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Dar Vienas Antausis Volde
marui Klaipėdos Krašte.

cm a PArJtais Binghamo kasykloj buvo
moteris Ti ai
eisme
r er-i užmuštys jos vyras, ji užve- \
prieš kasyklos kompaniją
isėia. *dė
bylą, reikalaudama $25,000
Mni

(BOLŠEVIKŲ REVOLIUCI i
į
JA JUDOMUOSE PA
VEIKSLUOSE.
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Keleivio Telefonai:
So. Boston 3071

Komunistų Internacionalas
Išmetė Leoną Trockį.

■ Maskvoje dabar yra daro
atlyginimo už savo vyro gy
ma bolševikų revoliucijos
vastį. Bet teisėjas Johnson
(filmą judomiems paveiks “Parodė jam kaip rasti
teisybę.”
palaikė kompanijos pusę ir
lams. Siužetas paimtas iš
knygos “Dešimts Dienų. Ku Salt Lake City, Utah. — bylą atmetė. Biedna moteris ATSARGIAU SU DARBI JĮ KALTINA GRIOVIMU
PRIVERSTAS KLAUSYTI
DMOWSKIO DRAUGAI
rios Sujudino Pasaulį.” Tą Pereitą penktadienį čia tapo jautėsi labai nuskriausta ir
SOVIETŲ VALDŽIOS.
NINKŲ BANKAIS. •
BERLINO REIKALA
AREŠTUOTI
todėl
nutarė
teisėjui
atker

peršautas Tillman D. John
Amerikos Darbo Federa O jis sako, kad dabartinė So
Krokuvoj ši panedėlį Pil-i kn-v8g . P?™*
VIMŲšyt.
tlskio
valdžios
agentailr
enkl
^
tlsk0
p^Da
son.
Jungtinių
Valstijų
apy

cijos
pildomoji Taryba išlei
sudskio .. -___ •
.
bui
vadovauja
Einšteinas,
gardos
teismo
teisėjas.
Jį
Trėmimas vokiečių iš Klai areštavo 14
do
unijoms
perspėjimą, kad vietų valdžia aršesnė už im
žmonių, kurie kuris >yra padaręs ir “Po
MEŠKOS UŽPUOLĖ
pėdos tapo sustabdytas.
jos butų atsargesnės su stei perialistus ir likviduoja
kopijavo ir platino lapelius, tiomkino” filmą, vaizduo peršovė Mrs. Eliza Simmons,
revoliuciją.
46 metų amžiaus moteris. •
FARMERIUS.
gimu naujų bankų. Tikriau
Lietuvos smurtininkams skelbiančius> kad generolą
Leonas
Trockis, kuris kart
skandališkai nesiseka. Išvai- Zagorskį nužudę karininkai, j^^ią 1905 metų Rusijo.* įe- Pirmutinį šūvį ji paleido tuo Nevv Hampshire valstijoj, sakant, Taryba pataria dar
jaus, kaip tik jis pradėjo lip Jacksono apielinkėj, per pe bininkų organizacijoms nau tu su Leninu nuvertė Kerens
kę Lietuvos Seimą, jie tą pa- kurie buvo jo politiniai prie- viliuciją.
Dabar
daromoj
filmoj
akti i savo suolą. Kulipka pa reitą sąvaitę meškos paplo jų bankų visai nesteigti, pa kį ir įkūrė Rusijoj sovietų
< padarė iir su Klaipėdos
m •
_
šai. Visi areštuoti
yra
Dmow-i
- -į__. • o (toriais
lošia tikrieji revoliu- taikė į suolą ir atšokus įstri vė farmeriams 19 avių. Ne kol nebus tinkamai ištirta ir valdžią, dabar tapo apskelb
Krašto Seimeliu.
1
__..._______
Paleido I ___
skio r
partijos
. žmones,
cįjos dalyviaj
butįnt
go i sieną. Nusigandęs teisė-! gana to, viena didelė meška išdiskusuota jau esamųjų tas tos valdžios grioviku ir
Seimelį ir visame krašte ap- Dmovskis ir Pilsudskis yra
1
kis,
Radękas,
Bucharinas
ir
jas leidosi bėgti atgal, bet jo užpuolė farmerį Fernaldą ir darbininkų bankų padėtis. tapo išmestas iš komunistų
skelbė karo stovį.
mirtini priešai.
,
vieno
Lenino ro- koja užsikabino ir jis parkri būtų jį patį paplovus, jeigu Mat, pastaruoju laiku pasiro Internacionalo. Kartu su juo
Prieš šitą niekingą smurtą Gen. Žago skis buvo
or-ntkiti..Tiktai
Mi
sa|mis
ir jo padėjėjas Vu.
vokiečiai pakėlė protestą. lai vijos ministens prie seno- V nes Leninas iau mire< to žemėn. Tuomet moteris kitas farmeris su karabinu dė, kad tiems bankams nei-.išmestas
Jie padavė skundą Tautų sios Lenkijos valdžios. Kuo- nus’ neb Leninas jau m.n ęs. Į pribėgo prie jo ir sakydama, nebūtų pasiskubinęs į pagal naši taip gerai, kaip iš pra- J°VJCLygai, kad saujalė murzinų met Pilsudskis pakėlė prieš -pp Aiųrijzii iitpininičiitau parodysiu, kaip rasti bą. Užpultas Fernaldas bu džių visiems rodėsi, nes Komunistų Intemaciona” paleido da 3 šū vo jau meškos užgultas ir stambusis 1kapitalas stato Io prezidijumas svarstė Tro
akyplėšų iš Kauno mindžio tą valdžią maištą, gen. Za PRANCŪZU JURININKU
ckio bylą prie uždarytų du
vius.
kurių
kiekvienas patai draskomas. Meška nulaužė jiems visokių kliūčių.
ja purvinom savo kojom gorskis jam priešinosi. Paė
rų, ir paskui paskelbė šitokią
Ant
franeuzų
karo
laivo
kė i teisėją.
jam ranką, įlaužė kelis šon
Klaipėdos gyventojų teises. męs viršų, Pilsudskis generoIr nykštukas Voldemaras. j lą Zagorskį areštavo. Tai bu- “Ernest Renan” kilo aną- Buvusieji teisme policma kaulius ir apdraskė vieną ko Kiek Yra Vertas ^“PreziŠj
Prezidijumas skaito tolibuvo ipri verstas
____ zpaskelbti" j Vo 1926 metų gegužės mėne- dien “maištas.” Jurininkai nai ir kiti valdžios tarnai mo ją. Jis guli dabar ligoninėj ir
atsisakė
valgyt
pietus,
paYArLn
Mip«taę
,
nesn
-iTr,(>ckio ir Vujovičiaus
Klaipėdos Krašte naujus rin sį. Sėdėdamas kalėjime gen reikšdami
terį suėmė ir nuginklavę ją nežinia, ar pasveiks. Užpuo 11CW 1 Vilku ivllCdlao buvimą
komunistų Intemas yra uždarė kalėjimam Peršautas lusi jį meška tapo nušauta.
kimus ir sušaukti naują Sei Zagorskis dingo ir iki šiol
.
-----.
(cionale
negalimu,
nes jiedu
supuvęs, ir kad viršininkai teisėjas buvo nuvežtas ligo
melį. Tai buvo vienas jam niekas nežino, kas su juo at- Imamus
Nekilnojamas
turtas
apakai.veda
prieš
šitą
organizaciją
_ maistui pinigus ninėn. Nors jis sunkiai su DINAMITAS SPROGO AUantausis.
sitiko. Pilsudskio priešai kai- " • t jr-A
««
tytas j $15,500,000,000.
(nedorą kovą, steigdami slapTOMOBILIUJE.
Kitas antausis buvo tų Ztgoikį“'
žeistas, bet esą vilties jam
gea į
New
Yorjko
miesto
nekiltas spaustuves, organizuodarinkimų rezultatas, kuomet į
pasveikti.
Wateito wn, N. Y. — Da- nojamas turtas šįmet yra ap- į mi opozicijos centrus ir šlykj____ | sakė, kad jis esąs geras ir
Klaipėdos Seimelį buvo iš
Rasback ir Charles Hat- skaitytas į penkioliką ir pusę ščiai šmeiždami sovietų RuKI
11
.
•
A
(kareiviai galį jį valgyt. Ka Klausinėjama moteris nie vid
rinkta didelė dauguma vo
ko neatsakinėja. Tik jos ley čia vežė automobiliuje bilionų dolerių. Šitokią ver- siją užsienyje. Norėdamas
ri U0£H lvlOtCnS Ant I reiviai tečiaus jo nevalgė ir kambary justicijos departa 100 švarų dinamito. Nuo
kiečių.
«
riš naujo pareiškė, kad valgis mento agentai rado ilgą laiš smarkaus susitrėnkimo dina tę nustatė pati miesto vai-,išlaikyti Lenino eilėse^vieny< Negalėdami vokiečiams
džia mokesčių tikslams. Taibę ir priešveikti opozicijos
utOPO.
Vra supuvęs. Už tokį pasikitaip atkeršyti, Lietuvos fa
mitas
sprogo,
sudraskyda

ką,
iš
kurio
paaiškėjo
motireiškia tik namus ir žemę, [maištininkams, prezidijumas
vyriausybei kešistukai su Voldemaru prie
I priešinimą
- mas
Į
skutus
automobili
ir
vai,
kuriais
ji
šovė
šitą
teisė

Prie to nepriskaitomi nei pi-^mano, kad pirmutinių per
Haverhill, Mass. — Perei turi drąsiausi jurininkai bu ją. Pasirodo, kad 1910 me- abudu žmogų.
šaky pradėjo deportuoti iš
eigai
bankuose, nei visokios "spėjimų neužtenka, o kad suLietuvos ir iš Klaipėdos Kra tą sąvaitę čia buvo daug juo vo išsiųsti ant kranto ir už
prekės
krautuvėse, inei ra-fsilaikyti nuo baudžiamųjų
što vokiečių korespondentus, ko. Claremont Shoė dirbtu daryti laivyno kalėjime, o
kandai namuose, nei auto priemonių toliaus yra pavo
kurie kritikuodavo durną jų vėj per pietus viena mergi 50 jurininkų buvo suimta ir
MAINERIAI
LAIMĖJO
STREIKĄ
mobiliai, nei mašinos fabri jinga ir negalima, todėl pre
nų išėjo ant stogo ir nusiėmė uždaryta ant laivo.
valdžią.
kuose, nei maistas sandėliuo zidijumas vienbalsiai nutarė
Vokiečiai pakėlė protestą drapanas, norėdama pasi-,
ILLINOJUJE.
se, nei kitokie dalykai, ku prašalinti Trockį ir Vujovičą
ir prieš tai. Ir šią sąvaitę kaitint saulės spinduliuose, AFRIKA VIRSTA RUSIJA,
liuos
galima iš vietos paju iš komunistų Internaciona
Berlinas jau praneša, kad kad sustiprinus savo sveika- Afrikos Transvaaliuje. bu
dint.
Jeigu tikrai apskait- lo.”
reikalavo, kad jiems butų
Voldemaras ir čia buvo pri tą. Bevaikščiodama po stogą irų žemėj, Bloemhofo mieste. 72,000 VYRŲ GRĮŽTA
Taigi pasirodo, kad Troc
mokama sena alga, kuri bu liuoti visą New Yorko turtą,
gyventojai įtaisė
Į DARBĄ.
veiktas nusileisti. Jisai pasi ji priėjo prie pat krašto ir pa vietos
kilnojamąjį
ir
nekilnojamą

kio
“atsivertimas” neilgai
vo nustatyta Jacksonvillės
žadėjo Vokietijos užsienio žiurėjo žemyn, kas darosi smarkią demonstraciją prieš
jį,
tai
to
miesto
vertė
butų
tvėrė. Vos pereitą rudenį ji
reikalų ministeriui Strese- gatvėje. Žmonės ją pamatė Anglijos valdžią. Kada atva Pennsylvanijoj ir kitose vals •utartimi. Kasyklų magnatai gal dvigubai didesnė.
sai iškilmingai pasižadėjo
rtsisakė
tą
algą
mokėti,
ir
mannui, kad vokiečių trėmi ir tuojaus susirinko visas bū žiavęs tenai Anglijos gene tijose streikas dar tęsiasi.
Iš
New
Yorko
triobesių
valdžiai
nesipriešinti ir kar
mas iš Klaipėdos Krašto rys žiopsotojų. Atsirado to rolas Smuts norėjo pasakyti Kapitalistų spauda labai todėl angliakasiai apskelbė brangiausis yra Eąuitable tu su kitais savo šalininkais
kių, ką tuojaus nubėgo prie prakalbą, tai susirinkę 600 nedrąsiai ir neaiškiai paskel streiką. Praslinko šeši mėne Life Insurance kompanijos
tuojaus bus sustabdytas.
viešai paskelbė pareiškimą,
Tai da vienas smūgis Vol telefono ir pranešė policijai, žmonių pakėlė didžiausį bė, kad Illinojaus valstijoj siai, ir kasyklų kompanijos bildingas, kurį miesto valdi kad eidami prieš Stalino
kad ant čeverykų dirbtuvės triukšmą, ir bonkomis, kėdė angliakasių streikas jau pa Illinojaus valstijoj dabar su ninkai įvertino $31,000,000.
demaro ožiui.
frakciją jie darė klaidą, o
Klaipėdos Kraštas yra stogo bėgioja nuoga moteris mis ir pagaliais išvijo kalbė sibaigė darbininkų laimėji tinka mokėti sulyg Jackson Toliaus seka Federal Reser- dabar ir vėl prie tos “klai
villės sutarties. Taigi aišku,
Lietuvos dalis, bet Berlynas ir taikosi šokti žemėn. Taip toją su jo palydovais laukan mu.
ve Banko bildingas, $14,- dos” sugrįžo. Slapta leidžia
gali paimti tenai Lietuvos pat pranešta ir ugnagesių iš salės. Anglijos vėliavos Da pereitą sąvaitę ji rašė kad čia laimėjo streikieriai. 500,000; Comodore Hote- muose lapeliuose jis nesenai
valdžią už nosies ir pasakyti stočiai. Ir bematant prie Cla- buvo suplėšytos į skutus. stambiomis raidėmis, kad Jie gauna tokią algą, kokios lis, $14,500,000; New Yorko paskelbė, kad dabartinė so
jai, kaip ji gali tenai elgtis, o remonto čevery kų dirbtuvės Vėliaus generolas Smuts pa kasyklų kompanijos nutrau iš pat pradžių reikalavo.
Birža (Stock Exchange), vietų valdžia yra aršesnė už
kaip negali. Šitaip yra dėlto, atpyškėjo policija ir ugnage- sakė: “Šitokių baisių riau kė derybas 'su unijos atsto Illinojaus valstijoj yra $13,850,000; Metropolitan imperialistus, nes ji likviduo
kad Lietuvos smurtininkai siai su kopėčiomis ir tinklais. šių aš kaip gyvas nebuvau vais ir daugiau su jais nesi- apie 72,000 angliakasių, ir Life Insurance bildingas, ja revoliuciją ir grąžina Ru
nesilaiko nutarimų ir laužo Nieko nelaukdama policija matęs. Išrodo, kad ši šalis derės. Streikieriams esą pa visi jie per 6 mėnesius strei $13,710,000; Pennsylvani- sijoj kapitalizmą. Kitaip sa
kavo. Kova buvo sunki, bet
užbėgo ant stogo ir tenai iš-i virsta jau į Rusiją.”
sutartis.
siūlyta grįžti atgal į darbą linksma dabar grįžti į darbą, jos gelžkelio stotis, $13,100,- kant, dabartinius komisarus
tikrųjų
pamatė
nuogą
mergi

Ar tai ne gėda Lietuvai tu
000; Woolwortho bildingas, Trockis vadina kontrevoliuuž 30 nuošimčių mažesnę al
rėti tokią “valdžią,” kurią ną, kuri stovėjo prie pat sto FRANCUZIJA PRAŠO gą, negu jie gaudavo prieš kada kova laimėta.
Kitose valstijose kompani $11,250,000; Metropolitan cionieriais. Bet Stalino frak
svetimos valstybės turi mo go krašto ir prisidėjus iš MASKVOS ATSIIMTI
streiką, ir jeigu jie norį, jie jos da laikosi. Atkakliausia Opera House, $5,630,000.
cija, kuri sėdi valdžioje, patį
SAVO ATSTOVĄ.
kyti ir drausti, kaip kokį gir priešakio žiurstą žiurėjo že
galį
pradėti
dirbti
be
unijos.
Trockį skaito kontrevoliuyra Pittsburgh Ter. Coal Co.,
myn, kaip vyrai į ją žiopso. Francuzijos ministerių ta
tą padaužą?
Nei žodžio nesakydami, po- ryba įgaliojo užsienio reika Bet šį panedėlį Bostono kurios kasyklos yra išmėty Audra Sunaikino cionierium. Kontrevoliucionieriai Rusijoj šaudomi. Ar
dienraščiuose pasirodė žinu tos Pittsburgho apielinkėj.
ANGLIJOS DARBININKAI licmanai ant pirštų prisiarti lų ministerį Briandą pranešti
bus
Trockis pastatytas prie
tė, sustatyta smulkiomis rai Ji neriasi iš kailio, kad su St. Louis Miestą.
RUOŠIASI RINKIMAMS. no prie jos iš užpakalio ir su Rusijos užsienio reikalų ko
sienos, tai parodys gal neto
Blackpoolio mieste šį pa- griebę ją į glėbį nunešė ją misarui čičerinui, kad Sovie dėmis ir įkišta nežymioj vie griovus mainerių uniją. Tuo
toj,
kad
angliakasių
streikas
tikslu ji pasišaukė į talką ir Į 4 minutas 90 žmonių už lima ateitis.
nedėly atsidarė Anglijos ant trepu. Čia paaiškėjo, tų valdžios atstovas RakovsDarbo Partijos 27-toji meti kad ant stogo buvo ir dau kis Paryžiuje pasidarė nepa Illinojuje jau pabaigtas. paklusnią sau valdžią. Ji iš mušta, 1,500 sužeista ir už 6 KLERIKALAI BUS IŠ
nė konferencija. Prieš kon giau moterų, ir kad šita mer geidaujamas asmuo (perso Apie sąlygas nepasakyta nei ėmė injunetioną, kuris drau $100,000,000 pridaryta
TREMTI IŠ MEKSIKOS.
Panedėlio vakare džia streikieriams trukdyti
nuostolių.
ferencijos atsidarymą perei gina ėmė tiktai “saulės mau na non grata) ir todėl turi jį žodžio.
Iš Meksikos miesto prane
Pereitą sąvaitę, 29 rugsė šama, kad tenai buvo areš
tą nedėldienį buvo prakal dynę,” o nuo stogo šokti nei atsiimti, o jo viėton prisiųsti Bostono reakcininkų orga streiklaužius; prie to da ji
nas “Transcript” įdėjo jau pradėjo mėtyt streikuojan jo, St. Louis miestą ištiko
bos, kur Anglijos darbinin manyti nemanė. Policmanai kitą.
platesnę žinią, bet antgalvį čių darbininkų šeimynas iš baisi audra. Viesulas ėjo 100 tuotas vienas katalikų kuni
kų vadas socialistas MacDo- atsiprašė už klaidą ir prasi
gas ir penki svietiški kleri
nald pareiškė, jot rinkimai į šalino su ilgomis nosimis. tris kaliniai pabėgo uždėjo, kad streiko pabaiga namų, ir patraukė uniją teis mylių greitumu ir į 4 minutas kalai, kurie ruošė “katalikų
esanti “skaudus smūgis mai man, reikalaudama $1,500,- apvertė aukštyn kojomis še
IŠ KALĖJIMO.
Anglijos parlamentą nega Apačioje ugnagesiai tuo tar
revoliuciją.” Visi jie busią
.....ištpmntu
_ __ _______
tink- Dover, N. H. — Iš pavieto nerių unijai.” Kodėl “smū 000 atlyginimo už nuosto šias keturkampes mylias ištremti ant salos Tres Ma
lės būt toliau atidėliojami, ir pu *to”ėjo su
__ ” tai žinioj visai nena- lius, kurių streikas jai prida miesto. Į tas 4 minutas 90 rias. kur tremiami visi Mek
kad tuose rinkimuose Angli lu ir lauke, Pat u toji n ergi- kalėjimo pereitą sąvaitę čia gis,
ręs. \ aidžia ir teismai, žino žmonių buvo užmušta, 1,500 sikos prasikaltėliai.
pabėgo trį.* Kaliniai. Pabė- aiškinta
jos darbininkai yra pasiryžę na šoks žemen.
-------------.gus jiems panrode muro šie-: Dabai gi pasirodo, kart ma, gina turtingos kompani sužeista ir piniginių nuosto
paimti '.aidžią i savo rankas.
SUSTREIKAVO
STIKLO
noj išgriauta .-kvie. Sienos(streiko pabaiga buvo smūgis jos reikalus, todėl darbinin lių pridaryta į $100,000,000. LAKŪNAI UŽSIMUŠĖ.
Reakcininkai nori pakeisti
DARBININKAI.
storumas
buvo pet keturias Ine mainerių unijai, "bet "ka- kams čia sunku kovoti, bet Apie 5,000 gyvenamų namų
Springfield, Mass. — Pe
Anglijos konstituciją taip,
Pereitą sąvaitę visose plytas ir pasirodo, kad kali sykių baronams. Streikas pa jeigu tik jie gerai laikysis, ir biznio bildingų buvo suly reitą subatą čia nukrito į ba
kad užtikrinus sau viešpata
vimą ant visados, jis sako. Jungtinėse Valstijose su niai ilgai dirbo, pakol iš sibaigė mainerių laimėjimu, tai ir jie laimės, kaip laimė ginta su žeme. Daugiausia lą orlaivis, prigulėjęs vietos
Bet tai negalimas daiktas. streikavo langų stiklo darbi krapštė cementą iš plytų tar tik purvinai kapitalistų spau jo jų draugai Illinojuje. nes buvo sunaikinta bažnyčių. skraidymo kliubui. Lakūnas
Kapitalizmas Anglijoj jau ninkai. Streikas kilo dėlto, po. To darbo kalėjimo virši dai skaudu prie to prisipa su skebais kompanija ilgai Tvarkai daboti buvo pašauk Thomas užsimušė ant vietos,
neapsieis. O tas faktas, kad < ta 1.000 kareivių, nes bijota- o jo pasazieris Van Buren
atgyveno savo amžių, ir da kad sena sutartis su darbda ninkai nepastebėjo dėlto, žinti.
ji
griebiasi žiauriausiu prie si, kad plėšiko,; nepradėtų mirtinai susižeidė. Orlaivis
šeši
mėnesiai
atgal,
kuo

bar ateina eile socializmui. viais pasibaigė, o darant kad kaliniai jį dirbdavo nak
.4 i ji jau piešti tu u iš sugriuvusių taip sutyžo, kad negalima
Todėl ir valdžia turės pereiti naują, kompanijos norėjo timis, o ant dienos iškrapšty met senoji mainerių sutartis monių, par<>0
'kai laikyti* liA'i L. Tūkstančiai žmonių buvo susekti net priežasties,
iš o iržuazijos ’-anku i darbi numušti darbininkams mo tus tarp plytų plyšius užlip- pasibaigė ir reikėjo daryti despera^ •
naują
kontraktą,
maineriai
_ cuiliko be pastogė*
dėl kurios jis nukrito.
dydavo su duona.
kesti.
ninkų rankąs.
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“Įdomiausia tas. kad •Vieny

s zmoT a H r <10AG Ivvkiii irimas liaudininkams
ž
1 dlirdgco |VyUIĮ ;gus. “Lietuvis” šaukia,
laukia, kad
•tai buvę “plėšikai” ir todėl
Reikšmė ir įver J sukilę, kad apiplėšti banką.
, Bet tai yra melas, kuriam
SS
į niekas netiki. Sukilėliai iš
tinimas.
TEN, KUR “DOROS SAR-,i privatinei keno nors naudai, i
'buvusių banke 1,500,000 litų
(Specialiai
“
Keleiviui.
”
)
GAI” VIEŠPATAUJA. bet gynimui Lietuvos nuo fa
{paėmė sukilėliams užlaikyti
Atžagareiviai
visuomet šistiško brudo. Jeigu Smeto Tai matote, kur uosle!
Per devynis mėnesius 200.000 litų. Žmonės nešė
Karo laiko teismai.
sakiusj, išveža kur nors i
skaito save “doros sargais." na su Voldemaru gali naudo Gaila, kad p. Širvydas lei smurtininkų
valdžia tiek pri savo gyvybę> ir dalis jų žuvo
I
ti
visuomenės
pinigus
Lietu

