jis išrodė ir
kokių stebuklų darė? Ar žinai taipgi kas per dievas buvo Pra
amžius. kaip jis sunaikino pasaulį ir paskui ant tuščios žemės
sutvėrė lietuvių tautą? Ar žinai, kaip atsirado žemaičiai ir
kaip jie norėjo mėnuli nukabint nuo dangaus?
Jei to viso nežinai, tai perskaityk knygą “Kokius Dievus
žmonės Garbino Senovėj?” čia telpa apie 400 visokių dievų ir
visu tikėjimu istorija. Tai ne šventraštis, bet grynas mokslas.
Perskaitęs ši veikalą, sukirsi kytriausį kunigą. Kaina tik
$1.00; apdaryta $1.25. ‘
AR NORI GRAŽIŲ DAINŲ IR EILIŲ?

i

“švento Antano Stebuklas. ’ — Dvieju veiksmų komedija.
Perstatymui reikia 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lošimas už
ima apie 2 valandas. Kaina 25c.
“Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Praeities.“ — Knygutės

Įtalpa susideda iš sekančių dalių: 1) Giria ir moterų vogimas;
Lietuvos moterų ir vyriškių šventes; 3) Lietuviai lieka
velniais; 4) Paskutiniai lietuvių dievai. Parašė Z. Aleksa.
Kaina 10c.
"Socializmo Teorija.“ — tai veikaus, kuris trumpais ir aiš
kiais faktais parodo, kaip iki šio! keitėsi visuomenės gyveni
mo formos, ir kodėl turės būt pakeistas kapitalizmas.
25c.
“Tabakas,” — kaip jis žmonėms kenkia. Liaukimės rūkę!
Pagal A. Apolovą ir daugeli iš gyvenimo patyrimų parašė K.
Stiklelis. Kaina 20c.

“Davatkų Gadzinkos” ir kitos linksmos dainos. Apart juo
kingų "Davatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juokingų dainų,
eilių, parodijų, ir tt. Daugelis iš dainų tinka juokingoms dek- •
lamacijoms. šešta pagerinta laida. Kaina 10c.

Jei taip, tai išsirašyk didelę eilių knygą “Sielos Baisai.“ Tai
yra puikiai iliustruotas veikalas ir gražiausis lietuvių litera
tūroj leidinys. Kaina 75c.; auksuotais apdarais, $1.00.

“žingsnis Prie šviesos.“ — Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas “Našlaitė.” Parašė K. S. Lietuvaitė. Kaina 10c.

AR ŽINAI. DELKO REIKIA GERT IR VALGYT?

“Biblija Satyroje.“ — Labai įdomi ir juokinga knyga su
379 puikiais paveikslais, perstatančiais įvairius nuotikius nuo
prieš sutvėrimo pasaulio iki užgimimui Kristaus. Įgijęs šią
knygą niekas nesigailės. 382 pusi. Kaina $1.00.

Pasakvsi. tai kvailas klausimas. Gert ir valgyt reikia dėl
to. kad norisi. Bet kodėl norisi? Kodėl be valgio žmogaus kū
nas sunyksta ir miršta? Tai begalo svarbus klausimai. Juos
labai aiškiai išdėsto D-ras G-mus savo knygelėj “Delko Reikia
žmogui Gert ir Valgyt.” Išsirašyk ją. Labai Įdomus ir pa
mokinantis veikalėlis. Kaina 15c.
AR BUVO VISUOTINAS TVANAS?

Ar tiesa, kad visuotinas tvanas buvo sunaikinęs visą pa
sauli? Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą žemę apsemtu?
Kur tas vanduo dabar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos galėjo
atsirasti po tvano j uodveidžiai. 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 kunigu argumentas
griūva. Mokslas ir mokslas nuo pradžios iki galo. Kaina 25e.

“Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Piliečiu?” — Aiškiai išgul
dyti pilietybės Įstatymai su reikalingais klausimais ir atsa
kymais lietuvių ir angių kalbose. Antra peržiūrėta ir pagerin
ta laida. Kaina 25c.
v.

“Kodėl Aš Netikiu į Dievą?” — arba Tikėjimų Kritika.
Knygutė pilna argumentų ir faktų, kurie kaip kirviuferfa ~
VIsokius burtus ir prietarus. Parašė Iksas. Antra, pataisytat ir
padidinta laida. Kaina 20c.

‘

“Monologai ir Deklamacijos.” — Šioje knygoje telpa dau
gybė gražių ir juokingų monologų ir deklamacijų. Visokios
temos: darbininkiškos, revoliucijonieriškož, tautiškos, humoristiškos ir laisvamaniškos. Visos skambios, vlšoų geros. Tin
ka visokiems apvaikščiojimams. baliams, koncertams h* tt.
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.
’ M »»

KITOS GEROS KNYGOS:
“Lietuvių šeimynų Isterija.” — Jei nori žinoti, kaip seno

-“Musų Padėjimas.“ — Įdomus pavyzdžiai iš dabartinio ’darbininkų padėjimo. Parašė Antonovas. Kaina 10c.
vės lietuviai gyveno, tai perskaityk šitą knygą. Iš jos sužino
“Nihilistai.” — Tragedija trijuose aktuose. Veikalai paro- :
si. kad musų protėviai'pacias sau vogdavo arba tiesiog per
do,
kaip studentai nudėjo carą Aleksandrą II. Istorinis i?4aužpuolimą smurtu išplėšdavo merginas iš tėvų glėbio. Vyrai
bai
Įdomės dalykas; Kaina 25c.
tuomet turėdavo po keliatą pačių. Be galo Įdomus veikalas.
Kaina tik 35c.
“O. S. S.” arba širobinė Iškilmė. Vieno akto farsas, labai
juokingas
ir geras perstatymui. Parašė Feldman. Vertė J.
“Pajauta“ — istorinis romanas apie Lizdeikos dukterį XIV Uktveris. Kaina
15c.
..
šimtmečio Lietuvoje. Nepaprastai įdomus skaitymas. Knyga
didelė. 4E8 puslapių. Kaina $1.50.
“Popas ir Velnias“ ir toj pačioj knygutėj “Adomas ir Jieva.” Smagus ir juokingas pasiskaitymas. Kaina lOe.
“Ben-Hur” — istorinis romanas iš Kristaus laikų. Parašė
“Salomėja.” Herodienės duktė. Veikalas parodo, kaip tįsio,
garsn« rašytojas Lew Wallace. Veikalas storas, 472 puslapių,
mėja nuoga šokdama apsuko Herodui galvą ir privertė jį nu
dailiai iliustruotas. Kaina $2.00.
kirsti šv. Jonui galvą. Kaina 25c.
“Gulivero Kelionė“ į nežinomas šalis. Labai gražus skai
tymas. Knyga ant gražios popieros, iliustruota. Kaina $1.00.
“Amerikoniškos Vestuvės.” — Dviejų aktų komedija. Juo
kinga ir lengva perstatymui. Parašė Iksas. Kaina 10c.
“Byla Detroito Katalikų su Socialistais.“ — Pirmą kartą
“Amerikos Macochas. arba kaip katalikų kunigas Hans
katalikai užpuola socialistus 31 d. gruodžio. 1911. Antrą kartą
jie užpuola socialistus 31 gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj iš Schmith papiovė savo apgautą gaspadinę. Su paveikslais. 10c
tisai telpa teismų rekordai ir prirodymai,^ kokių begėdysčių
“Dėl Pinigų” — 3 aktų drama sulyg Tolstojaus, čia rišamas
katalikai dasileidžia kovoj su socialistais. Su paveikslais. opus klausimas: ar gali žmogus kitą žmogų užmušti, ar ne?
Kaina 25c.
Nepapraštai drąsi kalba. Kaina 35c.
“Eilės ir Straipsniai.” — šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
“Karės Nuotakos.” vieno akto drama iš karo laikų.
20c.
daugybė mokslinių straipsniu, juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
“Caras Sibire” — juokingas vaizdelis iš caro gyvenimo,
Kaina 25c.
kuomet po revoliucijos jis buvo ištremtas į Sibirą. Kaina 25c.’
“Materialistiškas Istorijos Supratimas.”—Pamokos iš pro“žemaitės Raštai Karo Metu.” — Knyga padaryta ant la
letariškosios filizofijos. Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje
Įvairiausius nuotikius. tai perskaityk šitą knygelę. Kalba la- bai gražios popieros ir gražiai iliustruota. Kaina 50c.