Tokiais statosi mūsiškiai ka i
pinigi
bet dėl visos Nuo Muravjovo koriko Lietuvos užkampi ir ten ati
džia tokiems gabumams nyk kankino Lietuvos žmones, ne dėl pinigų,
vos
laisvei
smaugti
ir
nekal

talikai, tokiais *a\e skelbia
laikų dar Lietuvoje žmonės duoda policijos globai. Čion
ant Grandstrvčiu be jokios kad tie nematydami kitos iš Lietuvos žmonių laisvės!
paleidžiamas liuosai, bet...
Amerikos “kliuksai." Bet gy tiems piliečiams šaudyt, tai ti
sigelbėjimo išeities, griebėsi
Gali kas primesti, kad jė I nėra matę tokių žiaurumų, neturi teisės iš šios vietos
venimas parodo, kad kur tik pati liaudį* turi tūkstantį sy tautai naudos. Lietuvos žval ginklo
kokiais
dabai
pasižymi
Sme

savo teisėms apginti. ga yra priešinga demokrati tonos šaika Lietuvoje. Jokie niekur išvykti, ir turi kelis
tie “doros sargai" Įsivyrauja, kių daugiau teisės panaudoti gyboj jis butu nepavaduoja- Lietuvos
visuomenė ir taip jai. Taip, demokratija jėga okupantai nesielgė taip karius sąvaitėj registruotis
mas
žmogus.
Kaip
gaidys
ienai prasideda didžiausis iš- j tuos pinigus savo teisėms
prieš kiekvieną oro permai gana ilgai lauke visokių bal nesiremia. Bet argi mes pa žiauriai, kaip dabar elgiasi (pasirodyti) policijoje.
tvirkimas. To neslepia net i
ną
sparnais suplasnojęs ».*a savimų, bet jau laukimui ga smerktume žmones, kurie su Lietuvos piliečiais smeto Ištremiami žmonės daugu
pačių atžagareivių spauda.
kakarine
užgieda, taip ir p. lu nesimatant ir vargui, sau- plėšikų sugauti ir kankina niniai patriotai. Karo lauko moj neturtingi, kurių pragy
Štai kierikališkas “Draugas” KAS KALTAS. KAD RE
širvydas prieš kiekvieną su- valei vis didėjant,išėjo patys mi, galop iš po jų pasiliuo- teismai beveik ka* sąvaitę venimo šaltinis yra darbas.
VOLIUCIJOS KĮLA?
rašo:
kilimą galėtų Smetonai apie savo teises ginti.
suoja juos nugalėję, dargi daro daug mirties sprendi Dabar L’^tuvoje ir liuosan.
“Naujienos” rašo:
“Indiana valstiją turi užka
pavojų pranešti.
Lietuvos demokratinė vi nužudo? Ne! Tat tas pats mų. Vengdami masinių su žmogui sunku gauti darbas,
’Toli nuo Lietuvos gyvenda
itą vę ku kliuksai. Jų toje valsti
suomenė nepripažįsta smur tenka turėti ir Lietuvos vi šaudymų < nors tankiai ir su ai ką gi ir kalbėli apie ne
joje viešpatavimas Įrodė, kokie mi mes neapsiimame spręsti,
to valdžios ir niekad jos ne suomenei. Ji kankinama, šaudo) pasmerktajam mirti laimingą tremtinu, kurio kar
jie amerikiečiai. Už suktybes jų ar lie neramumo pasireiškimai
pripažins. Kiekvienas pilietis šaudoma mato, kad nuo bu verčia paduoti Smetonai iais vietos gyventojai, bijo
vyriausias vadas kalėjiman iki atneš kekių rimtesnių pasek
jau aiškiai mato, kad turi delių pasiliuosuos tik jėga, prašymą. Ir štai, šis žmugus. dami policijos persekiojimų,
mių kraštui, ar neatneš. Bet
gyvos galvos pasodinta.^. \ aidi
reikalą su valdžia, nuo ku nes kitaip nepašalinami.
smurtu prilindęs prie val bijosi priimti net i butą? Pra
ninkai baudžiami už Įvairias viena mums aišku, būtent, kad
rios
galima
atsikratyti
tik
to

Tauragės
Įvykius
ir
Latvi

džios, sulaužęs iškilmingai sideda badavimas ištremto jo
šelmystes. Ten šeimyninis žmo nėra teisinga nei padoru kaltin
kiu
pat
budu,
kokiu
budu
ši
jos, Vokietijos bei Lenkijos duotąją priesaiką gerbti r jo šeimynos V aikat tinsta
nių gyvenimas labiau negu kur ti dėl jų dabaitinių Lietuvos Dovanos bus duodamos da ir
i
valdžia
atsirado.
demokratinė spauda įverti žmonių teises (konstituciją), iš bado (Bajorino šeimynos
diktatorių priešus. Kai kuriuo
per spalių menesi.
kitur yra suiręs.
Į
no
kaipo žmonių bandymą iš dovanoja gyvybę. Koks pasi ■ š Tauragės), pats gi tremti
“Iš 1925 ir 1926 metų ten bu se musų laikraščiuose jau buvo Per rugsėjo mėnesį "Kelei- J lr štai mes regime, kad
nis prašosi valdžios imti ji i
nepakeldami po smurto pasiliuosuoti. Lat tyčiojimas!
vo 37.237 šliubai. Is tų 15.153 daug prikalbėta apie "kraujo vis" buvo paskelbęs švietimo tauragiškiai,
vijos
demokratinė
spauda
kalėjimą (Špokas iš .Vlažei
Dabar
Lietuvoje
įėjęs
Į
pa

trokštančius
socialistus,
kurie,
esamos sauvalės ir viešpa
poros persiskyrė, paėmė taip
vajų.
Tiems,
ką
užsirašė
sau
juokiasi
iš
oficialių
Lietuvos
protį liūdnas pašnekėsis: kių, Stanevičius iš Kauno,
taujamo smurto, pamėgino
vadinamuosius divorsus. .juk girdi, nori su ginklais rankose “Keleivį”
metams,
davė
valdžios
pranešimų,
kūnuo

“Ar turi jau paruošęs Smeto Augulis iš Alytaus ir kiti),
tai yra pasioaisėtinas dalykas, padaryti perversmą. Dabar vėl $1.00 vertės knygų dovanų. • jo nusikratyti. Tauragės de
nes ten nors valgyti gaus.
kuris griauja šeimynas, demo kalbama apie dideli pavojų Lie O tiems, ką prikalbino “Ke mokratinė visuomenė, kuri ir se sukilimas dėl savo teisių nai prašymą dėl dovanoji
Šitaip kovoja smetoniniu
juodinamas
“
komunizmu.
”
mo
gyvybės?
”
—
klausia
tuvai iš to, kad ‘sukilimuose
18 d. gruodžio (tuoj po per
ralizuoja jaunimą.
leiviui"
naują
skaitytoją
n
kai
su Lietuvos žmonėmis!
Draug
užsienio
spauda
svei

viens antro susitikę.
“Suirusiomis
šeimynomis ėmusi dalyvauti kariuomenė.1 prisiuntė jo prenumeratą. versmo ) smurtininkus suti
kina Lietuvos žmonių išsiTaip. Nieks iš Lietuvos pi Tos kovos pasekmėje liejasi
valstybė negali remtis, nes jos Užmirštama tečiaus, kad gink Įdavė už $2.00 knygų do\ anų. ko tik ugnimi, dabar, 9 rug
liuosavimo
žygius
ir
užjau

liečių
neturi nei mažiausios nekaltas kraujas, plaukia
sėjo, davė smurto valdžios
veda prie dorinio supuvimo ir luotiems perversmams pradžią
Šitokioms
dovanoms
buvo
čia
kenčiančiai
liaudžiai.
garantijos, kad per 24 valan upeliai ašarų ir dideliausia
Lietuvoje padarė ne socialistai.
i atstovams mirtiną smūgį ir
prie nykimo.”
bet smetoniniai tautininkai, lai- > paskirta iŠ viso UŽ $5.000.00. ištisą 13 valandų išlaikė val- Tiesa, yra ir tokių laikraščių, das nebus nuteistas sušaudy nelaimė slegia tūkstančiu*
Žinoma, “Draugas" sako, minami klerikalų. Ne kas kitas.! Vajus buvo paskelbtas5* L ik {džią savo rankose. Prieš kurie gieda apie “komunistų ti. Atiduoti karo lauko teis žmonių. Kas bus su valstybe,
Kad prie katalikų valdžios kaip tik tie patys tautininkai, irf į vienam mėnesiui ir turėjo 'smurto tvarką draug su Tau sukilimą" Tauragėje, bet mui užtenka vien tik kokio kas bus su nelaimingu kraš
tokių dalykų nebūtų. Bet tai Lietuvos kariuomenę Įstūmė Į pasibaigti 30 rugsėjo.
rage išėjo ir dauguma vals- juos leidžia fašistai, kurie nors šnipo rašto, kuris tan tu, kai žmonių kantrybė
palaiko kruviną Smetonos kiausiai remiasi kokiu nors truks?
ne tiesa. Nelabai senai d a Fi •pučo’ kelią. Kas teisino gruo- Bet daugelis "Keleivio" ■ čių apskrityje.
Karalius Kagažinskas.
lipinų salos buvo katalikų džio 17 d. per er.-mininkų žygi, draugų ir rėmėjų pradėjo : Tie*a, šiuo kartu smurti- rėžimą.
įskundimu. Šito neva teismo
rankose. Katalikų kunigai ir tas neturi jokios moralės teisės rašyt mums laiškus ir prašyt ininkam* pasisekė sukilusią
Lietuvos visuomenė nepa posėdžiai yra slapti, jokių
minykai tenai buvo pilni šei šiandien smerkti sukilimus.
pratęsti šitą vajų kiek ilgiau. liaudį nugalėti, bet pasisekė kelia smurto tvarkos, kuria liudininkų, jokio apgynimo Nori, Kad Žmonės
mininkai. Ištvirkimas buvo
“Ginkluotų kovų išvengti yra Vieni jų sako, kad vajui bu- tik todėl, kad Tauragės pa tik žvalgyba ir policija yra (advokatų) neprileidžiama.
toks baisos, kad laikrašty ne tiktai vienas kelias: sugražinti vo per trumpas laikas ir jie vyzdžiu nesugebėjo pasekti patenkinta.
Neilgai jau Karininkai perskaito žvalgy
paranku apie ji net rašyti.
kraštui teisėtą tvarką.”
nespėjo pasinaudoti; o kiti Kitos vietos. Bet matome, teks Smetonai viešpatauti, bos kaltinimo raštą, ir tuo Patys Sau Teises
Taip pat mums rašo ir mu- sako, kad dabar pasibaigė kariuomenė jau netiki val nes ateis greitai laikas, kad jaus sprendimas — sušau
Atimtu.
KAS BUVO TIE 6 SUŠAU sų korespondentas nuo Tau- vasaros pramogos, ateina il- džios plepalams, kada ji visi kampeliai numes jėga ir dyti!
DYTIEJI TAURAGĖJ.
Šių
teismų
žiaurumas
kar

ragės. Demokratija smurto gesni vakarai, tai geriausis kviečiama atsisako sukilu vienu kartu nuo savęs išnau
Po Tauragės sukilimo A- nepripažįsta, jis sako. Bet laikas gauti laikraščiui naują siu* žmones už savo teises dotojus ir dvarininkų gynė tais pralenkia net caro žiau
Smetonos-Voldemaro sai
merikos spaudoje pasirodė pirmutiniai smurtą ir ginklą skaitytoją,
rumą. Pavyzdžiui: uždaryti ka daug kalba apie Konsti
.šaudyti. Mes matome, kad jus tautininkus.
žinių, kad karo teismai tenai pavartojo tie, kurie dabar Taigi “Keleivio" admini
už
politinius įsitikinimus tucijos keitimą. Smurtiniu
Tauragiškis.
adminis-_________
w_____
„_____
kariuomenėje
vyrauja
demopasmerkė sušaudyti šešis to sėdi valdžioje. Jie užpuolė tracija ir nutarė pratęsti šitą kratinė dvasia ir smurtininVarniuose
koncentracijos kai mano pasiūlyti pačiai
sukilimo dalyvius. Eltos pra ir nuvertė teisėtą Respubli-vajų da vienam menesiui, kams didžiausia neapykanta,
stovykloje keli žmonės buvo tautai, kad ji pati apsibrėžtų
nešimas, pasiekęs mus per kos valdžią. Taigi užpulta Jei kas nori gauti gerų knygų Juk Tauragėn atsisakė vykti
nuteisti sušaudyti "už tai. kad savo teises. Iki šiam laikui,
gegužės 1 d. minėdami dar kaip žinome, kiekvienas 21 «
Lietuvos Pasiuntinybę Wa- liaudis dabar ginasi Bet pli- dovanų, dabar turi laiko da Radviliškio gelžkelio batabininkų šventę prisisegė rau metų Lietuvos pilnateisis pi
shingtone, sakė, kad nuteigta komis rankomis nuo ginkluo- iki spalių pabaigos. Mum* liono kareiviai, nors fašisti- Pamylau aš pasauli.
ne šeši, bet septyni, ir visi tų razbaininkų neapsiginsi, rodos, kad per tiek laiko niai karininkai aiškino, kad Tą jaunuti, kurs vos pražydo. donus ženkliukus ir dainavo lietis galėjo dalyvauti Šeiniu
Internacionalą. Arba vėl so rinkimuose. Dabar gi mano
septyni tuojaus buvę sušau Ir todėl prisieina griebtis kiekvienas "Keleivio" skai- bolševikai sukilę. Tauragėn Pamylau aš aukso saulę.
dyti. Bet sušaudytujų pavar ginklo. Vadinasi, kaltė už tytojas gali prikalbinti bent šaudyti sukilusius
cialdemokratą Vincą Selenį ma pasiūlyti tautai, kad ji
—1 —* — --------žmones Vos tik akys ją išvydo.
{nuteisė katorgon visam am- atimtų balsavimo teises nuo
džių nepadavė nei Eltos ži Tauragės įvykius krinta ant po vieną savo draugą ar kai- atsisakė ir didžiuma 9 pulko
Pamylau vasaros rytus.
' žiui už surastą pas ji brošiū 21 iki 25 metų amžiaus pilie
nia, nei tos telegramos, ku fašistų galvų.
myną. kad užsirašytų me- (Šiauliuose) kareivių, o Laukuos spindinčiają rasą.
rėlę apie gruodžio 17 d. per čiams. Tokiu keliu norima
rios tilpo Amerikos angliš
tams “Keleivį."
taipgi iš Klaipėdos teko vyk Pamylau aš nematytą
versmą. Vienas Selenio tei keturių metų tarpo piliečiai,
koj spaudoj.
TAURAGĖS SMETONIti grupei karininkų, gi atvy
sėjų pats dalyvavo užpuoli- nuo 21 iki 25 metų išmesti is
Atėję dabar iš Lietuvos NINKAI JAU BUVO SU 1 Bet nereikia laukti mėne kę kareiviai Į žmones nešau Lietuvaitę, vargšę, basą...
laikraščiai praneša, kad pir TUPDYTI BELANGĖN. sio pabaigos. Jei turi pažįsta dė. Kaune nuginkluota išti Pamylau aš žalias girias.
■ me ant Lietuvos, vadovauda balsavimų. Ir kadangi toksai
mą. kuris da neskaito “Kemas garsaus Bermonto bū siūlymas manoma duoti tau
mu karo teismo sprendimu
Rašydamas
apie
Tauragės.leivio,
”’ nuvyk pas jį tuojaus sos kuopos. *Tas rodo, kad Klonius, lankas ir laukus,
sušaudyta visgi ne septyni, sukilimą, Smetonos-Volde
- rius 1919 m., tuo metu Sele- tos balsavimui, tai, vadinasi,
smurtininkai kariuomenėje, Pamylau kapus didvyrių.
nis tarnaudamas Lietuvos Smetona nori, kad mes patys
bet šeši'žmonės. Paduoda- maro organas “Lietuvis” sa ir pakalbink, kad užsirašytu apart penimų fašistinių kari Pamylau jų garsius laikus.
“
Keleivį."
Gali
jam
pažadėti
kariuomenėj gynė Lietuvos save pasidarytume beteisiais
'mos ir jų pavardės, būtent: ko:
ninkų, neturi atramos, ir jų
nuo
savęs
knygų
dovanų
už
valstybę nuo priešų.
.Gsdjonis, Odovas, Paulikas,
piliečiais jo šaikos naudai.
Pamylau vargdienių dali.
riaušininkai kaili dolerį. Pats gausi knygų iš dienos yra suskaitytos.
Net
vaikai
vra
teisiami
ka-?
Bumeckis, Liakavičius ir nio“Tauragės
Nubalsavus šitokį KonstiSu
jais
vargt
iš
vien
einu.
penkias valandas ž. U. Mi “Keleivio" administracijos
Tauragės sukilusią demo? Per vargų plačiąją šąli,
ro lauko teismo, pavyzdžiui; ucijos pakeitimą. 250,000
Į Kazlauskas.
Miškų Departamento už $2.00. ir jei pusę jų ati kratinę visuomenę tautinin’š. m. rugpiučio 20 d. Šiau piliečių nustotų teisių daly
: Vėliaus Smetonos bude nisterijos
Direktorių p. Vaiciekauską. Di duosi savo draugui, tai vis da: kai vadina bolševikais, bet: Ausdams jiems vargo dainų... liuose buvo teisiami Vilenliai nužudė da daugiau žmo rektorius vyko i Tauragės Miš
vauti krašto tvarkyme, t. y.
čikytė, Kirkelis, Zaberbla^ visas ketvirtadalis rinkėjų
nių Tauragėj, bet kitų kan kų Urėdiją.- Penktadieni arti už dolerį pačiam liks. Ge-|tuomi niekas netiki. Smurti-i Pamylau aš mergužėlę
kinių pavardės da nežino miestelio jį bevažiuojant auto riau pusę dovanų, negu visai ninkai patys besielgdami ko- Dar skaistesnę užu gėlę.
tas.
norima panaikinti. Argi mes
rlieko.
Į munistinėmis priemonėmis* Malonesnę užu rytą.
mos; •
■ . ' *
galime
toki savęs žudymą
I
Koncentracijos stovykla
mobiliu sustabdė 4 gerai gink
Tuo budu platinsi? knygos1 nori nugąsdinti visuomenę Kurs spinduliuose prašvito.
r
----------------daryti? Niekuomet ne! Tie
i
Varniuose.
luoti vyrai. Tuoj išlaipino iš au ir “Keleivis.”
-komunizmu ir tuo keliu apKODĖL BUVO “APIPLĖŠ- tomobilio
i
250,000
tarnauja kariuome
Tai. yra pastatyti ant grei
ir nuvarę pas savajį
Taigi, sukruskime. Knygų dumti jai akis. Tauragės su-, Nūn paliksiu amžinai.
: TAS” TAURAGĖS
nėje,
yra
pasirengę pagul
tųjų trobesiai, aptverti spyg
komendantą. Iš ten p. Direkto galima pasirinkti iš to kata- kilime nebuvo nei vieno ko- Pasauli ir meilę nekaltą.
BANKAS?
dyti
galvas
už savo kraštą,
liuota viela. Tokiuose aptvėrius buvo nuvestas kalėjiman, liogo, kuris telpa šiame “Ke- munisto, nes jų bendrai Tau-' Jau man vaidenas kapiniai—
į Po Tauragės sukilimo va kur sėdėjo 3aĮrg šaulių ir valdi
Greit globos žemelė šalta...
• rimuose karo metu buvo lai moka mokesčius ir peni visus
idinamoji Smetonos-Volde- ninkų. Riaušininkai pasakojo, leivio" numery ant 6 pusią- ragėje nėra. Sukilusiems vasmetonininkuš, dabartines
Gasparas Velička. domi karo belaisviai, gi daį dovavo atsargos kap. "Majus,
hnaro valdžia paskelbė, kad kad už penkių valandų visas pio.
__bar Smetonos-Plechavičiaus siurbėles. Tie 250,000 nuo
sukilėliai “apiplėšė” vai kraštas busiąs jų rankose ir ta
valdžia, kariaudama su Lie ankstyvo ryto iki vėlaus va
kiuos banką Tauragėj, “pa- da belaisvis busiąs laisvas. Di
tuvos piliečiais, laiko stovyk karo dirba sunkiausi darbą
jgibbdami iš jo 230,00 litų.” rektorius grižo tik vakar.”
loje paimtus į belaisvę Lie- laukuose, dirbtuvėse ir varg
‘f
į Mestam pranešimui neno
sta vargą. Taigi tiems žmo
■ tuvos gv ventojus.
rėjome tikėti ir tuojaus pasa Ateis laikas, kada ir Sme
j šitiems žmonėms net da nėms, kurie kaupia Lietuvai
kėm, kad čia gali būt viena* tona su Voldemaru bus pa
bartinė žvalgyba negali su ortus, Smetonos šaika nori
tupdyti
už
grotų.
Ir
kai
jiedu
pš dviejų: arba revoliucionie I
daryti jokio kaltinimo. Jie atimti piliečių teises!
riai tuos pinigus konfiskavo tenai atsisės, tai jau daugiau
kankinasi už geležinės tvo Daugelis buvusių Lietuvos
j
Įrevollucijos reikalams, arba ministeriauti ir prezidentau
ros tik todėl,, kad nepatiko ministerių neturėjo 25 metų
ti
nereikės.
(fašistai juos pavogė, tik ant
kam nors iš valdančiųjų. amžiaus, dauguma dabarti
revoliucionierių bėdą verčia.
I
nių leitenantų, padariusių
Uždaryta keli šimtai.
TURI GAIDŽIO IN
'i Ir dabar pasirodo, kad
perversmą ir smaguriaujan
STINKTĄ.
Į
Ištrėmimai.
įneą neklydome. Vienas taučių iš valstybės iždo, taipgi
Brooklyno “Vienybė” gi
IragiŠkių dabar “Keleiviui”
Tremtiniai, tai irgi yra neturi 25 metų. Jie, vadinasi,
praneša, kad Voldemaro riasi esanti tikra pranašė. Ji
kategorija nekaltų piliečių, valdyti galės, nors ir 25 metu
skelbiamos žinios apie ban jau iš kalno užuodė, kad
kurie turėjo nelaimės kuo neturės, o to pat amžiaus
t
ko ‘“apiplėšimą" yra šlykš Tauragėj “socialistai ką nors
nors nepatikti valdžios ramš- valstietis ir darbininkas no
tus melas. Banke buvo iš vi rengia.” Ji sako:
čiams. Tremiama be jokio rima padaryti beteisiu vergu.
“Kad Tauragės šutvę suren
so 1,500,000 litų, bet revoliu
teismo, vien tik karo komen Štai ko nori dabartinės Lie
cionieriai paėmė revoliuci gė socialdemokratai, tai tas aiš
dantų nuožiūra. Paprastai tuvą apnikusios blakės.
jos veikalams tiktai 200,000 kėja. Firma, vadinas, socialde
pirm ištrėmimo žmogus lai Yra ir kitas sumanymas^
»■
4-*
4
L
. ♦ ■ i *
iitų^ Jeigu jiems butų rūpė mokratų. Prie jų galėjo prisr
komas kalėjime, paskui jam tai atimti kareiviams balsą,
glausti
ir
haudininkai.
nors
iš
jęs pasipelnymas, tai jie bu
neoficialiai pranešama, kad nes jie visad balsuoja už kai
paviršiaus ir labai ginasi. Bent
Ut
tu nunešę visus pinigus.
jeigu jis išvažiuos iš Lietu riuosius. Vadinasi, už tėvynę
Paėmimas tų 200.000 litų galėjd prisidėti karštakraujai ir
vos, tai jį paleis. Sutikusį iš galvą guldyti gali ir privalai,
,
*
■*’
'
*
liegali būt skaitomas “plėši - jokios partinės disciplinos ne
vykti, išlydi policija iki ru- bet jos reikalais rūpintis ta»;
šntb,’’ nes pinigai paimti ne suvaldomi nariai.
bežiaus ir paleidžia, gi atsi- nevalia!
Kareivi*.

i
Ii

bei' teko suvaidinti pranašo ro
lę. Mes daug pirmiau pastebėjo
me •Naujienose’ labai k
grąsinimą Lietuvai Tėvuku ija’
ir apie tai viešai pranašėm, kad
i
socialistai ką n rs rengia
rudė, butą tiesos.”

a APŽVALGA D

SMETONOS VALDŽIOS
ŽVĖRIŠKUMAS.
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Kas skaito ir rašo,
Tas duonos neprašo.

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS |©

1

Kas nieko neveikia,

To niekas nepeikia.

PHILADELPHIA, PA. Įskaitytas buvo Sharkio-Žuma naujų pasilinksminimų, Į CLEVELAND, OHIO.
kad Požėlai “reikėjo paimt,
•
-a. «
■
•:
"=“:------T
Musų “sportas ”
kausko
laiškas, u,.kuriame ji

užsiėmimų.
Lietuvių Tautiš-į
griebt Komarą ir sutašyt kai Debatai
su >kun. Žukausku
1
sai
pasižada
po
Tunneyka Parapija, 331Reedst,, Rugsėjo 4 d., Neuros far- pakulas. Juk seniau čia Po
ir kiti dalykai.
kaipo naujausia lietuvių dva moj, Amerikos Piliečių Kliu žėla daug geresnius ristikus
Pranešimas lietuvių spau Jempsey muštynių pribūti
Jau antras mėnesis kaip sinių reikalų organizacija
jas lietuvius Philadelphijon,
‘guldė’.” Tikrenybėje, tai
trįs vietos komunistai riejasi musų mieste, 24 dieną rugsė bas surengė pikniką su risty- Komaras turėjo Požėlą “su doje apie Lietuvių Tautiško cur norima jam surengti vai
per Brooklyno “Laisvę” už jo, šių metų, turėjo šaunų nėmis. Ristynėse buvo dvi tašyt kai pakulas,” nes jis sa Pašelpinio Kliubo darbuotę šių. Po to, nutarta surengti
poros: Valaika su Krunkaisukėlė narių tarpe nemažai 1
mergas.
koncertas trumpoj ateity.
bankfetą. Pokilis atsibuvo čiu ir Komaras su Požėla., kėsi
per ,“Dirvą,
” kad į 20 nerimasties.
.
.
VVorcesteriečiams gerai ži Lietuvių Tautiško Pašelpinio Publikos buvo apie 1,000,
Kokis*jisai
bus, galima žino
sykiu Paguldys
Ypatingai daug ermydenomas karštuolis komunistas Kliubo Svetainėje, 928 E.
ti
iš
kalno,
nes
komisijon įsi—
.-i.
—
-Požėlą.
Dabairito
net
4o
miįskaitant vaikus. Piknikas
rio padarė laisviečių tarpe,
J. A. Motie-Jautis įsiklepojo Moyamensing Avė.
buvo geros, išskyrus ristynes. nutas, ir nei sykį neparito. Ir kam buvo pasakyta, kad oiršo “Laisvės” draugai." Ko,
i tūlą davatkėlę ir jau žada
Svečių (skaitant su vai Bet tai ne Kliubo kaltė. Tai kuomet išėjo 15 minutų lai Kliubas “išvėtė” iš savo tar- <o. bet raudonosios literatū
ją vesti. Bet jauna davatkėlė kais) buvo apie 500. Pati
ko, o Komaras dar netik ne 30 visus jojo buvusius “ėdi ros tai bus užtektinai.
nori nusitempti komunistą Į svetainė buvo papuošta kas kaltė ristikų.
Kiti reikalai atlikta geroj
Kadangi vietos laikraštis paiko, bet nei nepalenkė kus.” Tas, girdi, ne tiesa. O
bažnyčią prie “šventų sakra pinais raudono, žalio ir gel
:varkoj.
Z. Jankauskas.
prie matroso, tai žiebė su
mentų.” Ir Motie-Jautis tam tono dažo, stalai papuošti “Dirva” plačiai aprašė tą pa kumščia Požėlai pasmakrėm jau “Laisvės” Senas Vincas,
mandagumo nustojęs, buvu
nesipriešina. Vestuvėms lei gyvų gėlių bukietais, Lietu rengimą ir dar net per du nu Dabar aišku, kas. kaltas.
WORCESTER, MASS.
sio savo draugo galvą paly
dimas jau išimtas ir už kelių vos ir Amerikos vėliavomis. meriu, tai aš nerašysiu daug.
“Dirvos” Sprts paduoda
1Vorcesteriečiai konkuruoja
dienų karštuolis komunistas, Skaniai pagaminti lietuviški Trumpai tai ve kaip: Valai refery Marotta pareiškimą. gino su “sėdyne.”
Bostoniečius.
ka
Krunkaitį
parito
pirmą
Laikytame
L.
T.
P.
Kliubo
pamynęs komunizmo idėjas, valgiai kuteno gomuri kiek
Tas Marotta pasakymas pa susirinkime, rugsėjo 4 d.,
kartą
ir
trečią,
Krunkaitis
Šitą faktą paliudija workeliaklupsčias eis prie kun. vieno atsilankiusio. Suaugu
rodo, kad “Dirvos” Sprts me laisviečiai iš naujo bandė
parito
Valaiką
antrą
kart.
cesteriečių iškilmingas priė
Čapliko, kad šis ji suvinčia- sieji ir vaikai turėjo atskirus
Valaika laimėjo. Komaras su luoja per akis. Jeigu Marotta įkišti kylį Kliuban, tečiaus mimas Dr. Landžiaus- Seyvotų su jauna davatkėle. stalus ir patarnavimą.
Požėla ritosi apie 50 minutų teisingas, tai kodėl jis nelie skymas nenusisekė. Mat, jie mour, rugsėjo 29 d., BanKun. Čaplikas, paėmęs kraLaike vakarienes atsibuvo
pė atsigult Komarui vidury
pylą, šlakstys švęstu vande programas, susidedantis iš ir vienas kito neparito. Apie matroso, kur Požėla Komarą norėjo, kad Kliubas sureng croft Hotely. Bankiete daly
niu Motie-Jaučiui ant plikės, kalbų ir deklamacijų. Pir pastaruosius reikėtų plačiau buvo parsimetęs? Kai Ko tų “debatus” kun. Žukaus vavo visa Worcesterio “Sme
norėdamas išvyti iš jo komu miausiai maži vaikai ir mer aprašyti. Bet kuomet “Dir maras pilvu iššliaužė ant pie kui ir jų “mokytojui,” “išdis- tona,” be skirtumo bizniškų,
telegrafu!
nistišką velniuką. O Motie- gaitės buvo perstatyti dekla va” taip neteisingai aprašė vos, tai teisingai pasielgė, o kusuoti,” kaip jie sako, ar politiškų ir tikybinių pažiū
reikalinga
tverti
lietuviams
tas
ristynes
ir
dar
Kliubą
pa

rų, viso apie 70 ypatų. Buvo
Jautis, viena ranka laikyda muoti, kurie atliko savo už
Jus sekate darbą iš miesto j
kai Komaras nustūmė Požėlą
miestą. Vienok bilos gal lau
mas jauną davatkėlę, kita duotis gerai. Tik gaila, kad niekino, tai paimsiu “Dir nuo matroso, tai Požėla kal neprigulmingaš parapijas, ir keletas bostoniečių. Iš žy
kia namie ir jūsų šeimynai
vos
”
aprašymą
per
šerengą,
arba
“
Kuri
parapija
yra
ge

mesnių
profesionalų
buvo
mušdamasis sau į krutinę, rašytojui jų vardų ir pavar
įj-al reikalingi pin’gai, kad
tas
resnė — Neprigulminga, ar trįs daktarai, trįs advokatai,
apmokėt jas.
kartos: “Aš ne bolševikas, aš džių neteko sužinoti. Po to o tuomi išsiaiškins Komaro
“
Dirvos
”
Sprts
sako,
kad
ir Požėlos ristvnės.
Rymo katalikų?” Tas klausi
ne komunistas. ’
Telegrafuokit pinigus na
sekė kalbos adv. M. M. Šliko,
Clevelando publika “tikėjo mas buvo pakeltas jaupir- trįs kunigai, trjs menininkai
“
Dirvoje
”
(No.
37)
apra

ir
apie
33
“
honest-to-goodmo. Po valandos laiko, kuo
Vienas komunistas, pama kun. Brodavičiaus, Z. Jan
si iš Požėlos smarkumo,” o
met jus užmokėsite savo pi
tęs kur-link davatkėle veda kausko, George Lukaševi- šė Kliubo ristynes kokis tai dabar pamatė, kad jis prie mesniame Kliubo susirinki ness” biznieriai. Dr. Pusku
nigus artimiausiame Western
me,
ir
niekeno
neįgaliotas
“
R.
”
ir
gale
to
aprašymo
pa

nigis, atsisėdęs tarpe dviejų
Union Telegraph ofise, pini
jo karsčiaus) draugą, parašė čiaus, Mrs. Kubelčikienės ir
Komaro
nei
artyn
nėjo.
Jei

vienas
iš
trokštančių
tokius
gai bus perduoti jūsų šeimy
sakė:
pilnų
kunigų,
buvo
paskirtas
| “Laisvę” perspėjimą. Bet ant galo kalbėjo patsai kun.
nai, taip lygiai, kaip kad jus
“Jeigu Kliubas norėjo tu gu Sprts taip rašo, tai jam “debatus” matyti, nuvyko “toast-masteriu,” o adv. Barkiti du Motie-Jaučio draugai Ksaveras M. Žukauskas, tvė
patįs butumet namie ir tai
turbut
Neuros
“
pienas
”
buvo
padarytumėt. Keletą centų
šoko jį ginti — na ir prasidė rėjas Lietuvių Tautiškos Pa rėt geras ristynes ir užganė- sugadinęs akis. Bet kaip gi pas kun. Žukauską su už- kus vakaro vedeju. Kalbėto
dadėję jus galite kartu su pi
dint
publiką,
galėjo
pasikvietimu.
Pastarasis
atidarė
jo batalija: vieni už davat rapijos. Abelnai kalbos visų
nigais pasiųsti ir žinią.
“Dirvos” štabas nešmeiš Po duris ir nutvėręs už apykak jų buvo daug. Dėl stokos
kviest
geresnius
ristikus.
”
vietos
visų
kalbų
negaliu
pa

kas, kiti prieš.
buvo švarios, nieko neužgauWestern Union Telegraph
Čia ne tik paniekina Kliu žėlos, kuomet šis atsuko nu lės nekviestąjį išnešė ant minėti. Manau, pakaks pažy
Man rodos, kad Motie- nančios, kas darė ant klausy
ofisas randasi arti jūsų. Eiki
garą visam “Dirvos” monkey side-walk’o: “Jukš laukan,
bą,
bet
dar
nužemina
ir
ris

te j jį, kaip tik gaunate savo
Jaučiui kaip tik ir tinka su tojų malonų įspūdį, už ką
bizniui! Nesenai “Dirva” kiaule!” Debatų mėgėjai, mėjus keletą svarbesnių da
pėdę Pasakykit musų kler
tikus.
Kitam
“
Dirvos
”
nume

lykėlių. Abelnai imant, visi
davatka apsivesti. Jis pats kiekvienam kalbėtojui susi
kams, kur ir kam jus norite
siūlė
Požėlai
$200
ir
malda

siųsti pinigus. Tai ir viskas
buvo aklas komunizmo fana rinkusieji gausiai plojo. Po ry (38) tasai “R.” prirašė vo, kad atvažiuotų ristis. O matomai, labai pasipiktino iš kalbėtojai išgyrė, išgarbino
kas jurps reikalinga padaryt.
tikas, tai ir jo draugė turi būt prakalbų sekė lietuviški ir keturias špaltas smulkaus kai Požėla atvažiavo ristis ir tokio kunigo pasielgimo, ir ir iškėlė musų bostonietįPer musų Kebelio Money Or
rašto
ir
pasirašo
nebe
“
R.,
”
norėdami
“
atkeršyti
”
spyrė

vaizbieti
Dr.
Landžių
j
aukš

derių Patarnavimą jus galite
fanatikė, kad ir iš skirtingo amerikoniški šokiai, kuriems
“Dirvos” klapčiukai jo nepa si, kad Kliubas būtinai su
pasiųsti savo pinigus ir j jū
bet “Sprts.”
liogerio.
grojo sudaryta tam vakarui
sų tėvynę, nepaisant kur ji
rito,
tai šmeižia Požėlą, Kliu- rengtų “debatus.” Bet kada čiausios garbės padanges.
“
Dirvos
”
Sprts,
norėda

Sprendžiant pagal linkėtus
butų.
Well... Dieve padėk Motie- lietuviška kapelija.
bą
ir
publiką.
mas
sukritikuot
“
Naujiekun.
Žukauskas
pastatė
sun
jam
pasisekimus
atrodė,
kad
Jaučiui tapti geru parapijo
Getežkeiią, laivą ir teatrų
Tai buvo labai smagus ir
t” kaltina Kliubą, kias išlygas, reikalaudamas
visas Worcesteris drūčiai
nu !
Kom. Priešas. vėžlyvas pokilis. Visi sma nas,” davė keletą “faktų,” ir’ kad‘‘Dirva
tikietai; taipgi gėlės, kendės,
nesuvaldė
publikos.
Girve kokių:
F?
$1,000 užstato, parinkti de
knygos, etc., gab būt nupirk
giai, be jokių baimių, mušty
“Turėjo ir Komarui už- batams mokytus vyrus į tei serga. Labiausia pagirtinas
tos ir pasiųstos per telegrafą.
“
...Komaras
nei
nesušilo/
“
1
/
.
dalykas
yra
tame,
kad
visas
PHILADELPHIA, PA.
nių laiką praleido; dargi be visu laiku turėjo vaikščiot
tokią pat apsaugą, sėjus ir padaryti įžangos po
vakaras buvo vedamas lietu
Nusišovė lietuviškas komu reikalingo šumo ir alaso ne paskui K. Požėlą ir bandyt: kaJP
THE
ir žiūrėt, kad $1.00, tai “debatoriai” ap vių
kalboje. Be užgavimų,
nistas Jakštys.
būta. Visi, sakytum, kaip ko priverst jį ristis. Bet kaip tik įsT® us, Pu^kka nelįstų į.akis, šaukė, kad kun. Žukauskas
WESTERN UNION
Rugsėjo 19 d. čia nusišovė kią estetikos mokyklą išėję, tas prieina artyn, tuoj Požė-I^z. t°kl darbą dabar K.iubas yra “bailys” ir su juo deba be jtarimų, tikrai sportiškai.
TELEGRAPH
Baigiant vakarą su muzika
Jakštys, gyvenęs po numeriu pilni mandagumo.
la išeina į žolę (virvių nebu- n.e,\
ristikų negalės gau- tuoti “neapsimoka.”" Tokiu ir šokiais, reikia pastebėti
COMPANY
Dalyvavęs.
719 Wallace st. Jis paleido
vo aplink matrasą) ir refery t1_
budu, po karštų ginčų, deba dideli pasižymėjinią p-lės
kulką iš revolverio sau į kru
turi vėl perskirt ir varvt ant . Matot, Kliubas turėjo ka- tų sumanytojai atsiėmė savo Mitrikaitės su pora dainelių.
tinę. Nugabentas į ligonbutį WORCESTER, MASS.
matraso”
į naut su 800 publikos. Kodėl “sumanymą” ir pritarė, kad
PITTSBURGH, PA.
Galima sakyti, kad bostonie
Jakštys atsisveikino su savo Atsišaukimas į Worcesterio
Taip rašyt gali tik “Dir-,Publika jšėlo ant Komaro, o tą klausimą į gurbą nusvies čiai jai konkurentės neturi.
Prakalbos Tyrinėtojų
motere ir apie 9 metų dukre Lietuvius ir jų Draugijas. vos"’ Sprts. Kad ristikai išėjo,ant Požėlos ne. Nes Koma- ti. Taip ir padaryta.
Bostonietis
Jenkins,
barito

Švento Rašto.
le ir prie giminių akių pasi
Iš tokių triksų kliubiėčiai nas, pilnai parodė, kad worWorcesterio
Lietuvių ant žolės, tai yrasfaktas. Bet ras negražiai elgėsi,
Būna paaiškinimai iš Bib
$
♦
♦
mirė.
turi gerai pasimokyti. Reikia
Draugijų Taryba pastaraja sakyt, jog Komaras sekė pas
Jakštys nusišovė todėl, me savo susirinkime plačiai kui Požėlą ant žolės, kuris Į Rugsėjo 8 d. įvyko Koma- neužmiršti, kad ne taip toli cesterieeiai jam konkurento lijos kiekvieną nedėlią nuo
kad jam atsibodę kapitalis apkalbėjo Vilniaus lietuvių Komarą “nei nepajudina,”. su Sarpalium ristynes. Čia moj praeity, kuomet Lietu neturi. Baigiant šį straipsne 7 vai. vakare, po num. 93 —
tiškoj tvarkoj gyventi, o ko atsišaukimą Į Amerikos lie tai šmeižtas, daugiau niekas, negalima pasakyt kuris kuri vių Tautišką Pašelpinį Kliu lį, butų neprošalį pastebėti 16-th sL, Pittsburgh, Pa.
munizmo nebeturėjo vilties tuvius reikale finansinės pa Sakyt, kad Požėla pirma iš- parito. Sarpaiius parito Ko- bą valdė ir jo reikalus dikta Chicagos daktarams, kad
Visi Pittsburgho ir apie
Bostone
liko
tik
vienas
lietu

sulaukti. Jakštys buvo narys ramos pastatymui Dr. Jonui ėjo ant žolės, o Komaras iš- marą “tik todėl, kad kai Ko- vo ne jo tikri savininkai, bet
linkės lietuviai .kViečiamii
vis daktaras. Worcesterie- lankytis. Įžangos ne kolektos?
komunistų partijos, “Lais Basanavičiui paminklo. Ta sekė paskui, tai reiškia: Ko-maras pradėjo muštis, tai pasamdyti
ordinarščikai, čiai sukonkuravo bostonie
vės” šėrininkas ir skaityto rybos atstovai Vilniaus lietu maras “numufino” Požėlą Sarpaiius
----- «=-- Tjr
-------Kliubas
buvo
nustojęs
netik čius ir dabar jie turi du dak nebūna. Kalbėtojai: G. Va-|
Komarą užtrenkė
jas. Sakoma, jam labai pati vių atsišaukimą priėmė vien nuo matroso.
nagas ir F. Burch.
(42)1
i pirma su kumščia, o paskui tai lietuvių rėmėjų, bet ir taru.
A B. V.
kę “Laisvės” raštai apie sau- balsiai. Tapo išrinkta komi
Rengia
T?
B.
S.
S.
“Dirvos” Sprts kaltina parito,” — taip sako tie, ku miesto laisnio. Tik per dide
žudystę. Velionis Jakštys sija, kuri lankysis draugijų vien tik Požėlą, kad iširo ris- rie arti sėdėjo.
-------------. * les jo tikrų šeimininkų pa
LOWELL, MASS.
taipgi prigulėjo prie šv. An susirinkimuose prašydama tynės, ir “įšėlusią publiką.” “Naujienos”
stangas
suvienyta
kelios
lie

pastebėjo,
■ HAVERH1LL, MASSJ
driejaus draugijos ir kun. paramos tam prakilniam tik Bet visame kaltas yra Koma kad bus ne turnamentas, bet tuvių draugijos ir išgauta Komunistai susmuko. Gali
Klaidų atitaisymas.
čepukaičio parapijos.
slui. Tikimės, jog komisija ras: kam pradėjo muštis. “dumamentas.” Kaip tik laisnis išnaujo. Dabar Kliu ma sutverti socialistų kuopą.
“
Keleivio
’ No. 88 tilpę
Jakščio kūnas buvo pa ras draugijose pritarimo. Kai publika pamatė, kad taip ir buvo. Vieną syk pari bas atsistojo ant tvirtų pa
Musų mieste yra visokių
šarvotas jo paties name, sale Kas gi galėtų būti priešingas Komaras pradėjo muštis, o to Komaras Sarpalių, o kitą matų ir visi, kuriems tiktai nuotikių, tik niekas- apie korespondencija apie Jono
jo buvo pastatyti 3 kryžiai, pastatymui Lietuvos Patriar Požėla atsitraukęs pasakė, syk — Sarpaiius Komarą. gerovė Kliubo rupi, turi už jo juos į lietuvių laikraščius ne Paltanavičiaus mirtį. Ten
žvakės ir uždėtas rąžančius. chui Dr. Jonui Basanavičiui kad jis atvažfavo ristis, o ne Bet “Dirvos” turnamento stiprią būklę stovėti, ir ne parašo, Ypač mažai žinių iš buvo pasakyta, kad velionis
Komunistai su katalikais paminklo? Kas neįvertintų muštis, tai publika, “Diįvos’’ rengėjai jau atidavė Sarpa- duoti ordinarščikams dau- musų kolonijos matosi “Ke paliko seseri Oną, o turėjo
dieną ir naktį vaktavo Jakš velionio sunkaus darbo Lie sakymu, ir įšėlo ant Komaro. liui dovaną ir užbaigė tuma- giaus jo tvirtus pamatus leivyje,” Taigi aš čia paduo būt Marijoną. Taipgi paša-,
čio kūną.
du bent pora žinučių iš lietu kyta, kad paliko tris broliu^
tuvos atbudinimui?
Pats Sarpaiius patarė Koma mentą. Teisingai darant, tai griauti.
Rugsėjo 22" d., 9 vai. iš ry
O; turėjo būt keturis. NepaTokie sumanymai, kaip vių gyvenimo.
Lenkai jau buvo paskelbę rui ristis, o ne muštis. Ir kai dar turėjo būt trečios ristyto komunistai nulydėjo Jakš pasauliui, kad Lietuva jau prasidėjo vėl ristynes, Ko nės ir kuris būt laimėjęs, tam šaukti jdebatus vienos ar ki
Musų komunistai jau vi rtinėtas buvo velionio brolis
čio lavoną į čepukaičio baž mirus ir jau rengėsi statyti maras vėl pradėjo mušt į būt priklausiusi dovana.
tų parapijų kunigus, kurios siškai pakriko. Jų kuopoje Antanas. Atsiprašau už šiaą
nyčią, ten atlaikė pamaldas jai paminklą. Bet Dr. Basa smakrą. Ir vėl publika įsikišo
Clevelando Sportas. bažnyčios yra geresnės arba paliko tik 21 . narių. Nesenai klaidas.
ir po visų ceremonijų kūną navičius pasakė, kad Lietuva grasindama Komarui už pra
Kaz. Paltanavičia.
visai nereikalingos, gali būti tie pustrečio komunisto buvo
palaidojo ant katalikiškų ka dar gyva ir ėmėsi ją gaivinti. dėjimą muštis. Paskiaus Ko
tiktai ordinaršČikų, bet ne parengę pietus ant farmos.
pinių, o dūšią pasiuntė j dan Pasidėkavojant D-ro Basa maras vėl tą patį pradėjo da SPECIALIAI BOSTONUI Kliubo tikrų savininkų su Nuvažiavau ir aš pasižiūrėti.
KENOSHA, WIS.
gų. Žmonių buvo nemažas navičiaus ir kitų musų pat ryt. Tada Požėla atsitraukęs SENSACINIAI RUSIŠKI manymai. Juk musų Kliube Buvo parūpinta užtektinai
J. Elijošius apleidžia
būrelis, mat daug katalikų riotų pastangoms Lietuva ta pasakė: jei Komaras nesu JUDOMI PAVEIKSLAI randasi žmonių, kurie pri munšaino ir alaus, tik mažai
Kenoshą.
■' v
žingeidavo pamatyt kaip ko po atgaivinta ir šiandien ji stos mušęsis, jis nesiris, nes
klauso prie vienos ar kitos kas iš svečių jį gėrė, o patįs
ŠARVUOTLAIVIS
munistą laidos. Moterėlės laisva! Lenkai dar laiko pa atvažiavo ristis, o ne muštis.
J. Elijošius, kuris kenoparapijų. Užgaulioti jų įsiti komunistai buvo jau ant tiek
tarp savęs šnekučiavo, girdi, grobę Lietuvos sostinę Vil Tada publika apspito aplink
PRINCE ĄT kinimus, niekinti jų tikybą, nusišnapsavę, kad vos paėjo. šiečiams yra plačiai žinomas
komunizmas tai yra komuni nių. Basanavičius iki pat Komarą ir Požėlą ir nu
Kliubo name, tai ne Jokio smagumo nebuvo. Vie kaipo nenuilstantis darbuo
ja, švento sakramento parti mirties dienos pasiliko Vil sprendė, kad Požėlą galima
0TEMKI1N dargi
turi išvažiuot pataisy.
pelnas ir nei jokia garbė, na moterėlė, kuri vra tamsi, tojas,
ja, o bolševikai—tai bedie niuje ir kovojo už jo išvada pripažint laimėtoju Ristynes
Imui
sveikatos.
Virš 10 metų
Kliubui kai taboka, o nuduoda daug! mui
“GARSIAUSIA FILMĄ TA VISU" bet neišvengtina
vių partija.
darbavosi Kenožinanti, buvo bepradedanti“Elijošius
”’
vimą.
iširo, o publika pasiėmė Po
Yra vienos nuomones pasaulio blėdis.
K. J. Geležėlė.
kritikai,
kaip
Europoj,
taip
ir
shoj
pažangiųjų
lietuvių
Argi už tą pasišventimą, žėlą ir nešė, kaipo laimėtoją. Amerikoj.
Bažnyčių reikalingumą ar su kai-kuriais žmonėmis kotarpe,
bet
jis
buvo
mylimas
ir
už tą sunkų darbą neverta Ir publika nepadarė klaidos
nereikalingumą debatais ne liotis. Jos vyras vedžiojasi
SYMPHONY
HALL
PHILADELPHIA, PA.
šunį apmasriu pamovęs. Pa tikinčiųjų.
Basanavičiui pastatyti ant jo atiduodama kreditą Požėlai.
išriš] me.
—tik S dienas
Tautiškos Parapijos pokilis. kapo paminklas Vilniuje? Požėlai kreditas ne už tai,
Per pastaruosius 3 mė
Mes turime skirtingas pa tartina, kad jis ir savo pačiai
Pradedant panedėlio vakare
Pasibaigus vasaros links Worcesterio Lietuvių Drau kad parito Komarą, bet už
rapijas, tegul geriaus patįs apinasri uždėtų, tai gal butų nesius jis sunkiai sirgo ausų
ir galvos liga ir dabar kiek
mybėms ir užstojus rudeniui, gijų Taryba sako, kad verta tai, kad jis buvo džentelmo SPALIO-OCTOBER 17
kunigai tuos debatus rengia mandagesne.
Du nykia i diena — 2 vai. po pietų
Komunistams
susmukus
išvažiavimai j parkus, jūrių ii* kviečia visus prisidėti prie nas. “Dirvos” Sprts nori iš ir S vaal. vakare.
pasitaisius, daktarai patarė
ir bažnyčių reikalingumą ar
resortus ir miškus jau apsi šio sumanymo, kad jis kuo- teisint Komarą ir pastatyt,
Tai butų galima sutverti socialis išvažiuoti į Kaliforniją, kur
Perstatymas nebus Pėtnyėioj po nereikalingumą riša.
stojo. Vėsus oras ir nykstanti greičiausia butų įvykintas.
publiką melage, pasmerkt piet ir Sobatoj vakare.
Kliubui bus daug sveikiau. tų kuopą. Pritariančių socia yra šiltesnis ir vienodesnis
Visos
sėdynės
rezervuotos,
parvasaros grožybė, noroms-neVarde W. L. D. Tarybos: Kliubą, kad jo komisija ne std':o<ia dabar B<w Offise.
“Jėzaus Vaikelių Draugi listams čia yra daug. Turėtų klimatas. Kenošiečiai gailisi.
noroms, žmones verčia grįžti
Jurgis Mozuraitis,
norėjo mokėt algos Koma KAINOS: Po pietai-.. 75c. ir $t.00. jos” iš Lietuvos našlaičiams kas nors ton linkmen padir- kad turės nustot darbštaus ir
Vakarais 50c. 75c.. $1.00 ir $1.5’).
nenuilstančio darbininko.* į
miestan.
Jonas Dvareckas,
prašymas aukų, po karštų bėti.
rui.
(+1)
Skarmalius.
J. G.
Pargrjžus i miestą jieškoFeliksas Skliutas.
Toliaus “D.” Sprts sako,
ginčų, tapo atmestas. Toliaus
WORCESTER, MASS.
rris komunistai susipešė
už mergas.
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KELEIVIS

4
I pavasario laiku per ją su ko- i
munija prie ligonio. Ledas
Įlūžo, ir jis prigėrė su visu
Dievu. Dėlto tikintis žmonės
dabar vadina tą upę šventa■jai
—Tai koks iš to išvedi
mas. Maike?
i
I ,—O koks iš to išvedimas,
tėve, kad studentas prigėrė
ežere?
—Aš jau matau: tu. vai
ke. nori mane sukritikuot.
Ale aš neturiu čėso tavęs
klausytis, Maike. Gud bai.