1

I

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 persiuntimui—25c.)

“KELEIVIS”
V

255 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.

No. 39. Rugsėjo 28 d., 1927.

KELEIVIS
MIRŠTA NUO DEZINTERUOS.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
: (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)
DAR 8 PASMERKTI MIRTI
TAURAGĖJ.

ARKLIŲ IŠVEŽIMAS IŠ
LIETUVOS.

Elta praneša, kad sąryšyje
su Tauragės įvykiais papil
domai buvo teisti dvidešimts
du riaušininkai. Astuoni pa
smerkti mirti. Jų septyniems
mirties bausmė pakeista iki
gyvos galvos kalėjimu. Vie
nas būvu sušaudytas. Kiti
nubausti kalėjimu Įvairiems
terminams.

Per pirmą šių metų pusme
tį iš Lietuvos išvežta 15,300
įvairių veislių arklių arti sep
tynių milijonų litų vertės.
Pernai per tą patį laiką ark
lių išvežta tik už pustrečio
milijono litų. Užsieniai per
ka daugiausiai vietinės veis
lės geresnius arklius lauko
darbams į Belgiją, Olandiją
ir Angliją. Lietuviški arkliai
esą labai ištvermingi lauko
darbuose.

Liet. Pasiunt. Amerikoj.
PEŠTUKŲ DARBAI.

Indubakiai, Linkmenų vai.
Liepos mėn. 24 d. šiame kai
me buvo vestuvės. Į vestuves
atsilankė daug apylinkes
jaunimo, norinčio graziaf pa
silinksminti. tarp kurių buvo
maryti keletas girtų.
Netrukus visiems žinomi
chuliganai K. P. ir P. L. už
puolė pil. Lescinską mušti ir
nutverę peilius supiauste.
Už šį didvyrišką darbą mu
šeikoms gal teks ir pasėdėti
“šaltoj”, nes pil. Leščinskas
patraukė atsakomybėn.

PERŠAUTAS JAUNIM1ETIS.

Misiūnų k., Girkalnio vai.
Jaunimo Sąjungos narys B.
šapauskas, per neatsargumą
pil. Bartušo, peršautas brau
ningu. Šovinys Įlindo Į kai
rįjį šoną. Nuįentėjęs gydosi
Kauno miesto ligoninėj. Esą
maža vilties, kad pagis.
UŽ ŽMONOS NUŽUDYMĄ

Rugpiučio mėn. 23 d. ka
riuomenės teismas nagrinėjo
Cholevinskio
Aleksandro
bylą. Jis buvo kaltinamas sa
vo žmonos nužudymu. Cholevinskis kaltu prisipažino.
Kaipo nepilnametį, teis
mas jį nubaudė sunkiųjų
darbų kalėjimu iki gyvos
galvos.

DIDELIS GAISRAS.

Kėdainiai. Rugpiučio 19
d. Kėdainiuose kilo didelis
gaisras. Užsidegė malkų bei
lentų sandėlis ir ugnis tuoj
persimetė i šalę stovinti dvie
jų aukštų namą. Antrojo
aukšto gyventojai suspėjo
pabėgti vienmarškiniai, pa
likdami visus daiktus ir pinigus.
Greitu laiku atvyko Il-ro
artilerijos pulko kareiviai ir
gaisrininkai.
Sujungtomis
pajėgomis pasisekė sustab
dyti tolimesnį gaisro plėtoji
mąsi. Betgi sandėlis sudegė
visiškai, o namo pasiliko tik
pirmo aukšto dalis. Sandėlis,
priklausąs pil. Vulfavičiui,
buvo apdraustas 12,000 lt.,
namai — pil. Smilgio — 25,000 lt.
Gaisro priežastis nežino
ma. Policija tuo reikalu veda
kvotą.

Danijos teisingumo ministevis paskelbė, kad artimiausiu laiku Danijoj bus panai
kinta mirties bausmė.

STEBĖTINA TEISYBĖ
Kiekvienas yra pertikrintas, jog karas yra didelis
žmonių gyvybės naikintojas.
Bet žiūrėkite. Išviso musų
nuostolių pasauliniame kare
Francijoj (per 1 metą ir 7
mėnesius) buvo 244.086, iš

šiomis dienomis Sveikatos
departamentas Kaune gavo
žinią, kad Šakių apskrityje
i NNO ODOS LIGŲ
pasirodė susirgimų kruviną
i
ją (dezinterija). Pasiųstas
Į
Naudok gydančias pu
tuo reikalu į Šakių apskriti
specialis gydytojas rado, kad
FREEDOL
Slavikų valsčiuje, Panovių
'Tai yra receptas garsaus Šveicrr ška
kaime buvę lig šiol 9 atsitiki
I’rcfesortaus. FREEDOL greita1 išge
mai susirgimų kruvinąją. Iš
ria j odą ir jx» 5 minutę visiškai prašsana įdegimą bei skausmą. FREEDOL
susirgusiujų 5 mirė.
stebėtinai greita: išgydo šašus. Eii;:-.
Nustatyta, kad susirgimai
Egzemą, Hemoroidu-. šunvotes, Nie
žulį ir kitokias odos ligas. Saina $l.*tt.
pasitaiko pas tuos ūkininkus, I
Reikalaukite aptiekose arėa p.-isiųskikurie neturi išsikasę šulinių
te $1.00 ir mes tuojaus išsiųsime per
naštą bonką.
t >
ir geria hevirintą vandenį iš
FREEDOL REMEDY CO.
kūdros. Pirmieji apsirgo vai
388 D. Warrec St.. Boston 19. *la->.
kai, nuo jų apsikrėtė suaugu
sieji. Kitoj Šakių apskr. vieoj — Sintautuose kruvinąją
I I DR. LANDAU
•ergą 1 asmuo, kuris baigia i to skaičiaus užmuštų arba ■ 32
_____
CHA
M__________
BERS ST.., BOSTON.
BOSTON.
___
Gydo Vengriškas Ligas.
vyti. Be to gauta žinių, kad mirusių nuo žaizdų buvo tik Valandos:
nuo 8 iki
Vilkaviškio apsk. šiuo metu 50,475. išviso nuo musų au 1 10, nuo 1—ik :Kasdien
3 ir nuo 6 iki 8.
vra 6 susirgimai, Gražiškių ir tomobilių nukentėjo per me I Nedčldieniais nuo 9 iki 12.
Bartininkų valsčiuose. Ma- tus, baigianties 30 d. Birže I
—-——
iampolės apskr. 1 susirgi lio, 1926 m.—716,900 (iš to
j Lietuvis Opicmetristis
mas.
skaičiaus sužeista 694,400,
Sveikatos departamentas □žmušta 22,500). Bet skal
sąryšyje su tais susirgimais sius žmonių, kurie mirė per
lagamino atspausdintus pla- vienus metus (1922) nuo pil:atus ir išsiuntinėjo juos i o ir inkstų ligų, buvo 112,usirgimo ir aplinkinius raJUS atsiminkite, kad
onus. Plakatuose perspėja 326.
Trinerio Kartusis Vynas, kuma negerti nevirinto van- ~is
išvalo vidurius, prašalina
tens ir nurodoma reikalas □ilvo
Išegzaminuoju akis, priskiriu
ligas ir pagelbsti inkskreivas akis atitiesinu
________
dydžiai mazgoti indus ir ams ir kepenims prideran akinius,
ir amblyopiškoee (aklose) aky
•ankas. Be to Slavikų apylin čiai atlikti savo funkcijas, se sugrąžinu šviesą tinkamu
kėse buvo išdalinta Sveika- I uri rastis kiekvienoj šeimy laiku.
J. L. PAŠAKARNIS. O. D.
os departamento leidiniai: noj, ypač dabar, rudenyje, 447 Broad—ay. So. Boston, Masu
‘Apie kruvinąją,” “Apie ge- kuomet permaina iš šiltesnio
iamajį vandenį” ir kt.
i šaltesni orą turi būt perga

L

lėta. Vertingas kuponas (ne
rRAUKINĖLIS UŽVAŽIA
geras Colo., K a n., Mont.,
t
VO VEŽIMĄ.
Wash. ir Wis. valstijose)
Kaunas. Rūgs. 6 d.„ 8 vai. randasi kiekviename pakely
“SVEČIAI” IŠ LENKUOS. ryte traukinėlis Nr. 17, eida
>
je. Taipgi išbandykite Trine- f
Šiomis dienomis krimina- mas nuo Smito dirbtuvių į rio Linimentą, tą patikėtiną
line policija suėmė du asme- geležinkelio dirbtuves, neti gyduolę, kuri suteikia greitą I
niu, kurie slaptai atvyko iš kėtai užvažiavo pil. Jasiulio- pagelbą nuo reumatiškų ir
Lenkijos Į Lietuvą.
Tio vežimą su pora arklių. neuralgijos skausmų.

SPECIALISTAS NERVU IR
K RO.NIAKU LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA,
KAS NORI.

U

BALT1KO AMERIKOS LINIJA:
tai pirmutinė ir vienatinė laivinė
bendrovė, kurios laivai pralaužė
kelią iš Amerikos New Yorko

TIESIAI Į LIETUVOS
KLAIPĖDĄ
siunčiant du laivu pernai, o jau
net penkis šįmet.
KAINOS LAIVAKORČIŲ J
KLAIPĖDĄ
Trečia klesa .................. S1C7.0C
en ir atgal tiktai .. $181.00
Turistine III klesa .... $117.00
Ten ir aigai tikiai .. $19o.(K>
Valdžios taksai atskirtum.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI
“LITUANIA”
11 Spalio-Oct.
-POLONI A” 1 Lapkričio-Nov.
“LITUANIA”
22 Lapkričio
“POLON1A ’
6 Gruodžio

KALĖDŲ Laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December
žiniom kreipkitės i vietos agentą ar i bendrovę:

BALTIC AMERICA LINE
NEWYORK,N. Y.

8 BRIDGE STRLET,

--------

—»■■■■

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome visokių Vaistų
ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo
strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc.
Taipgi užlaikom Dieliij iš Lietuvos.
Patarnavimas kuogeriausias. įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam ir per
paštų. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.
100 SALĖM STREET.
BOSTON, MASS.

Iš IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ
Ant ir.usų tri-triubinių laivų
NEWYORK(naajas)HA.MBURG
DEUTSCHLAND,
ALBERT BALLIN.
RESOLUTE, RELIANCE.
ir ant populiariškų vienodais
kambariais 1 a i vų C'l^v^lsnd,
Hestphalia ir Thuringia.
Sąvaitiniai išplaukimai iš New
A?rkA v,Laivai Thuringia ir
Mestphaha atplaukia į Bostoną.
Personaliai lydimi į Enropą
išvažiavimai.

ITALIŠKI ARMONIKAI

v i r. f

Dr.KILLOaY

’J
b

G0 SCOLLAY SQUARE
BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG„
ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo
9 iš ryt° iki ~ vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki
1 dieną.