Kas Yra Fašizmas ir Kaip su Juo Kovoti

------------------------------------------- - ---------- Rašo DOMAS BRIEDIS------------------------------------- •-------------------(Tąsa)-------------------------------- | tai su pagelba buržuazinės valdžios nebegali to judėjimo
Matom, kad visuose kraštuose fašizmas yra vieno ir to ^trukdyti teisėtais budais.
i Fašizmas visur dažosi tautinio šovinizmo (neapykantos)
paties turinio bei esmės. Jis paskutiniųjų laikų kontrevo-1
Uncijos Įrankis, jis nauja priemonė kovai su darbininkų ir varsomis. Italijos fašistai sapnuoja, kad Viduržemio jura
valstiečių judėjimu. Italijos fašizmas tai tik aukštesnis jo turi būti “mare nostro” (musų jura). Vokietijos fašistai
svajoja apie kaizerio ir senos Vokietijos atstatymą. Mū
Išsivystymo laipsnis.
Visur fašistų organizacijos sukurtos kariškais pamatais, siškiai “degutininkai” degutavo iškabas. Gyvuliškas na
i ašistų organizacijų nariai, tai kareiviai, kurie privalo pa cionalizmas sujungtas su antisemitizmu — štai visų ki-aštų
siduoti kariškai drausmei, klausyti savo viršininkų ir būti fašistų pažvmis. Nežiūrint šito, fašistai neatsisako iš kapi
talistų žydų imti pinigus,kaip yra buvę Austrijoj. Mūsiš
dideliausio slaptumo.
J. Perkūno Klausimu. i Fašistų kovos būdas — ginkluotas sukilimas,' maištai, kiai fašistai išvien Seime ėjo su garsiuoju Jerinu, buvusiu
perversmai. Todėl fašizmas, iki jis pasiekia valdžios, yra caro kazoku. Fašistai eina prieš kitataučius, bando atimti
“Keleivio” Nr. 36 bendra pusiau arba visai nelegalus (slaptas). Pirmoj savo išsi jiems lygias teises. Fašistų tautiškumas yra meškerė nesudarbis V. J. Zabulionis daro vystymo stadijoj — jis grąsina, antroj — puola atskirus sipratusioms minioms. Tuo tautiškumu slepiamas minių
užmetimą, kad V. Paukštys asmenis ir Įvykdo žudymus, trečioj—perversmai arba jų nepasitenkinimas dabartiniu skurdu. Pavyzdžiui Vokieti
visą laiką' slapta laikęs J. bandymai, kaip Vokietijoj, Lenkijoj.
joj fašistai Įtraukė Į savo organizacijas nesusipratusius
Perkūno pinigus ir tik kaip
Fašistai yra turčių ir kapitalo samdininkai, dažniausia darbininkus, pasivadino save “nacional-socialistais,” arba
žmonės pradėję klausinėti,
tuomet viešai paskelbęs, kad samdyti žmogžudžiai. Jų eilėse daug paleistų atsargon Austrijoj “krikščioniškais socialistais.”
tie pinigai “Laisvei” pasko karininkų Įr Įvairių viršininkų. Ištisus metus žudę žmones Fašizmas didžiausiu savo priešu skaito darbininkų in
linti.
didžiajame kare, tie žmonės šį darbą pasidarė sau amatu. ternacionalizmą, tai yra visų kraštų darbininkų kovą prieš
Tai grynas melas. Dalykas Jiems rodos, kad politinėj kovoj tinka vartoti karo prie kapitalizmą. Tarptautinė Socialdemokratija niekados ne
ve kaip buvo. J. Perkūnas monės, todėl jie kursto pilietinį karą. Turčių ir buržuazi kovojo ir nekovos prieš atskirų tautų teisingus tautinius
per visą laiką tuos pinigus jos pinigais fašistai padarė 400 politinių žudymų Vokieti reikalavimus. Socialistai griežčiausiai stato ir kelia tautų
laikė bankoj ir globėju buvo
tūlas Indrulis. Pagaliaus. joj. laiko žvėrišką tvarką Italijoj, kankina socialistus Ven apsisprendimo obalsius ir už juos kovoja. Darbininkų In
Perkūnas per ligoninę pra grijoj. ir visur kitur juos veisia ir palaiko turtuoliai, kuni ternacionalas 1864 metais pradėjo savo darbą manifestu,
dėjo prašyti, kad “Laisvė” gai ir mintantieji žmonių prakaitu parazitai. Visur fašiz kuriuo rėmė tais laikais caro spaudžiamos lenkų tautos
tuos pinigus išimtų savo glo mas — tarptautinio kapitalizmo smurto ir keršto pada teisingus reikalavimus. Lietuvos socialdemokratija pir
bom Tuomet “Laisvės” gas- rinys.
moji dar 1896 metais proklamavo Lietuvos nepriklauso
padorius P. Buknys kreipėsi
Visų kraštų fašistai laikosi vienokios ideologijos. Jie ei mybės reikalavimą. Už tą reikalavimą vedė kovon šimtus
pas
mane,
kaipo
pas
Notary
—Eik šen arčiau. Maike, kas paėmė viršų. Tai dabar Public, kad aš atlikčiau visus na prieš demokratiją ir socializmą. Kerštas darbininkams ir tūkstančius darbininkų. Tai buvo tais laikais, kada da
ir vėl viskas gerai ir linksma, formalumus, kokie tik reika ii- vargingesniems kaimo ir miestų gyventojams, štai kam bartinių “valio patriotų” ir “degutininkų” pasaulyje nebu
biski pasirokuosim.
—Aš gana arti, tėve, gali tiktai man skauda sukoliečy- lingi.
gyvena fašizmas. Kadangi demokratinėje valstybėje vo. Socialdemokratams nepriklausomos demokratinės
ta vieta, ko ir tau nuo pono
sakvt, ko nori.
Kovo 17 d.. 1927 m. pasiė tvarka su plačiomis politinėmis laisvėmis duoda galimy Lietuvos Respublikos reikalavimą iškėlus, kas galima bu
—Klausyk. Maike, ar tu Dievo žičinu. Tavo senas ka- miau V. Paukšti ir nuvykau
bės darbininkams ir valstiečiams sėkmingai kovoti už so vo Įvykdinti tik carą nuvertus, — musų kunigija kun. Tu
Pranciškus Riestaskaitei gazietose apie tą ri- marotas,
_ • M
ligoninėn
pas
Perkūną.
Vyk

cialistinius siekius, fašizmas skverbiasi sunaikinti demo mo lupomis “Tėvynės Sarge” 1900 m. Nr. 12 rašė:
valiuciją. ką Lietuvos cicilis nosis.
stant
ten,
laive
susitikome
—Bet kodėl jis neparašo,
tai padarė Tauragės mieste?
tūlą Stanelienę iš Nevvark, kratiją ir pastatyti valdžios prešakyje tokius žmones, ku “Politišką Lietuvos neprigulmybę skaitom už tuščią
tėve,
kas
jam
Įšovė
:
revoliu

Social-De—Skaičiau, tėve.
N. J., kuri taipgi vyko Per rie remiasi ginkluotu kumščiu prieš beginkles liaudies ma sVajonę ir prieš aną išreikštą neva Lietuviškos
i.
cionieriai, ar kareiviai.
—Na, o ką tu mislini apie —Koks čia difrensas. vai kūną atlankyti. Ten nuvy ses. Ten, kur fašistai pagrobė valdžią^ tenai jie atima dar mokratiškos Partijos leidžiamose knygelėse, atvirai pro1
tai?
į
.
i ke. kas Įšovė, juk skauda kus, akyvaizdoje Stanelie- bininkams ir plačiajai liaudžiai visas teises, sugriauna testuojame.” ?, ; ! ? '
nės. išklausinėjome Perkūną I darbininkų organizacijas, žudo jų vadus, aktingus darbi 1906 metais kitas dabartinių fašistų laimintojas ir liau
—Aš manau, tėve, kad vistiek.
tauragiečiai pasirodė vyriš —Bet svarbu žinoti, kas ką jis nori padalyti su tais ninkus ir pažangius visuomenės veikėjus.
dies teisių priešas kun. Dambrauskas pareiškė', kad Lietu
kai, tik gaila, kad kiti Lietu yra to skausmo kaltininkas. pinigais, padariau reikalin
Buvo
bandyta
moksliškai
pagrįsti
fašizmo
pagrindus,
va pasiliks ištikima “caro kampininkė.” Šocialdėmokrativos miestai nebuvo .pasiruošę
gus dokumentus pagal jo no
—Kaltininkas, vaike, yra rą ir tt. Paskui reikėjo kreip suteikti jam filosofinio ir politinio mokslo pobūdį. Bet: jos 20 metų kovos su caru ir jo Valdžia privedė prie nepriprie jų prisidėt.
tas.
kas buntą pakėlė.
tis prie ligoninės gydytojo ir ištikrujų fašizmas, kaip sakyta, yra ir pasilieka kapitalistųį klausomos Lietuvos Respublikos įsikūrimo. Fašizmas, ne
—Ar tu pasiutai, vaike!
—
O
kodėl
ne
tas,
kas
pri

gauti paliudyjimą. kad Per smurto puolimas prieš darbininkų judėjimą, nes kapitalis- bojant savo tautinių plunksnų, yra internacionalus visame
Kaip gi tu gali užtarti tokius
žmones, ką buntavojasi prieš vertė žmones tą “bunta” kūnas protiniai sveikas. Ga
: savo veikime. Vokietijos, Austrijos, Vengrijos, Rusijos
vus toki paliudyjimą. balan
savo načalstvą ir da pinigus, kelti?
(jų tarpe Bermontas) fašistai ir monarchistai glaudžiai
—Nesisprečyk, Maike. Aš džio 5 d. vėl su Paukščiu nu
iš bankos išplėšia?
1 dirba savo darbą ir buvo sušaukę net kelias tarptautines
tau sakau, kad čia cicilistai vykome bankan ir išėmėm
-Dabartinė Lietuvos val-)k w R
jki
konferencijas. Vokiečių fašistų vadus Fuchsą ir Machausą
visus pinigus, kurių su nuo
dzia, teve. nėra tikra vai-' dži buntavotis?
susidarė
$418.77.
šimčiais
1923 m. nuteisė už valstybės išdavimą, mat jie buvo paė
džia: jos niekas nennko ir,
TZ . x
niekas jos nenori; ji peri ~^eista£, is tavęs zmo- Keturi šimtai dolerių, kaip
mę pinigų iš Francuzų valdžios. Hitlerio kovos burius L
spėką ir smurtą Įsilaužė | gus, teve. Tu jau pasenai, o Perkūnas reikalavo, buvo
Praslinko jau penki metai Bet, musų nelaimei, šiandien organizacijas aprūpindavo francuzų pinigais tūlas jo ad
valdžios vieta ir kaip koks ne.suPiai}ti gyvenimo. Juk ir perduoti kaipo paskola nuo kaip rašytojas “dėdė” Šer- nėra dar nei paminklo, nebe- jutantas Lideke. Musų fašistai Tomkus ir Klimaitis, ruo
ginkluotas razbaininkas šau asilas spiria, kada jį kas per jo “Laisvės” Įstaigai, gi $20 nas yra palaidotas Tautinėse liko nei paminklui statyti ko- šiant perversmą 1927 m. sausio mėn. 15 d., turėjo ryšių su
‘
m
Tokiai
apgailėtinai
do nekaltus Lietuvos žmo daug kamuoja ir muša. O perduota per ligoninės pa kapinėse tokioje vietoje, ku- miteto.
PrieTtokią
valdžią,
tėž
.
m
0
«
“
s
J
uk
.
ne
^>
las
?
s
tu
‘
rią
gali
surasti
tik
artimiausi
siuntinę.
kuri
buvo
atvykus
Į
padėčiai
esant,
mes,
žemiau vokiečių monarchistais ir buvo gavę 70,000 markių tam
nes.
tam 11^ras teises, “Laisvę,” Perkūnui nuvežti. jo draugai ir jo kulturinius pasirašę, turėjome tverti reikalui. Visų kraštų reakcininkai su dideliu džiaugsmu
ve. kiekvienas turi kovoti, f1 Prllta
konstitucijos
gvarantuotą nes jis tiek reikalavo. Taigi darbus įvertinantys vietiniai naują komitetą ir visu uolu seka Italijos fašistų kruvinus žygius. 1925 m. vasario mėn.
Ir Tauragės žmonėms priklaieo "garbė? kad jie p2tjs L?i“v«: Tai kaiP 8* Į13gali ne- V. Paukštys dar savo pridė- lietuviai. Gi plačiąjai visuo- mu griebtis darbo, kadangi Italijos fašistai Įkūrė savo “internacionalą.”
pirmutiniai driso tai razbai-‘slPr.13slnt- kuomet akyplesa jo. nes nenorėjo draskyti ke- menei jo kapas nėra žinomas jau ilgiau šio būtino reikalo
Fašizmas yra kova tarp darbo ir kapitalo, kurios dauge
nori jam ant sprando joti ? turis šimtus.
ir nesurandamas. Ilgiau taip vilkinti nebegalima.
ninkų šaikai pasipriešinti.
Taip, vaike, tik velnio
—Maike, tu taip nekal- —
....
Kaip matote, nei Paukš negali tęstis.
Naujai susikurusio komi lis socialistų ir darbininkų pakankamai dar nesuprato ir
bėk, ba tu užgauni mano pasiuntiniai kalba. Kristaus tys, nei kas kitas niekad ne Visos kultūrinės tautos sa- ’teto tikslu yra atidengti dė todėl nėra pasiruošę kovai su juo.
patriotiškus jausmus. Taura- mokslas kitaip mokina. Jis laikė pas save Perkūno pini vo dainius, poetas, rašytojus dės
Šerno paminklą 30 d. ge Vakarų Europos darbininkai dešimtmečius vartojo tai
1
gė yra mano tėviškė, aš tenai sako: “Palaiminti ubagai gų ir dabar jų nelaiko. Pir ir mokslo vyrus turi tinkamai gužės,
1928 m. Taigi laiko kius agitacijos ir propagandos kovos budus. Susirėmimai
.
kiaules ganiau, tenai kalvys-į dvasioje, nes jų karalystė miau Perkūnas pinigus laikė Įvertinę, puošniais pamink tebėra tik septyni mėnesiai.
tės išmokau, iš tenai i vaiską dangaus.” Tai reiškia, vaike, bankoj ir jų globėju buvo lais atžymėję jų kapus, kurie Bet darbas vistiek turės būti atsitikdavo labai retai. Kovoje su kapitalo militarizmu so
išėjau, ir ant galo iš tenai kad valdžios reikia klausyti, Indrulis, o dabar jis juos lai dažnai būna įkvėpimu — in atliktas. Paminklą pieš ir cialdemokratijoj vyravo taikios — demokratinės kovos
Amerikon atvažiavau. Te- o tada gausi dangaus karaly- ko “Laisvės” įstaigoje ir turi spiracija gyviems rašyto- dirbs
lietuviai artistai ir pažiūros. Prie viso to prisidėjo nuomonė, kad lemiančius
1
nai man buvo žinomos visos.stę.
nuo tos Įstaigos oficiali do jams, dailininkams, moksli skulptoriai, kurių domei ko mušius galima bus laimėti politinės jr ekonominės kovos
—
Šitokį
mokslą,
tėve,
iš

mergos. Ir aš niekad nebū
kumentą.
ninkams ir visuomenės vei mitetas netrukus paskelbs priemonėmis. Buvo išimčių, bet jų nedaug.
čiau tikėjęs, kad tenai butų galvojo kunigai su ponais,
Joseph LeVanda. kėjams. Kultūringi žmonės, konkursą. Todėl šiuomi ir
Šis kovos būdas, kurs laidojo darbininkų judėjimo vys
kad
pavergti
jų
žmonės
nesi__
galėjęs atsitikti toks prajogerbdami savo mirusius did kreipiame visuomenės domę tymąsi pačioj jo pradžioj, nėra pakankamas šiuo metu,
vas. Tik vakar gavau groma- priešintų. Bet jaunas pasau
vyrius, stumte stumia gyvuo i tai, kad pasiskubintų su au kada darbininkų klasė artinasi lemiančiai kovai už val
tą nuo seno savo pažįstamo, lis šitokį mokslą atmeta. Jis
sius prie didesnių pastangų, komis.
sako
kunigams
ir
ponams
su kuriuo kartu prigulėjome
prie didesnio pasiaukojimo Visos Amerikos lietuvių džios vairą.
taip:
“
Jeigu
ištikrujų
yra'
Prie savo kūdikio lopšelio
prie švento Ciprijono brostir aukštesnių tikslų. Tokiu pažangios organizacijos ir Suprantama, darbininkija neprivalo atsisakyti nuo de
vos ir kartu eidavom agurkų toks dangus, kaip jus skel Ramiai sau motina klūpojo.
budu auga tautų kultūri pavieniai žmonės, kurie nuo mokratijos, kuri duoda galimybės sustiprinti darbininkų
bia!,
tai
jus
patįs
bukit
uba

vogti. jis man viską išviroziširdžiai prijaučia šiam kil organizacijas, iškovoti atskiras svarbias politines ir ekono
Kaž-ką jausmingai ji šnabždėjo nis lobis.
jo. Rašo taip: “Tegul bus pa gais dvasioje: jus patįs eikit lr ko tai meldė ji vaikeliui.
niam darbui, malonės nevil
Mes, lietuviai, irgi esame kindami prisiųsti savo auką mines reformas ir paruošia proletarus lemiančiai ir galuti
garbintas, su tavo atsakymu į dangaus karalystę: mes
kultūrinės tautos vaikais ir Šerno Paminklo Fondan. Če nai kovai tarp darbo ir kapitalo. Vienok sąlygose, kada
ant amžių ir amen. O dabar nenorim tenai eiti: mes no Naktis. Tyla. Motutė miela
turime daugiau kaip vieną kius reikia rašyti ir Money demokratija puolama, kada norima ją panaikinti, nėra ga
apznaiminu, kad mes esam rim ant žemės pasidaryti Viena tik meldžias ir dūsauja,
didelės sielos brolį — meno Orderius pirkti vardu Šerno limybės vaduotis vien tik ramiais kovos budais ir priemo
dangų.
”
visi sveiki ir linksmus, tiktai
ir mokslo augštenybių pasie Fondas, ir prisiųsti finansų
taip
nekalbėk.
T
V
,on
»
dangaus
apšviesti
markatna, kad pas mus buvo —Maike,
‘
*
maldauja.
kusį didvyrį. Mes net savo sekretoriaus antrašu: S. K. nėmis. Prieš fašistų lazdas, revolverius ir šautuvus nepa
buntas. tai man Įšovė į tokią ’ba gali kokia nelaimė atsitik Ką ateit s šuneliui lemia?...
Himne giedam, kad musų Grisius, 2441 W. Marquette dės vien tik įprasti politinės ir ekonominės darbuotes
vietą, kad nei kitam negali ti. Pažinojau aš vieną tokį
budai.
tėvynė Lietuva yra didvyrių Road, Chicago, III.
ma-parodyt, nei pačiam pa mand ragai vį Lietuvoj. į kle- Ir taip kliip-Klama užsnūdo.
žemė.
Bet
nelaimė
pas
mu

matyt, o ir atsisėst negaliu. sas eidavo. Kai parvažiuoja, Nes palikus kasdieninius darbus,
Pasitikime, kad šis musų Kur darbininkija pasitikėjo tik savo skaitlingumo jėgą
mis
yra
ta,
kad
mes
dar
neiš

būdavo,
ant
vakacijų,
tai
Ir buntas buvo labai didelis,
žodis nepraskambės pro pa ir senomis kovos priemonėmis, — ją skaudžiai sutriuškino?
Šią
naktį
jautėsi
nuvargus
—
mokom
savųjų
brolių
ištobu

ba visa policija buvo suraš- pėtnyčioj mėsą valgo, kuni
žangios visuomenės ausis ir Ryškų pavyzdį patiekė mums Italija ir Lietuva. Čia fasis
lintas
sielas
tinkamai
supras

Bet
kaž
kedel
į
greit
atbudo?...
gus
kritikuoja,
sako,
kad
dū

tavota ir Į cypę uždaryta,
musų darbas bus tinkamai tams be kovos pavyko pagrobti valdžią į savo rankas, nes
ti, įvertinti ir pagerbti. Už paremtas.
pulitiški raštantai'' buvo pa šios nėra. O ar žinai, kas at Išgirdo ji, kai sušlamėjo,
paprastos darbininkų kovos priemones buvo silpno* pasi
miršimas “dėdės” Šerno sta
leisti, o į jų vietą visa musų sitiko?
Kaž-kas naktinėj, tamsumoje— to lietuvius nekokioje švieso
Šerno Fondo Komitetas: priešinti.
načalstva buvo uždaryta. —O kas?
je. Tai nedovanotinas apsi Stasys Kodis, pirm.
Fašizmas yra tarptautiškas reiškinys, Jo pergale ira
Užėmė visas valdžios učrež- —Važiavo sykį per ežerą, lr kažin kur tolumoje
leidimas,
ypač
musų
inteli

dėnijas, iš banko paėmė du ledas įlūžo ir prigėrė. Ot, Slaptingas balsas jai šnabždėjo:
K. Katkevičienė, vicepirm. luose sustiprino visos Europos reakcininkus, paskatina
gentijos.
tau
ir
mandravoti
!
• šimtu tūkstančių litų ir pa
—Nutilk, motut—veltui raudoti.
P. Z. Zalatoris, M. D., ižd. juos organizuotis juodmarškinių pavyzdžiu. Ka» |\yk<
Tiesa, nuo pat “dėdės”
skelbė, kad Smetonos val —O ar žinai, tėve, kodėl Žinai, gyvenimas beširdis,
Italuose, gali įvykti ir kituose krastuo&e, louei į&ų
S. K. Grisius, fin. sekr.
Šerno mirties dažnai buvo Julius Švitra, susinės, sek. tų darbininkai privalo budėti n žinoti Kad iasi iu eri
džios jau nebėra. Mislinom, viena upė Lietuvoje vadinasi Be gailesčio, rustus, Įširdęs—
kalbama apie pastatymą jam
kad bus jau Sudna Diena. “Šventosios” vardu?
Reikės
jam
vargti
ir
kovoti#
—O kodėl?
paminklo ir kartą jau buvo Jonas Bardauskas, ižd. gi. yra blogiausiAs visų blogumų ir tuose krastiiOše > nr j*-Ale neužilgo atėjo vaiskas,
(Bus daugiau)
J. Pleirys.
A ienas kunigą.* važiavo
net ir komitetas susitveręs. Į K. J. Semaška, iždo glob. Mar tik veisiasi.
tai pradėjo šaudytis, ir vais«

L. ŠERNO PAMINKLO PA
STATYMO REIKALU.

Motina.
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KELEIVIS

v

Įvairios Žinios.

i

KATALIKŲ MISIJOJ SU-* LA TOURAINE KAVOS ,
DEGĖ 19 VAIKŲ.
KONCERTAI

pijos, Šleskunų kainjp Meldžiu atsi.
i Iš Tsingtao pranešama,
---šaukti šiuo adresu:
į kad Japonijos pakraščių
FRANK YUCIS
! garlaivis “Gentoku Maru,” j
Con*ress avė.. Shelton. Conn.
■ veždamas 278 kiniečius pa-1 Pajieškau __
Jono Almonaičio, Jono
' > ir Jurgio Orini1 sažierius, apvirto Tsingtao Grigučio. Jono Ako
įlankoj ir visi žmonės nuėjo
iui’iu dugnan.
iConn. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Kanados šiaurėj, prie Lac
La Plonge ežero, katalikų
misijoj ištiko gaisras nakties
laiku ir sudegė 19 vaikų.
Sudegė taipgi “sesuo” Lea ir
vienas kunigas, kuriedu te
nai miegojo. Žuvusieji vaikaĮ buvo, visi indijonai. Iš visp jų buvo tenai 65, bet 46
išsigelbėjo.