y

Paaiškėjo, kad sulaikytie Sulaužyti ratai ir sužeistas
ji yra žinomi Varšuvos va arklys.
FARMOS
gys — Eduardas Pelčinskis
I
ir Zinaida Koževnikova, ku
IŠ DARBININKŲ
rie iš vieno Varšuvos banko
PARSIDUODA FARMA
GYVENIMO.
pagrobė 35,700 zlotų. Eina Pajūris (Tauragės apsk.).j 38 AKRAI žemės, 10 kamba-Į
tardymas.
Miestelis nedidelis, tečiau riu nauja stuba. pilnai išfornigyventojų, kurie gyvena iš šiuota. 6 kitokie budinkai. 500
DIDELIS JAVŲ DERLIUS. 1 ienos uždarbio, yra nema vištą. 5 karvės. 2 arkliai, visokie
Įrankiai, mašinos, veži
Lazdijai. Šiais metais Laz na. Darbo nėra, todėl dauge farmos
nai
ir
javai.
Farma randasi 1 Yz
dijų apylinkėje užderėjo pui liui tenka vargti ir skursti
|
Apsiaaugokit nuo ožsirokiai javai, ypatingai ingiai, irba kartais ir ypatingų prie- mailės nuo geižkelio stoties. Turi
zšnimo. Gydykit kiekvieni
būt parduota Spalio mėnesio pranonių
griebtis
sau
duonos
dobilai ir kai kuriose vietose
įpjovimą, žaizdą ar įdrės
jžioj. Kaina už viską tik $3.300.
kimą su stipriu ir nenuo
kviečiai. Dauguma ūkinin Kąsniui užsidirbti.
dingu aptiseptiku. Zonito
(nešt
$1.000.
Rašykit
angliškai.
kų nesutalpina javų kluo Dabar tik vietos darbinin
užmuša bakterijas ir pa
SW0R€HUD
(40) j
LIŪDNAS VAIZDAS.
gelbsti gyti.
nuose ir sako, kad taip buvę kai apsidžiaugė, kai pradė BoxMRS.
184. Saratoga Spr., N. Y.
“Lietuvos Žinios” rašo: tik prieš keliolika metų. Der jo pilti pylimus prie Juros
Jau daugiau sąvaitės laiko liaus pakilimą dauguma ilto. Čia dirbdami nors sun
GEROS PROGOS!
praėjo, kai Malūnų gatvėj, aiškina mineralinių trąšų kų ir pavojingą darbą, uždir FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI NE
ties Meno mokyklos patvo vartojimu, kurių sekantiems ba 6—8 litus per dieną. Tik VPŽIURĖSIT MVSV KOLIONIJĄ IR
MIS!
l
riu, Kaune, riogso aplužu- metams žada pirkti dar di toli gražu ne visi gauna dar NEPAMATYSIT
Mes turime tokių faunų, kokių tu
sios lovos, skurdaus gyveni desnį kiekį. Taigi, nors kar bo, nes bedarbių ir aplinki fus reikalaujat ir užtikrinam tą, kr
Eagle Brand išaugino dau
adam. Musų yra didžiausia lietuvi®
mo visokia reikmenija ir čia tą ir Lazdijiečiai įsitikino, niuose kaimuose yra daug. kolioniįa
giau sveikų kūdikių, negu
Amerikoje. Rašykite, prisių
visi kiti kūdikiu maistai,
(->
pat po mėlynu dangum bei kad mineralinės trąšos nėra- Tiesa. Pajūrio tiltas yra dme katalioga.
PHILLIPS & MATTIX
lietum triusiaši apiplyšę, nu- tuščias dalykas, bet suteikia, palikęs vietos darbininkams R. 2. Bbx
83.
gcottville. Mich.
skurę žfaonės. Tikras tabo- kiekvienam jas vartojančiam- skaudžią žaizdą. Praeitais
I
I metais
susibankrutavusi
FARMA.
raš, dar niekur neregėtas, daug naudos!
EAG1L1E ER/iND
R EIT AM P A R D A VIM UI.
tiems pat pylimams pilti fir 125GAKRAI
'pačiame miesto centre ’. Ne
CONilF.NSED M1LK
geros ir derlingos Conma paliko darbininkus be at neetieut žemės. 40 akru dirbamos, ge
ŽMOGŽUDYSTĖ.
jaukų regini didina ligonis,
zą ganykla, daug miško. 11 geru kar
kuri nuolat niūniuoja galuViekšniai. Rugsėjo m. 3 d. lyginimo. Pasitikėjo, dirbo, vių,
4 veršiai. 1 bulius, 2 arkliai, daug
galvy stovintis sveikas šei rytą rasta netoli nuo Viekš bet, vieną gražią dieną agen vištų, vežimai ir visokie ūkės įran
daug vaisiniu medžiu, gera 8
mos narys. Kūrenasi tarp ak nių. Paliankos miške, tarp tams pasprukus, liko apgau kiai.
DIDELIS PASISEKIMAS
kambariu stabą, 2 barnės, šilo, para
menų pakulias laužas... Ir vi Viekšnių ir Mažeikių nužu ti. Yra tokių, kuriems nesu ižius, raitininkai, javai, šienas, ker
Labai gera vieta Savininkas pa
sa tai — miesto centre! Ir vi dytas Viekšnių miestelio gy- mokėjo po 300 litų ir po dau nai.
sitraukia po 35 metų gaspadoriavimo.
sa tai jau antra, o gal ir dau i ventojas švacas. Rugsėjo m. giau sunkiai uždirbtų pinigų. Viską parduos už $5500. fnešt reikia
*2,-500. Likusieji ant lengvo išmokėji
‘The Chewing LAXATIVE
giau,
sąvaitę laiko! O čia pat
_ 2 d. Švacas nuvežė keletą Bendrai iki kelių tūkstančių mo.
Rašykit angliškai.
(40)
•„28
4— . Nr. užrakintas.
w
’ *
o.Sako,
1
šie 'dėžių kiaušinių Į Mažeikius, litų. Po kelių nesėkmingų
N. WEJSLER
Malecvs čragumi*. kuria
Ne* Iztndon Conn.
žmonės iš jo išmesti. Stebiesi jg fcur vežęsis už parduotus jieškojimų dabar ir vilties j Uncasville.
palaiko pilvo reguliariškužmogus, kaipgi čia dabar, kiaušinius apie 2000 lt. Te- visai nustojo begauti. Su
mą. Vaikai rayli jį.
SVARBI ŽINIA
darbdaviais, Parduodu
15c. ir 23e.
yra? Kas gi čia kaltas ir kaip čiau pinigai rasti kiaušinių naujaisiais
laivakortes į Lietuvą ant
rods,
yra
atsargesni.
noriausių laivų. Taipgi laivakortes iš ‘
turėtų būti?
— japatinėje dėžėje, 1kur
jis viLietuvos, LenKijos ir kitų šalių į ATai šitaip fašistų valdžia SUomet važiuodamas pinigus
meriką ir Kanadą. Padarau doviernas- ;
NELAIMĖ.
tis, įgaliojimus, pardavimo ir pirkimt
rūpinasi beturčiais-darbinin-į parpdavo. Plėšikai žmogėr kitokius raštus. Siunčiu pini
Ilguva.
Šakių
apskr.
Čia aktus
kais.
! žudžiai nesusekti ir nežinia
gus j Lietuvą, Lenkiją, Rusiją ir į ki
-------------------------- į kuriuo tikslu Švacas nužudy- Tumų kaime pas ūkininką A. I tas— šalis Užlaikau krautuvę visokiu I
dalykų. Iš toli ar art
NUTARĖ “APSAUGOTI” tas
Šiuli rugpiučio 13 d., beku- reikalingiausių
visad kreipkitės:
(-) i
IŠEIVIUS.
i
------------------liant javus, rusvelkis mirtiJONAS SEKYS
Šiomis dienomis ministe- NUTRAUKĖ ABI KOJAS.'nai sutrynė 18 metų berniuĮ KANADĄ.
rių kabinetas svarstė emigra Rugsėjo 6 d. važiuojant ke-|ką, kuns varė^arklius. KluoAtitrauksiu
.Jūsų gimines, pažįsta '
leiviu
traukiniui
iš
Kaišiane
esantieji
žmonės
net
necijos padėtį Lietuvoje.
kaip vyrus, taip ir moteris ai !
JPripažinta, kad blogiau-; dorių Įvyko netikėta nelai- pastebėjo: tik tuomet pama- mus,
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano [
sioie padėty yra tie išeiviai, mė. Konduktorius Stasys Ga- tė, kai arkliai sustojo. Rus- patarnavimas yra sąžiningas, saugus j
Mano patyrimas laivakorčių ■
kurie visokių agentų ir biurų launė norėdamas pereiti iš velkis buvo medinis, per tai greitas.
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi '
suvedžiojami įvairiais gra- vieno vagono Į kitą, betikrin- labiau^pavojingas gy’vybei tie, kurie jau per mane atsitraukė sa- '
gimines yra man dėkingi už mane I
činiA nnčn/iaic
noJnivmai«i Hama<
žiais
pažadais ir pasiūlymais
damas kplpivius.
keleivius, netikėtai varančiam arklius. Ūkinin vo
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi- ;
ir dykai arba pusdykiai ve-' nukrito ir papuolė po vago- kams, turintiems medinius notr.s, taip ir visiems keleiviams pa Babies Lovelt
mpinu geras apsistojimui vietas Ka
žami į svetimus kraštus. To- no ratais. Nelaimingajam rusvelkius, reikėtų juos la nadoje
Mano patarnavimas, ir kaino*
dėl ministerių kabinetas nu- nutraukė abi kojas aukščiau biau aptaisyti, apsaugoti, laivakorčių yra pigesnės, negu kitų i
.gentų. Dėlei platesnių informacijų į
Nuo emu
Ir aazaų a«ttarė uždrausti išvažiavimą kelių. Galaunė buvo tuojaus kad nebūtų pavojaus gyvy-, .visad
kreipkitės pas mane šiuo adresu:
marumų, fcorie paeina nuo
ALEKANDER S. LEW1S
flantų auginio nieko gerauMe
tiems emigrantams, kurie pasodintas! vagonetką ir pa bei.
.kudikjama ir aikamr uėr<
Tourist Agent
( ) Į
bus vežami iš Lietuvos Į sve- siųstas į Kaišiadorių ligoniIrai},
45 Vindsog-St.. Montreai,
nę. Bet kely kančių nebeiš NUKRITO VAGONĖLIS.
B. Q„ Canada. j
timus kraštus nemokamai.
Bet kodėl ministerių kabi laikė ir mirė. Nelaimė Įvyko Kaunas. Rūgs. 6 d.. 16 vai.
netas nieko nenutarė apie tų traukiniui tik ką išėjus iš ties Daukanto gatve nukrito i DRAUGAI DARBININKAI, Mrs.
vargšų, kurie veržiasi užsie Kaišiadorių 300 mtr. atstu nuo bėgių vienas vagonėlis ii SKAITYKIT IR PLATIN I
Syf.up
KIT “KELEIVI”.
nuo stoties.
’ • ,
» sužeidė vieną keleivį.
nin, buities pagerinimą?
f

LIETUVIAI!

i

203

l

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų iuformacijų klauskit pas vietos
agentus arba pas

Mes išdirbame ir importuojame viso
kių rūšių rankomis dirbtas Itališkas
Akordir.as geriausias pasaulyje. Ant
10 metų gvarantuotos. Musų kainos
žemesnės negu kitų išdirbčių. Dykai
. uteikiam pamokinimus. Reikalaukit
katalogo, kurį prisiunėiame dykai. (-)
RUATTA SEKENELLI & CO.

Hantarg-Amficu LIm
United Ameriean Lines, Ine.
General Agente
131 SUte St,

1014 Blue Island »▼. Doc KO. Chicarn

•

Telefonas 31234

Tel. So. Boston 506-W.

DAKTARAS

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. NHOLMTIS

A. L. KAPOČIUS

Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET,
LAMRENCE, MASS.

LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS:
iki 1 v. po pietų
Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas “Keleivio” name.
251 Broad'vay. tarpe C ir D St,
SO. BOSTON, M ASS.

CUNARD

EXTRA DIDELIS
BARGENAS.

(per Angliją)
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžtinių laivakorčių
I KAUNĄ IR ATGAL

I LIETUVĄ

i

| LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS
LAIVAIS — $186.
. IS BOSTONO
I.ACONIA
Spalio 2
SAMARIA
Spalio 16
I.ACONIA
Spalio 3(>
• !•
| Lietuvą greitu laiku. Išplaukimas
kas seredą. Keleiviai ne pi liečia i įleidžiami be kvotos varžymų. Visi 3
klesos keleiviai turi.k:
" '
turi kambarius
Neprilygsta mas £švarumas. Puika.%11
maistas. Kreipkitės prfe vieto*agentų ar j
“
CUNARD LINE f
33 Statė St,
BOSTON

Feen;amint

v

•

1

*

*

T

A

ąųJN

I

177 Purk st_

L/T: ' 1 r\ J J

AVUolJcj

JI

į

M

Hartford. Cz»n»

f

1

BERENGARIA ir
MAURETANJA .............. $211
aqcttanlA :;. g.. ... $215

4

•

.iš New York
į Kauną ir atgal
(Pridėjus S. V.
jeigą Taksos.)

Pamatykite visą pasauli per š) pui
kų stereoskopą, padarytą iš geriau
sios medžiagos; galite matyti vaizdus
Pasaulinio karo, Amerikos istoriškas
vietas ir kariškus laivus, Kristaus gy- Į
ver.imą, vizitas Romos ir Venecijos ir Į
daug kitų gražių vaizdų. Su stereos- ;
kopų rr.es duodame 100 rinktinių vaiz- i
dų ir gerą gvarar.tuotą puikiuose ni- j
kelio lukštuose laikrodėlį, ilgai tęsė- i
jantj ir teisingai laiką rodantį Laik- Į
rodei;, Stereoskopą ir 100 vaizdų ver- i
tės $K.OO mes parduodam tik už 84.75. '
Ir dar pridedame B. C 22 kalibro re
volverį — dykai. Pisiųskit tik 35c. ’
prisiuntimui, o $1.75 užmokėsite kai 1
gausite daiktus. Patenkinimas gva- i
rantuojamas arba pinigai grąžinami, i
Siųskite orderį dabar kol kaina pigi.
Adresuokite:
(40) j
PRACTICAL SALES COMPANY, ;
1219 No. Irving Avė., Desk 50,
Chicago, III.

M IR I

LIETUVĄ
PER BREMENĄ
ant didžiausio Vokiečių laivo

COLUMBUS
arba kitai* šios Linijos laivais
TIK ASTUONIAS DIENAS
Puikios kajutos Trečiai Klesai—
Tiktai Stertrumiai

NORTH GERMAN

LLOYD

65 Stato St-. Boston, Maaa.
arba pas vietos agentas
N

J

Dri šunvočių, žaizdų ir kitų aka o dalią

BEAK BRAND SALVE (Groblewskio)
Sustabdo akauamą ir užgydo žaizdas be
skausme į 2 ar 3 dienas. Kaina S5c.
GROBLEWSKI & CO, Plymoath. Pa.
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai''

1

KELEIVIS

8

jkųįkeisą gavo setą stiklų
su uzbonu.
Vaikams buvo pripilta pi
nigų į piuvėnas. ir kuris dau
giau išsirinko, tas laimėjo.

V

Visokios Žinios
KRATOS IR SUĖMIMAI.

NELAIMĖ ANT GELŽ-

PUIKI BARBERNĖ

Parsiduoda už pusę kainos. 3 krės
DUONOS KEPYKLA.
\ISKAS N Al JOS MADOS. DEl. lai, visi moderniški įtaisymai, gera
RIGINĖS DUONOS ĮTAISAI. Ge vieta ir geras biznis. Jei kas šito ama-

Kanados vakaiuose, ypač
prerijų provincijose, pereitą
sąvaitę pasirodė jau tikra
žiema. Dideli dykumų plotai
tapo užkloti sniegu ir ant
ežerų pasirodė ledas.

Minneapoly šį panedėlį
tapo peršautas Hovard Guilford, kuris šiomis dienomis
užsidėjo naują laikraštį ir
Negirdėtas Atsitikimas
pradėjo kelti aikštėn miesto
I
Pereito
nedėldienio
naktį,
politikierių šunybes. Pasku SUDEGĖ 15 ARKLIŲ.
NEPAPRASTAS
tiniame numery jis paskel i Pereitos savaitės, pabaigo laikrodžiai buvo atsukti vie-Į
DALYKAS
bė, kad purvini politikieriai je Rochesteryje į 48 valan ną valanda atgal.
šiomis dienomis pas mumis pateko
•nt pardavimo dviejų šeimynų medinė
grasina jį nušauti. Ir jie jį das buvo 29 gaisrai.* Vienoj
’ įba su penkių automobilių garadžiu,
Vytauto
Draugija
turės
vietoj sudegė 15 arklių, o ki
šovė.
'ity Point. ant East Sixth Street, ne-.
balių.
■ Ii I. Street. Keturi kambariai ant
toj vietoj žmogus iššoko iš
aukšto ir penki ant antro. Mau; degančio namo per langą ir D. L. K. Vjtauto D-ja So. >lrnio
IŠPLĖŠĖ $85,000.
■vnė.'. šiltas vanduo, elektra, priešaBostone rengia didelį balių iniai pie.zai. Gera proga žmogui, kuLos Angeles, Cal. —Anks . ant vietos užsimušė.
Kolumbo
Dienoj. 12 spalių. - turi viena arba daugiau anromob ti šio panedėlio rytą du gink
i arba užsiimant s automobilių taiBalius
bus
Lietuvių Salėj, -vniu.
Randų atneša neteli $100 i mėluoti banditai čia užpuolė NUŠOVĖ PAČIĄ SU KITU
esi. Kaina $8.84)0. Matyk A. J Kupsprasidės
po
pietų
ir
trauksi
trauhsi>
VYRU.
Vandens ir Elektros Biurą ir
i, savininką.
Ashland, Ky.
Kellv iki 12 valandai nakties. Bus
grasindami buvusiems tenai
GUDRIAM ŽMOGUI
viršininkams
revolveriais Srnith pereitos subatos vaka- muzikos, šokių, užkandžių ir
Proga papirkti gerą trijų šeimynų
privertė juos atidaryti seifą, Į rą čia nušovė savo 22 metų gėrimų
■••ima visai prieinama kaina, ant 210
kur buvo padėta darbininkų amžiaus pačią ir vyrą vardu
šilver streeto. So Bostone. Yra gaza^
OPERETĖS
lektra, skalbimo vietos, (set-tub^)
algoms $85,000 pinigų, pa I Okey Gamble. su kuriuo ji BOSTONO
i <kas naujai itasyta. Pirmas mortgiDRAUGIJOS MARŠ
grobė viską ir automobiliuje slapta mylėjosi. Užmušęs
ius $2,500 Co-op. Banke. į mėnesį
RUTAS.
■ ondos atneša $57.45
Kaina $4.200.
abudu. Srnith nuėjo policijon SO. BOSTON.
pabėgo.
Vl ASS. Subatoj, Spa- <usineškit su savininku — - A. J. Kups
ir atsidavė į jos rankas.
io i-mą. "U
. I
- čiu.
»
i
I

I

6.

DETROITE NUŠAUTA
KETURI PLĖŠIKAI.

NUSIŽUDĖ FINANSISTAS

Pereitoj subatoj Detroite Birmingham. Ala. — Pe
buvo nušauti keturi plėšikai, reitos subatos naktį savo na
du juodveidžiai ir du balt- muose nusižudė finansistas
veidžiai. Tris jų nušovė poli ‘Robertson. Jis buvo atrastas
cija, o ketvirtą pilietis, Į ku j maudynėj negyvas. Į širdį
rio namus plėšikas bandė i buvo suvalytas aispikis.
įsilaužti.
NUSIŠOVĖ LIETUVIŠKAS
BOLŠEVIKAS.
KANADOJ AREŠTUOTA
Philadelųhia, Pa. — Rug
60 ŽMONIŲ.

Windsoro mieste. Ontario
provincijoj. Kanadoj, perei
tą subatą policija padarė
daug kratų, jieškodania slap
tų karčemų ir kitokių nedo
rybės vietų. Iš viso buvo su
imta 60 žmonių.