'v

VYRAI REIKALAUJA LY- 'sutiktų atvažiuojantį vyrą.
GIŲ TEISIŲ SU
Kalvis sutiko. Traukinys atMOTERIMIS.
įėjo vėlai vakare. Abu svai

NUSKENDO 278 K1NIE- j Frank Yucis pajieškau savo brolių
GEROS PROGOS!
Adonio ir Jono, paeina iš Kauno rėdyČIAI.
bos, Telšių apskričio, Alsėdžių para- FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI NE-

APtlURfiSiT MUSU KOLIONUĄ IR
NEPAMATYSIT MUS!
Mes turime tokių farmų, kokių tik
Jus reikalaujat ir užtikrinam tą, ką
žadam. Musų yra didžiausia lietuvių
kolionija Amerikoje. Rašykite, prisiu
sime kataliogą.
(-)
PHILLIPS & .M ATTIK
R. 2, Box 83,
Scottville, Mich.

dau praėjo tie laikai, kada niai susitikę pasisveikino ir
J
®______________
I
TONY WARREN
PARSIDUODA FARMA
I
(Woronikaitis)
__ a lygių linksmai važiavo namo. Tik
moteris reikalavo wsau
270 akrų žemės, 200 akrų jau iš
NETOLI ROMOS SUŽEISBox 104,
Westerly, W. Va. dirbtos, 100 tonų šieno, 14 kambarių
teisių su vyrais. /Austrijos kiek pavažiavus mišku, šiaiTA 50 ŽMONIŲ.
j
Agnieška Tautkus, pajieškau sa_ namas, 11 kitų budinkų, keletas kar
ir
arklių, visi ūkės įrankiai, gazoli
Sostinėj Vienoj susitvėrė or-/ga
_ kalvis sulaikė-arklius
... . ,
Italijoj, netoli Romos, aną vo švogerių. Kaitono ir Juoza|x> Taut- vių.
no stotis ir storas. Arti vieškelio ir
ganizacija, kuri pradėjo rei-1 liepė svainiui išlipti, šis ma— ................... - “
•• Užvenčio miestelio, gatvekarių,
tik 7 minutės nuo miesto,
rvta
susikūlė
du traukiniai.
J.‘.e paeina js
juokai ne
Šiaulių apskričio
apskričio. Nuolankiai prašau Kaina už viską $8,000. įnešti $3,000,
? 7
.
. .
-r. •
Siaubu
’kL-Juni;
alauti vvrams lvgių teisių4' nivhmys
nvdamas, karį
kad tai juokai,
ne- RADO AUTOMOBILĮ SU
Nelaimėj sužeista o0 žmo atsišaukti sekančiu antrašu: (41) Priežastis pardavimo — savininkas
■ -“
’
’ •’-**
’bet1 ’kalvis
--■**■--•
ŽMONIŲ KAULAIS.
klausyti,
su moterimis.
Kad- moteris norėjo
A TAUTKUS .
■ > :■
sergi.
KIEMAN
(42)
nių.
144a Marshall st., Johanhesburg,
St. Johnsbury, Vt.—Sušiandien turi daugiau teisių jėga Jį iš vežimo išstūmė.
SARATOGA SPRINGS. N. Y.
South Africa.
negu vyras, tai šita draugija Nežiūrint tai, Kisas vis dar grįžę čionai iš White MounDRAUGAI DARBININKAI,
I KANADĄ.
Aš, Antanas Kulbeckas, pajieškau
nurodo faktą, jog šeimynai manė, kad tai juokus svainis tains turistai pranešė policidraugo
Petro Stalionip, Kauno rėdyAtitrauksiu
Jūsų gimines, pažįsta
SKAITYKIT IR PLATIN- bos, Dzigonių kaimo Šu- iųo mes kar
persiskhiant teismai beveik krečia, bet tuoj nusivylė, jai, kad vienoj lavinoj tarp
mus, kaip vyrui, taip ir moteris ar
tu atvažiavome į Ameriką 1907’ me merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano
KIT “KELEIVI”.
visuomet nusprendžia, kad Kalvis išsitraukė iš vežimo tų kalnų jie radę jau apiputais. Meldžiu atsišaukti arba kas apie patarnavimas yra sąžiningas, saugus,
vyras turi mokėti atsiskyru geležines šakes ir jomis užsi-! vusį automobilį su dviejų
jį žinote, malonėkit pranešti.
(41) greitas. Mano patyrimas laivakorčių
ANTANAS KUI.BECKAS
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi
siai pačiai alimoniją. Taigi mojęs sušuko: “Dabar mirsi; žmonių kaulais. Blėtos su Ponas W. S. Quinby, pre
kurie jau per mane atsitraukė sa
Draugija Vyrų Teisėms ginti pasiruošk Kisas keliaklup- numeriais liudijančios, kad zidentas The Greenleaf DnERHATIORAL PAPER CO. 517 Iteiaivare avė., Riveriidė^ N. J. tie,
vo gimines yra man dėkingi už mano
Kompanijos,
kuri
gamina
Pajieškau savo sunaus Petro Bud- rūpestingą patarnavijpą. Kaip mergi
New York, Ni Y.
reikalauja šitą paprotį pa ščias pradė jo prašyti pasigai- automobilis atvyko tenai
gino, keturi metai atgal gyveno Nev noms, taip ir visiems keleiviams pa
geriausią
kavą
vardu
La
lėti,
žadėdamas
pusę
savo
1922
metais
iš
New
Jersey
August
31,
1927.
keisti taip, kad tokiuose atsi
Yorko apielinkėj. Is Lietuvos paeina iš mpinu geras apsistojimui vietas Ka
Touraine, sumanė šitos ka
Paupinės kaimo. Upinės pašto. Jeigu nadoje Mano patarnavimas ir kainos
tikimuose, kur persiskyrimas pinigų, bet kalvis buvo ne- valstijos.
kas apie jį žinote, širdingai meldžiu laivakorčių yra pigesnės, negu kitų
vos vardu duoti Radio kon Kompanijos Direktoriai pa pranešti,
Griebęs
Įvyksta iš moteries kaltės,, pei-maldaujamas.
bus atlyginta.
(-) agentų. Dėlei platesnių informacijų
skelbė
reguliarius
kvoterinius
di

certus. Vienas tokių koncer
SUDEGĖ ŽMOGUS.
MRS. ANNA BUDGIN
visad kreipkitės pas mane šiuo adresą:
alimoniją turėtų n^kėti ne Kišą, surišo ir vėl šakėmis
videndus vieno ir trijų ketvirta
alekandKr s. lemtis
vyras pačiai, bet pati vyrui. užsimojęs riktelėjo: “Nu Wilmingtone, prie Silver tų bus ši nedėldienį, Spalio dalių procentų (l%'/<) ant Cu- I6«>9 So Wentworth avė., Chicago, III.
Tourist Agent
(-)
mirk.” Vargšas “amerikie Lake, sudegė vasarnamis ir 9, tarpe 7:30 ir 9 ;30 vakare. mulative 7'7 Preferred Stock Lietuvių Darbininkų Pašalpinė 45 Windsor
St., Montreal,
Draugystė. Gary, Indiana, pajieško
P. Q., Canada,
RUSIJA RUOŠIASI AP- tis” iš baimės apalpo nesiti ant rytojaus degėsiuose at Tie koncertai bus leidžiami šios Kompanijos, ir reguliarius mirusio nario -Kastanto Pieškaus vai
oran
iš
Radio
stoties
WEEI.
kėdamas
gyvas
ištiksiąs,
bet
kų: Boleslovo. Zofijos ir Aleko. Atsi
VAIKŠČIOT REVOLIU
rasta suanglėjęs žmogus.
dividendus vieno ir šaukite
SVARBI ŽINIA
ir gaukite tėvo pomirtinę. Jei
kiek pagulėjęs ir nesulaukęs Prieš gaisrą tenai buvo triuk Išviso tokių nedėlinių kon kvoterinius
CIJOS SUKAKTUVES.
Parduoda laivakortes') Lietuvą a®
pusės
procentų
(1^
‘
7)
ant
Cugu kas apie juos žinotumėt, malonė
bus 26. Grieš puiki or
kite suteikti žinią. Jau daug metų ve geriausių laivų. Taipgi laivakortes S
ši rudenį sukanka 10 metų kalvio smūgio pradėjo abe šmas ir kaimynai matė pas certų
mulative 6'7 Preferred Stock lionio
pati pabėgus su Steponu Jab Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių į A>
kestrą
po
vadovyste
Augusto
joti,
ar
jis
vis
dar
gyvas
ar
kui 4 vyrus bėgant. Policija
nuo to laiko, kaip bolševikai
meriką ir Kanadą. Padarau dovietnasšios
Kompanijos,
už
praėjusį
lonskiu.
’(42)
Vannini.
Taipgi
bus
vokalių
jau
miręs,
o
gal
tik
siela
gy

tis,
įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo
suėmė
keturius
Įtariamus
ELIJOŠIU.S
ARMINAS
paėmė Rusijos valdžią i savo
kvoteri, išmokamus Spalio 15, 1123 Tyler st.,
ir
instrumentalių
solistų.
Ši

Gary, Ind. aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini
vena.
Pamažėli
pasukęs
gal

žmones
ir
tardo
juos.
rankas, šitoms sukaktuvėms
gus Į Lietuvą, Lenkiją, Rusiją ir j ki
tie visi koncertai bus po di- 1927. savininkams, kurie yra ant Morta Radauskaitė-Puskunigienė, tas
vą pamatė kalvį vis dar tebešalis Užlaikau krautuvę visokiu
pažymėti 7 lapkričio Rusijoj užsimojusį
rekordo,
baigiant
biznį
Spalio
1,
reikalingiausių dalykų. Iš toli ar arti
____
__
į
akcija
A.
B.
Hali,
The
šakėmis,
ir
lyg
pajieškau
sesers
Marijonos
Laukaitie

ruošiamos didžiausios iškil sustingusį, nepaprastu akių UKRAINOJ PASMERKTA
1927. čekiai bus išsiuntinėti. nės, Rudkampių kaimo, Mariampolės visad kreipkitės:
(-)
SUŠAUDYT iŽ BANDITŲ? Greenleaf Kompanijos ViceJONAS SEKYS.
mės. Tūkstančiai' pakvieti
Transferių knygos nebus užda apskr., Balbieriškiu valsčiaus. Gyveno 177 Park «U
Hartford. Couu.
Anglijoj, paskui atvažiavo į Kanadą ir
Plento._______
-------- ----- -----------------------—
mų tapo išsiuntinėta i užsie blizgėjimu į jį žiūrintį. Kisas . Odesoje buvo 25 banditų Prezidento.
rytos.
ten
gyvena
Ji
pati
arba
jos
dukters
lai atsišau! ia; žinantieji malonės pra
VĖŽIO LIGĄ
nius žymesniems rašytojams jausdamas, kad kažkas su byla, kuri tęsėsi 5 dienas.
0WEN SHEPHERI)
kalviu
nepaprasta
atsitiko,
nešti.
t
(42)>
GYDOM
BE PEILIO, kaip i» Ar
Dvylika
banditų
buvo
paDĖL
15
CENTŲ
NUŠOVĖ
ir šiaip pažangiems visuome
MRS. MORTA PUSKUNIGIS
Vice-President & Treasurer.
tuoj
atsipalaidavo
nuo
virvių
šaus, taip ir iš vidaus pasekmingai,
MERGAITĘ.
17 Centrai avė., Torrington, Conn. bile tik nebūtų labai užsisenęjus; r»ęl
smerkta sušaudyt, o 13 kalė
nės veikėjams. Iš pakviestų
nubėgęs į gretimą kaimą ti.
informacijų kreipkitės šiuo
jau pasižadėjo iškilmėse da ir
Pajieškau švogerio Juliaus Dovido, platesnių
Chicago, III. — Frank AKI SDIVAiLEJfflO DĖL
Dasikvietė
keletą
vyrų.
Grį

adresu:
(42) ■'
paeina iš Kėdainių apskričio, Krakių
lyvauti Amerikos socialistas žę rado taip pat kalvį besto
Schieben, 19 metu amžiaus
S.
TAREILA
parapijos, 10 metų atgal gyveno Minrašytojas Upton Sinclair, vintį, kaip ir paliko. Įvertę jį, NEWARKE IŠMETĖ 18 vaikėzas, pereitą nedėldienį
Rogers st.,
Looell. Mass»
den. West Virginia. o dabar nieko apie 273
STRĖNŲ
GEL
’
MO?
P. S. Galite rašyti lietuviškai, lenjį
nežinau.
Jis
pats
ar
žinantieji
apie
prof. Scott Nearing, senato kaipo kokį rąstą vežiman nu
PHOHIBICININKŲ
čia nušovė savo mylimą mer
jį meldžiu pranešti šiuo antrašu: (42) kišlai ir angliškai.
rius Brookhart, Elizabeth vežė Kurtoso ligoninėn.. Iš Washingtono
Johnson
’
s
RedCross
giną.
16
metų
amžiaus
StefĮsakymu,
M. KAČINSKAS
2226 W. Marųuette Rd., Chicago, III.
Ar Jaučiatės Silpnas*
Gurley Flvnn, socialistas keltomis rankomis jis taip Newarke išmesta 18 prohibi- fie Ciec. užtai kad ji papra
Kidney Plasteriai teikia
James Maurer ii/daug kitų. stipriai laikė šakes, kad teko clJ’os agentų. Tas buvę reika šė ir priėmė iš kito vaikino
Greitą, Tikrą Pagalbą.
Nervuotas
*■>• »•<*
APSIVEDIMAI.
Miss Anna L. Hogg, Korea, Ky... jra
Iš Anglijos sovietų valdžia lų kotą nupjauti.
15
centų
ant
gatvekario.
Tai
llinga dėl “prohibicijos laGreita pagalba yra patikrinta bevo puikias pasekmes nuo vartojimo
yra pakvietus garsųjį socia Taip ir dabar, po trijų mė- 60. ’
Pajieškau apsivedimui merginos Nuga-Tone. Ji sako, "Ąš buvau vjįšai
atsitiko grįžtant iš šokių.
, veik nuo pat momento, kuomet jus
panaudosit Johnson’s Red Cross Kid tarpe 20 ir 28 metų amžiaus. Aš esu nusilpusi ir nervuota, negalėjau nieko
listą
rašytoją Bernardą nėšių, kalvis sustingęs, be
vaikinas. Malonėkite su pirmu laišku veikti, ir aš pasakau, kad Nuga-Torte
ney Plasterį prie skaudamos vietos
Shaw. prof. Upsoną ir dau žado, bet gyvas, guli rankas
Šildant, švelninant, ši senoji gyduolė prisiųsti savo paveikslą, kurį ant pa padarė man daugiau gero, negu vtei
(40) daktarai. Nuga-Tone mane išgydė Tai
gelį darbininkų vadų.
pašalins aštrius skausmus ir atšipu reikalavimo grąžinsiu atgal.
iškėlęs ir jose laiko geležinių;
M R A. N. B.
tikrai yra geros gyduolės. Tūkstančiai
sius
diegimus
strėnose,
sustiprins
ir
Maskvoje bus Įtaisyta di šakių koto gabalą. Gydyto-j
Simpson. Pa. kitų žmonių turi tokius pat praneši
suteiks nusilpnėjusiems muskulams 901 Main st.,
delė paroda, nušviečianti, jai mano, kad kalvis sirgo į
galimybės atgaut tvirtumą, ir visus
mus."
PAJIĘŠKOM GASPADINĖS.
trukumus- pašalins tarsi magišku budu.
Nuga-Tone turi suteikti jums užgakiek Rusija prie sovietų val arterijų sukalkėjimu, kuris ir
Trįs “bečleriai" pajieškom geros nėdinimą, atbi pinigai gražinami.
Gyduolės persisunkia per odą ir ei
džios pažengė kultūroj, eko paraližiavo jį tuo metu, kai
na tiesiog į silpnas, skaudamas riet is, gaspadinės, rmjteries arba merginos, Bandykite jas dėl padauginimo svaru
nusilpusius muskulus, malšina skaus tarpe 35 ir 4<rmetų amžiaus. Mes už mo. pataisymo nervingumo, nemigės,
nomijoj ir apšvietoje. Visi jis šakėmis užsimojo į svainį. I
mą, gaivina nusilpusius nervus ir at silaikome švariai ir gražiai gyvename. jautimo nuovargio iš ryto, galvos
Daugiau informacijų suteiksime per skaudėjimo, prasto apetito, nevirškini
teatrai planuoja iškilmingas Bet tamsus žmonės, žinoma,
stato liuosą veikimą muskulų.
laiška. Atsišaukite šiuo kdresu: (41) mo. inkstų arba pūslės trobelių, už
Dėl
greitos
pagalbos
—
buk
tikras
programas. Pirmutinei sąvai- visą tai kitaip aiškina ir čia
KILLIAM ANULEVIS
kietėjimo ir panašių nesmagumų.
pareikalaut didelio Johnson’s Red
United Store,
tei yra šaukiamas moterų mato stebuklą.
Cross Kidney Plaster o su raudona
Nuga-Tone suteiks jums stipresnius
WEVACO.
W.
VA.
flanele užpakaly. Visi vaistininkai
nervus, didesnį raumenų stiprumą ir
darbininkių ir valstiečių
atnaujins jėgą ir energiją visų organų.
juos parduoda.
Pajieškau moters, kad ir su vienu Vaistininkai
kongresas, o taipgi ir speciaparduoda Nuga-Tone.
vaiku, dirbti kaipo šeimininkė lodžing- Nusipirkit 1 butelį šiandien.
lis Pildomojo Centro Komi ELGETŲ “VADOVĖLIS
houz.ėj ant 6 vyrų. Kambarys ir valgis
PAJIF.ŠXOJIMM dvkai, o mokesti susitarsim.
Paryžiuje nesenai elgetos
teto posėdis.
T. GLEBUS
išleido savo reikalams ski
NUO ODOS LIGŲ
9 Dolton et.,
Peabody, Mass.
Pajieš! au savo dėdės Vlado RasKUNIGAS PADARĖ NELE riamą knygą, arba ■“vado
■ausk''. panin i iš Panevėžio mi--s»o.
Pa (ieškau apsivedimui merginos ar Į
Naudok gydančias pulae
GALI OPERACIJĄ MO vą,” kaip jie patys vadina,
Apie 24 methi I aip gyvena A m--i’o j. ba našlės nesenesnės kaip 45 metų Aš
girdėjau
I
ad
pirmiau
gyveno
Chi>
a^avo profesijos reikalams.
TERIŠKEI.
esu vaikinas 37 metų ir turiu turto.
FREEDOL
goj. Prašau atsišaukti arba kas žinot Kuri mergina teisingai mano apsives
Knygoj
yra
pamokinimai
ir
praneškit. už ka busiu dėkingas.
Katalikų kunigas O’Conti. meldžiu atsiliepti per laišką ir su Tai yra receptas g-trsaus šveicariško
VLADAS RAŠČAUSKAS
sipažinti su manim.
noi papuolė bėdon. Alaba- budai, kaip reikia elgtis ir
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
29 Nelleda st., Montreal P Qiie.,
J. WASILIUS
prašyti
aukų
iš
praeivių,
ria j odą ir po 5 minutų visiškai praša
Canada.
mos valstijos prokuroras sa
1739 So. Halstcd st..
Chicago. III. lina įdegimą bei skausmą. FREEDOL
oM
kaip
vartoti
grimasas
ir
bal

ko, kad šitas dūšių ganyto
stebėtinai greitai išgydo šašus, Ronas,
JONAS BALNIS, iš Paukščių lai
Pajieškau apsivedimui merginos ar
jas. beganydamas vieno ka so tonus.
me, Trakų apskričio, jau 3 metai kaip ija našlės be vaikų, nuo 24 iki 33 metų. Egzemą. Hemoroidus, šunvotes. Nie
švažiavo iš Batono ir paliko 3 vaikus I»e skirtumo tautos ir tikybos, ir kuri žulį ir kitokias odos ligas. Kaina $1.00.
Per pii-mąsias dienas, iš
reivio pačią, padarė jai neleir
žmoną. Motina tų kūdikių mirė dvi yra biskį pasiturinti ir ateityje norin- Reikalaukite aptiekose arba prisiųskigalę operaciją (prašalino leidus “vadovėlį,” jo parduo
sąvaiti atgal ir nėra kam jų užlaikyti. či< s gyventi ant ūkės. Aš esu lietu te $1.00 ir mes tuojaus išsiųsime per
(-)
Todėl kas apie jį žino malonėkit jam vis, 34 metų vaikinas, pasiturintis, tu paštą bonką.
kūdiki). Kada skandalas iš da jau 3.500 egz., nes jį perka
FREEDOL REMEDY CO.
pranešti. I-ai jis atsišaukia šiuo adre riu pinigų dėl pradžios gyvenimo ir
irneelgetos.
Aišku,
kai
kada
388 D. Warren St.. Boston 19. Mass.
ėjo i aikštę, kunigas pabėgo
su:
automobilių. Aš manau pirkti farmutoks
“
vadovėlis
gali
būti
la

MRS.
FRANCIS
AMBRAZIENĖ
kę. taigi yra labai reikalinga gaspadi
Į Kanadą, ir Alabamos vals
Su 10
GEM Britva
149 Silver st.,
So. Boston, Mass
nė. Merginos, norinčios susipažinti,
tijos prokuroras dabar reika bai naudingas ir nusibankruprašomos prisiųsti savo paveikslą,
AUTOMOBILISTAMS.
tijusiam
turčiui.
Pajieškau pusbrolio Jono I.ukausko, kurį ant pareikalavimo grąžinsiu.
lauja. kad Kanados valdžia
GEM Ašmenų
ir 2 asmeniu
16 metų atgal gyveno Belshill. Scot- Merginos iš artimu miestų kaip tai,
Iš SENf PADARAU NAUJUS
šitą “doros mokytoją” išduo
'and, Budivil) Park. dirbo po žeme. Jis Bridgeport. Now Haven. Ū’aterbury,
PIGIA KAINA.
vra baltai-rudai-geltonų plaukų, tam i galit atsišaukti l>c paveikslo.
(42) Pentinu įvairiomis spalvomis sulyg
tų. Katalikų dvasiški ja daro GIRIŲ GAISRAI PRIDA
už 69c.
VELTUI
sių akių. Jo pati mažo ūgio, juodų
(-)
pasirinkimo. Darau ir Dueo.
A. BRUŽĄUSKAS
didelių pastangų, kad Kana RĖ $26,900,000 NUOS
niauku. Girdėjau, jog karės metu at- I P. O. Box 132,
Shelton,
Conn.
Darbas
gvarantuojamas.
TOLIŲ.
važiavo į Canada ar i Ameriką. Iš į
dos valdžia kaltinamojo ku
A. KASPAR
UE1K šiandien pas savo krautuvLietuvos paeina iš Razukų kaimo. :
66 Victoria St.. W. SomeiNilIe, Mass.
Jungtinių
Valstijų
žemdir

nigo neišduotų.
lajokės valsčiaus. Taipgi pajieškau ;
Tel. Som. 6520-J.
ninką. Užmokėk jam 69c.—tai
FARMOS
bystės departamento surink
Jono Virmausko. Viekšnelių kaimo,
Luokės valsčiaus. Telšių apskričio
SUSTINGO UŽSIMOJĘS tomis žiniomis, pereitais me
paprasta kaina už pakelį 10 Gem Double
Girdėjau randa i Canadoj. Taipgi paParsiduoda Balandžiai.
tais šioje šalyje buvo 91,793
jieškau Lukauskių gyvenančių Cana PARSIDUODA FARMA
ŽUDYTI.
Life
Blades
(tie
ašmenjs
vadinas
"Doub

Lietuviški, so
doj. Prašau atsišau' ti arba kurie apie
38 AKRAI žemės. 10 kamba
Nepaprastai keistas atsiti atskiri girių gaisrai, kurie su
juos žinot malonėkit man prane-ti,
šukom,
verstiniai
le Life," nes laiko 2-syk ilgiau). Jis duos
rių nauja šluba, pilnai išfornibus atlyginta.
kimas nesenai Įvyko Vengri naikino 24,300,000 akrų miš
balandžiai viso
JOSEPH LUKAUSKIS
šiuota. 6 kitokie budinkai. 500
joj. Apie tai labai daug kal ko. Nuostoliai apskaitomi į
tau da magaryčiom naują Light-touch’’
kių spalvų. Ant
Hooper Road,
Readville, Mass.
vištų. 5 karvės, 2 arkliai, visokie
orderio
prisiunbama ir Įvairiai aiškinama, $26,900,000. Daugiau kaip
Gem Britvą ir 2 extra Gem asmeniu su
Aš, Magdalena Tolavinskienė, po farmos įrankiai, masinos, veži
čiu
i
visas
dalia
72
nuošimčiai
gaisrų
esą
su

kaip kas išmano. Svarbiautėvais Mikalauskiutė, pajieškau savo
Suvienytų Valsti
musų
komplimentais.
žinota
kilus
iš
žmogaus
kal

brolio Jurgio Mikalausko, kuris l/?le- mai ir javai. Karma randasi 1 ’z
sias atsitikimo kaltininkas
jų. Su užklausi
tas metų atgal gyveno apie Montreal. mailės nuo gelžkelio stoties. Turi
yra nedidelio Kurioze mies tės, o 12 nuošimčių buvo žai
mu rašykit laiš
Skuskis
tais
2
ašmenim
kiek
tik
nori.
Ban