I

KOMUNISTAI BEVEIK
SUNAIKINO RUBSIUVIŲ
UNIJĄ.

J. G. Gegužis sugrįžo iš
Lietuvos.

<

800 GALIONŲ "MASURYS” maliavos grindims, keturių dordią
vertės, parsiduoda pu $2.50 galionas. Trijų spalvų—geltona, mėlyna
ir obuoliniai žalia.

Miegas?

400 GALIONŲ pilkos ir rudos maliavos.
po $1235 galioną.

“Aš negalėdavau miegoti," sako
Mrs John Richards, Jackson, Ohio.
"Aš buvau silpna, neturėjau apetito,
turėjau vidurių užkietėjimą visą laikų,
turėjau svaigulį ir nerviškumą. Aš
gavau didelę pagelbą nuo pat pirmo
butelio Nuga-Tone. Aš išvartojau dar
du buteliu ir dabar esu geroje sveika
toje. Nuga-Tone yra ti1 rąi geros gy
duolės nuo skilvio, kraujo ir nervingu
mo.”
Virš milionas žmonių, kurie varto
jo Nuga-Tone gavo pastebėtinai geras
pasekmes. Jos pataisė apetitą ir pa
gelbėjo virškinimui, prašalinu gasus iš
skilvio, prašalino tvaigulį ir užkietėji
mą palengvino inkstų ir pūslės trub ■liūs į pora dienų ir tai daugelyje atsi
tikimų. Nuga-Tone sustiprina silpnus
nervus, sustiprina kraują ir suteikia
i aują jėgą ir stiprumą dėl visų kūno
o-ganų. Nuga-Tone parduodamos vais
tinėse su garantija grąžinimo pinigų,
žiukėkit garantijos ant kiekvieno pa
kelio.

I

.

Tel. So. Boston 1662-1373.

Šį panedėlį sugrįžo iš Lietuvos J. G. Gegužis, kuris bu- IŠMOK GERĄ AMATĄ
vo išvažiavęs tenai rugpiučio AUTOMOBILIŲ ir ignicijos, avia
murininkystės, karpenterystės.
pradžioje. Priekabių fašistai cijos,
lektrikystės, drukorystės. piumberysgaro inzinierystes. metalinių blėBellevue Hotely pereita prie jo nedarė, nes jis Ame ės,
ų <iart», rakandų apta.symo, veldinirikos
pilietis,
o
amerikiečių
sąvaitę Įvyko International
no. PKOSI’EtvT.t »’ASi(Si.'IE; P\I^adies’ Garment Workers’ jie prisibijo. Lietuvos žmo- .11N ĖK IT E K4 4tv| AMAI \ NORI i E į1
<13>
Unijos pildomos tarybos neliai tai jau kenčia gana. MOKYTIS.
.Mullane-Kcnslca
Tradc
School
kvartalinis mitingas, kur fi Vargas esąs neišpasakytas. 26 K CAMBR1A ST.. BOSTON.
nansų sekretorius Baroff ra Į pažangių laikraščių redak Vienas Blokas nuo Mass EI. Stoties
portavo, kad dabartiniu lai cijas žmonės einą ir einą pa
ku šita organizacija turi apie galbos prašyti. Tankiai atei APARTMENTAS ANT
RENDOS.
$1,500,000 skolų.
Įvairių na moteris su kūdikiais ant
L
rankų
ir
skundžiasi,
kad
ne

5-k:ų ruimų apartmentss. visi įtai
dirbtuvių savininkai buvo
Kreipkitės prie Lur.dergan, 9
pasidėję unijoj kauciją, kai turi ko valgyti, nes jų vyrai symai.
Sylvia st., E. I.exington. Mass. Tel.
po užtikrinimą, kad pildys išgabenti fašistų į Varnių exington 1260.
savo sutartis su unija. Komu “Sibirą’’ arba sėdi uždaryti
nistai tuos pinigus laike ge- kalėjimuose. Jeigu tokios ne
PARDAVIMAI
neralio streiko New Yorke laimingos nueina į valdžios
DUONKEPYKLA IR
išeikvojo. Jie išeikvojo išvi įstaigas pagalbos prašyti,
NAMAS
tai
smetonininkai
jas
tenai
so arti $3,500,000. Unija ne
2
šeimynų
po
6 kambarius ir 2 auto
turi iš ko atiduoti kaucijų •išjuokia, įžeidžia arba sta mobilių garadžius ir krautuvė parsi- i
luoda labai pigiai. Kaina $7,500 su vi
dirbtuvių savininkams, ir da čiai iškolioja ir išveja lau rai
lengvom išlygom. Name visi įtai
kan.
bar prieš ją esą už\ estą daug
symai, garo šiluma, elektros šviesa.
Socialdemokratai
dau Duonkepykloj galima 500 duonų kepti
bylų.
vienu kepimu Norinčiam užsidėti biz
giausia
tokiais
nelaimingais
Komunistai buvo šitą uni
nį geroj lietuvių apgyventoj vietoj
(40)
ją taip apsėdę, kad bemaž ko rūpinasi, bet ir jiems sunku, Patartina pasiteirauti.
V.
A.
JENKINS
nes
pinigų
neturi.
Jiems
la

visai jos nesunaikino. Dabar
115.3 Old South Bldg..
dalykai einą jau geryn. Or bai reikalingos aukos, ir apie
294 M'ashington St.. Bost.uni ir
Talbot Avė.. Itorchester,
'
_ r Mass.
ganizacija nuo komunistų tai turi pasirūpinti amerikie 288
Telefonai: Liberty 4789 ir 6710.
politikierių daugumoje apsi čiai.
PARSIRUODA
valė, o jei da kur jų yra, tai
vedama energinga kova, kad Laimėtos socialistų piknike 1000 K A R VELI Ų- B A L A NI )žl Ų.
Lietuviškų
verstinių, juodgalvių,
dovano*. ,
juos galutinai iššlavus lau
rudgalvių, geltonų, baltų, su šukom,
kan.
Mus prašo pranešti, kad apžėlusiom kojom. Taipgi turime ir
gatunkų. Kaina už pora nuo
buvusiame 18 rugsėjo North kitokių
$2.50 iki $5.00
Socialistų prakalbos ant
Eastone socialistų piknike Taipgi jauniklių vištų apželtkojų.
didžiausio gatunko, $.3.00 už
gatvės.
dovanas laimėjo šie svečiai: geltonų,
vienų. Taipgi turime apželtkojų gelto
gatunko, kurios sveria
mažiausio gatunko.
Šios petnyčios vakare, pra Klemensas Sabitis, iš Ro- nų
po 1 svarą ir pus? svaro. $5.00 pora.
selindale,
už
geriausį
trauki

dedant 8 vai., ant kampo F
P. I). ANDREKL S.CO.
PENTWATER. mich
(29)
bt. ir Broadu ay, So. Bostone, mą lazdos gavo laikrodį.
bus anglų socialistų prakal J. Paulius, iš Cambridge, PARSIDUODA FORNIŠIAI
bus. Kalbės 3 kalbėtojai, I už bėgimą ea’ o skutamąją Vieno ruimo ir kičino rakandai par
af.*’. •
Mieli a ei Berry iš Lynno. M i » asi įeit
siduoda pigiai po vieną arba visi sy
Kreipkitės vakarais tarp 6 ir 9
chaeJ P FlahPitt
J F. ^tella Lukas is Kcad\įlies, kiu.
vai.
A. BUDREIKA
iįv g-),piėiA’i<i
Fgn
Berrt
I8* Vonrth st
Roston Masę

H
b
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J64)71-F (KARVUTĖ

10” 75c. (DOLERIS

164472-F (SHARKEY DAINA
10” 75c. (MUNŠAINUKAS

“Aido Choras iš Brooklyno, N. Y.
SIRPSTA NOKSTA
(AVIETĖLĖS
164)68-F (NEVERKIT PAS K APA t M. Petrauskas)
10” 75c. (TYKUS BUVO VAKARĖLIS
16044-F (KALINTO DAINA
(MANO GIMTINĖ
j soon-F (OI MERGELE
(STASYS
1601S-F (Aš MERGYTĖ
( N ESIGR A U DIN K. M EK U ŽĖLĖ
(MUZIKA—MUZIKA (A. Vanagaičio)
(DAINUOK SESUTE LEPŪNĖLI
16648-F (IŠGĖRIAU SEPTIMAS
(LOPŠINĖ
16062-F (KINKYK ŽIRGUS
10" 75c. (MANO MOTINĖLĖ
1606.3- F (KAIMO POLKA
10’,* 75c. (LINKSMI BROLIAI. Polka
16058- F (MEILĖ TĖVYNĖS NEMARI *
10" 75c (OI. OI. OI
164)56-F (KAI Aš BUVAU NEŽENOTS
10” 75c. (KAD GALĖČIAU
J 6057-F (PABUČIUOK MANE, Valcas
10" 75c. (RAGANA, Polka
16027-F ("STASĖS” POLK A
(MEILĖS IR JAUSMŲ, Valcas
E-7869 (LAKŪNAI
(ŠOKIKAI
160.39-F (SENELIS
(GRAŽUOLĖ
1604.3-F (POLKA "MARY 1 Ė"
(POLKA “KATRYTĖ"
16O67-F (VAŽIAVAU DIF.N

10” 75c. (VAKARINĖ DAINA

►

GALIONAS
I

No. 1095 GRINDŲ VARNlšlS 1*0 $1.48 GALIONAS.
STA-LIGHT BALTAS EN A.MEL1S $.3.00 GALION AS.

Turime visokių maliavų ir maliavojinro reikmenų. Pigiai parsiduoda
paipos pečiams ir fornisams. Paipų apdengimui turim asbestos.

SOUTH END HARDVYARE CO.
1095 WASHINGTON ST.. BOSTON
NEAR DOVER ST. EL STAT1ON
Tel. Hancock 6105 ir 6106.
ILGIAUSIA GELEŽINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ

Į
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PEČIAI
Tuoj ateis šaltos

žiemos

naktys. Turėkit pečius gata

vus, kad nereiktų laukti kuo

met visi pradės reikalauti.

N.

I

ANGLIJOJ

Gydytoja* ir Chirurgas
Valandos: 10—2; 5—t

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ELL.
Tel. Boulevard 8488
-

261 Hanover St.. Boston. Mass.

JAMES ELLIS

FURNITURE CO.

Tel. South Boston 3520
Residenee University 1463-J.

405 Broadway

S. M. Puišiutč-Shallni
LIETUVĖ MOTELIS
ADVOKATĖ
366 Broadway, So. Boston. MaM.
Room 2.

. Kampas F Street.
South Boston, Mass.
i
>
i
i

LIETUVIS
BUDAVOTOJAS IR
ARCHITEKTAS

i
•
i
i
i
l
l
•
i

pab*a4*v“j»me geriausius
■ ■amus ir pigiai Taipgi padarau
’ > is<4tius planus, išmėruoju žemę ir
s

; -te.

...
................................................
Visokiais
reikalais kreipki(-)
TITUS P. GREVIS
»5 Broadwsy,
So. Boston.
fel.: So Boston 2340.

l

! fės.

i

GYDYTOJAS

Room 7
Tek: Richmond 0668.
(-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak.
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

Radio agentai.

MONTEI.LO. MASS

•
t
i
•
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GEO. MASILI0NIS
General Store

377 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.

Tel.: So. Boston 0759-W.

4
4
I

P. J. AKDNEVIČIDS
Lietuvis Graborius

*
4

:4

Suteikia geriausi paskutinį
patarnavimą U į pilnų pagralią
galima apsieiti su ^TRi^jr^ųkščmu už <t'w+efhi<, 6 už vaikus nuo
$?<> ir aukščiau*. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas:

820 E. 6-th Street.
SOUTH BOSTON, .MASS.
Tel.: So. Boston 4486.

4
4
4

!

:4

Laisn iuotas Graborius
La kau Automobilius dėl Veselijų, Krikštynų ir šiaip pasivažinė
jimams pigiau negu kitur. (-)
162 EROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.
Ofiso Tel. So. Boston O3O4-W.
Res. Tel. So. Boston 0304-R.

I

PLUNKSNAS. Pakus. Patfuškas.
Patalus. Kaldras ir visokias lovų
įrėdmes. parduodam pigiausiai.
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

r*4efofiaa Se. Bouton 23S*.
LIETUVIS DENTISTAS

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam
užsiganėdinimą.

Or. St. A. MLVARISK1
(GALIN AUSKAS)

>

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki
5:30 dieną. Nuo 7—S vakaro.
NedėBomis pagal autartiM
414 BROADM aY,
80. BOSiON. MASS

Pas mus gausite
tikras europiškas
plunksnas ir pū
kus.

European Feather Co.
25 Lowell Street, Boston, Mass.

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Speeialistąs Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai.
Telefonas Haymarket .3.390

1 ALLEN ST., Cor. Chambers St„

BOSTON, MASS.

SVEIKIAUSIAS GĖRIMAS

Jis padarytas iš 17 skirtingų ŠAKNŲ IR SUDĖTINIŲ.
MALONUS GERTI IR SVEIKAS.
Taipgi mm išdirbame ir kitokius geriausios rųšies tonikus.
lys tarime M’o laboratorijų ir išdirbame savo ekstraktas, todėl
mus* tonikas yra vienas iš geriausių.
Masu Tonikų galite gaut visose lietuviškose grosernėse arba
užsakius, pristatom tiesiog į namus.
Visada reikalaukit musų Toniko, tad gausit sveikų ir gardų
gėrimų.

NATIONAL BOTTLING TORAH CO.
86 Windsor Street,
Cambridcc, Mass.
■

Tel. University 411

4
4
4

J

Jonas Petruškevičius

MES UŽLAIKOM VISOKIUS COLUMBIA IŠDIRBYSTCS GRAMOFONUS IR REKORDUS.
Rekordai lietuviški pagaminti geriausių artistų dainininkų, mu
zikų ir monologistų.
Pas mus galite gauti netik tų rekordų, kurie yra čia garsinami,
bet visokių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Turime taipgi
visokių rolių dėl player pianų. Dainos, šokiai, viskas geriausių ar
tistų. Kreipkitės pas mus, o gausite visko. Reikalaudami kataliogų,
prisiųskite 2c. štampą.

■

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų, kraujo
odos ir veneriškų ligų.

reikia. Esam Atwater-Kent

•

4

DR. J. MARCUS

som. Viskas, ko tik namams^

i1

I

A

LIETUVIŠKAS

Dr. A. Gornan-Gumzuskas

4
4

Sekmadieniai*: 10—S

čių po $17.50 ir aukščiau, su
paipomis ir visom prietai-'

4
I
Telefonas 5112.
I
4
4
4
4
4
LIETUVIS DENTISTAS
4 .
4
VALANDOS:
4
Nuo 10—12 dieną
4
t
Nuo 2—5 po pietų
4
Nuo 6—8 vakare
4
Nedėliomis pagal susitarimą.
4
4
705 N. Main Nt kamp. Broad St.
4

I

DR. MARGERIS

—

Mes turim pasirinkimą pe

NAUJAUSI LIETUVIŠKI

Jie išeikvojo $3,500,000 pinigų; dabar organizacija
turi apie $1,500,000 skolų.

$1.95

ŠE1.AKAS. GELTONAS AR BALTAS. $2.75 G ALIONAS.

• STERLING ELKRAS



PO

parduodam

$5.00 VARNlšlS GRINDIMS PO $2.50 GALIONAS.

AUTOMOBILISTAMS.