Canada. Yra svarbus reikalas. Geisti
ku.-.
(I3>
telio kah is Andrius Gorgeli. bo uždegta. Likusių 16 nuo
na. kad pats atsišauktų, arba kas apie būt parduota Spalio mėnesio pra
dyk juos visokiais skutimosi budais. Jeigu jie
GEORGE BEN'DORAITIS
jį
žino
kad
praneštų.
Taipgi
ir
daugiau
šimčių
priežastis
nesužinota.
džioj. Kaina už viską tik $3.300. 520 Wi’son SU Materbury. Conn
Jis jau trečias mėnuo be ža
giminių meldžiu atsišaukti ant seneskųs lengviausia ir šalčiausia iš visų tau ži
Įnešt $1.000. Rašykit angliškai.
do guli ligoninėj išsiskėtęs ir
kančio antrašo:
nomų
skustuvų,
tai
sugrąžink
tą
pakelį
su
10
MRS.
M.
TOLAVINSKIENĖ
$10,000,000,000
PIKTA

MRS. SW0R(HUD
(40) tasaFnepąkenciamaz>
rankas viršuj galvos iškėlęs,
35
Washington
avė.,
GALVOS SKAUSMAS
DARIAMS.
Bos 184, Saratoga Spr., N. Y.
ašmenų čielvbėj, o gausi atgal visus savo pini
kuriose laiko taip kietai gele
Torrington, Conn.
tankiausia paeina nuo netvarkos ic
žies gabalus sugniaužęs, tar Jungtinių Valstijų val
gus—69c. Neabejok—čia nėra jokių “jeigu,”
užkietėjimo vidurių, nerviškumo, vi
Aš, Elzbieta Žemaičiutė, po vyrui
FARMA.
durių kataro. Nauja žolių gyduolė
si jie butų prie kaulo priau džios advokatas Ch. H. TutJenionienė, pajieškau brolio Motie
“ir” ar “bet.” Mes duosim tau pačiam persi
GREITAM PARDAVIMUI.
jaus Žemaičio, paeina iš Veiverių.
tle sako, kad visokios rūšies
gętikrinti,
kad
Gem
yra
puikiausis
skustuvas
—
Mariampolės apskričio. Malonus broli,
125 AKRAI geros ir derlingos ConVisa tai atsitiko nepapras piktadariai per metus čia pa
malonėkie atsišaukti, turiu svarbų rei neetieut žemes, 40 akrų dirbamos, ge
kitaip nieko mums nemokėsi. Tai yra gana tei
kalą, Kas apie jį žino, malonėkite pra ra ganykla, daug miško. 11 gerų kar prašalina tuos visus nesmagumu:
toms įplinkybėms susidėjus. ima nemažiau kaip 10 biliovių, 4 veršiai, 1 bulius. 2 arkliai, daug malonioj formoj, apvalo organizmą
nešti
—
singa,
ar
ne?
Tai
yra
Buvo taip.. Kalvio svainis, nų dolerių. Jis sako, kad at
vištų, vežimai ir visokie ūkės įran nuo nuodų, sudrutina jį ir paskatina
ELZBIETA JENIONIENĖ
105 So. Grand st., Shenandoah, Pa. kiai, daug vaisinių medžių, gera 8 prie normalių funkcijų.
ūkininkas Kis, išvykęs 1912 einančiais metais bus papra
kambarių stuba. 2 barnės, šilo, garaKATRO-LEK yra išbandyta., mili
m. Amerikon ir ten sutaupęs stų vagių pavogta nemažiau
Aš. Stasys Kačiulis, pajieškau gi džius, vištininkai. javai, šienas, kor- jonų sergančių ir mokslo žmonių i ■
B^t Į
minaičio Juozo Solio, paeina iš Ma nai. Labai gera vieta Savininkas pa-1 pripažintas kaipo geriau.m g;d_c.
nemaža dolerių, pranešė kaip $3,000,000,000.
riampolės apskr., Balbieriškiu vals sitraukia po 35 metų gaspadoriavinio. nuo vidurių
■nonai atvažiuojąs ir prašė, daug daugiau pavogs visokie1
čiaus, I^itiškių kaimo, pirma gyveno Viską parduos už $o,9O0. įnešt reikia 1 Norėdami įsigyti šių f.ar-ių gyūu:
Chicagoi. Meldžiu žinančiu pranešti $2,500. Likusieji ant lengvo išmokėji lių. rašykite jų išradėjui. Kaina
k<*.i pasitiktų jį. Kisiene tuo valdininkai ir stambių kor
(40)
bonką $2.00, už tris Lonkas $5 50. Ad
arba pačiam atsišaukti Mano adre mo. Rašykit angliškai.
metu /■ ’-ro ir negalėdama at poracijų vn surinkai kurip
Gem Safety Razor Corporation
Fabrikai: Brooklyn. N Y.
N. W EISI.EB
resuokite: W. Wojtasinski Drug Cc.,
sas:
STASYS KACIUI.IS
111 Birghto-. et; Boston, Masą,
|
Uncasville,
N’ew Lcndon, Conn.
sikelti prąše ..brolį; kad tas vagia legaliu budu.
•47V Vupr-. Lanc, Montreal, <
l
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KATRO-LEK

GEM&Deal

KELEIVIS

■suoiant avie politika ki'o ir
ginčų, laike kurių dvarponis
šliageris apskaldė Kelmės
vikarui antausius.
Kelmės valstiečiai ir dar’Keleivis” gavo nuo savo rengiami po pokylių. Vis tai bininkai šita puota paikai j
Korespondento iš Lietuvos juk už žmonių sudėtus pini-,
h daoai .<aibč-j
|darni
apie
Smetoną
sako:
pluoštą žinių, kurios buvo iš- gus.
"Gali
tu
vadintis
preziden

siųstas be cenzūras. Čia jas Laikraščius žada Lietuvoj
tu. bet dvarininkais neišsipaduodame.
uždaryti.—Lietuvos fašistų laikvsi; mes suprantam, kePaskaitos ir draugijų susi tarpe eina kalbos apie tai. no tu reikalus gin:. ir atmink,
rinkimai suvaržyti.—Šią va kad visus aevaldžios laikraš kad tu neilgai taip puotau-i
sarą vargais negalais j>a>isc ■ čius reikia uždaryti, kaip yra si."
Kelmės darbininkas. I
kė išgauti leidimai Lietuvos pas komunistus Rusijoj ii
Jaunimo S-gos ir Lietuvos i pas fašistus Italijoj. Mat
ŠIŲ DIENŲ CENZŪRA
Kultuvus S-gos sutažiavi-’ smurtininkai kad ir suvaržė
LIETUVOJE.
mams. Abiejuose, kiek tai spaudą, bet vistiek mato
Lietuvoje pastatyti smurti- •
leido policinis režimas, \ ištik kad visuomenė palaiko ii liukų cenzoriai ne tik raštus
aiškiai pasmerkta diktatūra skaito pažangiuosius laikraš- eenzuruoja, bet taip iškraipo
ir diktatoriai. Daug buvo pa- čius, duodama tuo pačiu aiš- lutoriu mintis, kad išeina visakyta teisybes dei \aldinin- kiai suprasti, kad demokrati <ai priešinga, negu automis;
kų sauv aks drakoniškos' ja Lietuvoje ne taip jau grer aso. Dažnai mes matome
]•
cenzūrų.-, inieiaty. us slopini- įuslopinama.
vet ištraukas iš kitų šalių
mo ir kt.
,
rKaip
.................
’ tie “tautas vadai’ aikraščių. sakinius kabutė
švietimu ministerija net i.albasi.—Rugpiučio► 21 d se. taip ištaisyta, kad pasi-;
nepasiuntė atstovo Kultūros, Kaune, einant rusų operete tekia visa prasmė. Lietuvos;
suvažiavimam jos vietoj už- .miesto
*
' apsau :enzuros istorija parodys.'
sodne, ‘krašto
tat buvo didele vidaus reika-j■ ‘ os
____
ministeris rusofilas Dau tokias barbariškas tautininlų ministerijos atstovybė — 1 kantas, generalinio štabe tai priemones prieš spaus-'
viešoji ir slaptoji policija.
viršininkas Plechavičius ii tintą žodį vartojo.
Tie susivažiavimai dikta-įpulk. Skorupskis, pradžioj* Juk cenzoriai daėjo net iki į
toriams nepatiko ir tuoj po to■ i usiškai, o paskui lenkiška o, kad neleidžia dėti praneatėmė prieš pat suvažiavimo i tarpusavyje
vaikščiodam imus apie įvykstančius susi-,
diena.- leidimus kaimo švie-į kalbėjosi. Žinoma, tai yra jt •inkimus. iki nepristatai leitėjų suvažiavimui Šiauliuose prigimtos kalbos. Bet visti! limą. Tai yra kankinimas.
ir žemaičių Jaunimo Kong-jgaila, kad šie ponai ne Mus- Mat norima parodyti, kad
resui Palangoje. Mat, patam-į solinio satrapijoje. nes ter šalyje ramu, niekas niekuo!
šių galybės šviesos ir švieti-‘tai tikrai butų pabaudą su- tesirūpina.
Cenzūra neleidžia opozici-'
mo nemėgsta.
i mokėję. Juk Mussolini ne'
Atskiriems asmenims ne- už iškabose svetimos kalbos ’os laikraščiams atsakinėti
lagi i “Lietuvio” ir panašių
duodan.a paskaitoms leidi--vartojimą baudžia.
aikraščių šmeižtus, visokius
mų. Taip, Dr. K. Griniui ne
Tautininkų dauginimas.—
Kariškas i
duota iJ^imas P.35^?1!,31 Po visų iškilmingu partijoms trasimanymus.
.•enzorius
iškerta
ištisas
skilApie 190a m. revoliuciją -! ninies paskelbimį, tautininis
ir
klausia
tyčiodamasis:
kaune ir Apie visuomenės. kai galop mat0? kad be parti.
kovą su džiova
Kybar- nes organizacijos nieko Lie ’Ar negera karo cenzūra?” i
Cenzoriai išmeta žinias iš
tuose. Kun. M. Krupavičiui *uvoje nepeši. įkurta popie
torespondencijų.
kur minimi
irgi atimta teise mitinguoti.
e “Ūkininku Vienybė,’
aldininkų
blogi
darbai.
XeBet ilgaskverniams vis ge-(Mok loj
Dr. J. Basanavi
iuodama dėti ištisos kores
na u — sakykla. Jie ir algas čiaus vardu
- s-ga, neskaitan:
■ •
pondencijos,
nes cenzoriai •
gauna. Eretas šią vasarą ro jau buvusios studentų tauti
težiną
ar
taip
tikrybėje
esą?
dė Katalikų galybę prieš ninku ir kitokių nežymių or
įprašant valdininkų darbesmetonininkus su savo pie ganizacijų.
meniška pavasarininkų de Kadangi tai tautininkt ius. pavardžių negalima dėmonstracija, bet visas galy mokytojų organizacijai u i: leidžia minėti tik “viršibės parodymas tebuvo tik pasauliečių vadų nesusirado tinkas.” Mat. smurtininkai
nusilenkime prieš Smetoną, tai tą darbą pasiėmė “Lietu rijosi, kad niekšų pavardės
gen. Žukauską ir Plechavi vio” redaktorius, Smetonie tebtitų visuomenei žinomos
r kad ta visuomenė negalėčių.
r ėš prietelius ir “patarėjas’ ų savo laiku atsiteisti.
Gaudo “Liaudies Balsą.” kun. Iz. Tamošaiti^ Kol kai
Cenzoriai veikia sauvaliai,
—Apie Pagėgius 30 rugpiu darbas eina sunkiai. Keliost jokių Įstatymų nei taisyklių
čio sugauta 19 kilogramų vietose net Smetonai svei jiems nėra. -Jokių taisyklių
“L. B.” ir nugabenta Klaipė kinti nesusirado žmogaus i? teturi spaustuvės nei redak
dos komendanturon. Pasie prisiėjo išrašyti iš Kauno ka cijos. Jos tik žino, kad už
ny stovi specialus agentai, rininkas, kuris persirengęs uščią vietą reikia mokėti
kurių uždavinys sekti, Kad ūkininko drapanomis visuo tabaudą. Tat dažnai Įvyksta
“L. B.” ir kitos brošiūros ra menės vardu pylė prakalbą aip, kad tas pats dalykas
šančios apie smetonininkų Na, o tokias prakalbas vė ortą praleidžiamas, bet kidarbus, nepakliūtų Lietuvon. liau “Lietuvis” atspausdino u sykiu arba kitame laikrašBet suimta vos viena trisde- kaipo
_. žmonių
_ pritarimo pa- yje — ne. Vienuz žodžiu,
šimtą dalis to, kiek viso Lie- žymius krašte,
riešpatauja didžiausia sau
tu vdm pasiųsta, ir todėl “L.
-------------valė, jokiais dėsniais neapB.” pasiekia visus Lietuvos KAIP SMETONA KELMĖJ ■ibota. Kartais patsai cenzoLANKĖSI.
kampus.
ius svetimane rašte rašo
Nelabai
senai
Smetona
terpinius,
ar net reikalauja
Tautininkų darbas^-Taubuvo
atsibeldęs
ir
i
Kelmę
o
nuo
redakcijos.
tininkų centro komitetas, se
nų Rusijos^bimokratų veda i Raseinių apskr.). Čia dvari Taip dalykams esant, aišmas, griebiasi kuo Įvairiau ninkai iškalno jau sudarė ko ku. kad laikraščiai yra tik
sių provokacijos bučių. Taip, mitetą jam pasitikti ir grasi ■comendantų ir karo cenzo
siuntinėjami po Lietuvą nimais rinko iš žmonių au rių žaislu, nieko rašyti negažmonės, kurie nuvykę Į vai. kas išsigėrimui. Klerikalinė i. tad ir skaitytojas, ne? asliaudininkų kuopas, sakosi valsčiaus valdyba, policija ir iamas laikraštyje tiesos ir
esą siunčiami centro komite dvarininkai vąru varė žmo žinodamas, kad jos negali
to ir duoda Įvairiausių pata nes eiti Smetonos pasitikti. jaukti, meta skaitęs laikraš
rimų. Ir jei pasiseka tuo bu Su Smetona atvyko du auto čius. Net moksliniai žurna
du kur nors prigauti, tai vė*- mobiliai žvalgybininkų, ku lai. kaip “Kultūra,” ir tie
liau yra “Lietuviui” medžia rie saugojo, kad kas jo nenu cenzūros smaugiami.
Viso to pasekmėje, skaity-,
gos liaudininkų
partiją dėtų. Mat, tauta savo “vadą”
taip
“
myli,
”
kad
jis
ir
nosi
tojų
skaičius mažta, lietuvis-j
šmeižti. Tai ve, ką daro “tik
bijosi
per
duris
iškišti
be
kas laikraštis ir knyga netu
rieji patriotai.”
žvalgybos apsaugos. Bude ri skaitytojų ir visiškai mer
Baliai ir baliai žmonių pi liams visuomet kailis dreba. di. Tas padeda tik tamsu
Žvalgybininkų apsuptas, mui tarpti, kas smurtinin
nigais.—Musų “tautos va
dai” nieko apčiuopiamo per Smetona pasakė keliatą pra- kams ir patinka, nes su tam-;
devynis viešpatavimo menę- kalbų ir gyrėsi, kad jis Lietu siu žmogumi daug lengviau
sius nepadarė. Nuostolių gi va sutvėręs. Žmonės skundė negu su šviesiu, savo teises
jau matome gana daug. Pf- si. kad litų nėra ir kad Sme- žinančiu piliečiu. Krivaitis.
nigų iš valstybės iždo men- tonos valdžiai atsistojus, prie
i
I
kiems reikalams išleista di- valdininkų reikia eiti iš tolo
i
dėlės sumos. Gana daug mu- be kepurės — aršiau kaip Redakcijos
sų mažam ir neturtingam buvo prie caro valdžios,
Atsakymai.
kraštui atsieina taip vadina- Smetona sakė, kad viskasd
t
ma reprezentacija, — baliai.busią
’
gerai, tik, girdi, bukite;
i
Niekad taip negirtuokliauta, vienybėje ir visi remkite- Pranui Paulauskui, Brazr- i
kaip kad šiandien. Geriama mane.
“_____
Brazilijos
Lietui Iijo j.
________
Paskui
Smetona
su
savo:vio
”
adresas
yra
toks:
Sao
gana nepadoriai ir musų
“sferinių” ponių garbė taip šnipais ir dvarininkais nuvy-iPaulo, rua Visconde da La
gi nukenčia. Amerikiečiai ko Į pono Gruszewskio dva-‘guna 1. Redaktorius J. Stan-!
jurininkai, aplankę šią vasa ra, kur dvarininkai už su-įkaitis.
rą Klaipėdą, pasakoja apie plėštus iš žmonių pinigus su-j Liudvikui Petrašiui, East
dabartinių aukštų valdinin ruošė didelį girtaVimą. Pasi-,Newark. N. J. — Dabartinis
kų žmonas tokius dalykus, gėrę dvarininkai rėkė UŽ pasaulio kumštininkų čamkurių spaudoje negalima mi- Smetoną “ura," vadino jį pijonas Gene Tunney yra*
“tautos vadu" ir dėkojo, kad amerikietis, gimęs iš airiu
Lietuvos
“r
prezidentas
------------ ” jis taip ščvrai gina jų reika-tėvų. Jo gimtinė vieta Greenfypgi girtuokliauja, pokyliai lūs. Girtuokliaujant ir disku- wich Village, N. Y.
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NEPAPRASTOS DOVANOS
“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS
F

DAUGYBĖ GERŲ KNYGŲ BUS IŠDALYTA DYKAI

PER SPALIŲ MĖNESI

t

ŠITAS VAJUS BUVO PASKELBTAS RUGSĖJO MĖNESIUI. JAM BUVO PASKIRTA UŽ
S5.000.00 VISOKIU KNYGŲ. BET NEVISI SPĖJO IŠ TO PASINAUDOTI. DAUG DRAU
GŲ RAŠO MUMS PRAŠYDAMI VAJŲ PRAVESTI. TODĖL PRATĘSIAM JI DAR IKI

SPALIŲ PABAIGOS. TAIGI, KAS NORI GAUTI GERŲ KNYGŲ UŽ DYKA, TEGUL
DABAR PASISKUBINA.

-

T r:

i .

♦ •

■»

* .. * *
• '

t

Kas užsirašys sau “Keleivi” metams ir prisius S2.00 prenumeratos, tas gaus už $1.00 knygų do
vanu. Reikia tik pridėti prie to 15c. persiuntimo lėšoms padengti.
*

i

Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir prisius jo prenumeratą, tas gaus
$2.00 knygų dovanų. Prie to reikia pridėt 25c. persiuntimo lėšoms padengti.
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ŠITAS VAJUS PASIBAIGS SPALIŲ (OCTOBER) 31 D., 1927.
KNYGAS GALIMA PASIRINKTI IŠ žemiau paduoto kataljogo:
AR ŽINAI. KAIP LIETUVA ĖJO PER
REVOLIUCIJOS UGNĮ?
/

bai lengva. Protaujamiems darbininkams veikalėlis nepava
duojamas. Kaina 25c.

Ar žinai kaip kunigai rėmė griūvančią caro valdžią, kaip jie
paskui norėjo junkerį Urachą pastatyt Lietuvos karalium ir
kaio 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 “Lietuves Respub
likos Istorija.” čia telpa visi faktai apie Lietuvą, pradedant
nuo 1905 m. Rusijos revoliucijos ir baigiant šiomis dienomis.
Knyga didelio formato, su dideliu spalvuotu zemlapiu, kaina
$1.00; apdaryta $1.25.

“Sociafama.-. ir Rekgija.’’ — Labai Įdomi knyga šituo svar
biu klausimu. Ją turėtų perskaityti kiekvienas katalikas ir so
cialistas. Paraše E. Vandervelde, vertė Vardunas. Kaina 10c.

AR ŽINAI. KOKS BUVO DIEVAS PERKŪNAS?

Ar žinai, kada ir kaip lietuviai jį garbino, kaip jis išrodė ir
kokiu 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 mėnulį nukabint nuo dangaus?
Jei to viso nežinai, tai perskaityk knygą “Kokius Dievus
žmonės GJFbino Seoovėj?” Čia telpa apie 400 visokių dievų ir
visu tikėjimų istorija. Tai ne šventraštis, bet gryna.- mokslas.
Perskaitęs šį veikalą, sukirsi kytriausį kunigą. Kaina tik
$1.00; apdaryta $1.25.
AR NORI GRAŽIŲ DAINŲ IR EILIŲ?
•Tei taip, tai išsirašyk didelę eilių knygą “Sielos Balsai.” Tai

vra puikiai iliustruotas veikalas ir gražiausia lietuvių litera
tūroj leidinys. Kaina 75c.; auksuotais apdarais, $1.00.
AR ŽINAI. DELKO REIKIA GERT IR VALGYT?
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 apsemtų?
Kur tas vanduo dabar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos galėjo
atsirasti'po tvano iuodveidžiai. raudonveidžiai ir kitų veislių
žmonės? Šitie ir šimtai kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jok. kunigas, yra nuosakiai ir aiškiai iššdėstyti veikale
“Ar Buvo
Tvanas?” Knyga be galo įdomi. Kas žo
dis—tai faktas; kas sakinys—tai naujas kunigų argumentas
griūva. Mokslas ir mokslas nuo pradžios iki galo. Kaina 25c.
KITOS GEROS KNYGOS:
"Lietuviu šeimyną Istorija.” — Jėi nori žinoti, kaip seno
vės lietuviai gyveno, tai perskaityk šižą knygą. Iš jos sužino
si. kad musu protėviai palias sau vogdavo arba tiesiog per
užpuolimą smurtu išplėšdavo merginas iš tėvų glėbio-. Vyriii
tuomet turėdavo po keliatą pačių. Be galo įdomus veikalas.

i
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Kaina tik 35c>

“Pajauta” — istorinis romanas apie Lizdeikos dukterį XIV
šimtmečio Lietuvoje. Nepapraetai įdomus skaitymas. Knyga
didelė. 468 puslapių. Kaina $1.50!

“Ben-Hur”

Parašė
,istorinis
____ _ romanas iš Kristaus
. .T -» hikų.
-

“Gulivero KeKo&ė” Į nežinomas šalis. Labai gražus skai

tymas. Knyga ant gražios popieros, iliustruota. Kaina $1.00.
“Byla Detroito

Kataliku sa Socialistais.” — Pirmą karta

katalikai užpuola socialistus 31 d. gruodžio, 1911. Antrą kartą
iie užpuola socialistus 31 gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj iš
tisai telpa teismų rekordai ir prirodymai, kokių begėdysčių
katalikai dasiTeidžia kovoj su socialistais. Su paveikslais.
Kaina 25c.
“Eilės ir Straipsniai.” — šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,

daugybė mokslinių straipsnių, juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
Kaina 25c.
“.Materialistiškas Istorijas Supratimas.”—Pamokos iš pro-

letariškosios filizofijos. Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk šitą knygelę. Kalba la.

■j

%

“švento Antano Stebuklas.’’ — Dvieju veiksmų komedija.
Perstatymui reikia 10 aktorių, 8 vyru ir 2 moterų, lošimas už
ima apie 2 valandas. Kaina 25c.

“Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Praeities.’’ — Knygutės
Įtalpa susideda iš sekančių dalių: 1) Giria ii- motėm vogimas:
2) Lietuvos moterų ir vyriškių šventės; 3) Lietuviai lieka
velniais; 4) Paskutiniai lietuvių dievai. Parašė Z. Aleksa.
Kaina 10c.
“Socializmo Teorija.” — tai veikalas, kuris trumpais ir aiš
kiais faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi visuomenes gyveni
mo formos, ir kode! turės būt pakeistas kapitalizmas.
25c.

“Tabakas.” — kaip jis žmonėms kenkia. Liaukimės rūkę!
Pagal A. Apolovą ir daugelį 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.
‘“žingsnis Prie šviesos.“
Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas “Našlaitė.“ Parašė K. S. Lietuvaitė. Kaina 10c.
“Biblija Satyroje.” — Labai įdomi ir juokinga knyga su
379 puikiais paveikslais, perstatai*.-iais įvairius nuotikius nuo
prieš sutvėrimo pasaulio iki užgimimui Kristaus. Įgijęs šią
knygą niekas nesigailės. 382 pusi. Kaina $1.00.

dyti pilietybės Įstatymai su reikalingais klausimais ir atsa
kymais lietuvių ir anglų klibose. Antra peržiūrėta ir pagerin
ta laida. Kaina 25c.
-v
i
“Kodėl Aš Netikra į Dievą?” — arba Tikėjimo' Kritika.
Knygutė pilna argumentų ir faktų, kurie kaip kirviu kerta vi
sokius burtus ir prietarus. Parašė Iksas. Antra, pataisyta ir Į
padidinta laida. Kaina 20c.
“Monologai ir Deklamacijas.” — šioje knygoje telpa dau
gybė gražių ir juokingi! monologų ir deklamacijų. Visokios
temos: darbininkiškos, revoliucijonieriškos. tautiškos, humoristiškos ir laisvamaniškos. Čisos skambios, visos geros. Tin
ka visokiems apvaikščiojimams, baliams, koncertams ir tt.
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.
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juokingas ir geras perstatymu*, Parašė Feldman. Verta J.
L’ktveris. Kaina 15c.
i 't

‘

“Popas ir Velnias” ir toj pačioj knygutėj “Adomas ir Jieva.” Smagus ir juokingas pasiskaitymas. Kaina 10c.