I

.82.04) vertės,

ANGLIŠKA BALTA "FLAT" MALIAVA

Išsi gydžiau nuo vidurių ka
taro, užkietėjimo ir jaučiuosi
15m. jaunesnis po vartojimo
KATRO-LEK

Širdingą padėkavojimą siunčiu po
rui Wojtas;nskiui už gerą gyduolę
KATRO-LEK. su kuria aš visiškai išsigydžiau nuo vidurių kataro, kroniško užkietėjimo, skausmo šone, skaus
mo ir sukimosi galvos, nerviškumo ir
t-belno nusilpnėjimo. Vartojau viso
kias gyduoles, vienok jos man tik pa-^
l enkė ir nusilpnino mane; pradėjęs"
v l«>w 1 O MTO 1 *-» VT /-l
1 VTuL’tme
^^1 1’
vaitot KATRO-LEK visiškai pasvei
kau ir sugrįžo man prarastos pajiegos. Dabar aš jaučiuosi penkiolika
metų jaunesniu, todėl visiems ken
čiantiems veliju vartoti KATRO-LEK,
r~s tai yra tikra gamtiška gyduolė.
Man neužtenka žodžių išreikšti dėkin
gumą už tokia gaivinančią gyduolę.
' okia yra KATRO-LEK. laikau ją
savo namuose dėl pirmutinės pagelb s. Su pagarba Jonas Berrv, Florida.
N. Y
žkuri as kumg a ks
į
Šitų garsių gyduolių KATRO-LEK
aIS,”
Lietuvių Salėj, Kampas E ir
Silver Sts., pradžia . :•>" vai vakare.
reikalaukite savo aptiekoj arba rašyNAMAS SO. BOSTONE
NORMOOD, MASS. Nedalioj. Spa I
ite išradėjui W. tVojtasinski Drug
šešių šeimynų, dvidešimts septyni Co., 114 Bnghton st.. Boston, Mass.
io 2-ią. "PIRMOSIOS GEGUŽES."
ambariai.
Randų
atneša
$780
į
metus
Lietuvių Svetainėj. St. George Avė.,
Kaina $4,500.
pradžia 7:3" vai. vakare.
HAVEKHtl.L. MASS. Nedi
$4,500.
Spalio 9-tą. "UŽKURI AS KU.mirAlKSTlS, Lietuvių Svetainėje, Ri
'ledinis šešių šeimynų namas ant
Iš SENU PADARAU NAUJUS
ver St , pradžia 2-rą vai. po pi<
Ulver Street. So. Bastione. Yra gazas.
PIGIA KAINA.
LAMREN4 E. MAS.>.
Nedėlioję. :-kims paredalinės kiekvienai šeimvPentinu
įvairiomis
spalvomis "uljg
ai. Randus atneša $75.00 į mėnesį.
Spalio 9-tą. “UzBUKlAS KUNI
pasirinkimo. įtarau ir Duco.
(-)
GAIKŠTIS,
Lietuvių Svetainėj. 11 ■ •irmas mortgičius $-3,000.
Darbas
gvarant
liejamas.
Berkeley St., pradžia . : I" vai. vakare. i
A. K ASPAR
LOMELI- MAisS. Nidėnoj, Spalio
Laikas Pirkti Anglis ir
66 Victoria St.. W. Somervitle. Mass.
16-tą. “UzBUKTAS KLMGAiKŠMalkas.
riS. ’ Salėje po numeriu •'■ l Bridže
Neužmirškite,
jogei rudens ir žie
St., pradžia 7 :3*> vai. vaka/e.
mos laikas artinasi. Paprastai imant,
ngLs ir malkus pabrangsta, tadgi ne
ranešimas lietu
ri’įdėliokite. įdųokite savo orderius.
Sėkmingai prašalina Ironišką vidu
Kreipkitės pas:
viams
riu užkietėjimą, nemalimą, gazus ir
Gerbiamieji araujrai ir draugės’ ■
galvos gėlimą; pataiso apetitą, budaA. J. KUPSTIS
Pranešu junis, kad mes įsmaliavojam
v-ia sveiką kūną ir grąžina spėkas,
ir pentinam v.sokios rųši< . paveikslus
332
Broadway
liaunamas a|>tiekose, arba užsisakius
(pikčius), iš mažų padarot,, dideliu.- n
ir pinigus i?^.5įt» jrMjiųtitną tiesiog i
So. Boston, Mass.
is senų padarom taip kaip naujuN. E. (’HEMK AL CO? ’
Mes užlaikome graziaus us Peniu -,
BOSTON. 12. MASS.
(-)
taipgi maliavojam paveiksiu-, ant sv
tuloido, su puikiausiais kvietimais, ku
rie niekados negali savo grožės pražu
dyt. Jūsų paveikslus gruzinam atgal IV .A.
■te jokio sudarkymo,
turėdami jūsų
motinėlės, ar tėvelio, ar brolio, ar se
selės, ar šiaip mylimų giminėlių pa
veikslą atneškit man padaryt. Mano
kaina ir darbas užganėdins jumis vi
sus. Prašom atsilankyt ir persitikrint.
Viena minutė r.uo Andrear skvero sto
ties. Su guodone
(39)
k
ĮDAINAVO A. VANAGAITIS.
JON AS ZM1TRO
7 Boston st- . So. Boston. Mass.

sėjo 19 d. čia nusišovė lietu
viškas bolševikas -Jakštys, P
Sakoma, sau galą pasidarė
todėl, kad atsibodę jam gy
venti. Plačiau apie tai bus-j
sekančiame “Keleivio” nu-Į
meryje.

Vietines Žinios

*■

Dideli MALIAVŲ Bargenai!

ra proga dėl suprantančio žmogaus, , to nemoka, aš išmokysiu. Kreipkitės:
lietuvių
vokiečių kolonijoj. Dėl pla 61 Fairmount ave_ Hyde Park. Mass.
tesnių žinių kreipkitės: P. DORES
Atšviežinantis
1201 Lawndale.
Detroit, Mich.

PARSIDUODA
So. Bostono publiškoj mo
GROSERNĖ IR BUCEK.NĖ
kykloj, Frederic \V. Lincoln Biznis išdirbtas per 20 metų. Vieta
School, kuri randasi ant apgyventa lietuvių, k-nkų ir rusų. Mo
jų kalbas, galima gerą biznį paBroaduay, netoli K st.. šį pa kant
laryti. Prie storu galima ir gyventi,
nedėlį prasidėjo vakarinės irs yra du kambariai ir virtuvė
(38)
pamokos suaugusiems vy Kreipkitės A.į V AITRI N AS
rams ir rrbDterims. kurie nori 272 Chalkstone avė.. Providence. R. I.
pasimokyt anglų kalbos ir
PRAŠO TIK $850.
rašto. Be to da moterims yra
S Bostone, parsiduoda grocernė su
duodamos siuvimo, skrybė "avotu ir rakandais. Y'ra 4 kambariai
lių aptaisymo. išsiuvinėjimo sykiu. Renda $25 į mėn. Biznis eina
Turi rimtą priežastį dėl pardair lempų uždangų darymo gerai.
. imu Kreipkitės tuojaus pas;
pamokos. 1Mokslas
už dyką.
1
AMBROSE
So. Boston. Mass.
Pamokos būna panedėlių, 255 Broadway.
Tel. So. Boston 1)897.
utarninkų ir ketvergų vaka I
rais nuo 7:30 iki 9:30 vai. .1

KANADOJ.
POLITIKIERIAI PAŠOVĖ
REDAKTORIŲ.

ANT PARDAVIMO

Vakarinė mokykla.

KELIO.
Millis miestelyje, netoli
Netoli
Rumfordo,
Maine
Bostono, subatos naktį vals
tijos policija padarė 16 kratų valstijoj, pereitą suvaitę vieivairiuose viešbučiuose ir nas vagonas su darbininkais
pas i 1 inksm i nimo namuose, iššoko iš bėgių ir 9 žmonės
areštuodama iš viso 28 žmo tapo sunkiai sužeisti. Vienas
nes. Trijose vietose nieko ne j jų jau mirė, ir da keliatas
rasta, o septyniose rasta svai gali mirti.
ginamų gėrimų ir visokių
SNIEGAS IR ŠALČIAI
įrankių iš pinigų lošti.
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