“Salomėja.” Herodienės duktė. Veikalas parodo, kaip Salo
mėia nuoga šokdama apsuko Herodui galvą ir privertė jį nu
kirsti šv. Jonui galvą. Kaina 25c.
“Amerikoniškos Vestuvės.” — Dviejų aktų komedija. Juo
kinga ir lengva perstatymui. Parašė Iksas. Kaina 10c.
“Amerikos Macochas. arta kaip kataliku kunigas Hans
Schmith paplovė savo apgautą gaspadinę. Su paveikslais. 10c
“Dėl Pinigų” — 3 aktu drama sulyg Tolstojaus, čia rišamas

opus klausimas: ar gali žmogus kitą žmogų užmušti, ar ne?
Nepaprastai drąsi kalba. Kaina 35c.
“Karės Nuotakos,” vieno akto drama iš karo laikų.

20c.

“Caras Sibire” — juokingas vaiadelis iš caro gyvenimo,

kuomet po revoliucijos jis buvo ištremtas Į Sibirą. Kaina 25c.
“žemaitės Raštai Kare Metu.” — Knyga padaryta ant la

bai gražios popieros ir gražiai iliustruota. Kaina 50c.

'M ?
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“Musų Padėjimas.“ — Įdomus pavyzdžiai iš dabartinio dar
i
bininkų padėjimo. Parašė Antonovas. Kaina 10c.
’ .•
v*
“Nihilistai.“ — Tragedija trijuose aktuose. Veikalas paro s»
do, kaip studacdat fradųjo carą Aleksandrą II. Istorinis ir la
bai įdomus daiykaą. Kaina <l5c.3 'i;

255 BROADWAY,
A

i

“Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Piliečiu?” — Aiškiai išgul

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”

i

“0. S. S.” arba šliubinė Iikįlmė. Vieno akto farsas, labai

garsus rašytojas Lew WaHace. Veikalas storas. 472 puslapių,
dailiai iliustruotas. Kaina $2.00.
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Knygos yra duodamos kaipo dovanos už “Keleivio” užrašymą.
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KELEIVIS

Spalio 5 d., 1927.

tų pinigų. Vogė kademai,jyra. Bet kadangi musų “ar
dai- pikčiau vagia dabarti- kheologinei komisijai” jau
Reumatišku gėlimu, neu
niai “tautos vadai,” taigi ša laikas buvo eiti pamokų’
ralgijos, paprasto persi
šaldymo,
skaudžių
lin iš musų žemės visi žulikai rengti, tai tiek ir teištyrėme.1
raumenų, išsinarini
! (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)
ir sukčiai
Piliakalnis ir apylinkės at-į
mų ar išsisukumų
I
Naudokite
rodo gražiai, todėl skuodiš-;
DR.
RICHTERIO
j IR VĖL ŽMOGŽUDYSTĖ. kiai šioj istorinėj vietoj susi
Inkaro Rūšies
ŽMONĖS GINKLU GINA Šuazeliams pratęstas miškų)
iškirtimas. Lietuvos siurbė Viekšniai. Rugsėjo 2 <1.. renka švęsti kiekvienais me-;
SAVO TEISES.
MB-HPfUfRĮ
tais Joninių naktį.
Vsisl»a>enkh.< rev'tstruvtas
“Liaudies Balsas” rašo: lėms bile tik išsilaikyti vai- ’^ties metu, vieškely MaButų labai gerai, kad Lie-į
S. V. Pat. Bure.
Cl~
ieksniai. vadinamaFašistų rėžimas tiek visai džioje, kas jiems kad žmonės žeikiai-V
Nėra
tikrasis, be
tuvos
archeologai
nepamirš-j
me “Paolenkos pušynėly
mųsu Inkaro vaisbaLietuvos visuomenei Įkyrėjo,. skurs!
tų
nė
šios
vietos,
nes
gal
tiki
nežinomų žmogžudžių re
ženklio.
Vaistinėse
kad ji rado vieninteli išsigel- j.
po 35c ir 70c.
rai
ten
kas
tokio
paslaptingo
‘
volverio
šūviais
nužudytas
bėjimo badą — ginkluotą GENERAL1NI ŠTABĄ
F. AB. mCHTERACO.
važiavęs iš Mažeikių pil. An gludi.
Ban A S». SOi SB.
UŽVALDĖ LENKAI.
sukilimą už savo teises. Tau
Ai. Valantinas
tanas
Švažas,
Viekšnių
mies

ragėje, kaip žinome, 9 rug- Lenkų dvarininkai, kurie to gyventojas Viekšnių vals
sėjo demokratinė visuomenė pirmai progai pasitaikius atiatsarg. kap. M a jaus vedama duotų lenkams Lietuvą, šian- čiuje per tris savaites Įvyko SALIN PILVO NESMA
žmogžudystes ir vienas
GUMAI!
nuverte kai u komendantą, dien stovi generalinio štabo dvi
pasikėsinimas.
Piliečiai
susi

priešakyje.
Viršininku
pa

suareštavo apskrities viršiVeltui Lenkija 8-je Tautu
' ninku dvarininką Stungevi- skirtas budelis Plechavičius, rūpinę, nes ruduo artinas su Lygos sesijoj Genevoj bandė DR. LANDAU
■ tamsiomis
32 CHAMBERS ST.. BOSTON.
čių n išsilaikė 13 valandų. žinomas lenkas, dabar tapęs į naktimis, ir gali’ panašių
sustabdyti visus karus. Vieatsi

Gydo Veneciškas Ligas.
kaip
ir
savu
laiku
Kleščins'
”
Bei pasipriešinimai pasireiš
Valandom:— Kasdien r.uo 8 iki
tikimų
daugiau
pasikartoti.
10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
kė n \ įsame apskrityje, ne- kis — “tautininku,” gi neiš
Nedčldieniais nuo 9 iki 12.
ramumai ir Įtemta padėtis mokęs iki šiol lietuviškai APŠAUDĖ LIETUVIŲ
yra visoje Lietuvoje. Taura kalbėti, lenkų erelio garbin
SARGYBAS.
gės įvykiai rodo, kad musų tojas, puik. Skorupskis su
Lietuvis Optanetnstas
visuomenė jau į imtai rengia šnipu Glovackiu ir kitais to Nuo demarkacijos linijos
tenka
patilti,
kad
rugsėjo
11
kiais
tenai
sėdi
ir
rengia
Lie

si nuo fašizmo gintis. Ka
riuomenės dalis iš Šiaulių at tuvos nepriklausomybei ga d. pusė devintos vakare ties i
Sketerų kaimu, Ukmergės nok jeigu tame klausime dar
sisakė važiuoti šaudyti į sa i lą.
________________
•ajone buvo apšaudyti šau- I yra nesutikimai, tai visgi nie
vo brolius, Radviliškio gelžkelio bataliono kareiviai DU “DVASIŠKU” TĖVU . uvų ugnimi Lietuvos pasie- jI kas nesipriešins sustabdyti
] iio policijos sargybiniai.
KAUNE.
pilvo nesmagumus. Trinerio
taipgi atsisakė vykti. Karei
viai žino, kad tas skelbiama^ Kpkiam nors žemę rau Apšaudė lenkų pasienio Kartusis Vynas prašalina ne
“komunistų” sukilimas via gsiančiam kuiiniui — ūkinin korpuso 21 bataliono 3-ios virškinimą, prastą apetitą, Išegzaminuoju
_ priskiriu
kreivas akis atitiesinu
grynas melas. Kareiviai pri kui užtenka vieną kart į me kuopos kareiviai. Šaudyme užkietėjimą, galvos skaudė akinius,
ir amblyopiškose (aklose) aky
valo tokiais atsitikimais at tus pasispaviedoti, bet žmo- nieks nesužeistas, nes kulkos jimą ir kitus nuo pilvq paei se sugrąžinu šviesų tinkamu
ir P«r kaim!»' nančius nesmagumus. laiku.
sukti šautuvus prieš fašisti-įnėms j karališką bosią ko- 5->° virš
J. L. PASAK ARNIS, O. D.
: “Mount Tabor, Wis. Per 12
nius karininkus ir patys su'piantiems to negana. Štai :
447 Broadaay, So. Boston, Mass
PUOTKALIŲ PILIA
metų aš esu jūsų nuolatinis
visuomene eiti išvien. Tauti- j Smetona Įsitaisė sau nuolatiĮkostumeris. Trinerio Kartu-;
KALNIS.
ninkai žmonių sukilimams įni dvasišką tėveli — kun.
nori primesti komunizmą. Į Tumą. Smetonienė be savo Nuo Skuodo apie 4—5 ki į sis Vynas yra vienintelė gy-i SPECIALISTAS NERVŲ IR
bet tas jiems nieko nepade- 'vyro žinios ir pritarimo, besi- lometrus Į pietus yra Puotka- . duolė, kurią musų šeimyna KRONIšKŲ LIGŲ PER SU
25 METUS. VISOS GY
da. /
į ruošdama Į Lietuvos karalie- iių kaimas, kur niukso šian vartoja. Tai yra tikrai pa-, VIRS
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
geibinga.
Jos.
Nevsimal.
”
Kaip mums praneša, tai įneš, senai jau turi “dvasišką dien tarp dviejų upių puikus!
PINAMOS KIEKVIENAI LI
Vertingas kuponas kiekvie-; GAI. GYDYMAS ELEKTRA,
žmones ne tik nesilokamija įspaviedninką,” vyrą iš stuo- senovės piliakalnis.
KAS NORI.
Visas kalnas yra dviejų name pakelyje. Trinerio Lipaskirtais 5000 litų už Ma- mensir iš liemens. Tą vyrą,
jaus suėmimą, bet dar jam!gerą savos rūšies spavied- lukštų: pirmu — supiltas di nimentas suteikia greitą papadejo pabėgti. “Lietuvis”įninką, žmonės vadina lietu- delis keturkampis aukštas, gelbą nuo reumatizmo ir ne
pylimas, o ant jo iš vakarų uralgijos. Išbandykite jį!
jau rašo, kad tai komunistai j višku Rasputmu.
M SCOLLAY SQUARE
BOSTON.
pusės prie pat pylimo kran
sukilo, mat norima tuo ap- •
--------------OLYMPIA TH KATRE BLDG^
dumti akis. Komunistų Tau- KAS TAS KOMEDIJAS to dar aukšta juosta, neper Saugokitės Šalčio
ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo
lipama Lietuvos priešams.
ragėje nėra, be to, juk tauti-į
•
RENGIA?
9 iš ryto iki 7 vakare.
ninkai valdymo budais su Iį Smetonos ir jo šaikos ke Vakarų pusėj pylimo šonas
ir kosulio, kuris
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki
1 dienų.
ir
šiandien
.tebėra
lygus
ir
Komunistais yra labai gimi-! 1lionę
po Lietuvą rengia polii
ilgai laikos
ningi, tat gali bent tuo kitus cija. Vietose surandamas status. Ant šios viršūnės au i
negązdinti. Tauragės sukili koks nors parsidavėlis šni ga žolė, o kita pylimo dalis Pastovus kosulys ir šaltis tankiai
me dalyvavo demokratine pas, būrys iš storkaklių, par yra ariama, kur bernai randa priveda prie pavojingos bėdos.
galit juos sustabdyt dabar su
visuomenė, tikri liaudies sū sidavusių ir dėl savo kailio senoviškų pinigų, bet apžiū Jus
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
nus. Tauragiškiai Įsitikinę, drebančių valdininkų, klebo rėję, kad jie visai surūdiję ir Į tas, kuris yra priimnas vartoti. Creomulsion yra naujas mcdikališkas
kad galima tik ginklu atgau nų ar dvarininkų ir tokie tai nieko už juos nepirkti nega išradimas
ir jis veikia padvigubintugreitvmu: jis palengvina ir ’gydo
ti savo teises ir pašalinti tipai sudaro “Ūkininkų Vie lima, meta juos Į krumus.
liga apimta odų ir sulaiko gemalų
Ap«i»aagokit nuo užsiro*
niekšus. Tauragiškių žygis nybės” komitetą ir jau kvie Šita istorinė vieta priklau augimų.
ziniau*. Gydykit kiekvieną
Iš visų žinomų vaistų, kreozetų
yra pavyzdžiu visai Lietu čia patį didi ji niekšą—Sme so ūkininkui Jazbučiui.
įpjovimu, žaizdą ar įdrėamedicinos autoritetai,
km* au stipriu ir nenuo
vai. Suprantama, kad demo toną. Policija žmonėms Įgrą- Žmonės daug ko apie šį pripažįsta
kaipo viena iš geriausių vaistų gy
dinga aptiseptiku. Zenitą
kratija smerkia bet kokią sina puoštis vėliavomis ir tai piliakalnį kalba; svarbiau dymui pastovaus kosulio, šalčio ir
užmuša bakterijai ir pa
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
gelbsti gvti.
jėgą, jai nepakeliui nėr su fa dar naujomis. Radviliškio sia, jog piliakalny esą dideli mulsion
turi dar kitų gydančių ele
šizmu anei su komunizmu, valsčiaus gyventojams tos skiepai. Iš pietų pusės esą mentų apart kreozoto, kurie paleng
ir gydo užnuodytų plėvę ir
bet juk dabar Lietuvos de vėliavos atsiėjo 10,000 litų. seniaus buvę matyti baisios vini
sustabdo irritacijų ir uždegimų.
mokratinė visuomenė turi Tame pačiame Radviliškyje, geležinės durv’s. Kai švedai Į Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis
susigeria j kraujų ir tuomi sustabdo
reikalą ne su teisėta valdžia, gelžkelio dirbtuvių darbinin ėmę plėšti musų kraštą, lie gemalų
augimų.
o tik su niekšų gauja, iš po kus atleido tą dieną nuo dar tuviai tuose neužeinamuose Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
kurių pasiliuosavimas gali bo ir liepė gražiai apsirengu- skiepuosei
paslėpę daug sulio. šakio, ir visokių gerklės ligų
Eagle Brand išaugino dau
būti * tik niekšų sutriuškini sius laukti Smetonos, grąsi- Ibrangaus savo turto bei auk- kitokiose tormoše, turinčių bendrų I
giau sveikų kūdikių, uegu
veikimų su kvėpavimu. Jis yra labai
▼įsi kiti kūdikių maistai
mu.
nant, kad neatsilankę- bus iš- so, ir suvarę tenai daug pik- * geras dei sutvirtinimo visos siste
--------po blogo šalčio ar “flu.” Pi
mesti iš darbo.
i tujų dvasių, idant jų turto mos
'Tžurde/nS
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio
ŽUDYNĖS TAURAGĖJE.
Policija laksto prieš atvy-'švedams neįduotų.
ar kosulio nepalengvintų vartojant
taip, kaip nurodyta. Klauskit pas
Sukilusius už savo teises kimą pas stambesnius ūki-j
uki- Senieji žmonės atsimena, jįjūsų
aptiekorių Creomulsion Com- į EAGLE BRAND
žmones smurtininkai šaudo. ninkus ir reikalauja po 25 Ii- kad kitą karta vienas laba; pany, Atlanta, Ga. (apg)
CONIJFNSCI) M1LK
■Karo lauko teismas veikia tus aukauti Smetonos vaisi- senas žmogelis pasakodavo,
'dieną ir naktį. Jau sušaudy nimui. Tiesa, aukavęs negau- kada jjs dar tarnavęs už pie
ta virš 10 žmonių. Smurti ną nieko. nors Smetona su menuką pas vieną ūkininką,
ninkai per žmonių lavonu.- šaika ir vietos storkakliais uz
DIDELIS PASISEKIMAS
už kurs gyvenęs netoli to pilianori viešpatauti.
tuos pinigus smarkiai įssige- ka]njOj atsiradę drąsių vyrų/
Kareiviai! Nekelkite gink ria ir vieni kitus iškelia į pa- kurje ėję atrakinti tas duris:
lo prieš savo brolius. Eikite dangės. X a tai tokie pnemi- duryS buvusios dvejos, vie
l^Che^^LAXATIVE
kartu su žmonėmis už išsi- niai valdžios pinigais lei-. nog ge]ežines, o antros ąžuoliuosavimą!
dziamai Lietuvai - ir LieAnas žmogelis jas maMilošas eiogumis. kuris,
palaike pilvo reguliarišku
tuviui duoda progos meluokaip po ilgo vargo atidaPROTESTAI PRIEŠ
rną. Vaikai myli jį
ti, kad patys žmonės savo- rius duris,iššokęs baisus kva
15c. ir 25c.
ŽUDYNES.
noru visa padarė. Išeitų sulig pas ir tamsoj pasirodžiusios
Prieš žudynes Tauragėje “Lietuvio", kad žmonės, ku piktųjų dvasių žibančios
protestai eina visame pasau rie aiškiai laiko paskutiniu akys; jos baisiai rėkusios, į
lyje. Protestus siunčia Fran- žmogumi Smetoną ir laukia mat maniusios, kad švedai; Jei jūsų INGERSOLL
euzijos, Vokietijos, Latvijos kada tik jis bus nuverstas, nori paimti lietuvių turtą.
pa gestų ..
ir kitų šalių demokratinės ėmė ir antraip apvirto.
Anie baisiai persigandę iri Galite lengvai gauti pataisymų
partijos.
užtrenkę duris, kad juos ne-į pasiunciant pas INGERSOLL
SERVICE DEPARTMENT,
Lietuvos politiniai eniį- KAIP ŠEIMININKAVO pavytų, pabėgę. Ir kunigas! Waterbvry
*
Conn.
Supakuokite
KADEMAI?
grantai Latvijoje dėl žudy
bažnyčioj sakęs, kad to kal atsargiai, ir siuskite apdraustunių Tauragėje pasiuntė Sme Kademai savu laiku būda no žmonės vengtų, nes jis siuntiniu. Užtinkuokite vardą ir
ant siuntinio. Jūsų pirklis
tonai sekančią telegramą: mi, valdžioje, vogė kur tik e?ąS užkeiktas ir tenai vaidi adresa
duos siuntimui dėžutę.
Greitas
“Nustok žudęs žmones Tau galėjo, suko ir dokumentus nasi. Nuo to laiko niekas jo patarnavimas, pigios kainos.
ragėje." Jaunimo D-jos “Rū klastavo. Kademiškoii ūki nebelietęs.
Tai viena priežasčių įsitikrinti,
ta" valdyba pasiuntė Smeto ninkų sąjunga buvo prasi Bet ir dabar seni žmonės kad laikrodėlis, kuri perkate tikrai
INGERSOLL. Tat žiūrėkite
nai telegramą: “Protestuo maniusi šitokį vagystės bū tvirtina, kad durys tikrai bu vra
vardo ‘ INGERSOLL’’ ant veido
jame prieš žmonių žudynes dą: ji imdavo pinigus iš val vusios ir net savo akimis ma-! pirkdami laikrodėlį.
Tauragėje.”
džios neva pieninių išlaiky tę dar žemių neužneštas du-į INGERSOLL WATCH CO.. Ine.
Babies Love lt
San Prancteco
York
Cl.icAeo
mui ir remontui, bet pieni rų stulpų dalis.
teinanti TVGFRSOT.T.'n pareilaM
DVARININKAMS GRĄ nes remontuodavo
patys Vieną gražią dieną suke-į Žemiau
yra: Rankini S.l.50:'Yankre S1AA: Water!>•» v;aų piltu ir l»r>ų a*<t
kury
paaukuotoje
rr.ikšty. SS.OO; Jaunimui
ŽINA MIŠKUS.
ūkininkai savo lėšomis. Gi iš liais draugais moksleiviais
marumų, kari* paeina asu
: Mažiukas
dantų augimo mek<.
Smetoninė valdžia jau paimtų pinigų ūkininkų są buvome išėję kalno patyri
.vadikiam* ir *«ikama tėra
pradeda dvarininkams ir jungos Mikšiai, Trimakai ir nėti. Įsikasę pusantro metro
• •••
miškus grąžinti, kurie skubi kt. sau geras algas pasiskyrė gilumo, radome kelias supu
nasi iškirsti, nes žino, kad ir taipgi išleido Seimo rinki vusias medžio skeveldras ir
Mrs. WlNSLOW’S
smetonininkų gyvenimas jau mų agitacijai. Tuo budu šitie prikasėme apipuvusio ąžuo
neilgas, tat reikią skubėti ir ponai suvalgė apie 200,000 linio balkio galą, kas rodo,
Strvf
naudotis proga. Grafams litų visos šalies žmonių sūdė- jog kas nors panašaus ten
'X*. u
e

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

LIETUVIAI!
BALTI KO AMERIKOS LINIJĄ
tai pirmutinė ir vienatinė laivinė
bendrovė, kurios laivai pralaužt

kelią iš Amerikos New Yorko
TIESIAI f LIETUVOS
KLAIPĖDĄ
siunčiant du laivu pernai, o jau
net penkis šįmet.
KAINOS LAIVAKORČIŲ J
KLAIPĖDĄ
Trečia kiesa .................. $107.00
Ten ir atgal t.ktai .. $181.00
Turistine Iii kiesa .... $117.00
Ten ir algai tiktai .. $196.00
Valdžios taksai atokirium.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI
“LITUANIA”
11 Spalio-Oct.
“POLONiA* 1 I apkriėio-Nov.
“LITUANIA
22 Lapkričio
“POLONiA”
6 Gruodžio

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

BALTIC AMERICA LINE
NEW YORK, N. Y.

8 BRIDGE STREET,

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome visokių Vaistų
ir šaknų
N no Reumatizmo, nusilpnėjimo
strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, ete.
Taipgi užlaikom Otelių iš Lietuvos.
Patarnavimas ksogeriausias. įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
ves. Vaistų pruMunčiam ir per
paštų. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.
100 SALĖM STREET,
,
BOSTON, MASS.

LIETUVĄ
. PER HAMBURGĄ •
Ant

I

ITALIŠKI ARMONIKAI

tri-triu’oinią

laivų

ir ant populiari škų vienodais
kambariais laivų Cleveland

H estpbalia ir Thuringia.

Sųvaitiniai išplaukimai iš New
Yorko.
Laivai Thuringia ir
Westphalia atplaukia į Bostonų.

Per^oBaliai lydimi j Europą
išvažiavimai.

Dr.KILLORY

4

ir.usų

NJ?WYORK(aaajas)HAMBURG
BEUTSCHLAND,
ALBERT BALLIN,
RESOLUTE, RELIANCE.

203

.iš New York
į Kaunu ir atgal
(Pridėjus S. V.
jeigu Taksus.)

>

RUATTA SF.RENELLI & CO.
1014 Biue Islaad av. Dot. 80. Chieaca

agentus arba pa3

IMvg-AmriCH LIn
United Americaa Linco, Ine.
Genera 1 Agentą
131 SUte St,
Boston. Man.

I
|

31234

Tel. So. Boston 596-W.

Ii
Į

DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

I
į

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS:
iki 1 v. po pietų
Seredomis iki 12 dienų.
Ofisas “Keleivio" name.

251 Broad'-vay. tarpe C ir D St,
SO. BOSTON, MASS.

I

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

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MKOLATFIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
nuo 7 iki 8 vakar*.
107 SUMMER STREET.
LAWRENCE, MASS.

CUNARD
I LIETUVĄ5 ♦
(per Angliju)
sumažinta kaina 3 klesos sugrųžtinių laivakorčių
■*. Į KAUNĄ IR ATGAL

EXTRA DIDELIS
BARGENAS.

BER&iGARIA ir
MALRETANIA
AQŪITĄN1A .

... $211į
$215
V LIEPiOJĄ IR ATGAL ŠIAIS
LAIVAIS — $18«.
r IŠ BOSTONO
SAMAt»Ą\-................... Spalio |i>
LACOyFA .
.... Spalio 30
SA.MARLų
.i.Lapkričio 13
f Lietuvą greita taika. Išplaukimas
Kas sererfa.- Keleiviai' nepiiiečiai į-l

!

Feen&iiiiiit

t

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitą in
formacijų klauskit pas vietoa

leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 i
klesos keleiviai žun .kambarius Ne-1
prilygstamas švarumas.
~
Puikus
maistas. Kreipkitės prie vietos
agentu ar i

BOSTON

Pamatykite visa pasauli per ši pui
kų stereoskopų, padaryta iš geriau
sios medžiagos; galite matyti vaizdus
Pasaulinio karo. Amerikos istoriškas
vietas ir kariškus laivus. Kristaus gy
venimų. vizitas Romos ir Venecijos ir
daug kitų gražių vaizdų. Su stereoskopu mes duodame 100 rinktinių vaiz
dų ir gera gvarantuotų puikiuose ni
kelio lukštuose laikrodėlį, ilgai tesėjnntį ir teisingai laika rodanti Laik
rodėlį, Stereoskopų ir 1<M* vaizdų ver
tės $8.00 mes parduodam tik už $4.75.
Ir dar pridedame B. C. 22 kaubrio re
volverį — dykai. Pisiųskit tik 35c.
prisiuntimui, o $4.75 užmokėsite kai
gausite daiktus. Patenkinimas gvarantuojamas arba pinigai gražinami.
Siųskite orderį dabar kol kaina pigi.
Adresuokite:
(40)
PRACTICAL SALES COMPANY,
j 1219 No. Irving Avė, Desk 50,
i
Chicago, III
I

L-..

i

Mes išdirbame ir importuojame viso
kių rūšių rankomis dirbtas Itališkas
Akordinas geriausias pasaulyje. Ant
10 metų gva rantuotos. Musų kainos '
žemesnės negu kitų išdirbėjų. Dykai j
1 suteikiam pamokinimus. Reikalaukit <
katalogo, kurį prisiunčiar.-.e dykai. (-)

LIETUVĄ
PER BREMENĄ
ant didžiausio Vokiečių laivo

COLUMBUS
arba kitais šios Linijos laivais
TIK ASTUONIAS DIENAS
Puikios kajutos Trečiai Klesai—
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN

LLOYD

65 SUte St, Boston, M
arba pas vietos agentus

$3.2$.

l

z

Dėl šunvočių. žaizdų ir kitų skaudulių

BEAK BRAND SALVE (GroMewskio)
Sustabdo skausmų ir užgydo žaizdas be
nkačsma i 2 ar 3 dienas. Kaina 35c.
GROBLEVYSKI * CO.. Plymooth. Pa.
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai"

KELEIVIS

8
1

■

11 ■■ 11

—■

;

No. 40.

Spalio 5 d., 1927. ~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vietinės Žinios

W. S. QUINBY PASTANGOMIS, BOSTONO SYMPHONY ORKESTRĄ DUOS KONCERTUS PER
RADIO STOTIS WBZ—WBZA.

LIETUVIŲ VAIKŲ MO
KYKLA.

Tėvai, malonėkite pasiųsti sa-j
vo vaikus i LIETUVIŲ KALBOS 1
MOKYKLĄ, kurioje bus moki
nama lietuvių kalba, dainos ir
rašymas.
Taipgi atsidaro NEDĖL1NĖ
MOKYKLA, kurioje bus moki
nama dora, religija ir dainos.
Pirmutinė pamoka prasidės
pėtnyčioje. Spalio-Oct. 7. 1927. 6
vai. vakare.
Pirmutinė Nedėlinė Mokykla,
prasidės nedėlioję. Spalio-Oct. 9,
1927, 12 valandą ryte.
Siųskite savo vaikus Į Lietuvių
M. Žinyčią. kampas 4-th ir Atlantic sts., So. Boston, Mass.
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Štai Bostonas ir vėl galės gėrėtis puikia muzika per Ra
dio, kurią suteiks pagarsėjusi Bostono Symphony Orkestrą,
šitos orkestrus 47-tas sezonas prasidės su 8 d. Spalio-Octo
ber. Bus grajinama veikalai tokiu garsiu kompozitorių,
kaip Beethoven. Hayden. Mozart ir kitu. Ponas Quinby,
pagarsėjusios La Touraine kavos gamintojas, sako: "Jums
patartina pasirinkt geriausia." Tas liečia netik kavą ar bile
koki kitą produktą, o ir muziką.

DIDELIS VAIKŲ KONCERTAS
( Nedėlioję. Spalio-Oct. 9, 1927.
7:30 vai. vakare. Lietuvių M.
Žinyčioje, kampas 4-th ir Atlanjtic sts., So. Boston. Mass., bus
didelis susirinkimas su koncertu
! ir su pamarginimais. Įžangos ne■bus.
L. M. Ž. Komitetas.

Dideli MALIAVŲ Bargenai!
800 GALIONŲ ".MASl'RYS” inaliaius grindims, keturių dorelių
vertės, parsiduoda pu $2.50 galionas. Trijų spah ų—geltona, mėlyna
ir obuoliniai žalia.
, ,■

400 GALIONŲ pilkos ir rudos maliavos.
po $1.25 galionu.
ANGLIŠKA BALTA “FLAT” MALIAVA

82.00 vertės,
1’0

$1.95

parduodam
GALIONAS

$5.00 VARNIŠIS GRINDIMS PO $2.u0 GALIONAS.

No. 1095 GRINDŲ VARNIŠIS PO $1.48 GAL10N AS.
ŠELAKAS, GELTONAS AR BALTAS. $2.75 Q,kLIONAS.
STA-L1GHT BALTAS E.N AM ELIS $3J>0 GALIONAS.

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

SOUTH END HARDVVARE CO.
1095 WASHINGTON ST., BOSTON
NEAR DOVER ST. EL STATION

Tel. Hancock 6105 ir 6106.
ILGIAUSIA GELEŽINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ N.

ANGLIJOJ

ir subėgo kitų šeimynų žmo
nės. Neprašytas svečias buvo
Kaip Bostono dženitorius
«
I
apgalėtas
ir pašaukta polici
♦
pakvietė Maskvą i svečius.
I
ja. Tai buvo 17 metų amžiaus
DR. MARGERIS t♦
1930 metais sukanka 300 i vaikėzas.
_______ _____
Charles _______
Flynn varmetų, kaip buvo įkurtas Bos-izju Policijos klausinėjamas
♦
Gydytojas ir Chirurgas «
tono miestas.
i
miestas, Šitoms
eitoms sukaksukak- • jisai pasisakė, kad jau die
Valandos: 10—2; 5 S
tuvėms čia bus didelės iškil nos laiku buvęs į tą kambarį š
Sekmadieniais:
10
—
S
IŠMOK GERĄ AMATĄ
t
«
mės. į kurias yra kviečiamos įėjęs ir pavogęs tenai 50 cen tI
ARTISTO SMITKININM) IR MUZIKOS MOKYTOJO
AUTOMOBILI V ir ignicijos, avia
i
• 3421 So. Halsted Street
4 cijos, murininkystės, karpenterystes,
visokios valstybės ir miestai tų nuėjęs ant “muvink pik I
»
*
4
CHICAGO, ILL.
Tuoj ateis šaltos žiemos; 4
l elektrikystės, drukorystės. plumberysatsiųsti savo atstovus.
4
ANTANO ŽIDANAVIČIAUS
« tės. garo inžinierystės. metalinių blėčių.” Paskui vėl sugrįžęs, at •
Tel. Boulevard 8483 j
t tų darbo, rakandų aptaisymo. veldininaktys. Turėkit pečius gata 44
Šiomis dienomis Bostono sirakinęs duris pritaikintu II
t
•
•
I m<>. PROSPEKTĄ PASIŲSIME: PA
I MINĖKITE KOKI AMATA NORITE vus, kad nereiktų laukti kuo
miesto valdyba gavo iš Mas •aktu, ir palindęs po lova,
.MOKYTIS.
(43)
kvos pranešimą, kuriame kur gulėjęs iki moteris jį ra
met visi pradės reikalauti.
Mullane-Kenslea
T
radę
School
I
i
bolševikų komisarai dėkoja dusi. Kokiu tikslu jis po ta
26 K CAMBR1A ST- BOSTON.
i
NEDĖLIOJĘ
DR. J. MARCUS
Bostonui už nusiųstą jiems lova lindo, jis nepasakė.
Mes turim pasirinkimą pe
4 Vienas Blokas nuo Mass EI. Stoties
•
I
pakvietimą ir sako, kad jie
1.1 ET l V1ŠK AS
G Y D YTOJ AS
I
I
čių po $17.50 ir aukščiau, su
Specialistas sekretuų ir chroniš
tų sukaktuvių neužmirš, bet Moteris mirė dentisto kėdėj. It 16 Spalio - October, 1927 I•
vyrų ir moterų ligų, kraujo
atvažiuos į Bostoną pabalia- Alstone pas vieną dentisPARDAVIMAI paipomis ir visom prietai-Į kų odos
ir veneriškų ligų.
*
Pradžia 7-tą vai. vakare.
261 Hano.tr St.. Boston, Mass.
voti su didele svita.
som. Viskas, ko tik namams
*
tą atėjo moteris ištraukti
Room 7
♦
i
Bostono valdininkai nu dantį. Pasirodė, kad ją reikia i
Tel.: Richmond 0668.
(-)
DUONKEPYKLA
IR
reikia.
Esam
Atwater-Kent
4
I
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 rak.
MUNICIPAL HALL
stebo. Jie nei manyti nema užmarinti. Dentistas pasi I
NAMAS
4
Radio agentai.
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų
nė Maskvą kviesti, o čia jau šaukė kitą daktarą ir moterį
2 šeimynų po 6 kambarius ir 2 autot
EAST
BROADWAY,
SO.
BOSTON,
MASS.
♦
nu
bilių
gar
a
džius
ir
krautuvė
parsi

*
ji dėkoja už pakvietimą ir užmarino kėdėj. Bet kada J
4 duoda labai pigiai. Kaina $7.500 su vi
Įžanga: 50 ir 35c.
Vaikams 15c.
4 sai lengvom išlygom. Name visi įtai
JAMES ELLIS
žada tikrai pribūti Ką gi tai jai dantį ištraukė, ji jau ne- •t
4
Tel. South Boston 3520
I
symai,
garo
šiluma,
elektros
šviesa.
4
galėtų reikšti?
atgijo. Manoma, ji turėjo I
P.es.dence University 1463-J.
FURN1TURE CO.
Minėtame
Koncerte
daly
vauapie
30
jaunu
spėkų:
smui

4
Duonkepvkloj
galima
500
duonų
kepti
i
Pradėta tyrinėti, ir pasiro širdies ligą. Mirusioji mote I• kininkų ir pianistų.
4 vienu kepimu Norinčiam užsidėti biz
i S. JI. Puišiutė-Shallm
»
4 nį geroj lietuvių apgyventoj vietoj
405 Broadway
dė, kad pakvietimą Maskvos lis vadinosi Mary VVaters.
I
4- patartina pasiteirauti. *
LIETUVĖ MOTERIS
UO)
•
Gerbiami tėvai, kurie leidžiat savo vaikučius muzikos 4
komisarams pasiuntė Bosto
I
ADVOKATĖ
Kampas
F
Street.
t
'
V.
A.
JENKINS
I
mokyklon, taipgi ir norintieji leisti, malonėkit asmeniškai 4I.
366 Br<»adway, So. Boston. Maaa
no City Hali dženitorius.
1153 <>ld South Bldg..
Surado netikrų pinigų
•
Room 2.
South Boston, Mass.
294 Wa«hington St- Boston ir
persitikrini apie gabumu.- mu-ų jaunuolių ir paties moky 44
maskvietiškai sakant, *‘dvordirbtuvę.
2-B Talbot Ave-» Dorchester, Mass.
4
nikas.” Jis sakosi esąs dide Pereitų sąvaitę East Cam- t tojaus. Ir plačioji visuomenė malonės atsilankyti, nes kon 4 Telefonai; Liberty 4789 ir 6710.
4
'i
t
lis Bostono patriotas ir norįs, oridge’ujė fedėralės. valdžios »» certas tikrai bus Įvairus su patenkinančiomis spėkomis.
4
4
i
4 PARSIDUODA FORNIŠIAI
I
I
kad jo 300 metų sukaktuvėse agentai surado dirbtuvę, kur t
P.
J.
AKŪNEVIČIUS
I
•
3-kių
ruimų
fomišiai
parsiduoda,
o
4
4
dalyvautų visos pasaulio tau buvo daromos netikros 10I
t
jei kas norėtų, galėtų parandavoti
Lietuvis
Graborius
I
t
LIETUVIS
tos, neišskiriant nei rusų.
dolerinės. Rasta visos prie- Rusijos 1905 metų Revoliu
s ruimus. $20 rendos ant mėnesio.
♦
i
Valstijos policijos virsi-: tu<116
Suteikia
goriausi
paskutinį
Broad«ay. (1-mas flioras)
♦
i
BUDAVOTOJAS IR
Bet Bostono miesto valdy aisos, apie 1,000 dolerių pa cija krutamuose paveiks r/nkas praneša, kad rugpiu
4 patarnavimą Uz pilną pagrabų i
So. Boston. .Mass.
♦
i
ARCHITEKTAS
ba yra kitokio nusistatymo, darytų netikrų pinigų, ir keli
i galima apsieiti su $80 ir aukš t
čio mėnesį jo vadovaujamoluose.
Mes pabudavojame geriausius
« čiau už didelius, o už vaikus nuo t
ANT PARDAVIMO.
ir pranešė Maskvai, kad ji tą tūkstančiai dolerių da nepa Įdomiausia filmą, kokią j; policija padarė 915 areštų,
i $20 ir aukščiaus. Pigiai ir gra *
ihnrSs ir pigiai Taipgi padarau
t
•
2 ŠEIMYNŲ NAMAS, netoli pama
visokius
planus,
išmėruoju
žemę
ir
pakvietimą skaitytų neofi baigtų. Šitos dirbtuvės val
t žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas:
a.ėmė 22 pavogtu automobi rio ir bulvardo.
rs
matyt
Ameri

i
etc. Visokiais reikalais kreipkiaĮeJ°
4
820 E. 6-th Street.
cialiu ir beverčiu. Iš to inci džios agentai jieškojo per du Skoje.
4
liu ir daug kitokių vogtų dai 327 Freeport st- Dorchester, Mass.
(-)
i
*
dabar
bus
rodoma
SOUTH BOSTON. MASS.
TITUS
P.
GREVIS
i
•
dento dabar juokiasi visas metu, ir dabar ją surado viktų
sugrąžino
savininkams.
•
*
t
Tel.:
So.
Boston
1486.
sai
netikėtai.
Providence
Symphony
Hali,
Bostone,
395
Broadway.
So.
Boiton.
I
t
pasaulis. Maskva irgi bando
J
Tel.:
So
Boston
2340.
i
buvo areštuoti trįs italai pla- Padedant su panedelio ma BOSTONO OPERETES
juoktis.
inant tas 10-dolerines, ir tik ^aru‘ spalių , i <.. Perstaty- DRAUGIJOS MARŠ
juos suėmus pasisekė sužinotęsisdienai, du kartu
NAMUS ANT ŪKIŲ
i
4
Iš cigareto sudegė penki
RUTAS.
i
4
i,
kur
tie
pinigai
daromi.
į
Kasdien.
Parodoma
pirmutiTelefonas 5112.
Jonas Petraškevičius
i
Turime daug gerų namų, didelių ir j4
žmonės.
t
Slapti valdžios agentai se-1 Jįls JPrelv1^ sukilimai ant HAVERHJLL. MASS. Nedėlioję, mažų, kuriuos nori išmainyti ant ūkių. Į
i
Laisniuotas Graborius
Ant Hudson streeto, Bos kė du Costello broliu keliatą Rusijos sanuočiau*
Spalio 9-tą. "UŽBURTAS KUNI Todėl, kurie norit išmainyt savo ukes • Or. I. Gorman-Gumauskas i
san uočiaus Potem- GAIKŠTIS.
t
4
ant gerų namų, kreipkitės pas:
”
Ligtuviu
Svetainėje.
RiI.;i kau Automobilius dėl Veseli4
t
tone, pereito nedėki ienic mėnesių. -. kino
paskui visa
LIETUVIS DENTISTAS
Providence
vienas
^ino ir
ir.paskui
'įsa Rusijos
Rusijos ver St, pradžia 2-rą vai. po pietų. •
4
i
jų, Krikštynų ir šiaip pasivažinė
♦
4
naktį užsidegė namas. Viena ių anądien įdavė netikru 10- revoliucijos eiga.
VALANDOS:
jimams pigiau neįju kitur. (-)
tą LtMRENCE. MASS. Nedėlioję,
4
i
A. P. KODIS
Nuo 10-—12 diena
t
4
moteris nubėgo prie ugnies iolerinių trijose kepyklose: Paveikslą Euiopos kiįtikai Spalio 9-tą. “UŽBURTAS KUNI
162 BROAOtVAY.
4 w
Nuo 2—5 po pietų i
395 W. Broad*ay. Room L
” Lietuvių Svetainėj, 41
*
»
SO. BOSTON, .MASS.
aparato ant kampo gatvės kitas jo brolis tuo tarpu lau- labai gerai atsiliepei visur, GAIKŠTIS,
Nuo
6
—
8
vakare
i
South
Boston.
^ass.
4
Berkeley St., pradžia 7:30 vai. vakare.
Nedėliomis pagal susitarimą.
i
Ofiso Tel. So. Boston 0304-W.
duoti žinią ugnagesiams, bet kė jo ant gatvės automobi- £ur : jis buvo rodomas. LOMELI.. .MASS. Nedėlioj, Spalio Tel.: South Boston 3107.
f42 >
4
705 N. Main St kam p. Broad St. |
Res. Tel. So. Boston 0304-R.
i
ji nežinojo, kaip suskambinti iiuje. Kada detektivai juos Bostono anglų laikraštis tą. “UŽBURTAS KUNIGAIKŠ
MONTELLO. MASS.
i
Salėje po numeriu 361 Bridge
lermą: vietoj atidaryti dure nučiupo, pas vieną jų rado “Christian Science Monitor” TIS,"
.4
St., pradžia 7:30 vai., vakare.
les ir patraukti kablį, ji tik ištuoniolika netikrų 10-dole- apie tą paveikslą sako sekan MONTELLO. M ASS. Subatoje. Spa- Negrdėtas
I’Ll NKSNAS. Pakus. Paduškas.
atidarė raudonas dureles ii •inių. Jie esą apgavę tuks čiai : “Patemkir. is the most <. 15-tą. "PIRMOSIOS GEGUŽĖS.”
NEPAPRASTAS
Patalus. Kaldras ir visokias lovų
L9 tuvių Tautiškam Name, pradžia
jrėdmes. parduodam pigiausiai.
relefonaa S< Buntoc 23M.
paliko, manydama, kad te iančius žmonių.
unique, the mest original. 7:30
DALYKAS
vai. vakare
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit
užteks. Bet ugnagesiai hepriand the most signifieant film
LIETUVIS DENTISTAS
šiomis di-nomis pas mum s pateko
Didžiausis sandė
buvo, o ugnis tuo tarpu apė Gerb. Židavavičiaus mokinių of a dacade. It is the first JIEŠKAU DARBO BUČERNĖJ ant pardavimo dviejų šeimynų medinė
<
lis.
Gvarantuojam
Oi.
SI.
A.
MLVARISKI
st- ba su penkių automoGilių“garadžiu,
mė visą namą. Ant viršaus
motion pieture to rise out of Esu gerai patyręs tame darbe City
užsiganėdinimą.
koncertas.
Point. ant East Sixth Street, ne
(GALINAUSKA3)
miegojo dvi šeimynos. Durnų
the
ordinary
routine of ir pastovus.
•
(41) toli L Street. Keturi kambariai ant
Pas mus gausite
Sekančio
nedėldienio
va-i
.
.
_
,
.
pirmo aukšto ir p?nki ant antro. Mau
tikras europiškas
smaugiamos jos pabudo, bet carą Municipal Salėje. So. P‘cture making'
M. KAROSAS
dynės. šiltas vanduo, elektra, priešaplunksnas ir pū
jau negalėjo pabėgti, nes vi Bostone, įvyks artisto smui
99 Boudoin Av‘e..
kus.
kiniti piazai. Gera proga žmogui, ku•rituri
vieną
arba
daugiau
automobi

sa namo apačia buvo jau ap kininko ir muzikos mokytojo Sugrįžo vasaros karščiai.
Dorchester. Mass.
lių arba užsiimant's automobilių tai
European Feather Co.
imta liepsnų. Ant trečių lubų Antano Židanavičiaus moki- i Šių vasarą Bostone karš- Tel. Columbia 9159.
symu. Randų atneša netoli $JO<) j mė
25 Lomeli Street. Boston, Mass.
nesį. Kaina $8,800. Matyk A. J Kups
sudegė penki žmonės: tėvas nių koncertas. Reikia tikėtis, čių nebuvo, užtai dabar putį, savininką.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki
motina ir tris vaikai. Motin? <ad šis koncertas bus labai sėtinai užkaitino. Pereitos
DIDELIS
5:30 dienų. Nuo 7—9 vakaro.
GUDRIAM ŽMOGUI
buvo rasta virtuvėj sukniu ivairus ir įdomus, nes jame sąvaitės pabaigojj<arstis sieNedėliomis pagal sutartina
Proga papirkti gerą trijų šeimynų
busi su mažu kūdikiu prie dalyvaus apie pora tuzinų kė 90 laipsnių. Tokių karš
Dr.
Med.
Leo J. Podder iš Petrogrado
414 BROADWAY,
namą visai prieinama kaina, ant 210
savęs prispaustu. Kada ug ?erb. Židanavičiaus išlavintų čių nebuvo nei liepos mėne
$0.
BOSTON.
Silver streeto. So Bostone. Yra gazas.
Specialistas Slaptų MASS
ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
elektra, skalbimo vietos, (set-tubs)
nagesiai pribuvo, visa Ha- jaunuolių.
kiškai ir rusiškai.
Telefonas Haymarket 3390
sy. Ant farmų išnaujo pra
viskas naujai įtasyta. Pirmas mortgiI ALLEN ST.. Cor. Chambers SL,
BOSTON. MASS.
matų šeimyna buvo jau ne Gerb. Židanavičius yra dėjo žydėti ir nokti žemvuo- Rengia D. L. K. Vytauto čius
$2,500 Co-op. Banke. J mėnesį
Draugystė, Columbus Day, randos atneša $57.45 Kaina $4.200.
gyva. Tyrinėjimas parodė, vienintelis artistas smuiki gės.
Susineškit su savininku -- A. J. Kups
S‘~
~~ -.... ...................
kad ugnis kilo iš cigareto, ninkas Amerikos lietuvių
12 D., SPALIO-OCT., 1927. čiu.
kuris buvo neatsargiai nu .arpe, kuris pilnai prilygsta Saulė'uždegė žaislus lange.
Prasidės nuo 4 po pietų, tęsis
SVEIKIAUSIAS GĖRIMAS
NAMAS SO. BOSTONE
mestas toilete.
garsiems svetimtaučių smui Kaitindama per stiklinį iki 12 nakties.
šešių šeimynų, dvidešimts septyni
Randų atneša $780 į metus
kininkams. Tai mums teko skritulį, saulė anądien užde LIETUVIŲ SVETAINĖJE i kambariai.
Kaina $4,500.
•
Socialistų kandidatas į
patirti iš buvusių gerb. Ži gė langą žaislų krautuvėj ant
Bostono kounsilmonus.
Kampas E ir Silver St*.,
$4,500.
danavičiaus koncertų. Ka Washington streeto. Ugnis
South Boston, Mas*.
Medinis šešių šeimynų namas ant
Šiais metais socialistai va dangi židanavičius yra netik tuoj buvo užgesinta, bet su
:
u
_
I Silver Street, So. Bostone. Yra gazas. I
ro smarkią kampaniją už garsus smuikininkas, bet judimo buvo daug.
Ad.iangl šią vasarą buvo pras- atskiros paredalinės kiekvienai šeimytas oras ir žmonės mažai pasi- nai. Raudos atneša $75.00 į mėnesį.
drg. J. Bearaką, kuris stato kartu ir mokytojas, tai mes
Medforde aną sąvaitę ne- linksminimu turėjo, tad Vytauto p,nnas mortK’c1us $3,000.
mas kandidatu į miesto, pilnai tikime, kad jam pa
Jis padarytas iš 17 skirtingų ŠAKNŲ IR SUDĖTINIŲ.
kounsilmonus iš 14 wardo. vyks iš musų jaunuomenės žinomas šuo užpuolė parei- Draugystė nutarė parengti vieną1 Laikas Pirkti Anglis ir
MALONUS GERTI IP. SVEIKAS.
ITaipgi nes išdirbame ir kitokias geriausios rųšies tonikas,
Malkas.
Komunistai, norėdami pa išvystyt daug naujų muzikos nančius iš mokyklos vaikus iš linksmiausių balių. A. žvingil
tys tarime savo laboratorijų ir išdirbame savo ekstraktus, todėl
jogei rudens ir žie
kenkti drg. Bearakui, suma talentų.
ir penkis jų apriejo. Policija las sutaisė geriausią orkestrą, mosNeužmirškite,
musų tonikas yra vienas iš geriausių.
laikas artinasi. Paprastai imant,
Musų Tonikų galite gaut visose lietuviškose grosemčse arba
nė išstatyti tame warde savo
šunį užmušė. ir atidavė jo Sako, kaip jie užgrajis. tad šoks anglis ir malkos pabrangsta, tad gi ne
užsakius, pristatom tiesiog j namus.
atidėliokite.
įduokite
savo
orderius.
kandidatą, bet nesurinko pa Sharkį patiko nelaimė. galvą ištirti, ar nebuvo jis kiekvienas, kas tik gali kojas pa- Kreipkitės pas:
Visada reikalaukit musų Tcniko, tad gausit sveikų ir gardų
gėrimų.
kankamai piliečių parašų.) Važiuojant smarkiai auto- pasiutęs.
kelt. Bus taipgi skaniausių valA. J. KUPSTIS
----------------gių ir gėrimų.
,
Drg. Bearakas yra geras pra-- mobilium ji t ataike į h
NATIONAL BOTTLING TORAH CO.
332 Broadway
kalbininkas ir visur, kur tik išardė apie
pėdų t’ or<« ir
J Harvardo Universitetą1 Visus kviečiame atsilankyti ir
86 Wind*or Street,
Cambridge,
jis kalba, turi didelio prita- sudaužė tavo masina hnt
'
šį rudenį isirašė anip H.oon smagiai pasilinksminti,
So. Boston, Mass.
Tel. U aiversi Cy 4111.
rimo. Jis tikisi laimėti
Jpat-s '’šiiko sveikas
studentu
Vvtanto Draagystė. Tel. So. Boston 1662-1373.
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